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آشنایی با کرسی های زبان و ادبیات فارسی در چین 

   حسن ذوالفقاری۱

چکیده
حسن ذوالفقاری استاد دانشگاه، پژوهشگر و مؤلف کتاب های 
درسی و مدیر گروه آموزش زبان فارسی فرهنگستان زبان و 
ادبیات فارسی در سال 1345 در دامغان به دنیا آمد. وی در 
سال 1375 دکتری زبان و ادبیات فارسی خود را از دانشگاه 
تهران گرفت و اکنون استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس 
است.  دانشگاه  آن  فارسی  ادبیات  و  زبان  تحقیقات  مرکز 
وی برگزیده رتبه دوم پژوهش های کاربردی در نوزدهمین 
و  چهارمین  سومین،  برگزیده  خوارزمی،  بین المللی  جشنواره 
تقدیری  کتاب  برگزیده  رشد،  کتاب های  جشنواره  پنجمین 

سال، برگزیده مؤلفان استان سمنان، عضو شورای علمی دایرة المعارف بزرگ اسالمی، از مدخل نگاران بنیاد 
دایرة المعارف اسالمی، عضو هیئت رئیسه انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی و انجمن علمی نقد ادبی ایران، 
مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه و عضو هیئت تحریریه پنج فصلنامه تخصصی و نویسنده 
چهل جلد کتاب و 150 مقاله است. اکنون افتخار داریم تا در این شماره مجله که به اهمیت زبان فارسی در 
چین و به ویژه در دانشگاه مطالعات بین المللی شانگ های اختصاص یافته است،مشروح گفت وگوی صمیمی و 
علمی با استاد را چاپ و نشر نماییم باشد بدین وسیله هم زحمات ایشان را ارج نهیم و هم با گروه زبان فارسی 
و اتاق ایران شناسی در دانشگاه مطالعات بینالمللی شانگهای به عنوان بزرگترین و پر مخاطب ترین دانشگاهی 

که دانشجویان زبان فارسی دارد آشنا شویم.
1.عضو هیات علمی دانشگاه تربیت کلید واژه: دکترحسن ذوالفقاری، زبان و ادبیات فارسی، چین، شانگ های، دانشگاه مطالعات بین المللی شانگ   های

مدرس، استاد اعزامی به دانشگاه 
مطالعات بینالمللی شانگهای
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مقدمه: 
این  جانب از سال 1398 تا 1400 به مدت 5 ترم در دانشگاه مطالعات بین المللی شانگ های1 تدریس 
کردم. قباًل نیز در سال 2016 به این دانشگاه آمده بودم و برای یک دورۀ 15 روزه برای استادان چینی 
دورۀ دانش افزایی برگزار کردم. در حین تدریس چندین سخنرانی علمی در زمینۀ روابط فرهنگی ایران 
و چین نیز در دانشگاه های این کشور انجام دادم. این سال ها اگرچه مصادف شد با پدیدۀ جهانگیر کرونا، 
اما سفری پربار و خاطره انگیز بود. از جمله توفیقات بنده تهیۀ گزارشی از کرسی های زبان و ادبیات 
فارسی در چین بود که به تفصیل و طی چهل سال اخیر وضعیت رو به توسعۀ این کرسی ها را نشان 
می دهد. این گزارش نقش و سهم زبان فارسی در روابط بین دو کشور و امکان گسترش روابط فرهنگی 
را نشان میدهد. کشور چین در گسترش کرسی ها اهتمام ویژه دارد و در پذیرش و جذب استادان ایرانی 

و نیز اعزام استادان و دانشجویان خود به ایران بیش از هر کشور دیگر موفق بوده است.

پیشینۀ حضور زبان فارسی در کشور چین
زبان فارسی سابقه ای کهن  در کشور پهناور چین دارد. پیشینۀ همکاری های فرهنگی و اقتصادی دو 
کشور ایران و چین به دوران ساسانیان تا پیدایش جادۀ ابریشم و سپس ظهور اسالم و گسترش آن در 
کشور چین بازمیگردد. در زمان سلسلۀ َخن در سال 200 پیش از میالد، سفیری از چین به سمت غرب 
فرستاده می شود تا ملت های مغرب را شناسایی کنند. آن سفیر سرزمینی به نام »ان شی« را معرفی 
می کند که همان سرزمین پارسیان در زمان ساسانیان است. بعد از آن برای مدت زیادی، واژۀ »ُب  سه« 
که معادل پارس است، در زبان چینی استفاده میشده است. قدیمترین اثر مکتوب در چین نوشته ای به 
زبان پهلوی بر سنگ مزار بانویی به نام ما )پهلوی: مانوش(، همسر سردار سوـ لیانگ )پهلوی: فرخزاد(، 

متعلق به تاریخ 874 م./260 ق. است که در شیان، مرکز استان شنسی، یافت شده است.
پس از اسالم، طبق شواهد تاریخی از نخستین سده های هجری، همزمان با حکومت دودمان های 
جادۀ  مسیر  بازرگاناِن   ،)960-1279( سونگ  و   )907-960( پادشاهی  پنج  و  م.(   618-907( تانگ 
ابریشم که مسلمان شده بودند با حضور در پایتخت و بندرهای جنوبی و جنوب شرقی چین، ساکنان 
شرق را با اسالم آشنا کردند. »هم چنین گفته می شود که عثمان، سومین خلیفۀ اسالمی، گروهی را به 
چین فرستاد تا اسالم را به دولت چین معرفی کنند«) مائوتسه دونگ، 2003 ، امام، سید جالل، 1391(. 
این حضور پراکندۀ مسلمانان به مدت چند سده و تا زمان روی کار آمدن دودمان مغولی یوان کم  و 
بیش ادامه داشته است. از آن زمان که قوبیالی خان، بنیان گذار دودمان مغولی یوان )1368-1279(، 
ایران و آسیای  از مسلمانان  به شرق حمله کرد، طیف گستردهای  اواسط سدۀ سیزدهم میالدی  در 
میانه به چین سرازیر شدند و مناطقی از چین بخشی از جهان اسالم شد. سهم قابل  توجهی از این 
جمعیت متعلق به ایرانیهای مهاجر به چین بود که اسناد و آثاری کم اما گویا بر این امر گواهی دارند. 
در این دوره مسلمانان به دلیل حضور فعال در امور سیاسی و اجتماعی جایگاه بسیار باالیی داشتند و 

1. Shanghai International 
Studies University (SISU)
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این جایگاه در یادداشت های ابن  بطوطه، جهانگرد سدۀ سیزدهم میالدی، قابل  مشاهده است. )امام، 
سید جالل 1390(.

ابن  بطوطه ایرانیان مقیم چین را به چشم دیده است و در شهر هانگ جو از ایرانی های مقیم آن 
جا سخن می گوید و از یادداشت های خود از اشعار فارسی شیخ سعدی گزارش می کند که نقل مجلس 
مسلمانان بوده است، و دراین باره مینویسد: »مسلمانان اشعاری به چینی، عربی و فارسی می خواندند و 
آنچه بر زبانشان تکرار می شد من از حفظ کردم و آن این است که تا دل به محنت دادیم، در بحر فکر 

افتادیم، چون در نماز استادیم، گویی به محراب اندری.«)ابن بطوطه، 1376(.
این شعر پانصد و چهل و دومین غزل از غزلیات استاد سخن است.1 تأمل در ابیات آغازین شعر، 
از زیبارویان ختن )شهری در جنوب سین کیانگ( و  نکاتی را به ذهن متبادر می کند، چراکه سخن 
صورتگری چینیه است. همچنین در ادامۀ گزارش های این جهانگرد مغربی می توان شواهدی از حضور 
ایرانیها یافت. مانند آن جا که واژگان فارسی رایج در آن عصر را یادداشت می کند که از جملۀ آنها 
هر  وی  کرد.  اشاره  درودگران  محلۀ  و  کشتیوانان  محلۀ  پاسوانان،  یعنی  شهر،  نگهبانان  به  می توان 
کجا که نامی از وزیر، وکیل، قاضی، یا مسئول دیگری به میان می آورد، آن نامها ایرانی یا از مناطق 
فارسی زبان بوده است. گزارش های ابن بطوطه تا حدود زیادی حضور ایرانی ها و فارسی زبانان را در 
منطقه نشان می دهد. همچنین در منابع تاریخی چینی این دوره، واژگانی مانند »پو سو من« به معنای 
پارسی، و »دشی من«  بازرگان  به معنای  آمده است، »بو سی خو«  پارس  از  یا شخصی که  پارسی 

هم وزن و به معنای دانشمند زیاد به چشم می خورد )امام، سیدجالل، 1391(.
در دورۀ سلسلۀ یوان فارسی زباِن نخستین بیشتر از سرزمین های آسیایی مرکزی بود که بسیاری از 
ساکنان آن به چین مهاجرت کرده بودند. گذشته از این، سلسلۀ یوان مناسبات نزدیکی با ایلخانان ایران 
داشتند و جوامع مسلمان چینی دربردارندۀ گروه های بزرگی از ایرانیان و فارس زبانان غرب آسیا بودند. 

سه زبان رسمی در دیوان و نظام آموزشی سلسلۀ یوان، چینی و مغولی و فارسی بود.
نوشته های برخی »پائی زی« )برچسب های تجاری( و وزنه های مسی نیز که در دورۀ مغوالن رایج 
شده بود، به چهار زبان بود: فارسی، چینی، اویغوری ـ مغولی، و چینی با الفبای تبتی انطباق یافته با نظام 
آوایی چینی. در میان سنگ  قبرهایی از همان دوره که در کوانگ جو و هانگ  جو و یانگ  جو یافته شده 

و کتیبه های آنها به عربی است، نسبت بسیاری از دفن شدگان ایرانی است.
در 688 ق/ 1289 م قوبیالی قاآن، حاکم مغول، مدرسه ای در دادو )پکن فعلی(، برای پسران 
نام  به  احتمااًل  هان لین،  مدرسۀ  از  ُمدّرسی  که  کرد  تأسیس  مسلمان،  ثروتمندان  و  صاحب منصبان 
افتخار الدین، مسئول تدریس در آن شد. شاگردان این مرکز، پس از یادگیری فارسی، به دیوان های 

حکومتی می پیوستند تا به  عنوان مترجم به کار بپردازند.
ترجمۀ متون فارسی به چینی نیز، به  احتمال بسیار، در دورۀ یوان خواهان یافته بود. در همین زمان 
کتابی با عنوان نسخه های دارویی مسلمانان، مشتمل بر نام گیاهان، برخی به خط فارسی، برخی به  

1- تا دل به مهرت داده ام در بحر فکر 
افتاده ام / چون در نماز استاده ام گویی 

به محرابم دری
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صورت حروف نگاری به خط چینی، و برخی ترجمه شده به چینی، تألیف شد، که چهار جلد آن  هم اکنون 
در کتابخانۀ دانشگاه پکن نگهداری می شود.

در دورۀ سلسلۀ مینگ، دیوان چهار ملت برای تربیت مترجمان و تهیۀ ترجمه های رسمی تأسیس 
نیاز  آن  به  اسناد سیاسی، گاهی  ترجمۀ کتاب های  برای  بود که  زبان هایی  فارسی جزو  شد و ظاهراً 
می شد. اولین فرمانروای سلسلۀ مینگ، تای جو )حکومت 769 ـ 799 / 1368 ـ 1397 م(، دستور داد 
تا گروهی به ریاست ماشایی هی )احتمااًل »مشایخ«(، چند کتاب فارسی، از جمله کتابی در نجوم را به 

چینی ترجمه کنند.
در 815 / 1407 م، مینگ چنگ جو فرمانی به چینی و مغولی و فارسی، در حمایت از اقلیت های 
مسلمان، صادر کرد. همچنین در دورۀ مینگ برخی علمای مسلمان چینی، مانند چانگ جی می )1019 ـ 
1081 / 1610 ـ 1670 م( و لیوجی )حکومت: 1070 ـ 1143 / 1660 ـ 1730 م(، آثاری را از فارسی 
به چینی برگرداندند یا از متون فارسی برای تألیفات خود موادی استخراج کردند. بااین همه، از اواسط 
این دوره، تماس با کشورهای مسلمان رو به کاهش نهاد و شمار کسانی که در سی یی گوان فارسی 

می دانستند، بسیار اندک شد.
برخی مدّرسان مسلمان، آثار اسالمی را در خانه های خود به فارسی تدریس می کردند. اما با گذشت 
زمان، در آموزش »دینی«، عربی جانشین فارسی شد، هرچند که در برخی مساجد آموزش به هر دو زبان 
انجام می شد. تکلم به زبان فارسی و خواندن متون به این زبان در سراسر این دوره همچنان در میان 
مسلمانان چین رواج داشت و البته به تدریج چینی  زبان نخست گفتاری آنان شده بود. از سدۀ نهم هجری/ 
پانزدهم میالدی دو کتیبۀ فارسی، یکی در مسجد خیابان نیو و دیگری در مسجدی در سان لی هه، هر دو 

در پکن، باقی است، که آسیب بسیار دیده اند و نوشته های آنها به سختی خوانده می شود.
پس از ظهور سلسلۀ چینگ )1054 ـ 1329 / 1644 ـ 1911 م( و به ویژه با منسوخ شدن تقویم 
اثر  چهارده  مدرسه ها  در  نمی دانست.  فارسی  به خوبی  کسی  دیگر  م،   1669  /  1080 در  مسلمانان 
و  فارسی،  زبان  به  دربارۀ صرف عربی  بر مطالبی  آن مشتمل  اول  کالسیک خوانده می شد که جلد 
اللّمعات  اشّعۀ  و  رازی،  محمد  بن  عبداهلل   ابوبکر  مرصادالعباد  سعدی،  گلستان  آن،  مجلدات  دیگر  از 
عبدالرحمان جامی بود. برخی مسلمانان پکن هنوز نسخه هایی از آثار کهن زبان فارسی نظیر گلچین 
مصباح، و نیز نسخ خطی قرآن را در اختیار دارند که در شماری از آن ها عناوین سوره ها و تفاسیر در 
حاشیه و بین سطور به فارسی است. موزۀ ملی پکن چهار لوح چوبی با حکاکی هایی به فارسی دارد که 

ممکن است کار هنرمندان چینی یا بخشی از هدایای دربار ایران به دربار چین باشد.
در دورۀ جمهوری چین ملی، ها ِدچن )متوفی 1322 / 1943 م( و وانگ جینگ جای )متوفی 1327 
/ 1948( از شاخص ترین مترجمان چینی از فارسی بودند. وانگ گلستان را ترجمه کرد که همراه با 
ترجمۀ دیگری از همین اثر به قلم شوئی جین فو بر اساس ترجمۀ انگلیسی، سبب شهرت گلستان در 

این کشور شد، به  طوری که اغلب قطعات آن از رادیو و تلویزیون چین پخش  شده است.
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عنوان  با  را  مسلمانان  عبادات  راهنمای  پکن  اسالمی  انجمن   ،1982 اکتبر   /1361 مهر  در 
»دعوات العادات و فوائدها« تجدید چاپ کرد که هر بخش آن به چینی و فارسی یا عربی بود. مسلمانان 
پکن، عالوه بر لغات فارسی بسیار در عبادات و آیین های روزانۀ خود، خطبه ها را به فارسی می شنوند و 

در نماز مغرب در ماه رمضان، خواندن اشعاری در حمد خدا به فارسی معمول است.
ایرانی در  زبان های  ایرانیان، رواج واژگان  تاریخ طوالنی تماس فرهنگی چینیان و  پیامدهای  از 
زبان چینی است. دربارۀ ریشه و پیشینۀ بخش عمده ای از این لغات تا کنون پژوهش درخوری صورت 
 »po-si« .نگرفته است. اولین واژگان ایرانی گزارش شده در چینی، در سفرنامۀ جانگ چیان آمده است
وی  سلسلۀ  »کتاب  در  نخست  که  است  فارسی(  پارسی،  از  )برگرفته   »Persian« برای چینی  لغت 
شمالی« تألیف سال 551 ـ 554، به  کار رفته است. بر اساس نوشته های کتیبۀ آرامگاهی نستوری، در 
سدۀ دوم/ هشتم نام های ایرانی برای روزهای هفته در جوامع مسیحی چین رواج داشته است. برخی 
آثار نجومی چینی که قدیم ترین آنها تقریبًا متعلق به همین زمان است، دربردارندۀ لغات سغدی برای 

روزها و سیارات است.
با بنیان یافتن جوامع مسلمان در چین، لغات فارسی در متون چینی، اعم از تواریخ، یادداشت های 
سفر، واژه نامه ها، دایرة المعارف ها، کتاب های دینی، و کتیبه ها، بیشتر شد. بجز در موارد اندک، لغات 
فارسی به الفبای چینی نوشته می شوند و مشتملند بر نام کشورها، سلسله ها، ملت ها، اشخاص نامی، 
کوه ها، رودها، گیاهان، اصطالحات دینی و علمی و فنی و تولیدات از قبیل منسوجات، جواهرات، فلزات.

در دورۀ یوان، با نزدیک تر شدن مناسبات ایران و چین، بسیاری از غذاهای ایرانی به چینیان معرفی 
شد که نام برخی از آنها در کتاب های چینی، مانند کتاب لوازم خوردن و آشامیدن آمده است. در دورۀ 
مینگ، زایچۀ نجومی، از بی لین، دربردارندۀ نام های فارسی ماه ها و روزهای هفته به الفبای چینی است. 
 mu-su-er-man بسیاری از اصطالحات دینی مسلمانان چینی نیز از فارسی گرفته شده است. مانند
 do-zi-hal و  )نماز(   na-ma-si معلم(،  )دانشمند،   da-shi-man )پیغمبر(،   pi-an-ba-er )مسلمان(، 
)دوزخ( که هنوز در میان مسلمانان رایج است. در کتیبه ها نیز القاب و عناوین فارسی ذکرشده است، از 
قبیل اسفهساالر و ناوخدا و خواجه. برخی اصطالحات دینی عربی نیز از فارسی به چینی راه یافته است؛ 

مانند ha-zhi )حاجی( و na-so ُسّنۀ.

کرسی های زبان فارسی در دانشگاه های چین
چین از نظر تعداد کرسی ها در میان کشورهای دارای کرسی زبان فارسی، بعد از شبه قارۀ هند قرار 
می گیرد. روابط چین و ایران پس از انقالب اسالمی رو به گسترش رفت. نخستین کرسی زبان فارسی 
در سال 1957 میالدی با پیگیری پروفسور جی شیان لین شرق شناس و استاد برجستۀ دانشگاه پکن 
در این دانشگاه آغاز به کار کرد. نخستین گروه از دانش آموختگان زبان فارسی دانشگاه پکن، از جمله 
پروفسور ِزن یان ِشن و پروفسور جان هو نین و پروفسور یه ای لیانگ، هستۀ مرکزی گروهی را تشکیل 
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پیرامون زبان فارسی و  آثار و مقاالت و کتاب  تألیف و ترجمۀ  بیشتر و  با تربیت شاگردان  دادند که 
ارائه  ایران شناسی  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  توسعۀ  برای  برجسته ای  ایرانی، خدمات  تمدن  و  فرهنگ 
کردند. متقاباًل در ایران نیز تا کنون کرسی زبان و ادبیات چینی در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه 
عالمه طباطبایی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه سمنان، و دانشگاه تهران دایر شده و دانشجویان عالقه مند 

به زبان و ادبیات چینی در این دانشگاه ها در مقطع کارشناسی به تحصیل اشتغال دارند.
اکنون در چین دوازده کرسی زبان فارسی در دانشگاه های مختلف این کشور فعالند و در بخش های 
آموزش، پژوهش، تجارت، اطالع رسانی، گردشگری، و امور دیپلماتیک مشغول به کار هستند. گسترش 
زبان فارسی در چین طی 60 سال گذشته به شیوه های نوین ارتباطات دانشگاهی انجام شده و طی 
این شش دهه، قریب به شش صد نفر از دانشگاه های چین در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و 
دکترا دانش آموخته شده اند. جز این، تعدادی دیگر از چینیان در ایران یا مؤسسات غیر دانشگاهی به 
فراگیری زبان فارسی مشغول بودهاند. گفتنی است این مبادالت پس از انقالب اسالمی با دانشگاه های 
ایران صورت گرفته و پیش از آن، آموزش زبان فارسی از طریق دانشگاه های افغانستان انجام می گرفته 
است. عالوه بر این، برخی مراکز خصوصی و آموزشگاه های حرف های هم با دوره های کوتاه تر زبان 

فارسی را برگزار می کنند.
به دلیل ارتباطات اقتصادی و فرهنگی و دیپلماتیک گستردۀ دو دولت ایران و چین، جوانان بسیاری 
عالقهمند به تحصیل در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در ایران و چین هستند. اکنون نیز تعداد بسیاری 

از دانشجویان ایرانی در دانشگاههای چین مشغول به تحصیل هستند. 

جدول کرسی های زبان فارسی در چین
سال کرسی هاشماره

تأسیس
تعداد 
دوره ها

کل دانشجویان ساالنه
دانش آموختگان

300 نفرهر چهار سال 12 نفر1۵ دوره1۹۵۷دانشگاه پکن1.

.2
دانشگاه مطالعات 

بین المللی 
SISU شانگ های

8 دوره1۹۹۷
هر سه سال 1۵ نفر

100 نفر

.3
دانشگاه مطالعات 

خارجی پکن 
BFSU

3 دوره200۹
هر چهار سال 1۵ نفر

31 نفر

دانشگاه مطالعات 4.
بین المللی پکن

-هر سال 20 نفر1 دوره201۷
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دانشگاه نظامی لو ۵.
80 نفرهر چهار سال 10 نفر۹ دوره1۹88یانگ

.6
دانشگاه بازرگانی 

و اقتصاد بین الملل 
UIBE پکن

12 نفرهر سه سال 12 نفر2 دوره2014

.۷
دانشگاه مطالعات 
بین الملل شیان 

XJTU
120 نفرهر سال 2۵ نفر3 دوره2012

.8
دانشگاه مطالعات 
زبان های خارجی 

تیان جین
-هر سه سال 1۵ نفر1 دوره2018

دانشگاه رادیو و ۹
تعطیل1۹۵8تلویزیون

-هر سال 20 نفر1 دوره201۷دانشگاه گوانجو10

11
دانشگاه مطالعات 
بین المللی جیلین 

JISU

2۵ نفر2 دوره2018

-هر سال 20 نفر3 دوره201۷دانشگاه شیخهزه12

دانشگاه مطالعات 13
32هر سال 11 نفر2 دوره201۷خارجی گوانگدونگ

2 دوره2018دانشگاه شیامن14
675جمع کل

معرفی کرسی های زبان فارسی در دانشگاه های چین
1. دانشگاه پکن

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن در سال 1957 )1336( تأسیس شد. این گروه تا کنون سیصد 
نفر دانش آموخته داشته است و از قدیمترین مراکز آموزش زبان فارسی در چین به شمار می رود. اکنون 
و  یینگ جون،  لیو  دکتر  آقای  انگ،  گو  دکتر شی  آقای  یی دان،  وانگ  دکتر  خانم  گروه  این  استادان 
خانم دکتر شن یی مینگ هستند. در کنار این استادان و طی چهل سال گذشته تا کنون آقایان دکتر 
سیدجعفر شهیدی، دکتر برات زنجانی، دکتر مظفر بختیار، دکتر سیدمحمد ترابی، دکتر محمد دهقانی، 
دکتر حسن زند، دکتر سید ابوطالب میرعابدینی، خانم محیط طباطبایی، دکتر محمود شکیب انصاری، 
و دکتر محمدامیر جاللی نیز از ایران برای تدریس ادبیات فارسی به این دانشگاه اعزام شده اند. استادان 
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نسل اول و بازنشستۀ گروه که تربیت کنندۀ استادان کنونی هستند، عبارتند از: آقای پروفسور جانگ 
شیانگ،  لی  پروفسور  خانم  یان شنگ،  زنگ  پروفسور  آقای  یی لیانگ،  یه  پروفسور  آقای  هونگ نیان، 
دانشجو  و  استاد  مبادلۀ  برای  تهران  دانشگاه  با  دیرباز  از  دانشگاه  این  هوی جو.  تنگ  خانم  سرکار 

تفاهم نامه داشته است.
این گروه در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد. هر چهار سال یک 
 بار و در هر دوره 12 نفر دانشجوی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در مقطع لیسانس جذب می کند. در سال 
2019 تعداد دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن در مجموع 16 نفر است که عبارتند از 12 

نفر دانشجوی کارشناسی، 1 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد، و 3 نفر دانشجوی دکترا.
این گروه در طی 60 سال )از زمان تأسیس آن در سال 1957 تا کنون( جمعًا 15 دوره دانشجوی 
مقطع کارشناسی، 22 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد، و 7 نفر دانشجوی دکترا را پذیرفته و چندین دورۀ 
کوتاه مدت آموزش زبان فارسی نیز برگزار کرده است که حدود 300 فارسی آموز مستعد پرورش داده 
است. اکثر این دانش آموختگان در بخش های مهمی از جمله وزارتخانه های دولتی، رسانه های خبری، 
مؤسسات تحقیقاتی علمی، و شرکت های بزرگ دولتی مشغول به کار هستند، که بسیاری از آنها به 
ستون واحدهای خود تبدیل  شده و سهم به سزایی در ارتقای مبادالت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 

بین چین و ایران داشته اند.
از دانش آموختگان مشهور این گروه میتوان به ناِم هوآ لیمینگ، دانش آموختۀ سال 1962، سفیر 
خاور  مطالعات  زمینۀ  در  مشهور  کارشناسان  از  هلند،  در  چین  پیشین  سفیر  ایران،  در  چین  پیشین 
میانه، و چنگ تونگ، دانش آموختۀ سال 1991، استاد گروه زبان و ادبیات دانشگاه تا سال 2004 و 
رئیس دانشکدۀ مطالعات آسیا و آفریقا  در دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای، و جیانگ شیائو فنگ، 
شبکۀ  کارمند  مدت ها  و  شینهوآ،  خبرگزاری  برای  جنگ  مشهور  خبرنگار   ،1996 سال  دانش آموختۀ 

تلویزیونی فونیکس، اشاره کرد.
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فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  در  کمک آموزشی  وسایل  و  درسی  کتاب های  آماده سازی  و  تدوین 
نبود  دلیل  به  فارسی،  زبان  تدریس  ابتدای  در  است.  بوده  گروه  این  اهداف  جمله  از  پکن  دانشگاه 
کتاب های آموزشی، استادان این گروه با پشت سر گذاشتن مشکالت فراوان مجموعه ای از کتاب های 
درسی زبان فارسی را به زبان فارسی و چینی طراحی و تدوین کردند. در سال 1984، آقای پروفسور 
زنگ یان شنگ کتاب درسی فارسی را برای دانشجویان سال اول و دوم تدوین کرد که پایۀ مناسبی 
و  خاورشناسی  دانشکدۀ  حمایت  با   ،1991 سال  در  شد.  بعدی  فارسی  درسی  کتاب های  تهیۀ  برای 
انتشارات دانشگاه پکن، جلد اول و دوم دورۀ آموزش زبان فارسی نوشتۀ پروفسور لی شیانگ انتشار 
از  برآمده  به شمار می رود که  فارسی در چین  زبان  این نخستین کتاب درسی جامع و منظم  یافت. 
تجربۀ این استاد است. در سال 2004 و 2005، خانم پروفسور تنگ هوی جو جلد سوم و چهارم دورۀ 
آموزش زبان فارسی را برای دانشجویان سال سوم و چهارم رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در چین منتشر 
کرد. عالوه بر این، استادان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن کتاب های دستور زبان فارسی، 
نثر فارسی، مطالعات نثر فارسی قدیم و معاصر، رمان مدرن فارسی، گزیدۀ شعر فارسی، دورۀ آموزش 
ترجمۀ فارسی ـ چینی، دورۀ آموزش ترجمۀ چینی ـ فارسی، و سایر کتاب های درسی را تدوین کردند 

که هنوز به چاپ نرسیده است.
دیگری  مجموعۀ  فراوان  تالش  با  همچنین  پکن  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  استادان 
از آقای  را نیز از کتاب های درسی شفاهی زبان فارسی نوشتند. به  عنوان  مثال مکالمۀ زبان فارسی 
پروفسور زنگ یان شنگ و خانم پروفسور تنگ هوی جو )چین، انتشارات دانشگاه مینزو، 1996؛ چاپ 
دوم انتشارات دانشگاه پکن، 2007(، و 300 جملۀ زبان فارسی از خانم پروفسور لی شیانگ )انتشارات 

دانشگاه پکن، 2005(.
انتشارات شانگ وو  فرهنگ فارسی به چینی نوشتۀ پروفسور جانگ هونگ نیان  در سال 1978، 
مرکز  همکاری  با   ،1996 سال  در  کرد.  منتشر  یان شنگ  زنگ  پروفسور  و  یی لیانگ  یه  پروفسور  و 
به  فارسی  به  چینی  فرهنگ  دهخدا،  لغت نامۀ  مؤسسه  و  پکن  دانشگاه  ایراِن  فرهنگ  پژوهش های 
ویرایش آقای پروفسور زنگ یان شنگ نیز منتشر شد. در سال 2003 پروفسور زنگ یان شنگ فرهنگ 
ضرب المثل های فارسی به چینی و اصطالحات چینی به فارسی را تدوین کرد. در سال 2016 انتشارات 
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شانگ وو  گزیدۀ فرهنگ چینی به فارسی نوشتۀ دکتر الهام سادات میرزانیا با همکاری آقای پروفسور 
جانگ هونگ نیان و خانم پروفسور لی شیانگ را منتشر کرد.

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن در کنار امور آموزشی، تحقیقات علمی و همایش هایی را نیز 
برگزار کرده است. در سال 1990، با پشتیبانی دانشگاه تهران و دانشگاه پکن، مرکز پژوهش های فرهنگ  
ایران در دانشگاه پکن تأسیس شد. این مرکز تا کنون آثاری را منتشر کرده است. مجموعۀ آثار کالسیک 
فارسی: شاهکارهای ادبی ایران، طی یک دورۀ 18 جلدی با برنامه ریزی و تالش استادان این گروه و 
همکاری چند مترجم دیگر، ترجمه شد و در سال 2001 به  طور رسمی توسط انتشارات هو نان ون یی به 
چاپ رسید. این مجموعه شامل شاهنامۀ فردوسی، مثنوی معنوی، گلستان سعدی، بوستان سعدی، دیوان 
حافظ، رباعیات خیام، و اشعار رودکی است. دو اثر از این مجموعه که به امضای رؤسای جمهور اسبق چین 
و ایران، آقایان جیانگ ز مین و سیدمحمد خاتمی، رسید، هم اکنون در کتابخانه های ملی چین و ایران 

نگهداری می شود. در سال 2019، با افزوده  شدن لیلی و مجنون نظامی، و گزیدۀ اشعار نظامی،  و بهارستان 
جامی، این مجموعه به 23 جلد رسید و توسط انتشارات شانگ وو تجدید چاپ شد.

دیگر ترجمه های استادان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن که به چاپ رسیده است بدین 
قرار است: تاریخ ایران )ترجمۀ یه یی لیانگ از نوشتۀ عباس اقبال آشتیانی، انتشارات جینگ جی ری بائو، 
1997(، چهار مقاله )ترجمۀ جانگ هونگ نیان، انتشارات شانگ وو، 2005(، فرهنگ ایران و تأثیرش بر 
جهان )ترجمۀ جانگ هونگ نیان از نوشتۀ ذبیح اهلل صفا، انتشارات شانگ وو، 2011(، تاریخ امپراتوری 
فودان، 2011؛  دانشگاه  انتشارات  زرین کوب،  عبد الحسین  نوشتۀ  از  )ترجمۀ جانگ هونگ نیان  پارس 

چاپ دوم انتشارات کون لون، 2014(.
بجز ترجمه ، استادان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن در پژوهش های علمی نیز دارای 
تألیفات متعددی هستند. از آثار مهم و چاپ شدۀ این استادان می توان به این کتاب ها اشاره کرد: تاریخ 
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ادبیات فارسی )تألیف  جانگ هونگ نیان، انتشارات دانشگاه پکن، 1993؛ چاپ دوم انتشارات کون لون، 
2003(، پژوهشی در شاهنامۀ فردوسی )جانگ هونگ نیان، انتشارات دانشگاه پکن، 2009(، پژوهش 
انتشارات  یی دان،  )وانگ  آن  ترجمۀ  و  همدانی[  ]فضل اهلل  رشید الدین  التواریخ  جامع  در  چین  تاریخ 
کون لون، 2006(، تصحیح و تعلیق ]و ترجمۀ[ تنکسوق نامۀ ایلخان در فنون علوم ختائی ) شی گوانگ، 

انتشارات دانشگاه پکن، 2016(.
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن در کنار تألیف، همایش های ایران شناسی را نیز در طی 
شش دوره برگزار کرده است. مجموعه مقاالت سه سمینار اول توسط انتشارات دانشگاه پکن به ترتیب 
در سال 1993 و 1998 و 2003 منتشر شد. در سال 2009 مجموعه مقاالت ایران شناسی در چین به 

زبان انگلیسی هم به چاپ رسید. جلد چهارم و پنجم این مجموعه هم اکنون آمادۀ چاپ و مجلد ششم 
در مرحلۀ ویراستاری است.

برخی از جوایز به دست آمده توسط اعضای گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن
بین المللی  فارسی  مطالعات  مرکز  ادبیات  جایزۀ  هونگ نیان،  جانگ  پروفسور  آقای   ،1992 سال   .1

دانشگاه تهران.
2. سال 1995، کتاب فرهنگ فارسی به چینی، برندۀ جایزۀ درجۀ دوم دورۀ اول ادارۀ انتشارات ملی 

چین.
3. سال 1998، آقای پروفسور جانگ هونگ نیان، جایزۀ ادبیات و تاریخ بنیاد موقوفات افشار )ایران(.

تألیف آقای پروفسور زنگ یان شنگ، جایزۀ بهترین کتاب  4. سال 1998، فرهنگ چینی به فارسی 
سال خارجی ایران.

زنگ  پروفسور  آقای  یی لیانگ،  یه  پروفسور  آقای  پروفسور جانگ هونگ نیان،  آقای  5. سال 2000، 
یان شنگ، خانم پروفسور لی شیانگ، سرکار خانم تنگ هوی جو، جایزۀ محقق برجستۀ تبادالت 

فرهنگ ایران و چین که توسط رئیس جمهور ایران، آقای خاتمی، اهدا شد.
6. سال 2000، فرهنگ چینی به فارسی، جایزۀ درجۀ اول دستاوردهای تحقیقات علمی دانشگاه پکن، 
جایزۀ درجۀ سوم دورۀ دوم دستاوردهای پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی وزارت آموزش  و پرورش 

چین.
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7. سال 2003، ترجمۀ چینی مجموعۀ آثار کالسیک فارسی، جایزۀ ترجمۀ آثار ادبیات کالسیک فارسی 
دهمین جشنوارۀ بین المللی کتاب ایران.

8. سال 2003، اهدای جایزۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران به آقای پروفسور جانگ هونگ نیان 
و خانم دکتر وانگ یی دان.

9. سال 2004، فرهنگ چینی به فارسی تألیف آقای پروفسور زنگ یان شنگ، نامزد جایزۀ جهانی کتاب 
سال ایران سال 2004.

10. سال 2004، تاریخ ادبیات فارسی، و فرهنگ ضرب المثل های فارسی به چینی و اصطالحات چینی 
به فارسی، جایزۀ درجۀ دوم دورۀ نهم دستاوردهای پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه پکن.

11. سال 2004، اهدای جایزۀ مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی ایران به خانم دکتر وانگ 
یی دان.

پروفسور جانگ  آقایان  فارسی،  ادبیات  و  زبان  برجستۀ  استادان  به  اهدای جوایزی  12. سال 2005، 
هونگ نیان، پروفسور یه یی لیانگ، و آقای پروفسور زنگ یان شنگ، از جانب دولت ایران، شعبۀ 
تحقیقات زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه ملی تدریس ادبیات خارجی ملی چین، و نیز سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی ایران، به همراه اهدای مدال یادبود هفتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه 

تهران.
13. سال 2018، آقای دکتر شی گوانگ، برندۀ بیست و پنجمین دورۀ جایزۀ جهانی کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران، به خاطر تصحیح و ترجمۀ کتاب تنکسوق نامۀ ایلخان در فنون علوم ختائی به زبان چینی.

)SISU( 2. دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای
این دانشگاه ابتدا با عنوان مدرسۀ زبان روسی شانگ های وابسته به دانشگاه انقالب مردم شرق چین 
در سال 1949 تا 1950 با توجه به نیاز فوری کشور به افراد روسیدان فعالیت خود را آغاز کرد. از سال 
با کالس  انقالب مردم شرق چین  به دانشگاه  نام کالج زبان های خارجی وابسته  با  تا 1952   1950
آموزش زبان انگلیسی تغییر نام یافت و زبان ویتنامی و زبان اندونزیایی هم در این کالج فعالیت خود 
را آغاز کرد. تا اوت 1952، این کالج، نهاد فرهنگی تمام عیاری شده بود که گروه های زبان روسی، 
انگلیسی، برمه ای، ویتنامی، و اندونزیایی را دارا بود. از سال 1956 تا 1994 با تصویب شورای دولتی 
چین، نام آن به دانشگاه زبان های خارجی تغییر کرد و رشته های فرانسوی و آلمانی هم در آن موقع 
ایجاد شد. به سبب گسترش یافتن روابط چین با کشورهای خارجی، از سال 1982 به بعد، حق اعطای 
مدرک دکترا در رشته های انگلیسی و روسی به این دانشگاه داده شد. در سال 1993، با پشتیبانی کمیتۀ 
پیوند دادن  بود که سیاست  دانشگاه چین  اولین  دانشگاه،  این  آموزش ملی و شهرداری شانگ های، 
شهریۀ دانشجویان با بورس تحصیلی و وام دانشجویی را اجرا کرد. سال 1994 این دانشگاه رسمًا نام 
خود را به دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای تغییر داد. در سال 1997، این دانشگاه با تأیید وزارت 
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آموزش  و پرورش، وارد طرح 211 پروژه شد. در سال 2000، این دانشگاه در منطقۀ سونگ جیانگ 
پردیس جدیدی ساخت که از آن زمان، فعالیت های آموزشی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در 
آن جا صورت میپذیرد. طی 62 سال از زمان تأسیس، این دانشگاه به دانشگاهی بین المللی و سطح باال 
تبدیل شده است و عالوه بر تبحر در آموزش زبان، به فرهنگ و ادبیات کشورهای مختلف نیز می پردازد.

گروه زبان فارسی دانشگاه در سال 1997 در دانشکدۀ آسیایی آفریقایی با همکاری دانشگاه شهید 
به کارکرد. دورۀ کارشناسی  آغاز  ایران  ایران و کمک های سرکنسولگری جمهوری اسالمی  بهشتی 
زبان و ادبیات فارسی در سال 1997 و دورۀ کارشناسی ارشد در سال 2007 ایجاد شد. این دانشکده 
شامل 21 گروه از زبان های این مناطق می شود. اولین استاد و مؤسس گروه خانم دکتر لیو خوی جین 
دانش آموختۀ دانشگاه پکن است که اکنون مدیر گروه است. در سال 2003 آقای دکتر چنگ تونگ هم 
که دانش آموختۀ دانشگاه پکن بود بدو پیوست. اکنون دکتر چنگ تونگ رئیس این دانشکده نیز هست 
که اهتمام ویژهای به گسترش زبان فارسی دارد. وی به مدت سه سال رایزن فرهنگی چین در ایران 
بوده است که به همین دلیل موضوعات فرهنگی ایران را به خوبی می شناسد. در سال 2013 خانم دکتر 

وانگ جنگ یوم هم به استخدام گروه درآمد. در سال 2017 مربی گروه آقای وانگ به گروه پیوست.
جز استادان ثابت فعلی، چندین استاد ایرانی هم طی بیست سال گذشته در این دانشگاه تدریس 
کرده اند: آقایان دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق و دکتر منصور ثروت و دکتر حجت رسولی و دکتر 
سیدعلی اکبر خانمحمدی از دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمدکاظم کهدویی از دانشگاه یزد، دکتر 
احمد رضایی جمکرانی از دانشگاه قم، خانم دکتر طاهره خوشحال دستجردی از دانشگاه اصفهان، دکتر 
محمدباقر وثوقی و محمدرضا زائری از دانشگاه تهران، دکتر حسن ذوالفقاری از دانشگاه تربیت مدرس.
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ایـن گـروه تـا کنـون بالغ  بر یکصد دانشـجوی کارشناسـی، سـه دانشـجوی کارشناسـی ارشـد، و 
یـک دانشـجوی دکتـرا تربیـت  کـرده اسـت. گروه هر سـه سـال یک  بـار بین 15 تا بیسـت دانشـجو 
ایران شناسـی  ایران شناسـی، مرکـز  پژوهش هـای  تقویـت  بـرای  آمـوزش،  می پذیـرد. در کنـار کار 
نیـز تأسـیس  شـده اسـت. گـروه در جهـت تعامـل بـا دانشـگاه ها و مؤسسـات علمـی تـا کنـون بـا 
دانشـگاه شـهید بهشـتی، دانشـگاه عالمـه طباطبایی، و دانشـگاه تربیت مـدرس تفاهم نامـۀ همکاری 
امضـا کـرده اسـت. کتابخانـۀ گـروه بالـغ  بـر سـه هـزار جلـد کتـاب در زمینه هـای ادبیـات فارسـی و 
ایران شناسـی دارد کـه تـا حـدودی نیازهای پژوهشـگران را برآورده می کند. همایشـه ا و نشسـت های 
ادبـی و کالس هـای ویـژه مثـل دورۀ زبـان پهلـوی هـم برگـزار می کنـد. از فعالیت هـای مهـم گروه 
زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه مطالعات بین المللی شـانگهای، تأسـیس اتاق ایران شناسـی در سـال 
2012 و برگزاری نشسـت های بزرگداشـت شـاعران بزرگ فارسـی از جمله سـعدی، فردوسی، خیام، و 
مولـوی اسـت. از دیگـر کوشـش های این گروه برگـزاری همایش هـای ملی و تخصصـی و بین المللی 
در حوزه هـای مختلـف زبـان و ادبیات فارسـی اسـت کـه از آن جمله میتوان به سـمینار بررسـی متون 
درسـی زبـان فارسـی در چین اشـاره کـرد. امـروزه این گروه بـه  عنوان نهـاد فرهنگی نه  تنهـا زبان و 
ادبیـات فارسـی را تدریـس می کنـد، بلکـه بـا امکانات خـوب و جدید تـالش می کند خـود را به مرکز 
مطالعـات ایران شناسـی تبدیـل کنـد. گـروه بـرای تکمیـل آموزش هـا می کوشـد دانشـجویان را برای 
دوره هـای کوتاه مـدت بـه ایـران اعزام کنـد. چنان که در سـال جاری هفت دانشـجو بـرای مدت یک 
 تـرم بـه ایـران اعزام شـده اند. مواد درسـی گـروه جـز دروس تخصصی آمـوزش زبان فارسـی، تاریخ، 
تاریـخ ادبیـات، روابـط ایـران و چیـن، دروس تخصصـی تجـاری و حقوقـی و دروس فرهنگـی دیگـر 
اسـت. هـدف دانشـگاه از تربیـت دانشـجویان رشـتۀ زبان فارسـی اسـتحکام همکاری هـای فرهنگی 
دو کشـور، اسـتخدام در مراکـز دیپلماتیـک، مقاصـد گردشـگری و اقتصـادی، و امور رسـانه ای اسـت. 

دانشـجویان دانش آموختـۀ ایـن گـروه همگـی اکنون مشـغول به کار هسـتند.
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از جمله برنامه های گسترش زبان فارسی این دانشگاه اجرای طرح آموزش زبان فارسی در چند 
مدرسۀ ابتدایی و دبیرستان در شانگ های و با همکاری آموزش  و پرورش و پردیس یانپو است. این 
طرح آزمایشی از پنج سال پیش و با ابتکار شهرداری آغاز شده است و معلمان آن از دانشجویان رشتۀ 
زبان و ادبیات فارسی انتخاب می شوند. این برنامه در راستای طرح »جادۀ ابریشم« و برای معرفی این 
جادۀ فرهنگی و کشورهای در مسیر آن است. کالس های آموزش زبان فارسی در این مدرسه دو ساعت 
زبان  فارسی، مکالمۀ مقدماتی  الفبای  آموزش  این کالس ها  برگزار می شود. محتوای  در طول هفته 
فارسی، و موضوعات جغرافیایی و فرهنگی در نظر گرفته شده است. این مدرسه وابسته به کنسرواتوار 

شانگهای است که با امکانات و فضای آموزشی مناسب طراحی شده است.

3. دانشگاه مطالعات خارجی پکن1
این دانشگاه در سال 1941 تأسیس شد و مستقیمًا زیر نظر وزارت آموزش چین قرار دارد. دانشگاه 
متشکل از نوزده کالج و مؤسسه، هفت دپارتمان، و تعدادی مرکز تحقیقاتی است. در دانشگاه مطالعات 
رایزن  و  سفیر   1000 از  بیش  کنون  تا  و  می شود،  تدریس  خارجی  زبان   100 قریب  پکن،  خارجی 
اصلی ترین  از  با فرهنگ ملل گوناگون  دانشجویان  آشنا کردن  دانش آموخته شده اند.  دانشگاه  این  از 

مأموریت های دانشگاه مطالعات خارجی پکن است.

در سال 2009 بخش فارسی در دانشکدۀ آسیا و آفریقای دانشگاه مطالعات خارجی پکن راه اندازی 
شد و جزو اولین مؤسسه های تخصصی در زمینۀ مطالعات زبان های خارجی است. گروه هر چهار سال 
یک  بار در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد و تاکنون 31 دانشجو دانش آموخته شده اند. اکنون در 
سومین دوره، 21 نفر دانشجو در سال سوم مشغول تحصیل هستند. استادان ثابت گروه خانم دکتر 
مو ُهنگ یان، خانم دکتر یوگویلی، و خانم دکتر وانگ یینگ هستند که در مقطع تحصیلی لیسانس و 
فوق  لیسانس و دکتری به تدریس اشتغال دارند. مدیر فعلی گروه خانم دکتر وانگ یینگ است. خانم 
یوگولی بنیان گذار گروه زبان و ادبیات فارسی است. تا کنون دو استاد ایرانی آقایان دکتر رضا سمیع زاده 
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دانشگاه مطالعات خارجی  به  امام خمینی  بین المللی  دانشگاه  از  و دکتر محمدباقر میرزایی حصاریان 
پکن اعزام شده اند. دانشجویان در دورۀ تحصیل چهار ساله، دست  کم یک  بار برای گذراندن دورۀ زبان 
فارسی به ایران اعزام می شوند. گروه در سال 2013 با پشتیبانی سفارت ایران در چین، مرکز مطالعات 
ایران را تأسیس کرد، و با دانشگاه های دیگر چون دانشگاه تهران، عالمه طباطبایی، تربیت مدرس، 

بین المللی امام خمینی، و مؤسسات علمی ایران همکاری ها و تبادالت علمی و تفاهمنامه دارد.

4. دانشگاه مطالعات بین المللی پکن
 دانشگاه مطالعات بین المللی پکن در اکتبر سال 1964 به فرمان آقای جو ان الی اولین نخست وزیر 
جمهوری خلق چین و بر اساس مؤسسه زبان های خارجی خبرگزاری شین هوآ تأسیس شد. دانشگاه 
شامل رشته های زبان و ادبیات خارجی، مدیریت گردشگری، ادبیات چینی، مدیریت بازرگانی، و حقوق 
است. از اهداف این دانشگاه آموزش و پژوهش در زبان های خارجی، ترجمه، گردشگری و تجارت و 
توانسته  دانشگاه  اساس  این  بر  است.  دیپلماتیک  امور  و  با جهان،  مبادالت چین  پیشبرد  و  گسترش 
دانشجوی   6000 شامل  دانشجو  هزار  ده  از  بیش  اکنون  دهد.  پرورش  بسیار  دانشمندان  و  استادان 
کارشناسی، 1300 دانشجوی کارشناسی ارشد، و 1000 دانشجوی خارجی در دانشگاه تحصیل می کنند. 

دانشگاه از 21 دانشکده، یک دپارتمان، دو مؤسسۀ آموزشی، و کتابخانه تشکیل شده است.
رشتۀ زبان فارسی در سال 2017 تأسیس شد و تا کنون دانش آموخته نداشته است. استادان ثابت 
گروه خانم جو سی دانشجوی دورۀ دکترای ادبیات فارسی دانشگاه پکن )مدیر گروه( و جانگ چیان، 
کارشناس ارشد از دانشگاه زبان های خارجی شانگهای هستند. از استادان ایرانی خانم زهرا محمدیان از 
دانشگاه عالمه طباطبایی و آقای محمود زهیری در گروه به تدریس مشغولند. گروه اکنون 47 دانشجو 
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در مقطع کارشناسی دارد. منابع آموزشی کتاب های درسی انتشارات دانشگاه پکن کتاب آزفا )آموزش 
زبان فارسی( و فارسی بیاموزیم و پند پارسی است.

5. دانشگاه لوئویانگ
مؤسسۀ زبان خارجی ارتش آزادی بخش خلق1 پس از انقالب فرهنگی به دو مؤسسه در لوئویانگ2 و 
نانجینگ تجزیه شد. این دانشگاه که دانشگاه نظامی است و بیشتر در زمینۀ نظامی و انتظامی فعالیت 
دارد، در سال 1974 به همت آقای بائو تأسیس شد. گروه فارسی آن از سال 1988 آغاز به کار کرد. 
سه نفر استاد چینی به نام آقای جانگ لی مینگ، خانم جانو شیائو لینگ، و خانم شی جیانگ خوا به 
آموزش زبان فارسی در مقطع کارشناسی می پردازند. بخش فارسی دانشگاه هر چهار سال یک  بار 10 

دانشجو جذب می کند.

6. دانشگاه بازرگانی و اقتصاد بین الملل پکن3
در سال 1951 در شهر پکن تأسیس شد و جزو ده دانشگاهی است که باالترین نمره و سخت ترین 
مراحل را برای پذیرش دانشجو اعمال می کند. این دانشگاه بر اساس نیاز کشور برای مبادالت اقتصادی 
با خارج طراحی  شده و طی این سال ها نقش مهمی در اقتصاد خارجی چین ایفا کرده است. دانشگاه با 
15 دانشکده و یک دانشکدۀ کارشناسی ارشد و یک بخش تربیت  بدنی، 46 رشتۀ کارشناسی، 12 رشتۀ 
کارشناسی ارشد، و 7 رشتۀ دکتری را ارائه می دهد. دانشگاه دارای 4 مرکز تحقیقات فوق دکتری است.

زبـان فارسـی دوازدهمین زبانی اسـت که از سـال 2013 در دانشـکدۀ اقتصاد و تجـارت بین الملل 
بـر اسـاس مصوبـۀ وزارت آمـوزش  و پـرورش چیـن راه اندازی شـده اسـت. در سـال 2014 نخسـتین 
گـروه دانشـجویان زبـان فارسـی در مقطـع کارشناسـی از طریق آزمون پذیرفته شـدند. هـم اکنون در 
ایـن بخـش 9 دانشـجو مشـغول بـه تحصیـل هسـتند. این گروه هر سـه سـال یـک  بار 12 دانشـجو 

در مقطـع کارشناسـی می پذیرد.
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استادان گروه شامل دو استاد تمام وقت و یک استاد ایرانی است. خانم جیا فی، با نام فارسی جمیله، 
اکنون مدیر گروه است. وی از سال 2004 تا 2008 در دانشگاه پکن در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات 
مقطع  دان  ای  وانگ  استاد  نظارت  تحت  در سال 2011  فی  جیا  خانم  است.  کرده  تحصیل  فارسی 

کارشناسی ارشد این رشته را به پایان رساند. استاد دیگر این گروه خانم جیانگ نان است.
 دروس اساسی این رشته شامل زبان فارسی مقدماتی، شنیدن و گفتوگوی زبان فارسی، خواندن 
متون ادبی فارسی، متون فارسی تخصصی بازرگانی و اقتصاد، نگارش پیشرفتۀ متون فارسی کاربردی 
بازرگانی و اقتصاد، اصول ترجمۀ متون فارسی، نگارش فارسی، مذاکرات تجاری و بازرگانی در زبان 
فارسی، اصول نظری تجارت بین الملل و ... است. دانشجویان این رشته در سال سوم تحصیلی فرصتی 
دارند تا برای ارتقای مهارت های زبانی و کسب اطالعات بیشتر به مدت یک یا دو ترم آموزشی در ایران 
تحصیل کنند. هدف این رشته پرورش استعدادهایی است که ضمن تحصیل علوم انسانی، اجتماعی، 
و تجارت و اقتصاد بین الملل، و کسب مهارت های شنیداری، گفتاری، خواندن، نوشتن، و ترجمۀ زبان 
فارسی، قابلیت گفتوگو با فرهنگ های مختلف را پیدا کنند تا بتوانند در سازمان های دولتی و مؤسسات 

یا شرکت های مورد نظرشان امور مربوط به بازرگانی و اقتصاد بین المللی را اداره کنند.

XJTU  7. دانشگاه مطالعات خارجی شیان
اقتصاد،  پزشکی،  مهندسی،  علوم،  زمینه های  در  و  شد  تأسیس   1956 سال  در  چین  شیان  دانشگاه 
امروزه دانشگاه شیان دانشگاه جامع تحقیقاتی است که تمرکز  مدیریت، و حقوق دانشجو می پذیرد. 
آن بر علوم و مهندسی است. مدارس این دانشگاه 74 برنامۀ کارشناسی، 199 برنامۀ کارشناسی ارشد، 
و 114 برنامۀ تحصیل دکترا در چین را ارائه میدهند. یکی از سیاست های دانشگاه مطالعات خارجی 
بر  دارند.  قرار  ابریشم  جادۀ  مسیر  در  که  بوده  زبان کشورهایی  ایجاد کرسی  اخیر  سالهای  در  شیان 
اساس این سیاست، گروه زبان فارسی در دانشکدۀ زبان های شرقی در سال 2012 تأسیس شد. یکی 
از سیاست های این دانشگاه در سال های اخیر ایجاد کرسی زبان کشورهایی بوده که در مسیر جادۀ 
ابریشم قرار دارند. بر اساس این سیاست، در سال 2012 رشته زبان فارسی در این دانشگاه تأسیس شد. 
این دانشگاه هر سال 25 تا 30 نفر را در رشتۀ زبان فارسی پذیرفته است. در بخش فارسی این دانشگاه 
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آقای  دکتر  این گروه  استاد  اولین  ایرانی تدریس می کنند.  استاد  از چین و دو  فارسی  زبان  استاد  دو 
سیدجالل امام دکترای تاریخ از دانشگاه وو هان چین است و دوم خانم رضوانی کارشناس ارشد زبان 
و فرهنگ از دانشگاه شیان جیئاتونگ است که هردو مقیم هستند. از دیگر استادان چینی گروه، خانم 
وی لن کارشناس ارشد ایران شناسی و خانم وانگ دانشجوی دکتری زبان فارسی از دانشگاه پکن و 
خانم لو تینگ جیائو )نگین( کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. این گروه 
هر سال 25 تا 30 دانشجو جذب میکند که از این  جهت پرتراکم ترین گروه در کرسی های زبان فارسی 
چین است. تا کنون طی سه دوره بیش از 120 نفر دانش آموخته داشته است. در سال 2017 مرکز 
پژوهش های ایران نیز در این گروه راه اندازی شده است. اکنون این گروه با دانشگاه بین المللی قزوین 

تفاهم نامۀ همکاری دارد.

8. دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی تیان جین
کلیسای کاتولیک در سال 1921 دانشگاه تیان جین را در شهر تیان جین تأسیس کرد. اولین مرکز 
دانشکدۀ  به   1974 سال  در  است.  شده  راه اندازی  چین  در  که  است  مدرن  سبک  به  عالی  آموزش 
زبان های خارجی و بعداً توسط وزارت آموزش  و پرورش به دانشگاه مطالعات زبانیه ای خارجی تغییر 
نام یافت. دانشکده های این دانشگاه، مهندسی، اقتصاد، مدیریت، و حقوق هستند. امروزه دانشگاه دو 
محوطۀ دانشگاهی، 57 رشتۀ لیسانس، 44 رشتۀ کارشناسی ارشد، و 1 برنامۀ آموزش دکتری برای 
نیازهای ویژۀ ملی، با حدود 11 هزار دانشجو و 601 استاد تمام وقت دارد. کرسی زبان فارسی در این 
دانشگاه به سال 2017 تأسیس شد و در سال 2018 به  طور رسمی شروع به پذیرش دانشجو کرد. 
اکنون 15 دانشجوی سال دوم مشغول تحصیل هستند. خانم لیو چیان با نام ایرانی یاسمن از استادان 
چینی این گروه است که در دانشگاه زبان های خارجی شهر شانگ های تحصیل کرده است. استاد دیگر 
لِی لِی ژانگ است که دانش آموختۀ دانشگاه زبان های خارجی شهر شی اَن است. جز این، هر سال از 
یک استاد ایرانی هم دعوت میشود. در سال 2018 خانم دکتر زینب ترابی از استادان اعزامی دانشگاه 
امام خمینی قزوین دعوت شد که در راه اندازی کرسی زبان فارسی در دانشگاه تیان جین کمک کرد. 
هدف گروه، تربیت دانشجویان دارای پایۀ محکم زبان فارسی جهت مترجمی و تحقیق و آموزش است. 
مواد درسی و آموزشی استادان، کتاب های دورۀ آموزش زبان فارسی انتشارات دانشگاه پکن )چاپ دوم، 
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2016(، و مکالمۀ زبان فارسی انتشارات دانشگاه پکن )چاپ دوم، 2012(، و فارسی بیاموزیم با دیدن و 
شنیدن و گفتن انتشارات گوانجو )2013( است.

9. دانشگاه رادیو و تلویزیون
گروه فارسی این دانشگاه در سال 1958 آغاز به کارکرد و پس از وقف های 30 ساله در سال 1990 
فعالیت خود را از سر گرفت. گروه متناسب با نیاز خود در بخش رسانه، دانشجو جذب می کند. اکنون 
این گروه تعطیل است. رادیو بین المللی چین روزانه چند ساعت برنامۀ فارسی دارد که تهیه کننده و 

گویندگان آن از دانش آموختگان این دانشگاه هستند.

10. دانشگاه گوان جو
این دانشگاه از سال 2004 آغاز به فعالیت کرده است. ساالنه 120 هزار دانشجو جذب می کند. گروه 
با همکاری دانشگاه اصفهان، این رشته و  فارسی این دانشگاه در سال 2017 تأسیس شد. دانشگاه 
مرکز ایران شناسی را تأسیس کرد. این گروه هر سال 20 دانشجو جذب می کند و تا کنون دانش آموخته 

نداشته است. اکنون سه استاد چینی و یک ایرانی مشغول تدریس هستند.

11. دانشگاه شیامن
 این دانشگاه صد سال قدمت و چهل هزار دانشجوی داخلی و بیش از سه هزار دانشجوی خارجی دارد. 
دانشگاه شیامن با دانشگاه تربیت مدرس تفاهم نامۀ همکاری علمی امضا کرده است. در سال 1396 

آقای دکتر عادل رفیعی به این دانشگاه اعزام شد.

12. دانشگاه مطالعات بین المللی جیلین1
یکی از مهمترین مراکز آموزشی در استان جیلین که در سال 1991 تأسیس شده است. مؤسس دانشگاه 
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خانم دکتر چین هه1 بود. در سال 2003 میالدی با تأیید وزارت آموزش  و پرورش به دانشکده و در سال 
2013 به دانشگاه ارتقا یافت. دانشگاه بیش از ده هزار دانشجو و 900 نفر استاد و کارمند اداری دارد. 
آلمانی، فرانسوی، کره ای، روسی، اسپانیایی، پرتغالی،  انگلیسی، ژاپنی،  از جمله  چهارده زبان خارجی 

عربی، اندونزیایی، مغولی، فارسی، لهستانی، و چکی تدریس می شود.

گروه زبان فارسی در این دانشگاه در سال 2018 تأسیس شده. اولین دوره در همین سال آغاز به 
کار کرد و گروه دوم در سال 2019. در دو دوره 25 نفر دانشجو مشغول به تحصیل هستند. آقای شن 
شودونگ با نام ایرانی بهروز استاد و مدیر این گروه است. وی مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه 
لوئویانگ اخذ کرده و کارشناسی ارشد را در دانشگاه پکن گذرانده است. استاد شودونگ پنج سال در 
مطالعات  دانشگاه  دانش آموختۀ  یی  شین  تنگ  آقای  گروه  دیگر  استاد  می کرد.  زندگی  و  کار  ایران 
بین المللی شیان است و اکنون در تهران برای مدرک کارشناسی ارشد تحصیل می کند. دو استاد ایرانی 
هم با گروه همکاری می کنند: آقای اکبر شیرینی دکترای زبانشناسی از دانشگاه پیام نور تهران و خانم 

ماندانا کالنتری کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اراک است.

13 دانشگاه شی خه زه2
دانشـگاه شـی خه زه در اسـتان سـین کیانگ قـرار دارد و یکی از دانشـگاه های »پـروژۀ 211«3 چین 
اسـت. ایـن دانشـگاه در سـال 1949 تأسـیس شـد و تـا امـروز به تدریـج 11 گـروه آموزشـی از قبیـل 

1. Qin He
2. Shihezi
3. Project 211
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اقتصـادی، علـوم حقـوق، علـوم آمـوزش  و پـرورش، ادبیـات، تاریـخ، فیزیک، مهندسـی، کشـاورزی، 
پزشـکی، مدیریت، و هنر در این دانشـگاه تأسـیس شـده اسـت. 8 رشـتۀ سـطح اول در مقطع دکترا 
و 26 رشـتۀ سـطح اول در مقطـع ارشـد و 92 رشـته در مقطـع کارشناسـی و 3 ایسـتگاه موبایـل فوق 
دکتـرا )ایسـتگاه علـوم و تحقیقـات( وجـود دارد. با گسـترش پـروژۀ جادۀ ابریشـم و به دلیـل موقعیت 
جغرافیایـی ویـژۀ ایـن دانشـگاه، بخش زبان فارسـی در دانشـکدۀ زبانهـای خارجی در سـال 2017 در 
این دانشـگاه تأسـیس شـد و از همان سـال دانشـجویان رشـتۀ زبان فارسـی را پذیرفت. اکنون تعداد 

دانشـجویان کالس چهـارم 17 نفـر و کالس دوم 25 نفر اسـت.

در بخـش فارسـی ایـن دانشـگاه سـه اسـتاد زبـان فارسـی از چیـن و یک اسـتاد ایرانـی تدریس 
می کننـد. اسـتاد سـرکار خانـم مـا لینگلینـگ اولیـن اسـتاد زبـان فارسـی ایـن دانشـگاه اسـت که در 
دانشـگاه تهـران کارشـناس ارشـد زبـان و ادبیـات فارسـی می خوانـد و انتظـار میـرود سـال 2020 
فارغ التحصیل شـود. جناب آقای علی شـفیعی کارشـناس ارشـد رشـتۀ انگلیسـی مسـئول کالس های 
مکالمه، و شـنیداری، و فارسـی پیشـرفته اسـت. از دیگر اسـتادان چینی، خانم شـئیا یینگشـان و خانم 
شـاو یوجینـگ، اسـتادان جوانـی هسـتند کـه در سـال 2018 و سـال 2019 بعـد از فارغالتحصیلـی از 
دانشـگاه مطالعات خارجی شـیان وارد دانشـگاه شـی خه زه شـدند. دانشـگاه شـی خه زه در غرب شـمال 
چیـن واقـع اسـت. اکنـون این گـروه با دانشـگاه مطالعـات خارجـی شـیان تفاهم نامۀ همـکاری دارد. 
بهتریـن دانشـجویان فرصـت دارنـد در سـال دوم در دانشـگاه مطالعـات خارجی شـیان تحصیل کنند.

14. دانشگاه مطالعات خارجی گوانگدونگ
رشـتۀ زبـان و ادبیـات فارسـی در سـال 2017  در ایـن دانشـگاه راه انـدازی شـد. تـا کنـون 32 نفـر 

دانش آموختـه داشـته اسـت )هـر سـال حـدود 11 نفـر(.
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مراکز ایران شناسی در چین
1. مرکز ایران شناسی دانشگاه پکن

این مرکز اولین مرکز ایران شناسی در چین است که از سال 1994 میالدی توسط دانشگاه پکن 
با همکاری دولت ایران تأسیس شده است. برخی از فعالیت های این مرکز عبارتند از: تشکیل سمینار 
استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های سراسر چین، تشکیل مجمع علمی و نمایشگاه هنر ایران، 
برپایی نخستین سمینار ایران شناسی در چین و انتشار پنج جلد مجموعه مقاالت سمینار به زبان چینی 
و زبان انگلیسی به کوشش پروفسور یه یی لیانگ، برگزاری کالس های آزاد زبان فارسی در دانشگاه 
پکن و منطقۀ مهم تاجیکنشین تاشقورقان در استان شین جیانگ. فعالیت دیگر این مرکز، برپایی دومین 

کنفرانس ایران شناسی با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران بود.

2. مرکز ایران شناسی دانشگاه یوننان
اکنون یائو جی ده، مدیر و استاد مرکز ایران شناسی در دانشگاه یوننان 
است. او از 2004 تا 2005 به  عنوان استاد مدعو در دانشگاه تهران 
در ایران پژوهش های خود را آغاز کرد. دانشگاه یوننان پیش از دیگر 
دانشگاه های چین در دهۀ چهل قرن بیستم فعالیت پژوهشی خود را 
پژوهشگاه خاورشناسی  بود.  آغاز کرده  ایران  و  میانه  خاور  پیرامون 
زمینه  این  در  چینی  پژوهشگاه های  نخستین  جزو  یوننان  دانشگاه 

است. سال 1964 بر اساس دستور جئو ان الی نخستین وزیر خارجۀ چین، برای پاسخگویی به نیازهای 
دیپلماسی کشور، 15 پژوهشگاه منطقه ای در آموزشگاه های چین تأسیس شد، که در این میان دانشگاه 

یوننان به  عنوان مرکز پژوهشی جنوب غربی انتخاب شد.
برگزاری  افتتاح شد.  این مرکز  ایران در چین،  رایزن فرهنگی سفارت  به کمک  در سال 2006 
ایران در چین،  با همکاری سفارت  چندین نمایشگاه فرهنگی در سال های 2000 و 2002 و 2003 



72
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  | ســـــال اول )جدید(  | شــــــــامره سوم  | پاییز  1398

برگزاری نشست بین المللی آکادمی سید اجل عمر شمس الدین، برگزاری نخستین نشست بین المللی 
ایران شناسی در سال 2007، برگزاری نشست بین المللی گفتگوی تمدن ها در سال 2011 با همکاری 
جامعۀالمصطفی بوده است. آثار چاپ شدۀ ایران شناسان چین از جمله اقدامات مهم این مرکز است و تا 

کنون موفق شده سه اثر را به چاپ برساند.

3. مرکز ایران شناسی در دانشگاه بین المللی شانگهای
تا کنون چندین همایش و سمینار و  فعال است و  دانشگاه  این  از سال 2012 در  ایران شناسی  اتاق 
بزرگداشت شاعران بزرگ فارسی از جمله سعدی، فردوسی، خیام، و مولوی برگزار کرده است. در سال 
1395 در پی امضای تفاهم نامۀ همکاری بین دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه مطالعات بین المللی 
شانگ های، قرارداد ایجاد دو مرکز پژوهشی مشترک در هر یک از دو دانشگاه در فروردین ماه سال 
1398 به امضا رسید. بر اساس این قرارداد دانشگاه مطالعات بین المللی شانگ های و دانشگاه عالمه 
طباطبایی مرکز چینشناسی را در فروردین ماه 1398 در دانشگاه عالمه طباطبایی و مرکز ایران شناسی 

سعدی را در خرداد 1398 در دانشگاه مطالعات بین المللی شانگ های در کشور چین ایجاد کردند.

4. مرکز ایران شناسی دانشگاه جنوب غرب چین
بزرگ در سال 2004 در شهر چونگ چینگ شکل گرفته  دانشگاه  ادغام دو  از  دانشگاه جنوب غرب 
استاد  چندین  زمان  گذشت  با  شد.  آغاز  دانشگاه  در  ایران  زمینۀ  در  مطالعات   1985 سال  از  است. 
بزرگ ایران شناس تربیت شدند و خدمات برجسته ای در این زمینه انجام داده اند. از جمله کتاب تاریخ 
عمومی ساسانیان. اکنون آقای جی کای یون رئیس مرکز ایران شناسی است. مرکز ایران شناسی در 
سال 2008 میالدی با همکاری رایزنی فرهنگی تأسیس شد و دکتر جی یون رئیس این مرکز است.  

کتاب آبی ایران به  صورت ساالنه منتشر می شود و تا کنون دو شماره به چاپ رسیده است. 

معرفی استادان پیشکسوت کرسی های زبان و ادبیات   فارسی در چین
1. پروفسور جان هو نین

استاد زبان و ادبیات فارسی و ایران شناس برجستۀ  دانشگاه پکن، در سال 1931 میالدی در سواحل 
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شرقی چین و در استان شندونگ در خانواده ای متوسط متولد شد. در سال 1956 از دانشکدۀ زبان و 
ادبیات روسی دانشگاه پکن فارغ التحصیل شد و در  همان سال به تدریس در این دانشکده پرداخت. 
سپس به دانشکدۀ زبان ها و ادبیات شرقی منتقل و در رشتۀ  زبان و ادبیات فارسی مشغول به تحصیل 
شد. در سال 1960 به  عنوان یکی از نخستین دانشجویان این رشته موفق به اخذ مدرک کار شناسی 
از بخش فارسی دانشکدۀ زبان ها و ادبیات شرقی دانشگاه پکن شد. تا سال 1996 در دانشگاه پکن به 
 عنوان رئیس دپارتمان و یا استاد، مشغول تدریس زبان و ادبیات فارسی بود، و در ضمن به پژوهش 
دربارۀ زبان و ادبیات فارسی و ترجمۀ آثار ادبی ایران نیز اشتغال داشت. تا کنون از او بیش از 30 اثر 
ایران و همچنین ده ها مقاله در مطبوعات  تألیفی و ترجمه ای دربارۀ زبان، ادبیات، فرهنگ، و تاریخ 

مختلف چین و ایران منتشر شده است.
همسر و دو فرزند جان هو نین، جزو خانوادهۀ بزرگ زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در چین 
به شمار می روند. به ویژه همسرش لی شیان، حق بزرگی در تألیف و تدوین کتاب ها و متون آموزشی 

مورد نیاز دانشجویان رشتۀ  زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های مختلف این کشور داشته  است.
فهرست آثار تألیفی و پروفسور جان هو نین عبارتند از: بررسی شاهنامۀ  فردوسی، پژوهشی پیرامون 
شاهنامه، مجموعه مقاالت پژوهشی شرق، گزیده  ادبیات شرقی، خالصه ای از تاریخ ادبیات شرق، تاریخ 
امپراتوری پارس، تاریخ ادبیات فارسی )کتاب آموزشی در تمام دانشکده های ادبیات دانشگاه های چین(، 

همکاری با فرهنگ لغت فارسی ـ چینی.
وی تعدادی از متون ادبی را نیز به چینی ترجمه کرده است از جمله ترجمۀ متن کامل شاهنامۀ 
فردوسی در 6 جلد و به  صورت منظوم )2002(، ترجمۀ گزیده ای از شاهنامه، اشعار کهن پارسی، اشعار 
رودکی، بوستان سعدی، داستان رستم و سهراب از شاهنامه، لیلی و مجنون نظامی، چهار مقالۀ عروضی، 
فرهنگ ایران و تأثیر آن بر جهان از ذبیح اهلل صفا، گزیده ای از ادبیات خارجی، اشعار فلسفی فارسی عمر 
خیام، گلستان و بوستان سعدی، تاریخ مختصر چین، داستان های چینی )ترجمه از چینی به فارسی(، 

تاریخ روابط چین و ایران از روزگار اشکانی تا شاهرخ تیموری.
مقاالت او عبارتند از:

»سعدی در چین«، مقالۀ ارائه شده در کنفرانس سعدی شناسی شیراز، 1984.  .1
»سرنوشت چهار قهرمان جوان در شاهنامۀ فردوسی«، مقاله  ارائه شده در همایش هزارهۀ شاهنامه،   .2

.1990
مقدمه بر  مجموعه  شاهکارهای ادبیات فارسی، پکن، 2002.  .3
مقدمه ای بر ترجمۀ رباعیات عمر خیام از ترجمۀ  فیتزجرالد.  .4

»شاهنامه کجا و ِفن شیان ای کجا«، مقاله ای در رد نظر دانشمند هندی دکتر کویاجی.  .5
مقدمه ای بر ترجمۀ  چینی رباعیات عمر خیام، 2001، 2002.  .6

»شاهنامه حماسۀ  ملی ایران«، روزنامۀ  فرهنگ چین، 30 دسامبر 2001.  .7
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»فردوسی در چین«، مجلۀ  فردوسی به مدیریت دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن.  .8
»کلمۀ  آه  عشق  به  هیچ  وجه  وجود ندارد«، در نقد ترجمۀ  فیتزجرالد از رباعیات خیام، مجلۀ نیلوفر   .9

آبی، سال 2003.
»ادبیات فارسی در چین«، آینده، سال 13، ش 4 و 5 )تیر و مرداد 1366(.  .10

وی به دریافت چندین جایزه مفتخر شد، مثل جایزهۀ بین المللی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، 
1991؛ جایزۀ  ششمین دورۀ بنیاد محمود افشار در رشتۀ ادبیات و تاریخ، 1989؛ جایزۀ  دهمین دورهۀ 
لوح  بهترین مترجم جمهوری خلق چین، 2003؛  ایران، 1382؛ جایزۀ  کتاب سال جمهوری اسالمی 
پنجمین  و  هفتاد  نشان  و  تقدیر  لوح  دریافت  2000؛  خاتمی،  سیدمحمد  ایران،  رئیس جمهور  افتخار 
و  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  افتخار  لوح  دریافت  تهران، 2005؛  دانشگاه  تأسیس  سالگرد 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 2005.

2. پرفسور جانگ هونگ نیان
 وی متولد 29 آوریل 1938 در پکن است. در سال 1956-1958 در انستیتوی زبان های خارجی پکن 
زبان انگلیسی و هم زمان در دانشگاه پکن زبان و ادبیات فارسی را آموخت. وی عضو ادارۀ نشریات 
زبان های خارجی جمهوری خلق چین و از ایران شناسان و عالقهمندان فرهنگ فارسی به شمار می رود. 
تا کنون ده ها شاگرد آشنا به زبان و ادبیات فارسی را تربیت کرده است. در سال 1983 -1980 دبیر 
اول فرهنگی در سفارت جمهوری خلق چین در ایران بود. از سال 1980 کار بررسی و ترجمۀ ادبیات 
فارسی به زبان چینی را آغاز کرد و تا کنون چندین کتاب ادبی فارسی را به زبان چینی ترجمه کرده 
است. عمده ترین ترجمههای آثار ادبی وی عبارتند از دیوان رودکی )1982(؛ منتخبات نظامی گنجوی 
)1988(؛ غزلیات ایران: آثار 14 شاعر مشهور ایرانی )1988(؛ رباعیات ایران، آثار 47 شاعر )1991(؛ 
رباعیات عمر خیام )1988(؛ قابوس نامه )1990(؛ مثنوی مولوی )2001(؛ فرهنگ ادبای جهان که در 
آن 13 نویسنده و شاعر ایرانی معروف شده اند )چاپ اول 1988(؛ فرهنگ شعر جهان )1994(. وی 
همچنین ده ها مقاله راجع به ادب و فرهنگ فارسی در روزنامه ها و مجالت چین منتشر کرده است. 

سیدمحمد خاتمی در سال 2000 هنگام سفر به چین به وی تقدیرنامۀ دانشمند برجسته اعطا کرد.

3. پروفسور یه ای لیانگ
پروفسور یه ای لیانگ در سال 1936 در شهر شانگ های دیده به جهان گشود 
و در همان شهر تحصیالت ابتدایی و متوسطه را به اتمام رساند. در سال 1957 
موفق به اخذ مدرک کارشناسی رشتۀ زبان انگلیسی از دانشگاه فو دان گشت. بعد 
از فارغ التحصیلی از دانشگاه فو دان، به همراه گروهی از استادان دانشگاه پکن 
به  منظور فراگیری زبان فارسی به افغانستان اعزام شد و در سال 1957 تا سال 
1961 در دانشکدۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کابل به تحصیل زبان فارسی 
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پرداخت. بعد از فراغت از تحصیل به چین بازگشت و برای 4 سال به  عنوان مترجم ارشد در وزارت 
امور خارجۀ چین کار می کرد. در طول این چهار سال، وی برای مائو تسه دونگ اولین رئیس جمهور 
جمهوری خلق چین، جو اِن الی اولین نخست وزیر جمهوری خلق چین، و سایر مسئوالن دولت چین 
به  عنوان مترجم مشغول خدمت بود و برقراری روابط سیاسی بین کشورهای چین و ایران را به چشم 
خود مشاهده کرد. سپس وی به  عنوان استاد در دانشگاه پکن به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. 
افزون بر تألیف و ترجمه ده ها مقاله در مورد روابط چین و ایران، سرویراستاری فرهنگ فارسی به چینی 
را نیز بر عهده داشت که با مشارکت استادان دیگر دانشگاه پکن و دانشگاه تهران و همکاری رایزنی 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در چین، تألیف و از سوی دانشگاه پکن منتشر شد. این اثر ارزنده در 
سال 1998 میالدی به  عنوان اثر برگزیدۀ ششمین دورۀ جایزۀ جهانی کتاب سال ایران انتخاب شد. 
وی تاریخ مفصل ایران نوشتۀ عباس اقبال آشتیانی را به زبان چینی ترجمه کرد که در سال 1997 
منتشر شد. این کتاب برای محققان چینی بسیار مفید و ارزشمند است. ایشان را باید به حق یکی از 
بنیان گذاران بنای رفیع مطالعات ایران شناسی در چین به شمار آورد. وی در سال 2000 میالدی لوح 
تقدیر از رئیس جمهوری اسالمی ایران دریافت کرد و در سال 2005 میالدی ضمن دریافت لوح تقدیر از 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مفتخر به دریافت نشان افتخار هفتادسالگی تأسیس دانشگاه تهران شد.

4. پروفسور زنگ یان شنگ
پروفسور زین یان شن رئیس سابق بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن 
در سال 1935 میالدی در شهر شانگ های به دنیا آمد. از سال 1953  تا 1957 
در بخش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مطالعات بین المللی پکن مشغول به 
تحصیل بود. چهار سال در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کابل به آموزش زبان و 
ادبیات فارسی پرداخت. وی در سال 1961 بعد از مراجعه به وطن خود، استاد 

بخش زبان فارسی دانشگاه پکن شد و شروع به آموزش زبان فارسی و پژوهش های ایران شناسی کرد و چهل 
سال به  عنوان رئیس این بخش مشغول تدریس و تحقیق بوده است. زین یان شن یکی از مجربترین استادان 
زبان فارسی در چین به شمار میآید. وی بارها به ایران سفر کرده و جوایزی از دولت ایران دریافت کرد. آثار 
گوناگونی را در زمینۀ آموزش زبان فارسی، زبانشناسی، ایران شناسی، و تمدن و فرهنگ کشورهای فارسی زبان، 
هم به زبان چینی و هم به زبان فارسی نوشته است، از جمله: فرهنگ زبان فارسی به زبان چینی )تدوین کنندۀ 
اصلی(، فرهنگ ضرب المثل های فارسی به چینی و اطالعات چینی به فارسی مکالمۀ زبان فارسی )کتاب 
درسی، با همکاری خانم پروفسور تن هوی جو(، نگارش زبان فارسی )کتاب درسی(. از مقاالت اوست: زبان 
فارسی )دایرة المعارف چین سال 1988(، مقالۀ فردوسی و اوستا، منشأ زبان فارسی و تکامل آن، و شناخت 
حافظ از دیدگاه فرد چینی )سال 1992(. جوایز: لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران )2004( و 

نشان افتخار هفتادسالگی دانشگاه تهران )2004(.درگذشت وی در سال 2013 بود.
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5. پرفسور وانگ یی دان
وی اولین چینی دریافت کنندۀ مدرک دکترای ادبیات فارسی در ایران و از 
ایرانشناسان چینی است. دورۀ دکترای زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه 
تهران گذراند. اکنون مدیر مرکز ایران شناسی دانشگاه پکن، اولین مرکز 
ایران شناسی در چین، است، و به پژوهش و بررسی در این زمینه ادامه 
می دهد. وی عمدتًا در حوزۀ روابط ایران و چین فعالیت دارد. تمرکز او بر 
کتب تاریخی ایرانی و به خصوص جامع التواریخ است. ویرایش و تصحیح 

التواریخ خواجه رشیدالدین را برعهده داشت. مسئول اصلی پروژۀ تحقیقاتی  کتاب تاریخ چین، جامع 
»ویرایش و تصحیح نسخ خطی شعب پنجگانه« است. »شعب پنجگانه« شجره نامۀ خاندان چنگیز خان 
و سایر ملل جهان است که در دورۀ ایلخانیان به دستور خواجه رشیدالدین تدوین شده است. این پروژه 

با مشارکت برخی از مغول شناسان و تاریخ دانان چینی و خارجی در حال پیشرفت است.

6. دکتر چنگ تونگ
شانگهای،  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  دانشیار  تونگ  چنگ  دکتر 
ایرانشناس متولد 1968، و دانش آموختۀ دانشگاه پکن )2003( در رشتۀ 
در  و  هاروارد  دانشگاه  در  در سال 1997  است.  فارسی  ادبیات  و  زبان 
کرد.  سپری  را  خود  مطالعاتی  فرصت  تهران  دانشگاه  در   1380 سال 
هشت سال در دانشگاه پکن تدریس کرد. در دانشکدۀ زبان های شرقی 
دانشگاه شانگهای استخدام شد. اکنون رئیس دانشکدۀ مطالعات آسیایی 
اول سفارت چین  تا 1393 دبیر  آفریقایی است. وی در سال 1391  و 

مقالۀ  ده ها  انتشار  بر  عالوه  وی  است.  ایران  تاریخ  به  چنگ  دکتر  عالقۀ  و  گرایش  بود.  تهران  در 
ایران شناسی، چند جلد کتاب هم دارد. از آثار اوست: اندیشۀ مشروعیت و شیعه در ایران: از آق قویونلو 

تا شاه  عباس )2010(، ایران باستان و ادیان آن )2016(.

7. خانم دکتر یوگولی
خانم یوگولی دکتر زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است که از سال 
1997 به مدت 10 سال در مقاطع لیسانس و فوق  لیسانس و دکتری در 
دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران تحصیل و مدرک دکتری خود را در 
سال 2006 دریافت کرده است. وی بنیان گذار گروه زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه زبان های خارجی پکن است.
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8. خانم دکتر لیو هوی
زبان  رشتۀ  کارشناسی  دانش آموختۀ   1972 متولد  هوی  لیو  دکتر  خانم 
و ادبیات فارسی از دانشگاه پکن در سال 1996 است که دکترای خود 
سال  در  شانگ های  مدرس  تربیت  دانشگاه  از  دین شناسی  رشتۀ  در  را 
2016 دریافت کرد. وی مؤسس رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه 
و جامعۀ  فرهنگ  است.  در سال 1997  بین المللی شانگ های  مطالعات 
ایران معاصر )SISU  2007( و تفسیر لیو ژی از جامی و اندیشه های او 

)2017 انتشارات اسناد علوم انسانی پکن( از کتاب های اوست. جز این بیش از ده مقاله در زمینۀ عرفان 
و تصوف و فرهنگ ایران منتشر کرده است. وی همچنین دربارۀ نسخه های خطی فارسی در استان 

سین کیانگ نیز مشغول پژوهش است.

9.دکتر شی گوانگ
و   )1996( کارشناسی  دانش آموختۀ   1978 متولد  گوانگ  شی  دکتر 
پکن  دانشگاه  از  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشتۀ   )2003( ارشد  کارشناسی 
است. وی در سال 2009 دکترای خود را در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی 
از دانشگاه تهران دریافت کرد. از سال 2003 تا کنون در بخش زبان و 

ادبیات فارسی در دانشگاه پکن مشغول تدریس است. از وی تا کنون چند کتاب به چاپ رسیده است: 
چینی برای سفر )انتشارات جنگل، تهران، 2009(، تفریحگاه زبان چینی )ورژن فارسی، انتشارات دانشگاه 
زبان و فرهنگ پکن، پکن، 2010(، فرهنگ فشردۀ فارسی به چینی و چینی به فارسی )انتشارات جون 
یی، پکن، 2017، به  عنوان یکی از تدوین کنندگان اصلی(، تصحیح و ترجمۀ تنکسو ق نامۀ ایلخانی در 
علوم و فنون ختایی )انتشارات دانشگاه پکن، پکن، 2016، که قباًل در 2010 شایستۀ تقدیر دهمین 
دورۀ بزرگداشت حامیان نسخ خطی، تهران، قرار گرفت(، تصحیح و ویرایش تنکسوق نامه )پایان نامه 
دکتری(: تصحیح و ترجمۀ تنکسوق نامۀ ایلخانی در علوم و فنون ختایی: برندۀ بیست و پنجمین دورۀ 

جایزۀ جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، تهران، 2018.
چین،  سلسلۀ  پنج  بیست  و  تاریخ  مجموعۀ  )در  فارسی«  عاریتی  »واژه های  اوست:  مقاالت  از 
)مجموعه  هدایت«  صادق  میهن پرستی  »آثار   ،)2004 پکن،  اقتصاد،  انتشارات  شرق،  پژوهش های 
مقاالت سمینار ادبیات مغولی، انتشارات ملت، پکن، 2006(، »فیلم های سینمایی ایران در سال 1385 
شمسی« )فصلنامۀ هنر فیلم، پکن، 2008(، »ادبیات ایران در سال 2017« )مطالعات عمومی ادبیات 
جهان در سال 2017، انتشارات آموزش و مطالعات زبانهای خارجی، پکن، 2018(، »عرفان در اشعار ابن 

 سینا« )مجموعه مقاالت ادبیات عرفانی، انتشارات جونگ شی، شانگ های، 2019(
“Wang Shuhe Maijue”, in: Non-Han Literature Along the Silk Road, Springer, 2020
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11. پرفسور مو هونگ یان
خانم مو هونگ یان متولد سال 1966 در استان سی چوان چین و استاد دانشگاه مطالعات خارجی پکن و 
رئیس مرکز ایران شناسی این دانشگاه و مترجم آثار کالسیک و معاصر ایران است. وی استاد راهنمای 
دانشجویان دکتری دانشکدۀ مطالعات آسیا و آفریقا در دانشگاه مطالعات خارجی پکن است. کتاب وی با 
نام تاریخ قصه نویسی ایران: از اوستا تا قرن 21 میالدی در سال 1398 در جایزۀ جهانی کتاب سال  ایران 
   to 21 the Century History of Iranian Story Telling: from Avesta  برگزیده شد، که با نام التین
در سال 2019 از سوی انتشارات جه جیانگ چین منتشر شده، و به بررسی رمان نویسی ایران در قرن 
از کتاب  ایرانی است که  بیستم میالدی پرداخته است. کتاب دیگر وی ترجمۀ بیست داستان کوتاه 
چهل داستان کوتاه از چهل نویسندۀ معاصر نوشتۀ دکتر حسن ذوالفقاری در سال 2016 در چین و به 

چینی ترجمه و منتشر شد.

12.خانم لی شن
خانم لی شن بازنشستۀ بخش فارسی دانشکدۀ زبان های خارجی دانشگاه پکن و پرفسور در ایران شناسی 
است که دربارۀ آموزش زبان فارسی تالش های ارزنده کرده است. او کتاب آموزش زبان فارسی را در 
دو جلد در سال 1975 تألیف کرد و ویراست جدید آن را در 2016 منتشر کرد. این کتاب اکنون در تمام 
کرسی های زبان فارسی تدریس میشود. همکاری دیگر خانم لی شن در تدوین فرهنگ چینی به فارسی 

است. ایشان همسر استاد پرفسور جان هو نین است.
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 استادان چینی و ایرانی کرسی های زبان فارسی در چین

وضعیتمدرکنام استاددانشگاه

دانشگاه پکن

استخدام رسمیدکتراخانم یو لوی لی

استخدام رسمیدکتراآقای شی گوانگ

استخدام رسمیدکتراخانم وانگ یی دن

استخدام رسمیدکترالیو یینگ جون

استخدام رسمیدکتراشن یی مینگ

استاد اعزامی 1384دکترامحمد دهقانی

استاد اعزامی 13۹6دکترامحمدباقر میرزایی حصاریان

استاد اعزامیدکترابرات زنجانی

استاد اعزامیدکترامظفر بختیار

استاد اعزامیدکتراخانم محیط طباطبایی

استاد اعزامیدکترازند

استاد اعزامیدکتراسیدابوطالب میرعابدینی

استاد اعزامی 1366دکتراسیدمحمد ترابی

استاد اعزامیدکترامحمود شکیب انصاری

استاد اعزامی 13۹8دکترامحمدامیر جاللی

دانشگاه 
مطالعات 

زبانهای خارجی 
تیان جین

استاد اعزامی 13۹۷دکترازینب ترابی

کارشناس خانم لیو چیان )یاسمن(
استخدام رسمیارشد

کارشناس لِی لِی ژانگ
استخدام رسمیارشد

دانشگاه سان 
بات سن- 

گوانگ دونگ
استاد اعزامیدکتراراضیه حجتی زاده

دانشگاه 
دکتراضمیر سعداهلل زادهسینکیانگ

استاد اعزامیدکتراعادل رفیعیدانشگاه شیامن



80
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  | ســـــال اول )جدید(  | شــــــــامره سوم  | پاییز  1398

دانشگاه 
مطالعات 
بین الملل 

XJTU شیان

استاد ایرانی مقیمدکترای تاریخسیدجالل امام
استخدام رسمیارشدخانم هو آن
استخدام رسمیارشدخانم وی لن

دانشجوی خانم وانگ
استخدام رسمیدکترا

استخدام رسمیارشدخانم لو تینگ جیائو )نگین(

ارشد زبان و خانم رضوانی
استاد ایرانی مقیمفرهنگ

دانشگاه نظامی 
لوئویانگ

استخدام رسمیدکتراآقای جانگ لی مینگ
استخدام رسمیدکتراخانم جانو شیائو لینگ
استخدام رسمیدکتراخانم شی جیانگ خوا

دانشگاه 
مطالعات 
بین المللی 
شانگ های 

SISU

استخدام رسمیدکتراآقای چن تونگ
استخدام رسمیدکتراخانم لیو هویی

استخدام رسمیدکتراخانم وانگ جنگ یوم )سوسن(
استخدام رسمیارشدآقای وانگ )راستین(

استاد اعزامی 13۹0دکترامحمد کاظم کهدویی

استاد اعزامی 13۹3دکترااحمد رضایی جمکرانی
استاد اعزامی 1388دکتراابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

استاد اعزامیدکترامنصور ثروت
استاد اعزامی 13۹2دکتراطاهره خوشحال دستجردی

استاد اعزامی 1384دکتراحجت رسولی
استاد اعزامی 13۹8دکتراحسن ذوالفقاری
استاد اعزامی 13۹۷دکترامحمدرضا زائری
استاد اعزامی 13۹۷دکترامحمدباقر وثوقی

استاد اعزامیدکتراامیر چناری

استاد اعزامیدکتراسیدعلی اکبر خان محمدی
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دانشگاه 
زبان های 

خارجی پکن 
BFSU

استخدام رسمیدکترامو ُهنگ یان

استخدام رسمیدکترایوگولی
استخدام رسمیدکتراوانگ اینگ )هدیه(

استاد اعزامیدکترارضا سمیعزاده
استاد اعزامیدکترامحمدباقر میرزایی حصاریان

استاد اعزامی 1388دکتراآمنه تقیان
دانشگاه 
بازرگانی 
و اقتصاد 

بین الملل پکن 
UIBE

ارشدخانم جیا فی )جمیله(

استخدام رسمیارشدخانم جیانگ نان

دانشگاه 
مطالعات 
بین المللی 

JISU جیلین

استخدام رسمیارشدآقای شن شودونگ )بهروز(

دانشجوی خانم تنگ شین یی
استخدام رسمیارشد

دکترای اکبر شیرینی
استاد ایرانی مقیمزبانشناسی

استاد ایرانی مقیمارشد انگلیسیماندانا کالنتری

دانشگاه 
مطالعات 

بین المللی پکن

دانشجوی خانم جو سی
استخدام رسمیدکترا

کارشناس جانگ چیان
استخدام رسمیارشد

استاد اعزامیدکترامحمود زهیری
استاد مدعودکترازهرا محمدیان

دانشگاه 
دانشجوی شیائو یینگ شان )نیکی(شی خه زه

استخدام رسمیارشد

گزارشی از فعالیت های علمی آموزشی و پژوهشی این جانب در دانشگاه شانگ های
تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد؛  .1

جذب دانشجویان برای ادامه تحصیل در ایران در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و فرصت مطالعاتی؛   .2
بازنگری و اصالح کتاب آموزشی زبان فارسی که به زبان چینی نوشته  شده است و در تمام مراکز   .3

آموزشی چین تدریس می شود؛
تشکیل گروه »آموزش زبان فارسی« در شبکۀ مجازی ویچت با حضور 160 عضو از دانشجویان و   .4
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استادان چینی و ارائۀ مطالب آموزشی، اخبار، گزارش ها، پاسخ به سؤاالت درسی، مطالب فرهنگی 
و ادبی و...؛

برگزاری جلسات رفع اشکال با استادان چینی؛  .5
عقد تفاهم نامۀ همکاری و امضای آن توسط رؤسای دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شانگ های و   .6

تدوین برنامۀ اجرایی آن؛
مدیریت گروه »آموزش زبان فارسی« در شبکۀ مجازی ویچت با حضور 164 عضو از دانشجویان و   .7
استادان چینی و ارائۀ مطالب آموزشی، اخبار، گزارش ها، پاسخ به سؤاالت درسی، مطالب فرهنگی 

و ادبی و...؛
ویرایش کتاب ترجمۀ سخنرانیهای فرهنگی رئیس جمهور شی جی پینگ به زبان فارسی؛  .8

همکاری با مدرسۀ ابتدایی و دبیرستان چینی که فارسی در آن جا تدریس می شود )فرستادن دانشجو   .9
برای تدریس، بازدید، انعکاس اخبار و ...(؛

ایراد سخن در چند همایش و ارائۀ چند مقالۀ علمی با عنوان:  .10
1. سخنرانی با عنوان »چین در افسانه ها و داستان های ایرانی«، در همایش اشتراکات فرهنگی ایران و 

چین، پکن، دانشگاه مطالعات زبان های خارجی، 1399/07/19
با همکاری  تاریخ 1399/10/10  در  تمدن چین«،  در  ایرانیان مهاجر  با عنوان »نقش   3. سخنرانی 

انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی
4. سخنرانی با عنوان »جادۀ ابریشم مسیر صلح و دوستی« در دانشگاه شانگ های در تاریخ 2021/06/18 

و انتشار در فصلنامۀ مطالعات شرق در دانشگاه شانگ های
5. سخنرانی با عنوان »چین در متون ادبیات فارسی« در همایش تصویر چین در ادبیات خارجی در 

تاریخ 2021/05/29
6. »یلدا در فرهنگ ایرانی«، سخنرانی در جمع ایرانی های مقیم شانگ های شب یلدای سال 1398

7. »فال حافظ«، سخنرانی برای دانشجویان زبان فارسی دانشگاه شانگ های
8. »نوروز ایرانی و مراسم آن«، سخنرانی برای دانشجویان زبان فارسی دانشگاه شانگ های
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مهم ترین مشکالت کرسی های زبان فارسی در چین
1.  کمبود استاد متخصص ایرانی ادبیات فارسی. حضور استاد ایرانی در دانشگاه های چین، فضای 
دانشگاه را بهتر و انگیزۀ دانشجویان را بیشتر می کند. دقایق زبان فارسی را استادان ایرانی بهتر 

می توانند تدریس کنند.
کمبود منابع درسی به روز و منابع در زمینۀ زبان فارسی و تاریخ و فرهنگ و ادبیات فارسی.  .2

نیاز به بازآموزی استادان به  طور مداوم.  .3

8. پیشنهادها
اعزام استاد به کرسی های چین از طریق فراهم آوردن زمینه های عقد تفاهم نامه بین دانشگاه ها؛  .1

اعطای فرصت های مطالعاتی با دریافت هزینه به مربیان چینی و دانشجویان دکتری چین؛  .2
برگزاری دوره های بازآموزی استادان و دانش افزایی دانشجویان به کمک مراکز آموزش زبان فارسی   .3

در دانشگاه؛
کمک به برگزاری سمینارها و کنفرانس های بین المللی در ارتباط با مسائل مشترک فرهنگی و ادبی   .4

و تاریخی در ایران و چین؛
انجام پروژه های مشترک به خصوص در چارچوب طرح بزرگ یک جاده یک راه؛  .5

تألیف مشترک کتاب های آموزش زبان فارسی مخصوص چینیان با همکاری مرکز آموزش زبان   .6
فارسی دانشگاه؛

برگزاری دوره های فارسی ویژۀ تربیت مدرس، ترجمه و تجارت، و برگزاری آمفا )آزمون مهارت زبان   .7
فارسی( برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی چینی از طریق دانشگاه.
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