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پرشماری  علمی  عناوین  با  را  افشار  ایرج  چکیده: 
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ّ
مؤل نسخه  پژوه،  کتابشناس،  ایرانشناس،  می  شناسیم؛ 

نشریات  مدیر  و  پژوهشگر  فهرست  نگار،  مصّحح، 
سرآمد  تخّصص  ها  این  از  کدام  هر  در  او  ایرانی.  گرانسنگ 
زبان  و  ایرانی  فرهنگ  می  کوشید  آنها  همه  در  و  بود  زمان 
پژوهشگران  اما  بخشد.  برتری  و  دهد  گسترش  را  فارسی 
آن  و  پرداخته  اند  کمتر  او  کاووش  و  دانش  از  جنبه  ای  به 
این  است.  جهان  در  فارسی  زبان  گسترش  در  او  کوشش 
جستار می  کوشد تا بینش، تالش ایرج افشار را در شناخت 
و شناساندن آموزش زبان فارسی در جهان بکاود، این کاوش 
را براساس یادداشت  های او در تازه  ها و پاره  های ایرانشناسی 

ه بخارا انجام می  پذیرد. 
ّ

در مجل

کلید واژه: آموزش زبان فارسی در جهان، ایرج افشار، تازه  ها 
و پاره  های ایرانشناسی

| نفیسه رئیسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 فارسی گستری
 ایرج افشار در جهان



The Spread of Persian Language in the World 
by Iraj Afshar 
Nafiseh Raisi

Abstract:: We know Iraj Afshar with numerous 

scientific titles; Iranologist, bibliographer, man-

uscript researcher, author, proofreader, cata-

loger, researcher, and editor of Iranian precious 

magazines. In each of these fields, he was the 

master of the time and in all of them, he tried 

to expand and excel in the Iranian culture and 

Persian language. But scholars have paid less 

attention to one aspect of his knowledge and 

exploration, and that is his attempt to spread 

the Persian language in the world. This article 

tries to explore Iraj Afshar›s efforts in recogniz-

ing and introducing Persian language teaching 

in the world. This research has been done based 

on his notes in Iranology of Bukhara Magazine.

Keyword: Persian Language Teaching in the 

World, Iraj Afshar, News and Excerpts from 

Iranology

 إيرج أفشار ودوره يف نشر اللغة الفارسّية يف العامل
نفیسة رئیيس

ين العلمّيـة العديدة، فهو  اخلالصـة: اشـهر إيـرج أفشـار لدينـا بالعناو
املتخّصـص بالدراسـات اإليرانّيـة، واخلبيـر بالكتـب، وعـاِل النسـخ 
ف، واملصّحح، واملفهرس، واملحّقق، ومدير املجّات 

ّ
اخلّطّية، واملؤل

يـن علـٌم مـن   واحـٍد مـن هـذه العناو
ّ

كل اإليرانّيـة املعتبـرة. وهـو يف 
أعـام عصـره، وحيثمـا كان فهو يسـعى لنشـر الثقافـة اإليرانّية واللغة 

الفارسّية وترسيخ مكانهما.
مـا حتّدثـوا عـن جانـٍب مهـّم مـن جهـوده 

ّ
ومـع ذلـك فـإّن املحّققـني قل

ونشاطاته العلمّية، أال وهي جهوده يف نشر اللغة الفارسّية يف العال.
ية إيرج أفشـار وجهوده يف  يف برؤ وهذا املقال يسـعى للتعّرف والتعر
 عـى سلسـلة خواطـره الـي 

ً
تعلـم اللغـة الفارسـّية يف العـال، معتمـدا

ـة )خبـارى( حتـت عنـوان تازه هـا و پاره هـاى ايرانشـنایس 
ّ
تنشـرها جمل

)= مقتطفات من جديد الدراسات اإليرانّية(.
املفـردات األساسـّية: تعلـم اللغـة الفارسـّية يف العـال، إيـرج أفشـار، 
تازه هـا و پاره هـاى ايرانشـنایس )= مقتطفـات مـن جديد الدراسـات 

اإليرانّية(.
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ایـرج افشـار بـاور داشـت زبـان فارسـی یکـی از بنیادهـای اساسـی معرفی و شـناخت هویت ایرانی اسـت. 
از این رو گسـترش و آموزش سـامان مند، ژرف نگر و بنیادسـنج آن را به خصوص برای غیر فارسـی زبانان در 
شـناخت فرهنـگ ایرانـی نقش آفریـن می دانسـت. تـاش او در گسـترش زبان فارسـی در جهـان گویای آن 
است که باید برای زندگی، پویایی و شادابی زبان فارسی از دو سو گام برداشت؛ از یک سو در نیرومندی، 
گسـترش، نمایـش و  کوشـید و از سـوی دیگـر در  گویشـوران و اهـل زبـان  سـاماندهی و به روزگانـی آن نـزد 
یخت. این نوشـتار می کوشـد دانش و کنش ایرج افشـار را  توانمندی آن در میان غیر فارسـی زبانان برنامه ر

گسترش زبان فارسی در جهان بشناساند. در 

گونـی و تنـوع آنهـا  گونا کـه  کتـاب و 2000 مقالـه و یادداشـت باقـی  مانـده اسـت  از ایـرج افشـار بیـش از 300 
کار کرده اسـت، اما با بررسـی موشـکافانه آنچه با  کنده ای  کـه او در زمینه های پرا ایـن طـور جلـوه می دهـد 
گسـترش  یافت او جز به فرهنگ ایرانی، شـناخت و  قلم او و به کوشـش او انتشـار یافته اسـت، می توان در
آن بـه مقولـه دیگـری نمی اندیشـیده اسـت. او کسـی بـود که لحظه ای از عمرش جز در یـاد ایران و فرهنگ 
ی او هیـچ چیـز دیگـری را برنمی تافـت. او ایرانـی اصیـل می خواسـت که  آن صـرف نشـد و خواسـت و آرزو
در جهـان سـرآمد باشـد و بـه تعبیـر جلیـل دوسـتخواه، ایـرج افشـار پرچـم دار و نمـاد تفکـر ایرانی مانـدن و 

جهانی شدن بود.1

گاهی و دانایی او در اخبار  تازه ها و پاره های ایران شناسی عنوان جستارهای ارزشمند ایرج افشار درباره آ
نویـن مطالعـات ایرانـی در ایـران و جهـان اسـت. نوشـته های ایشـان در ایـن مجموعـه پرشـمار در مردادماه 
1375 در شماره 53 مجله کلک با عنوان »تازه ها و گوشه های ایران شناسی« چاپ شد. در شماره بعدی 
مجله کلک، یعنی شـماره 54 با تغییر عنوان به »تازه ها و پاره های ایران شناسـی« آغازی دوباره یافت و تا 
کرد. 14 مجموعه یادداشت در مجله کلک به صورت نامنظم و 56 مورد  آخرین مقاله این عنوان را حفظ 
آن با شـکل و ترتیبی منظم تر در بخارا چاپ شـد. اّولین تازه ها و پاره های ایران شناسـی بخارایی در اّولین 
شماره بخارا در مردادماه سال 1377 بسیار قدرتمندتر و پرمحتواتر از مجله کلک رخ نمود. در شماره 17 
مجله بخارا در فروردین و اردیبهشـت 1380 یادداشـت های مجموعه، ترتیبی بهتر و نیکوتر یافت و به هر 
یادداشت شماره ای اختصاص گرفت؛ به  طوری  که نخستین یادداشت در همان شماره از 522 آغاز شد 
که نشان می دهد نکات و یادداشت های قبلی نیز هرکدام شماره ای دارند و در نهایت تمام این مجموعه 
1626 یادداشـت علمـی را دربرگرفـت. بـه  هـر  روی ایـن کار سـترگ و دراز دامـن کـه از سـال 1373 در مجلـه 
کلک آغاز شـد، در بهار سـال 1390 با مرگ ایشـان به پایان رسـید. مجموعه یادداشـت ها و شـماره و تاریخ 
هر کدام در جدول زیر ترسیم شده است و خواهیم دید که از لحاظ شماره گذاری بی نظمی هایی دارد که 

یافتنی است. کامًا قابل حل و در با توجه به جدول و توضیحات زیر 

 1. دوستخواه، جلیل، بخارا، ش 81، خرداد و تیرماه 1390، ص 649.
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گوشه های ایران شناسی1 57-5348مرداد 1373کلکتازه ها و 

293-54275شهریور 1373کلکتازه ها و پاره های ایران شناسی2

304ـ56295-55مهر و آبان 1373کلکتازه ها و پاره های ایران شناسی3

137-59126ـ58دی و بهمن 1373کلکتازه ها و پاره های ایران شناسی)4(4

71-6057اسفند 1373کلکتازه ها و پاره های ایران شناسی)5(5

ردین و تیر 1374کلکتازه ها و پاره های ایران شناسی)6(6 94-6480-61فرو

134-67102-65مرداد و مهر 1374کلکتازه ها و پاره های ایران شناسی)7(7

83-7070-68آبان و آذر و دی 1374کلکتازه ها و پاره های ایران شناسی)8(8

260-72233-71بهمن و اسفند 1374کلکتازه ها و پاره های ایران شناسی)9(9

ردین و اردیبهشت و خرداد 1375کلکتازه ها و پاره های ایران شناسی)10(10 112-7581-73فرو

379-79357-76تیر و مرداد و شهریور و مهر 1375کلکتازه ها و پاره های ایران شناسی)11(11

91-8376-80آبان و بهمن 1375کلکتازه ها و پاره های ایران شناسی)12(12

ردین و تیر 1376کلکتازه ها و پاره های ایران شناسی)24(13 206-86190-85فرو

216-93187-89مرداد و آذر 1376کلکتازه ها و پاره های ایران شناسی)25(14

110-180مرداد 1377بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)1(15

123-282مهر 1377بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)2(16

262-3222آذر 1377بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)2(17

216-6186خرداد 1378بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)3(18

123-779مرداد 1378بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)4(19

155-8140مهر 1378بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)5(20

106-1084-9آذر و اسفند 1378بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)6(21

ردین 1379بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)7(22 134-11113فرو

60-1232خرداد و تیر 1379بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)8(23

60-1443-13مرداد و آبان 1379بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)23(24

56-1536آذر و دی 1379بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)24(25

98-1676بهمن 1379بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)25(26

ردین 1380بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)26(27 84-1765فرو

73-1849خرداد 1380بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)27(28

77-1955مرداد 1380بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)28(29
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83-2062مهر 1380بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)29(30

ردین و اردیبهشت 1381بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)30(31 79-2350فرو

64-2443خرداد و تیر 1381بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)31(32

83-2552مرداد و شهریور 1381بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)32(33

65-2640مهر و آبان 1381بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)33(34

147-27107آذر و دی 1381بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)34(35

84-2856بهمن و اسفند 1381بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)35(36

ردین و اردیبهشت و خرداد و تیر 1382بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)36(37 73-3050-29فرو

105-3164مرداد و شهریور 1382بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)37(38

106-3277مهر و آبان 1382بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)38(39

80 -3448-33آذر و اسفند 1382بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)39(40

ردین 1383بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)40(41 92-3539فرو

121-3671خرداد 1383بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)41(42

113-3773مرداد 1383بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)42(43

162-38111مهر 1383بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)43(44

114-4086-39آذر و اسفند 1383بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)44(45

ردین و اردیبهشت 1384بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)45(46 102-4174فرو

167-42129خرداد و تیر 1384بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)46(47

57-4335مرداد و شهریور 1384بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)47(48

135-44114مهر و آبان 1384بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)48(49

155-46142آذر و دی 1384بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)49(50

149-47127بهمن و اسفند 1384بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)50(51

ردین و اردیبهشت 1385بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)51(52 91-5075فرو

206-53177تیر و مرداد 1385بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)52(53

70-5531مهر و آبان 1385بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)53(54

248-57210آذر و دی 1385بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)54(55

ردین و اردیبهشت 1386بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)55(56 166-60117فرو

215-62189خرداد و شهریور 1386بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)56(57

157-64132آذر و اسفند 1386بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)57(58
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ردین و اردیبهشت 1387بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)58(59 173-65135فرو

247-66144مرداد و شهریور 1387بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)59(60

79-6748مهر و آبان 1387بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)60(61

166-69104-68آذر و دی و بهمن و اسفند 1387بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)61(62

ردین و اردیبهشت 1388بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)62(63 114-7075فرو

133-7174خرداد و شهریور 1388بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)63(64

141-7381-72مهر و دی 1388بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)64(65

232-74187بهمن و اسفند 1388بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)65(66

ردین و تیر 1389بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)66(67 139-7599فرو

118-7682مرداد و شهریور 1389بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)66(68

192-78162-77مهر و دی 1389بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)68(69

ردین و اردیبهشت 1390بخاراتازه ها و پاره های ایران شناسی)69(70 190-80171فرو

1. در شـماره 86-85 مجلـه کلـک تازه هـا و پاره هـای 13 بـا شـماره 24 و در شـماره بعـدی همـان مجلـه، 
کـه دلیـل ایـن امـر بـرای بنـده  یعنـی 93-89 تازه هـا و پاره هـای 14 بـا شـماره 25 مشـخص شـده اسـت 

نامشخص است.

2. با آغاز انتشار این مجموعه در اّولین شماره بخارا تازه ها و پاره ها بار دیگر از شماره 1 آغاز می شود و در 
که در مجله کلک چاپ شـده  تازه ها و پاره های شـماره 9، سـیزده یادداشـت از چهارده یادداشـت قبلی 
که باید شماره 24  بود، به مجموعه افزوده می شود و شماره 23 به  جای شماره 9 قرار می گیرد، در صورتی  
گرفته می شد. این تغییرات در شماره گذاری ها بدون هیچ توضیحی از سوی نویسنده یا سردبیر  در نظر 

بخارا اعمال می شود.

۳. تازه هـا و پاره هـای شـماره 2 و 3 مجلـه بخـارا هـر دو بـا عنـوان »تازه هـا و پاره هـای ایران شناسـی)2(« 
مشخص شده اند که البته در شماره گذاری کلی که منتج به 70 یادداشت شده است، این امر تصحیح 

شده است.

۴. تازه هـا و پاره هـای 67 بـا عـدد 66 آمـده اسـت، ولـی در شـماره گذاری های بعـدی ایـن قضیـه اصـاح 
شده است.

گونی از مطالعات ایرانی  گونا که ابعاد  گنجینه بسـیار ارزشـمندی اسـت  تازه ها و پاره های ایران شناسـی 
را در خود گنجانده اسـت. ارزش زبان فارسـی و آموزش آن در جهان جایگاه اسـتوار و گسـترده ای در این 
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کـه در  کـه بـا نـگاه تیزبیـن و جهان شـمول ایـرج افشـار و چیرگـی بی ماننـدی  مجموعـه یادداشـت ها دارد 
مطالعات ایرانی دارد، استخراج و طبقه بندی شده و مطالعه آن برای هر مدرس و پژوهشگر حوزه آموزش 
گزیـر اسـت. آنچـه از ایـن پـس خواهـد آمـد، از خوانـش دقیـق و موشـکافانه  زبـان فارسـی در جهـان امـری نا
این مجموعه یادداشـت ها فراهم آمده اسـت. اطاعات مسـتخرج درباره آموزش زبان فارسـی در جهان از 

تازه ها و پاره ها  در این نوشتار به بخش های زیر تقسیم پذیر است:
کـز، اسـتادان، کتاب هـا، مجـات، مقـاالت مرتبـط بـا آمـوزش زبـان فارسـی به تفکیـک قاره،  1. معرفـی مرا

کشور و دانشگاه
2. پیشنهادهای ایرج افشار برای بهبود و نیروبخشی جایگاه زبان فارسی در جهان

۳. اهمیت زبان فارسی برای ایرج افشار
۴. ستایش از تاش های نام آوران ایرانی در پاسداشت زبان فارسی

۵. شناساندن و ارزش گذاری فارسی نویسی ایران شناسان و مستشرقان به نام جهان

که  که از یکی از مجموعه تازه ها و پاره ها انتخاب شده است، مرجع آن آمده است  ی هر مطلبی  روبه رو
کامًا مشخص است. کمک جدول باال  با 

کـز، اسـتادان، کتاب هـا، مجـات، مقـاالت مرتبـط بـا آمـوزش زبـان فارسـی به تفکیـک قاره،  1. معرفـی مرا
کشور و دانشگاه

کز فارسـی آموزی در جهان که به قلم ایرج افشـار در  در ایـن بخـش بـه تفکیـک قـاره، کشـور و دانشـگاه، مرا
کنـار آن اسـتادان فارسـی آموز  تازه هـا و پاره هـای ایران شناسـی شناسـانده شـده اند، معرفـی می شـود و در 
کتاب هـا،  و پژوهش هـا و فعالیت هـای ایشـان در زمینـه زبـان و ادبیـات فارسـی بیـان می شـود و سـپس 

مجات، مقاالت مرتبط با آموزش زبان فارسی معرفی می شود.

1-1. آمریکا
1-1-1. دانشـگاه ِاُمری: دانشـگاه ِاُمری )Emory( در آتانتا از ایالت جیورجیا دانشـگاه معتبری اسـت که 
کـوال بـا ثـروت بی کـران خود از آن حمایت می کند. رشـته زبان فارسـی و ایران شناسـی در آنجا  مالـک کوکا
پایه گـذاری شـده اسـت. فرانکلـن لوئیـس )Franklin D. Lewis ( یکـی از مدرسـان برجسـته زبـان فارسـی 
کـه هـم علمـی اسـت و هـم  گرد حشـمت مؤیـد اسـت و کتابـی در موالناشناسـی نوشـته  ی شـا آنجـا بـود. و
کتابی اسـت  که بهترین  کتابی دارد  عامه پسـند.2 )تازه ها 6، بخارا: 93( درباره جوهر شـعری سـنایی هم 

2. Rumi: Past and Present, East and West. The Life Teachings and Poetry of Jalâl al-Din Rumi. Foreword by Julie Mei-

sami (Oxford: One World Publications, 2000), xvii+686pp. Reprints 2001, 2003. Revised expanded edition, 2007.

این کتاب دو بار هم در ایران به چاپ رسـیده اسـت: مولوی: دیروز و امروز، شـرق و غرب؛ ترجمه فرهاد فرهمندفر، نشـر ثالث، 1383؛ 
موالنا: دیروز تا امروز، شرق تا غرب، ترجمه حسن الهوتی، نشر نامک، 1384.
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که به انگلیسی برای شناساندن سنایی نوشته شده است. )تازه ها 24، بخارا: 51(

2-1-1. دانشـگاه دولتـی ُاهایـو: دیـک دیـوس )D. Davis( شاهنامه شـناس، شـاعر، پژوهشـگر و اسـتاد 
ادبیـات فارسـی ایـن دانشـگاه اسـت. او منظومـه منطق الطیـر عطـار3 را به شـعر انگلیسـی برگردانده اسـت 
و به نقل از امین بنایی بهترین ترجمه شـعر فارسـی به زبان انگلیسـی پس از شـاهکار فیتز جرالد اسـت. 
کتاب پژوهشـی داسـتان های یونانی و حکایت های ایرانی از دیگر آثار  ترجمه بخش هایی از شـاهنامه و 

اوست. )تازه ها 37، بخارا: 77(

۳-1-1. دانشـگاه ایروین: مرکز ایران شناسـی جردن دانشـگاه ایروین )Irvine( در آمریکا به حمایت دکتر 
یخ و فرهنگ و هنر از پاییز 2005 فعالیت خود را آغاز کرد.  فریبرز مسیحا طهرانی با سه استاد ادبیات، تار

)تازه ها 46: 165(

کتاب ضروری و مفیدی اسـت  ۴-1-1. دانشـگاه پنسـیلوانیا: نسـتعلیق خوانی )Reading Nastaliq( نام 
که در سال 1995، انتشارات مزدا در آمریکا منتشر کرده است. کتاب به زبان انگلیسی است و دو استاد 
یلیام هنوی )W. L. Hanaway( و بریان اسپونر )B. Spooner( در دانشگاه پنسیلوانیا  ایران شناس یعنی و
کتاب آشنایی مبتدیان ایران شناسی در سند و متن خوانی خطی  کرده اند. هدف از تألیف  آن را تألیف 
است. ایرج افشار بر این باور است که این کتاب در حقیقت شکسته خوانی است؛ زیرا از 76 نامه فقط 
نـه عـدد بـه خـط نسـتعلیق اسـت. متـن کتـاب در پنـج بخش اسـت و در هر بخش، نخسـت عکس خط 
آمده و پس از واخوانی آن، برای هر یک از متن ها توضیحات ضروری، سطر به سطر آورده شده  است، در 
ادامـه ایـرج افشـار محتـوای دقیـق هـر بخـش را توضیح می دهد. ایشـان نه کتاب دیگـر در همین مضمون 

که چون ارتباط مستقیمی با آموزش زبان فارسی دارد، ذکر آن خالی از فایده نیست. کرده اند  را معرفی 

1795 Ouseley, William: Persian Miscellanies: An Essay to Facilitate the Reading of Persian 

Manuscripts. London.

1825 Stewart, Charles: Original Persian Letters and Other Documents, with Fac-similes. 

London.

1849 Forbes, Duncan: Oriental Penmanship: An Essay for Facilitating the Reading and Writ-

ing of the Talik Character. London.

1886 Palmer, E. H.: Oriental Penmanship. Specimens of Persian Handwriting. London.

1902 Specimens of Persian Manuscript for the Use of Candidates for the Degree of Honour 

and High Proficiency Examinations in Persian. Calcutta.

یلیام )Fort William( تهیه شده بود. کتاب برای امتحانات مدرسه فورت و این 

3. The Conference of the Birds, translated by Afkham Darbandi and Dick Davis, Penguin Classics 1984, re-edited as The 

Canticle of the Birds, Diane de Sellier Éditeur, 2013.
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1919 Litten, W: Einfuhring in die persische Diplomatens prache. Berlin (2 vols).

1923 St. Clair-Tisdall, W: Modern Persian Conservation-Grammar, with Reading Lessons...

and Persian Letters. Heidelberg.

کرده اند. این چاپ را چاپ سوم آن یاد 

Graves Law, H. D: Persian Letters: A Manual for Students of Persian. London.  1948

کتابـش چـاپ شـد و چـون  نسـخه ای برایـم  گریـوزالو را مـن در تهـران دیده بـودم. دو سـه سـالی پـس از آن 
کرده است. فرستاد معلومم شد نامه ای به خط من در آن چاپ 

1948 Smirnova, S. D. (ed.): Sbornik Qbraztsov Persidskikh Skoropisnykh Dokumentov. 

Moscow.

مجموعه ای اسـت از عکس یکصد سـند به خط نسـتعلیق و شکسـته که برای مؤسسـه نظامی زبان های 
ی تهیه شده  بود. )تازه ها 9، کلک: 248( خارجی شورو

۵-1-1. دانشگاه تگزاس: این دانشگاه در شهر آستین واقع است و محمدعلی جزایری از استادان به نام 
فارسـی آنجا محسـوب می شـود. او در رشـته زبان فارسـی تخصص و دکتری دارد. مهدی مرعشـی همراه 
ی مقاالت ارزشـمندی  کـه بـه  چاپ رسـیده اسـت و حاو همـکاران خـود نامـواره ای بـرای او مهیـا کرده انـد 
به خصـوص دربـاره زبـان فارسـی اسـت.4 مقـاالت ادبـی و زبانشناسـی ایـن مجموعـه در دو بخش فارسـی 
کـه تعـدادی از ایـن مقـاالت بـا مقولـه آمـوزش زبـان فارسـی بی ارتبـاط  و انگلیسـی اسـت و بـه ایـن سـبب 

نیستند، معرفی آنها به نظرم بی فایده نرسید:
G.L.Windfuhr :یادداشت هایی درباره جریانات مطالعات زبان فارسی

یدا سمیعیان ترکیب اضافی: و
کریمی کلمات در فارسی متداول امروز: سیمین  دگرگونی جای 

Donald.L.Stilo :کلمات در ایران و ماورای قفقاز نظام آوایی 
بعضی مشخصات نحوی در فارسی تاجیکی ماوراءالنهر: عبد الغفور روان فرهادی

واژه های روسی در فارسی ایران و تاجیکستان: ایرج بشیری
H.H.Van Olphen :تقارب لغوی در اردو و هندی

نقصان زبان و مسئله ارتباط )مطالعه تطبیقی درباره ایرانیان  مقیم امریکا(: الهه میرجالی
B.Spooner :یا دری یا تاجیکی Farsi درس می دهیم یا )Persian( ما فارسی

J.G.Bordie :کارایی زبان
یس زبان فارسی و منابع فرهنگی(: محمدرضا قانون پرور کتاب های درسی )تدر

4. Persian studies in North America. Studies in honor of Mohammad Ali Jazayery. 1994. Edited By Mehdi Marashi. pp. 

xix, 421, front., Persian section, pp. 131. Bethesda, Maryland, Iranbooks Inc.
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کارایی فارسی شفاهی در میان دانشجویان: مهدی مرعشی میزان 
نظر یک دانشجو درباره آموزش فارسی با مکاتبه: سیلویا قائد شرفی

A.M.Strong :فارسی برای متخصصان
R.Foltz)Trans( :)زبان سه هزارساله )از پرویز ناتل خانلری

K.Williamson)Trans( :)زبان های ایرانی )از پرویز ناتل خانلری
پاسداری زبان فارسی )به زبان فارسی(: احسان یارشاطر

یک زبان و سه نام! )به زبان فارسی(: جال متینی
کابل و فارسی تهران )به زبان  فارسی(: سنزل نوید گویش های دری  بررسی مختصر 

واژه های فارسی در زبان ازبکی )به زبان فارسی(: مهدی مرعشی
بدر شروانی و اشعارش )به زبان فارسی(: حشمت مؤید

زبان فارسی و هویت ملی: حمید حمید )تازه ها، کلک 54: 288(

مایکل هیلمن از دیگر استادان زبان فارسی در این دانشگاه است و به نظر ایرج افشار او را می توان یکی 
از ده فارسـی دان خارجی در شـمار آورد که در شـنیدن و گفتن و خواندن و نوشـتن فارسـی در نوشـته های 
معاصـر و متـون بی دسـت انداز پیشـین به دشـواری عمـده دچـار نمی شـود. او در فارسی شناسـی معاصر و 
ی اهمیتی  که و آموزش این زبان و تفکر در آن موضوع فرد مؤثری است. افشار به نقل از خود او می نویسد 
بـه داشـتن تألیفاتـی بـه زبان فارسـی نمی دهد؛ بـه دو دلیل: یکی اینکه مخاطب اصلـی او آمریکایی های 
کار فارسی زبانان آید. دوم اینکه نوشتن به فارسی برای  که به  انگلیسی زبان هستند و او چیزی نمی داند 
او امتیـاز فکـری و شـغلی در بـر نخواهـد داشـت. دلیـل دوم به شـدت مـورد انتقـاد ایرج افشـار اسـت که آن 
را سـبب دوری ایران شناسـان از فارسـی می دانـد. نامـه ای بـه خـط هیلمن به ایرج افشـار نیـز ضمیمه این 

یادداشت است. )تازه ها 24، کلک: 202(

گو: در این دانشگاه در دو بخش به ایران و زبان فارسی پرداخته می شود؛ مؤسسه  ۶-1-1. دانشگاه شیکا
کـه اّولـی از دومـی قدیمی تـر اسـت. در   )Middle East( و مرکـز میـدل ایسـت )Oriental Institute( شـرقی
کلـده و هخامنشـی می پـردازد و  مؤسسـه شـرقی بـه مطالعـات باستان شناسـی تمدن هـای قدیـم آشـور، 
مـوزه ای هـم در ایـن ارتبـاط دارد. عبـاس علـی زاده مسـئول بخـش ایـران اسـت. در مرکـز میـدل ایسـت دو 
یخ  یس تار اسـتاد آمریکایی به رشـته ایران شناسـی اشـتغال دارند؛ یکی جان وودز )John Woods( که تدر
کتابـی بـرای آمـوزش  کـه زبان شـناس اسـت و   )John Perry( ایـران بـر عهـده اوسـت و دیگـری جـان پـری
فارسـی و کتابـی دربـاره خـط نسـتعلیق دارد و کتابـی هـم درباره گویـش تاجیکی دارد که نشـر بریل چاپ 
کـرده اسـت.5 )تازه هـا 47: 44( بایوفسـکی )S. I. Baevskii( از متخصصـان زبـان فارسـی روسـی اسـت. 

5. A Tajik Persian Reference Grammar. 2005. Leiden: Brill. Xvi, 521 pp.



187  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀ اّول، فـروردین و اردیبــهشت1400

مقــــــــــــــــــاله
فارسی گستری  ایرج افشار در جهان 181

کـه بـه یـاری جان پـری، تجدید نگاه و روزگانی شـد و در سـال 2007  کـرد  کتابـی بـه زبـان انگلیسـی منتشـر 
 Early Persian Lexicography کتـاب در 242 صفحـه در انتشـارات Oriental Global نشـر شـد. عنـوان 
کتـاب معرفـی فرهنگ هـای فارسـی قـرن  Farhangs of the eleventh to the fifteenth centuries اسـت. 
کتاب شناسی  کنار پیوست و  کتاب را در  پنجم تا نهم است. در ادامه ایرج افشار بخش های هشتگانه 

کرده است. )تازه ها 66، بخارا 76: 99( اثر معرفی 

گو اسـت. چندی در دانشـگاه ناپولی ایتالیا  حشـمت مؤید از دیگر اسـتادان زبان فارسـی دانشـگاه شـیکا
درس مـی داد و زمانـی هـم در دانشـگاه هـاروارد مـدرس بـود. از آثـار او ترجمـه مقامات شـیخ جـام به همراه 
گردش فرانکلیـن لوئیـس بـه انگلیسـی اسـت.6 )تازه هـا 24، بخـارا: 51( از دیگـر آثـار او تصحیـح فرائـد  شـا
نـام طوطـی سـیاه7 و ترجمـه منتخـب اشـعار پرویـن  بـا  گلشـیری  کوتـاه  غیاثـی و ترجمـه چنـد داسـتان 
گو سـعید قهرمانی مشهدی  اعتصامی8 اسـت. یکی دیگر از مدرسـان تکلم فارسـی به دانشـجویان شـیکا

است. )تازه ها 47: 43(

کـرده اسـت. ایـرج افشـار در  کتاب هـای مفیـدی را بـرای آمـوزش زبـان فارسـی تألیـف  گو  دانشـگاه شـیکا
کـه آربـری ایران شـناس و اسـتاد  کـه از روزی  کتاب هـا را چنیـن معرفـی می کنـد  یادداشـتی یکـی از ایـن 
کمبریـج در پایـان جنـگ جهانـی دوم مندرجـات یکـی از شـماره های مجلـه انگلیسـی را بـه  دانشـگاه 
معرفـی و ترجمـه ادبیـات معاصـر ایـران اختصـاص داد تـا امـروز صدهـا شـعر فارسـی بـه زبان هـای جهانـی 
  Stories from IRAN.کتابشناسـی کتـاب داسـتان های ایرانـی بـا اطاعـات  ترجمـه و منتشـر شـده اسـت. 
 A Chicago Anthology, 1921-1991. Edited by Heshmat Moayyad. Mage Publishers. 1991. 571 p.

یس  گو است. کتاب برای تدر دست پرداخته ذوق و هنر گروهی از استادان و دانشجویان دانشگاه شیکا
کتاب دارای مقدمه ای  که شـعبه درس فارسـی دارند، مناسـب اسـت. این  در همه دانشـگاه های جهان 
یخچه وار درباره چگونگی پیدایش داستان کوتاه در ایران است و پس از توضیح کوتاهی از سرگذشت  تار
کوتاهی از او آمده اسـت. ایرج افشـار در پایان این یادداشـت،  نویسـنده، ترجمه داسـتان یا داسـتان های 
کرده است. کتاب چاپ شده است، معرفی  که در این  فهرست 28 نویسنده و نام مترجم داستان او را 

۷-1-1. دانشـگاه کلمبیـا: جـری کلینتـون )J. Clinton( اسـتاد زبـان و ادبیـات فارسـی ایـن دانشـگاه بود. 
رساله اش را درباره شعر خاقانی نوشت و در پژوهش و ترجمه گردانی شاهنامه تخصص داشت. )تازه ها 

)100 :38

6. The Colossal Elephant and His Spiritual Feats: Shaykh Ahmad-e Jām. 2004. Ed. and trans. Heshmat Moayyad and 

Franklin Lewis. Costa Mesa: Mazda Publishers.

7. Black Parrot, Gree.n Crow: A Collection of Short Fiction. 2003. Washington, D.C. : Mage Publishers

8. A Nightingale's Lament: Selections from the Poems and Fables of Parvin Etesami (1907-41).1985. Mazda Pub-

lishers.



آینۀ پژوهش  187
سال سی ودوم، شمـــارۀ اّول، فـروردین و اردیبــهشت1400

مقــــــــــــــــــاله
182فارسی گستری  ایرج افشار در جهان

۸-1-1. دانشـگاه لـوس آنجلـس )UCLA(: دکتـر حسـین ضیائـی اسـتاد فارسـی ایـن دانشـگاه اسـت و 
از پژوهشـگران مطـرح در فلسـفه اسـامی اسـت. )تازه هـا، کلـک 56-55: 295( لطیفـه حقیقـی از دیگـر 

مدرسان زبان فارسی این دانشگاه است. )تازه ها 1، بخارا: 83(

 )Wheeler کسـتون  و.م.تا دانشـگاه  ایـن  فارسـی  زبـان  اسـتادان  از  یکـی  هـاروارد:  دانشـگاه   .1-1-۹
)M.Thackston نـام دارد. از آثـار او بـا موضـوع زبـان و ادب فارسـی می تـوان بـه ترجمـه جلـد سـوم حبیـب 
کهن فارسی، ترجمه و تعلیق فیه ما فیه،9 تصحیح متن جغتایی با برنامه،10 مدخلی بر زبان  السیر، شهر 
یخ عصر تیموری، نوشـته های  فارسـی،11 ترجمه رسـاله جوهر سـیمی نیشـابوری، ترجمه برگزیده منابع تار
عرفانـی  رسـائل  ناصرخسـرو،13  سـفرنامه  ترجمـه  لرسـتانی،12  قصه هـای  سـمنانی،  عاءالدولـه  فارسـی 
یخ رشـیدی  سـهروردی، خواجـه عبـداهّلل انصـاری،14 ترجمه قصص االنبیاء عربی کسـائی،15 تصحیح تار
کرد.  میرزامحمد حیدر دوغات، رساله معینیه نصیرالدین طوسی، باغ های مغولی و شعر فارسی اشاره 

)تازه ها 5، کلک: 63(

که  که دربرگیرنده سـه کتاب ناموری اسـت  سـه یادگارنامه از همایون از او در نشـر مزدا چاپ شـده اسـت 
ی در زمینـه ترجمه از  کـه و در زمـان همایـون بابـری پادشـاه هنـد بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت. بایـد افزود 
زبان های عربی لبنانی، ترکی عثمانی، سریانی، ازبکی، لری، کردی، تألیفات متعدد دارد و کتاب گرامر 

عربی16 و زبان آموز فارسی از اوست. )تازه ها 65: 207(

ادبیـات  و فهمیـدن  کسـتون دربـاره خوانـدن  تا از  کتابـی  واشـینگتن  کتـاب« در  »ایـران  ایرانـی  مؤسسـه 
کرده است. هزارساله فارسی منتشر 

Thackston, wheeler M. A millennium of classical Persian poetry: a guide to the reading 

understanding of Persian poetry from the tenth to the twentieth century-Bethsdsa, Md.: 

Iranbooks, 1994. XXVI, 186 p.

)تازه ها 11، کلک: 378(

9. Signs of the Unseen: The Discourses of Jalaluddin Rumi. 1999. Shambhala

10. The Baburnama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor. 2002. Zahir-ud-din Mohammad Babur, Translated, edited 

and annotated by Wheeler M. Thackston. New York: Modern Library Classics Edition.

11. An Introduction to Persian. 1993. Bex Publishers.

12. Tales from Luristan (Harvard Iranian Series). 1987. Harvard University Press.

13. Naser-E Khosraw's Book of Travels. 1985. New York: State University of New York Press

14. Ibn 'Ata' Illah: The Book of Wisdom. Kwaja Abdullah Ansari: Intimate Conversations. Introduction. 1978. Translation 

and Notes of the Book of Wisdom by Victor Danner and of Intimate Conversations by Wheeler M. Thackston [The 

Classics of Western Spirituality]. Paulist Press.

15. Tales of the Prophets (Qisas Al-Anbiya) (Great Books of the Islamic World). Muhammad Ibn Abd Allah Kisai, Seyyed 

Hossein Nasr (Editor), Wheeler M. Thackston (Translator).1997. Kazi Publications, Inc.

16. An Introduction to Koranic and Classical Arabic. 1994. Bex Publishers.
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توجـه بـه ادبیـات فارسـی معاصـر در آمریـکا از بیسـت سـال پیـش، بیـش از ممالـک دیگـر در دانشـگاه ها 
کشـور بنـا  بـه ذوق عمومـی و نحـوه تفکـر متـداول بـه  معمـول شـد. عـده ای از مدرسـان فارسـی در ایـن 
کـه در  کرده انـد. ایـرج افشـار یـاد دارد  دانشـجویان خـود فارسـی را به وسـیله آمـوزش ادبیـات معاصـر آغـاز 
کتـاب بـوف  ی متحـده  یچـارد بولـت و رو کـه در دانشـگاه هـاروارد حضـور داشـت، ر زمسـتان سـال 1342 
کـور را زیـر نظـر حشـمت مؤیـد می خواندنـد. در مجموعه Bibliotheca Persian چنـد کتاب از ترجمه های 
شـعرها و قصه هـا و نمایشـنامه های ایرانـی چـاپ شـده اسـت. انتشـارات مـزدا نیـز مجموعـه ای بـه نـام 
کتـاب  کنـون چهـار  کـه تـا  کـرده اسـت  Bibliotheca Iranica خـاص ترجمـه داسـتان های فارسـی منتشـر 
سـنگ صبـور صـادق چوبـک، خـواب زمسـتانی گلـی ترقـی، گاوخونـی جعفـر مـدرس صادقـی و منتخب 

کوتاه نوشته زنان ایرانی منتشر شده است. )تازه ها 24، کلک: 201( داستان های 

اسـتادان دانشـگاه  از  یکـی   )Leonardo Paul Alishan( پـل عالیشـان لئونـاردو  یوتـا:  1۰-1-1. دانشـگاه 
یوتـا بـود. او در زمینـه ادبیـات ایـران مخصوصـًا شـعر معاصـر تخصـص داشـت و در پژوهـش در شـاهنامه 
صاحب مقاالتی در مجله های مطالعات ایرانی اسـت. او به فارسـی، ارمنی و انگلیسـی شـعر می سـرود. 

)تازه ها 49: 146(

 نشریات، مجالت و مقاالت آمریکایی
ـ میـج )mage( ناشـر ایرانـی در واشـنگتن اسـت. ایـرج افشـار فهرسـت انتشـارات آن را بـه  طـور مبسـوط بـه 
یلیام فلور، دکتر حسـن  نـام کتاب هایـش در موضـوع شـاهنامه، آثـار دکتر غنی و فرزندش سـیروس غنی، و
کـرده اسـت. ایـن ناشـر در زمینـه ترجمـه ادبیـات معاصـر ایـران ماننـد ترجمـه داسـتان های  جـوادی ذکـر 
گلشـیری در دو جلـد یکـی از حشـمت مؤیـد و دیگـری عبـاس میانـی، دایـی جـان ناپلئـون  هوشـنگ 
ترجمـه دیـک دیـوس، برگزیـده داسـتان های کوتـاه ایرانـی بـه انتخـاب و ترجمـه حشـمت مؤیـد، مجموعه 
داسـتان های سـیمین دانشـور به وسـیله حسـن جوادی و امین نشـاطی و سووشون را به ترجمه محمدرضا 

کرده است. )تازه ها 68: 187( قانون پرور منتشر 

ـ مجلـه مطالعـات ایرانـی )Iranian Studies(: ایـن مجلـه بـرای اّولیـن بـار به اهتمـام چنـد پژوهشـگر جـوان 
ایرانـی و آمریکایـی در سـال 1967 در آمریـکا چـاپ شـده اسـت. روزی کـه آقای علـی بنوعزیزی و یارانش 
کسـی نمی دانسـت  کردنـد،  انـدک منتشـر  و در صفحـات  کوچـک  بـه قطـع  را  نخسـتین شـماره مجلـه 
 Carfax ایـن مجلـه ایـن چنیـن می پایـد. ایـن مجلـه تـا شـماره 36 در آمریـکا و سـپس از سـوی مؤسسـه
Publishing Taylor And Francis group در انگلسـتان انتشـار یافـت. ایـن مجلـه مدیـران بسـیاری چـون 
یان،  کاتوز کنون محمدعلی همایون  ک چسـنی )Robert Mc Chesney( و هم ا عباس امانت، روبرت ما
کامبیز اسامی بود. ایرج  کسفورد را به خود دیده است. سال ها مدیر اجرایی این نشریه  استاد دانشگاه آ
پنج )تازه ها، کلک 54: 292(، آخرین  افشار در یادداشت های تازه ها و پاره ها چهار شماره سال بیست و
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یکم )تازه هـا 4، بخـارا 7: 101(، جلد  شـماره جلـد سـی ام )زمسـتان 1997( و نخسـتین شـماره جلـد سـی و
کـرده  سی وسـوم سـال 2000 )تازه هـا 32: 73( و سـه شـماره از جلـد سی وششـم )تازه هـا 40: 55( را معرفـی 
اسـت. مهم تریـن انتقـاد ایـرج افشـار بـه مقـاالت ایـن مجلـه، توجه انـدک نویسـندگان به معرفـی و خوانش 
کـه عمومـًا از دو مـورد فراتـر نمی رود و این سـبب می شـود  کتاب هـای ایران شناسـی بـه زبـان فارسـی اسـت 
ایران شناسـان خارجـی از آنچـه در ایـران نشـر می شـود، بی خبـر بماننـد. ایـرج افشـار در یادداشـتی دیگـر 
ی  پنج سـاله )دوره( این مجله را که منتشـر شـده اسـت، معرفی می کند. این فهرسـت حاو فهرسـت سی و
کتاب اسـت. ایرج افشـار انتقادات سـازنده ای به این فهرسـت  سـه بخش نویسـندگان، موضوعی و نقد 

که شایسته توجه و اصاح است. )تازه ها 39: 49( دارد 

ـ سعید امیرارجمند استاد دانشگاه نیویورک از مبتکران ایجاد فکر مطالعات مربوط به جوامع فارسی زبان 
کنـد. او از سـال 2003 مجلـه سـاالنه را بنیـاد  اسـت. او توانسـت خبرنامـه انجمـن را از سـال 1998 منتشـر 
گروه دانشمندان عاقه مند به این مسئله  که جنبه پژوهشی دارد و توانست هر سال تجمعی از  گذاشت 
گرد آورد. شاید نخستین سخن در  یخ دارد  که قرن ها فارسی در آن سابقه و تار را در یکی از سرزمین هایی 
که با عنوان قلمرو زبان فارسی در سال 1324 در مجله آینده به قلم دکتر محمود  این مقوله همان است 
یخـی و فرهنگی  افشـار مطـرح شـد. بـه نظـر ایشـان در کنـار مسـئله وحـدت ملـی ایران، داشـتن نگاهـی تار
یات ادبی اسـت. انجمن مطالعات  که فارسـی در آن رواجی اساسـی داشـت، از ضرور به سـرزمین هایی 
گه گاهی خود را در هند به چاپ رسـانده اسـت. از سـال 2008  جوامع فارسـی زبان دو یا سـه شـماره مجله 
کـه صورتـی جدی یافت و هر سـال دو شـماره از آن  کـرد  گـذار  انتشـار منظـم آن را بـه مؤسسـه بریـل هلنـد وا
 )Journal of Persian ate Studies( منتشـر می شـد. نـام دقیـق ایـن مجلـه، مطالعـات قلمـرو پارسـی زبانان
کرده است و  است. )تازه ها 69: 175( ایرج افشار در یادداشت قبلی چند شماره از این مجله را معرفی 

در یادداشت های دیگر مقاالت دفتر اّول و دوم را هم بازشناسانده  است. )تازه ها 55: 58(

دو شـماره از ایـن مجلـه، یعنـی شـماره 2، جلـد 1 کـه خاص مناسـبات ایران و گرجسـتان اسـت و شـماره 
2، سال 2 همراه نام مقاالت و نویسندگان آنها در یادداشتی دیگر معرفی شده است. )تازه ها 65: 213(

کـه ویـژه افغانسـتان اسـت، معرفـی  ـ ایـرج افشـار در ایـن یادداشـت شـماره یـک و دو سـال 21 ایران نامـه را 
کـه افغانی  کـرده اسـت. ایـن شـماره بـا همـکاری ولی پرخاش احمدی منتشـر شـده اسـت. او  و توصیـف 
کالیفرنیا )برکلی( بود. )تازه ها  است، چند سالی است استاد بخش مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه 

)133 :50

گسـترش زبـان  کـه در مجلـه گلسـتان شـورای  گزارشـی سـخن می گویـد  ـ ایـرج افشـار در ایـن یادداشـت از 
یـس زبـان فارسـی در آمریـکا نوشـته شـده اسـت. او  فارسـی در آمریـکا بـه قلـم رضـا افشـار دربـاره وضـع تدر
کلمبیـا نقـل  بـه نقـل از محمـود کاشـف از جملـه ویراسـتاران ایرانیـکا و مـدرس زبـان فارسـی در دانشـگاه 
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یـس و نشـر زبـان فارسـی در مؤسسـات دانشـگاهی خـارج از کشـور افت کند یـا به  افول  گـر تدر کـه ا می کنـد 
گراید، مطالعات ایرانی در معرض خطر می افتد. )تازه ها 24، بخارا: 47(

2-1. اروپا

1-2-1. آلمان
در  اتریـش  اهـل  ایران شناسـی  اسـتاد   )Bert G. Fragner( گنـر  فرا بـرت  برلیـن:  آزاد  دانشـگاه   .1-2-1-1
ی را در  دانشـگاه آزاد برلیـن اسـت. ایـرج افشـار بـه نقـل از محمـد افسـری راد، همکاری هـا و مقـاالت و
مجلـه آینـده برشـمرده اسـت. خاطره نویسـی در ایـران17 و فهرسـت اسـناد و فرامیـن شـاهی از جملـه آثـار 
ارزشـمند اوسـت. در مجلـه آینـده نامـه ای بـا نـام ایران شناسـی در برلـن نوشـته اسـت و در آن از اسـتقبال 
خوب دانشـجویان آلمانی از زبان فارسـی خبر می دهد. انتشـارات مینسـیس )Minesis( در میان ایتالیا 
کـرده اسـت کـه شـامل 34 مقالـه در 783 صفحه  گنـر را در دو جلـد منتشـر  منتخـب نوشـته های بـرت فرا

است.18 )تازه ها 66، بخارا :76 106(

 )Reinhart( ینهـارت  ر ابتـدا،  در  یـخ  زور دانشـگاه  در شـعبه شرق شناسـی  یـخ:  زور دانشـگاه   .1-2-1-2
مدیریـت ایـن شـعبه را بـر عهـده  داشـت. بعـد از او خانـم اوا اورتمـن )Eva Orthmann( اسـتادیار جـوان 

یس زبان فارسی و تعلیم مباحث ایران شناسی شد. )تازه ها 37: 72( متصدی تدر

استادان آلمانی
ـ پل هرن )Paul Horn( )1908ـ1863( ایران شناس برجسته آلمانی است که یکی از مهم ترین آثار او طبع 
یـخ ادبیـات فارسـی او در جلـد دوم مجموعـه مهـم …Grundriss در  لغـت فـرس اسـدی طوسـی اسـت. تار
کتابشناسـی خود فهرسـت  یلسـن در صفحه 99  سـال 1901 در الیپزیک منتشـر شـد.19 )تازه ها 39: 80( و

که همه به زبان آلمانی نوشته شده آورده است. )تازه ها 28: 66( سیزده تألیف دیگر او را 

یـس زبـان فارسـی را بـر عهـده دارد. او از پژوهشـگران پرتـوان مباحـث  ـ آسـیه اسـبقی در برلـن آلمـان تدر
که توانسـت فرهنگ بزرگ فارسـی به آلمانی را با حدود 50000 واژه مفرد و مرکب، موارد  زبانی ایران اسـت 
یک بهره مند شود. )تازه ها  تشبیهی و مجازی تألیف کند و از همکاری همسر خود هانس میکائیل هاوز

)169 :59

 Asya Asbaghi: Grosses Worterbuch: Persisch-Deutsch.Unter Mitarbeit Von Hans-Michael

17. Persische Memoirenliteratur ALS Quelle Zur Neueren Geschichte Irans. 1979. United States: Rudolf Steiner Press.

18. Bert G. Fragner: Selected Writings. 2015. Antonio Panaino (Editor), Velizar Sadovski (Editor). Mimesis Interna-

tional

19. Geschichte der persischen Litteratur, vol. 6, Leipzig, 1901, 2nd ed, 1909.
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Haussig. Hamburg, Helmut Buske Verlag, 2007, 928P.

ـ یوسـت گیپـرت )Jost Gippert( اسـتاد زبانشناسـی تطبیقـی در دانشـگاه فرانکفـورت اسـت، امـا همـواره 
ی مقاله ای با نام نقش زبان فارسی در گسترش  گوشه چشمی به تحقیقات ایران شناسی داشته است. و

اسام در جزایر Maldivian در جنوب هندوستان دارد. )تازه ها 27: 63(

نشریات، مجالت و مقاالت آلمانی
ـ مؤسسـه انتشـاراتی Paul Klaus در آلمان رسـاله های دکتری برجسـته را در موضوعات ممالک اسـامی 
از جمله ایران به چاپ می رسـاند. این نشـریات در حقیقت به صورت اصاح و ترمیم شـده ای سـرانجام 

کتابی داشته باشد. )تازه ها 66، بخارا 75: 105( می یابد تا جنبه 

ـ مجلـه Archeologische Mitteilungen aus Iran را انجمـن باستان شناسـی آلمـان در سـال 1929 تهیـه 
می کـرد و در برلیـن چـاپ می شـد و 9 دوره آن زیـر نظـر هرتسـفلد منتشـر شـد. )تازه هـا 4، بخـارا: 108( ایـن 
مجله از سـال 1968 در دنباله کار هرتسـفلد با نگرشـی جدید سـالی یک جلد منتشـر می شود و اخیرًا نام 

»توران« را هم بر آن افزوده اند؛ زیرا سرزمین های ماوراءالنهر استقال یافته اند. )تازه ها 39: 50(

ِکـرده در سـال 1968  کانـوس  ـ مجلـه Iranistische Mitteilungen بـه همـت و سـرمایه شـخصی هلمـوت 
منتشر شد. )تازه ها 50:39(

ـ مجله Specterum توسط رایزنی فرهنگی سفارت ایران در آلمان تهیه و چاپ می شد. )تازه ها 4، بخارا: 
)108

گردآوری شده به وسیله  گسترش اسام« تألیف Jost Gippert در مجموعه مقاالت  ـ »زبان فارسی وسیله 
یـگ پـاول )Ludwig Paul( اسـتاد ایران شناسـی و زبان هـای ایرانـی دانشـگاه هامبـورگ چـاپ شـده  لودو
یتز )Otto Harrassowitz( ناشـر بزرگ کتاب های شرق شناسی  اسـت. این مجموعه در نشـریات هاراسـوو
آلمان در زیرمجموعه Iranica منتشر شده است. )تازه ها 43: 139( از این نویسنده دو مقاله دیگر یکی 
-Iranian Language Reform in the Twentieth Century: Did the first Farhangestan )1935 با عنوان

?succeed )40 دربـاره فرهنگسـتان اّول ایـران بـا دیـدی علمـی و سنجشـی چـاپ شـده اسـت. )تازه ها 69: 

 Philip کـه در جشـن نامه 177( مقالـه دیگـر او دربـاره دو پسـوند صفتـی »ی« و »یـن« در فارسـی اسـت 
Kreyenhroek به مناسبت 60 سالگی او مندرج است. )تازه ها 69: 179(

2-2-1. اتریش
1-2-2-1. انیسـتیتوی ایران شناسـی فرهنگسـتان علـوم اتریـش: ایـرج افشـار بـر اسـاس نوشـته های دکتـر 
نصرت اهّلل رستگار به شرح ایران شناسی در اتریش می پردازد. پژوهش های شرق شناسی در اتریش به قرن 
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هجدهم میادی می رسد و هامر پورگشتال )Hammer-Purgstall, Joseph von( پایه گذار شرق شناسی 
یادی از جمله  که شامل مقاالت و متون ز گنجینه شرق را  و ایران شناسی علمی در اتریش بود. او نشریه 
گوتـه از همیـن ترجمـه در  کـه  کـرد  زبـان و ادبیـات فارسـی بـود، منتشـر و اشـعار حافـظ را بـه آلمانـی ترجمـه 
کـه در آن پژوهش هـای  کـرد  اشـعار خـود بهـره بـرد. او فرهنگسـتان علـوم اتریـش را در سـال 1848 تأسـیس 
ایران شناختی جایگاه نوینی یافت. این فرهنگستان در نوامبر 2002 انیستیتوی ایران شناسی را تأسیس 
گرایش هـای نویـن پژوهش هـای ایـن مرکـز اسـت. بـا بازنشسـتگی  کـرد. زبانشناسـی و فارسی شناسـی از 
کشـورش پژوهش هـای  ی بـه  گنـر اتریشـی از مقـام اسـتادی دانشـگاه در آلمـان و بازگشـت و دکتـر بـرت فرا
کمسیون ایران شناسی به انیستیتو تغییر نام یافت. )تازه ها 44: 86( ایران شناسی جانی دوباره یافت و 

کنار دانشمند  دکتر نصرت اهّلل رستگار، خود در بخش ایران شناسی فرهنگستان علوم اتریش در وین در 
کـه بـه زبـان  سرشناسـی چـون M. Mayerhofer فعالیـت پژوهشـی دارد. ایـرج افشـار ده اثـر از رسـتگار را 

کرده است. )تازه ها 10، کلک: 91( آلمانی منتشر شده، در این یادداشت معرفی 

جئورجیو روتا )G. Rota( ایران شـناس گرجسـتانی اسـتاد انیسـتیتوی ایران شناسی اتریش است و کتاب 
 Under Two Lions. On the Knowledge of Persian in the Republic of Venice (ca.1450-1797). Wion,
گاهـی مـردم و حکومـت ونیـز در  کتـاب خواننـده را از آ کـرده اسـت. ایـن  .2009 را بـه زبـان آلمانـی تألیـف 
قرن هـای پانزدهـم تـا هجدهـم میـادی دربـاره ایران و مردمش مطلع می کند. نویسـنده ایـن اطاعات را بر 

اساس سفرنامه ها، اسناد و مطالعات اخیر به دست آورده است. )تازه ها 66، بخارا 76: 98(

3-2-1. اسکاتلند
1-۳-2-1. دانشـگاه ادینبورگ:آنـدرو نیومـن )Andrew J. Newman( تصـدی مدیریـت بخـش مطالعات 
کـه سـال ها پیـش در ایـن  اسـامی و زبـان فارسـی ایـن دانشـگاه را بـر عهـده دارد. در ضمـن از ایرانیانـی 

کرد. )تازه ها 31: 46( دانشگاه فارسی درس می دادند، می توان به غامرضا صبری تبریزی نیز اشاره 

4-2-1. اسپانیا
شـجاع الدین شـفا کتاب شایسـته ای درباره روابط ایران و اسـپانیا و نشـانه های ایران شناسـی در آن کشور 
کـرده اسـت و ظاهـرًا مطالبـش جزء همان طرحـی بود که با  دارد. کتـاب را ناشـری در ایـران تجدیـد چـاپ 

انتشار جلد اّول جهان ایران شناسی در تهران آغاز شده بود. )تازه ها 66، بخارا 75: 92(

5-2-1. انگلستان
کسفورد را یکی از اخیار خاندان سودآور به  کسفورد: کرسی ایران شناسی دانشگاه آ 1-۵-2-1. دانشگاه آ
یان  کاتوز سودای بقای تعلیم و زبان و فرهنگ ایرانی در این دانشگاه به  وجود آورد. محمدعلی همایون 
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از اعضای هیئت علمی مؤسسـه شرق شناسـی این دانشـگاه اسـت. علیرضا شیخ االسـامی سـلطانی از 
 )J. Meissami( ژولی میثمی )دیگر استادان فارسی و ایران شناسی این دانشگاه است. )تازه ها 31: 46
یس می کند. )تازه ها و گوشه ها، کلک 53: 56( دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی  نیز در این دانشگاه تدر

نیز مدتی در این دانشگاه درس می داد. )تازه ها 33: 60(

گلـی اسـتاد فارسـی ایـن دانشـگاه بـود و رضـا نـواب پـور هـم بـا  2-۵-2-1. دانشـگاه دارهـام: پروفسـور با
یس شد. )تازه ها 10، کلک: 107( تأسیس شدن شعبه فارسی این دانشگاه در آنجا مشغول به تدر

۳-۵-2-1. دانشـگاه لندن )SOAS(: نخسـتین ایرانیان مدرس فارسـی در این دانشـگاه احمد اردشـیر و 
پس از او سّیدحسن تقی زاده، هدایت اهّلل حکیم الهی و عباس حیدری بوده اند که خدمات ارزشمندی 
یس فارسـی به  را بـه زبـان فارسـی ارائـه داده انـد. )تازه هـا 31: 46( تورخـان گنجـه ای سی سـال تمـام در تدر
گذرانـد و توانسـت بـه  دانشـجویان فرنگـی در ایـن دانشـگاه مشـغول بـود. او تحصیـات خـود را در آلمـان 
ک« در سـال 1998 منتشـر شـده  مقـام اسـتادی دانشـگاه لنـدن برسـد. از او سـه مقالـه از طـرف »دفتـر خـا
کبیـر موالنـا، زبـان  کلمـات و عبـارات ترکـی در دیـوان  اسـت: ترکـی در شـعر فارسـی پیـش از دوران مغـول، 
ترکـی در دربـار صفویـه در اصفهـان. تحقیقـات او همـه دربـاره زبان ترکی بوده اسـت. )تازه هـا 33: 45( او 
کـرد. )تازه هـا 48: 127( دکتـر مهـدی محقـق نیـز مدتـی در ایـن دانشـگاه  در شـانزدهم آوریـل 2005 وفـات 

کرده است. )تازه ها 34: 112( یس  تدر

ک. اس. لمبتون )Ann Katherine Swynford Lambton( )2008ـ1912(: او در زبان فارسـی نام خود  ان. 
گـون فکـری و  گونا را »لمبتـن« می نوشـت. ایـرج افشـار در ایـن یادداشـت بـه طـور مفصـل دربـاره جوانـب 
پژوهشـی این ایران شـناس انگلیسـی نوشـته اسـت. میس لمبتون دو چهره داشـت: سیاسـی و پژوهشـی. 
یدر بوالرد و آن طبقه  در جامعه سیاست بانویی بود برآورده آمال دولت متبوع خود، همفکر و همراه سر ر
یخدان امور ایران  یشـه در افکار قرن نوزدهم داشـتند. همچنین مشـاور تار که ر از رجال سیاسـی انگلیس 
در وزارت خارجه بریتانیا بود. سر دنیس راس، کیپ مینورسکی و تق زاده استادان او در مطالعات ایرانی 
یـس فارسـی و بعـد تصـدی آن بخـش را بـا عنـوان  بودنـد. در سـال 1945 بعـد از جنـگ جهانـی، مقـام تدر
یاسـت بخـش فارسـی رسـید. دانشـجویانش در سـال 1986 بعـد از  سـنیوری یافـت و از سـال 1953 بـه ر
بازنشسـتگی او مجموعـه مقاالتـی را بـه او اهـدا کرده انـد. ایـرج افشـار بـه تعـداد قابـل توجهـی از مقـاالت و 
کتاب هـای او در زمینـه مسـائل سیاسـی ایـران و موضـوع مـورد عاقـه لمبتـون، یعنـی اصاحـات ارضـی و 
یس زبان فارسـی بود، با توجه به ضرورت  که تدر کار خود  کرده اسـت. او برای قلمرو  طرز اجرای آن اشـاره 
کـرد کـه دانشـجویانش بـا روش نویـن مطلوب تـری زبـان فارسـی را بیاموزنـد، نـه بـر  زمانـی دو کتـاب تألیـف 
کتابـی بـا نـام دسـتور زبـان20 و سـپس  کـه انگلیسـی ها در هندوسـتان بنیـاد نهـاده بودنـد. او  گـرده اسـلوبی 

20. Persian Grammar .1953. Cambridge: University Press.
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که هنوز هم کتاب هایی زنده اسـت. دیگر اینکه فرهنگ  کتاب دیگری با نام کلید دسـتور زبان21 نوشـت 
یچاردسـون و اقـران آن بـود. در پایـان یادداشـت، ایـرج افشـار  کـه بسـیار کارآمدتـر از ر کـرد  کوچکـی22 فراهـم 

کرده است: بررسی ها و یادداشت های او را با نام و سال در موضوعات زیر تقسیم 

مطالعـات سـلجوقی بـا 4 اثـر، مطالعـات مغولـی بـا 2 اثـر، نظریـه سـلطنت و حکومـت و قضاوت بـا 16 اثر، 
یخ نگاری  یخی 2 اثر، سند شناسی و تار قاجار و مشروطیت با 11 اثر، اسام در ایران با 8 اثر، جغرافیای تار
کرده و در پایان نیز  3 اثر. سپس ایرج افشار مقاالت پرشمار او را در دایرة المعارف بریل و ایرانیکا معرفی 

کرده است. )تازه ها 59: 215( تعدادی از نامه های او را به خود چاپ 

یـس زبـان فارسـی پرداختـه اسـت. ظاهـرًا  کمبریـج: ایـن دانشـگاه از دیربـاز بـه تدر ۴-۵-2-1. دانشـگاه 
یـس فارسـی را عهـده دار شـد، میرزامحمدباقـر  کـه در انگلیـس تدر نخسـتین ایرانـی صاحـب فضیلـت 
ینی در سمت  بواناتی معروف به جان معطر است. او بر ادوارد براون حق تعلیم دارد. پس از او محمد قزو
اسـتاد و پژوهشـگر از همـکاران ادوارد بـراون محسـوب می شـد. میرزاحسـن تبریـزی مشـهور بـه کمبریجـی 
مقارن دوران مشـروطیت این خدمت را انجام می داد. حسـین کاظم زاده ایرانشـهر، ذبیح بهروز و عیسـی 
صدیق اعلم از دیگر مدرسـان فارسـی این دانشـگاه بودند. )تازه ها 31: 46( دکتر شـرف الدین خراسـانی 
نیز مدتی در کمبریج فارسی درس می داد. او در آنجا نسخه همای نامه را که آربری تصحیح کرده بود، به 
خط خوش خود نوشت و به  چاپ رساند. )تازه ها 33: 60( میرزاعبدالحسین خان کاشانی معلم فارسی 
در کمبریج بود و در سـال 1905 وقایع انجمن چهاردهم عمومی مستشـرقین در الجزایر را نگاشـته اسـت. 
کنگـره بین المللـی شرق شناسـان در الجزایـر بـوده اسـت. )تازه هـا 39:  گـزارش چهاردهمیـن  ایـن رسـاله 
71( پیتـر ایـوری )P. Avery( )2000ـ 1923( از نـام آوران ایران شـناس انگلیـس در زمینـٔه مطالعـات ادبـی 
یایی امپراطوری انگلیس خدمت می کرد و  ی در یخ جدید ایران بود. ابتدا در نیرو کاسـیک فارسـی و تار
یس فارسی به کارمندان انگلیسی شرکت نفت ایران و انگلیس بر عهده اش قرار گرفت  بعد مدیریت تدر
تا اینکه عاقبت استاد کینگرکالج دانشگاه کمبریج شد. زمانی که فروزانفر اقامت کوتاهی در انگلستان 
گوهریـن  کمبریـج مهمانـدار او بـود. در زمـان اقامـت در تهـران هـم بـا صـادق  داشـت، از جانـب دانشـگاه 
نشسـت و برخاسـت داشـت و در فهـم متـون از او کمـک می گرفـت. ایـرج افشـار بعضـی از عناویـن آثـار او 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه ترجمـه دیـوان حافظ بر اسـاس چـاپ دکتر پرویـز خانلری،23  را معرفـی می کنـد 
ترجمـه سـی غـزل حافـظ بـا همـکاری شـاعری انگلیسـی بـه نـام جـان هیـث اسـتابس،24 ترجمـه سـفرنامه 

21. Key to Persian grammar with additional exercises.1967. Cambridge: University Press.

22. Persian Vocabulary.1953. Cambridge: University Press.

23. The Collected Lyrics of Hafiz of Shiraz Paperback. 2007. Archetype.

24. Hafiz of Shiraz: Thirty Poems: An Introduction to the Sufi Master2 edition. 2003. Hafez, Peter Avery, John 

Francis Heath-Stubbs, John Heath-Stubbs (Introduction).
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یـخ معاصـر ایـران )ترجمـه محمـد رفیعـی  حـاج سـیاح،25 ترجمـه منطق الطیـر عطـار،26 ایـران مـدرن، تار
یـخ ایـران کمبریـج )دوران قاجار و پهلـوی(27 نام برد.  مهرآبـادی(، ویراسـتاری و سـردبیری جلـد هفتـم تار

)تازه ها 60: 75(

۵-۵-2-1. دانشـگاه منچسـتر: رضـا نواب پـور ابتـدا در دانشـگاه دارهـام انگلسـتان زبـان فارسـی درس 
کرد.  کارش را در دانشگاه منچستر دنبال  می داد. پس از اینکه شعبه فارسی دانشگاه مذکور بسته شد، 
او به ادبیات معاصر تعلق خاطر خاصی داشت و رساله اش هم نقد احوال ادب معاصر است.28 از دیگر 
فعالیت هـای او می تـوان بـه کتابشناسـی ایـران به زبان انگلیسـی اشـاره کرد. فهرست نویسـی نسـخ خطی 
که به او محول شـده بود، با فوت ایشـان ناتمام ماند. )تازه ها 10، کلک:  یلدنز هم  کتابخانه جان ر فارسـی 

)107

استادان ایرانی در انگلستان و خدمات آنها
کـه در پیشـرفت زبـان فارسـی و  ایـرج افشـار در چنـد یادداشـت خـود ایرانیـان فاضلـی را معرفـی می کنـد 
کـه  کبـر آنهـا برمی شـمارد  مطالعـات ایرانـی در انگلسـتان ثمربخـش بوده انـد. مجتبـی مینـوی را اعـرف و ا
کتابخانـه  قسـمت فارسـی رادیـو بی بی سـی مرهـون پایه گـذاری اوسـت و نـگارش فهرسـت نسـخ خطـی 
چسـتربیتی )دوبلـن( نتیجـه مشـارکت اوسـت. دکتـر سـّیدفخرالدین شـادمان و مسـعود فـرزاد بـه سـبب 
اقامـت در لنـدن منشـأ اقدامـات خوبـی بـرای ایران شناسـان انگلیـس بودنـد. دکتـر ماشـاءاهّلل آجودانـی بـا 
کتابخانه ایرانیان مشعل فرهنگی فارسی زبانی را در لندن روشن نگاه داشته است. )تازه ها 31:  تأسیس 
47( حسـن کامشـاد نیـز مدتـی در انگلسـتان فعالیت هـای ایرانشناسـانه داشـت و کتـاب عالـی او درباره 
نثـر فارسـی نتیجـه ایـن خدمـت اسـت. دکتـر غامحسـین داراب نیـز در کنـار فعالیت هـای ایران شناسـی 
در انگلیـس ترجمـه ای از مخزن االسـرار را در سلسـله انتشـارات Probesthain’s Oriental Series در سـال 

کرد.29 )تازه ها 33: 60( 1945 منتشر 

نشریات، مجالت و مقاالت انگلیسی
گـردآوری کتاب هـای خارجـی درباره  پنج سـال به  ـ سـیروس غنـی فرزنـد دکتـر قاسـم غنـی بـه مـدت سـی و
کتاب شـمه ای از مضامین  کرد و ذیل نام هر  کتاب ها را فراهم  ایران پرداخت. او عاقبت فهرسـتی از آن 

25. An Iranian in Nineteenth Century Europe: The Travel Diaries of Haj Sayyah 1859-1877, Muhammad Ali Sayyah, 
Mehrbanoo Nasser Deyhim, Peter Avery, 1999, Ibex Publishers.

26. The Speech of the Birds, Mantiqu't-Tair, of Faridu'd-Din 'Attar.1998. Cambridge University Press.

27. The Cambridge History of Iran. 1991. Edited by P. Avery, G. R. G. Hambly and C. Melville, Cambridge Uni-

versity Press.

28. ایـن رسـاله بـا نـام پژوهشـی جامعه شـناختی در نثـر داسـتانی جدیـد فارسـی بـا ترجمـه ابوالقاسـم سـّری در سـال 1397 در نشـر تـوس 
چاپ شده است.

29. Makhzanol Asrār. 1945. Niẓāmī� Ganjavī�, Gholam Hossein Darab Khan. A. Probsthain.
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  Iran and the West. A:کتـاب را ایـرج افشـار چنیـن ذکـر می کنـد و مطالـب آن را بازگفـت. مشـخصات 
Critical Bibliography. London, 1987 )تازه ها 1، بخارا 1: 89(

ـ ِادبیـات )Edebiyat( مجلـه ای خـاص تحقیقـات در زمینـه سـرزمین های خاورمیانـه اسـت. ایـرج افشـار 
کسـفورد  مدیـران آن زمـان مجلـه را ژولـی میثمـی، اسـتاد زبان فارسـی در مؤسسـه شرق شناسـی دانشـگاه آ
کوتـای شـمالی و عاقه منـد بـه ادبیـات فارسـی  و میکائیـل بـرد، اسـتاد بخـش زبـان انگلیسـی دانشـگاه دا
 Harwood Academic Publishers کرده اسـت. همچنین ناشـر نیویورکی مجله را هم در آن زمان معرفی 
کـه چـرا مؤسـس مجلـه، تلفـظ ترکـی  می شناسـاند. آنچـه سـبب شـگفتی ایـرج افشـار شـده ایـن اسـت 
کلمـه ادبیـات را بـرای نـام مجلـه خـود برگزیـده اسـت. )تازه هـا و گوشـه های ایران شناسـی، کلـک: 56( در 
یادداشتی دیگر مقاالتی از شماره های متفاوت این مجله معرفی شده است. )تازه ها 25، کلک: 208(

ـ ایران )Iran( نشـریه مؤسسـه ایران شناسـی بریتانیا )The British Institute of Persian Studies( پیوسـته 
کادمـی بریتانیاسـت. ایـن مجلـه از سـال 1962 منتشـر و سـاالنه یک مجلد آن بیـن 150 تا 200 صفحه  بـه آ
یخی و ادبی  چاپ می شـود. مقاالتش در هر زمینه ای می تواند باشـد، مشـروط بر اینکه مربوط به ایران تار
باشد. از مدیران آن می توان به ک. باسورث )Clifford Edmund Bosworth( اشاره کرد. رسم مجله بر آن 
یدادهای مؤسسـه اعـم از آنچه در انگلیـس می گذرد و خواه  کـه در هـر شـماره، گزارشـی از جریـان رو اسـت 
یافـت  کوتـاه می تـوان در آنچـه در مقـّر مؤسسـه در تهـران اجـرا می شـود، چـاپ می کنـد. از ایـن گزارش هـای 
چه سـخنرانی هایی در مؤسسـه شـده اسـت و چه کسـانی از انگلیس با کمک خرج مؤسسـه به ایران سـفر 
کرده انـد و چـه افـرادی از محققـان و دانشـجویان ایرانـی از ایـران بـه انگلسـتان آمده انـد. در آغـاز برخـی از 
شـماره ها سرگذشـتی از ایران شناسـان تازه درگذشـته  آمـده اسـت. ایـرج افشـار در ایـن یادداشـت چهـار 
شـماره 34-31 مربـوط بـه سـال های 1996ـ1993 را بـا ذکـر مقاالت و نویسـندگان آنها معرفی کرده اسـت. 
)تازه هـا 24، کلـک: 192( تعـدادی دیگـر از شـماره های ایـن مجله در یادداشـت های دیگری آمده اسـت: 
شـماره 35 سـال 1997 )تازه ها 3، بخارا: 211(، شـماره های 37-35 سـال های 1999-1997 )تازه ها 7، 

بخارا 10: 128(، شماره های 40-29 سال های 2002-2001. )تازه ها 37: 74(

ـ در جـزوه جدیـد دانشـنامه ایرانیـکا )چـاپ آمریـکا( مقالـه ای مفیـد و مفصـل بـه وضـع تعلیـم فارسـی در 
انگلستان اختصاص دارد. نقصی که بر آن وارد است بی اعتنایی فطری نویسندگان انگلیسی به سهمی 
کارهای تحقیقاتی ای  که ایرانیان در تعلیم فارسـی در دانشـگاه های متعدد آن کشـور داشـته اند یا  اسـت 
که پس  گنجه ای  که به دسـت ایشـان در انگلیس انجام شـده اسـت. در این مقاله تنها نام دکتر تورخان 
از خانم لمبتون اسـتاد زبان فارسـی در دانشـگاه لندن بود، آورده شـده اسـت. اتفاقًا این نوشته هم زمان با 
آنچه ایرج افشـار درباره سـابقه حضور پژوهشـگران ایرانی در مجله بخارا نوشـته بود، منتشـر شـده اسـت. 

)تازه ها 35: 74(
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۶-2-1. ایتالیا
یـس  1-۶-2-1. دانشـگاه ونیـز: در بخـش مطالعـات اوراسـیای ایـن دانشـگاه زبـان و ادبیـات فارسـی تدر
یکاردو زیپولی )R. Zipoli( و حمیدرضا بهارلو  می شود. خانم دنیا منگنینی )Daniela Menegnini( و ر
اسـتادان فارسـی آنجـا هسـتند. ایـرج افشـار عناویـن درسـی و ترم هـای تحصیلـی زبـان و ادبیـات فارسـی 
گـروه  یـکاردو زیپولـی مدیـر  را در ایـن دانشـگاه بـه  طـور کامـل شـرح داده اسـت. )تازه هـا 24، کلـک: 204( ر
مطالعـات شـرقی دانشـگاه ونیـز اسـت. ایـرج افشـار تعـداد کتاب هـا و مقـاالت او را در ایـن یادداشـت 70 
یخی، شـعر فارسـی و تهیه جداول بسـامدی کلمات شـاعران فارسی  مورد می داند. مطالعات در ابنیه تار
از موضوعات مورد عاقه اوست. ایرج افشار در این یادداشت فهرستی از کتاب ها و مقاالت او را معرفی 

کرده است. )تازه ها 27: 72(

نشریات، مجالت و مقاالت ایتالیایی
کتابشناسـی ترجمه های فارسـی از متون ادبی ایتالیایی از زمان  یخ و  ـ دسـتور فشـرده زبان فارسـی30 و تار
صفویه تا سـال 200031 به همت آنجلو پیه مونتسـه )Angelo Piemontese( ایران شـناس ایتالیایی تألیف 

شده است. )تازه ها 37: 77(

ـ مؤسسـه شـرقی نالینـو ایتالیـا دو مجلـه خـاص شـرق دارد. یکی که میکائیـل برناردینـی از گردانندگان آن 
کـه Eurasian Studies نـام دارد و تـازه کار اسـت. دیگـری  یخـی جـدی قدیـم اسـت  و خـاص مطالعـات تار
 )Carlo Alfonso کارلـو آلفنسـو نالینـو کـه  بـه نـام شـرق نـو )Oriente Moderno( مجلـه ای قدیمـی اسـت 
کنون نیز در انتشارات بریل منتشر  می شود. شماره اّول سال  کرد و ا )Nallino آن را در سال 1921 تأسیس 
2003 آن به ادبیات معاصر ایران، میان نوجویانگی و سـّنت خواهی اختصاص دارد. ایرج افشـار در این 

کرده است. )تازه ها 44: 95( یادداشت عنوان مقاالت این شماره و نویسندگان آن را معرفی 

7-2-1. بلژیک
گیمـن )J. Duchesne Guillemin( اسـتاد پیشـین رشـته زبان هـای  ک دوشـن  1-۷-2-1. دانشـگاه لیـژ: ژا
پاست، از سال 1974 مدیریت نشریه  که از ایران شناسان نامور و دانای ارو ایرانی در دانشگاه لیژ بلژیک 
کتـا ایرانیـکا )Acta Iranica( را بـر عهـده  گرفتـه اسـت. ناشـر ایـن مجموعـه انتشـارات بریـل بـود، ولـی از  آ
یکم انتشـارات Peeters در شـهر لـوون بلژیـک متعهـد نشـر و پخـش آن شـد. به ایـن مجموعه  مجلـد سـی و
کلی از چهار رشته  نامی فرعی هم داده اند و آن در دایرة المعارف مداوم مطالعات ایرانی است و به  طور 

30. Grammatica persiana in nuce. 2004. Istituti editoriali e poligrafici internazionali

31. La letteratura italiana in Persia. 2003. Accademia nazionale dei Lincei.

Bibliografia italiana dell'Iran (1462-1982): Arte. Lingua. Letteratura. Filosofia e scienza. Religione. La Persia nella 

letteratura italiana Ed europea.1982. Istituto universitario orientale.
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کنگره )4 مورد(، جشـن نامه، یادنامه و نوشـته های دانشـمندان )12 مورد(، متون و یادداشـت ها  مقاالت 
)18 مـورد(، دفترهـای راهنمـا )1 مـورد( منتشـر می شـود. ایـرج افشـار در ایـن شـماره سـی وچهارمین جلـد 
گیمـن اسـت، معرفـی می کنـد. ایـن بانـو از  کـه بـه یـاد همسـر دوشـن  از رشـته سـوم مربـوط بـه سـال 1999 را 
یـخ موسـیقی ملـل قدیمـی بـود. )تازه ها 33: 50( در یادداشـتی دیگر ایرج افشـار سـی ونهمین  محققـان تار
گویش هـای  کـه مجموعـه ای اسـت از دسـتور زبـان، متن شناسـی، ترجمـه و لغتنامـه  مجلـد ایـن مجلـه را 

کرمانی معرفی می کند. )تازه ها 55: 130(

تهّیـه و چـاپ می کنـد. )تازه هـا 4، بخـارا: 109(  گنـت  را دانشـگاه  بلژیـک  مجلـه Iranica Antuqua در 
کرد و هنوز نیز منتشر می شود. )تازه ها 39: 50( اندربرگ باستان شناس این مجله را تأسیس 

8-2-1. بوسنی و هرزگوین
کانین )Sabaheta Gucanin( مدرس فارسی این دانشگاه  گا 1-۸-2-1. دانشگاه سارایوو: خانم ساباهتا 
گنر نوشت. این شاعر  است. او رساله دکتری خود را درباره دیوان احمد خاتم آقا ولی زاده زیر نظر برت فرا

از اهالی بوسنی است و در سال 1168 درگذشته است. )تازه ها 65: 203(

دفتری مضبوط و مبّوب از فعالیت های شرق شناسـان شـهر سـارایوو میان سـال های 1950 تا 2000 به نام 
Orijentalni institute u sarajevu, 1950-2000 در 175 صفحه انتشـار یافته اسـت. در این دفتر فهرسـتی 
کامـل از مندرجـات مجلـه Prelozi zu orijentalnu Filologiju آمـده؛ همچنیـن مقاالتـی دربـاره ایـران و 

زبان فارسی معرفی شده است.32 )تازه ها 34: 120(

9-2-1. چک و اسلواک
کتابـی بـه نـام مطالعـات   )Yerzi Becka( کادمـی چـک: یـرژی بچـکا 1-۹-2-1. بخـش شرق شناسـی آ
شرق شناسـی  بخـش  کـه  نوشـته   )Iranica Bohemica et slovaca( ک  اسـلوا و  چـک  در  ایران شناسـی 
کرده اسـت. کتاب مقدمه مبسـوطی به زبان چکی  کادمی چک با همکاری سـفارت ایران آن را منتشـر  آ
کی معرفی می کند. در ادامه  یخچه ایران شناسـی و مطالعات مربوط به آن را در چک و اسـلوا که تار دارد 
کشـور دربـاره ایـران و زبـان فارسـی انتشـار یافتـه آورده شـده  کـه در آن  کتـاب و مقالـه  مشـخصات 1715 
صـی از 

ّ
اسـت. اّولیـن ایـن آثـار سـفر Odorica Bohemus در قـرن چهاردهـم میـادی بـه ایـران اسـت. مخل

کتاب آمده است. )تازه ها 12، کلک: 79( نوشته بچکا به زبان انگلیسی و فارسی در 

10-2-1. دانمارک
ایران شـناس  )2002ـ1928(   )Jes. P. Asmussen( آسموسـن  جـس  گ:  هـا کپـن  دانشـگاه   .1-2-1۰-1

کتاب را به زبان انگلیسی در انیستیتوی سارایوو به  چاپ رسانده است.  Dzevahiva Arslanagic  .32این 



آینۀ پژوهش  187
سال سی ودوم، شمـــارۀ اّول، فـروردین و اردیبــهشت1400

مقــــــــــــــــــاله
194فارسی گستری  ایرج افشار در جهان

یـس ادبیـات و فرهنگ ایران در این دانشـگاه پرداخت. تألیفات  برجسـته دانمارکـی از سـال 1960 بـه تدر
او در زمینه های مانوی شناسی، یهودی ـ فارسی و ادبیات فارسی است. برای او جشن نامه ای با نام برگ 
گیمـن انتشـار یافتـه و ایـرج  سـبز )A Grean Leaf( در جلـد بیست وهشـتم Acta Irunica زیـر نظـر دوشـن 

کرده است. )تازه ها 37، ص 85( افشار پنج اثر از او را معرفی 

11-2-1. روسیه
برتلـس  ی  و  ،)Alexander Arnoldovich Freiman( فریمـان  الکسـندر  پتربـورگ:  دانشـگاه   .1-2-11-1
کراچکفسـیکی و بارتلـد )Vasily Vladimirovich Bartold( در  )Evgeny Edvardovich Berthels(، ای 
کـه از بایفسـکی  کرده انـد. ایـرج افشـار بـه نقـل از نامـه ای  یـس  ایـن دانشـگاه زبـان و ادبیـات فارسـی را تدر
 )A. بولـدروف  الکسـندر  می دهـد.  بولـدروف  دربـاره  را  اطاعـات  ایـن  می کنـد،  یافـت  در  )Baevski(
کرده است. او ابتدا در تاجیکستان به جمع آوری  یس  )Bolderoy )1993ـ1909( نیز در این دانشگاه تدر
فلکلور بدخشانی پرداخت و مقاله هایی هم در این زمینه منتشر کرد. بعد از بازگشت به پتربورگ در موزه 
کار شد. سپس وارد دانشگاه  ارمیتاژ و سپس در انیستیتوی خاورشناسی فرهنگستان روسیه مشغول به 
کرسـی فیلولوژی ایرانی این دانشـگاه درآمد. او بیشـتر ادبیات شـناس  یاسـت  پتربورگ شـد و عاقبت به ر
بـود. در ایـن یادداشـت آثـار و فعالیت هـای بولـدروف بـا جزئیـات بیشـتری چاپ شـده اسـت. )تازه ها 8، 

کلک: 77(

کتبـر  والدیمیـر کوشـف )V. V. Kushev( چهـار سـال محقـق شـعبه مطالعـات شـرقی پترزبـورگ بـود و در ا
ی سـال ها رئیس بخش افغان شناسـی آنجا بود. او کتابی در دسـتور زبان فارسی  سـال 2001 درگذشـت. و

دارد و فهرستی از نسخه های مجموعه پترزبورگ به قلم او انتشار یافته است. )تازه ها 32: 77(

12-2-1. سوئد
کاله استاد  که خانم زگرید  پساال: ایرج افشار از نامه عباس علی زاده نقل می کند  1-12-2-1. دانشگاه او
فارسـی ایـن دانشـگاه اسـت و مقدمـه ای صدصفحـه ای بـه نـام ایران شناسـی و شرق شناسـی در سـوئد به 
که بسیار ارزشمند است. )تازه ها 10، کلک، ص  ینتالیسم ادوارد سعید افزوده  کتاب اور ترجمه سوئدی 

)89

گرد نوبـرگ ایران شـناس  بـو اوتـاس )Bo Utas( از دیگـر اسـتادان زبـان فارسـی ایـن دانشـگاه اسـت. او شـا
مشهور بود و صاحب آثار فراوانی در زمینه زبان و ادبیات فارسی است. )تازه ها 7، بخارا: 122(

یـک هرملیـن )A. E. Hermelin( )1944ـ1860( یکـی از مترجمـان زبردسـت متـون زبـان فارسـی  کسـل ار ا
که در اینجا  به سـوئدی اسـت. ایرج افشـار در این یادداشـت تعدادی از ترجمه های او را معرفی می کند 
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ف آن می آید: بوستان سعدی،33 گلشن معرفت حسین آزاد تبریزی،34 گلشن راز شیخ 
ّ
صرفًا نام اثر و مؤل

کاشـفی  محمـود شبسـتری،35 رباعیـات خیـام،36 حدیقة الحقیقـه سـنایی،37 انـوار سـهیلی ماحسـین 
واعـظ،38 پندنامـه عطـار،39 منطق الطیـر عطـار،40 تذکرة الولیاء عطار،41 شـاهنامه فردوسـی،42 اسـکندرنامه 
نظامی،43 مثنوی مولوی،44 کلیله و دمنه نصراهّلل منشـی45 و در نهایت منتخبات فارسـی.46 بو اوتاس در 

جزوه سوم جلد دوازدهم دانشنامه ایرانیکا مقاله ای درباره او نوشته است. )تازه ها 40: 66(

13-2-1. سوئیس
1-1۳-2-1. دانشـگاه بال: فریتز مایر )F. Meier( اسـتاد دانشـگاه بال در رشـته ادبیات فارسـی و معارف 
کتاب مفصلی در احوال و  اسامی بود. او در زمینه معارف اسامی و تصوف و عرفان بسیار متبحر بود. 
کتاب دیگری در سرگذشت و تفکرات بهاء الدین ولد نوشته است.48  اقوال شیخ ابوسعید ابوالخیر47 و 
تصحیح و نشـر فردوس المرشـدیه فی االسـرار الصمدیه درباره شـیخ مرشـد کازرونی،49 رباعیات مهستی 

33. Saʿdi, Bustān, tr. as Lustgården, skrifven AF Shaikh Muslihu-d-din Sa’di Shirāzi, Stockholm, 1918.

34. Ḥosayn Ā� zād Tabrizi, Golšan-e maʿrefat, Paris and Leiden, 1906; tr. as Persiska dikter, Stockholm 1921.

35. Maḥmud Šabastari, Golšan-e rāz; tr. anon. as Gulshan-i-Rāz/Mystikens rosengård, Lund, 1926.

36. ʿOmar Ḵayyām (ʿUmr Khai-yām [sic]; Robāʿiyāt; tr. anon. as Rubā [’] iyāt, Lund, 1928; repr. with introduction 

by Ulf I. Eriksson, Lund, 1993.

37. Sanāʾi, Ḥadiqat al-ḥaqiqa (the first book of the work tr. anon. into Swedish from the abridged ed. by J. Stephen-

son, Calcutta, 1910), Lund, 1928.

38. Wā’ez Kāšefi, Anwār-e Sohayli; tr. as Anwār-i-Suhaili, Stockholm, 1929.

39. Farid-al-Din Aṭṭār, Pand-nāma, tr. as Pand-Nāmah, 2 vols. (vol. I, Swedish tr.; vol. II, repr. Of Persian text, ed. 

Silvestre de Sacy, Paris, 1819), Stockholm, 1929.

40. Farid-al-Din Aṭṭār, Manṭeq al-ṭayr, tr. as Mantiq-ut-Tayir, 2 vols. (vol. I, repr, of Persian text, ed. Garcin de 

Tassy, Paris, 1857; vol. II, Swedish tr.), Stockholm, 1929.

41. Farid-al-Din Aṭṭār, Taḏkerat al-awliāʾ, selections from the ed. by R. A. Nicholson; tr. as Ur Tazkiratu’l-Awliyā, 
öfversatt af Baron Erik [sic] Hermelin efter Professor Reynold A. Nicholson’s text, 4 vols., Stockholm, 1931-43.

42. Ferdowsi, Šah-nāma, tr. as Shāh-Nāmah, 5 vols. Stockholm, 1931.

43. Neẓāmi Ganjavi, Eskandar-nāma, tr. as Sikándar-Nāmah, 15 parts, Lund, 1933.

44. Jalāl-al-din Rumi, Maṯnawi after ed. by R. A. Nicholson; tr. as Mesnavi, 6 vols, Lund, 1933-1939.

45. Kalila o Dimna tr. as Kalilah och Dāmnah, 3 vols. Lund, 1938-42.

46. Eric Hermelin, Persiska antologin. Eric Hermelins tolkningar i urval av Carl-Göran Ekerwald (The Persian an-

thology, rendered into Swedish by Hermelin, selected and introduced by Carl-Göran Ekerwald), Lund, 1976, repr. 

Stockholm, 1999.

47. Abū Saʿīd-i Abū l-Ḫayr. Wirklichkeit und Legende, Leiden, 1976; Pers. tr. Ā� faq Bāybordi, Tehran, 1999.

ابوسعید ابوالخیر، افسانه و حقیقت، فریتز مایر، مهرآفاق بایبوردی )مترجم(، نشر دانشگاهی، 1378.
48. Bahā’-i Walad. Grundzüge seines Lebens und seiner Mystik, Leiden, 1989.

کتاب در ایران دو ترجمه دارد: بهاء ولد زندگی و عرفان او، فریتز مایر، مریم مشـرف )مترجم(، نشـر دانشـگاهی، 1382؛ بهاء ولد و  این 
خطوط اصلی حیات و عرفان او، فریتز مایر، مهرآفاق بایبوردی )مترجم(، سروش، 1384.

49. Die Vita des Scheich Abū Isḥāq al-Kāzarūnī�, in der persischen Bearbeitung von Maḥmūd b. ʿUthmān, Leipzig, 

1948.
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گنجـوی و احـوال او50 دارد. خانـم مهرآفـاق بایبـوردی که زیر دسـت آن دانشـمند ممتـاز درس خوانده بود، 
کـرد.51 جلـد اّول سلسـله  کـه در آلمـان طبـع شـده بـود، بـه فارسـی روانـی ترجمـه  مجموعـه مقـاالت او را 
کرده اسـت. )تازه ها 66،  که ایرج افشـار آنها را معرفی  مقاالت او تصوف نام دارد و 12 مطلب را دربردارد 

بخارا 75: 107(

کسی نیست با  که چون  کرده است  که در آن مایر ابراز نگرانی  کرده  ایرج افشار نامه ای هم از مایر منتشر 
کند، زبان فارسی اش از بین برود. )تازه ها 24، کلک: 205( او فارسی صحبت 

2-1۳-2-1. دانشـگاه نوشـاتل، دانشـگاه لوزان، دانشگاه برن: ژرژ ردار )G. Redard( )2005-1922( ابتدا 
یس پرداخت و در آنجا به مقام اسـتادی رسـید. چندی هم در دانشـگاه لوزان  در دانشـگاه نوشـاتل به تدر
یس می کرد. میان  سال های 1959-1957 به عنوان رئیس دانشکده ادبیات نوشاتل  و برن به دعوت تدر
یاسـت انجمن سوئیسی  منصوب شـد و سـپس دو سـال در دانشـگاه برن همین سـمت را داشـت. مقام ر
کـرد، ولـی چـون حمایتـی از  زبانشناسـی هـم چنـدی بـا او بـود. طـرح اطلـس زبانشناسـی ایـران را پی ریـزی 
ی بـا حمایـت افغانسـتان  کار سـرانجامی نگرفـت. و جانـب مقامـات علمـی و فرهنگـی ایـران ندیـد، ایـن 
  Aهمین طرح را با عنوان اطلس زبانشناسی افغانستان به پایان رساند. وقتی در تهران بود، دفتری به نام
یسـتی ایران را در سلسـله  کرد52 و پس از آن در سـوئیس راهنمای تور travers Les deserts de I Iran منتشـر 

 La Perse کـه بسـیار رایـج شـد.53 در همـان سـال کتـاب دیگـری بـه نـام کـرد  Nagel در سـال 1996 منتشـر 
یـخ و فرهنـگ ایـران را بـا متنـی دلپسـند معرفـی  کـه جنبـه کلی تـری داشـت و تار کـرد  در نشـر Silva منتشـر 
کرد.55 ایرج افشـار به نقل از مقاله مفصل جرار فوسـمن  کتابی تهیه  می کرد.54 برای افغانسـتان نیز چنین 
)Gerard Fussman( در مجله استودیا ایرانیکا درباره ردار تعدادی از مقاالت و تألیفات او را معرفی کرده 

است. )تازه ها 53: 33(

14-2-1. فرانسه
1-1۴-2-1. دانشـگاه استراسـبورگ: بخش مطالعات فارسـی دانشـگاه استراسـبورگ نتیجه کوشش های 
کبـر سیاسـی بـه سـبب مناسـبات عمیـق او بـا دانشـگاه های فرانسـوی بـود. بعـد از او دکتـر  مرحـوم علی ا
کرد و مجله ای به نام  یس فارسـی را به  طور علمی در آنجا آغاز  که تدر عسـکر حقوقی نخسـتین کسـی بود 
کنـون دکتر حسـین بیک  کـرد. نصـراهّلل فلسـفی، دکتـر محمدجعفـر محجـوب و هـم ا ایران شناسـی منتشـر 

50. Die Schöne Mahsatī�. Ein Beitrag zur Geschichte des persischen Vierzeilers, Wiesbaden, 1963.

 51. سـنگ بناهای معارف اسـامی )منتخبی از مقاالت علوم اسـامی(: تصوف؛ مترجم مهرآفاق بایبوردی؛ پژوهشـگاه علوم انسـانی 
و مطالعات فرهنگی، 1388.

52. A travers les déserts de l’Iran, Tehran, 1952.

53. Iran, Guides Nagel, Geneva, 1966.

54. La Perse (Iran), Zürich, 1966.

55. Afghanistan, Zürich, 1974.
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باغبان به این خدمت مشغول اند. )تازه ها 6، کلک: 87(

یخ 18 نوامبر  یس معروف به اینالکو: در عهد لویی چهاردهم به تار 2-1۴-2-1. مدرسه زبان های شرقی پار
1669 بنا به درخواست اتاق تجارت مارسیل دستوری از کلبر صادر شد و مدرسه ای برای تربیت مترجم 
در استانبول برای زبان های ترکی، عربی و فارسی به نام L’Ecole des Jeunes de Langues تأسیس شد. 
در 30 مارس 1795 مدرسه مخصوص زبان های زنده شرقی در فرانسه تشکیل شد. مدرسه مذکور از آن 
کنـون بـا نـام مخّفـف INALCO معروف اسـت. ایرج  کـه ا زمـان تـا کنـون چندین بـار تغییـر نـام داده اسـت 
کـرده اسـت. )تازه ها 6، بخـارا: 103( به  افشـار همـه اسـامی و سـال تأسـیس آنهـا را در یادداشـت خـود ذکـر 
یس رساله ای در سال 1995 انتشار یافت  یستمین سال تأسیس مدرسه زبان های شرقی پار مناسبت دو

و در آن اسامی همه مدرسان زبان فارسی چنین آورده  شده  است:
)1795-1824( L. M. Langles 1. لوی ماسیو النگلس
)1824-1832( A. L. Chezi 2. آنتوان لئونارد دوچزی

)1832-1857( E. Quatremere کاترمر ۳. اتین 
)1857-1898( H. Chefer ۴. شارل شفر

)1898( H. Gantin گانتن ۵. شارل 
)1898-1926( C. Huart کلمان هوار  .۶

تی )1915-1954( ۷. محمدخان محا
ینی )1926-1928( ۸. میرزامحمدخان قزو
)1927-1958( H. Masse ۹. هانری ماسه

1۰. مهدی هندسی )1949-1974(
)1958 -1972( G. Lazard یلبر الزار 11. ژ

12. بریژیت حمیدی )1970(
کریمی )1969-1970( 1۳. غامعلی 
1۴. حسن رضوانیان )1970-1974(

)1972-1985( Ch. H. de Fouchecour کور 1۵. شارل هانری دوفوشه 
1۶. حمیده سّیار )1979-1980(

1۷. حسین اسمعیلی ایوان کی )1980(
کریستف باالیی Ch. Balay )1985 به بعد( )تازه ها 25، بخارا: 89(  .1۸

کور یکی از اسـتادان این مدرسـه بود. او دیوان حافظ را بر اسـاس خوانش منابع پژوهشـی  شـارل دوفوشـه 
کـه مبتنـی بـر چـاپ خانلـری اسـت، 486 غـزل دارد.  کـرده اسـت. ایـن ترجمـه  و چاپ هـای مهـم ترجمـه 
یخی و جغرافیایی ضروری برای فهم فرانسه خوان ها آورده  گونه ماحظه فنی لغوی، تار ذیل هر غزل سه 
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اسـت. 50 غزل اّول بسـیار مفصل تر شـرح شـده که هدف آشـنایی خواننده فرانسـوی با مضامین و اصول 
واژگانـی شـعر حافـظ اسـت.56 )تازه هـا 53: 55( شـارل شـفر از اسـتادان دیگـر ایـن مدرسـه، چندیـن متـن 

کرده و منتخبات مشهوری از ادبیات فارسی را انتشار داده است. )تازه ها 52: 179( فارسی را ترجمه 

کنگره  ایرج افشار نام دو تن ادبیات فارسی شناس را در نیز در فرانسه معرفی می کند. ایشان در ششمین 
 Guyard, S. Schefer, :کـه در لیـدن هلنـد برگزار شـده بود، شـرکت کرده  بودنـد بین المللـی شرق شناسـی 

Ch. )تازه ها 43: 129(

نشریات، مجالت و مقاالت فرانسوی
کـه  کتا ایرانیـکا )Abstracta Iranica( )2001( اسـت  پایـی دربـاره ایـران آبسـترا کتابشناسـی ارو ـ مهم تریـن 
یس آن را بی وقفه  گذارد. مؤسسـه فرانسـوی مطالعات ایرانی در پار پروفسـور شـارل دوفوشـه کور آن را بنیاد 
کرده است. ایرج افشار  کرد و چند سالی است مرکز نشر دانشگاهی ترجمه فارسی آن را نیز منتشر  منتشر 
کتابشناسـی، مؤسسـات دانشـگاهی، علمی و  کاسـتی های این  پیشـنهاد می دهد برای تکمیل و جبران 
کتاب ها یا حداقل فهرست آثار منتشرشده خود را برای این مرکز  کنند و  انتشارات خصوصی همکاری 

بفرستند. )تازه ها 41: 97(

ـ انجمـن ایران شناسـی فرانسـه در تهـران مجلـه ای بـا نـام  Nouvelle Revue de Studesبنیـاد نهـاد. مطالـب 
که یک شماره آن در هر سال جنبه مختلط  مجله به زبان فرانسه و انگلیسی سالی دو بار چاپ می شود 
و شـماره دیگـر، جنبـه موضوعـی و اختصاصـی دارد. شـماره نخسـت در بهـار سـال 2008 چـاپ شـد و 
کریسـتیان برومبرژه )Christian Bromberger( یکی از متخصصان مردم شناسـی ایران و سـردبیر  مدیر آن 
مجلـه، بانـو دومینیـک ترابـی اسـت. مجلـه دارای دو کمیتـه یکـی بـرای حمایـت و اشـراف و دیگری برای 
نظارت تحریری اسـت. در این یادداشـت عاوه بر معرفی اجمالی مقاالت شـماره اّول، اسـامی نفرات دو 

کمیته هم آمده است. )تازه ها 62: 95(
یـس تهیـه و  ـ مجلـه Delegation Archeologique Francais en Iran را هیئـت باستان شناسـی فرانسـه در پار

چاپ می کرد. )تازه ها 4، بخارا: 109(
کالمار مدیریت  کرد و بعد  ـ مجله  Le Monde Iranien et Islameکه ژان اوبن آن را در سال 1971 تأسیس 

گرفت. آن را بر عهده 
ـ مجلهStudia Iranica  نیز توسط مرکز مطالعات ایرانی فرانسه در سال 1972 منتشر شد. )تازه ها 39: 50(

15-2-1. مجارستان
کشـور مجارسـتان  کگل  )Alexander Kégl()1920ـ1862( نخسـتین معلـم فارسـی در  الکسـاندر سـاندو 

56. Le Divân: Oeuvre lyrique d'un spirituel en Perse au XIVe siècle. 2006. Verdier.
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  Dsetal ed-din Rumiکتابی درباره جال الدین رومی و ترجمه اشعاری از او به زبان مجاری به نام بود. او 
که در سـال 1907 منتشـر شـده اسـت. همچنین فهرسـتی از نسـخه های عربی و   Negysoros Versei –دارد 

که  کتابخانه او یازده هزار جلد )چاپی و مقداری خطی( داشت  کتابخانه خود را نوشت.  فارسی و ترکی 
در سـال 1925 به فرهنگسـتان مجارسـتان اهدا شـد. تعداد نسـخه های خطی فارسـی آن شـصت مجلد 
اسـت که میان آنها نسـخه ای از کلیله و دمنه وجود دارد که در سـال 718 نوشـته شـده اسـت. )تازه ها 3، 

بخارا 6: 209(

16-2-1. هلند
1-1۶-2-1. دانشـگاه لیـدن: هانـس دوبرویـن )H. De Bruijn( یکـی از اسـتادان ایـن دانشـگاه اسـت. او 
کـرد. دوبرویـن معـرف  گلسـتان را در سـال 1997 و چـاپ دوم آن را در سـال 2005 منتشـر  ترجمـه هلنـدی 
واقعی ادبیات فارسی به مردم هلند بوده است و به جز کارهای پژوهشی در زمینه شعر صوفیانه، قلندرانه 
کرده  و رندانه، عارفانه و عاشـقانه،57 منتخب اشـعار بزرگان شـعرای فارسـی زبان را در سـال 2002 منتشـر 
اسـت. )تازه هـا 53: 55( علی اصغـر سـّیدغراب )متولـد 1968( ایران شـناس دانشـگاه لیـدن اسـت. او 
کادمی در همه  کادمی سلطنتی هلند برگزیده شد. اعضای این آ نخستین ایرانی است که به عضویت آ
رشـته ها سـیصد نفرنـد. او کتـاب یـک کلمـه میرزاجعفرخان مشـیرالدوله تبریزی58 را به انگلیسـی ترجمه 
که سـالی یک بار توسـط انجمن هلند ـ  گردانندگان مجله علمی Persica اسـت  کرد. او یکی از  و منتشـر 

ایران در هلند با مقاله های پژوهشی درباره ایران منتشر می شود. )تازه ها 59: 170(

نشریات، مجالت و مقاالت هلندی
کتـابModern Perzische Pozie  سلسـله انتشـاراتی بـه قطـع رقعـی از ترجمـه آثـار شـعرای معاصـر ایـران  ـ 
کـدام حدود  اسـت. کتاب هـا همـه دوزبانـه هسـتند و زیـر نظر علی اصغر سـّیدغراب منتشـر می شـوند. هر 
یکصد صفحه اسـت. آنچه تا کنون انتشـار یافته عبارت اسـت از: سـهراب سـپهری، فروغ فرخزاد، احمد 
کدکنی، نصرت رحمانی. )تازه ها  شاملو، روشنک بی گناه، نادر نادرپور، بخش دوم محمدرضا شفیعی 

66، بخارا 70: 123(

ـ مجلـه پرسـیکا(Persica)  در سـال 1963 بـه همـت انجمـن هلنـد و ایـران منتشـر شـده اسـت. از هیئـت 
ک. هیلبراند از  محّرران آن می توان به خ. ت. پ. دوبرون استاد دانشگاه لیدن، خ. ترهار )Ter Haar( و 
گرد مایر( نام برد. همه مقاالت پرسیکا  موزه ادینبورک، ر.هیلبراند از دانشگاه ادینبورک و ب. رادتکه )شا

درباره فرهنگ ایرانی از عصر هخامنشی به بعد است. )تازه ها 26: 73(

57. Persian Sufi Poetry: An Introduction to the Mystical Use of Classical Persian Poems. Routledge. 1997.

58. The Essence of Modernity: Mirza Yusof Khan Mustashar Ad-Dowla Tabrizi's Treatise on Codified Law (Yak Kalima). 
Ali Asghar Seyed-Gohrab, Sen McGlinn. Rozenberg. 2007.
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۳-1. آسیا

1-3-1. ایران
1-1-۳-1. دانشـگاه تهـران: در سـال های 1329-1328 ده الـی دوازده نفـر از ممالـک مختلـف بـه تهـران 
کیـزه ای داشـتند و در درس هـای ادبیـات شـرکت می کردنـد و  آمدنـد و در بـاغ بـزرگ دانشـگاه خوابـگاه پا
کشـور خـود منشـأ خدمـات ایران شناسـی  کـدام در  کتابخانه هـای آن روزگار بهـره می بردنـد. بعدهـا هـر  از 
یلبرت  یچـارد فرای )آمریـکا(، ژ شـدند. ایـرج افشـار در ایـن یادداشـت تعـدادی از آنهـا را معرفـی می کند: ر
کسـتان(، نذیـر احمـد و امیرحسـن عابـدی )هنـد(،  الزار و ژان اوبـن )فرانسـه(، وزیرالحسـن عابـدی )پا
یجـی  یاز کی(، تحسـین  بروتسـکی )چکوسـلوا فیلیپانـی رونکونـی )ایتالیـا(، رودلـف ماتسـوخ و میلـوش 
ی )مصـر(، حسـینعلی محفـوظ  کـرده )آلمـان(، عبدالمجیـد بـدو کانـوس  )ترکیـه(، هربـرت هورسـت و 

)عراق(. )تازه ها 2، بخارا 3: 234(

نشریات، مجالت و مقاالت ایرانی
یایی )آمریکا(  ـ انتشار نامه ایران باستان نویدی برای نفوذ زبان فارسی میان ایران شناسان است. تورج در
و ابوالفضـل خطیبـی )ایـران( توانسـتند بـا نشـر ایـن مجلـه، پنجـره تـازه ای را بـه سـوی قلمـرو ایران شناسـی 
از  بـه زبانـی غیـر  تـا مقاالتـی را  بگشـایند. چنیـن مجـات معتبـری ایران شناسـان خارجـی را وا مـی دارد 

پایی بخوانند. در نتیجه آنها را به فارسی خوانی سوق می دهد. )تازه ها 30: 59( زبان های ارو

کـه شـماره اّول آن سـال  ـ پژوهش هـای ایران شـناختی نـام مجلـه مطالعـات ایرانـی بـه زبـان آلمانـی اسـت 
1381 منتشـر شـد. سرپرسـتی آن بـر عهـده دکتـر نصـراهّلل پورجـوادی و سـردبیری آن بـر دوش دکتـر امیـد 
طبیب زاده اسـت. مرکز نشـر دانشـگاهی با ایجاد این مجله به زبان آلمانی و مجله لقمان به زبان فرانسـه 
گام هـای اسـتواری در زمینـه ایران شناسـی برداشـته اسـت. در ایـن مجله، مقـاالت ایران شناسـان آلمانی 
کـه بـه آلمانـی می نویسـند،  چـاپ خواهـد شـد. همچنیـن نقـد کتاب هـای مربـوط بـه ایـران در  و ایرانیانـی 
کـه بهتـر اسـت از تکالیـف ایـن مجلـه بیشـتر آن باشـد  آن درج می شـود. ایـرج افشـار پیشـنهاد می دهـد 
کـه در هـر یـک  کنـد و شـاید بی مناسـبت نباشـد  کـه انتشـارات ایرانـی را بـه جهـان ایران شناسـی معرفـی 
کـه آلمانی زبـان بـوده اسـت، بـا فهرسـت  از شـماره ها سرگذشـت یکـی از بـزرگان درگذشـته ایران شناسـی 

نوشته های مهم آنها به  چاپ برسد. )تازه ها 33: 41(

ـ مرکـز نشـر دانشـگاهی نشـریه لقمـان )Luqman( را بـه زبـان فرانسـه در سـال 1363 دربـاره فرهنـگ ایرانـی 
کرده است. )تازه ها 33: 41( منتشر 

کستان 2-3-1. پا
کتابی با نام  یس می کند و  1-2-۳-1. دانشـگاه اسـام آباد: دکتر صغری بانو شـکفته در این دانشـگاه تدر
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کـه ایـرج افشـار در این  شـرح احـوال و آثـار فارسـی امیـر علیشـیر نوایـی در 413 صفحـه منتشـر کـرده اسـت 
یادداشت به مندرجات این اثر می پردازد.59 )تازه ها 63: 110(

در  سال هاسـت  کـرام،  تخلص ا بـا  پارسـی گوی  شـاعر  کـرم  ا سـّیدمحمد  پنجـاب:  دانشـگاه   .1-۳-2-2
یس ادب فارسی اشتغال دارد. ایرج افشار قطعه شعری از او را در این یادداشت  دانشگاه پنجاب به تدر
آثار الشـعرا، شـاعران  نـام  بـه  کتابـی  کتـاب فرهنـگ سـخنوران خیام پـور در  بـه شـیوه  او  چـاپ می کنـد. 
کـرده که از  پارسـی گوی شـبه قاره را از عصـر مسـعود سـعد تـا عصـر عامـه اقبـال بـر اسـاس 512 مرجـع تهیـه 

کستان انتشار یافته است. )تازه ها 63: 110( طرف مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا

۳-2-۳-1. دانشـگاه الهور: محمدباقر از اسـتادان زبان فارسـی این دانشـگاه و از شـیفتگان ادب فارسی 
بود. چاپ فرهنگ مدار االفاضل از آثار ارزشمند اوست.60 )تازه ها 5، کلک: 64(

3-3-1. ترکیه
یجـی از فارسـی آموزان  1-۳-۳-1. دانشـگاه اسـتانبول: حسـن عالـی یوجـل، احمـد آتـش و تحسـین یاز
یجـی مبشـر آثار ایرانی و نویسـنده مقـاالت علمـی در دایرة المعارف ها و  ایـن دانشـگاه بودنـد. تحسـین یاز
نشریات دانشگاهی آن کشور بود. او برای دانشنامه ایرانیکا مقاالتی که با موضوع عثمانی مرتبط می شود 
می نوشـت؛ از جملـه مقالـه میرزاحبیـب اصفهانـی. بـرای دایرة المعـارف دیانـت ترکیـه و دایرة المعـارف 
اسـامی هـم مقـاالت مفیـدی نوشـته اسـت. او در پاییـز سـال 1381 درگذشـت. )تازه هـا 35: 66( نظیف 
یس فارسی مشغول  خوجه در زبان عربی و فارسی تحقیقات و تألیفاتی دارد و در همین دانشگاه به تدر
اسـت. نشـر متـن کشف االسـرار روزبهـان بقلـی همـراه مقـداری از اشـعار فارسـی او بـا ترجمـه ترکـی، شـرح 
کوتاه  کتابی در احوال سـودی بسـنوی همراه دو رسـاله  شـواهد شـرح التحفه الوردیه عبدالقادر بغدادی، 
گلسـتان اسـت. )تازه هـا، کلـک 55-56:  کـه یکـی شـرح بیتـی از حافـظ و دیگـری شـرح بیتـی از  ترکـی او 

)298

4-3-1. ژاپن
کـو(  گایکوکوگـو دایگا کا  کا )اوسـا کا: دانشـگاه دولتـی مطالعـات خارجـی اوسـا 1-۴-۳-1. دانشـگاه اوسـا
در سـال 1921 تأسـیس شـد. رشـته فارسـی این دانشـگاه در سـال 1961 افتتاح شـد که قدیمی ترین بخش 
فارسی و ایران شناسی در دانشگاه های ژاپن است. تا بهار سال 2002، 550 دانشجو از دوره عادی رشته 
فارسی این دانشگاه فارغ التحصیل شدند. ایرج افشار مواد درسی فارسی این دانشگاه را به تفکیک ترم 
کرده اسـت: هاشـم  و مقطع برشـمرده و به  طور مبسـوط اسـتادان بخش فارسـی و ایران شناسـی را معرفی 

 59. شرح احوال و آثار فارسی امیر علیشیر نوایی متخلص به فانی؛ تهران: بین المللی  الهدی،  1387.
 60. فیضیی سرهندی، اهّلل داد؛ مدار االفاضل؛ به تصحیح دکتر محمدباقر؛ دانشگاه پنجاب، 1337.
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 )Yuko Fujimoto Kagawa( )گـوا رجـب زاده، شـیگه ئومـوری )Shigeo Mori(، خانـم یوکـو فوجیموتـو )کا
که هاراShin Takehara( 61(. در پایـان، کتابخانـه ایـن دانشـگاه و کتـب مهـم آن معرفی شـده اند.  و شـین تا

)تازه ها 50: 138(

هاشم رجب زاده از استادان زبان فارسی این دانشگاه مقاالت متعددی با موضوع ایران شناسی در ژاپن 
کـرده اسـت. او مقاله هـای بسـیاری از ایران شناسـان  کلـک چـاپ  در مجله هـای آینـده، ایران شناسـی و 
کرده است. )تازه ها 1، بخارا: 83( رجب زاده در سال 2005 نخستین جلد  نامی ژاپن را به فارسی ترجمه 
کـه ایـرج افشـار در این یادداشـت  کـرد  از مجلـه خـود را بـا نـام Journal of Iranian Studies در ژاپـن منتشـر 
کـرده اسـت. )تازه هـا 50: 144( او بعـد  مقـاالت یکـی از شـماره های ایـن مجلـه و نویسـندگان آن را معرفـی 
کتابخانـه ای ترتیـب داد و نـام آن را ایـران  کا، خانـه ای سـاخت و در آن  از بازنشسـتگی از دانشـگاه اوسـا
  )Eiichi گذاشت تا دانشجویان ایران شناسی از آن بهره جویند. )تازه ها 52: 201( پروفسور ئه ایچی ایموتو

کا بود.62 )تازه ها 38، ص 103( )Imototoاستاد ممتاز دانشگاه مطالعات خارجی اوسا

کیوتو قرار دارد و مدرسان آن آقای سانو  2-۴-۳-1. دانشگاه ریوکوکو: این دانشگاه در ایالت شیگا باالی 
و هاشم رجب زاده )به  طور موقت( است. )تازه ها 56: 195(

کیوتو: مینوبو هوندا )Minobu Honda( )1999-1923( مقام استادی این دانشگاه  ۳-۴-۳-1. دانشگاه 
کمبریـج بـود. او هشت سـال در ایـران  را بـر عهـده  داشـت و دانشـجوی والدیمیـر مینورسـکی در دانشـگاه 
یخ مغول ایران بود و چند سالی )1975- مقیم بود و مقامی نظیر وابسته فرهنگی داشت. متخصص تار
یـس پرداخـت. پـس از بازنشسـتگی نیـز در مدرسـه  1957( در دانشـگاه هوکایـدو جزیـره سـایورو بـه تدر

کرد. )تازه ها 4، بخارا: 102( یس  گویا تدر تجارت نا

ایـرج پارسـی نژاد یکـی از اسـتادان دانشـگاه زبان هـای  ۴-۴-۳-1. دانشـگاه مطالعـات خارجـی توکیـو: 
کـرده  خارجـی توکیـو اسـت. او مقالـه ای هـم دربـاره فعالیت هـای ژاپنــی ها در رشـته ایران شناسـی چـاپ 
که در دفتر هفدهم پژوهشـگران )نشریه پژوهشکده علوم انسانی( به  طبع رسیده است. این مقاله  است 
در شـماره دّوم )تابسـتان 1376( مجلـه گلسـتان هـم چـاپ شـده اسـت. )تازه هـا 1، بخـارا: 83( پروفسـور 
یانگی اسـتاد ممتاز دانشـگاه مطالعات خارجی توکیو و اسـتاد پیشـین دانشـگاه های توکیو  کورو تسـونه یو 
و دایتوبونـکا بـود. فرهنـگ دوزبانـه ژاپنـی ـ فارسـی و فرهنـگ جامـع فارسـی بـه ژاپنـی او سـتودنی اسـت. 
کـرده و شـماری از آثـار مانـدگار  کتاب هـای سـودمند بسـیاری بـرای فارسـی آموزی ژاپنی زبانـان تألیـف  او 
یخـی بنیـاد  ی توانسـت دوازدهمیـن جایـزه ادبـی و تار کـرده اسـت. و ادب فارسـی را هـم بـه  ژاپنـی ترجمـه 

 61. او مؤلف کتاب ادبیات شـفاهی ایران به ژاپنی و کتاب افسـانه های ایرانی به روایت دیروز و امروز همراه احمد وکیلیان به فارسـی 
است.

ی فرهنگ ایرانی به شرق( با ترجمه قدرت اهّلل ذاکری است. کتاب آسوکا و پارس )پیشرو یسنده   62. او نو
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کند. خانم دکتر امیکواوکادا نیز در این دانشـگاه  یافت  موقوفات دکتر محمود افشـار را در سـال 1382 در
کوتوهاچی اوشـی از  یس فارسـی داشـته اسـت. پروفسـور موریو فوجی ئی و پروفسـور ما و دانشـگاه چوئو تدر

دیگر استادان ایران شناسی این دانشگاه اند. )تازه ها 38: 110(

5-3-1. هند
1-۵-۳-1. دانشگاه احمدآباد گجرات: Chnotubhai Ranchhodji Naik از استادان این دانشگاه کتاب 

کرد.63 )تازه ها 29: 73( شرح حال خان خانان و حلقه ادبی او را در سال 1966 به انگلیسی چاپ 

2-۵-۳-1. دانشـگاه دهلی: محمد اسـلم خان اسـتاد زبان و ادبیات فارسـی این دانشـگاه بود. فارسـی را 
که موقوفات  شـیرین و خوب صحبت می کرد. از تاش های او تجدید طبع مقاالت هادی حسـن اسـت 
کـرده اسـت. )تازه هـا 29: 65( امیـر حسـن  دکتـر محمـود افشـار آن را در تهـران بـا مقدمـه ای از او چـاپ 
عابـدی حـدود 40 سـال در ایـن دانشـگاه فارسـی درس داد. از آثـار او چـاپ ترجمه فارسـی دو متن مشـهور 
کبر پادشـاه اسـت که به  ادبـی فکـری هنـد جـوگ بشسـت از آثـار دوره دارا شـکوه و پنجـا کیانه از آثار دوره ا
اشـراف و همـکاری دکتـر تاراچنـد سانسکریت شـناس در سـال های 1968 و 1973 چـاپ شـده اسـت. 
یای اسـمار  مترجـم کتـاب اّول ناشـناخته، ولـی مترجـم کتـاب دوم مصطفـی خالقـداد عباسـی اسـت. در
نیز به اهتمام این استاد چاپ شده است.64 شریف حسین قاسمی مدتی رئیس بخش فارسی دانشگاه 
کتاب یادگار غالب تألیف الطاف حسین حالی در احوال و آثار غالب را به فارسی ترجمه  دهلی بود. او 

گرد غالب بود. )تازه ها 29: 72( که حالی شا کتاب بدان است  کرد. اهمیت این 

۳-۵-۳-1. دانشـگاه علیگـره: نذیـر احمـد یکـی از اسـتادان ایـن دانشـگاه بـود. از نـگاه ایـرج افشـار او 
فاضل ترین هندوسـتانی متخصص ادبیات در میان معاصران خود بود. او نخسـتین دانشـمندی اسـت 
کـرد. مجموعـه مقـاالت او بـا نـام قنـد پارسـی  یافـت  یخـی دکتـر محمـود افشـار را در کـه جایـزه ادبـی و تار
از سـوی انتشـارات موقوفـه دکتـر محمـود افشـار در دو جلـد طبـع شـده اسـت. )تازه هـا 61: 154( او ناظـر 
کـه در سـال 1994 از سـوی انجمـن غالـب بـرای فخرالدیـن علی احمـد رئیس جمهور هند  یادنامـه ای بـود 
کرده اسـت.  که ایرج افشـار آنها را معرفی  منتشـر شـد. در این مجموعه چند مقاله مربوط به ایران اسـت 

)تازه ها 26: 73( نامه ای هم به خط او برای ایرج افشار چاپ شده است. )تازه ها 61: 154(

گـروه زبـان فارسـی ایـن دانشـگاه اسـت.  ۴-۵-۳-1. دانشـگاه هندوبنـارس: سّیدحسـن عبـاس دانشـیار 
که انتشـارات موقوفات دکتر محمود افشـار  رسـاله دکتری او در دانشـگاه تهران درباره آزاد بلگرامی اسـت 
آن را چاپ کرده است. سخن و خط نیکوی فارسی، او را به مدرس خوبی برای زبان فارسی تبدیل کرده 

63. ʻAbduʼr-Raḥim̄ Khan̄-I-Khan̄an̄ and his literary circle. 1966. Gujarat University.

گر(؛ مصطفی خالقداد عباسـی)مترجم(؛ امیر حسـن عابدی؛ تاراچند )مصحح(.؛ دهلی نو:  یای اسـمار )ترجمه کتاسـرت سـا  64. در
رایزنی سفارت جمهوری اسامی ایران، 1375.
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است. )تازه ها 43: 155(

استادان هند
عزیزالدیـن احمـد بـرادر نظام الدیـن هنـدی هنرمنـد خطـاط اسـت. او اسـتاد زبان فارسـی در هند اسـت. 
رسـاله دکتـری او در دانشـگاه کمبریـج کتـاب مفصلـی دربـاره جوامع الحکایات عوفی اسـت که سلسـله 
کـرد. طبـع متـن سـلوک الملوک فضل اهّلل بـن روزبهان خنجـی در حیدرآباد دکن  اوقـاف گیـپ آن را چـاپ 
کتاب سه جلدی صدیقه دولت آبادی نامه ها، نوشته ها و یادها  از دیگر آثار اوست. )تازه ها 30: 58( در 
تألیف مهدخت صنعتی و افسانه نجم آبادی، بانویی هندی با نام سراج النساء بیگم معرفی می شود که 
در سـال 1314 در دانشسـرای عالی درس ادبیات فارسـی می خوانده و سرپرسـت او صدیقه دولت آبادی 
کـه هم زمـان بـا افـرادی چـون دکتـر محمـد معیـن، دکتـر ذبیـح اهّلل  بـوده اسـت. او نخسـتین بانویـی بـوده 
صفـا، پرویـز ناتـل خانلـری درس می خوانـده اسـت. سراج النسـاء نامـه ای بـه یـاد ایـران از هنـد بـه صدیقـه 
که سرشار از عشق به ایران است. ایرج افشار این نامه را در این یادداشت چاپ  دولت آبادی می نویسد 
کرده اسـت. )تازه ها 63: 125( ایرج افشـار نام چندین اسـتاد هندی زبان و ادب فارسـی را در یادداشـتی 
معرفـی می کنـد: محمـد شـفیع الهوری، هادی حسـن، کلیم اهّلل حسـینی، محمد اسـحاق، محمد اقبال 
)مصحح راحة الصدور(، نظام محمد، یوسف کوکن، وزیرالحسن عابدی، شهریار تقوی، زبیده خاتون. 

)تازه ها 61: 154(

نشریات، مجالت و مقاالت ایرانی
کـه بخشـی از رایزنـی فرهنگـی ایـران در هندوسـتان اسـت، به کوشـش  ـ مرکـز تحقیقـات فارسـی دهلـی نـو 
سـّیدعبدالرضا موسـوی طبـری مجموعـه ای از مقـاالت مربـوط بـه ادب فارسـی در هندوسـتان را با عنوان 

کرده است. )تازه ها 66: 110( مهّندات چاپ 

چـاپ   1981 سـال  در   )Graham Shav( شـاو  گراهـام  تألیـف   printing in Calcutta to 1800 کتـاب  ـ 
کـه از ابتـدای ورود صنعـت چـاپ به کلکتـه تا سـال 1800 تعداد  شـده اسـت. ایـن کتـاب نشـان می دهـد 
کتاب ها را  کتاب های فارسی بخش عمده ای از این  کتاب های چاپ شده در هند 368 عنوان است. 

کلک: 60( تشکیل می دهند. )تازه ها )5، 

کتاب مفصل و مسـتندی در دو مجلد )1104 صفحه(   )S. Weber( یگزید وبر ـ دانشـمند اتریشـی به نام ز
کشـمیر میـان  نـام 1842( Die Persische Verwaltung Koschmirs-)1892 دربـاره دوایـر حکومتـی  بـا 
که مکاتباتشـان به زبان فارسـی بوده اسـت، بر اسـاس اسـناد و مدارکی رسـمی  سـال های 1842 تا 1892 
کـرده اسـت. نخسـتین بار  گـز منتشـر  کادمـی اتریـش آن را زیـر نظـر بـرت فرا نوشـته و بخـش ایران شناسـی آ
کتـاب منتظـم مطـرح  کشـمیر در یـک  کـه بـا نگاهـی پژوهشـی مقـام و دوران رواج زبـان فارسـی در  اسـت 
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کشـمیر، هنـزا و نگـر و چتـرال،  کتـاب عبـارت اسـت از: قلمـرو فارسـی گویی در  می شـود. مباحـث عمـده 
کتاب به بررسـی وجوه دسـتوری و زبانی  بحثی درباره وکیل و منشـی، معرفی انواع اسـناد. در قسـمتی از 

منطقه پرداخته شده است. )تازه ها )62: 78(

که  ـ ایرج افشار در یکی از یادداشت های خود دو مقاله از شماره 97 مجله خدابخش الیبریری جرنل را 
در کتابخانه خدابخش در شهر پنته هندوستان منتشر می شود معرفی می کند. چنین مقاالتی بر اهمیت 
که نّواب رحمت اهّلل خان  زبان فارسی در هند داللت دارد. یکی مقاله ای است با عنوان »آواره گرد اشعار« 
کرده اسـت. این نوشـته مجموعه ای اسـت از ابیات فارسـی رایج در افواه عمومی و مردم  شـروانی تنظیم  
هند که حکم  مثل سـایر یافته و از آن زمره اسـت: آفتاب آمد دلیل آفتاب، آن قدح بشکسـت و آن سـاقی 
ک شدست، ای گل به تو خوشنودم   نماند، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است، ای بسا آرزو که خا
تـو بـوی کسـی داری، بـا دوسـتان تلطـف با دشـمنان مـدارا، برعکس نهنـد نام زنگی کافور، چه  دالورسـت 
کـه بـه شـب چـراغ دارد، دهـن سـگ بـه همـه دوخته بـر. اصطـاح »آواره گرد« بـرای این گونـه ابیات و  دزدی 
کلمه ای  اشـعار خود حکایت از ذوق واژه یابی میان  فارسـی زبانان هند و اردوشناسـان آن سـرزمین دارد و 
کنیم. عنوان مقاله دیگر »بیاض آزاد« اسـت. ابو الکام آزاد وزیر  که ما هم می توانیم آن را مصطلح  اسـت 
فرهنـگ  مدّبـر و مدیـر و صاحـب شـخصیت هندوسـتان ایـن نقـل بیـاض را از ابیـات خـوب و دلنشـین 
زبان فارسـی و مقداری از  شـعرهای اردو تربیت داده بود. )16 بیت فارسـی و 193 شـعر اردو و 273 بیت 

عربی(. )تازه ها 10، کلک: 96(

کرد. )تازه ها 4، بخارا: 108( کلکته مجله Indo-Iranica را منتشر  ـ در سال 1946 محمد اسحاق در 

۴-1. آفریقا

1-4-1. مصر
1-1-۴-1. دانشـگاه االزهر: محمد نورالدین عبدالمنعم اسـتاد فارسـی این دانشـگاه اسـت. )تازه ها 47: 

)41

عثمانـی  دوره  در  دارد.  درخشـان  یخچـه ای  تار مصـر  در  ایران شناسـی  یـف:  الزقار دانشـگاه   .1-۴-1-2
کتاب هـای فارسـی آنجـا چـاپ  می شـد و مخطوطـات مهمـی بـه زبـان فارسـی در کتابخانه هـای پاشـاها و 
کشـور اسـت و فهرسـت خوبی از آنها را مرحوم  کتابخانه آن  کنون در  که ا گردآوری می شـد  رجال مصری 
نصراهّلل مبشـرالطرازی نوشـت و چاپ شـد. از کتاب های مهم، ترجمه عربی شـاهنامه بنداری اسـت که 
عبدالوهاب عزام به چاپ آن توفیق یافت. درباره ادب کهن فارسـی بسـیار زحمت کشـیده اند و امهات 
یـخ بیهقـی، قابوسـنامه، سیاسـت نامه و ... بـه عربـی ترجمه کرده انـد. دکتر احمد محمد  آن را از قبیـل تار
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یخ طبرستان ابن اسفندیار65 و خسی در میقات آل احمد  یف است. او تار النادی استاد دانشگاه الزقار
کرده است. )تازه ها 47: 41( را به عربی ترجمه 

2. اهمیت زبان فارسی برای ایرج افشار
ایـرج افشـار لحظـه بـه  لحظـه عمـر گرانمایـه اش را در راه گسـترش و اعتـای زبـان فارسـی و فرهنـگ ایرانی 
که  گویای این سخن است. او حتی زمانی  کرد. تک تک واژه های تازه ها و پاره های ایران شناسی  صرف 
در راه سـفر بـر سـتون های آهنـی چـراغ بـرق وسـط جـاده نـام سـازنده تیرها را که فراسـاز نام داشـت، با خط 
التین Farasaz می دید، آه از نهاد برمی کشـید و بر سرنوشـت زبان فارسـی افسـوس می خورد و این خطا را 
در نوشته هایش تذّکر می داد. )تازه ها، 33: 46( او صیانت از زبان فارسی را هدف زندگی خود قرار داده 
مان گروه کتابداری دانشـگاه تهران، 

ّ
گـوار آمـده بود زمانی که دو تـن از معل گـران و نا بـود. بـرای ایـرج افشـار 

گـروه را بـه زبان انگلیسـی  کـرات  انگلیسـی زبان و آمریکایـی بودنـد و بدیـن مناسـبت صـورت مجلـس مذا
اسـت،  بـوده  فارسـی  زبـان  پیشـرفت  کـه همـواره مشـوق  دانشـگاهی  در  نمی دیـد  می نوشـتند. شایسـته 
گـزارش می دهد  نامه هـای رسـمی اش بـه زبانـی غیرفارسـی باشـد. او نادرسـتی ایـن عمـل را به دکتر صالح 
و از آن بـه بعـد نوشـتن گزارش هـا بـه زبـان فارسـی می شـود. )تازه هـا 2، بخـارا، 99( ایـن مایـه از نکته یابی از 
دانشـی مردی چنیـن، یـک تنـه می تواند ناجی زبان فارسـی باشـد. او در یادداشـتی با عنـوان اهمیت زبان 
فارسـی از نظر سیاسـی گزارش می دهد که در نخسـتین جلسـات مجلس شـورای ملی یکی از نمایندگان 
کـه چـرا بایـد مکاتبـات اداری را  بـا نـام میرزاجوادخـان سـعدالدوله بـه وزیـر پسـت و تلگـراف ایـراد می کـرد 
بـه زبـان فرانسـه بنویسـد. متـن این قسـمت از جلسـه را نیـز در اثبات مدعا در یادداشـت خویـش می آورد. 

)تازه ها )57: 145(

۳. پیشنهادهای ایرج افشار برای بهبود جایگاه ایران و زبان فارسی در جهان
که ایرج افشار در تازه ها و پاره های ایران شناسی برای بهبود  کوشیده ام چند پیشنهادی  در این قسمت 

کنم: ارزشمندی ایران و زبان فارسی ارائه می دهد بیان 

1-۳. در ایـن یادداشـت ایـرج افشـار بـاور دارد کـه همـان  طـور کـه جرایـد و مجله هـای روزگانـی می کوشـند 
تـا ناقـل و ناشـر مقاله هـای سیاسـی و اجتماعـی جدیـدی باشـند که دربـاره وقایع و حوادث جاری انتشـار 
کشـور هـم متصـدی و متعهـد ترجمه کـردن و انتشـار دادن  می یابـد، الزم اسـت  یکـی از مؤسسـات علمـی 
یخی، ادبی، هنری و باستان شناسی ایران است  نوشته ها و مقاله هایی باشد که صرفًا درباره مباحث تار
یـاد در پنجـاه شـصت مجله جهانی انتشـار می یابد. البته به نـدرت و گاه به گاه چند مقاله به  و بـه تعـداد ز
 طـور تصادفـی ترجمـه و در یـک مجلـه ادبـی انتشـار یافتـه، ولـی آن  طور نبوده اسـت که ایرانیـان در جریان 

یخ طبرستان؛ احمد محمد النادی )مترجم(؛ مصر: المجلس األعلی للثقافه، 2002.  65. ابن اسفندیار، محمد بن حسن؛ تار
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مرتب نشـر مقاله ها قرار بگیرند. ما برای آنکه بدانیم در زمینه های فرهنگ ایران باسـتانی، زبان شناسـی، 
یخـی، هنر و باستان شناسـی کشـورمان  یـخ و جغرافیـای طبیعـی و تار ادبیـات فارسـی قدیـم  و معاصـر، تار
چـه تازه هـا و چـه  عقیده هـا، نظرهـا و بررسـی ها در مجله ها و نشـریه های خارجـی و به  طور اهم و اغلب در 
مجله هـای  شرق شناسـی یـا خـاص ایران شناسـی انتشـار می یابـد و برای آنکـه بتوانیم منظمـًا جریان های 
که نشریه ای ساالنه و احتمااًل در سه چهار مجلد  کنیم، یک روز  باید در صدد برآییم  تحقیقاتی  را دنبال 
کارهـا  کنیـم. چـون این گونـه   کنیـم و مقاله هـا را بـه روش صحیـح ترجمـه و در آن مجموعه هـا درج  منتشـر 
که توانایی مالی و اداری این خدمت را داشـته باشـد،  هزینه بردارسـت، ناچار می باید سـازمانی فرهنگی 

کاری را بر عهده بگیرد، مانند پژوهشگاه علوم انسانی. چنین 

که در راه اجرای این هدف و خدمت باید برداشته شود: گام هایی 
کـه احتمـااًل بـه مـرز هفتـاد هشـتاد می رسـد. در حـال حاضـر چنـد مجلـه  ک مجله هـا  1. تعییـن و اشـترا
 Iran - Iranica Antique - Iranian studies - Studia Iranica :مخصـوص ایران شناسـی انتشـار می یابـد
کلی شرق شناسـی ماننـد Journal Arsiatique و همچنیـن در مجله هـای مختـص  جزیـن در مجله هـای 

اسام شناسی، مانندDer Islam  و نیز در مجله های مربوط به هنر شرق.

2. تمرکـزدادن ایـن مجله هـا در مرکـزی که بتواند مورد اسـتفاده محققان کشـور باشـد و از مقاله ها فتوکپی 
برای ترجمه تهیه شود.

۳. تهیـه فهرسـت مقاله هـا بـه ترتیـب موضوعـی بـه زبـان اصلـی و بـه ترجمه فارسـی بـر اسـاس  روش تهیه و 
انتشار این فهرست هر شش ماه یکبار همراه انتشار صورت مجله ها و نشریه ها.

کـه  کـدام ارزش ترجمه شـدن دارد. همچنیـن فهرسـت مقاله هایـی   ۴. انتخـاب مقاله هـا بـر اسـاس آنکـه 
ترجمه  نمی شود، در پایان هر جلد بیاید.

۵. انتشـار مقاله هـا بـه ترتیـب موضوعـی. بدیـن منظور چهار مجموعه سـاالنه پیشـنهاد می شـود: فرهنگ 
یخ و جغرافیا و فرهنگ. ایران باستان، باستان شناسی و هنر، ادبیات و زبان، تار

کـه مرتبـط با مباحث سیاسـی و اجتماعی باشـد، خودداری شـود. )تازه ها 25،  ۶. از ترجمـه هـر مقالـه ای 
کلک: 199(

2-۳. چـه خـوب اسـت ایرانیـان ثروتمنـد مقیـم آمریـکا از محـل اندوخته هـا یـا درآمـد خود مبالغـی را برای 
گسـترش مباحـث مربـوط بـه ایـران و زبان فارسـی در اختیار دانشـگاه های معتبر آمریکا قـرار دهند. همان 
کسـفورد برای  کاری که فریدون سـودآور در انگلسـتان انجام داد و مبلغی قابل توجه در اختیار دانشـگاه آ

مطالعات ایرانی داشت. )تازه ها 1، بخارا: 87(
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کنار نشر مجله گلستان و برگزاری جلسات سخنرانی،  ۳-۳. سازمان گسترش زبان فارسی در آمریکا در 
یس دانشگاهی مطالعات ایرانی تدبیری در نظر گیرد. )تازه ها 6، بخارا: 91( در راه گسترش تحقیق و تدر

بـه  را  ایران شناسـان خارجـی  ایرانـی،  انتشـار مجـات فارسـی زبان پرمایـه در مبحـث مطالعـات   .۳-۴
فارسـی خوانی وامـی دارد و مقـام زبـان فارسـی را بـه جایی می رسـاند که دلپسـند ماسـت. )تازه ها 30، ص 

)56

۵-۳. ایجاد کتابشناسی خاص ساالنه در مقوله مطالعات ایرانی که تمام پژوهش های مفید و کارآمد را 
یات سنجیده و علمی است و به شناخت گسترش رشته ایران شناسی  در برگیرد و معرفی کند، از ضرور
کـه هزینه هـا و فعالیت هـای گسـترده ای باید صـرف چنین  و زبـان فارسـی یـاری می رسـاند. بـه ایـن دلیـل 

کاری شود، حوزه های دولتی بهتر می توانند مسئولیت آن را بر عهده بگیرند. )تازه ها 55: 131(

کارش ترجمـه مقـاالت پژوهشـی مهـم )چـه از نظـر  کـه  کـه مرکـزی ایجـاد شـود  یـات اسـت  ۶-۳. از ضرور
کار سـبب می شـود پژوهشـگران  موضوع و چه از نظر نحوه تحقیق( از زبان های غیرانگلیسـی باشـد. این 
کـه بـرای مثـال زبـان گجراتـی، ژاپنـی، روسـی، مجـاری و ... نمی داننـد، از فعالیت هـا و  مطالعـات ایرانـی 
کار  گاه شوند. ایرج افشار این  که به این زبان ها درباره ایران و زبان فارسی نوشته می شوند آ نوشته هایی 

کتابخانه ملی می داند. )تازه ها 56: 198( را وظیفه بنیاد ایران شناسی و 

۴. ستایش از تالش های نام آوران ایرانی در پاسداشت زبان فارسی
ایـرج افشـار همیشـه قـدردان و سپاسـگزار تـاش بـزرگان ایـن مرزوبـوم در نگاه داشـت زبان فارسـی بود و در 
که محمدعلی  که هنگامی  همه آثارش از چنین مردانی به نیکی یاد می کرد. او در یادداشتی می نویسد 
فروغـی وزیـر مالیـه بـود، متحد المآلـی بـه آن وزارتخانـه صادر کرد کـه نامه های اداری بایـد از برگردان کردن 
کـه در آن وزارت خانه خدمت می کرد، ایـن نامه را دید و در  مفاهیـم فرنگـی عـاری باشـد. احمـد فرامـرزی 
کرد. ایرج افشار برای استفاده و پرهیز از این بای دامنه دار متن این نامه  مجله تقدم )دی 1306( چاپ 
را نقـل می کنـد. )تازه هـا 41: 98( در یادداشـتی دیگـر بخشـی از نامـه علـی دشـتی بـه مدیرعامـل سـازمان 
رادیـو و تلویزیـون را دربـاره زبـان معیـار مـی آورد، ایـن نامـه در اواخـر اسـفندماه سـال 1355 نـگارش یافتـه 
اسـت و نقل آن نگاه و عقیده دشـتی را در حفظ و نگاهداری زبان فارسـی باز می شناسـاند. )تازه ها 43: 

)133

که در 28 بهمن 1382،  یافتم  که با خواندن »گل آقا بچه ها« در ایرج افشار در یادداشتی دیگر می نویسد 
که در هفتمین دوره آموزش یابی بیشـتر زبان و ادبیات فارسـی از کشـورهای  بیست وهشـت تن از کسـانی 
مختلـف در ایـران بـه سـر می بردنـد، بـه خانه طنز ایران می روند و با آقـای کیومرث صابری دیدار می کنند. 
ادبیـات  و  زبـان  تعلیـم  بـه  کـه  ایران شناسـانی  اسـتفاده  بـرای  را  کیومـرث صابـری  افشـار سـخنان  ایـرج 
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کیومـرث صابـری بـا  فارسـی می پردازنـد، مناسـب می دانـد. پـس یادداشـتی بـه آن اختصـاص می دهـد. 
که می شود با آن زبان فارسی را به  گل آقا« را متنی می داند  تحلیل های خوب و دلنشین، مجله »بچه ها 
کای ژاپن این مجله یک منبع کمک درسی  غیرفارسی زبانان آموزش داد. همان گونه که در دانشگاه اوسا

برای دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس زبان فارسی است. )تازه ها 41: 105(

۵. معرفی و ارزش گذاری فارسی نویسی ایران شناسان و مستشرقان بنام جهان
ی نامه هـای  از ایـن رو بـود.  ایرانـی  بـه ایران شناسـی  ارتباط دهنـده ایران شناسـان غیرایرانـی  ایـرج افشـار 
بسـیاری بـه او نوشـته می شـد. ایشـان در تازه هـا و پاره هـا متـن بعضـی از نامه هـای فارسـی ایران شناسـان 
کرده اسـت و در یادداشـت های  غیرایرانی و عاقه مندان فرهنگ و زبان فارسـی غیرفارسـی زبان را چاپ 
خود نوع فارسی نویسـی، مهارت زبانی و حتی خط فارسـی ایشـان را سـنجیده اسـت. نمونه هایی از این 

نامه ها در زیر معرفی می شود:
گوته شاعر آلمانی )تازه ها 3: 206( ـ نمونه ای از خط عربی 

ـ نامه ای از میلوسن بروتسکی )تازه ها 2: 236(
ـ متن 21 نامه فارسی از فریتزمایر )تازه ها 2: 245(

کـردن او به  ـ فارسـی خوانی و فارسـی دانی شـاهزاده ژاپنـی پرنـس میـکازا و تـاش ایـرج افشـار در عاقه منـد 
فارسی )تازه ها 47: 36(

ـ شعرهای فارسی شارژ دافر سفیر اتریش در ایران )تازه ها 60: 60(
کریستوفر بورگل استاد ادبیات فارسی دانشگاه برن )تازه ها 64: 122( ـ نامه ای از 

که در متن این نوشتار به آنها اشاره شده است. و بسیاری نامه های دیگر 




