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ﺑﻬﺎ ۶۰٫۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻓﻬﺮﺳﺖ

 ۱ﴎﺳﺨﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻫ اﺳﻼﻣﯽ ۳
ارﯾﮏ ﺑﺮوگ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺮﮔﺲ ﻋﺼﺎرزادﮔﺎن
دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس ،ﮐﺮﺟﯽ و ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم ۱۳
ﺟﻔﺮی ا .اوﮐﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺎوهﯾﺰدی
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺗﻮﻧﺲ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﻠﻤﺮو ﺪن اﺳﻼﻣﯽ ۴۲
ﻓﺘﺤﯽ ﺟﺮی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺴﺎ راﻗﺐ
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ۵۴
اﺣﻤﺪ دﻻل ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ
دو ﻣ ﮐﻬﻦ ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻗﺎت ﺎز ۶۵
ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﴪﯾﻦ ﺣﮑﻤﯽ
زﯾﺞ ﺧﻮارزﻣﯽ ۸۳
ﺑﻨﻮ وان داﻟﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ۹۸
ﺣﻨﯿﻒ ﻗﻠﻨﺪری
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب

 ۱۲۷ﺑﺎزﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﴏی

ﺷ ﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ

ﻧﺴﺨﮥ ﺗﺎزهﯾﺎب ﺷﻤﺲاﻟﺤﺴﺎب اﻟﻔﺨﺮی
و اﻧﺘﺤﺎل از اﳌﺮﺷﺪ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب ۱۳۱
ﻋﻠﯽ ﺻﻔﺮی آقﻗﻠﻌﻪ
ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

 ۱۳۸واﻟﱰ ﻫﯿﻨﺘﺲ :ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﳌﺎن
اﻧﻮﺷﻪ ﻫﺎدزاد
 ۱۵۵ﺑﺎﻧﻮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻧﻌﯿﻤﯽﭘﻮر
 ۱۵۸درﮔﺬﺷﺖ رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻨﻮ وان داﻟﻦ ،ﻣﻨﺴﻮ ﻓﻮﻟﮑﺮﺗﺲ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
رﺳﺎﺋﻞ

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ۱۶۱
ﺳﺎﻫﺎک ﮐﻮﮐﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻨﯽ
دو رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻬﻦ درﺑﺎرۀ ﻗﻄﺐ ﺎ ۱۷۲
ﭘﱰا گ .اﺷﻤﯿﺪل ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺮﮔﺲ ﻋﺼﺎرزادﮔﺎن

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(18ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۹

١٣٨

واﻟﱰ ﻫﯿﻨﺘﺲ

ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﳌﺎن
اﻧﻮﺷﻪ ﻫﺎدزاد

١

ﭘﺮﻓﺴﻮر واﻟﺘﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ۱۹۹۲ -۱۹۰۶) ٢م( ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در زﻣﯿﻨــﮥ ﺗــﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨــﮓ
اﯾﺮان در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻫﯿﻨﺘﺲ از ﺳﺎل  ۱۹۳۷ﺗﺎ دﻫــﮥ  ۷۰ﻣــﯿﻼدی ﺻــﺎﺣﺐ ﮐﺮﺳــﯽ
اﺳﺘﺎدی در رﺷﺘﮥ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ درداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ آﻟﻤــﺎن ﺑــﻮد .او ﺗﺤﺼــﯿﻼت داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ را از ﺳــﺎل
 ۱۹۲۶در رﺷﺘﮥ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری در ﺷﻬﺮ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ آﻟﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد و در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎی ﺷــﺮﻗﯽ
و اﺳﻼو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در رﺷﺘﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ و ﺳﭙﺲ در داﻧﺸﮕﺎهﻫــﺎی
ﻣﻮﻧﯿﺦ و ﭘﺎرﯾﺲ اداﻣﻪ داد .ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان او در ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺎﻧﺮی ﻣﺎﺳﻪ ٣اﺳﺘﺎد زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻮی را در آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻪ روی او ﮔﺸﻮد .ﺗﻤﺮﮐــﺰ او در آن زﻣــﺎن ﻫﻨــﻮز ﺑــﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﮐﺘـﺮای ﺧــﻮد را
در ﺳﺎل  ۱۹۳۰ﺑﺎ رﺳﺎﻟﮥ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨــﺮ روﺳــﯿﻪ
در دوران ﭘﺘــﺮ ﮐﺒﯿــﺮ درﯾﺎﻓــﺖ ﮐــﺮد .ﻫﯿﻨــﺘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣــﻮرد روﺳــﯿﻪ اداﻣــﻪ دﻫــﺪ و آﺛــﺎر
ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ روﺳــﯿﻪ از ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﺟــﺎ
ﮔﺬارد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﺸﺪ .او ﻫﻨﮕﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﭘﺘﺮ ﮐﺒﯿــﺮ
و ﻧﻘﺶ او در ﺷﮑﻞ ﮔﯿــﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و ﻋﻠﻤــﯽ روﺳــﯿﻪ ،ﺑــﺎ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﮐــﻪ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳــﺎن روس در
ﻣﻮرد اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾــﮏ ﻣﯿــﺎن
روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦداﻧــﺎن
روﺳﯿﻪ ﺑﻮد و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد اﯾﺮان در روﺳﯿﻪ
 .١ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آزادanousheh.hadzaad@gmail.com ،
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ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﯿﻨﺘﺲ از اﯾﻦ ﻏﻨﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ در
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ روﺳﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داد.
ﻫﯿﻨﺘﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﯾﺮان از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎد ﺧﻮد در داﻧﺸــﮕﺎه ﻻﯾﭙﺰﯾــﮓ ﯾﻌﻨــﯽ
ﻫﺎﻧﺲ ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﺷﺪر ١ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺗﺨﺼﺺ ﺷﺪر در زﻣﯿﻨــﮥ ﺗــﺎرﯾﺦ اﺳــﻼم و ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﺗــﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان ﺑﻮد وﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫــﺎﻧﺲ ﺷــﺪر ﺳــﺎﺑﻘﮥ دﯾﺮﯾﻨــﻪ داﺷــﺖ.
ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ در اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣــﯽﮐﺮدﻧــﺪ ،ﻣﺘﻮﺟــﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﮥ ﻣﻬــﻢ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﻫــﻢ ﺑـﺮای
اﯾﺮان و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﮥ آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘـﺮاض دوﻟــﺖ ﺳﺎﺳــﺎﻧﯽ اﯾـﺮان ﺗــﺎ
ﻣﺪتﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣــﺖ ﺻــﻔﻮﯾﻪ ،اﯾـﺮان
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﺷﺎﻫﺪ وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ و دارای ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠــﯽ ﻓﺮاﮔﯿــﺮ ﺷــﺪه
اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐــﺰ ﮐــﺮد .ﻫﯿﻨــﺘﺲ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اداﻣﻪ دﻫﻨﺪۀ راﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮﺗﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻻدﯾﻤﯿﺮﻣﯿﻨﻮرﺳــﮑﯽ و وﯾﻠﻬﻠــﻢ
ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ در ﺷﯿﻮۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ او در زﻣﯿﻨﮥ اﯾﺮان ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨــﻮان »ﺷــﺎه اﺳــﻤﺎﻋﯿﻞ دوم« ﮐــﻪ در
ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻼت آن زﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻫﯿﻨﺘﺲ ﭘﺲ از ﻋﺰﯾﻤﺖ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﻫﺎﻧﺲ ﺷﺪر ﺑــﻪ ﺑــﺮﻟﯿﻦ ،ﺧــﻮد
ﻧﯿﺰ راﻫﯽ آن ﺷﻬﺮ ﺷﺪ و در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻟﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد را اداﻣــﻪ داد .در آﻧﺠــﺎ ﻫﯿﻨــﺘﺲ ﺑــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎن و ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﺑﻂ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن در ﺷﮑﻞ ﮔــﺮﻓﺘﻦ
ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۳۴ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺸــﮑﯿﻞ دوﻟــﺖ
ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان در ﻗﺮن ﭘــﺎﻧﺰده ]ﻣــﯿﻼدی[– ﺣﮑﻮﻣــﺖ آق ﻗﻮﯾﻨﻠــﻮ و ﻇﻬــﻮر دوﻟــﺖ ﺻــﻔﻮی« اﺳــﺘﻮارﻧﺎﻣﮥ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺪرﯾﺲ در رﺷﺘﮥ اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﻨﺘﺲ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺧــﻮد از ﺗــﺪوﯾﻦ
اﺛﺮ را در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫــﺪ» :در ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن  ۱۹۳۱ﺿــﻤﻦ ﺧﻮاﻧــﺪن
ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ادوارد ﺑﺮاون ،ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻢ« .ﻫﯿﻨــﺘﺲ در
اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺎارزش اﯾﺮانﺷﻨﺎس روس ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺴــﯿﺎر
ﻣﺪﯾﻮن او ﻣﯽداﻧﺪ.
ً
ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان در ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰده ]ﻣﯿﻼدی[ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺗﺮﮐــﯽ و ﻓﺎرﺳــﯽ ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﺷــﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷــﺘﻪ ،آورده اﺳــﺖ» :وﺿــﻌﯽ ﮐــﻪ ﺷــﺎه اﺳــﻤﺎﻋﯿﻞ اول ﺑــﻪ ﻫﻨﮕــﺎم
ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ ﺧﻮد وارث آن ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﭘــﺲ از ﻧــﻪ ﻗــﺮن
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ﺳﻠﻄﮥ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣــﺖ ﻋــﺮبﻫــﺎ ،ﺳــﻠﺠﻮﻗﯿﺎن،
ﻣﻐﻮلﻫﺎ ،ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ و ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ«
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﯿﮑﺎووس ﺟﻬﺎﻧﺪاری ،ص .(۱۳
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﻨﺘﺲ در اﺑﺘــﺪا ﺗﺤــﺖ ﺗــﺄﺛﯿﺮ اﺳــﺘﺎد ﺧــﻮد ﯾــﺎ
ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻟﻤﺎن در آن دوران ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣــﻮرد
اﯾﺮان ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪﻣﺮور و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم و ﻣﺮدﻣﺎن آن ،ﻫﯿﻨــﺘﺲ ﻋﺎﺷــﻖ اﯾــﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﭘــﮋوﻫﺶ در ﺑــﺎرۀ
اﯾﺮان ﮐﺮد .ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد رﺳﯿﺪه ﺑــﻮد و اﯾــﻦ را در
آﺛﺎرش ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐــﺮد ﮐــﻪ اﯾﺮاﻧــﯽﻫــﺎ ﺣﺘــﯽ در دوران
ﺳﻠﻄﮥ اﻗﻮام ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮﻫﻨــﮓ
ﺧﻮد ﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺮﺧــﻮرد ﮐﻨﻨــﺪ ،ﻓﺮﻫﻨــﮓ
ﺧﻮد را ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر آن را از ﻧــﻮ ﺑﺴــﺎزﻧﺪ .ﻫﯿﻨــﺘﺲ اﯾــﻦ ﻧﻈــﺮ را در ﮐﺘــﺎب اﯾـﺮان :ﺳﯿﺎﺳــﺖ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﮐﻮروش ﺗﺎ رﺿﺎ ﺷﺎه ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۳۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﻮﺟــﻪ داﺷــﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در زﻣﺎن اوج رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺗﻼش داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﻮر در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد اﯾـﺮان ﺑﭙــﺮدازد .او
ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﭘﯽ روﺷﻦ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ .او اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎی روﺷــﻦﮔﺮاﻧــﮥ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻮل اﯾﺮان در دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
در ﻣــﻮرد ﻧﻬﺎدﻫــﺎی اداری و اﻗﺘﺼــﺎدی اﯾ ـﺮان در آن دوران ﭘﺮداﺧــﺖ .ﺳــﭙﺲ ﻣﺘﻮﺟــﻪ اﻫﻤﯿــﺖ ﻧﻈــﺎم
ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﯾﺮان در آن زﻣﺎن و ﺧﻂ ﺳﯿﺎق ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی »ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﻗﺖ« ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ
دﺷﻮاری درک ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آن دوران ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮد در ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ دﺷــﻮار
و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد دوران دارﯾــﻮش
ﮐﺒﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎوﯾﺪن اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی روﺷﻦﮔﺮاﻧﻪای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺎر را در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻼم ﻫﻢ اﻧﺠــﺎم داد .وﻗﺘــﯽ ﺑــﺎ ﮐﻤﺒــﻮد درسﻧﺎﻣــﮥ آﻣــﻮزش زﺑــﺎن ﻓﺎرﺳــﯽ ﺑـﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﺪ درسﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ زد .ﺗﻨﻮع زﻣﯿﻨﻪﻫــﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﯿﻨﺘﺲ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ او در اﯾﻦ راه ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اداری و اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺷﯿﻮۀ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در

واﻟﱰ ﻫﯿﻨﺘﺲ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﺶ در ﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ آن دوره در اﯾـﺮان ،ﺑــﻪ زﻣﯿﻨــﻪﻫــﺎی اداری ،اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدی ﺗﻮﺟــﻪ
وﯾﮋهای ﮐﺮد .ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اداری ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ ﮐﺎرﻫــﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻤﻠﻮک را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﮥ ﺷـﺮوع
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب ﺗﺬﮐﺮةاﻟﻤﻠﻮک در ﺗﺸــﺮﯾﺢ ﺗﺸــﮑﯿﻼت اداری ،درﺑــﺎر ،ﻃﺒﻘــﺎت،
ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﻣﻨﺎﺻﺐ و ﻋﻮاﯾﺪ دوران ﺻﻔﻮ ﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﮑﺎم و ﺳﺮﺣﺪداران آن
زﻣﺎن و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ و ﻧﯿﺮوی ﻟﺸﮑﺮی آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻫﻤـﺮاه
ﺑﺎ اﻓﺰودهﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۴۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﻫﯿﻨﺘﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و اداری ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏــﺬاﯾﯽ و ﺑﺴــﯿﺎری
دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟــﺎی ﮔﺬاﺷــﺖ .او در ﺟﺴــﺘﺠﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑــﻪ دﺳــﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓــﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ او از ﻧﻈــﺎم ﺣﺴــﺎﺑﺪاری در اﯾـﺮان دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﮑﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ در ﻗﺮن  ۸ﻫﺠﺮی ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ آﻣﻮزش ﺣﺴﺎﺑﺪاری دﯾﻮاﻧﯽ ﯾﺎ "ﻓﻦ ﺳﯿﺎﻗﺖ" در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮاﻗﻮﯾﻨﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﯿﻨــﺘﺲ اﯾــﻦ
اﺛﺮ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ در ﺳﺎل ۱۹۵۲م در ﺷﻬﺮ وﯾﺴﺒﺎدن آﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
دو ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﺎن اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﯾﺎﻓﺘــﻪاﻧــﺪ .ﯾﮑــﯽ اوزان و ﻣﻘﯿـﺎسﻫــﺎ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ و دﯾﮕﺮی واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺮون  ۱۱ﺗﺎ ] ۱۹ﻣﯿﻼدی[
ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻃﻼ .اﯾــﻦ دو اﺛــﺮ ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴــﮥ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﺴــﻠﻤﺎنﻧﺸــﯿﻦ ﺑــﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ دو اﺛﺮ ﻣﯽﺗﻮان واﺣﺪ ﻫﺎی ﭘﻮل و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی را از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘــﻪ
دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .اﺛﺮ دوم اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﻓــﻮت ﻫﻨﯿــﺘﺲ اﻧﺘﺸــﺎر ﯾﺎﻓــﺖ و اﯾــﻦ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ اﯾــﻦ
اﯾﺮانﺷﻨﺎس ﻧﺎﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد اﯾﺮان وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﻫﯿﻨﺘﺲ در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﻮل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴــﻠﻤﺎنﻧﺸــﯿﻦ ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ،
دﺷﻮاری ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ راهﺣﻞ را اﺳﺘﻔﺎده از ﻃــﻼ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان
واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﺗﻨﻬﺎ واﺣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﺳــﮑﻪﻫــﺎی ﻧﻘــﺮه و
ﻣﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻃﻼ داﻧﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻃﻼ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از دو ﻫـﺰار و ﭘﺎﻧﺼــﺪ
ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در زﻣﺎن دارﯾﻮش ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻬﺎی ﯾﮏ ﮔﻮﺳــﻔﻨﺪ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﻮد ﺑــﺎ  ۴/۵ﻣــﺎرک ﻃــﻼی
ً
آﻟﻤﺎن .ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺳﺎل ۱۳۴۰م ﻣﺜﻼ در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺑﻮد «.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ارزش ﻃﻼ ﺗﻮاﻧﺴﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
دو اﺛﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﯾﻌﻨﯽ اوزان و ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺑــﻪ واﺣــﺪ ﻣﺘﺮﯾــﮏ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﮑﯿﻪ در ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﻗﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗــﺎرﯾﺨﯽ زﯾــﺎدی دارﻧــﺪ و ﺑــﻪ اﯾــﻦ دﻟﯿــﻞ آﻧﻬــﺎ را در زﯾــﺮ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

١۴١

اوزان و ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ

١۴٢

ﻫــﺪف ﻫﯿﻨــﺘﺲ از اﯾــﻦ اﺛــﺮ ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺗﻨــﻮع
واﺣــﺪﻫﺎی اﻧــﺪازهﮔﯿــﺮی در ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﺳــﻼﻣﯽ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ واﺣــﺪ ﻣﺘﺮﯾــﮏ ﺑــﻮد .ﻫﯿﻨــﺘﺲ
ﻣﯽدﯾــﺪ ﮐــﻪ درک ﻣﺴــﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿــﯽ در ﻣﻨــﺎﻃﻖ اﺳــﻼﻣﯽ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون درک ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪه در
آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﮑﺎری
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑــﻪ
واﺣﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﯿﻨــﺘﺲ ﺑــﺎ
ﭘــﺬﯾﺮش دﺷــﻮاری اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿــﺪه راه را ﺑــﺮای
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻮار ﮐﺮد.
واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳــﻼﻣﯽ از ﻟﺤــﺎظ
ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﮑــﺎﻟﯿﻒ اﺳــﻼﻣﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻤﺲ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿــﺖ داﺷــﺘﻨﺪ .ﻫﯿﻨــﺘﺲ از ﺗﺠﺮﺑــﮥ
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﮥ آﻟﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪد و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺑﺎزارﻫــﺎی ﻣﻨﻄﻘــﻪای
از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕــﺮ داد و
ﺳﺘﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واﻟﺘﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﮐﺘﺎب اوزان و ﻣﻘﯿــﺎسﻫــﺎ را ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان
ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑـﺮای ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘــﺮ ﻧﻈــﺎم اﻗﺘﺼــﺎدی و
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣــﺎن ﻣﻨــﺎﻃﻖ اﺳــﻼﻣﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧــﻪ ﺗــﺪوﯾﻦ و
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳــﻼﻣﯽ ﺑــﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎد روﺑﻪرو ﺷــﺪه و در ﺑﺴــﯿﺎری از آﺛــﺎر ﻣــﻮرد
اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﯿﻨﺘﺲ در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑــﺎ واﺣــﺪ وزن
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﮥ اوزان اﺳﻼﻣﯽ را »درﻫﻢ« -ﮐــﻪ ﺑــﻪ
دراﺧﻤﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد -و »ﻣﺜﻘﺎل« -ﮐﻪ ﺑــﺮ اﺳــﺎس
ﮐﻠﻤﮥ ﺳﻮﻟﯿﺪس )ﺧﺎﻟﺺ ،ﻣﺰد  (Solidusروﻣﯽ -ﺑﯿﺰاﻧﺴــﯽ
اﺳﺖ -ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ »ﻣﺜﻘﺎل« ﺑﻪ
»درﻫﻢ«  ۱۰ﺑﻪ  ۷و در ﻋﻤــﻞ  ۳ﺑــﻪ  ۲اﺳــﺖ .ﺗﻌﯿــﯿﻦ اوزان

واﻟﱰ ﻫﯿﻨﺘﺲ

دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دو واﺣﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺣﻞ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ .در
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن و زﻣــﺎن ،وزن »درﻫــﻢ« و
»ﻣﺜﻘﺎل« ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳــﺖ .ﺗﻮﺿــﯿﺤﺎت ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠــﯽ
اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻀﺎد اﺳــﺖ و در ﻣــﻮاردی از ﺟﺎﻧــﺐ ﻣﺤــﺮران
ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺸﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺳــﻨﮕﯿﻦ و ﮐــﺎر
ﺧﻄﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﻪ آن دﺳﺖ زد و ﻻزﻣﮥ
آن ﭘﮋوﻫﺶ دﻗﯿــﻖ در ﺻــﺪﻫﺎ ﻣﻨﺒــﻊ ﻣﻮﺛــﻖ از ﻣﻨــﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭼﻬــﺎر ﻓﺼــﻞ ﺗﻨﻈــﯿﻢ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﻓﺼــﻞ اول در ﻣــﻮرد اوزان و ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸــﺨﯿﺺ
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻬــﻢ وزن ﯾﻌﻨــﯽ ﻣﺜﻘــﺎل و درﻫــﻢ و دﯾﮕــﺮ
واﺣﺪﻫﺎی وزن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ ﻣﺼــﺮ ،ﺳــﻮرﯾﻪ،
آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ،ﻋﺮاق ،اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ ،ﻣﻐﺮب و ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﯿﻨﺘﺲ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ اﯾـﺮان
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اراﺋﮥ »ﻣﺜﻘﺎل« و اوزان »درﻫﻢ« ﺑﺮای اﯾﺮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺳﺪهﻫﺎی
ً
ﻣﯿﺎﻧﻪ وزن »ﻣﺜﻘﺎل« ﻇــﺎﻫﺮا ﻫﻤــﺎن وزن ﻧﻘــﺮۀ ﻗــﺪﯾﻤﯽ
ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۴/۳ﮔﺮم ﺑــﻮد «.ﺳــﭙﺲ در ﻣــﻮرد
درﻫﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وزن درﻫــﻢ ﻣﺘــﺪاول
در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از وزن ﻣﻌﻤﻮل در دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫــﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ارزش ﻣﺘﻮﺳﻂ درﻫﻢ اﯾﺮان،
ﻣﻦ » ۳/۲ﮔﺮم« را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺣــﺪﻫﺎی اﻧــﺪازهﮔﯿــﺮی در اﺛــﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دارد
و در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در زﻣﺎن اﯾﻠﺨﺎﻧﯿﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎری
در ﻧﻈﺎم واﺣﺪﻫﺎ ،ﺑﻪو ﯾﮋه در ﻣﺴــﮑﻮﮐﺎت ﭘـﯿﺶ آﻣــﺪ.
اﯾــﻦ ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﮐــﻪ ﺑــﻪﺧﺼــﻮص در ﮐــﺎﻫﺶ ارزش
»دﯾﻨﺎر« ﻃﻼ و »درﻫــﻢ« ﻧﻘــﺮه در زﻣــﺎن ارﻏــﻮن ﺑــﻮد

١۴٣

١۴۴

دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮاوان ﺷﺪ .ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻋﯿﺎر ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت در زﻣﺎن ﮔﯿﺨﺎﺗﻮ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑــﺮ
رواج اﺳﮑﻨﺎس »ﭼﺎو« اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ »ﭼﺎوﺧﺎﻧﻪ« داﯾﺮ ﺷﻮد؛ اﻣــﺎ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻏﺎزانﺧﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ وﻗﺖ ،واﺣــﺪﻫﺎی ﺗــﺎزه ﻣﻘــﺮر ﺷــﺪ .دﯾﻨــﺎر
ﺟﺪﯾﺪ» ،دﯾﻨﺎر راﯾﺞ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۴/۲ﮔﺮم وزن ﻣﯽداﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻏﺎزان ﺧﺎن دﺳﺘﻮر داد
ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽاش ،واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت و ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷــﺪ .در زﻣــﺎن
اﻟﺠﺎﯾﺘﻮ و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ دو ﺑﺎره ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺿﺮب ﺳﮑﮥ درﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ۵۶/۳ﮔﺮم ﺻــﺎدر ﺷــﺪ ،و اﯾـﻦ اﻣــﺮ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ در ﻋﯿﺎر ﺳﮑﻪﻫﺎ ﺑﻪو ﯾﮋه ﻧﻘﺮه ﭘﺲ از ﻋﻬﺪ ﻏﺎزاﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ) «.ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب اوزان و ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،واﻟﺘﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ورﻫﺮام ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان(۱۳۸۸ ،
اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ وﺳﻮاس و ﺗﻼش زﯾﺎد ﻫﯿﻨﺘﺲ در ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎﯾﺶ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺑﺮرﺳــﯽ اﺳــﻨﺎد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﻨﺘﺲ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨــﺎﻃﻖ آن دوران را ﭘﻮﺷــﺶ داده وﻟــﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟــﻪ او
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﺮان ﺑــﻮده اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﻋﻼﻗــﻪ و
آﺷﻨﺎﯾﯽ زﯾﺎد ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻫﯿﻨﺘﺲ در ﺑﺨﺶ اﯾﺮان در ﻣﻮرد واﺣﺪ وزن »ﻣﻦ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در اﯾﺮان ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ» ،ﻣـﻦ«
ً
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ وزن ﮐﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟــﻮد رواج ﮐﯿﻠــﻮﮔﺮم ،ﮐــﺎﻣﻼ ﻣﺘــﺮوک ﻧﺸــﺪه
اﺳﺖ «.ﻫﯿﻨﺘﺲ در اداﻣﻪ ﺟﺪوﻟﯽ از وزنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان از ﻗﻮل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻋﺮب در ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم درﺑﺎرۀ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺣﺠﻢ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺣﺠــﻢ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶﻫــﺎی
ﻋﺮبزﺑﺎن ،ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮی وزن ﻧﻤﯽﺷــﻮﻧﺪ .ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻏﻠــﺐ ﻓﻘــﻂ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒــﯽ
ﻏﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺣﺠﻢ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔـﺰارش ﻣــﯽدﻫﻨــﺪ «.ﻫﯿﻨــﺘﺲ ﺳــﭙﺲ ﺑــﻪ
وﯾﮋﮔﯽ اﯾﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در اﯾﺮان »ﻗﻔﯿــﺰ« ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان واﺣــﺪ
ﺣﺠﻢ ﻓﻘﻂ در اﯾﺮان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن وزن ﮐﺮدن را ﺑــﻪ اﻧــﺪازهﮔﯿــﺮی ﺣﺠــﻢ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ«.
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻃﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣــﯽﺷــﻮد .ﻓﺼــﻞ آﺧــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻌﺮﻓــﯽ واﺣــﺪﻫــﺎی
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﻨــﺘﺲ  ۱۰واﺣــﺪ اﻧــﺪازهﮔﯿــﺮی ﺳــﻄﺢ از ﺟﻤﻠــﻪ
واﺣﺪ ﺟﺮﯾﺐ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﻜﯿﻪ در ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﻗﺖ
واﻟﱰ ﻫﯿﻨﺘﺲ

رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﮑﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ دﯾــﻮان دوﻟﺘــﯽ در دوران
اﯾﻠﺨﺎﻧﯿﺎن در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﺎ ﺷﺮح ﺟﺰﺋﯿﺎت و آوردن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸــﺮﯾﺢ ﮐــﺮده اﺳــﺖ .ﻫﯿﻨــﺘﺲ در
دوران اﻗﺎﻣﺖ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿــﺖ
آن ﭘﯽ ﺑﺮد و آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﯾﮏ ﺟﺪول ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﮐﺎﻣــﻞ اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب رﺳــﺎﻟﮥ ﻓﻠﮑﯿــﻪ در ﻋﻠــﻢ
ﺳﯿﺎﻗﺖ اﺳﺖ .اﺻﻮل و ﺷﯿﻮۀ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺧﻂ ﺳﯿﺎق ﮐﻪ ﺧﻂ راﯾــﺞ ﻧــﺰد ﺣﺴــﺎﺑﺪاران
ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی در ﻣﻘﺎﻟــﮥ »ﻣﻨﺸــﺄ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽــﻪ و اﺻــﻮل ﺣﺴــﺎب ﺳــﯿﺎق« در
ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل  ،۷ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۷ﺷﻤﺎرۀ  ۱۴ﭘﯿﺎﭘﯽ )ص .(۳
»ﺳﯿﺎق ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻗﺖ ﺷﯿﻮۀ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻋﺪاد و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﻘﺪی و ﺟﻨﺴــﯽ ﺑــﻮد ﮐــﻪ در اﯾـﺮان ،ﺗﺮﮐﯿــﻪ،
ﻣﺼﺮ ،ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﺛﺒﺖ ﻣﻘــﺎدﯾﺮ ﺑــﻪ روش
ﺳﯿﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺎق در ﺛﺒﺖ ﺣﺴﺎبﻫﺎی روزﻣﺮه و ﻧﯿﺰ اﻣﻮر دﯾﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ«.
ﻫﯿﻨﺘﺲ در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﯾــﮏ ﻣﺆﺳﺴــﮥ ﺗﺠــﺎری در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧــﻪ در ﻗــﺮن ] ۱۵م۹ /ﻫـــ[« از
رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﮑﯿﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﯿﻨﺘﺲ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮای آﻣــﻮزش
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﮥ دﯾﻮانﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﻫﯿﻨﺘﺲ در ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ )۱۹۵۰م( ،در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﯾﺮان ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ آورده اﺳﺖ:
»در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺳﻼم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻈﺎم
دﯾﻮاﻧﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ-ﭘﺎرﺳﯽ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻈﺎم دﯾﻮاﻧﯽ
ﺑﯿﺰاﻧﺴــﯽ-روﻣــﯽ ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟــﺎ ﻣﺎﻧــﺪ .در دوران
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﻮﯾﺎن زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﻮد وﻟــﯽ
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻣﺘــﻮن ﭘﺎرﺳــﯽ ﯾــﺎ ﺑﯿﺰاﻧﺴــﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑــﻮد و در ﻧﻈــﺎم ﺣﺴــﺎﺑﺪاری
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐــﻪ در دورۀ ﻋﺒﺎﺳــﯿﺎن ﻧﻈــﺎم ﻣــﺎﻟﯽ
ﭘﺎرﺳﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ راﯾﺞ ﺷﺪ .ﻧﻔﻮذ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ
اﯾﺮاﻧﯿـــﺎن در دوران ﺣﮑﻮﻣـــﺖ ﻃﻮﻟﻮﻧﯿـــﺎن و ﻓﺎﻃﻤﯿـــﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ...در دوران ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﯾﻠﺨﺎﻧــﺎن ﻣﻐــﻮل
در ﻗﺮون  ۱۳و  ۱۴ﻣﯿﻼدی ) ۷و  ۸ﻫﺠﺮی( و در دوران
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻫﺎ در ﻗﺮن  ۱۵ﻣــﯿﻼدی )۹

١۴۵

١۴۶

ﻫﺠﺮی( ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎم دﯾــﻮاﻧﯽ در دﺳــﺖ اﯾﺮاﻧﯿــﺎن ﺑــﻮد...
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗــﺎ ﻗــﺮن  ۱۸ﻣــﯿﻼدی )۱۲
ﻫﺠﺮی( ﻧﻈﺎم واﺣــﺪ ﺣﺴــﺎﺑﺪاری ﻣــﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧــﯽ در ﮐــﻞ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد«.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﺴــﺎﺑﺪاری ﻣــﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧــﯽ و ﺧــﻂ
ﻧﮕﺎرش آن در ﮐﺘﺎب رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﮑﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﮑﯿﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﮐﯿــﺎ
ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾــﮏ ﺣﺴــﺎﺑﺪار ﻋــﺎﻟﯽ رﺗﺒــﻪ در
دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯿــﺎن ﺑــﻮد .ﻣﺎزﻧــﺪراﻧﯽ در اﺑﺘــﺪای ﮐﺘــﺎب
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در زﻣﺎن ﻓﻠــﮏ اﻟﻤﻌــﺎﻟﯽ،
از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،آن را رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﮑﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﭘﯿﺶ از آن ﺳﻪ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯿــﺎن در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺳﻌﺎدتﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﺎﻧﻮن
ﺳﻌﺎدت و ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺤﺴﺎب .ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎبﻫــﺎ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗــﺪوﯾﻦ اﺛــﺮ ﺧــﻮد ارزﺷــﻤﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﯿﺎق در دوران ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑــﻪ ﮐــﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻂ ﺳﯿﺎق را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻂ ﺗﺨﺼﺼــﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ آن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻫﻞ ﻓﻦ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .ﺧﻂ
ﺳﯿﺎق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﮐﻠﻤــﺎت ﺑــﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﻧﻮﺷــﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد.
رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﮑﯿﻪ ﻫﺸﺖ ﻓﺼﻞ دارد و ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺼــﻞ ﻫــﺎ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻓﺼــﻮل ﯾــﮏ ﺗــﺎ
ﭼﻬــﺎر ،اﺻــﻮل ﻋﻤﻠﯿــﺎت رﯾﺎﺿــﯽ )اﻋــﺪاد ﺻــﺤﯿﺢ و
ﮐﺴــﺮی( و ﺷــﯿﻮۀ ﻧﻮﺷــﺘﻦ اﻋــﺪاد ﺑــﻪ ﺳــﺒﮏ ﺳــﯿﺎق و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿــﺮی ﺗﺸــﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷــﻮد .در
ﻓﺼﻮل ﭼﻬــﺎر و ﭘــﻨﺞ ﺑــﻪ اﺻــﻮل ﺣﺴــﺎﺑﺪاری ﭘﺮداﺧﺘــﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ اﺻﻮل و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎ
در دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻈﺎم ﻣــﺎﻟﯽ دﯾــﻮان
دوﻟﺘــﯽ ﺗﺸــﺮﯾﺢ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در اﯾــﻦ ﻓﺼــﻞ ﻫــﺪف
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ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ،ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎﻟﯿــﺎت و رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑــﻪ
ﺧﺰاﻧﮥ دوﻟﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧــﺪ ،ﻧــﺎم
ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮدﺟﮥ دوﻟﺘﯽ ﺳﺎل  ۷۴۰ﻗﻤــﺮی و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ درآﻣــﺪ و ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫــﺎی
دوﻟﺖ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒﺖ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫــﻢ
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳﺎل  ۷۶۳ﻗﻤﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و در آﻧﺠﺎ اﻧﻮاع دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری )دﻓﺘﺮ روزاﻧﻪ ،دﻓﺘﺮ ﮐﻞ و ﻏﯿﺮه( ﺗﻮﺿــﯿﺢ
داده ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ.
ﻫﯿﻨﺘﺲ در اﯾﺮان

ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐــﺮد .ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺳــﻔﺮ در ﺳــﺎل
۱۹۳۶م )۱۳۱۵ش( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ در آﻟﻤﺎن و رﺿﺎ ﺷﺎه در اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺖ .ﺗﺠﺎرب اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﻫﯿﻨــﺘﺲ در ﮐﺘــﺎﺑﯽ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان :ﺳﻔﺮی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺳــﻔﺮ ﻫﯿﻨــﺘﺲ ازﺟﻤﻠــﻪ از ﺷــﻬﺮﻫﺎی
ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اردﺑﯿﻞ ،رﺷﺖ و ﻻﻫﯿﺠﺎن دﯾﺪار ﮐــﺮد و ﮔـﺰارشﻫــﺎی ﺟــﺎﻟﺒﯽ از اﻣــﺎﮐﻦ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ اﯾــﻦ ﺷــﻬﺮﻫﺎ
ﻧﻮﺷﺖ .ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣــﺮدم و ﺳــﺮزﻣﯿﻦ اﯾـﺮان را
ﻫﯿﻨﺘﺲ در ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣــﻨﻌﮑﺲ ﮐــﺮده اﺳــﺖ.
اﯾــﻦ ﺳــﻔﺮﻫﺎ در ﺳــﺎلﻫــﺎی ۱۹۳۹م )۱۳۱۸ش( و
ﺳﭙﺲ در ۱۹۵۸م )۱۳۳۷ش( ﺗﮑﺮار ﺷــﺪ .ﻫﯿﻨــﺘﺲ
در ﺳــﺎل ۱۹۷۴م )۱۳۵۳ش( ﺑــﻪ دﻋــﻮت داﻧﺸــﮕﺎه
ﺗﻬــﺮان در آﻧﺠــﺎ ﺣﻀــﻮر ﯾﺎﻓــﺖ و ﻋﻨــﻮان دﮐﺘــﺮای
اﻓﺘﺨﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
در اﯾـﺮان ﺻــﺎﺣﺐﻧﻈـﺮان ﻣﺘﻌــﺪدی آﺛــﺎر واﻟﺘــﺮ
ﻫﯿﻨﺘﺲ را ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﮐــﺮدهاﻧــﺪ .از
ﻣﯿﺎن اﯾﻨﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾــﺪ از اﺳــﺘﺎد ﻋﺒــﺎس زرﯾــﺎب
ﺧﻮﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾــﺰ رﺟﺒــﯽ ﻧــﺎم ﺑــﺮد.
اﺳﺘﺎد زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼــﯿﻞ در آﻟﻤــﺎن ﺑــﺎ
آﺛﺎر واﻟﺘﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .او در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮐﺘﺎب ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ،در ﻣــﻮرد

١۴٧

ﻫﯿﻨﺘﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ص » :(۹ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﯿﻨﺘﺲ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان را از اﺑﺘﺪای
ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﺠﻤﻮع آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.ﻫﻢ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﻮب ﺣﺮف ﻣـﯽزﻧــﺪ و
ﻫﻢ زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﮐﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ و ﻫﻢ زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و
ﺣﺘﯽ در زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﻼﻣﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳــﺖ از ﺟﻤﻠـﮥ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن
اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر اﺳﺖ .ﻫﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐــﺮده اﺳــﺖ و ﻫــﻢ ﭼﻨــﺎنﮐــﻪ در اﯾـﻦ ﮐﺘــﺎب
ً
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻔﻮ ﯾﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺪری اﺳﺖ .آﮔﺎﻫﯽ او از زﺑــﺎنﻫــﺎی اروﭘــﺎﯾﯽ و ﻣﺨﺼﻮﺻــﺎ
روﺳﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ رﺟﺒﯽ در آﻟﻤﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ واﻟﺘﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﮔــﻮﺗﯿﻨﮕﻦ ﺗﺤﺼــﯿﻞ ﮐــﺮد و در ﺳــﺎل
 ۱۳۵۰دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را در رﺷﺘﮥ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐــﺮد .او ﭘــﺲ از ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑــﻪ اﯾـﺮان ﺑﺴــﯿﺎری از
ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺳﺘﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﻫﯿﻨﺘﺲ و اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن

١۴٨

ﻫﯿﻨﺘﺲ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳــﺘﺎدی در داﻧﺸــﮕﺎه ﮔــﻮﺗﯿﻨﮕﻦ در ﺳــﺎل ۱۹۵۷م و در ﺗــﻼش ﺑـﺮای
ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ رﺷﺘﮥ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان در دوران ﭘﺲ از اﺳــﻼم،
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازد .در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دارﯾﻮش ﮐﺒﯿــﺮ ﻋﻼﻗــﻪﻣﻨــﺪ ﺷــﺪ و در آن زﻣﯿﻨــﻪ ﺑــﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺖ .وی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑــﻪ ﻓﺮاﮔﯿــﺮی زﺑــﺎن ﭘﺎرﺳــﯽ
ﺑﺎﺳﺘﺎن دارد .ﭘﺲ ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎﺻﻞ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧــﻮد را در
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان واژهﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺣﺎﺻﻞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻫﯿﻨﺘﺲ در ﻣﻮرد دارﯾﻮش ﮐﺒﯿﺮ در ﮐﺘﺎب دو ﺟﻠﺪی دارﯾﻮش و اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻧﺘﺸــﺎر
ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﯿﻨﺘﺲ در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آورده اﺳﺖ» :ﮐﺘﺎب دارﯾــﻮش و اﯾﺮاﻧﯿــﺎن ﮐﻮﺷﺸــﯽ اﺳــﺖ ﺑـﺮای
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن .ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن« )ﻧﻘﻞ از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮوﯾﺰ رﺟﺒــﯽ ،ص
 .(۱۵ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺳﺒﮏ ﻋﺮﺿﮥ ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﻋﻠﻤــﯽ و ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﺑــﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻏﯿﺮداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﯿﻨﺘﺲ
ﺑﺎ ﺣﺮﻓﮥ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری داﻧﺴﺖ.
ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ زرﺗﺸﺖ و ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ،ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ دارﯾﻮش ﮐﺒﯿــﺮ
و ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻓﺘﻮﺣﺎت او و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ دارﯾﻮش ﮐﺒﯿﺮ را ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﻠﺪ دوم دوران ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﺗﺎ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﻣﺮور ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻧﻈــﺎم
درﺑﺎر ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ اداری و ﻧﻈﺎم دادﮔﺴﺘﺮی و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﺎورﻫــﺎی دﯾﻨــﯽ ،ﻫﻨــﺮ و آداب و

اﻫﻤﯿﺖ ﻫﯿﻨﺘﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ در آﻟﻤﺎن

واﻟﺘﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﯾﻌﻨﯽ آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ و ﺳــﻮﯾﺲ ﺑــﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻣﺤــﺪود ﻣﯽﺷــﺪ .ﻫﯿﻨــﺘﺲ ﺑــﺎ اﻧﺘﺸــﺎر
1. The Cambridge Ancient History, Cambridge University Press, 1963, 1964.

واﻟﱰ ﻫﯿﻨﺘﺲ

رﺳﻮم ﻣــﺮدم آن دوران ﺗﻮﺻــﯿﻒ ﻣﯽﺷــﻮد .ﻣــﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐــﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷــﺎﻫﺎن ﺧﻼﺻــﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧــﺪﮔﯽ ﻣــﺮدم و ﻧﻬﺎدﻫــﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دارد.
ﻫﯿﻨــﺘﺲ ﭘــﺲ از ﭘــﺮداﺧﺘﻦ ﺑــﻪ دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸــﯿﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻤــﺪن اﯾــﻼم ﺷــﺪ .او ﭘــﺲ از ﺑﺮرﺳــﯽ
ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎوشﻫــﺎی ﺑﺎﺳــﺘﺎنﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺗﺨــﺖ
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻧﺘﯿﺠــﻪ رﺳــﯿﺪ ﮐــﻪ
ﭘﺎرسﻫﺎ در اﺑﺘﺪا از زﺑﺎن اﯾﻼﻣــﯽ ﺑـﺮای اﻣــﻮر دﯾــﻮاﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی
زﺑﺎن اﯾﻼﻣﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻤــﺪن اﯾﻼﻣــﯽ دﯾــﺪ .ﺗﻤــﺪن
اﯾﻼم ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی دﺳﺖﻧﺨﻮرده در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻫﯿﻨﺘﺲ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺎ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻬــﺎده ﺑــﻮد .ﻫﯿﻨــﺘﺲ در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ دورانﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐــﻪ در ﻣﺠﻤــﻮع ﺑــﯿﺶ از ۲۰۰۰
ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻼم را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﻻزﻣﮥ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻫﺰاران ﮐﺘﯿﺒــﮥ ﺧــﻂ ﻣﯿﺨــﯽ ﺑــﻮد .ﺣﺎﺻــﻞ اﯾــﻦ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮﯾﺎری اﯾﻼم در ﺳﺎل ۱۹۶۴م ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ و
روﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻟﻤــﺎن ﺗــﺎ آن زﻣــﺎن در راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ
ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﻘﻄﮥ اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﯿﻨﺘﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ﺗﻬﯿﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ اﯾﻼﻣﯽ ﺑــﻮد ﮐــﻪ
ﻫﯿﻨﺘﺲ ﻃﯽ  ۱۰ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ اﻧﺠﺎم داد .ﻫﯿﻨﺘﺲ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﺶ در زﺑــﺎن
اﯾﻼﻣﯽ را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺘﯽ در  ۱۴۰۰ﺻﻔﺤﻪ و ﺷﺎﻣﻞ  ۱۶ﻫﺰار واژه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
١
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺗﻬﯿﮥ دو ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در ﭼﺎپ ﺳﻮم ﺗﺎرﯾﺦ ﻗــﺪﯾﻢ ﮐﻤﺒــﺮﯾﺞ
ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۵۵۰ﺗﺎ  ۲۴۰۰ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎم و اﻫﻤﯿــﺖ ﻫﯿﻨــﺘﺲ در زﻣﯿﻨــﮥ اﯾـﺮانﺷﻨﺎﺳــﯽ
ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ آﺛﺎر و ﻧﻈﺮات او اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

١۴٩

١۵٠

ﮐﺘﺎب ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان ﻧﻘﻄــﮥ ﻋﻄﻔــﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﯾﺮاﻧــﯽ در آﻟﻤــﺎن ﺑــﻪ وﺟــﻮد آورد .ﺷــﯿﻮۀ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﯿﻨﺘﺲ و دو ﺗﻦ از ﺷﺎﮔﺮدان و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻮانﺗﺮش ﺑﻪ ﻧﺎمﻫــﺎی ﻫــﺎﻧﺲ روﺑــﺮت روﻣــﺮ ١و ﺑﺮﺗﻮﻟــﺪ
اﺷﭙﻮﻟﺮ ٢ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﯿﻨﺘﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺸــﺎﻣﺪرن اﯾـﺮان ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ رﺷــﺘﮥ ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﻣﻬــﻢ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد .ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣــﻮرد اﯾـﺮان
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درک و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﻨﯿــﺎنﮔــﺬار ﯾــﮏ
»ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد اﯾﺮان و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻨﯿــﺎنﮔــﺬار اﯾـﺮانﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻧــﻮﯾﻦ در
آﻟﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ» .ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﺎﯾﻊ از آن رو اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻘﺎط ﮐﻮر ﺑﺴــﯿﺎری در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد .در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺶﮐﺴﻮﺗﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﯾﮏ ﺳــﻮ
ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺎرﯾﺦﺷﻨﺎﺳﺎن روس ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﻨﺘﺲ آﺛﺎر آﻧﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾــﺪ
از ﯾﺎﮐﻮب ﺑﻮرﮐﻬﺎرت ٣ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻮآوری در ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری اﺳﺖ .ﻫﯿﻨــﺘﺲ در
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب دارﯾﻮش و اﯾﺮاﻧﯿﺎن آورده اﺳﺖ» :ﻣﻦ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾـﺮان ﺑﺎﺳــﺘﺎن
در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ،ﺧﻮد را ﺷﺎﮔﺮد ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﯾـﺎﮐﻮب ﺑﻮرﮐﻬــﺎرت ﻣـﯽﺷﻨﺎﺳــﻢ« .ﺑﻮرﮐﻬــﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻮﯾﺴﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺘﺎدی در داﻧﺸﮕﺎه ﺑــﺎزل ﺳــﻮﯾﺲ و ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﺗــﺎرﯾﺦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﺑﻮد .ﻧﻮآوری ﺑﻮرﮐﻬﺎرت در ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗــﺎرﯾﺦ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻫﯿﻨﺘﺲ را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺮو ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻮرﮐﻬﺎرت داﻧﺴﺖ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﯿﻨﺘﺲ ﮐﻪ او را از ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﺎن آﻟﻤﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳــﺖ
ً
ﮐﻪ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در دورهﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳــﻼم را
ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕــﺮ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐــﺮد .ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ،ﻫﯿﻨﺘﺲ رﺷﺘﮥ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .در آﻧﺠﺎ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘــﯿﺶ
از اﺳﻼم اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ آن دوره را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﺮان ﻻزم ﻣﯽداﻧﺴﺖ .درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾــﺪ
ﻫﯿﻨﺘﺲ را ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺷﯿﻮۀ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣــﻮرد اﯾـﺮان در آﻟﻤــﺎن داﻧﺴــﺖ .ﻧــﻮآوری او در
اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﮥ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از اﺣﺘﺮام و ﺟﺎذﺑﮥ وﯾــﮋهای در آﻟﻤــﺎن ﺑﺮﺧــﻮردار ﺷــﻮد و
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
در آﻟﻤﺎن اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻣﺮ ﯾﺎ اﺷــﭙﻮﻟﺮ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﻧﻈــﺮ ﺑﻮدﻧــﺪ ﮐــﻪ رﺷــﺘﮥ اﯾـﺮانﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺑﺎﯾــﺪ
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از رﺷﺘﮥ اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕــﺮ را ﻧﯿــﺰ در ﺑــﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان زﯾــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از اﺳــﻼمﺷﻨﺎﺳــﯽ
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واﻟﱰ ﻫﯿﻨﺘﺲ

ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی اﯾـﺮان ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ
ﻏﻠﺒﮥ اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﻟﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ و در دﯾﮕــﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ اﯾــﻦ ﻣﺸــﮑﻞ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻫﯿﻨﺘﺲ و دوران ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺎزیﻫﺎ در آﻟﻤﺎن

ﻫﯿﺘﻠﺮ و ﺣﺰب او از ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳــﯿﺪن در ﺳــﺎل  ۱۹۳۳ﻣــﯿﻼدی ﺗــﺎ ﺳــﺮﻧﮕﻮﻧﯽ در ﭘﺎﯾــﺎن ﺟﻨــﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در ﺳﺎل  ۱۹۴۵ﻣﯿﻼدی در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫــﺎن
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﺣﺰب ﻧﺎزی در ﻫﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧــﺪﮔﯽ ﺑﻮدﻧــﺪ.
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﻫﯿﻨﺘﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕــﺮ ﻫــﻢرﻧــﮓ ﺟﻤﺎﻋــﺖ ﺷــﺪ .او در ﺳــﺎل  ۱۹۳۳ﺗــﺎ
 ۱۹۳۴ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن اس آ )ﮔﺮوه ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب ﻧﺎزی( درآﻣﺪ و در ﺳــﺎل  ۱۹۳۷ﻋﻀــﻮﯾﺖ
در ﺣﺰب ﻧﺎزیﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اﺳﺘﺎدان ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻫﯿﻨﺘﺲ در دوران ﺟﻨــﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن درآﻣﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۴۲ﺗﺎ  ۱۹۴۵ﺑﺮای ﺳــﺎزﻣﺎن ﺿﺪﺟﺎﺳﻮﺳــﯽ
آﻟﻤﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﯿﻨﺘﺲ در دوران اﻗﺎﻣﺖ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﭘــﮋوﻫﺶﻫــﺎی ﺧــﻮد اداﻣــﻪ داد و از اﯾــﻦ
اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺳﺮ زدن ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻫﯿﻨﺘﺲ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی در ﻧﺸﺮﯾﺎت آﻟﻤــﺎن در ﻣﻌﺮﻓــﯽ اﯾـﺮان اﻧﺘﺸــﺎر داد .از ﺟﻤﻠــﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از »ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان« ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ از ﻣﻌﺮﻓــﯽ »ﻧﻈــﺎم
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﺮان« ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،ﻫﯿﻨﺘﺲ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﺤــﺖ ﮐﻨﺘــﺮل ارﺗــﺶ اﻧﮕﻠــﯿﺲ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از آزادی ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺟﺎزۀ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﯿﻨــﺘﺲ ﻧــﺪاد
و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۵۷ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﺷــﺪ دوﺑــﺎره ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اﺳــﺘﺎد در داﻧﺸــﮕﺎه ﮔــﻮﺗﯿﻨﮕﻦ ﺑــﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﭙﺮدازد .او ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدی در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ را ﺗﺎ زﻣــﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﯽاش در ﺳــﺎل
 ۱۹۷۵ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﺮک ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ،ﻫﯿﻨﺘﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣــﺮﮔﺶ در ﺳــﺎل
۱۹۹۲م ،در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽداد.
آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از واﻟﺘﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ:
Schah Esmaʻíl II. Ein Beitrag zur Geschichte der Ṣafaviden. Berlin, 1933.
Rez.: F. Tauer: ArOr 7 (1935), 269-271



ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوم ﺻﻔﻮی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﯿﮑﺎووس ﺟﻬﺎﻧﺪاری ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۸۱ ،
Altiranische Forschungen und Funde, Berlin 1969.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎزه از اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮو ﯾﺰ رﺟﺒﯽ ،ﻗﻘﻨﻮس ،ﺗﻬﺮان .۱۳۸۵
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“Altpersische Feuerheiligtümer”, In: GA 9 (1942), 1-2.



Altpersischer Wortschatz. Leipzig, 1966.



“Aufstieg und Untergang des Perserreiches”, In: Aufstieg und Untergang
der Großreiche des Altertums. Hg. Walter Felix Mueller. Stuttgart, 1958.
S. 65-85.

آﺗﺸﮑﺪهای ﻣﻘﺪس در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
واژهﻧﺎﻣﮥ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﺻﻌﻮد و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن



“Aus der Geschichte Irans”, In: MIA 10 (1965), 186-193.



“Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte”, In: ZDMG 91 (1937), 58-79.



“Dantes persische Vorläufer”, In: Archäologische Mitteilungen aus Iran 4
(1971), 117-126.

در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان

ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺘﻪ



“Das erste Jahr des Großkönigs Dareios”, In: ZDMG 92 (1938), 136-173.



“Das Rechnungswesen orientalischer Reichsfinanzämter im Mittelalter”,
In: Der Islam 29 (1950), 1-29, 113-141.

ﺳﺎل اول دارﯾﻮش ﮐﺒﯿﺮ

ﺣﺴﺎﺑﺪاری در دﯾﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ



Darius und die Perser. Eine Kulturgeschichte der Achämeniden, 2 Bde.,
Baden-Baden 1976 / 1979.

.۱۳۸۷ ، ﻧﺸﺮ ﻣﺎﻫﯽ، ﺗﻬﺮان، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮو ﯾﺰ رﺟﺒﯽ،دارﯾﻮش و اﯾﺮاﻧﯿﺎن



Das Reich Elam, Kohlhammer, Stuttgart 1964.



“Das Steuerwesen Ostanatoliens im 15. und 16. Jahrhundert”, In: ZDMG
100 (1950), 177-201.

.۱۳۸۷ ، ﻧﺸﺮ ﻣﺎﻫﯽ: ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ اول، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮو ﯾﺰ رﺟﺒﯽ،ﺷﻬﺮﯾﺎری اﯾﻼم
 ﻣﯿﻼدی١٦  و١٥ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺷﺮق آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ در ﺳﺪهﻫﺎی



“Deutschland und Iran im 17. Jahrhundert”, In: FF 11 (1935), 408-409.



“Die Bestimmung von Mithqāl und Dirhem”, In: Zeki Velidi Togan’a
Armağan. Festschrift für Ahmet Zeki Velidi Togan. Istanbul, 1950-55. S.
264-272.

 ﻣﯿﻼدی١٧ آﻟﻤﺎن و اﯾﺮان در ﺳﺪۀ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺜﻘﺎل و درﻫﻢ



“Die ersten Iraner in Deutschland”, In: MIA 10 (1965), 242-245.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در آﻟﻤﺎن

١۵٢

واﻟﱰ ﻫﯿﻨﺘﺲ



“Die Lösung der Frauenfrage in Iran”, In: Orient-Nachrichten 4 (1938), 6-8.



“Die persische Geheimkanzlei im Mittelalter”, In: Festschrift Rudolf
Tschudi, Wiesbaden, 1954. S. 342-355.



ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ زﻧﺎن در اﯾﺮان

دﯾﻮان اﻧﺸﺎ در اﯾﺮان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

“Die Resālä-ye Falakiyyä des ʻAbdollāh Ibn Moḥammad Ibn Kiyā alMāzandarānī”, Ein persischer Leitfaden des staatlichen Rechnungswesens
(um 1363). Herausgegeben. Wiesbaden, 1952.

رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﮑﯿﻪ



“Die spätmittelalterlichen Währungen im Bereich des Persischen Golfes”,
In: Iran and Islam (In Memory of the late Vladimir Minorsky). Ed. C. E.
Bosworth. Edinburgh, 1971. S. 303-314.

ﭘﻮلﻫﺎی راﯾﺞ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در اواﺧﺮ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ



“Ein orientalisches Handelsunternehmen im 15. Jahrhundert”, In: WO 1
(1947-52), 313-340.

 ﻣﯿﻼدی١٦ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺠﺎری در ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ در ﺳﺪۀ



“Eine neuentdeckte Quelle zur Geschichte Irans im 16. Jahrhundert”, In:
ZDMG 89 (1935), 315-328.

 ﻣﯿﻼدی١٦ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﯾﺪ درﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺳﺪۀ

١۵٣



Iran. Politik und Kultur von Kyros bis Rezā Schah. Leipzig, 1938.



Iranische Reise. Eine Forschungsfahrt durch das heutige Persien. Berlin,
1938.

 ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﮐﻮروش ﺗﺎ رﺿﺎ ﺷﺎه،اﯾﺮان
 ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوز:ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان



Irans Aufstieg zum Nationalstaat im fünfzehnten Jahrhundert.: Habil.,
1936; Berlin, 1936; Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd. XV. Yüzyılda İran’ın
Millî Bir Devlet Haline Yükselişi. Çeviri Tevfik Bıyıklıoğlu. Ankara, 1948.

.١٣٦٢ ، ﭼﺎپ ﺳﻮم، ﺧﻮارزﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﯿﮑﺎووس ﺟﻬﺎﻧﺪاری،ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان


Islamische Maße und Gewichte. Umgerechnet ins metrische System.
Leiden: Brill, 1955.

 ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت، ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ورﻫـﺮام: ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺣﻮاﺷـﯽ،اوزان و ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎ در اﺳﻼم
.۱۳۸۸ ،۱۳۶۸ ، ﺗﻬﺮان،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ


“Islamische Währungen des 11. bis 19. Jahrhunderts umgerechnet”, In
Gold, Wiesbaden, 1991.

 ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻃﻼ١٩  ﺗﺎ ﺳﺪۀ١١ ﭘﻮلﻫﺎی راﯾﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺪۀ



“Lebensmittelpreise im mittelalterlichen Vorderen Orient”, In: WO 2
(1954-59), 52-70.

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ



“Nachtragsbemerkung über den Baumeister der Blauen Moschee zu
Tabrīz”, In: ZDMG 91 (1937), 421-422.

اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺒﻮد ﺗﺒﺮﯾﺰ



“Neue Baugestaltung in Iran”, In: FF 13 (1937), 326-328.



“Neue Formen des persischen Wortschatzes”, In: ZDMG 91 (1937), 680698.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﺮان

اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ در واژهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ



“Persien. Großkönige und Satrapen”, In: Kulturgeschichte der Welt. Asien,
Afrika, Amerika. Hg. H. Boekhoff, F. Winzer. Braunschweig: ?, 1966. S.
130-156.

 ﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺎﺗﺮاپﻫﺎ:اﯾﺮان



Persisch. I. Leitfaden der Umgangssprache. Berlin, 1955²; 1959³; Persisch.
Praktischer Sprachführer. Berlin, 19644; völlig neubearbeitete und
vermehrte Auflage 1971.

 راﻫﻨﻤﺎی زﺑﺎن ﻣﺤﺎورۀ روزﻣﺮه:زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ



“Persische Darstellung eines deutschen Botschafters am Hofe des Schah
ʻAbbās vom Jahre 1609”, In: BM 55 (1934), 34-38.

 ﻣﯿﻼدی١٦٠٩ رواﯾﺖ ﺳﻔﯿﺮآﻟﻤﺎن از درﺑﺎر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس در ﺳﺎل



“Persisches im Parzival”, In: AMI 2 (1969), 177-181.



“Quellenstudien zur Geschichte der Timuriden”, In: ZDMG 80 (1936),
357-398.

[ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺎرﺳﯽ در ]اﭘﺮای[ ﭘﺎرﺳﯿﻔﺎل ]واﮔﻨﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن



“Steuerinschriften aus dem mittelalterlichen Vorderen Orient”, In: Belleten
13 (1949), 745-769.

ﺳﻨﮓﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ در ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ



“The Value of the Toman in the Middle Ages”, In: Yād-Nāme-ye Irāni-ye
Minorsky, Teheran, 1969. S. 90-95.

ارزش ﺗﻮﻣﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ



“Zur Frage der Denkwürdigkeiten des Schah Ṭahmāsp I. von Persien”, In:
ZDMG 88 (1934), 46-54.

در ﻣﻮرد ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺷﺎه ﺗﻬﻤﺎﺳﺐ اول



“Zur iranischen Altertumskunde”, In: ZDMG 93 (1939), 363-380.



“Zwei Steuerbefreiungs-Urkunden”, In: Documenta Islamica Inedita,
Berlin, 1952. S. 211-220.

در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن

دو ﺳﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

١۵۴

