ﻣﻮﻧﯿ ﺎ رﯾﻮس
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﯿﻘﺒﺎدی
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ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ ،٣ﺳ ﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺻﻔﻮی ،ﻗﺮنﻫﺎی -۱۶
۱۷م .ﮐﺎوش ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷ ﻦ دا ﺶ ،ﺳﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ وارﯾﻮروم،
٤
وارﯾﻮروم اﺷﮕﯿﺖ۲۰۱۰ ،م۳۵۰ ،ص.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﺳﯿﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜ ﻧﯽ و ﺻﻔﻮی

در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ از اﻧ ﺸﺎر اﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﺧﺮﺳ ﺪﯾﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ دارد .دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از

ﯾﮏ ﺳﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان و ﺑﻪو ﮋﻩ دورۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺴ ﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ

ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اروﭘﺎ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و

١۵٩

دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺴ ﺎری از ﮋوﻫﺶﻫﺎﺳﺖ ،ﺴ ﺎری از ﮋوﻫﺸﮕﺮان،

ﻗﺮنﻫﺎی  ۱۶و  ۱۷ﻣﯿﻼدی ) ۱۰و  ۱۱ﻫﺠﺮی( را ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺳﺎل

 ۱۹۹۹وﻗﺘﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﺮنﻫﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺗﺤﻮل ﺰرﮔﯽ رخ داد .از

ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ اﯾﻦ ﺧﻸ را از ﺑﯿﻦ ﺮد ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﺗﺎزﻩای را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﯿﻦ رﺷ ﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ

 .١دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺘﻮن و زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻣﯽ ،دا ﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎرﺳﻠﻮن )اﺳ ﺎﻧﯿﺎ(،
 .٢دا ﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان،
 .٣ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ ﺗﺤﺼﯿﻼت دا ﺸﮕﺎﻫﯽاش را در ﺳﺎل  ۱۹۶۲ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت در دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﯽ درﺳﺪن )آﻟﻤﺎن( ﺷﺮوع ﮐﺮد و در
ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ دا ﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ رﻓﺖ و در ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﮥ دﮐﺘﺮی در اﯾﻦ
ﺣﻮزﻩ ﺷﺪ .ﺲ از آن در ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﺑﻪ دا ﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮ ﺮ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎور ﺰدﯾﮏ و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۹۶در
ﺳﻤﺖ اﺳ ﺎدﯾﺎری در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺐ و دا ﺶ ﮐﺎرل زودﻫﻮف ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﺮﻧﺘ ﺲ در ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮋوﻫﺸﮕﺮ وارد ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ ) ﺮﻟﯿﻦ( ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ
وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮔﻮﺗﻪ )ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت( رﻓﺖ .وی از ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺗﺎ  ۲۰۰۷در ﺳﻤﺖ دا ﺸ ﺎر در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺗﻤﺪنﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
آﻗﺎﺧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺗﺎ  ۲۰۱۲ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻖ در دا ﺸﮕﺎﻩ ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد و از آن ﺲ در ﺳﻤﺖ ﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ ﺮﮔﺸﺖ .ﺮﻧﺘ ﺲ ﻋﻼوﻩ ﺮ اﯾﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب در ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت،
ﻧﻘﺸﻪ ﺮداری ،ﻣﺪارس و ﺸ ﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺣﻮزۀ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ در ﻗﺪﯾﻢ
و ﻗﺮون وﺳﻄﯽ زد .وی ﺳﻤﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در دا ﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠ ﺲ ،ﻓﺮا ﺴﻪ و ﯾﻮﻧﺎن ﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ و در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺮﮐﯿﻪ و ﭘﺎﮐﺴ ﺎن ﺑﻪ ﺗﺪر ﺲ ﺮداﺧﺖ – .ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.
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4. Sonja Brentjes, Travellers from Europe in the Ottoman and Safavid Empires, l6th-17th Centuries, Seeking,
Transforming, Discarding Knowledge, Variorum Collected Studies Series, Ashgate-Variorum, 2010, 350p.

وا ﺴ ﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﺮا ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اروﭘﺎﯾﯽ( را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .آﻧﭽﻪ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ادﻋﺎ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دا ﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ ﻧﯿﻤﯽ از

آن ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﮋوﻫﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻣﺸﮑﻞ ﺮ ﻧﯿﺰ

ﺳﺎﺧﺘﻪ؛ ز ﺮا اﺟﺰای ﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ آن از ﻣﺒﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺮﺧﺎﺳ ﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ وارﯾﻮروم ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ،

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻘﺎﻟﮥ

ﺳﻮم ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻏﯿﺮ از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

»ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻻﺗ ﻨﯽ ﭘ ﺘﺮو دﻻواﻟﻪ از دوران ﺻﻔﻮی در ا ﺮان

) :(۱۶۲۸-۱۶۲۴ﻣﻘﺪﻣﻪ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وﻟﻤﺎر ﺷﻮﻟﺮ ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ،

ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ اﻧﻔﺮادی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ ،از

ﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺮﻧﺘ ﺲ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﮥ اﻧﺘﻘﺎل

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺸﺖ ﻣﻘﺎﻟﮥ
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اﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﻋﻼﯾﻖ ﺟﻤﻬﻮر ادﺑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ۱۷۰۰-۱۵۵۰ ،؛
 .۲ارﺗﺒﺎط اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻬﻮر ادﺑﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ
)ﻗﺮنﻫﺎی (۱۸-۱۷؛
 .۳ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ در ﻧﻮﺷ ﻪﻫﺎی ﻣﻨ ﺸﺮ ﺸﺪﻩ و ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ ۀ ﭘ ﺘﺮو دﻻواﻟﻪ )(۱۶۵۲-۱۵۸۶
 .۴ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻻﺗ ﻨﯽ ﭘ ﺘﺮو دﻻ واﻟﻪ از دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ در ا ﺮان ) :(۱۶۲۸-۱۶۲۴ﻣﻘﺪﻣﻪ؛
ﻏﺮﺑﯽ اواﯾﻞ دورۀ ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﮔﺰارشﻫﺎی آنﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻮم؛
 .۵ﺳ ﺎﺣﺎن اروﭘﺎی
ِ
 .۶ﻏﺮور و ﺗﻌﺼﺐ :اﺑﺪاع »ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻋﻠﻢ« در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺻﻔﻮی ﺑﻪوﺳ ﻠﮥ ﺳ ﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ
و ﻧﻮ ﺴ ﺪﮔﺎن ﻗﺮنﻫﺎی ﺷﺎ ﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ؛
 .۷ﻋﻼﯾﻖ ِ ِﺮﺳﮏ ١در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ از ﺣﯿﺚ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری؛
 .۸آﯾﺎ ﺟﺬاﺑ ﺖ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم دﻟﯿﻞ روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎی اواﯾﻞ دورۀ ﺟﺪﯾﺪ در آن ﺳﻮی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮد؟
ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪﻩ ﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب روش اﺳ ﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺮای ﺮﻫﯿﺰ از ﭘ ﺶداوری اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ
ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻤ ﺸﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻪو ﮋﻩ اﮔﺮ ﺣﺎوی ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺎﻗﺾ

ﻣﯽﺷﻮد )اﺳﻼم در ﺮا ﺮ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﻏﺮب در ﺮا ﺮ ﺷﺮق( و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دروﻧﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ،
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺸﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻣﺘﯿﺎزی ﺮای اروﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دﺷﻮاریﻫﺎی ﻧﻮﺷ ﻪ ﻫﺎی اواﯾﻞ دورۀ ﺟﺪﯾﺪ درﺑﺎرۀ آﺳ ﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺳ ﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ

ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ را ﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.

1. Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637).

ﺑﻪﻋﻼوﻩ ،ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ دادﻩ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی دا ﺶ اﻓﺰودﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺻﻔﻮی در ا ﺮان و ﻣﻐﻮل در ﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﮔﺬﺷ ﻪ از اﯾﻦ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨ ﺸﺮ ﺸﺪﻩ از ﺳ ﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘ ﺘﺮو دﻻ واﻟﻪ ﺑﻪ ﺮﺧﯽ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان دﯾﺪ ﺗﺎزﻩای ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ »ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺷ ﺎﺧﺘﻪ« آﺷ ﺎ ﺷﻮﻧﺪ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ از ارﺗﺒﺎط اروﭘﺎ و ﻣﺆﻟﻔﺎن ﮐﻬﻦ را ﺸﺎن دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺆﻟﻔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ

ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺴ ﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻼﺳ ﮏ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑ ﺸ ﺮی داﺷ ﻨﺪ.

ﺮای ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ روﯾﮑﺮد ﺗﺎزﻩای ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در

ﺳﯿﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜ ﻧﯽ و ﺻﻔﻮی

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و آﺳ ﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻠﮑﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ،

ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ( ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻩ ،اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآوری ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸ ﺸﺎن

ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﺮو ﺴ ﺎن ﻣﺪت زﯾﺎدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺎﻣﺖ داﺷ ﻨﺪ و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻋﻤﺪﺗﺎ ً از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ّ
ﻣﺮوﺟﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴ ﺤﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم دادن
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺮای ﺑﺨﺸﻮدن ،در ﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺻﺪی و ﺳﺎ ﺮ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺴ ﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺗﻮﺟﻪ و ﮋۀ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺻﻔﻮی ﺑﺎ

ﺳ ﺎﺣﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷ ﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴ ﺤﯽ در آﺳ ﺎ ﮐﻠﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﺳ ﺎﺣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ

ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﺐ و ﻗﺎﻫﺮﻩ ﺮای اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺒﺮی ،ﺮﮐﯽ و دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎ

ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ زﺑﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﭘ ﺶ ﺮﺧﯽ از ﺳ ﺎﺣﺎن از ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎنﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ ز ﺮا درﺑﺎرۀ روش ﺗﺪر ﺲ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎص ،ﺑﻪ و ﮋﻩ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت

در ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﭘ ﺘﺮو دﻻ واﻟﻪ و ﻓﺮا ﺴﻮا ﭘﺘﯽ دﻻ ﮐﺮوا ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ ،ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺻﯽ از آن اﺳﺖ.

ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﺳ ﺘﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻩ – و ﻫﻨﻮز

ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﺎرﯾﺦ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﻔﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺮکﻫﺎ و ا ﺮاﻧﯿﺎن درﺑﺎرۀ ﺮﺧﯽ از ﺳ ﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ،اﮔﺮ اﺳ ﺜﻨﺎﺋﺎت را

در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،دﺳﺖﮐﻢ در ﺣﺎﺷ ﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی
ً
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴ ﺤﯽ ﻏﺮﺑﯽ
ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد.

ﻣﻌﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺸﺮﯾﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ا ﺮاﻧﯽ ) ،(Iranian Studiesﺳﺎل ،۴۷
ﺷﻤﺎرۀ  ،۳ﻣﻪ  ،۲۰۱۴ص ۴۸۶-۴۸۳ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ – .ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.
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