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سس رنت  ونیا 

ن ییاروپا احانیس   یو صفو  یدر حکومت عث
ا ریوس   ١مونی
  ٢ترجمۀ فاطمه کیقبادی

رنتس احان اروپایی در حکومت عثمانی و صفوی، قرن، ٣سونیا  - ۱۶های  س

ش۱۷ ن دا ی مطالعات مجموعۀ واریوروم، ر، سم. کاوش، دگرگونی و کنارگذاش

  ٤ص.۳۵۰، م۲۰۱۰ت، یواریوروم اشگ

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

کند. از  مطالعات عربی و اسالمی دارد. دالیل زیادی این گفته را تأیید می

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

و  های میانه سدهکه مبادالت فرهنگی بین کشورهای اسالمی و اروپا در 

اری ا س ژوهشدوران معاصر موضوع  ژوهشگران،  ز  اری از  س هاست، 

گیرند. در سال  را نادیده می هجری) ۱۱و  ۱۰میالدی ( ۱۷و  ۱۶های  قرن

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

رنت رد تا دیدگاه تازهسوی دیگر، سونیا  ه س این خأل را از بین  های علمی  ای را بیابد و مرزهای بین رش

                                                        
انیا)،  دپارتمان متون و زبان .١ شگاه بارسلون (اس  monica_rius@ub.eduهای سامی، دا
شگاه تهران،  .٢ ژوهشکدۀ تاریخ علم دا اسی ارشد تاریخ علم،  شجوی کارش   keyghobadi@ut.ac.irدا

شگاهی. ٣ س تحصیالت دا رنت شگاه فنی درسد ۱۹۶۲اش را در سال  سونیا  ن (آلمان) شروع کرد و در با مطالعۀ ریاضیات در دا

شگاه کارل مارکس رفت و در سال  ۱۹۷۳سال  موفق به دریافت درجۀ دکتری در این  ۱۹۷۷رای مطالعۀ تاریخ ریاضیات به دا

س از آن در سال  زدیک و زبان عربی بخواند و تا سال ۱۹۷۸حوزه شد.  ر رفت تا تاریخ خاور  شگاه مارتین لو در  ۱۹۹۶به دا

ادیار س در سال سمت اس رنت ش کارل زودهوف مشغول به کار شد. خانم  به عنوان  ۱۹۹۶ی در مؤسسۀ تاریخ طب و دا

رلین) شد و در سال  شگاه  ۱۹۹۹ژوهشگر وارد مؤسسۀ تاریخ علم ماکس پالنک ( رای تحقیق به مؤسسۀ تاریخ علم دا

ش ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۴ولفگانگ گوته (فرانکفورت) رفت. وی از سال  های اسالمی  ار در مؤسسۀ مطالعاتی تمدندر سمت دا

ژوهشگر  ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۸آقاخان مشغول گردید و از سال  س در سمت  شگاه سویل خدمت کرد و از آن  به عنوان محقق در دا

ر اینها دست به تألیف مقاله و کتاب در حوزۀ تاریخ ریاضیات،  س عالوه  رنت رگشت.  به مؤسسۀ تاریخ علم ماکس پالنک 

یبانی نقشه ش های حوزۀ مدیترانه در قدیم  های مالی در جوامع اسالمی و تبادالت بین فرهنگی میان سرزمین رداری، مدارس و 

شگاه و قرون وسطی زد .وی سمت ر عهده داشت و در  های آموزشی متعددی در دا سه و یونان  س، فرا های آلمان، امریکا، انگل

ان به تد رکیه و پاکس رداخت. کشورهایی چون  س   .میراث علمی –ر
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. 
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ده ادعا  س ر مطالعات اروپایی) را از بین ببرد. آنچه نو را ه به یکدیگر (یعنی مطالعات اسالمی در  س وا

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

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

شکیل را اجزای  ه است.  ساخته؛ ز رخاس   دهندۀ آن از مبادی مختلف 

است، که در سری مطالعات مجموعۀ واریوروم مرسوم  چنان

جز مقالۀ  بهمختلف است،  های هاین کتاب نیز چاپ جدید مقال

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

ران « ترو دالواله از دوران صفوی در ا نی پ جغرافیای الت

ه شده، » ): مقدمه۱۶۲۴-۱۶۲۸( که با همکاری ولمار شولر نوش

راین این مجلد، از  مقاله ۀبقی ها انفرادی تألیف شده است. بنا

رنت ژوهش های اخیر در زمینۀ انتقال  س در دهههایی که دکتر 

کند. هشت مقالۀ  می عرضهاده است، نمایی کلی فرهنگی انجام د

  عبارتند از:  جلداین 

 ؛۱۷۰۰- ۱۵۵۰عالیق جمهور ادبا در خاورمیانه،  .۱
ارتباط امپراتوری عثمانی و جمهور ادبای اروپای غربی  .۲

 ؛)۱۸-۱۷های  (قرن
ه .۳ شر متون کهن دینی و غیردینی در نوش شده و من شر ترو دالواله (ۀ شد های من  )۱۶۵۲-۱۵۸۶پ
ران ( .۴ ترو دال واله از دوران صفویه در ا نی پ  ؛): مقدمه۱۶۲۸-۱۶۲۴جغرافیای الت
احان اروپای غربی  اوایل دورۀ جدید در خاورمیانه و گزارش .۵ ِ                                      س  ؛ها دربارۀ علوم های آن                  
احان اروپایی  های عثمانی و صفوی به در حکومت» نگاری علم تاریخ«غرور و تعصب: ابداع  .۶ لۀ س وس

دگان  س زدهم و هفدهم قرنو نو  ؛های شا
ِ   ر سعالیق  .۷  ؛نگاری در خاورمیانه و شمال آفریقا از حیث جغرافیا و نقشه ١ک ِ
ت علم نجوم دلیل رویاروییآیا  .۸  های اوایل دورۀ جدید در آن سوی دریای مدیترانه بود؟ جذاب

فاده شده   های این کتاب روش رین مزیت یکی از عمده شاس رهیز از پ است. ارزیابی داوری  رای 

شه مخاطره ،یک فرهنگ ژه اگر حاوی هویت آمیز است، به هم های مخالف باشد که باعث تناقض  و

ر شرق) و عوامل مهم، یعنی تفاوت می را ر اروپا یا غرب در  را های درونی هر منطقه،  شود (اسالم در 

شود. در حقیقت، اختصاص ارزیابی رای   در نظر گرفته  شده است.  اروپا محسوب میتاکنون امتیازی 

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

رطرف می   کند. جوامع اسالمی را 

                                                        
1. Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637). 
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سعالوه، سونیا  به شان دهد که چگونه  داده رنت ش افزوده است تا  های جدیدی را به جغرافیای دا

سخه ای غربی بلکه از حکومتها بازرگانان  های عثمانی،  ی خطی را نه تنها از آفریقای شمالی و آس

ران و مغول در هند، می ه از این، نامه صفوی در ا احان اروپایی  خریدند. گذش شده از س شر  های من

رخی از گردشگران دید تازه ترو دال واله به  اخته«دهد تا با این  ای می مانند پ ا» مناطق ناش شوند و  آش

شان دهند. در واقع مؤلفان اروپایی  چگونگی شکل گیری یک دید کلی از ارتباط اروپا و مؤلفان کهن را 

ک توجه  قرن هفدهم که به جغرافیا عالقه ت به اطالعات کالس س مند بودند به اطالعات معاصر 

ند.  ری داش ش   ب

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

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

ند و زبان عربی را یاد گرفتند و  ان مدت زیادی در کشورهای اسالمی اقامت داش س رو کاتولیک و 

حی جان فرهنگی مس  از طریق مدارس به عنوان مرو 
 
ّ                 عمدتا                           
ً
ها در حین انجام دادن  ت عمل کردند. آن     

رنامه رای بخشودن، در  ر  مأموریت رسمی خود گاهی اوقات به عنوان غرامت یا گاهی  های رصدی و سا

  کردند. ها شرکت می فعالیت

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

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

رای اروپاییان کانون فراگیری زبان رکی و دیگر زبان شهرها مانند حلب و قاهره  ها  های عربی، عبری، 

اسی بود. از نظر زبان احان از مشکالت یادگیری زبان این که قرن ،ش رخی از س ش  های شرقی  ها پ

ژه کسب مهارت  می شکایت س یک زبان خاص، به و را دربارۀ روش تدر کردند، جالب توجه است؛ ز

  در صحبت کردن، به خوبی بحث شده است.

س مقاله ترو دال واله و فرا ه شده، مثال اپتی دال کرو واهایی که دربارۀ پ های خوبی از چگونگی  نوش

  ن علمی به سطح خاصی از آن است.یابی نخبگان به ساختار یک زبان خارجی و مترجما دست

سسونیا  تی  رنت و هنوز  –نقشی که حکومت عثمانی ایفا کرده  ۀدربارمدعی است که باید دیدگاه س

کند.  بازسازی شود. در غیر این صورت، تاریخ، دریافت منفی از تأثیر آن را حفظ می –کند  نیز ایفا می

رک رانیان دربار درست است که مطالعات  ت ۀها و ا ثنائات را  رخی از س های آموزشی اروپایی، اگر اس

ه قرار گرفته است، اما این مس در نظر نگیریم، دست های  له نیز حقیقت دارد که دریافتکم در حاش

حی غربی  شود، بلکه به هر مبحثی مربوط می منفی به این مناطق محدود نمی  به فرهنگ مس
 
                     شود که صرفا
ً
           

  ارتباط ندارد.
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