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نــه خود ســنی دارد و نــه نهاد علمــیای کــه در آن کار میکند ،پیشــینه چندانی
دارد« .پــدرام خســرونژاد» که در ایران ،تا کارشناســی ارشــد ،در حــوزه هنر کار
کــرده و البتــه هنوز هــم از آن جدا نشــده و نقاشــیهای مذهبی را مورد بررســی
قرار میدهد ،اما با آغاز تحصیل در فرانســه ،به ســوی مردمشناســی اجتماعی
و فرهنگی گام برداشــت و شــیرهای ســنگی بختیــاری را مورد مداقه قــرار داد.
در ایــن میان اما از قافله تدریس نیز غافل نشــد؛ در هنــگام تحصیل در پاریس،
3ســال در مرکز مطالعات شرقشناسی و خاورمیانه دانشگاه آکسفورد انگلیس
به تدریس پرداخت و پس از اخذ دکتری ،به دانشــگاه ســنتاندروز اســکاتلند
رفــت و آنجا هــم حضوری  8ســاله در عرصــه آموزش داشــت که البتــه آنجا
نخســتین فعالیت علمیاش بــود .افــزون بر این،
هم مردمشناســی ،حیطــه
ِ
فرصتهای مطالعاتی را نیز در سوئیس ،برزیل و ژاپن سپری کرد .ناگفته نماند
که پژوهشهــای گســتردهای را هم دربــاره عکسهای ســیاهان و غالمان عصر
جنگ مرتضــی آوینی انجام داده اســت .اما آنچه
قاجار و همچنین ســینمای ِ
محل توجه گفتوگویی اســت کــه در ادامه میخوانید ،حضور او در دانشــگاه
ایالتــی اوکالهمــا در امریــکا بهعنــوان مدیــر گــروه ایرانشناســی و مطالعــات
خلیجفارس اســت .به بیان دیگر ،او که از نیمه دسامبر  2015در این نهاد علمی
حضور یافت ،نخســتین مدیر آن بــود و توفیق یافت تا با برقــراری ارتباطهای
مؤثر با مراکز علمی و دانشــگاهی ایران ،این نوپاترین نهاد ایرانشناسی جهان
را بشناساند و جایگاه آن را ارتقا بخشد .این دیدار و گفت و گو در سفر اخیر او به
تهران (آذرماه سال گذشته) صورت پذیرفت،که در پی میآید.

گرفتهاند .در دانشگاه آکسفورد ،بودجههای
ســنگینی صرف شــده و کتابخانه فردوسی
در کالــج وادام ( )Wadham Collegeهــم
ایجــاد شــده کــه کتابهــای قابــل توجهــی
هــم بــه آن اهدا شــده اســت .انگلیس هم
مانند فرانســه ،مؤسسه ایرانشناســی دارد
امــا کســانی رأس کار هســتند کــه ایــران را
نمیشناســند و دردی هــم از ایــران دوا
نمیکننــد چــون در پــی مقاصــد سیاســی
هستند .پیشــینه ایرانشناســی در انگلیس
فــراز و فرودهایــی داشــته اســت امــا خانم
وستا ســرخوش کرتیس (Vesta Sarkhosh
 )Curtisکه سکهشناس و تاریخدان مجربی
است ،توانست کمک کند تا ایران شناسی در
آنجا ســرپا بماند .البته مورخــان َق َدری هم
بخصوص در دوره صفویه در دانشــگاههای
کمبریــج ،دانشــگاه آکســفورد و منچســتر
( )University of Manchesterحضــور
دارند.
ëëنظرتــان در مورد هلنــد با وجود دانشــگاه
لیدنوبلژیکباوجوددانشگاهگنتوسوئد
با توجه به آنکه تنها کشــور اســکاندیناوی در
اینحوزهاست،چیست؟
ســوئد را جزو کشــور اســکاندیناوی قرار

ëëبیش از دیگر فعالیتهایتان ،عالقهمندم
دربــاره ایرانشناســی در دانشــگاه اوکالهما
صحبتکنیم.
بلــه ،مــن از  15دســامبر  24( 2015آذر
 )1394مســئولیت دپارتمــان تازه تأســیس
ایرانشناســی و مطالعــات خلیــج فــارس
دانشــگاه اوکالهمــا (Iranian and Persian
Gulf Studies, The University of
 )Oklahomaرا برعهده دارم که با حمایت
مالی خانواده فرزانه تأســیس شــده اســت
و بــه بیــان دیگــر ،نوبنیادتریــن دپارتمــان
ایرانشناســی دنیــا اســت .بالفاصلــه پس
از برعهــده گرفتــن این شــغل ،با دانشــگاه
اصفهــان تفاهمنامه امضا کردیم و ســعی
بــر آن داریــم تا  6دانشــجوی دکتری تمدن
ایــران و اســام را برای فرصــت مطالعاتی
بــه دانشــگاهمان دعــوت کنیــم .همچنین
توافقنامههایی هم با دانشــگاههای شــیراز
و فردوســی مشــهد و خــاوران  -بهعنــوان
بزرگترین دانشــگاه غیر انتفاعــی در ایران -
امضا کردیــم .اینگونه فعالیتها ،کســی را
میخواهــد کــه هفت کفش آهنین بپوشــد
و هفــت عصــای آهنیــن به دســت بگیرد و
جلــو بــرود و دغدغه داشــته باشــد و بگوید

توگو با «پدرام خسرونژاد»؛ مدیر گروه ایرانشناسی و مطالعات خلیج فارس دانشگاه ایالتی اوکالهما در امریکا
گف 

به دنبال جذب ایرانیان به نوپاترین نهاد ایرانشناسی جهان

برای تبادل علمی در ایرانشناسی ،هیچ دانشگاه اروپایی و امریکایی همکاری نکرده و تنها ایران است که در این رابطه متقابل علمی هزینه میکند
 ëëآقــای خســرونژاد! درابتدا و بــرای ورود به
بحث ،از پیشــینه خانوادگی خــود بگویید و
اینکهخانوادهایکهشــمادرآنرشــدکردید،
چقــدر در جهتگیــری آینــده شــما نقــش
داشت؟
من در سیزدهم فروردین سال  1348در
تهران به دنیا آمدم و در ایران بزرگ شــدم.
پدرم در کنار شــغل اصلی خود به نقاشــی
نیــز عالقهمنــد بــود و البتــه به دلیــل اینکه
مادرم در دانشــگاه شــیراز درس میخواند
و همچنیــن معلــم عشــایر قشــقایی بــود،
فهلیان ممســنی،
چندســالی را در منطقــه
ِ
میان عشــایر قشــقایی زندگی کــردم و بعد
کــه به تهــران آمدیــم ،دوران دبســتان را در
مدرســه فرهــاد بــه مدیریــت خانم تــوران
میرهادی درس خواندم.
ëëپسخانوادهشمااهلفرهنگبودند؟
بله
ëëو چقدر عنصر کتاب در خانواده پدری شما
پررنگبود؟
خیلیمعمولیبود.شایدپیشازمدرسه،
کتابخواندنمشروعشد.وبیشتربهکتابهنر
عالقه داشتم چون پدرم نقاشی کار میکرد و
البته با تشــویق خانواده ،هنر را ادامه دادم .به
همین دلیل برای مقطع کارشناسی ،در سال
 1367به ســراغ رشته نقاشی در دانشگاه هنر
رفتموکارشناسیارشدراهمدررشتهپژوهش
هنراخذکردم.ناگفتهنمانددرآنزمان،بیشتر
دانشگاههابهدلیلدورانپسازجنگ،شرایط
خاصی داشتند .دانشگاه ما همه پسر بودند و
دانشگاهالزهراهمهدختربودند.
 ëëمهمتریناســتادانشــمادردانشــگاهچه
کسانیبودند؟
ما با اکثر استادان دانشگاه کار میکردیم
و بــه هر حال دانشــجوهای آرامــی نبودیم.
درآن زمــان مــن بــا اســتادانی نظیر مهدی
حســینی ،محمد ابراهیم جعفری ،فرشید
ملکــی ،روئیــن پاکبــاز ،مرحــوم فیــاض و
روحبخش کار کردم.
ëëبرایاخذدکتریبهفرانسهرفتید؟
بلــه ،ســال  2000بــرای اخــذ دکتــری در
رشته مردم شناسی اجتماعی و فرهنگی به
فرانسه رفتم .ســال اول در دانشگاه سوربن
( )La sorbonneو  4ســال بعــد در مدرســه
عالــی مطالعات علــوم اجتماعــی پاریس
(École des hautes études en sciences
 )socialesدرس خوانــدم .پیــش از آن ،در
سفر به منطقه بختیاری ،با شیرهای سنگی
روبر شدم که ســنگ قبر دلیران عشایر بود.
بــه این موضوع عالقهمند شــدم و موضوع
کار من همین شــیرهای سنگی شد .به این
بهانه نگاهی هم به آیین ســوگواری عشایر
لنگ مســجد ســلیمان تا
بختیــاری هفــت ِ
ُ
بازفــت و چلگــرد چهارمحال داشــتم .این
مقولــه ،چنان برایــم جذاب اســت که هنوز
یکی از شاخههای مطالعاتیام است.
ëëعنوان پایان نامه شما مشخصاً چه بود؟
بررسی شیرهای سنگی از دید مطالعات
میانرشتهای.
ëëاستادراهنمایشماچهکسیبود؟
اســتاد راهنمــای من در فرانســه« ،تری
زارکــن» ( )Thierry Zarconeبــود .او کــه
معلــم پویایی اســت ،یکــی از متخصصان
َش َمنیســم در اســام بــه حســاب میآیــد.
ناگفته نماند او به ایران هم آمده است.
ëëدرچهسالیدفاعکردید؟
در آوریل ( 2007فروردین  .)1386بعد
از آن  9ماه برای دوره فوق دکترا به سوئیس

رفتــم و بعــد ،در دانشــگاه ســنتاندروز
اســکاتلند ()University of St Andrews
شــغلی ایجــاد شــد کــه تــا  8ســال (ابتدای
 )2015آنجــا بــودم و مســئولیت مطالعات
ایران بعد از انقالب را برعهده
مردمشناسی ِ
داشتم .البته  3سالی ( )2004 -2007که در
پاریس دانشــجو بودم ،شــغلی در دانشگاه
آکســفورد ( )University of Oxfordداشتم
و  3ســال هــم در دانشــگاه آکســفورد ،در
مرکز مطالعات شرقشناســی و خاورمیانه
تدریس کردم.
ëëاجازه دهید به شــیرهای ســنگی برگردیم.
چرا این موضوع برای شما جذابیت داشت
وبهدنبالآنرفتید؟
یکــی از وجــوه جذابیتــش ایــن بــود کــه
کســی روی این موضــوع کار نکرده بــود و تا
شــروع تحقیقــات مــن مطالعاتــی در این
زمینه وجود نداشــت .بــه بیان دیگر ،چنین
موضوعات نامکشوفی است که پژوهشگر را
به دنبال خود میکشاند .من هنر خواندهام
و از دیــد هنــر و مردمشناســی ایــن موضوع
خیلی مهم بود اما هیچ اطالعاتی جز خود
شیرها و نوشتههای پشت آنها که اطالعات
روی قبــر بود ،نداشــتیم .البته بــا این توجه
که در ایران ،روششناســی اهمیت چندانی
ندارد ،پــس از آموختــن آن ،توانســتم وارد
این پژوهش گسترده شوم .جذابیت خاص
دیگری هم که داشــت ،این بود که ریشه در
مراســم ســوگواری عشــایر بختیاری داشت
کــه در میــان آنها ،باورهای دینی و شــفاهی
دخیل است.
ëëســیاه چادر که محل زندگی آنها است ،در
پژوهششمانقشداشت؟
بلــه ،شــیوه زیســت آنهــا بســیار کمک
میکنــد زیرا آنها این شــیرها را برای مردان
خوانیــن خود که
جنگــی ،مــردان بزرگ یــا
ِ
درمیگذشــتند ،میســاختند .جالــب آنکه
کســانی کــه ایــن شــیرها را میســاختند،
بختیــاری نبودند و از اصفهــان ،گلپایگان و
خوانســار فصلی ســفر میکردند و سفارش
میگرفتندوشیرسنگیمیساختند.
ëëدر مردم شناســی جهانی ،بحث شیرهای
سنگیچهجایگاهیدارد؟
دلیلــی نــدارد که آنها شــناختی داشــته
باشــند چــون کارشــان این نیســت .بیشــتر
بایــد بگوییــم جایــگاه ایــن Material
 Cultureچگونــه اســت .بحــث مطالعات
مزارها و قبور در هر کشــوری ،نشــان دهنده
پارهفرهنگهــای هــر منطقه هســتند و هر
کشوری در جایگاه خودش و برای مطالعات
خودش اهمیت دارد.
ëëشما هم فرانســه و هم اســکاتلند را تجربه
کردهایــد و حــاال هــم کــه در امریــکا حضــور
دارید .درک و دریافت شــما از تفاوت فضای
آکادمیــک ایــن کشــورها بویــژه در حــوزه
ایرانشناسیچگونهاست؟
اجــازه دهیــد مشــخصاً درباره  16ســال
حضــورم در خــارج از کشــور و آگاهــیام از
سیاســتگذاری مطالعات ایرانشناســی در
این کشــورها کــه میدانم و تجربــه کردهام،
صحبــت کنــم .در آســیا علیالخصــوص
آســیای دور ،چیــن چنــدان رشــد نیافتــه
و ســابقه قابــل توجهــی نــدارد .امــا ژاپــن،
تاریخدانــان و محققــان برجســتهای دارد
کــه نشــانمیدهــد طی  30ســال گذشــته
خیلــی دقیــق کار کردهانــد .مورخانــی مثل
«نوبوآکــی کونــدو» و «توموکــو مــوریکاوا»
بــه ایــران آمدند و فارســی را مثــل ما حرف

میزننــد و میخوانند و مینویســند .مزیت
محققان ژاپنــی چه دوران پیــش از انقالب
و چــه دوران بعــد از انقــاب ،این اســت که
خود را درگیر سیاســتهای منطقــه و ایران
نکردنــد و بــه معنای واقعــی کلمه محقق
هستند .حقهباز نیستند ،خطوط قرمز ما و به
عبارتی قوانین زمین بــازی را میدانند و به
آن احترام میگذارند .خیلی راحت کارشان
را انجام میدهند ،دانشجویان را میآورند،
ســخنرانی میکننــد ،مقاله چــاپ میکنند
و بــرای درازمــدت ســرمایهگذاری کردهاند.
من در کشــورهای دیگر آسیای میانه مانند
تاجیکســتان و قزاقســتان و قرقیزســتان
وارد نمیشــوم چون در این کشــورها ،دفتر
مطالعات ایرانشناسی وجود دارد.
ëëدرهندچطور؟
هند هم فعالیت بســیار گسترده و البته
دیرینــهای دارد امــا اطالعــات مــن نســبت

برش

ëëیعنیدرفرانسه،نگاهسیاسیغالببردید
علمیاست؟
بله و حتی فضای علمی بین خودشان
هم آلوده است و البته بدتر با ایرانیها .تأکید
میکنم در اعتبار علمی کار آنها هیچ شک
و تردیــدی وارد نیســت؛ بحــث مــن درباره
اســتراتژی کار آنها اســت کــه در مطالعات
ایرانشناسی اشکاالت بسیاری وجود دارد.
ëëدرفرانســهجایگاهبخشفارســیمؤسسه
ملــی زبانهــا و تمدنهای شــرقی (اینالکو)
چطوراست؟
آن هــم جــزو همینها هســت و جدای
از هــم نیســتند .توجــه داشــته باشــید کــه
مطالعــات ایرانشناســی در آنجــا  4پایــه
دارد؛ اینالکــو ،IFRI ،دانشــگاه ســوربن  3و
دانشــگاه استراســبورگ .بحــث این اســت
کــه ســردمداران ایــن جریــان در فرانســه،
سیاســت صحیــح و دقیقــی ندارنــد یعنی

هم معلم و هم محقق هستند و تحقیقاتی
را که انجام داده و میدهند بسیار آکادمیک
اســت و تعریــف دارد .آلمانیهــا مســائل
شــخصی را از مباحث علمی جدا میکنند
تا آنجا که میشود به آنها در امور آکادمیک
اعتماد کرد .آنها میدانند که ایرانشناســی
چیست و میدانند که از کجا باید شروع کرد.
حــدود و ثغور رابطه خود را نگه داشــتهاند،
کار سیاسی نمیکنند و البته در همه زمینهها
فعالیــت میکننــد .یکــی از این افــراد ،پدر
فولکلــور شناســی ایــران؛ اولریــش مارزلف
( )Ulrich Marzolphاســت که شاگرد سید
ابوالقاســم انجوی شــیرازی بوده و هر ســال
دو ،سه بار به ایران میآید و فرهنگ و زبان و
دین ما را میشناسند.
توگوکردمو
ëëحتیوقتیمنبامارزلفگف 
ازاوپرسیدم،مردمآلمانچقدراهلمطالعه
وکتابخواندنهستند،برآشفتهشدوگفت

ëëدربارهبرنامهنقاشیهایدیواریمذهبیوپروژهشهیدآوینیکهیکیازکارهایعلمیتاناستتوضیحیدهید.
بلــه ،یکــی از بزرگتریــن طرحهای من بحــث زیارت و بقاع متبرکه ،هنر نقاشــی دیــواری مذهبــی ،امامزادهها،
شمایلنگاری یا پردهخوانی است که به اشتباه نقاشی قهوهخانهای شهرت یافته است .کار من ،هنر شیعه ایرانی
است و چون هنر خواندهام ،به این کار نیز عالقه دارم .البته کار دیگرم - ،جز عکسهای قاجار که در مجالی دیگر
به آن خواهم پرداخت  ،-جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و بحث شهادت و مستند روایت فتح و داستانهای آن
است .سال  2007برنامهای را در مؤسسه باربیکن لندن ( )Barbican Centreکه یکی از مهمترین مراکز فرهنگی،
هنری دنیا اســت ،برنامهریزی کردم و طی یک هفته ،ســینمای جنگ ایران و عراق را بر اساس دیدگاه مرتضی
آوینی بررسی کردیم .نادر طالبزاده ،رخشان بنیاعتماد و روبرت صافاریان به همراه دو استاد دانشگاه آکسفورد
دعوت شدند و فیلمهای او به نمایش درآمد .برای آنها زیرنویس انگلیسی آماده شد که تا به آن موقع ،چنین
کاری انجام نشده بود .بعد به دانشگاه سنت اندروز رفتم و کتابخانه مرتضی آوینی را آماده کردم .در حال حاضر
اگر کســی بخواهد روی آثار آوینی کار کند ،به من ایمیل میزند و بالفاصله او را به دوســتانم معرفی میکنم .با
اینکه  29سال از پایان جنگ سپری شده ،اما موضوعات جدیدی ازسوی دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی در این
رابطه مطرح میشود.

بــه آن منطقــه محــدود اســت .مطالعــات
ایرانشناسی در اروپا و امریکا سابقه تاریخی
دارد و ایــن قضیه با اهداف مختلفی شــکل
گرفته اســت .تا شــما در هر کشــوری زندگی
نکنید و بــا این افراد کار نکنیــد ،آواز دهل از
دور شــنیدن اســت .از فرانســه شــروع کنیم
که د ر آنجا تحصیلکردهام .این کشــور مراکز
قدیمــی در ایرانشناســی دارد و ایرانیهای
بســیاری در آنجــا تحصیــل میکننــد .از
ســالهای دهــه  1350مؤسســه مطالعات
و تحقیقــات اجتماعــی ایجاد شــد که همه
آنهــا از جمله احســان نراقی ،باقــر پرهام و
داریوشآشوریتحصیلکردهفرانسهبودند.
از آن سو ،مونوگرافی و مطالعات منطقهای
رشد کرد و کسانی مانند کریستین برومبرژه
( )Christian Brombergerبــه ایران آمدند
به این معنا که آنان هم با ایرانیان در تماس
بودهاند .کســانی چون دکتر محمدحســین
پاُپلــی یــزدی یــا اصغــر کریمــی از جملــه
محققــان ایرانــی هســتند کــه بــا محققــان
فرانســوی مرکــز مطالعــات ایرانشناســی
در فرانســه ( )IFRIهمکاریهــای پیوســته
داشــتهاند .با وقــوع انقالب اســامی ،رفت
و آمد محققان فرانســوی به ایران کم شــد.
بهطور مثال من بورسیه دولت فرانسه بودم
و وقتی به آنجا رفتم ،باید در ایرانشناســی
اســتادی پیــدا میکردم کــه بتوانم بــا او کار
کند .به انجمن ایرانشناســی فرانسه رفتم
تــا کارم را ادامــه دهم امــا نتوانســتم ادامه
دهم و استاد راهنمایم را عوض کردم .آنها
میان خودشان دچار درگیریهای سیاسی و
اخالقی هستند که تالش علمی را با چالش
مواجهمیسازد.

هم بین خودشــان دچار مشــکل هســتند و
هم با محققان دیگر فرانسوی  -و حتی غیر
فرانسوی  -که درباره ایران کار میکنند.
 ëëایرانشناســانی مثــل شــارل هنــری
دوفوشــهکور یا ژیلبر الزار چطور؟ آنها هم در
همینگروهقرارمیگیرند؟
اول قرن بیستم بودند که در
آنها نســل ِ
تاریخ و ادبیات ایران کار کردند و اکنون بیشتر
علوم اجتماعی ،سیاسی و جغرافیایی است
که آنها کار میکنند .متأسفانه هیچگاه طرح
درازمدتی تعریف نکردند که تعادل داشته
باشــد یعنی مثالً تفاهمنامه امضا شــود که
دانشجو از آنجا بیاید یا از ایران دعوت شود.
البتــه آنهــا مشــکالت عمــده دیگــری نیز
دارند و محققانی هم که از ایران میآیند،
ســاز خودشــان را میزننــد .گویــی در
خصلت آنها اســت که در مســائل داخلی
ایــران هم دخالت میکننــد در صورتیکه
ایــن مســأله هیــچ ربطــی بــه آنها نــدارد،
چون دستور زبان مطالعات ایرانشناسی
بعــد از انقــاب را نفهمیدنــد .مطالعات
ایرانشناســی در فرانســه تــا وقتیکــه در
امور داخلی ایران دخالت میکنند ،آینده
روشنی ندارد.
ëëپــس میتوانــم نتیجه بگیــرم که شــما به
فرانسهبدبینهستید؟
نه ،بدبینی نیســت ،این استدالل بر این
اساس اســت که آنها را میشناسم .در اروپا
جایگاه دوم به آلمان میرســد .در فرانســه
میتــوان معلم یا محقــق بــود؛ در صورت
محققبودن،میتواندرمؤسسهمطالعات
فعالیــت کــرد و اگــر معلــم ،میتــوان در
دانشــگاه تدریس کرد امــا محققان آلمانی

که محور صحبت ما ایرانشناســی اســت و
مراواردبحثحاشیهاینکنید.
همینطور است .بعد از آلمان به جهت
شــناخت بــه اتریــش میرســیم کــه یــک
مؤسســه ایرانشناســی در وین دارد .بیشتر
پژوهشــگران آن مــورخ هســتند و بیشــتر بر
تاریخ صفویه و قاجاریه متمرکز هستند.
ëëیعنــی نهــاد دانشــگاهی مرتبــط بــا
نشناسیندارد؟
ایرا 
دانشــگاه در خود وین هســت و پذیرش
آن محدود اســت .بــه اعتقاد من ،محققان
خوبــی هســتند امــا گــروه بزرگــی نیســتند
کــه اســتراتژی کالن داشــته باشــند .یکــی از
پدرخواندههای ایرانشناسی دنیا ،پروفسور
بــرت فراگنــر ( ،)Bert Fragnerاتریشــی
اســت کــه بارهــا بــه ایــران آمــده و بســیار
قابــل احتــرام اســت .در اروپــا ،ایتالیــا در
مطالعــات باستانشناســی و زبانهــای
باســتانی بســیار پیــش رفتــه اســت .آنهــا
بیشــتر در زمینه تاریخ و باســتان شناســی
کار میکننــد و چنــدان در بحــث معاصــر
حرفی ندارند ،چون استادی ندارند.
ëëدرمرور،هیچاشارهایبهانگلیسنکردید.
بلــه ،انگلیس قدمت زیادی نســبت به
بقیــه کشــورها در مطالعات ایرانشناســی
دارد .چــه ،ســرمایهگذاریهایی از ســالها
قبــل از انقــاب در دانشــگاههای آکســفورد
و کمبریــج ()University of Cambridge
شــده و بویــژه آکســفورد کــه قدیمیتریــن
پایگاه مطالعات ایرانشناسی در آنجا بوده
اما مشــکل در این کشــور به مسائل سیاسی
میان دو کشور ایران و انگلیس برمیگردد که
محققان هم تحتالشعاع این موضوع قرار

در سفر
به منطقه بختیاری،
با شیرهای سنگی
روبر شدم که
سنگ قبر دلیران
عشایر بود .به این
موضوع عالقهمند
شدم و موضوع
پایاننامه دکترای
من همین شیرهای
سنگی شد .به این
بهانه نگاهی هم
به آیین سوگواری
عشایر بختیاری
لنگ مسجد
هفت ِ
ُ
سلیمان تا بازفت و
چلگرد چهارمحال
داشتم .این مقوله،
چنان برایم جذاب
است که هنوز
یکی از شاخههای
مطالعاتیام است

میدهیم اما در اســکاندیناوی ،تک اســت.
مثــاً شــهرام خســروی یکــی از مهمتریــن
ایرانشناســان آن منطقــه اســت .در نــروژ
هم کسانی هســتند؛ مثالً در دانشــگاه اُسلو
( ،)University of Osloاز مردمشناســان
بســیار خــوب ،خانــم اینگویلد فلســکرود
( )Ingvild Flaskerudاســت کــه دربــاره
مراســم شــیعه و زنــان امــروز کار میکند.
اما متأســفانه تحقیقات خیلی خوبشان
انفــرادی انجــام میشــود و مجمعــی
ندارنــد .دربــاره هلنــد هــم ،دانشــگاه
لیــدن ( )Leiden Universityیــک
جزیــره جداگانــه اســت .البتــه مطالعات
ایرانشناســی در لیــدن بیشــتر بر اســاس
تاریــخ دوران پهلــوی اول اســت و
دانشــجویان خوبی را هم تربیت کردهاند
امــا دپارتمــان مطالعــات ایرانشناســی
نیســت .دانشــگاه لیــدن ،از یــک منظــر
مهــم اســت و آن هم اینکه یک دانشــگاه
میانرشــتهای اســت کــه تنهــا مطالعات
ایرانشناســی ندارد و علــوم دیگری چون
مردمشناســی ،جامعهشناسی و تاریخ که
مرتبط با ایران شود را پوشش میدهد.
ëëاگر موافق باشید به سراغ امریکای شمالی
برویم.
بلــه ،حتمــاً در کانــادا ،مطالعــات
ایرانشناســی منــوط بــه فــرد اســت مثــل
اســکاندیناوی .شایان توجه است اما جزیره
متروکهستند.
ëëدر امریــکا بهنظــر میرســد ،اوضــاع بهتر
باشد.
بلــه ،در امریکا ســابقه  70 - 60ســاله از
ســرمایهگذاری ایران در دانشگاههای مهم
امریــکا و کرســیهای ایرانشناســی بعــد از
انقالب وجود دارد .در دانشــگاههای امریکا
عموماً مطالعات ایرانشناســی با ایرانیانی
اســت کــه مســؤل آن دپارتمان هســتند که
 80درصد ،مورخان سرشناســی از استادان
مســلم دوران صفویه ،قاجــار و پهلوی تا به
امروز هستند .مسأله اصلی مطالعات ایران
در امریکا به تاریخ ایران پیش از ورود اسالم،
تاریــخ باســتان ،باستانشناســی ،زبانهای
باســتانی و آمــوزش زبــان فارســی محدود
میشــود اما مسأله این اســت که پس ایران
معاصر چه میشــود؛ بــرای تاریخ معاصر
چه کســی را دارید ،برای مردمشناســی چه
کســی را داریــد ،بــرای ادبیــات معاصر چه
کســی را داریــد و چگونــه میخواهیــد ایران
معاصر را بررسی کنید.
ëëایــران در این برقراری ارتبــاط ،کاری انجام
دادهاست؟
ابتــدا اشــاره کنم کــه در بحــث علمی
همــه ایــن کشــورها و نهادهــای علمــی و
دانشــگاهی ،هیــچ شــبههای وجــود ندارد
اما مشــکل این اســت کــه از خودمان این
ســؤال را مطرح کنیم آیا بواقع آنها عالقه
داشتند با ایران ارتباط برقرار کنند یا نه که
این پرســش درباره همه کشورها است که
برقــراری ارتباط آنها بــه چه معنایی بوده
اســت؛ آیا برای کار علمی بوده یا امضای
تفاهمنامــه در جهــت رد و بــدل کــردن
دانشــجو امــا بــه هــر روی ،ایــن همــکاری
را هیــچ کــس نکــرد .تنهــا دپارتمــان
ایرانشناســی در اتریش در حال همکاری
بــا دانشــگاه اصفهــان اســت .ایــران برای
دعوت از آنها بســیار هزینه کرده است .به
بیــان دیگر تنها کشــوری کــه در این رابطه
متقابل علمی هزینه میکند ،ایران است.

میخواهــم ایــن ارتباط برقرار شــود .شــاید
مشــکل همکاران مــن در امریکا این اســت
کــه حوصلــه ایــن کار را ندارنــد .اینجا فقط
عالقه و اشتیاق نیست ،الزم است که تجربه
داشــته باشــی و بدانی که در فرانسه ،ژاپن
و انگلیــس چه اتفاقی افتاده اســت .حتی
در میــان پژوهشــگران آنهــا زندگــی کرده
باشــی ،از نزدیــک بــه مشــکالت اشــراف
داشــته باشــی و از آن ســو راهها و چاههای
کشــور خــودت را هــم بدانــی و بــه هــم
تطبیــق دهی .مــا بــرای اینکه دانشــجو را
بــه خارج بفرســتیم بایــد زبــان خارجی و
روششناســی تحقیــق را یــاد دهیــم .اگــر
دانشــجو را بــه خــارج بفرســتیم و چیــزی
نداند ،خودمان لطمه میخوریم.
ëëدر امریــکای التیــن ،دانشــگاهی کــه
ایرانشناسیکارکردهوجوددارد؟
مستقیم نه ،ولی پراکنده کارهایی انجام
شده است.
ëëبهترکیههمهیچاشارهاینکردید.
چون ترکیه در حوزه کار من نبوده است و
اطالعاتم بسیار ناقص است.
 ëëانجمنمطالعاتجوامعفارســیزباندر
حوزه مطالعات ایرانشناسی چه جایگاهی
دارد؟بهبیانکاملتراینگونهانجمنهاورای
ماجــرایآکادمیــک،چقــدرمیتوانــدمؤثر
باشند؟
همــه زحمــت میکشــند و کنگرههایی
برگزار میکننــد .بهنظرم هر کاری که انجام
شود به جهت علمی مثبت است.
ëëآقای محمد دهقانی که پژوهشگر ادبیات
اســت ،کمتــر از  10ســال پیــش ،یک ســال
تحصیلــی را بهعنــوان نماینــده دانشــگاه
تهران بــه پکــن رفت .او اشــاره کــرده بود
کــه کتابخانــه دپارتمــان زبــان فارســی در
دانشگاه پکن بدون استفاده است و خاک
میخورد .آیا شما بحث او را که معتقد بود
عربها و ترکها و چینیها پول هنگفتی را
به سمت دپارتمانهای مختص خودشان
سرازیر میکنند و در حوزه خودشان خیلی
فعالیت میکنند،قبول دارید؟
ما هنوز به آن سیاست کالن نرسیدیم و
البته قبل از انقالب داشتیم.
ëëگفتــه میشــود یکــی از مشــکالت
ایرانشناســی این اســت که ایرانشناســان
خارجی بخصوص نسل جدید زبان فارسی
نمیداننــد و میخواهنــد بــه ایــران بیاینــد
بدون اینکه زبان فارسی بلد باشند .نظر شما
چیست؟
من کمتر برخورد داشــتم .اتفاقاً به نظر
مــن نســل جدیــد بخصــوص کســانیکه از
فرانســه میآیند ،زبان را خوب کار کردهاند.
به نظر من نســل جدیــد حدود ســه ،چهار
زبان میداند که بســیار شایســته اســت زیرا
زبان کلید اساسی است.
ëëآیــادربحثایرانشناســیدانشــگاههای
مختلف تفکیک دارند که مثالً یک دانشــگاه
ایرانشناســی بــا زبــان فارســی یکی اســت
یــا دانشــگاه ایرانشناســی زیــر مجموعــه
شرقشناسیاست؟
هر دانشــگاهی سیاســت خاص خود را
دارد و بر اســاس آن ،کســی بــه آنجا میرود
و آن گــروه یا دپارتمان را راه میاندازد .مثالً
میبینید کســی مجموعه اسنادی را به یک
دپارتمــان اهدا کرده که جایگاه او در ارتقای
آن نهاد مهم است یا آنکه دیگری هزینهای
پرداخت کرده که برپایــه آن ،صاحب نفوذ
تلقیمیشود.

