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مدیر گروه زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه
مطالعاتزبانهای
خارجی پکن در چین

ایران شناسان چینی در شیراز

زیر سایه درخت تنومند فرهنگ

من مثل دیگر چینیهای معاصر  ،همیشـــه در لذت مســـتی جاده ابریشم
غوطهور بودم .از قرن دوم قبل از میالد تا قرن پانزدهم میالدی ،ابریشـــم،
چای ،باروت ،کاغذ و چاپ توســـط ایرانیان و اعراب به سمت غرب رفت و
این موضوع باعث شد که سرزمین غرب تأثیرات زیادی از تمدن و فرهنگ
چیـــن بگیرد .من هم یک چیز ســـودمند از جاده ابریشـــم گرفتم .چرا که
وقتی به جاده ابریشم آمدم ،فرصت پیدا کردم که  12سال تا مقطع دکتری
در دانشـــگاه تهـــران بخوانم و حتـــی ازدواج و تولد دختـــرم و زندگی امروز
شـــغلیام را در دانشـــگاه مطالعـــات زبانهای خارجی پکـــن که به «مهد
دیپلماسی» معروف اســـت مدیون این جاده میدانم .من در حال حاضر
بهعنوان مدرس زبان فارســـی در این دانشگاه تدریس میکنم.از همه این
نعمات شـــکرگزاری میکنم .پس زندگی من با جاده ابریشـــم گره خورده
اســـت و عاشقش هستم.در  23آگوست  2017تازه از ایران به پکن برگشتم
.آن هم وقتی که بعد از  8سال برای نخستین بار دوباره به شهرهای جاده
ابریشـــم ایران آمدم .این روزها مشغول جمعآوری مطالب مقاله «حفظ
روح فردوســـی در جاده ابریشـــم» بودم .قرار بود در روز ٤و  ٥ســـپتامبر در
آکادمـــی علوم اجتماعی چین «همایـــش بینالمللی روابط تمدن ایران و
چین و جاده ابریشم» شرکت کنم.
در اول ســـخنرانیام ایـــن گونه بیان کـــردم؛در روز  22مـــاه جوالی من
همراه با هیأت خبرنگاران تلویزیون مرکزی چین ( )CCTVبه شهر قزوین
رفتیم و با دکتر مســـعود نصرتی شـــهردار قزوین دیدار کردیم .او مدیریت
دبیرخانه مجمع شهرهای جهانی جاده ابریشم را برعهده دارد.
وقتی به شـــهرداری قزوین آمدم ،احســـاس کردم به یک کاخ قاجاری
وارد شـــدهام .دکتر نصرتی گفت مـــا بهدنبال احیای جاده ابریشـــم جدید
با رویکـــرد بازگرداندن ارزشهای آن و بهمنظور کمک به دیگر شـــهرهای
در حال توســـعه در تالش برای حذف فقر و توســـعه پایدار از طریق ایجاد
زیر ســـاختها ،توسعه ســـبز ،تجارت و ســـرمایه گذاری ،همکاری در زمینه
فرهنـــگ ،اقتصاد و گردشـــگری و در نهایت دســـتیابی به بهبود معیشـــت
مردم شـــهرهای جاده ابریشـــم هســـتیم .در احیای جاده ابریشـــم ،تبادل
و همـــکاری آمـــوزش و فرهنگ بین کشـــورها برای حفـــظ فرهنگ و تمدن
میـــراث جهانی و حفظ صلح و امنیت معنـــای خاصی دارد .در این دیدار،
به او گفتم در قدیم چینیها همیشـــه پارچه ابریشـــمی به جهان میبردند
و امـــروز بهعنـــوان مدیر گـــروه زبان و ادبیات فارســـی دانشـــگاه مطالعات
زبانهـــای خارجی پکن ،یک ادویه چینی را که  13نوع ادویه در آن اســـت ،
به شما تقدیم میکنم .شـــهردار قزوین با پیام و پیشنهاد رئیس جمهوری
خلق چین؛ «شـــی جین پینگ» ،برای زنده کردن جاده ابریشـــم همراهی
کرد .او پیشـــنهاد کرد تا ایران شناسان چینی(٦نفر از دانشگاه جنوب غربی
که در روز٩آگوســـت به ایران رســـیدند) از شـــهرهای جاده ابریشـــم بازدید
کنند .برای همین ،به شـــهرداران  6شـــهر جاده ابریشـــم (یـــزد ،اصفهان،
شـــیراز ،همدان ،تبریز و کاشـــان) نامه نوشـــت و تقاضا کرد تا شـــهرداری،
امکانات گردشگری آن شهرها را در اختیار ما قرار دهد.
نامه او باعث شـــد ایران شناســـان چینی به محض ورود به آن شهرها،
با راحتی و به دقت ،از آن شـــهرها بازدید کنند .ما با شـــهردار همدان و یزد
دیدار و برنامه نشست هم داشتیم .همچنین از دانشگاه اصفهان ،دانشگاه
یزد و دانشگاه امام خمینی قزوین هم بازدید کردیم.

ایران شناسان چینی در قزوین

در ایـــن برنامه انتظـــار میرود که همـــکاری عمیقتر بین دو دانشـــگاه
صورت بگیـــرد .با تماشـــای آثار تاریخی این شـــهرها ،دیـــدار و تبادل نظر
بـــا اســـتادان و پژوهشـــگران و هنرمندان ایرانی و شـــنیدن تاریـــخ و تمدن
آثـــار تاریخی شـــان ،ایـــران شناســـان چینی احســـاس کردند بـــا فرهنگ و
تاریـــخ و تمـــدن و عظمت ایران بیشـــتر و بهتر و عمیقتر آشـــنا شـــدهاند.
همچنیـــن میهمان نوازی مردم ایران را با عمق وجود دیدیم .رئیس مرکز
ایران شناسی دانشگاه جنوب غربی چین آقای جی کی یون گفت زیباترین
منظره ایران نه مســـجد ،نه باغهای ایرانی ،نه شعرهای ایرانی بلکه مردم
ایران است.
به نظر من تبادل قلبهای مردم در روابط دو کشـــور تأثیر زیادی دارد
و روابط دوســـتانه دو ملت باید ارتقا یابد .باید ایران شناســـان چینی بیشتر
و بهتـــر تمدن ایران را بشناســـند و آشـــنایی با فرهنـــگ یکدیگر را عمیقتر
سازند .روابط دوســـتانه دو ملت پایهگذار بنیاد دو جامعه است .من گاهی
بـــه این موضوع فکر میکردم که ما به جهان ابریشـــم هدیه کردیم اما چه
چیزی برداشـــتهایم .چون در معنای تبادل فرهنگـــی «گرفتن» از «دادن»
مهمتر اســـت .در جاده ابریشـــم «دادن» نشـــان میدهد اجـــداد ما چقدر
ثروتمند بودند به این معنا که شکوه کشور ما نشان میدهد ما بجز ابریشم
دیگـــر چه چیزی باید به جهـــان بدهیم .از صمیم قلب پیشـــنهاد میکنم
از ایـــران چیزی باارزش بیاوریم .یکی از این ارزشها حفظ روح فردوســـی
اســـت .اگر بتوانیـــم آن را از ایران هدیه بگیریم ،نشـــان میدهد که قدرت
نگـــه داشـــتن و جذب کردن چیزهای غنی را داشـــتهایم و ایـــن یعنی بهره
بردن تمدنها از یکدیگر .چون تمدن بشـــر خوبی و بـــدی ،هر دو را با هم
دارد .بایـــد تالش کنیم از خوبیهای هم بهرهمند شـــویم .یکی از خوبیها
این اســـت که تبادل و برابری ملتها با یکدیگر ،موجب صلح و دوســـتی و
شکوفایی میان فرهنگها میشود.

ایرانی

س  :اميرعباس آقابابازاده
عک 

سفرنامه کوتاه دیدار ایران شناسان چینی از ایران

روابـــط ایـــران و چیـــن ،ســـابقهای درازدامـــن دارد و
نشـــانههای این ارتباط را میتوان در هزارههای باستان
جســـتوجو کرد .به نظر میرسد نخســـتین ارتباط دو
ملت به زمانـــی بازمیگردد که اشـــکانیان بـــر ایران و
خاندان«های» بر چیـــن حکم میراندنـــد .در دوران
اســـامی نیز آن زمان که عباســـیان حاکـــم بر ممالک
حمیدرضا محمدی
اسالمی بودند ،تداوم یافت .در قرون متأخر نیز ارتباط
در دوره صفوی و قاجار ،هرچند محدود ادامه پیدا کرد.
ایران در ســـپتامبر  1945در چین صاحـــب وزیرمختار و در فوریـــه  1946دارای
ســـفیر و زنجیر این اتصال محکم شـــد و به زمانه اکنون رسید .در فرهنگ و هنر
و شـــعر البته درهم تنیدگی عمیق تری به چشم میخورد .بویژه که در ایران ،هم
در متون ادبی و هم در آثار تجســـمی و هنری میتوان نشانههای آن را یافت اما
در دهههای اخیر ،دانشگاههای چین به ایران شناسی و شناخت و آموزش زبان
فارسی ،تمایل و گرایش یافتهاند که نشان از عالقه آنان  -و حتی بیش از ایرانیان
نسبت به چین  -به آشـــنایی با ایران دارد« .یوگو یلی» ()Yogu Iili؛ مدیر گروه
زبان و ادبیات فارســـی دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن در چین ،یکی
از این ایران شناســـان اســـت و گفتوگویی که در ادامه میخوانید ،هرچند در
سطح موردی اما در پی یافتن دالیل و اســـباب سمت و سو یافتن یک چینی به
شناخت ایران است که هنگام سفر اخیرش به سرزمین ما انجام پذیرفت.
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توگو با «یوگو یلی»؛ مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن در چین
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اشتیاق مسافران راهابریشم به زبان و فرهنگ فارسی

ایران شناسی در چین بسیار فعال است؛ در  5دانشگاه چین این رشته تدریس میشود و در این سالها کتابهای زیادی درباره ایران چاپ شده است
ëëخانم یوگویلی! در ابتـ ــدا و برای ورود به
بحثازپیشینهخانوادگیتانبگویید.
من در شـ ــمال چیـ ــن و جایـ ــی به نام
خیلونـ ــگ جانگ متولد شـ ــدم 5 .سـ ــاله
بـ ــودم که خانـ ــواده ما به شـ ــهری بـ ــه نام
ش ـ ـنیانگ رفتند و از آن به بعـ ــد در آنجا
مقیم شدیم .پدرم مهندس زمینشناسی
و مـ ــادرم مدتـ ــی کارمنـ ــد دولـ ــت بـ ــود.
پدرم خیلی بـ ــه فرهنگ باسـ ــتان چین و
بخصـ ــوص داسـ ــتانهای مربـ ــوط به آن،
مثل شـ ــاهنامه در ایـ ــران عالقهمند بود و
برای همیـ ــن من با کتابهـ ــای زیادی در
ارتباط بودم .مثل رمان تاریخی «داستان
جنگهـ ــای سـ ــه پادشـ ــاهی» و قهرمـ ــان
افسانهای«داسـ ــتان حاشیه آب» که کتاب
باستانی معروف چینی است .او همچنین
به اپرا هم خیلی عالقه داشـ ــت و خودش
هم میخواند و همیشـ ــه ما را هم به این
کار تشـ ــویق میکرد .به همین دلیل وقتی
خیلی کوچک بودم با موسیقی آشنا شدم.
در دور ه دبیرستان به مدرس ه خیلی خوبی
میرفتم که البته مخصوص موسیقی نبود
و خیلی سخت میشد آن موسیقی خاص
و سـ ــنتی چینی را فراگرفـ ــت .همه بچهها
برای دانشگاه وارد دانشگاههای سراسری
چین میشدند و رشتههایی مثل ادبیات
و علـ ــوم سیاسـ ــی و ...میخواندند اما من
چون خیلی به موسـ ــیقی عالقهمند بودم
وارد این رشـ ــته در دانشگاه موسیقی شن
یانگ شدم که در چین هم بسیار معروف
اسـ ــت .در چین به علت وجود جمعیت
بسـ ــیار زیاد ،قبول شدن در دانشگاه بسیار
دشـ ــوار اسـ ــت و به ندرت اتفاق میافتد.
بعد از گذراندن یکی دو ترم در دانشـ ــگاه
احسـ ــاس کردم چنـ ــدان رضایـ ــت ندارم
و وقتـ ــی به اسـ ــتادانم نـ ــگاه میکـ ــردم از
خودم میپرسـ ــیدم یعنـ ــی آیند ه من این
اسـ ــت؟ در مقال ـ ـهای هـ ــم که نوشـ ــتم به
این موضوع اشـ ــاره کردم که کسـ ــی که در
این جهـ ــان زندگی میکند بایـ ــد بهدنبال
کسـ ــب یک نـ ــوع زیبایی باشـ ــد تـ ــا بتواند
احسـ ــاس رضایت کنـ ــد .مـ ــن آن زمان از
خودم میپرسـ ــیدم این زیبایی برای من
کجاسـ ــت؟ در آن دوران  4سـ ــاله نمـ ــرات
من عالی بود اما احساس خوبی نداشتم
و ناراحت بـ ــودم .بعـ ــد از اتمام تحصیل
بهعنوان مدرس در همانجا قبول شدم اما
باز هم راضی نبـ ــودم .یک دوره به کالس
زبـ ــان ژاپنی رفتم تا بـ ــا خواندن یک زبان
دیگر ،با دنیا ارتباط برقرار کنم .سـ ــپس به
رشـ ــت ه کارگردانی رفتم و چون موسیقی را
می دانسـ ــتم و به ادبیـ ــات هم عالقهمند
بودم فکر کردم برای شغلم بهتر است .در
امتحان هم قبول شـ ــدم تا برای لیسانس
در پکـ ــن درس بخوانم و قصـ ــدم این بود
که برای تحصیـ ــل به پکن یا ژاپن بروم که
در همان زمان توانستم طی یک فرصت
خیلی خوب به ایران سفر کنم.
ëëنخستینبارچهسالیبهایرانآمدید؟
سـ ــال  1997برای نخستین بار به ایران
آمدم .آن زمان همچنـ ــان فکر می کردم
که شـ ــغل من وآیند ه من کجاسـ ــت و این
سـ ــؤال مدام در ذهنم بود .با خودم گفتم
اگـ ــر اینجا هم جواب سـ ــؤالم را پیدا نکنم
به ژاپن می روم .آن زمان فقط ژاپنی بلد
بـ ــودم و فارسـ ــی را یاد نگرفتـ ــه بودم .من
فقط یک مسـ ــافر بودم که بـ ــه ایران آمده
بودم و بهدنبال پاسـ ــخ این سـ ــؤالم بودم.
فارسی را هم نمیدانستم اما برایم خیلی
جالب بود .پوشش ایرانیها را که میدیدم
فکر میکردم آنها چطور فکر میکنند و در

چـ ــه چیزهایی با من فرق دارند؟ چون در
کودکـ ــی خیلی کتاب میخوانـ ــدم ،درباره
تاریخ و فرهنگ و تمـ ــدن ایران اطالعات
کمـ ــی داشـ ــتم .مثـ ــاً داسـ ــتان حرکـ ــت
سـ ــلیمان با یک فرش در آسـ ــمان خیلی
به نظرم زیبـ ــا و در ذهنم مانده بود .یا در
همـ ــان کتابهـ ــا خوانده بودم کـ ــه مردم
ایران خیلی خونگرم و عالقهمند به شعر
هسـ ــتند .گوته میگویـ ــد اگـ ــر میخواهی
شـ ــعر بدانی و شـ ــاعران را درک کنی باید
به کشـ ــور شـ ــعر سـ ــفر کنی یعنی به کشور
آسـ ــیایی شـ ــعر که این همه تمـ ــدن دارد
یعنی ایران .من همیشـ ــه فکـ ــر میکردم
که آریاییها در آسـ ــیای میانه با آن هوای
سرد چه کار می کردند که کوچ کردند و به
فالت ایران رسیدند و به این فکر می کردم
که حتماً قبل از آریاییها افرادی در فالت
ایران بودند و برایم سؤال بود که آریاییها
چگونـ ــه با آنهـ ــا زندگی کردنـ ــد و فرهنگ
و تمـ ــدن را به وجود آوردنـ ــد و چرا اکنون
کشـ ــور ایران این گونه شـ ــده است .راه هم
برای من بسـ ــته بود چون نه میتوانستم
فارسـ ــی صحبت کنـ ــم و نه میدانسـ ــتم
دانشگاه تهران و مؤسسه دهخدا کجاست.
تا اینکه خوشبختانه با فردی به نام مریم
آشنا شدم که حتی نام خانوادگی او را هم
نمیدانم .نام او برای من مثل نام بهشت
است و خیلی دوست داشتم این بار که به
ایران آمـ ــدم او را پیدا کنـ ــم و ببینم .او که
زبان چینی میدانسـ ــت مرا به مؤسسـ ــه
دهخـ ــدا برد و راهنمای ـ ـیام کرد .ذهنم پر
از سـ ــؤال و آرزو بود و میخواستم با کسی
حرف بزنم ،که مریم را پیدا کردم و باعث
مالقات من با دکتر غالمرضا سـ ــتوده هم
شـ ــد که آن زمان معاون مؤسسه دهخدا
بود .در سال  2005مؤسسه  ،تعداد زیادی
دانشـ ــجوی خارجـ ــی پذیرفـ ــت و من هم
یکی از این دانشـ ــجوها بودم .دکتر ستوده
از مـ ــا میپرسـ ــید چـ ــرا میخواهیـ ــد زبان
فارسـ ــی بخوانیـ ــد و این سـ ــؤال بـ ــه نظرم
خیلی زیبا بـ ــود .من در جواب گفتم چون
توجو کنم
میخواهـ ــم حقیقت را جس ـ ـ 
و زیبایی را بیابم .میخواهم فارسـ ــی یاد
بگیرم چون فرهنگ ایـ ــران تمدن بزرگی
دارد و دلـ ــم را آرام میکنـ ــد .بـ ــا اینکه آن
زمـ ــان میـ ــان ترم بـ ــود دکتر سـ ــتوده نامه
ای بـ ــرای من نوشـ ــت و گفـ ــت میتوانی
از فـ ــردا بیایـ ــی و اینجـ ــا درس بخوانی و با
اجازه و مسـ ــئولیت خودش این کار را کرد.
من باور نمیکردم.
ëëچون زبان ژاپنی هم خوانده بودید این
دوراباهممقایسهمیکردید؟
من چندان زبان ژاپنی نمیدانم و در
سـ ــطح مقدماتی خوانـ ــدهام و به مرحله
خواندن ادبیاتش نرسیدم اما با این حال
زبان فارسـ ــی چیز دیگری است .وقتی که
وارد شـ ــدم حتی حروف زبان فارسـ ــی را
نمیدانسـ ــتم و با کالسهای خصوصی
که دکتر ستوده برای من گذاشت توانستم
خودم را به بقیه برسـ ــانم و تـ ــرم را تمام
کنم .من  9ماه زبان فارسی خواندم و بعد
وارد دانشـ ــگاه تهران شدم .درست است
که کمکهای بسـ ــیاری از دولـ ــت ایران و
دکتر سـ ــتوده به من شد اما در نهایت این
خواست خودم بود که وارد این رشته شوم
تا حقیقت و زیبایی را درک کنم .بعد هم
اتفاقاتی افتاد که برای من واقعاً غیرقابل
درک اسـ ــت و هنـ ــوز برایم خیلی عجیب
اسـ ــت کـ ــه در آن زمـ ــان آزمونـ ــی برگزار
شـ ــد و من هم حضور داشـ ــتم و توانستم
بورسـ ــیه بگیـ ــرم ،در حالی کـ ــه این اتفاق
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در چین خیلی سـ ــخت رخ میدهد .پس
من چطور میتوانسـ ــتم به زبان فارسـ ــی
عالقهمند نباشـ ــم .من در  10سـ ــالی که تا
دریافت دکتری گذراندم حتی یک جلسه
هم غایب نبودم .خودتان تصور کنید که
 10سـ ــال پای یک تصمیـ ــم ماندن چقدر
اراده میخواهـ ــد و این اراده را خداوند به
من داد تا بتوانم این فرصت مطالعاتی را
تمام کنم و استاد شوم تا به هدفم برسم.
ëëاز چه زمانی تدریس را آغاز کردید؟
در طرح جاده ابریشـ ــم با یک چینی
ازدواج کردم و بعد هم دخترم متولد شد.
جالب اسـ ــت که در همان سال  2006که
فارغالتحصیل شـ ــدم ،دانشگاه زبانهای
خارجی پکن در تالش بود تا رشـ ــته زبان
و ادبیات فارسی را تأسیس کند ،اما من تا
سـ ــال  2009یعنی  12سال در ایران بودم.
دانشـ ــگاه مطالعات زبانهـ ــای خارجی
پکن در چین (Beijing Foreign Studies
 )Universityبسـ ــیار مهـ ــم اسـ ــت و در
واقع مهد تربیت دیپلماتها به حسـ ــاب
میآید .تقریباً  171نفـ ــر از دیپلماتهای
چینی دنیا از این دانشگاه فارغالتحصیل
شـ ــدهاند .یکی از آرزوهای من این بود که
بتوانم همیشـ ــه با زبان فارسی در ارتباط
باشم که با رفتن به دانشگاه پکن این آرزو
برآورده شد و دلم آرام گرفت.
ëëشما که از لیسـ ــانس تا دکترای خودتان
را در دانشـ ــگاه تهران گذراندیـ ــد چیزی از
استادانتانبهخاطردارید؟
بلـ ــه .دکتر سـ ــتوده هـ ــم در مؤسسـ ــه

ëëپسشماسال 2009بهدانشگاهمطالعات
زبانهایخارجیپکنرفتید؟
بله .بعد هم در سال  2011با نخستین
گروه دانشـ ــجوها به ایران برگشـ ــتم .دکتر
سـ ــتوده هم که در دوران تحصیل و برای
اتمـ ــام پایـ ــان نامـ ــه من خیلـ ــی زحمت
کشـ ــیده بـ ــود بـ ــرای خوشـ ــامدگویی بـ ــه
ما،شعری خواند.
ëëزمانی که شـ ــما به دانشـ ــگاه مطالعات
زبانهای خارجی رفتید ،آنجا زبان فارسی
نداشت؟
نـــه .من درســـال  2008بههمـــراه یکی
از همـــکاران ایرانیام ،گـــروه زبان و ادبیات
فارســـی را در این دانشگاه تأسیس کردیم.
در نخســـتین دوره  16دانشـــجوی چینـــی
داشـــتیم و االن در دوره دوم  15نفـــر زبـــان
فارســـی میخواننـــد .در دوره جدیـــد هـــم
 21نفر هستند .فعالً تا مقطع فوق لیسانس
داریم اما دکتری هم اضافه میشود.
ëëمنابع تدریس شما چیست؟ آیا از ایران
برایتانکتابمیفرستند؟
من  8سـ ــال را فقط در مسیر دانشگاه
و خانـ ــه گذرانـ ــدم تـ ــا بتوانـ ــم کتابهای
درسـ ــی بنویسـ ــم .جـ ــزو ه تاریخ ایـ ــران و
ادبیـ ــات فارسـ ــی دارم و اینهـ ــا همه در
دانشگاه عالمه چاپ شده است .بهعنوان
نمونه درانشـ ــا خـ ــودم داسـ ــتانی درباره
ایران مینوشـ ــتم و به بچههـ ــا میدادم.
در مـ ــورد مکالمه هم یـ ــک  CDدر ایران
بـ ــود که من آن را پیاده کـ ــردم و متنش را
به فارسی نوشـ ــتم .همچنین دیکشنری

ëëچینیها ایران را از ســـال 1927میالدی با شاهنامه شناختهاند و آقای جون جینگ دوآ بود که
قسمتی از شاهنامه را در کتاب  3جلدیاش معرفی کرد.
ëëتکنیکهای زبان فقط در زمینه کاری به بچهها کمک میکند اما یادگیری اخالق و انســـانیت
در همه زندگی شان به درد میخورد .ادبیات فارسی این را بخوبی به ما یاد میدهد.

نیم نگاه

ëëمن چندان زبان ژاپنی نمیدانم و در سطح مقدماتی خواندهام و به مرحله خواندن ادبیاتش
نرسیدم اما با این حال زبان فارسی چیز دیگری است.
ëëنزدیک به دو تا سه سال روی موضوع «جلوههای نقاشی چینی در ادبیات فارسی» به پیشنهاد
دکترغالمرضا ســـتوده کار کردم چون در منزلم منابع زیادی درباره نقاشـــی چین داشتم و قرار
شـــد درباره نحوه آشـــنایی ایرانیها با فرهنگ چین تالش کنم تا تأثیر فلسفه در نقاشی چینی و
ارتباطش با ادبیات را نشان دهم یا اینکه روابط چین و ایران چگونه بود
دهخـ ــدا هـ ــم در تمـ ــام ایـ ــن مقاطـ ــع در
دانشگاه تهران استاد من بود و پایان نامه
من هم بـ ــا موضوع «جلوههای نقاشـ ــی
چینی در ادبیات فارسـ ــی» با راهنمایی او
بود که فعالً چاپ نشـ ــده اسـ ــت .نزدیک
بـ ــه دو تا سـ ــه سـ ــال روی ایـ ــن موضوع به
پیشنهاد اسـ ــتاد کار کردم چون در منزلم
منابع زیادی درباره نقاشـ ــی چین داشتم
و قرار شـ ــد درباره نحوه آشـ ــنایی ایرانیها
با فرهنگ چین تالش کنم تا تأثیر فلسفه
در نقاشـ ــی چینی و ارتباطش با ادبیات را
نشـ ــان دهم یا اینکه روابط چیـ ــن و ایران
چگونه بـ ــود .کار کردن روی تأثیر نقاشـ ــی
چین روی ادبیات فارسـ ــی خیلی سـ ــخت
بود چـ ــون منابع خیلـ ــی کم بـ ــود .بعد از
گشـ ــتنهای بسـ ــیار در کتابخانه توانستم
بیتهایـ ــی را که شـ ــاعران ایرانـ ــی در این
باره گفته بودند پیدا کنم .آن زمان کسب
نمره  20توسط دانشجویان خارجی بسیار
سخت بود .نخستین نفری هم که از چین
نمره  20گرفت خانم وان یی دانگ بود که
االن هم استاد دانشگاه پکن است .دومین
نفر هم فکر می کنم کـ ــه من بودم .دیگر
اسـ ــتادان من ،مظفر بختیار ،سـ ــیدجعفر
شهیدی و سیدمحمد دبیرسیاقی بودند.

برای آموزش زبـ ــان چینی تألیف و کتاب
ادبیات چین را به فارسـ ــی ترجمه کردم.
مثـ ــاً من تهـ ــران را حـ ــاال بیشـ ــتر از پکن
میشناسـ ــم چون نزدیک به  12سـ ــال در
آن زندگی کردهام و میدانم مثالً میدان
فاطمی کجاست ،اما در پکن آنقدر جاها
را نمیشناسـ ــم چون کم بیرون رفتهام و
همیشـ ــه حس کردهام وقتم کم اسـ ــت و
کارم زیـ ــاد .حاال فکر میکنم یک نفر باید
بهعنوان نیروی کمکی بـ ــه گروه بپیوندد
تا کار بهتر و بیشـ ــتری انجام شـ ــود .عالوه
بـ ــر اینکه هدف ما یـ ــاد دادن تکنیکهای
یادگیـ ــری زبان و ادبیات فارسـ ــی اسـ ــت،
بهدنبال هدف دیگری هم هستیم که آن
آموزش اخالق و انسـ ــانیت است و اینها
بهوسـ ــیل ه اندیشـ ــه و کردار استاد آموزش
داده میشـ ــود .تکنیکهـ ــای زبـ ــان فقط
در زمینـ ــه کاری به بچههـ ــا کمک میکند
امـ ــا یادگیری اخالق و انسـ ــانیت در همه
زندگی شـ ــان بـ ــه درد میخـ ــورد .ادبیات
فارسی این را بخوبی به ما یاد میدهد.
ëëآیا شـ ــما ادبیـ ــات فارسـ ــی معاصر هم
خواندهاید؟چقدربهآنعالقهمندبودید؟
آیا در دانشـ ــگاه پکـ ــن هم ادبیـ ــات مدرن
فارسیراتدریسمیکنید؟

بلـــه در دانشـــگاه خوانـــدهام ،امـــا این
حیطه آنقدر وسیع است که من میتوانم
بگویـــم چـــه در حـــوزه کالســـیک و چه در
معاصر چیزی که من یاد گرفتهام تنها یک
قطره از دریای بیکران ادب فارســـی است.
در ادبیات معاصر کســـانی مثل شـــاملو و
ســـیمین و اخوان و فـــروغ و جمـــالزاده و
سایه را میشناسم .اما ما در آموزش خیلی
نمیتوانیـــم وارد ایـــن حوزه شـــویم چون
وقتمان کم اســـت .تدریس در پکن هم به
چند شاعر معاصر خالصه میشود.
ëëدر حـ ــال حاضـ ــر در کـ ــدام یـ ــک از
دانشـ ــگاههای چیـ ــن زبـ ــان فارسـ ــی یـ ــا
ایرانشناسیتدریسمیشود؟
سـ ــابقه تدریس زبان و ادبیات فارسی
در دانشـ ــگاههای چیـ ــن بـ ــه دهـ ــه پنجم
قرن بیسـ ــتم برمیگردد .دانشـ ــگاه پکن
جهـ ــت برقـ ــراری ارتباط چین بـ ــا ایران و
افغانستان ،تأسـ ــیس کرسی زبان فارسی
را بر عهده گرفت .اکنون دانشـ ــگاه پکن،
دانشـ ــگاه زبانهـ ــای خارجی لـ ــوه یانگ،
دانشـ ــگاه زبانهای خارجی شـ ــانگهای،
دانشـ ــگاه مطالعات زبانهـ ــای خارجی
پکن ،دانشـ ــگاه زبانهای خارجی سی آن
زبان فارسی دارند .در سپتامبر سال ۲۰۱۷
نیز دانشگاه زبانهای خارجی شیههزی
در پکن تدریس زبان فارسـ ــی را تأسیس
خواهد کرد.
ëëوضعیـ ــت ایرانشناسـ ــی در چیـ ــن را
چگونهارزیابیمیکنید؟
بسـ ــیار خوب و فعال اسـ ــت .در چین
 8مؤسسه پژوهشـ ــی ایرانشناسی فعال
هستند در این سـ ــالها کتابهای زیادی
دربـ ــار ه روابـ ــط ایـ ــران و چین یـ ــا اوضاع
سیاسـ ــی ایران چاپ شـ ــده اسـ ــت که من
همه آنهـ ــا را پیدا کردهام .مثالً دانشـ ــگاه
جنوب غربی ،مرکز ایران شناسی دارد که
آقای جیکییون مدیر آن است و هر سال
یک کتاب چاپ میکند .عالوه بر آموزش
زبان بـ ــه بچههـ ــا وظیفه دیگـ ــری هم بر
دوش مـ ــا سـ ــنگینی میکنـ ــد و آن دادن
شناخت از دو ملت و برقراری رابطه میان
آنهاسـ ــت تا بتوانیم در سطح جهانی به
شکوفاییبرسیم.
ëëآیا آثار ادبیات فارسـ ــی در چین ترجمه
شدهاست؟
چینیها ایران را با شـ ــاهنامه از سـ ــال
1927میـ ــادی شـ ــناختهاند و آقای جون
جینگ دوآ بود که قسـ ــمتی از شاهنامه را
در کتاب  3جلـ ــدیاش معرفی کرد .نفر
دوم جان سـ ــینگ لینگ بود که در سـ ــال
 1930در کتابـ ــی به نام گردآورنده اسـ ــناد
تبادل تاریخ چین با غرب در جلد سـ ــوم
شـ ــاهنامه را معرفـ ــی کرد .اگـ ــر بخواهم
تک تک نام ببرم خیلی هستند .مثالً یوان
وی چـ ــی در مـ ــورد زرتشـ ــت ترجمه کرد.
همچنین جانگهـ ــوی ،اشـ ــعار رودکی،
نظامـ ــی ،خیـ ــام و آثـ ــاری چـ ــون مثنوی،
بوستان و قابوسنامه را ترجمه کرد.
ëëچه جذابیتی برای جوانان چینی وجود
داردکه به سراغ زبانفارسیمیآیند؟
این به شـ ــانس آنها در برخورد با گروه
زبان فارسی بستگی دارد که با چه چیزی
برخورد کنند و آشنا شوند و باهوشترین
بچهها هستند که می توانند در این رشته
قبول شـ ــوند چون ما برای دورههای سـ ــه
یـ ــا چهار سـ ــاله تنها  15تا  20نفـ ــر را قبول
میکنیم و همین کار را برایشـ ــان سـ ــخت
میکند .بچههـ ــا وقتی با فرهنگ و تمدن
ایران آشنا میشوند دوسـ ــت دارند آن را
بهعنوان رشته انتخاب کنند.

