نخستين همايش ملي ايرانشناسي
) ٣٠-٢٧خرداد (١٣٨١
براي آن که افقهاي جديد در عرصههاي گوناـگون اير انشناسي گشوده شود ٬نـخستين
همايش ملي اير انشناسي به همت بنياد اير انشناسي و همکاري نهاد رياست جمهوري٬
وزارت علوم ٬تحقيقات و فنآوري ٬دانشگاهها و مـراـکـز آمـوزش عـالي ٬وزارت امـور
خارجه ٬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ٬سازمان مديريت و برنامهريزي ٬سازمان صدا
و سيماي جمهوري اسالمي ٬فـرهنگستان زبـان و ادب فـارسي ٬و سـازمان فـرهنگ و
ارتباطات اسالمي با اهداف زير در حوزه اير انشناسي برگزار شد:
برقراري ارتباط مستمر ميان انديشهمندان و پژوهشگران ٬ايجاد فضاي نقد و تحليل
آراء و نظريهها ٬ايجاد کانوني براي ارائه آخرين دستاوردها و مطالعات ٬تعيين قـلمرو و
محدوده اير انشناسي با تبادل افکار و اطالعات ٬بررسي موانع و مشکالت تحقيقات در
داخل و خارج از کشور ٬تعيين اولويتهاي تحقيقاتي و معرفي زمينههاي نوين مطالعاتي
و پژوهشي.
شوراهاي علمي و اجرايي مديريت و هدايت برنامه هـمايش را بـر عـهده داشـتند.
تدارک همايش ٬عمالً با فراخوان مقاالت در اسفند  ١٣٧٩آغاز شـد .ده قـلمرو اصـلي
همايش به شرح زير تعيين گرديد :ادبيات ايران؛ اقتصاد ايران؛ تاريخ و جغرافياي تاريخي؛ زبان
و زبانشناسي؛ سياست و مديريت روابط بينالملل ايران؛ کتابشناسي و نسخهشناسي؛ مردمشناسي
و فرهنگ عامه؛ مسائل عمومي اير انشناسي؛ معارف و علوم اسالمي ٬تاريخ علم و تعليم و تربيت
در ايران؛ هنر و باستانشناسي.

اخبار

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
نخستين همايش ملي اير انشناسي

٢٢٩

در جلسه افتتاحيه )صبح روز دوشنبه  ٢٧مرداد  ٬١٣٨١در تاالر خواجهنصير ٬مرکز
همايش بين المللي صدا و سيما( ٬دکـتر مـحسن تـهرانـيزاده ٬دبـير اجـرايـي هـمايش٬
ـگزارشي جامع از چگونگي سامان يافتن و نحوه برگزاري و فعاليتهاي همايش عرضه
ـکرد .همايش ٬با سخنان حضرت آقاي خاتمي ٬رئيس جمهور ٬که جناب آقاي دکتر حسن
حبيبي ٬رئيس بنياد اير انشناسي ٬در خاتمه سخنان خود از ايشان براي ايراد سخنراني
معظم له ٬طي سخنان خود ٬در فوايد همايش اظهار
دعوت کرده بودند ٬رسمًا افتتاح شد.
ٌ
داشتند» :مجموعه مطالعاتي که در زمينههاي گوناـگون فرهنگ و تاريخ و زبان و دين و اقتصاد و

سياست ايران انجام ميشود هم ما را با جنبههاي گوناـگون تمدن ايراني آشنا ميکند و هـم داشـتن
تصويري هرچند اجمالي از ويژگيهاي اين تمدن ميتواند به اين مطالعاتـــ که ٬به دليل تخصصي
بودن ٬در معرض خطر پراـکندگي و جزئينگرياندـــ جهت بدهد«.

در مراسم افتتاحيه ٬مسائل عمومي اير انشناسي مطرح و سخنرانـيهاي زيـر ارائـه
شد» :روز آغاز ايرانشناسي در قرن بيست و يکم« )دکتر برنارد هـوکارد ٬مـدير مـرکز مـلي
تحقيقات علمي فرانسه(» ٬توسعه نظاميافته ايرانشناسي در آينده و چند پرسش اساسي درباره

آن« )دکتر حسن حبيبي(» ٬براي شناخت ايران چه بايد کرد« )دکتر بهمن سرکاراتـي ٬عـضو
پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي(» ٬ـگنج شايگان زبان فارسي و فرهنگستان زبان و ادب

فارسي و وظايف آن« )دکتر غالمعلي حدّ اد عادل ٬رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي(٬
»روح ايراني در جسم هندي« )پروفسور عابدي ٬استاد دانشگاه دهلي(.
فعاليت نشست گروههاي دهـگانه از بعد از ظهر روز دوشنبه در تـاالرهاي مـجموعه
فرهنگيـ هنري سعدآباد )حافظيه( آغاز گرديد .اجما ًال به بـرخـي از سـخنرانـيها ٬کـه
مستقيمًا با زبان و ادب فارسي ربط دارد ٬اشاره ميشود.
ـگروه ادبيات ايران
»شکايت از جدايي :نگاهي ديگر به نينامه مثنوي« )دکتر نصراهلل پـورجـوادي از مـرکز نشـر
دانشگاهي(» ٬تحليل نثر فارسي ابوريحان و برخي از فوايد لغـوي التـفهيم« )دکـتر اسـماعيل
حاـکمي از دانشگاه تهران(» ٬يکصد ضربالمثل يکسان در انگليسي و فارسي« )بـهاءالديـن
خرمشاهي از فرهنگستان زبان و ادب فارسي(» ٬فردوسي و هويتشناسي در شاهنامه« )دکتر
منصور رستگار فسايي از دانشگاه شيراز(» ٬زبان فارسي در سيستان« )دکتر علي رواقي از

٢٣٠
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اخبار

فرهنگستان زبان و ادب فارسي(» ٬سابقه ويراستاري و روند رشد و دستاوردهاي آن در ايران«
)احمد سميعي ) ـگيالنيـ( از فرهنگستان زبان و ادب فارسي(» ٬آيا فرهنگ تحفة االحباب از
حافظ اوبهي است« )دکتر علياشرف صادقي از فرهنگستان زبان و ادب فـارسي(» ٬تـنوع

اصطالحات علمي و الفاظ مدني در ديوان ناصر خسرو« )دکتر مهدي محقق از فرهنگستان زبان
و ادب فارسي(» ٬قلندريات خاقاني« )دکتر معصومه معدنکن از دانشگاه تبريز( .همچنين
دکتر آصف نعيم صديقي ١از هندوستان درباره سابقه شعر نو در ايران و دکتر ريکاردو
زيپولي ٢از ايتاليا درباره نوعي طبقهبندي رايانهاي واژگان غزل سخن گفتند.
ـگروه زبان و زبانشناسي
»برخي از ويژگيهاي زباني و نمونههايي از اصطالحات و تعبيرات حقوق اداري و ديواني در سه
قانون مهم مجلس اول دوره مشروطه« )دکتر حسن حبيبي(» ٬زمان آينده در زبانها و گويشهاي
ايران غربي« )دکتر حسن رضائي باغبيدي از فرهنگستان زبان و ادب فارسي(» ٬چند واژه

مؤنث در ادبيات ديني سغدي« )دکتر زهره زرشناس از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي(» ٬تولد زبانهاي ايراني ميانه شرقي ٬تحول پژوهش در زبانهاي ايـرانـي مـيانه غـربي«
)دکتر بدرالزمان قريب از فرهنگستان زبان و ادب فارسي(» ٬مفعول نشانه اضافهاي در زبان
فارسي« )دکتر اميد طبيبزاده از مرکز نشر دانشگاهي(» ٬تغيير کـميت صـوتهاي فـارسي٬

عامل اصلي تحول وزن شعر در دوران معاصر« )ابوالحسن نجفي از فرهنگستان زبان و ادب
فارسي( ٬و والديمير ايوانف ٣از روسيه دربـاره ارکـان واژهسـازي در زبـانهاي ايـرانـي
سخنراني کرد.
ـگروه معارف و علوم اسالمي ٬تاريخ علم ٬تعليم و تربيت در ايران
»تحول عرفان ذوقـي عـاشقانه بـه تـصوف فـلسفي عـالمانه در ايـران« ) ٬دکـتر حـميد فـرزام از
فرهنگستان زبان و ادب فارسي(» ٬عناصر و گرايشهـاي هـمانند در عـرفان هـندي و عـرفان

اسالمي ايران :ابراهيم ادهـم و مـالمتيان فـرقه شـيوائـي پـاشوپته« )دکـتر فـتحاهلل مـجتبائي از
فرهنگستان زبان و ادب فارسي(» ٬مشکالت ترجـمه مـتون عـرفاني از فـارسي بـه زبـانهاي

3) Veladimir Ivanov

2) Ricardo Zipoli

1) M. Asif Naim Siddiqi
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٢٣١

خارجي« )منيژه نوري اورتگا از فرانسه(.
ـگروه نسخهشناسي و کتابشناسي
»ارزيابي ايران شناختي تجارب االمم  ٬تاريخنامه ارجمند مسکويه رازي« )ابـوالقـاسم امـامي از
ميراث مکتوب(» ٬مالحظاتي در باب نسـخه خـطي مشـتمل بـر  ١٥٢غـزل از حـافظ و چـاپ

تکنسخهاي آن« )دکتر سليم نيساري(.
مراسم اختتاميه روز پنجشنبه  ٣٠خرداد ٬از ساعت  ١٥تا  ١٨:٣٠در تـاالر گـلبانگ
برگزار گرديد .رياست جلسه را دکتر حسن حبيبي بر عهده داشـتند .پس از سـخنرانـي
ايشان با عنوان »حکايت همچنان باقي«  ٬نمايندگان گروههاي دهـگانه خالصهاي از کارها و
دستاوردها و پيشنهادهاي گروه خود را گزارش دادند .سپس برخي از شرکتکنندگان غير
ايراني همايش ٬از جمله آقاي ايوانف از روسيه ٬ناجي تخماق از ترکيه ٬قرآن بيکف از
ازبکستان و صفر عبداهلل از قزاقستان و دکتر مهدي محقق از ايران درباره همايش اظهار
نظر کردند.
سرانجام ٬بيانيه همايش در ٢٠بند قرائت و به تصويب مجلس رسيد و با سپاسگزاري
رئيس همايش از شرکت کنندگان و دستاندرکاران ختم جلسه اعالم گرديد.
در روزهاي برگزاري همايش ٬چهار خبرنامه منتشر گرديد و برنامه نهايي همايش نيز
در اختيار شرکت کنندگان قرار گرفت .همچنين نمايشگاهي از کـتابها و بـرخـي آثـار
هنري مرتبط با مسائل ايران نيز برگزار گرديد .پس از همايش دفتري شامل سخنرانيها و
ـگزارشهاي جلسات افتتاحيه ٬عمومي و اختتاميه و آييننامه همايش به چاپ رسيد.
بنياد ايرانشناسي
©

٢٣٢
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اخبار

يازدهمين همايش بين المللي روشهاي گويششناسي

١

يازدهمين همايش بـينالمـللي روشهـاي گـويششناسي از  ٥تـا  ٩اوت سـال جـاري
) ١٨ - ١٤مرداد  ٬(١٣٨١در دانشگاه شهر يوئنسو ٢در شمال فنالند ٬برگزار شد .در اين
همايش بينالمللي ٬شرکتکنندگاني از کشور ميزبان و کشورهاي آلمان ٬آمريکا ٬اتريش٬
اسپانيا ٬استوني ٬انگلستان ٬ايـتاليا ٬ايـرلند ٬ايسـلند ٬بـرزيل ٬بـلژيک ٬پـرتغال ٬تـايلند٬
دانمارک  ٬روسيه ٬ژاپن ٬سوئد ٬سوئيس ٬صـربستان ٬غـنا ٬فـرانسـه ٬کـانادا ٬کـرواسـي٬
لهستان ٬مجارستان ٬نروژ و هلند حضور داشتند و در حدود دويست مقاله در زمينههاي
مسائل نظري و عملي گويششناسي ٬بـرخـورد زبـانها و مـعرفي گـويشهاي در حـال
نابودي قرائت شد .عالوه بر جلسات سخنراني ٬نمايشگاه کتاب و نـمايشگاه پـوس ِت ر و
آمـوزشي گـويششناسي و
ـکــارگاههاي آمــوزشي ســودمنديـــ ازجـمله کـارگاههاي
ِ
ردهشناسي ٬ضبط و تحليل دادههاي زباني ٬روشهاي مـحاسباتي در گـويششناسي و
زبانهاي فينوـ اوگري در برخورد با انگليسيـــ برگزار شد .يگانه شرکتکننده ايراني در
اين همايش دکتر حسن رضائي باغبيدي ٬معاون گروه گويششناسي فرهنگستان زبان و
ادب فارسي ٬بود که مقاله خـود را تـحت عـنوان »زبـان زرگـري از مـنظر زبـانشناسي
منطقهاي« ٣قرائت کرد .زبان زرگري يا رومانو عضوي از شاخه زبانهاي هندي و گونهاي
از زبان کوليان اروپاي شرقي است که در روستاهاي زرگر و باقرآباد ترک در استان قزوين
رايـج است و سـخنگوياني نـيز در قـوچان دارد .٤تـقريبًا هـمه سـخنگويان زرگـري در
روستاهاي زرگر و باقرآباد ترک سهزبانهاند و ٬عالوه بر زرگـري ٬بـه زبـانهاي تـرکي و
فارسي نيز تک ّل م ميکنند .از آنجا که زبان راديـو و تـلويزيون فـارسي و زبـان رايـج در
روستاهاي اطراف ترکي است ٬زبان زرگري به طور کامل به کـودکان مـنتقل نـميشود.
بهعالوه ٬برخي از والدين تـرجـيح مـيدهند در خـانه بـه زبـان فـارسي تکـ ّل م کـنند تـا
فرزندانشان در آينده در مدرسه مشکالت کمتري داشته باشند .از سوي ديگر ٬مهاجرت
روند نابودي اين زبان را سرعت بخشيده
به شهرهاي بزرگ و ازدواجهاي برونگروهي
ِ
1) The Eleventh International Conference on Methods in Dialectology (Methods XI).
3) ``The Zargari Language from an Areal Linguistic Perspective''.

2) Joensuu

ساختگي مشهور به زرگري ندارد .نام اصلي اين زبان رومانو است؛ اما ٬از آنجا که در
زبان
٤ـ(ــاين زبان ربطي به ِ
ِ
روستاي زرگر رايج است ٬آن را زرگري نيز مينامند.

اخبار
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٢٣٣

است .دکتر حسن رضائي باغبيدي ٬در مقاله خود ٬ضمن مـعرفي اجـمالي ويـژگيهاي
واژگاني زبان زرگري ٬به تأثيرهاي زبانهاي ترکي و فارسي بر آن
آوايي ٬صرفي ٬نحوي و
ِ

پرداخته است .اين تأثيرها به گونهاي است که زرگري را از ديگر زبانهاي همخانوادهاش
متمايز ميسازد .گرايش به حذف دميدگي از واجهاي دميده ٬وجود واجهاي
 /ü/ـ ٬گرايش به ساخت هجايي

)CV(C)(C

دخيل/ö/

و

و ٬از همه مهمتر ٬وجـود قـانون هـمآهنگي

مصوتها ٬از جمله ويژگيهاي زبان زرگري است.
©

ـگزارش سفر به

تاجيکستان )٢٩شهريور تا ٥مهر(١٣٨١

آقايان دکتر حداد عادل رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي ٬دکتر بهمن سـرکاراتـي٬
دکتر علياشرف صادقي ٬دکتر علي رواقي و احمد سميعي )ـگيالني( ٬اعضاي پـيوسته
فرهنگستان زبان و ادب فارسي ٬و بانو ناهيد حجازي ٬مدير روابط بينالملل فرهنگستان٬
به دعوت بنياد رودکي  ٬براي شرکت در جشن سالروز رودکي و »همايش تحقيق ٬نـقد و
نشر شعر رودکي ٬تاريخ و آينده آن« به تاجيکستان سفر کردند.
در مراسم افتتاح همايش )صبح روز يکشنبه  ٣١شهريور( ٬ابراهيم عثمانف ٬رئيس
پيام رحـمانف امـام عـلي٬
مشاور دولتي به مهمانان و شرکتکنندگان خيرـمقدم گفت و ِ

رئيس جمهور تاجيکستان ٬قرائت شد .دکتر عسکر حکيم ٬رئيس اتـحاديه نـويسندگان
تاجيکستان ٬و پروفسور رسول هاديزاده ٬رئيس بنياد رودکـي  ٬ضـمن بـيانات خـود بـه
مهمانان خوشآمد گفتند.

آقاي دکتر حداد عادل ٬طي سخنراني خود ٬بر لزوم توجه به خط و زبان فارسي براي
حفظ هويت و سابقه فرهنگي تاجيکستان و تحکيم مناسبات و پيوند با همزبانان ايراني
تأـکيد کرد.
در اين مر اسم ٬چند تن از شاعران تاجيکستان ٬از جمله بانو گلرخسار ٬بـانو نـقره٬
برهان محمد قُ لف ٬رحمت نظري و همچنين آقـاي دکـتر مـوسوي گـرمارودي ٬رايـزن
فرهنگي ايران در تاجيکستان سرودههاي خود را خواندند.
اعزامي فرهنگستان از انستيتو زبان و
روز دوشنبه اول مهر ٬هيئت
ادبيات رودکي بازديد
ِ
ِ
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فارسي اين انستيتو ٬با حضور آنان ميزگردي
ـکرد و ٬در تاالر اجتماعات گروه زبان وادب
ِ
تشکيل شد .دکتر دادخدا سيمالدّ ين ُا ف ٬رئيس دانشکده زبان و ادبيات فارسي ٬ضـمن
ـبـودن
خوشآمدگويي ٬اظهار داشت که انستيتو رودکي  ٬با پيشينه تقريبًا هفتادـساله و دار ا
ِ
ـکرسيهاي متعدّ د از جـمله زبـان و ادب فـارسي ٬از کـهنترين کـانونهاي فـرهنگي و
اير انشناسي بهـشمار ميرود ٬که بسياري از اير انشناسان روس در آن به تحقيق و فعاليت
پرداخته اند .اين انستيتو اـکنون با فرهنگستان زبان و ادب فارسي ارتباط پيوسته دارد و دو
نفر از استادان آن عضو پيوسته فرهنگستاناند .وي ٬در پايان ٬خواستار گسترش روابط
علمي در زمينه انتشاراتي گرديد .آقاي دکتر حداد عادل نيز از اين پيشنهاد استقبال کرد و
اظهار داشت که »تالش ما در فرهنگستان بـراي تـاجيکستان و تـالش تـاجيکستان ٬در
انستيتو رودکي  ٬براي ايران است .زيرا ارج نهادن شما به رودکي ٬عالوه بر آنکه بـهمعني
تالش شما براي تثبيت هويت خودتان است ٬بهمعني برقراري پيوند با فرهنگ ايراني نيز
ميباشد« .در جواب پرسشهاي فرهيختگان و استادان تاجيک ٬فعاليتهاي فرهنگستان
زبان و ادب فارسي شرح داده شد.
هيئت اعزامي فرهنگستان ٬در ساعت  ٤بعدازظهر همان روز ٬در محل انجمن پيوند

تاجيکان جهان  ٬با دکتر منيازوف ٬رئيس انجمن ٬مالقات کرد .بنا به گـزارش ايشـان ٬ايـن
انجمن ٬در سال  ٬١٩٨٩در شهر دوشنبه ٬ابتدا با نام جمعيت پيوند  ٬به عنوان شعبهاي از
)اولين رئيس جمعيت( و دکتر
جمعيت رادينه ]ـوطن[ـــ مسکو  ٬تأسيس شد .محمد عاصمي ّ

محمدجان شکوري از مؤسسان آن بودند .در سال  ٬١٩٨٦با ترور استاد عاصمي ٬کمال

عيني به رياست جمعيت منصوب شد .سپس در سال  ٬١٩٩١در کنگره جمعيت تاجيکان

جهان  ٬آييننامهاي تنظيم گرديد و انجمن در  ١٩٩٢اعالم استقالل کرد .در نهم سـپتامبر
همان سال نخستين جشن تاجيکان و فارسيزبانان برـپا شد .با گذشت زمـان ٬بـه دليـل
جنگهاي داخلي در تاجيکستان ٬شمار اعضا از  ٤٠٠نفر به  ٢٠٠نفر تن ّزل يافت و قرار
شد جمعيت به سازمان تبديل شود و جمعيت پيوند و انجمن تاجيکان جهان اساسنامههاي
جداـگانه داشته باشند و انجمن پيوند سازمان اجرايي باشد .اما ٬پس از برپايي انجمن سوم
و تجديد نظر در سازمان انجمن  ٬قرار شد انجمن و جـمعيت جـدا از هـم نـباشند و يک
اساسنامه داشته باشند .امروز ٬شمار اعضاي شـورا  ٣٣نـفر است و ريـاست عـاليه را
رئيس جمهور بر عهده دارد.
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وي ٬در ادامه سخنان خود ٬از دکتر حداد عادل ٬دکتر شعردوست و دکتر مـوسوي
ـگرمارودي به عنوان اعضاي شوراي انجمن تاجيکان جهان نام برد .در پايان ٬دکـتر حـداد
عادل بر لزوم ترويج ّ
خط نياـکان در کنار خط سيريليک تأـکيد کرد.
دو م مهرماه ٬ساعت  ١٠صبح» ٬همايش تحقيق ٬نقد و نشر شعر رودکي٬
روز سهشنبه ّ
تاريخ و آينده آن« ٬در انستيتو رودکي  ٬با حضور هيئت رئـيسه ٬آقـايان پـروفسور رسـول
هاديزاده )رئيس بنياد رودکي( ٬دکتر دادخدا سيمالديـن ُاف )رئـيس دانشکـده زبـان و
ادبيات فارسي انستيتو رودکـي( ٬دکـتر حـداد عـادل )رئـيس فـرهنگستان زبـان و ادب
فارسي( ٬دکتر موسوي گرمارودي )رايـزن فـرهنگي جـمهوري اسـالمي ايـران( ٬آقـاي
سرمدي )سفير جمهوري اسالمي ايران( ٬دکتر ياحقي )اسـتاد زبـان و ادب فـارسي از
دانشگاه مشهد( ٬دکتر فاضل طاهر ُا ف )دبير آـکـادمي شـعبه عـلمهاي جـمعيتشناسي
فرهنگستان علوم تاجيکستان( ٬دکتر عبدالنبي ستارزاده )معاون وزير امـور خـارجـه( و
عبدالجبار رحمانف )مدير شعبه فرهنگ رياست جمهوري( ٬آغاز شد.
ابتدا ٬دکتر رسول هاديزاده ٬ضمن خوشآمدگويي ٬تحت عنوان »تـجديد نـظر در
آموزش شعر رودکي و نقد و نشر آن« ٬سخناني ايراد کرد .سپس ٬دکتر حداد عادل ٬طي
سخنراني خود ٬از ايـنکه اسـتادان ايـرانـي در ايـن هـمايش عـلمي ٬بـيهيچ احسـاس
دوگانگي ٬سهمي دارند اظهار خـوشوقتي کـرد و ايـن مشـارکت را نـمادي از يگـانگي
فرهنگي ايرانيان و تاجيکان شمرد.
سپس ٬سخنرانان مقاالت و سخنان خود را به شرح زير ارائه دادند و ايراد کردند:
دکتر علياشرف صادقي )ابيات تازهاي از رودکي( ٬دکتر علي رواقي )لغات سغدي در
شعر رودکي( ٬استاد احمد سميعي )سخني چند درباره شعر و ادب دوره ساماني و مقام
آن در ادبيات فارسي( ٬دکتر جعفر ياحقي )رودکي و خيام( ٬دکتر مـيرزا مـالـاحـمد ُاف
)مختصري از تاريخ نقد و نشر رودکي( ٬دکـتر عـلي مـحمدي خـراسـاني )تـجربههاي
نخستين در تحقيق و نقد نوين شعر رودکي( ٬دکتر مظفّر محمدي ُاف )تحقيق و نقد شعر
رودکي از طرف استاد عيني( ٬دکتر قاسمي )شرح بعضي لغات و ابيات رودکي( ٬دکتر
امريزدان عليمردانف )تحقيق و نقد شعر رودکي در کتاب شادروان سعيد نفيسيـــ احوال

و آثار رودکي ( ٬دکتر کـمال عـيني )سـرآغـاز مشکـالت رودکـيشناسي( ٬دکـتر فـريدون
هاديزاده )ترجمه شعر رودکي به زبان روسي از نگاه اصالت متن شاعر(.
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ساعت  ٣/٥بعد از ظهر همان روز ٬از دانشکده ادبيات دانشگاه دولتي دوشنبه بازديد به
عمل آمد .رياست دانشکده ادبيات را دکتر امام ُا ف و رياست کرسيهاي زبان و ادبيات
ـکالسيک را پروفسور خدايي شريف ُا ف ٬رياست کرسي گـويشهاي تـاجيک را خـانم
پروفسور مکرمه قاسماوا ٬رياست کرسي زبان تاجيکي را پروفسور حـامد مـجيد ُاف و
رياست کرسي ادبيات نوين تاجيکي را پروفسور اعلمخان کوچر ُاف بر عهده دارند.
اين دانشگاه سيزده دانشکده دارد که دانشکده زبان فارسي تاجيکي از قديميترين
آنهاست ٩٠٠ .استاد در کل دانشگاه و  ٤٠استاد در دانشکده ادبيات و  ٢٢استاد در بخش
زبان و ادب تاجيکي به تدريس و تربيت دانشجويان مشغولاند .دکتر حداد عادل ٬در اين
بازديد ٬درباره پيوند فرهنگ دو م ّل ت سخن گفت و خدمت تاجيکان به زبان فارسي را
موجب تحکيم ارکان و پيوند با پيشينه فرهنگي آنان دانست .پروفسور خدايي شريف ُاف
نيز خواستار دعوت هرساله فرهنگستان از يک يا دو استاد اين دانشگاه ٬براي بازآموزي
زبان فارسي در دانشگاههاي ايران ٬شد.
ساعت  ٦عصر همان روز ٬از انستيتو شرقشناسي و آثار خطي آـکادمي علوم تاجيکستان  ٬که
رياست آن را دکتر جورهبيک نذرييف بر عهده دارد ٬بازديد بهـعمل آمد .اين مؤسسه٬
با سابقه پنجاهساله ٬داراي سيزدههزار نسخه بسيار ارزشمند خطي چاپ سنگي است.
قديميترين نسخه ٬به آغاز قرن يازدهم ميالدي ٬تعلق دارد .همچنين کتابهايي نـظير
التفهيم ابوريحان ٬نمونههايي از کليات سعدي متعلّق به اواخر قرن سيزدهم ميالدي )حدود
ده تا پانزده سال پس از مرگ سعدي( و  ٤٣غزل از حافظ ٬متعلق به  ١٤٠٥ميالدي ٬در
اين مؤسسه نگهداري ميشود .بنا به گفته دکتر نذرييف ٬اين مؤسسه ٬مثنوي معنوي را ٬از
روي نسخه اصلي ٬و تاريخ طبري را ٬بر اساس نسخههاي عربي ٬و شاهنامه فردوسي را ٬در
نه جلد با خط سيريليک ٬به چاپ رسانيده است.
آقاي دکتر حداد عادل ٬فعاليت اين مرکز را ستود .از همکاران اين مؤسسه ٬آقـايان
دکتر قاسم شاهاسکندري ٬دکتر خر اساني ٬سعيد انور ٬دکتر امريزدان مـردان ُا ف ٬دکـتر
حقنظر )رئيس قبلي مؤسسه و عضو آـکادمي علوم( در اين جلسه حضور داشتند.
روز چهارشنبه ٬ساعت  ١١صبح ٬برنامه سفر به شهر خجند و بازديد از دانشگاه دولتي

فارسي آن برگزار شد .اين دانشگاه در سال  ١٩٣٢تأسيس شد
خجند و گروه زبان و ادب
ِ

و داراي دانشکدههاي علوم طبيعي ٬رياضيات ٬فيزيک و مکانيک ٬فقهاللـغه تـاجيکي٬
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فقه اللغه ازبکي ٬زبان و ادبيات روسي ٬زبـانهاي خـارجـي ٬تـربيت مـعلم ٬طـراحـي و
ـگرافيک ٬تاريخ ٬اقتصاد ٬روابط بينالملل ٬حقوق ٬فني و مهندسي ٬شـرقشناسي و ٣٧
رشته تخصصي است .در اين دانشگاه ٨٠٠ ٬مدرس ٬که  ٣٦نـفر آنـان درجـه اسـتادي
دارند ٬به تدريس و  ١٠٦٢٠دانشجو به کسب علوم و فنون مشغولاند.
در همان روز از اتاق ايران در شهر خجند و آثار باستاني شهر استروشن )اسروشنه( ٬با
سابقه تاريخي و تمدّ ن دوهزار و پانصد ساله ٬ديدار به عمل آمد.
سـوم مـهرماه ٬پس از بـازگشت از خـجند بـه دوشـنبه ٬آقـاي
عصر روز چهارشنبهّ ٬
رجب ُا ف ٬وزير معارف تاجيکستان ٬با آقاي دکتر حداد عادل مالقات داشـتند .در ايـن
مالقات ٬آقاي سـرمدي ٬سـفير ايـران در تـاجيکستان ٬نـيز حـضور داشت .عـصر روز
پنجشنبه ٬از پژوهشگاه فـرهنگ فـارسي تـاجيکي ديـدار بـه عـمل آمـد .در تـمام بـازديدها
ـکتابهايي ٬به عنوان هديه ٬مبادله شد.
صبح روز جمعه ٬خانم مِ يسره کالماهلل ٬رئيس انجمن دوستي تاجيکستان و ايران  ٬با آقاي
دکتر حداد عادل مالقات داشتند .طرفين به گسترش روابط و تشکـيل انـجمن دوسـتي
تاجيکستان در تهران اظهار عالقه کردند.
هيئت اعز امي ٬طي اين سفر ٬از شهر حصار و آثار باستاني آن نيز بازديد کرد .ايـن
هيئت ساعت  ١١صبح روز جمعه ٬به تهران بازگشت.
ناهيد حجازي
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