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 انجمن  یرانیمطالعات ا یدر فرانسه؛ بررس یشناسرانیا

 م(1922-1822) سیپار ییایآس

 *سمیه حمیدی
 

 چکیده          

تا  1822از سال  ی انجمن آسیایی پاریسکارنامه مطالعات ایرانحاضر به  پژوهش

ای هسیس انجمن و فعالیتأپردازد. بدین منظور، ابتدا تاریخچه تم می1922سال 

عات مطالبه و سپس  قرار گرفته مورد بررسیسیس أآن در طول صد سال نخست ت

از ت. اس پرداخته شدهانجمن با تکیه بر ارگان رسمی آن، نشریه آسیایی، ایرانی 

نتشر ممقاالت متعددی مرتبط با ایران  ی شروع به کار این نشریهآنجا که از ابتدا

ز توان جایگاه ایران را امیسی این مقاالت ی و کیفی و برر، با تحلیل کمّاستشده

و رویکردهای ادوار شناسی انجمن مشخص کرد همان ابتدا در مطالعات شرق

 شناسی و جایگاه مختلف مکاتب علمیمختلف در نسبت با موضوعات مختلف ایران

میارتباطات عل ثرات و أتثیر و أو تمالحظه را  های باستانیفیلولوژی و زبان همچون
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 در ذیلشناسان مطرح فرانسوی را مشاهده کرد. و فرهنگی میان ایرانیان و ایران

ها و اهداف حامیان و  ها،  دغدغههای دیگری همچون انگیزهاین مطالعات، آگاهی

که در  آمدههای تعریف شده انجمن نیز بدست موریتأهای پژوهشی و ماولویت

ر سان انجمن بیشتشناایران شود کهنهایت با بررسی تمامی این موارد مالحظه می

 ضمن تعهد نسبت به داده وبه مسائل ادبی، تاریخی و فرهنگی ایران توجه نشان 

شان با تو ارتباطا بو و جهت علمی داشته ،عملکردشان رنگهمواره  کشور خود

ا هحاضر، فارغ از برداشت ةاست. نتیجم با احترام بودهأه دوستانه و توارایرانیان همو

 مرتبط با انجمن بوده و صرفا   اناروپایی به ویژه فرانسوی شناسانو نظرات شرق

 شناسان انجمن است.  آسیایی و ایران

ه نشری ؛انجمن آسیایی پاریس ؛شناسیایران ؛شناسیشرق کلیدی: هایهواژ

 های باستانیزبان ؛فیلولوژی ؛آسیایی

 

 مقدمه و بیان مسئله

ة فلسف و ها، ادبیات، مذاهببه زبانقرن نوزدهم در اروپا، مصادف با شروع نگاه علمی 

-، مدرسه زبان1فرانسپیشتر، کلژدوکشورهای مختلف آسیایی بود. در فرانسه، مربوط به 

های متعدد در دل خود دارای حوزه 3ها و علوم ادبیو فرهنگستان کتیبه 2های زنده شرقی

ها رسیدن به شناخت بیشتر در این حوزه ، اما نیازِ(Filliozat, 2003:1) شناسی بودندشرق

بر آن را و همزمان استفاده از منابع و امکانات موجود در شرق، گروهی از دانشمندان 

شناسی ایجاد کنند. این که برای مطالعه کشورهای آسیایی، انجمنی با هدف شرق داشت

لطنت شارل دهم ای مابین انقالب اول و انقالب دوم، در زمان سم، در دوره1822امر در 

 اییانجمن آسی آغاز به کار تاریخچهسیس شد، أانجمن آسیایی در پاریس تتحقق یافت و 
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 : Filliozat et Fenet, 2011) توان یکی دانستمیفرانسه  در شناسیشرقآغاز با تاریخچه  را

Deux siècles d’orientalisme). 

شناسی در میان کشورهای اروپایی و رصه شرقاز پیشگامان عیکی  انجمن آسیایی فرانسه

 Royalهمچون انگلستان ) یهای دیگرسیس، کشورأکه بالفاصله بعد از ت چرا، استامریکا 

Asiatic Society م(، امریکا )1824، تاسیسOriental Society American ، م( 1824تاسیس

و سیاق  نیز با همان سبکم( 1824، تاسیس Morgenländische Gesellschaft)و آلمان 

 .(Filliozat, 2003:1) سیس شدندأت

 این انجمن، از ابتدای کار تا اکنون از طریق اقدامات متعددی، همچون جلسات منظم

-وریتمأبه رسالت و م تالش کرده ، چاپ و نشر آثار مرتبط با شرق و ایجاد کتابخانه،ماهانه

وجود اینکه در طول ای تحقق بخشد. با های اصلی خود با رویکردی علمی و چند رشته

است، های متعددی عبور کردهها و جنگهای قریب به دویست سال، از انقالبفعالیت

در طول جنگ جهانی اول به طور  وم برگزار نشد، 1870در  انجمن حداکثر چند جلسه

شدند و در جنگ جهانی دوم با وجود اینکه دولت ها و جلسات انجام میمرتب نشست

شود، رئیس انجمن آن دوره، پل رای برگزاری هر جلسه مجوز گرفتهویشی اصرار داشت ب

در ؛ کردمی برگزارجلسات را  مخفیانه، همواره از درخواست مجوز خودداری کرده و 1پلیو

های خود صحبت کرده و مطالعات و شناسان در مورد فعالیتشرقجلسات، این 

که  (Exposés scientifiques:  Fenet, 2011 et Filliozat) دادنددستاوردهای خود را ارائه می

 این امر تا به امروز همچنان ادامه دارد.

مجموعه »یا  Journal Asiatiqueسیس انجمن آسیایی، ارگان رسمی آن با نام أهمزمان با ت

-شناسان مربوط به تاریخ، فلسفه، علوم ادبیات و زبانهای شرقها و یادداشتنتایج، عصاره

یی، در ایانجمن آس یعلم یتحت نظارت شورام، 1822در ژوئیه ، 2«شرقیهای مردمان 
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پای انجمن، در جهت تحقق بخشیدن به پاریس شروع به فعالیت کرد و تا کنون پابه

شناسی های مختلف شرق، به نشر مطالعات در زمینهانجمن تعریف شده هایموریتأم

مللی الای در مطالعات بینکنندهتعیینهای منتشر شده در آن نقش پژوهش کهپردازد می

ر مین سال  نشر قرااُ، از آغاز به کار تا به امروز که در دویستاین نشریهشناسی دارد. شرق

ه شروع ب از است و الب، تغییرات جزئی و اندکی داشتهدارد، همانند انجمن در ساختار و ق

. است شدهمنتشر این نشریه  ، مقاالت متعددی مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران درکار

ه اصلی پژوهش حاضر این است که ایران در مطالعات دانشمندان انجمن چه ئلمس

است، همچنین در بازه زمانی  شدههایی انجام جایگاهی داشته و این مطالعات با چه انگیزه

 مدتا  عشناسان انجمن ها و تمرکز مطالعاتی ایرانصد ساله نخست فعالیت انجمن، اولویت

فرانسوی، در برهه زمانی ذکر شده،  و چه افرادی اعم از ایرانیبر روی چه مطالبی بوده و 

 اند.با انجمن ارتباط داشته
 

 پیشینه پژوهش

 صدمین سال انجمن آسیایی بکتا»  استمهمترین اثری که در این زمینه انجام شده

است. فصل اول این کتاب، که توسط لوئی  1«آسیاییانجمن  چه، تاریخ(1922-1822)

 آن تو تشکیال گیری انجمن و ساختارچگونگی شکلبه طور مفصل به ، شدهنوشته 2فینو

 انجمن در صد سال نخست داشته یمطالعات هایحوزهاست. فصل دوم نگاهی به  پرداخته

. اندنوشته شدهها مرتبط با آن حوزهو توسط نویسندگان متخصص  آنهاکه هر کدام از 

شناسان این حوزه، در طول های باستانی ایرانی و همچنین ایرانمطالعات مرتبط با زبان

  است.نوشته شده 3آنتوان میهصد سال فعالیت انجمن آسیایی توسط 

                                                           
1 Le livre du centenaire (1822-1922) de la Société Asiatique. Historique de la 

Société Asiatique 
2 Louis Finot 
3 Antoine Meillet 
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«  شناسی در فرانسهتاریخ ایران»کتاب  166و  152طهمورث ساجدی صبا در صفحه 

م مطرح 1823انجمن داشته و تاریخ انتشار ژورنال را سیس این أای مختصر به تاشاره

 م درج شده1822مجله که در روی آن ژوئیه  ةکند که با توجه به وجود اولین شمارمی

همین کتاب از  166باشد و در صفحه  رود اشتباهی در چاپ صورت گرفتهاست گمان می

-تصر در مورد گرایشقول ژول مول یکی از نویسندگان و سردبیر وقت مجله توضیحی مخ

به دلیل معتبر بودن مقاالت منتشر شده در  آورد.حاکم بر مطالعات این نشریه می های

ند ابه مقاالت این نشریه ارجاع داده برخی از پژوهشگران در آثار خود صرفا  آسیایی،  ةنشری

 ت. اس نشریه و انجمن آسیایی انجام نشدهانِی پژوهشی در زمینه مطالعات ایر تا کنون و
 

  انجمن آسیاییسیس أت

انجمن آسیایی همزمان با اکتشافات و نگاه جدید به علوم مختلف در اوائل قرن نوزدهم 

گذاران آن، حامیان و پشتیبانان اصلی این شروع به کار کرد. صرفنظر از دیدگاه علمی پایه

، 2ریشلیو، 1مناصب سیاسی و حکومتی نیز داشتند، همچون دوک اورلئان انجمن که بعضا  

زاده و متمول آن روزگار بودند و جالب اینکه در آن زمان ... اغلب از قشر فرهیخته، اشراف

همین امر  را برای کشور خود دریافته بودند کهبه درستی ارزش و منفعت این انجمن 

توان در رویکرد گذاری اولیه در برپا شدن انجمن شده بود. این اهمیت را میموجب سرمایه

ن همچناشود و ، پادشاه فرانسه میانجمنسیس أکه هشت سال بعد از تدید رلئان دوک او

انجمن،  فعالیتدهد. در طول صد سال نخست به حمایت معنوی و مادی خود ادامه می

خللی در  هاتنشاین اند، اما های پرتنش سیاسی بسیاری به خود دیدهاعضای آن، دوره

ای هبلکه تمام پادشاهان و حکومت لوئی فیلیپکار علمی انجمن وارد نکرده و نه تنها 

های مادی و معنوی اند و از پشتیبانیبعدی این انجمن را در کنف حمایت خود قرار داده

ثیرپذیری از أاند. اما انجمن نیز صرفنظر از نوع حکومت، بدون هیچ گونه تدریغ نکرده
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های ، فعالیتو دوم تماعی و سیاسی و حتی جهانی، همچون جنگ جهانی اولهای اجتنش

-مُهر چاپخانه توان تغییراتدهد و یگانه اثر تغییرات سیاسی را میعلمی خود را ادامه می

که بر دانست  های مختلف سیاسی از جمله جمهوری، سلطنتی و امپراطوریهای دوره

   .دهدمیها از عملکرد انجمن نشان از حمایت حکومت، که آن نیز شدزده میروی جلد مجله 

های قدرتمند سیاسی، از عمده دالیلی که موجب پایداری انجمن غیر از پشتیبانی جریان

بندی اعضا و هیئت توان دانست، پایهای آن در طی نزدیک به دویست سال میو فعالیت

ط سیس توسأهمان ابتدای ت هایی بود که درموریتأمدیره انجمن در تحقق بخشیدن به م

ها موجب گردش اطالعات علمی موریتأگذاران انجمن تعریف شده بودند. اجرای این مپایه

است. به طور مثال شده دویست سالو این امر نیز سبب پویایی و حیات انجمن در طی 

ان شناسشناسی و شرقسسات علمی شرقؤهای مختلف، مارتباط مستمر علمی با انجمن

-شناسی سنشرق ةسسؤسساتی همچون مؤورهای مختلف؛ همچنین معرفی مدر کش

های آسیایی کشورهای مختلف از جمله همکاری در تبادل علمی با انجمن، پترزبورگ

... و یا معرفی و یا نقد و بررسی آثار ، آلمان، هند )انجمن آسیایی کلکته(لندن، امریکا، 

توان از جمله مصر، عثمانی و هند را می ،انگلستان، چاپ شده مرتبط با شرق در آلمان

 JA, 1822, t.1) دالیل حضور پررنگ و مثمرثمر انجمن در طی نزدیک به دو قرن دانست

: 63-64, 187-191, 124-128, 377-380; 1823, t.2 : 62-64, 127-128; 1823, t.3 : 62-64; 

1826, t.9 : 317; Klaproth,1828, t.2 : 306-308; 1830, t.5 : 151-160; Finot, 1922 : 47-48, …) . 

ای و یا آثار باستانی خود های کتابخانهاز طرفی دیگر انجمن همواره در پی غنای مجموعه

های خود را صرف خرید کتاب درآمدو بدین منظور همواره از همان ابتدا بخشی از  بوده

ف های مختلحروف زبانو یا در ابتدای کار؛ خرید بدنه  نسخ خطی، سکهتازه منتشر شده، 

آنها در دفاتر  هایاست که گزارشها کردهشرقی برای چاپ و نشر آثار مربوط به این زبان

 : JA, 1824, t.4 : 52; 1831, t.8 : 80, 250; 1886, t.8) دارند وجود مختلف نشریه انجمن

538; Finot,1922 : 19,40,42,47 …) . 
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های شرقی، انجمن سرزمین ةبه شناخت پیشینهای علمی مربوط اما در کنار فعالیت

است. در واقع  ها داشتهای نیز به شناخت جامعه معاصر این سرزمینهمواره توجه ویژه

های سیاسی و حکومتی مناطق شرقی از جمله ایران برای توان گفت بررسی موقعیتمی

موریت انجمن ذکر نشده بود اما أمستشرقین اهمیت فراوانی داشته و علیرغم آنکه در م

دوم  ة. به طور مثال در مجموعاست داشتهوجود انعکاس این مهم در ارگان رسمی انجمن 

 و ییفهرستی از حکام آسیا ،دفاتر ماه ژانویه ةنشریه، به مدت ده سال در اولین مقال

 . شدآفریقایی منتشر 

موران سیاسی فرستاده أعلمی از سفرهای مباشران نظامی و یا م هایگزارش این،عالوه بر 

دهنده اهمیت نشان ،های تازه منتشر شدهشده به آن مناطق و توجه ویژه به سفرنامه

های شرقی در نزد مستشرقین فرانسوی بود که آگاهی و اطالع از وضعیت فعلی سرزمین

ایط زیستی، فرهنگ و آداب و در کنار شناخت موقعیت سیاسی و یا اجتماعی همچون شر

، نسخ هاای نیز در مورد آثار باستانی، کتیبهرسوم و موقعیت اقتصادی، اطالعات گسترده

 مقاله مجزا، که در دو 2ایدر نامه 1زتشولادوارد آوردند. به طور مثال، خطی و ... بدست می

خود در مناطق آسیایی ، از وضعیت اقامت (Schulz,1828, t.1 : 68-84 , 125-138) منتشر شد

 3های هخامنشی شهر واندر مورد کتیبه ،در دفتری دیگر گزارش داد و از جمله ایران

، وابسته سفارت 4باربیه دومنارنامه  و یا( t.9 1840,Schulz ,: 257-323) بیان کردمطالبی را 

ن و همچنیرا معرفی کرد مختصر اوضاع فرهنگی ایران  به طورکه در آن،  ،فرانسه در ایران

 ,Barbier de Meynard, 1856) منتشر کردرا فهرستی از نسخ خطی که بدست آورده بود 

t.7 : 267-271) ک تاریخ سیاسی و اجتماعی آن دوره قابل بررسی استربرای د هانوشته؛ که این. 
 

 

 

                                                           
1 Friedrich Eduard Schulz 
2 Extraits des lettres de M. Schulz pendant son séjour à Constantinople et à Arzroum 
3 Mémoire sur le lac de Van et ses environs 
4 Barbier de Meynard 
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 ؛ ارگان رسمی انجمن آسیایینشریة آسیایی

 ، تا به امروزآسیایی که از همان ابتدا انعکاس دهنده اهداف و تفکرات انجمن بوده ةنشری

شود. این مجله، در صد سال نخست انتشار در همچنان در کنار انجمن بوده و منتشر می

ساله بودند، ارائه شد  10در بازه  م1922تا  1833ها از سیزده مجموعه، که این مجموعه

ند اشناسان مختلفی به عنوان سردبیر در نشریه فعالیت کردهشرق ،صد ساله دورهو در این 

فعالیت داشتند و هر  (سال 26سال و حداکثر  10حداقل )ها که هر کدام با تعهد، سال

کدام در ساختار و محتوای آن تغییرات عمده و ثمربخشی را ایجاد کردند. بیشتر سردبیران 

ینکه اغلب ا رجسته فرانسوی بودند و نکته قابل توجهشناسان باز ایرانصد ساله در این بازه 

و مدت زمان سردبیران  نام زیرجدول در پایان عمر در سمت خود باقی ماندند. تا 

 : استآمده صد سال نخست نشریهحضورشان در 

 نام سردبیر مدت زمان حضور به عنوان سردبیر

 (1832-1791) 1سن مارتنآنتوان ژان  سال 10( به مدت 1832-1822)

 (1790-1859) 2باتیست آندره گرانژه دوالگرانژ ژان سال 26( به مدت 1858-1832)

 (1800-1876) 3مول ژول سال 18( به مدت 1876-1858)

 (1826-1908شارل باربیه دومنار ) سال 16( به مدت 1892-1876)

 (1836-1911) 4روبان دووال سال 16( به مدت 1908-1892)

 (1864-1935لوئی فینو ) سال 12( به مدت 1920-1908)

 (1864-1935) 5گابریل فراند سال 15( به مدت 1935-1920)

 ریسردب عنوان به آنان حضور زمان مدت و رانیسردب نام

                                                           
1 Antoine-Jean Saint-Martin 
2 Jean-Baptiste-André Grangeret de Lagrange 
3 Jules Mohl 
4 Rubens Duval 
5 Gabriel Ferrand 

https://www.aibl.fr/societe-asiatique/histoire/membres-illustres-de-la-societe/article/remusat
https://www.aibl.fr/societe-asiatique/histoire/membres-illustres-de-la-societe/article/silvestre-de-sacy
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ست ا های تازه منتشر شدههای اصلی نشریه، نقد ادبی کتاب، یکی از سیاستاز ابتدای کار

کتاب»، 1«نقد ادبی»های مختلفی همچون نامبا های مختلف در دوره این بخشکه 

 های مرتبط با مطالعات شرقمنتشر شد. در این قسمت، کتاب 3«گزارش»و یا  2«شناسی

های ای از فصلشد، و گاهی خالصههای مختلف کتاب بررسی میمعرفی شده و بخش

 نظر خود را در مورد ،نقد ادبی شد و در انتها نویسندةمورد بررسی، ارائه می مختلف کتابِ 

کرد و اشتباهات مفهومی و یا حتی اشتباهات درست یا نادرست بودن اطالعات بیان می

 شد. تایپی را متذکر می

های شرقی از قرن هفدهم در فرانسه به سسات آموزش زبانؤبا وجود اینکه مدارس و م

ژه ده بودند و آثار شرقی بویمنظور پرورش مترجمان و فرستادگان سیاسی شروع به کار کر

، اما در آغاز قرن (582:  1394)ساجدی،  در زمینه ادبیات کم و بیش ترجمه شده بودند

 ،نگاه اروپاییان نسبت به جوامع شرقیتر شدن علمی وزدهم، همزمان با شروع کار انجمن ون

-رقش هایترین فعالیت، عمدههای شرقینسبت به سرزمین برای دانش و آگاهی بیشتر

های شرقی بود، اما به مرور زمان و با شناخت بیشتر ترجمه آثار و نوشته انجمن، شناسان

 ها سیر نزولی یافت. کم میزان ترجمههای مطالعاتی، کمو درگیر شدن با دیگر حوزه

های نخست نشریه، بخش مقاالت همواره جایگاه اصلی در نشریه داشته است. در دوره

های قبل به به اعضای انجمن و یا نویسندگان مقاالت شمارههای خطاب به سردبیر، نامه

 نخستاما در اواخر صد سال شدند، در بخش مقاالت منتشر میقدری دارای اهمیت بود که 

  شدند.های دیگر از جمله اخبار منتشر میدر بخش ها عموما این امر به مراتب کمتر شد و نامه

ای به بعد تعداد های نشریه بود، اما از دورهمقاالت از مهمترین بخش علیرغم اینکه بخش

مقاالت نیز سیر نزولی پیدا کرد و در سیزده سال آخر آنچه که نمود بیشتری در مجله 

تواند در بررسی بود. اما آنچه که می «گزارش»داشت میزان معرفی کتاب تحت عنوان 

                                                           
1 Critique littéraire 
2 Bibliographie 
3 Comptes rendus 
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های منتشره در نشریه، بلکه مقاالت و یادداشتشناسی کمک کند، نه تنها روند ایران

 .ودبشناسی در زمینه شرقهای جدید کتابشده به انجمن و یا معرفی  اهداانتشار نام آثار 

اسان شنی بلکه ایرانشناسان فرانسوهای نه تنها ایرانفعالیت آشنایی بااین امر موجب 

  . شدمی کشورهای دیگر

 با ایرانمرتبط  مقدار کل  نوع مطلب 

Mémoires (مقاالت) 238 1320 

Mémoires: Lettre (مقاالت در قالب نامه) 5 33 

Mémoires: Traduit (مقاالت در قالب ترجمه) 18 67 

Mémoires (دیگر) 215 1220 

 (م1872 -1822مجموع مقاالت نشریه آسیایی پنجاه سال اول )
 

 مرتبط با ایران مقدار کل  نوع مطلب 

Mémoires (مقاالت) 100 938 

Mémoires: Lettre (مقاالت در قالب نامه) 0 0 

Mémoires: Traduit (مقاالت در قالب ترجمه) 0 0 

 (م1922 -1873مجموع مقاالت نشریه آسیایی پنجاه سال دوم )
 

از اواسط  تقریبا  که شود،مشخص میهای پارسیان هند ها، فعالیتدر خالل همین معرفی

 ن اروپاییاقرن نوزدهم، شروع به مطالعه و نشر آثار مرتبط با دین خود کرده و به محقق

یکه اند، به طورشناسی و تاریخ کمک شایانی کردههای مختلف علمی از جمله زباندر زمینه

 هک است یخرسند باعث»گوید: ژول مول در معرفی یکی از آثار پارسیان هند چنین می

 محققان با ارتباط یبرا و کرد مشاهده انیپارس انیم در توانیم را مطالعه یبو و عطر

و یا آنتوان ( ,t.1 1863Mohl ,: 92)« .سندیبنو یسیانگل به که کرد بیترغ را آنها ییاروپا
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 تدانسهای مذهبی خود میین تالش را ناشی از تعصب و غیرت آنها در مطالعه کتابا  میه

(Meillet, 1910, t.15 : 377).  
 

 شناسی انجمن آسیاییمطالعات و مکاتب ایران

است و در حدود هفتاد از همان ابتدای کار همواره مورد توجه انجمن بوده ایرانی مطالعات

-سال نخست فعالیت انجمن، ایران همواره در رتبه نخست و یا رتبه دوم مطالعات شرق

رقابت فرانسه با انگلستان در استعمار شناسی قرار داشت، اما اواخر قرن نوزدهم، به دنبال 

شناسی این کشور به سمت و سوی دیگری سوق کشورهای شرقی، رویکرد مطالعاتی شرق

 . های آخر کمتر شدایران در سالو مطالعات مرتبط با پیدا کرد 

های ایرانی و ادبیات با وجود اینکه آغاز شناخت ایران در فرانسه از قرن هفدهم با زبان

، فیلولوژی نیز 1دوپرونآنکتیل اوستا توسط -فارسی بود، اما در قرن هجدهم با ترجمه زند

تر و در آغاز قرن نوزدهم، با علمی (59: 1395، میراحمدی) شناسی راه یافتبه حوزه ایران

-انباستهای مطالعاتی دیگری همچون تاریخ و حوزه شناسان فرانسویشدن دیدگاه ایران

 هایانجمن آسیایی پیوست و در اواخر سده اول، بخش یشناسی نیز به مطالعات ایران

 بدانها افزوده شد.فلسفه و عرفان نیز 

-نمکتب فیلولوژی که سنگ بنای آن در قرن هجدهم گذاشته شده بود، در میان ایرا

ای هایرانی، زبان های باستانیای داشت. توجه به خط و زبانشناسان فرانسوی جایگاه ویژه

های ها از شاخهها و گویشهای آغازین قرن بیستم توجه به لهجهایرانی میانه و در دوره

عالیت ها فشناسان در یکی از این زمینهاصلی فیلولوژی بود و در هر دوره متخصصان و ایران

ل اصدمین سکتاب مطالعات ایرانیِ بخش در همانطور که پیشتر گفته شد، اند. داشته

ان و و دانشمند های باستانی ایرانزبان مطالعاتبه در فصلی آنتوان میه، ، تاسیس انجمن

ولوژِی فیلکه است که این امر به نوعی نشاندهنده آن است شناسان این حوزه پرداخته نایرا

                                                           
1 Anquetil Duperron 
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ر است. از سویی دیگدر انجمن آسیایی بوده مطالعات ایرانی اصلی رکنهای باستانی زبان

ای در ر عمدهثیأها، تنوشتهها و سنگشناسی نیز، به دلیل سروکار داشتن با کتیبهباستان

 است.  پویایی این حوزه مطالعاتی داشته

شناسی در دیدگاه اعضای انجمن سیس انجمن آسیایی، در حوزه دانش ایرانأدر یک قرن ت

ته زبان عربی نوش بهایرانیان که  هاییکتاببدین صورت که تمام ای مغفول مانده، نکته

زئی ج، صرفنظر از اینکه نویسنده کتاب متعلق به کدام ناحیه جغرافیایی است، ندشده بود

 2از سدیو 1«مسلمانان نزد در جبر علم»مقاله  همچوناست. مطالعات عرب پنداشته شده از

کلمان و یا  (,t.2 1853Sédillot ,: 323-356) عرب معرفی کرده یکه خوارزمی را ریاضیدان

به ی که به متونی از ابوریحان بیرون، 4مسلمانانشناسی ای در مورد کانیرسالهدر ، 3موله

 .((Clément-Mullet,1868, t.11 : 5-81, 109-253, 502-522 استاشاره داشته زبان عربی نوشته بود،
 

 توجه به ایران معاصر

-دریافت که شرق توانبا بررسی محتوای نشریه در طول صد سال نخست انجمن، می

اند. از جمله این های مختلف در ایران توجه داشتهشناسان فرانسوی به اتفاقات و جنبش

 بابیت ،(Huart,1913, t.2 : 384-385, 699-700) جنبش مذهبی شیخیه به توانموارد می

(Mirza Kazem-Beg, 1866, t.7 : 329-384, 457-522; Mirza Kazem-Beg, 1866, t.8 : 196-

252, 357-400, 473-507; Huart, 1887, t.10 : 133-144; Barbier de Meynard, 1892, t.20: 

297-302; Huart, 1913, t.2 : 697-699; Huart, 1918, t.12 : 465-468 )و بهائیت 

(Huart,1909, t.13 : 309-311, Huart,1914, t.3 : 184-186) .در زمینه انقالب  اشاره کرد

 های مختلفی در این زمینه معرفیاست اما کتاب دیده نشده مشخصیمشروطه ایران مقاله 

 اندنشریه همزمان با معرفی آنها به این رویداد تاریخی پرداختهدر اند و منتقدان شده

(Huart, 1909, t.13 : 311-312; Huart, 1911, t.17 : 151-152) . 

                                                           
1 De l’algèbre chez les Arabes 
2 Pierre-Louis-Eugène-Amélie Sédillot 
3 Clément-Mullet 
4 Essai sur la minéralogie arabe 
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شناسان انجمن به آن ایرانی به ویژه کردها، از مواردی بود که شرق همچنین شناخت اقوام

-شرف در ارتباط با 1م.، توسط ولکوف1826مقاله در این زمینه، در  اولین.  توجه داشتند

های مطالعاتی (. از دیگر جنبه,t.8 1826Wolkow ,291 :-298) منتشر شد بدلیسی 2نامه

ا همذاهب مختلف در نواحی کردنشین، گویش و لهجهتوان به بررسی پیرامون این قوم، می

 ,Chodzko, 1857, t.9 : 297-356; Jaba, 1859) و جغرافیای تاریخی کردستان اشاره کرد

t.14 : 153-166; Gilbert, 1873, t.2 : 393-395; Huart, 1895, t.5 : 86-109; Scher, 1910, t.15 : 119-

140)· 
 

 انجمن شناسان فرانسویایران

، وزیر امور خارجه لوئی چهاردهم، به منظور تربیت منشیان و 3م. به فرمان کلبر1669در 

سیس شد، این أت 4«مدرسه جوانان زبان»ای با عنوان سفرای کشورهای شرقی مدرسه

در زمینه را آموزش  ،ها و علوم ادبیدوفرانس و فرهنگستان کتیبهمدرسه در کنار کلژ

. اواخر قرن هجدهم انقالب کبیر فرانسه به (24:  1370اورکاد، ) های شرقی آغاز کردزبان

 ایران خستیناز ن 5سالنگل لویىوقوع پیوست و یک سال پس از پیروزی این انقالب، 

 ای به مجلستحت الیحه «یشرق یهازبان مدرسه»سیس أدرخواست ت فرانسوى، شناسان

ی، )ساجد سلطنتی شروع به کار کرد م. این مدرسه در کتابخانه1795انقالبی ارائه داد و در 

ای پرورش یافتند که بیشتر آنها شناسان برجسته. در این مدرسه شرق(95-94:  1387

شناسان دادند. ایرانهای شرقی را آموزش میفرانس زباندودر همین مدرسه و یا کلژ

، استتعداد آنان زیاد نبوده های شرقی، کهصاحب کرسی در کلژدوفرانس و مدرسه زبان

ت ای ریاسبه جز النگلس، همگی از اعضای اصلی انجمن آسیایی بودند که برخی در دوره

شناسان در جدول نام این ایراناند. انجمن را برعهده داشته و برخی سردبیر نشریه بوده

و در  سسات داشتؤهای آموزشی این مالبته انجمن نیز توجهاتی به دوره. قرار دارد زیر

                                                           
1 Wolkow 
2 Notice sur l’ouvrage persan, intitulé Scheref-Nâmé (شرف نامه) 
3Colbert 
4 Ecole de Jeunes de Langues   
5 Louis-Mathieu Langlès 
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های شرقی، از جمله فارسی در نشریه منتشر های زبانهای کالسآگهیدفاتر مختلف، 

 .(JA, 1823, t.3 : 380; 1824, t.5 : 384; 1908, t.12 : 509) شدمی

 انجمن آسیایی شناسنام ایران
 صاحب کرسی زبان فارسی

 )کلژدوفرانس(

 صاحب کرسی زبان فارسی

 های شرقی()مدرسه زبان

 1سیلوستر دوساسی
 1822-1829انجمن از رئیس 

1832-1834 
1806-1834 - 

 1832-1824 - عضو انجمن 2آنتوان دوشزی

 - 1847-1838 1834-1847انجمن  رئیس 3امده ژوبر

 1857-1832 - عضو انجمن 4اتین مارک کترمر

 ژول مول
 1867-1876انجمن  رئیس

 1858-1876سردبیر نشریه 
1850-1876 - 

 1898-1857 - عضو انجمن 5شارل شفر

 - در نبود امده ژوبر 1876-1878انجمن  رئیس 6گارسن دوتاسی

 باربیه دومنار
 1884-1892انجمن  رئیس

 1876-1892سردبیر نشریه 
1876-1885 - 

 - 1894-1885 انجمن عضو 7دارمستتر ژام

 1926-1898 - انجمن عضو 8کلمان هوار

 ییایآس انجمن یکرس صاحب یاعضا
 

شدند، مباشران شناس نیز محسوب میدیگر از اعضای انجمن که محقق و ایران برخی

ی انظامی، سفرا و مترجمین وابسته به حکومت بودند. به طور مثال امده ژوبر که در برهه

م. سفری 1805ریاست انجمن را نیز برعهده داشت، مترجم و منشی ناپلئون بود که در 

                                                           
1 Silvestre de Sacy 
2 Antoine –Léonard Chézy 
3 Amédée Jaubert 
4 Etienne-Marc Quatemère 
5 Charles Schefer 
6 Garcin de Tassy 
7 James Darmesteter 
8 Clément Huart 
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ان وابسته شناسعلیشاه به ناپلئون رسانده بود. از دیگر ایرانای از فتحبه ایران داشته و نامه

آلفونس -لوئیشفر، شارل ، 2کازیمیرسکیآلبرت ، 1ژوآننژوزف  از توانبه حکومت، می

نام برد. اما فارغ از صاحب  5فرتههانری و  ، باربیه دومنار4دوگوبینوآرتور -ژوزف 3نیکال،دنیل 

شناسان بسیاری نیز بودند که با انجمن همکاری کرسی و یا مباشر سیاسی بودن، ایران

 شد.ها و آثار آنها در نشریه منتشر میکرده و فعالیت

 

 انجمن آسیایی اعضای ایرانی

آنچه که در بخش اخبار آورده شده،  ی که در نشریه منتشر شده خصوصا  هایبنابر گزارش

پیداست که ارتباط ایران همواره با غرب برقرار بوده است. سوای مناسبات سیاسی ایران با 

های مختلف دستخوش تغییراتی شد، در میان کشور فرانسه که در دوران قاجار در برهه

اشته و شواهد ایرانیان اهل فرهنگ و ادب این ارتباط همواره به صورت دو طرفه وجود د

 .در نشریه ثابت کننده این مدعاست متعددی

تا  م1822نی، میرزا صالح شیرازی )از سیس انجمن نام دو ایراأهای نخست تدر سال

 م(1837م تا 1825)از  یو نام میرزا اسماعیل شیراز 6م( در میان اعضای خارجی1837

های مرتبط با اعضای در گزارش های بعدیدر سال .قرار داردانجمن  7ندر میان مشترکا

: شدند معرفین انجمن آید به عنوان مشترکاکه در ادامه می یاسامی ایرانیان انجمن،

خان مشیرالدوله میرزا یوسف، (م1871تا  1868)از  «نائب اول سفارت ایران»خان عبداهلل

 1868خان )از نریمان ،م(1871تا  1869)«  شارژه دافر )کاردار( ایران در پاریس»با عنوان 

همچنین . (م1889تا  1886الدوله )از محمدحسن خان صنیع و در آخر م(1877تا 

                                                           
1 Joseph Jouannin 
2 Albert Kazimirski de Biberstein 
3 Louis Alphonse Daniel Nicolas 
4 Joseph Arthur de Gobineau 
5 Henri Ferté 
6 Associé étrangère 
7 Souscripteurs 
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ای از کتاب گلستان سعدی در تبریز چاپ نسخه ای مانندهای منتشر شدهگزارش

(JA,1822, t.1 : 185)  ای در تبریز سیس مدرسهتأ مبنی برمیرزا ترجمه نامه عباسو یا

(Desbassayns de Richemont,1825, t.7 : 252 )  .نشاندهنده این ارتباطات دو طرفه است 

از این ارتباطات بیشتر از اینکه به نفع ایران باشد به نفع فرانسویان و در جهت برخی اما 

شناسان فرانسوی در ایرانتعدادی از است چرا که  های آنها بودهها و موزهغنای کتابخانه

های نایاب تهیه کرده و ارسال که برایشان نسخ خطی و کتابایران دوستانی داشتند 

م. در نشریه 1851که در سال  2شفر به دفرمریشارل  1کردند به طور مثال در نامهمی

 تاساند را آوردهمنتشر شد، وی نام افراد ایرانی که در تهیه نسخ خطی به وی کمک کرده

(Schefer,1851, t.17 : 102-104.) 
 

 گیرینتیجه

شناسی علمی در اروپا، به همت جمعی از انجمن آسیایی پاریس، از پیشگامان شرق

سیس شد. از أت در اوائل قرن نوزدهم دانشمندان و با حمایت بزرگان سیاسی آن عصر،

 هایتوان پشتیبانی جریانمهمترین عوامل بقا و ادامه حیات انجمن تا عصر حاضر را می

 های اصلی و اولیه انجمنو پایبندی اعضای آن به رسالتقدرتمند سیاسی در ادوار مختلف 

زینه شناسی و هسسات علمی، چاپ و نشر آثار مرتبط با شرقؤدانست. همچنین ارتباط با م

کردن در جهت غنای آثار و نسخ خطی کتابخانه انجمن، از جمله دالیل پویایی انجمن تا 

شر نیز منت ، نشریه آسیایی،ی آنسیس انجمن، ارگان رسمأبه این زمان است. همگام با ت

مارتن، سن -چهار تن  شناسان بود.های شرقمطالعات و پژوهش ةشد که انعکاس دهند

ی، در بازه صدساله مورد بررس ،از شش سردبیر نشریه -گرانژه دوالگرانژ، مول، باربیه دو منار

                                                           
 م1850است، از آنجایی که تاریخ نامه مربوط به سال مور سابق در فرانسه نام برده شدهأدر این نامه از میرزا، م1 

 محمدعلی خان شیرازی است.است، فرستاده ایران در فرانسه که به این تاریخ نزدیک باشد میرزا 
 

2 Charles Defrémery 
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ار و ی خود ساختشناسان برجسته عصر خود بودند که بنا به رویکرد علمی و مطالعاتایران

 محتوی نشریه را در طول مدت فعالیت خود بهبود بخشیدند. 

ایگاه توان جمیمنتشر شده در نشریه آسیایی با تحلیل کّمی و کیفی و بررسی مقاالت 

از  شناسیشناسان انجمن مشخص کرد، بدین صورت که ایراننزد شرق ایران را از ابتدا در

یند بررسی کارنامه آبر. است بوده پژوهشگران انجمنمورد توجه  همان شروع به کار انجمن

شناسی انجمن آسیایی نشان دهنده آن است که رویکرد اصلی انجمن بیشتر در ایران

اس بر اس است.بوده های باستانیهای فرهنگی، تاریخی به ویژه فیلولوژی و زبانزمینه

شناسان انجمن با ایرانیان روابطی ایران توان دریافت کهمطالب منتشر شده در نشریه، می

های علمی با آنها همکاری م با احترام داشتند و ایرانیان را، صرفنظر از آنکه در زمینهأتو

ند. نامیداند، دوستان خود میها یاری رساندهنوشتهو یا در یافتن نسخ خطی و دست کرده

مباشران نظامی و وابستگان  توان ناممی همچنیندر ذیل مطالعات مرتبط با ایران، 

ردند، کها خود را در نشریه منتشر میکه مطالعات و یافته را، در ایران فرانسوی دیپلماتیک

فارغ از درجات  شناسان انجمن،توان دریافت که شرقمیاین امر را نیز  بنابراین، دید

فارغ از جریانات سیاسی داخلی و یا خارجی، در بازه مطالعاتی ذکر سیاسی یا علمی و 

شده، ضمن تعهد به کشور خود، همواره در تحقق بخشیدن رسالت اصلی انجمن، یعنی 

کردند. الزم به ذکر است نتیجه ، تالش میانجمندر جهت اعتالی علمی  نشر و توسعه

-مرتبط با شرق آسیایی بوده و صرفا های استخراج شده از نشریه حاضر منطبق با داده

 شناسان انجمن آسیایی پاریس است.شناسان و ایران
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Iranian Studies in France; A review of Iranian Studies of the Asian 

Society of Paris (1822-1922) 
*Somayeh Hamidi 
 

Abstract 

The present study is based on the history of Iranian studies of the Asian 

Society (La Société asiatique) of Paris between 1822 and 1922. For this 

purpose, first, the history of the establishment of the Society and its activities 

during the hundred years have been studied, and then the Iranian studies of the 

Society have been discussed, based on its official organ, the Asian Journal 

(Journal asiatique). According to the data extracted from this journal in the 

first hundred years of the Society, we can determine the position of Iran in the 

Oriental studies of Society from the very beginning, and the position of 

different scientific schools especially philology and ancient language. Also, 

the influence and scientific and cultural relations between Iranians and 

prominent French iranologists can be observed. Following these studies, other 

insights such as the motivations, concerns, and goals of the sponsors and the 

research priorities and missions defined by the Society have been obtained. 

Finally, by examining all these cases, it can be seen that during the period 

under review, the view of French iranologists towards Iran and Iranians has 

always been friendly and respectful. The present result does not include 

perceptions and opinions of European orientalists, and is only based on the 

researches of the iranologists of Asian Society. 
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