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نگاهی موشکافانه به جایگاه ایرانشناسی
در شمال اروپا

فرهنگ ایران
و کشورهای منطقه بالتیک

درباره«هاجلنداودام»؛ایرانشناسفقیداستونیایی

شناساننده سعدی و خیام در استونی

«هاجلند اودام» ( )Hajland Udamدر  8مه  1936در
شـــهر راکور ( )Rakvereدر استونی متولد شد و از دانشگاه
تربیـــت معلم زمینشناســـی فـــار غ التحصیل شـــد ،اما
بزودی به فرهنگ شرقی ،از جمله ادبیات باستانی ایران
عالقهمند شـــد .او در دانشگاه تاشـــکند و دانشگاه ایالتی
مسکو ،با زبانهای شرقی آشنا شد و به فیلسوفان سنتی
علیرنگچیان
ماننـــد رنه گنون عالقهمند شـــد .اودام در ســـال  1971در
طراح و مجری تجربه مســـکو ،از پایان نامه خود «در خصـــوص معانی خاص
گردشگریشهری
معنایی اصطالحات صوفی فارســـی» دفاع کـــرد .اودام
چندین اثر از زبـــان عربی (ابنطفیل) ،فارســـی (رودکی
ســـمرقندی و علی صافـــی) ،اردو ،تاجیک و دیگر زبانها
به اســـتونیایی ترجمه کرده اســـت .از جمله برگردانهای مهم وی نیز بوستان و
گلستان سعدی و رباعیات حکیم عمر خیام است .او همچنین بهعنوان سردبیر
و ویراستار در تدوین دایرةالمعارف استونی
حضور داشـــته اســـت .اودام کمـــی پیش از
آنکه دار فانی را وداع گوید ،موفق به ترجمه
قرآن به زبان اســـتونیایی شد که البته پس از
مرگش ،در  19دســـامبر  2007منتشـــر شـــد.
مطالعـــات او بســـیار متنوع بـــود و مقاالت
متعددیدرزمینهمتافیزیک،سیاستوهنر
دارد .در پس کلمات و نظرات او ،مطالعات
عمیق ادبی و فرهنگی وجود دارد .دو مقاله
«خوانده و نوشته» ( )1998و «سنگ معدن،
فالسفه ،سیاســـتمداران» ( )2003از جمله
این مقاالت پرمغز است .از سال  1989اودام یکی از اعضای اتحادیه نویسندگان
اســـتونیایی بود و همچنین موفق به کسب کالس پنج [ ]Vستاره سفید ( )2001و
جایزه فرهنگی استونی ( )2002شده است.
مهاجرت اودام از استونی ضربهای سنگین به فرهنگ استونیایی بود .متفکری
کوشا و دانشمند ،که نظیرش کمتر دیده میشود.
عمق دانش اودام در زمینه اســـا م شناســـی در کتابهای او منعکس شـــده
اســـت .او در این کتاب ها عالوه بر معرفی دین اســـام به تاریخ سیاســـی آن نیز
توجه ویژهای دارد .او در مورد جهان مذهبی در ترکیه نیز کنکاش کرده است و در
بخشهایی با عنوان «اسالم و قبایل ترکی» به این موضوع پرداخته است.
کتاب تاریخ ترکیه اودام یک نمای کلی از تاریخ این کشور به دست میدهد و
درآن سهم ارزشمند استونی ،در توسعه تاریخ علم را روشن میسازد .با این حال،
کتاب همچنین دارای برخی از کاستیها و اشکاالت است.
این ایرانشـــناس و اسالمشناس برجسته استونیایی ،در  17دسامبر  2005در
شهر ویتربو ( )Viterboدر ایتالیا درگذشت.
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امسال چهارصد سال اســـت که از نخستین سفر یک
ســـوئدی به ایران میگذرد .ســـال  1617م .بنا بر اســـناد و
مـــدارک تاریخی که از البه الی ســـفرنامههای ســـیاحان
علیاصغرمحمدخانی اروپایی آشـــکار اســـت «بنکت اوکســـن شـــرنا» بهعنوان
نخستین ســـوئدی وارد سرزمین ایران میشود .در ضمن
معاونفرهنگی
مؤسسه شهر کتاب این ســـفر یک بـــازرگان ســـوئدی بهنام نیلس ماتســـون
شـــوپینگ او را همراهی میکند که در ســـال  1667یعنی
پنجاه سال بعد نخستین کتاب سوئدی را درباره ایران در
سوئد منتشر میکند .این کتاب چندین بار در سوئد تجدید چاپ میشود و نکته
قابل توجه بیان شکوهمند و عظمت تاریخی ایران است .ضروری است بار دیگر
بررســـی و تحلیل شود که در این چهارصد سال در سوئد و منطقه اروپای شمالی
و دریای بالتیک گســـترش ایرانشناسی و زبان و ادبیات فارسی چگونه بوده و چه
اهدافی را دنبال کرده اســـت؟ به کجا و به چه نتایجی انجامیده اســـت؟ چه سیر
تاریخی را پشت سر نهاده است؟ ادبیات فارسی چه تأثیراتی را بر این سرزمینها
نهاده و چه تأثیراتی از غرب پذیرفته اســـت؟ شرط اول ،بررسی موقعیت فعلی
ایرانشناس و زبان و ادب فارسی در این کشورهاست و اینکه هماکنون بخشهای
ایرانشناســـی و ادب فارسی در ســـوئد ،دانمارک ،نروژ ،فنالند ،استونی ،لتونی و
لیتوانی در چه موقعیتی قرار دارند و مردم این کشورها چه شناختی از ایران کنونی
و تحوالت فرهنگی و سیاســـی و اجتماعـــی در ذهن دارند .ایران فقط در ســـوئد
رایزنی فرهنگی دارد و در دیگر کشورها چندان روابط فرهنگی گسترده نیست.
بخشهای فارســـی در استکهلم سوئد ،کپنهاگ دانمارک و استونی فعالیت
دارند .اســـتونی سالها از نظر سیاسی و فرهنگی زیرنظر شـــوروی بود و برخی از
ایرانشناســـان روســـیه مانند کارل زالمان ،ویکتور روزن ،فردریـــک روزنبرگ در
تالین اســـتونی متولد شدند و در شمار ایرانشناسان شوروی محسوب میشوند.
در لیتوانی هم شرقشناســـی و ایرانشناســـی تابع همان روشهایی بوده که در
جمهوریهای شـــوروی صورت میگرفته و از آن میان چند نفر به ادبیات عربی
و فارسی توجه نشان دادهاند و آثاری در این زمینه پدید آوردهاند؛ ایرانشناسانی
چون الکســـاندر خوچکو و کراچکوسکی که به اشـــعار عامیانه فارسی و ترانههای
عامیانه و تاریخ توجه کردند و مقاالت و کتابهایی در این باب نوشتند.
در دانمارک نیز توجه به ایرانشناســـی مطلوب اســـت و از دیربـــاز به ایران و
فرهنگ و تاریخ آن عالقه نشان دادهاند و ایرانشناسان این کشور عالوه بر تاریخ و
ادبیات کهن فارسی ،به فولکلور و ادبیات عامیانه ایرانی نیز توجه کردهاند و برخی
ایرانشناسان دانمارکی مانند «آرتور کریستین سن» بارها به ایران سفر کردهاند
و عضو فرهنگســـتان ایران نیز بودهاند .و هم اینک بخش فارسی و ایرانشناسی
دانمارک با حضور کالوس پدرسن میتواند یکی از قطبهای مهم ایرانشناسی
و زبان فارسی در اروپای شمالی شود .شهر اوپساالی سوئد نیز مرکز مهمی برای
ایرانشناسی و زبان فارســـی است و در دیگر شهرها همچون استکهلم ،مالمو و
لوند نیز توجه به مطالعات ایرانی دیده میشود.
بو آندرس اوتاس که از شـــخصیتهای برجســـته حوزه ایرانشناســـی و زبان
فارسی در سوئد است ،پژوهشهای فراوانی در ادبیات کالسیک و معاصر ایران
داشته و با اینکه بهتازگی بازنشسته شده است ولی کماکان تحقیقات او ادامه دارد.
پرسشـــی که همواره مطرح است این اســـت که امروزه زبان فارسی در جهان چه
موقعیتی دارد و آیا شـــاهد کمرونقی بخشهای فارســـی در دانشگاههای جهان
هستیم؛ زبان فارسی با تاریخ فرهنگ و هویت ملی ما ایرانیان ،پیوندی تمام عیار
دارد و ما بخشـــی از آینده فرهنگی خویش را در گرو سرنوشـــت آن میدانیم ،اما
شک نباید داشت که این ،تنها قسمتی از واقعیت مربوط به زبان فارسی در جهان
امروز بهشمار میآید .درک صحیح و کامل این واقعیت با دقتنظر در موقعیت
جهانی زبان فارســـی و بهعنـــوان صاحب نقش در میراث معنوی بشـــر مطرح
است .ایران بهعنوان کشوری که حلقه روابط بین اروپا و آسیا محسوب میشود از
قرون گذشـــته ،توجه اروپاییها را به خود جلب کرده است .امروزه ضروری است
بازنگری در باب مطالعات ایرانشناسی و زبان فارسی در اروپای شمالی و منطقه
بالتیک صـــورت گیرد و تصویر دقیقتـــری از فرهنـــگ و همکاریهای فرهنگی
متقابل بین ایران و کشـــورهای اسکاندیناوی و کشـــورهای کمتر شناخته شدهای
چون اســـتونی ،لیتوانی و لتونی فراهم شود و برنامهای برای همکاریهای چند
جانبه تدوین شـــود .شهرکتاب در پنج سال گذشته چندین برنامه با این کشورها
برگزار کرده است و برنامههای جدیدی در چهار سال آینده طراحی کرده است.
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گفتوگو با «لیدیا لئونتوا»؛ استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه «تالین» استونی

ëëدانـــش و تجربـــه فرهنگـــی مـــا به ما
میگویـــد یکی از مشـــکالت گســـترش
روابـــط و تعامـــات فرهنگـــی و بویـــژه
زمینههای زبانـــی وادب فارســـی عدم
شناخت یک جامعه از جامعه دیگری
است هرچند آن جامعه دارای فرهنگی
غنی و تمدنی تاریخی باشد .در حقیقت
رویآوری بـــه امـــر ایرانشناســـی بنا بر
مقتضـــای فرهنگی و میزان شـــناخت
دیگران از ایران مقولهای است که باید
آن را میزان ارتباطات فرهنگی دانست.
حال بـــا توجه بـــه صحبتهای شـــما
که بســـیاری از کتب و آثـــار فاخر زبان و
ادب فارسی که قابلیت ترجمه به زبان
اســـتونیایی را دارد هنـــوز بـــه این زبان
ترجمه نشده اســـت و در زمینه تدریس
زبان فارسی هم جای کار بیشتر هست،
پیشنهاد و راهکارهای شما برای توسعه
حوزه ایرانشناسی در استونی ،تدریس
و ترجمـــه متون زبان و ادب فارســـی به
زبان استونیایی چیست؟
به نظـــر من ،مـــا باید بیشـــتر برای
دانشـــجویان و مردم اســـتونی راجع به
ایران صحبت کنیم .بســـیاری از مردم

فانوس فرهنگ ایران در ساحل دریای بالتیک

از قرن نوزدهم ،ایرانشناسی در «استونی» مورد توجه بوده و از آن زمان ،نسخ خطی فارسی به این کشور آورده شد
سیدعبدالمجیدمیردامادی

رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سوئد

خانم «لیدیا لئونتوا» ()Lidia Leontjeva؛ اســـتاد زبان و ادبیات فارسی
در دانشگاه تالین اســـتونی ( )Tallinn Universityســـالها است که از
ایران و ایرانشناسی ســـخن میگوید و کالسهای فارسی دانشگاه تالین
بهعنوان بزرگترین دانشـــگاه کشور استونی را در پایتخت این کشور اداره
میکنـــد .خانم لئونتوا در حال حاضر تنها ایرانشـــناس -بویژه در حوزه
دانشـــگاه  -در کشور استونی اســـت که آگاهی وســـیعی در زمینه زبان و
ادب فارســـی دارد و همچنین در حوزه مباحث مربوط به ایرانشناســـی
مشـــغول به مطالعه و تحقیق اســـت .او به دلیـــل همکاریهای فرهنگی
ایران و استونی ،آمد و شدی با رایزنی فرهنگی ایران در سوئد و همچنین
بنیاد سعدی داشته و دارد .بسیار شایسته مینمود از تالشها و تکاپوهای
علمی فرهنگی در این خطه و در خصوص تاریخ مطالعات ایرانشناسی
و زبان فارســـی در سه کشـــور شـــرق حوزه دریای بالتیک یعنی استونی،
لتونـــی و لیتوانی گفت و گو کنـــد و بویژه از فعالیتهای خود در کشـــور
استونی ســـخن بگوید .این گفتوگو در واقع پاسخی است به خواست
محققانـــی که میخواهند بدانند در کشـــورهای حاشـــیه دریـــای بالتیک
وضعیت مباحث مربوط به ایران شناســـی و زبان و ادب فارسی چگونه
است .رایزنی فرهنگی جمهوری اســـامی ایران در شهر استکهلم سوئد،
به این ســـبب که اســـتونی ،لتونی و لیتوانی امور سیاسی و فرهنگی خود
را با کشـــورمان از ناحیه نمایندگی ایران در ســـوئد پیگیـــری میکنند ،در
یک روز جمعه تابستانی از او میزبانی کرد تا با او از تالشهایش در حوزه
دریای بالتیک سخن بگوید.
ëëخانـــم لئونتوا! در ابتـــدا و برای ورود
به بحث ،جهت آشـــنایی مردم ایران،
از پیشـــینه علمی خود بگوییـــد و اینکه
چگونه شـــد به ســـوی زبان فارســـی و
فرهنگ ایرانی کشیده شدید؟
من در شـــهر تالین پایتخت کشـــور
اســـتونی زندگـــی میکنـــم و در رشـــته
ایرانشناســـی در مقطـــع کارشناســـی
ارشـــد از دانشگاه ســـنت پترزبورگ در
روسیه فارغالتحصیل شدهام و محقق
دوره دکتـــری در رشـــته ایرانشناســـی
هســـتم؛ عالقـــه مـــن تدریـــس زبـــان
فارســـی و مطالعـــه در مـــورد ادبیات
ایـــران اســـت و در حال حاضر اســـتاد
زبان فارسی در دانشگاه تالین هستم.
هنگامـــی کـــه از دانشـــگاه مســـکو بـــا
درجه کارشناســـی ارشد در زمینه زبان
فارســـی فارغالتحصیل شدم با کمک
همکارانم توانســـتیم در قرن بیست و
یکم ،مجدداً مرکز شرقشناســـی را در
دانشـــگاه تالین تأســـیس کنیم و بنده
تدریس و تحقیق در حوزه زبان و ادب
فارسی را بر عهده گرفتم .ما در استونی
دانشـــجویان و محققـــان عالقهمند به
ایـــران داریم ولـــی متأســـفانه منابع و
متون مورد اســـتفاده توســـط محققان
تدریس زبان فارسی در دانشگاه تارتو
( )University of Tartuبهرهگیـــری از
متون انگلیســـی بوده اســـت .این یک
مشـــکل اســـت که شـــما زبان و ادب را
تدریس کنی و برای همیشـــه بخواهی
از متون غیر آن زبان و از برگردانهای
متنی بهره ببـــری .من امیدوارم که در
آینده این فرصت را داشـــته باشـــم که
کتابهای ارزندهای را از زبان فارســـی
به زبان اســـتونیایی ترجمـــه کنم البته
در حـــال حاضر کار من بیشـــتر صرف
آموزش زبان فارســـی در دانشگاههای
کشور اســـتونی میشود و کمتر فرصت
انجـــام برگـــردان بـــه فارســـی را دارم.
از قـــرن نوزدهـــم مباحـــث مربـــوط
بـــه ایرانشناســـی در دانشـــگاه تالین
مـــورد توجه بـــوده اســـت .در اول قرن
نوزدهـــم میالدی مرکز شرقشناســـی
در اســـتونی تأســـیس شـــد و هم زبان

فارســـی و هم زبان عربی در دانشـــگاه
تارتـــو که دانشـــگاه ملی و مادر کشـــور
استونی است تدریس میشد و از قرن
نوزدهم نسخ خطی به زبان فارسی از
کشـــورهای مختلف به دانشـــگاه تارتو
آورده شـــد و استادان مشهوری در این
دانشـــگاه تدریـــس میکردنـــد و البته
محققان اهل اســـتونی عالقـــه زیادی
بـــه مطالعـــه در مـــورد زبان فارســـی
داشـــته و هنـــوز هـــم دارنـــد .تعدادی
از کتابهـــا و آثـــار مشـــهور ایرانـــی به
زبان اســـتونیایی ترجمه شـــده است.
بوســـتان و گلستان ســـعدی ،آثاری از
رودکی و رباعیات خیـــام از این جمله
اســـت .مترجـــم ایـــن آثـــار« ،هالجند
اودام» ( )Haljand Udamاســـت کـــه
خـــودش زبـــان فارســـی را یـــاد گرفته
بود .ایشان ابتدا زمینشناسی خوانده
بود ولی بعـــد عالقهمند بـــه مطالعه
و بررســـی آثار زبان و ادب فارسی شد
و شـــیفته فرهنگ و ادب ایران شـــد .او
در ادامـــه مطالعه زبانهای شـــرقی را
در دانشگاه مســـکو و دانشگاه تاشکند
ادامـــه داد و توانســـت در ســـال 1971
از پایـــان نامـــه دکتری خود بـــا عنوان
«پیرامـــون معانی و واژههای صوفیانه
فارســـی» بـــا موفقیت دفـــاع کند .این
دانشـــمند بزرگ اســـتونیایی در ســـال
 2005درگذشت.
ëëالبته این مشکلی است که کم و بیش
در بســـیاری از نقاط جغرافیای فرهنگی
ایرانشناســـی شـــاهد آن هســـتیم و
بسیارند ایرانشناسانی که ایرانشناس
هســـتند ولی زبان فارسی را گاه بخوبی
نمیداننـــد و گاه ً
اصـــا نمیداننـــد .در
کشـــور ســـوئد پارهای از آثـــار فرهنگ
ایرانی از زبانهای دیگر اروپایی به زبان
سوئدی برگردان شـــده است از جمله
بســـیاری از افســـانههای ایرانی یا حتی
آثار گرانســـنگ فارســـی چون گلستان
ســـعدی و به همین دلیل نبود محققان
و مترجمانی که به زبان فارســـی تسلط
دارند باعث شـــده مطالـــب مربوط به
ایران را از متون انگلیسی مطالعه کنند.
دقیقـــاً و ایـــن خوب نیســـت و بهتر

اســـت محققـــان اســـتونیایی زبـــان
فارســـی را فـــرا بگیرنـــد و تحقیق خود
در مـــورد ایـــران را مســـتقیم از متـــون
فارســـی انجام دهنـــد .فرهنگ و ادب
فارســـی این قدر ظرفیت دارد که باید
مســـتقیم وارد این سرزمین و فرهنگ
شـــد و از آن بهره برد .تاکنون کســـی را
ندیدهام که به ایران ســـفر کرده باشند
و عالقهمنـــد و شـــیفته ایـــران و ایرانی
نشده باشـــد .متأسفانه در قرن بیستم
از توجه و تحقیق در حوزه ادب و زبان
فارســـی کاســـته شـــد و امروزه بیشـــتر
آثـــار ترجمه شـــده از ادبیـــات ایران از
زبانهای دیگر چون انگلیسی به زبان
اســـتونیایی ترجمـــه شـــده و در اختیار
قرار گرفته اســـت .بهطور مثال اشعار
حافـــظ شـــیرازی از زبان انگلیســـی به
زبان اســـتونیایی ترجمه شده است که
طبیعتاً خیلی مناســـب نیســـت .وقتی
شـــعرهای حافـــظ از زبـــان انگلیســـی
بـــه زبان اســـتونیایی ترجمه و منتشـــر
میشـــود ،لطف شـــعر حافـــظ از بین
مـــیرود و واقعاً ایـــن کار ارزش زیادی
ندارد.این نظر شـــخصی من است که
اگر هیـــچ امکان دسترســـی به ترجمه
مســـتقیم یک متن به متن استونیایی
نباشـــد باید از انگلیســـی ترجمه کنند
اما راه بهتر این اســـت که مســـتقیم از
فارســـی به زبان اســـتونیایی ترجمه را
انجام دهیم .من تالش دارم تا ارتباط
دانشجویان و محققان استونی با ایران
را مستقیمتر و عینیتر کنم تا شاید در
آینـــده بهطور مســـتقیم بتوانیم از این
آبشخور فرهنگی بهرهبرداری کنیم.
ëëالبته الزمه اینکه بتوان یک فرهنگ و
آثار و میراث برخاسته از آن را دریافت
مستلزم نه تنها آشـــنایی بلکه تسلط بر
کلیت ساختارهای فرهنگی یک حوزه
تمدنی اســـت .زبان ،آغاز کار اســـت و
باید نسبت به تقویت بنیه زبانی کوشا
بود.شما هم اینک زمینههای گسترش
آموزش زبان فارســـی در کشور استونی
را چگونه میبینید؟ آیا امکانی هســـت
که بتوان در آینده مترجمانی و به دنبال

برش

لـــذا میتوانم با دانشـــجویان از لحاظ
زبانـــی بخوبـــی ارتبـــاط برقـــرار کنم و
دانشـــجویان را بـــه نحـــو شایســـته در
یادگیری زبان فارسی کمک کنم.
ëëدر میـــان صحبتهایتـــان اشـــاره
کردید که از قـــرن نوزدهم تعداد زیادی
کتابهای فارسی به استونی آورده شده
اســـت .این کتابها قطعـــاً گنجینهای
ارزشمند از آثار فارسی است.هم اینک
این آثار در کجا نگهداری میشوند؟
عمـــده ایـــن کتابهـــا در کتابخانه
دانشـــگاه تارتـــو نگهداری میشـــود و
من توانســـتم این کتابها را ببینم .در
بین این کتب ،نسخ خطی هم هستند
و بیشـــتر دیوانهای شـــعرای فارســـی
هستند مثالً نسخه دســـتنویس دیوان
حافـــظ در کتابخانـــه تارتـــو نگهداری
میشود که نسخه با ارزشی است.
ëëدر بازدیـــد و گفـــت و گویـــی کـــه بـــا
مســـئوالن و اســـتادان دانشـــگاه تالین
داشـــتم متوجـــه شـــدم در بخـــش
شرقشناسی دانشـــگاه زبانهای دیگر
از جمله چینی ،عربـــی و ترکی تدریس
میشـــد ،وضعیت آموزش زبانهای
خارجـــی غیر فارســـی به طـــور کلی در
دانشگاههای استونی چگونه است؟
تدریـــس زبـــان ترکی در دانشـــگاه
تالین قدمت زیادی دارد .اصوالً مرکز
شرقشناســـی از بخشهـــای اولیهای
بود که در دانشگاه تالین تأسیس شد.
ما رابطه خوب و پر ســـابقهای با ترکیه
داشتهایم اما امروزه وضعیت تدریس
زبان ترکی مناسب نیست البته از نظر
ترجمه وضعیت ترجمه متون از زبان
ترکی به زبان اســـتونیایی در مقایسه با
ترجمه کتب فارســـی وضعیت بســـیار
بهتـــری دارد .در مـــورد تدریـــس زبان
عربی ما یک استاد بسیار خوب داریم
که در دنیا مشـــهور اســـت البته در کل
وضع تدریس زبان عربی خوب نیست
زیـــرا تدریس زبان عربـــی مثالً به طور
مشخص از ســـوی هیچ کشور عربی یا
مؤسسه بینالمللی حمایت نمیشود
امـــا از نظـــر ترجمـــهای بـــاز وضعیت

افراد زیادی را در
استونی میشناسم
که با ایران و
فرهنگ ایرانی
آشنا هستند و این
آشنایی بیشتر از
طریق مسافرت
به ایران و ارتباط
با دوستان ایرانی
به دست آمده
است .من تا حاال
کسی را ندیدهام
که به ایران سفر
کرده باشد و وقتی
برگشت بگوید که
از ایران خوشم
نیامده است

ëëبهتر اســـت محققان اســـتونیایی زبان فارســـی را فرا بگیرند و تحقیق خود در مـــورد ایران را
مســـتقیم از متون فارســـی انجام دهند .فرهنگ و ادب فارســـی این قدر ظرفیـــت دارد که باید
مستقیم وارد این سرزمین و فرهنگ شد و از آن بهره برد.
ëëعمده موفقیت من در تدریس این اســـت که چون خودم اهل استونی هستم لذا میتوانم با
دانشجویان از لحاظ زبانی بخوبی ارتباط برقرار کنم و دانشجویان را به نحو شایسته در یادگیری
زبان فارسی کمک کنم.
ëëبســـیاری از مردم عادی در اســـتونی اطالعات کافی راجع به ایران ندارند که کجا هست ،زبان
مردم در ایران چیست و چه تاریخ و پیشینه فرهنگی دارند.

آن ایرانشناسانی در این منطقه داشته
باشیم؟
مـــن در حال حاضـــر در دانشـــگاه
تالین ،زبان فارسی را تدریس میکنم
بجز من در دانشـــگاه تارتو هم کسانی
از دانشـــجویان ایرانی تـــاش کردهاند
که زبـــان فارســـی را تدریـــس کنند اما
بـــه دلیـــل اینکـــه حلقـــه واســـط بین
دانشجویان اســـتونیایی و معلم ،زبان
انگلیســـی بـــوده لـــذا رونـــد تدریس با
مشـــکالتی مواجه بوده اســـت .عمده
موفقیـــت مـــن در تدریس این اســـت
کـــه چون خودم اهل اســـتونی هســـتم

کتابهای ترجمه شـــده از زبان عربی
در مقایســـه با زبان ترکی بهتر اســـت،
امـــا وضعیت تدریس زبـــان چینی در
اســـتونی خیلـــی خیلی خوب اســـت و
این به این دلیل اســـت که کشور چین
از نظر اقتصادی بســـیار قوی اســـت و
زمینه اقتصادی باعث شـــده است که
تمایل دانشـــجویان بـــه یادگیری زبان
چینـــی بســـیار زیاد شـــود .االن شـــش
استاد در دانشـــگاه تالین زبان و تاریخ
چین را تدریس میکنند که این حجم
از فعالیـــت بـــرای گســـترش زبـــان و
ادبیات چینی بسیار قابل توجه است.

عادی در استونی اطالعات کافی راجع
بـــه ایـــران ندارند که کجا هســـت ،زبان
مردم در ایران چیســـت و چـــه تاریخ و
پیشینه فرهنگی دارند .ما میتوانیم با
برگزاری نشست ،همایش ،ترجمههای
بیشتر از متون و کتب فارسی و نمایش
فیلم بـــرای مردم و بویژه دانشـــجویان
نشـــان بدهیـــم کـــه ایـــران کجاســـت و
ویژگیهای فرهنگـــی و تاریخی ایران را
به مخاطبان استونیایی نشان بدهیم.
ëëتاریخ روابط فرهنگی ایران و ســـوئد
در سالجاری مسیحی یعنی سال2017
وارد چهارصدمین ســـال خود میشود
ولـــی بـــا وجـــود ایـــن تاریـــخ طوالنی
مراودات سیاســـی فرهنگی و تجاری باز
عدم شناخت متقابل بر پا است و باید
بیشتر به مقوله ایرانشناسی پرداخت.
ایـــن وضعیـــت قطعـــاً در خصـــوص
اســـتونی از شـــرایط نامناســـبتری
برخوردار است.
بلـــه واقعـــاً مقولـــه ایرانشناســـی
مغفول افتاده و ایـــن وظیفه نهادهای
مرتبط اســـت در این خصوص کوشش
کنند مـــردم منطقـــه نوردیـــک ،ایران
را نمیشناســـند و آگاهـــی نســـبت بـــه
فرهنگ و تاریخ و تمـــدن عالی ایران و
جایگاه فرهنگی تمدنـــی آن در درازای
تاریـــخ ندارند .مـــا چگونـــه میتوانیم
مطالعـــات ایرانشناســـی را در منطقه
توسعه دهیم .این سؤال سختی است.
من فقط میتوانم نظر شخصی خودم
را بگویـــم .بعضی از مـــردم در منطقه
بالتیک ،ایران را بخوبی میشناســـند و
به ایران ســـفر کردهاند البته تعداد این
افراد هر چه بیشـــتر شـــود بهتر اســـت.
افراد زیادی را در اســـتونی میشناســـم
کـــه بـــا ایـــران و فرهنـــگ ایرانی آشـــنا
هســـتند و این آشنایی بیشـــتر از طریق
مســـافرت به ایران و ارتباط با دوستان
ایرانـــی به دســـت آمـــده اســـت .من تا
حاال کســـی را ندیدهام که به ایران سفر
کرده باشـــد و وقتی برگشـــت بگوید که
از ایران خوشـــم نیامده اســـت .هر چه
امکان سفر به ایران بیشتر باشد بالطبع
آشـــنایی با مردم و فرهنـــگ ایران بین
خارجیها بیشتر میشود .ما در استونی
ضربالمثلی داریم که کوشش میکنم
ترجمـــهاش را بـــه فارســـی بگویـــم .ما
میگوییم« :چشـــم خود شـــاه است».
یعنی اگر شـــما تـــا به چشـــم خودتان
نبینید ،نمیتوانید نظر درستی بدهید.
ایران زیبا را باید از نزدیک دید.
ëëمردم ایران همواره قدردان کســـانی
هســـتند که در حوزه فرهنـــگ و تاریخ و
تمدن آنان مطالعه و تحقیق میکنند و
آنان را شایسته تکریم و تجلیل میدانند
و این یک خواســـت عمومی است که
ایرانشناســـان را در هرگوشـــه جهـــان
بشناسند شما چه ســـخنی با ایرانیان و
بویژه با جوانان ایرانی دارید؟
مـــا مردم جهـــان در جهـــان مدرن
زندگی میکنیم و بـــه نظر من ما همه
مـــردم دنیـــا روز به روز بیشـــتر شـــبیه
یکدیگر میشویم چون امکان آشنایی
و ارتبـــاط با یکدیگر را به وفور داریم اما
در عین حال ما نباید فراموش کنیم که
چه کســـی هستیم و از کجا آمدهایم .ما
باید موارد خوب را از ســـایر مردم دنیا
یاد بگیریم اما همچنین نباید تمدن و
رسوم خوب خود را فراموش کنیم.

