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ديدگاه  از  شرقی  شهر  همايش 
زبانشناسی، ادبيات و فرهنگ
لهستان ـ كراكف 20ـ22 مه 2009

سلمان ساكت
همايش «شهر معاصر شرقی از ديدگاه زبانشناسی، ادبيات 
مطالعات  ميان رشته ای  دپارتمان  ميانداری  به  فرهنگ»  و 
ياگيلونيا  دانشگاه  شرقی  ادبيات  انستيتوی  ـ آسيايی  اروپا 
(.Jagiellonian Uni) و با حمايت زياد رئوف، نمايندۀ 
روزهای  طی  لهستان،  در  كردستان  منطقه ای  حكومت 
اول  تا  ارديبهشت   30 با  برابر   2009 مه  ماه   22 تا   20
خردادماه 1388 در شهر كراكف لهستان برگزار شد. در 
آلمان،  لهستان،  كشورهای  از  پژوهشگرانی  همايش  اين 
هلند،  ايتاليا،  كانادا،  آمريكا،  روسيه،  فرانسه،  انگلستان، 
كشور  چند  و  ارمنستان  ايران،  تركيه،  اوكراين،  اسپانيا، 
 32 (با  لهستان  كشور  از  پس  كه  داشتند  حضور  ديگر 
(با  ايران  از  شده  پذيرفته  مقاالت  تعداد  بيشترين  مقاله) 

نوزده مقاله) بود.
و  باز  موضوعی  انتخاب  همايش  ويژگی  مهمترين 
پژوهندگان  خود،  بين رشته ای  ماهيت  با  كه  بود  گسترده 
جغرافيا،  تاريخ،  ادبيات،  چون  مختلفی  رشته های 
باستانشناسی،  مردم شناسی،  جامعه شناسی،  زبانشناسی، 
جالب  بود.  كرده  جمع  يكديگر  گرد  به  را  و...  معماری 
نيز  ارائه شده  سخنرانيهای  و  مقاالت  از  بسياری  آنكه 
ديدگاههای  و  مناظر  از  را  پژوهش  مورد  موضوعات 

مختلف به بحث و بررسی گرفته بود كه خود از اهميت 
و جايگاه برجستۀ دانشها و پژوهشهای ميان رشته ای در 

غرب حكايت دارد.
استاد  الرز،  اكارت  پرفسور  افتتاحيه  جلسۀ  سخنران 
مقالۀ  كه  بود  آلمان  بن  دانشگاه  از  جغرافيا  رشتۀ  ممتاز 
جالب و شنيدنی خود را با عنوان «شهر شرقی، چشم انداز 
جغرافيايی» ارائه داد و در آن با مقايسۀ شهرهای شرقی در 
گذشته و امروز، نتيجه گرفت كه با امكانات و ارتباطات 
دنيای جديد، «شهر شرقی» اندک اندک مفهوم خود را از 
مورد  نمی تواند  تعبيری  چنين  ديگر  و  است  داده  دست 

استفاده قرار گيرد.
نيز  ديگر  سخنرانی  دو  الرز،  پرفسور  سخنرانی  بجز 
در  بعد به طور عمومی و  روزهای  در  آغاز همايش  در 
سالن اصلی ايراد گرديد: «بيروت از يك شهر شرقی تا 
يك شهر غربی» و «يك نشانۀ شهری برای شهر اسالمی» 
پرفسور  و  فرانسه  از  ديوی  ميشل  توسط  ترتيب  به  كه 
ساير  ميان  اين  در  شد.  ارائه  ايتاليا  از  پتروچيولی  اتيليو 
جداگانه  پانلهای  در  را  خود  مقاالت  شركت كنندگان 
عنوان  می كردند.  ارائه  سالن  سه  در  همزمان  طور  به  و 
برخی از اين پانلها عبارت بود از: ژانرهای توصيف شهر 
شرقی، جنبه های معنوی شهر شرقی و زندگی آن، نقش 
كشور،  يك  اقتصادی  و  سياسی  زندگی  در  شرقی  شهر 
رويكردهای قومی و ساختارهای اجتماعی شهر شرقی، 
نمونه های مختلف شهر شرقی و مرزهای آن، شهر شرقی 
و  جادويی  اساطيری،  فضای  نماد،  و  اسطوره  عنوان  به 
تقابلهای آن در شهر شرقی، معماری و نظم و نسق فضای 
گذشته  در  زبانی  مواجهۀ  مراحل  و  شرقی  شهر  شهری، 
و  چندفرهنگی  شرقی،  شهر  تاريخی  راههای  حال،  و 
اقليتهای شهر شرقی، باغهای شرقی و غربی، شهر شرقی 
در چشم انداز سياحان شرقی و غربی، روندهای اجتماعی 

و نقش فرهنگی شهر شرقی.
افزون بر اين، يك پانل هم به طور ويژه به اصفهان 
اختصاص يافته بود كه عنوان «تحول تدريجی اصفهان از 
تصاوير،  تاريخی،  تجسم  قاجار:  دورة  تا  صفويان  عصر 
تمايالت و تفسيرها» را برای آن برگزيده بودند. بدين گونه 
شهر اصفهان در مركز توجه شركت كنندگان قرار داشت 
و در اغلب مقاالت و پانلهای ديگر هم از اين شهر نام 
شهرهای  ديگر  دربارۀ  اصفهان  بر  عالوه  می شد.  برده 
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ايران همچون نيشابور، كاشان، يزد، تبريز، بيهق، خواف 
و به ويژه تهران نيز مقاله يا مقاالتی ارائه گرديد كه اين 
همه، سبب شده بود تا ايران و شهرهای ايرانی يكی از 
باشد.  همايش  اين  در  شده  مطرح  مسائل  محوری ترين 
بجز  ــ  ايران  به  فراوان  توجه  داليل  از  يكی  بی ترديد 
و  مهم  شهرهای  فراوان  شمار  و  فرهنگی  سترگ  پيشينۀ 
تأثيرگذار آن ــ دبير علمی جوان و فعال همايش، خانم 
كارولينا راكوويكا (عسگری) بود كه زبان فارسی را در 
دانشگاه تربيت معلم تهران خوانده بود و اساسًا به ايران 

و زبان فارسی عالقۀ فراوانی داشت.

شهرسازی  بر  فاضله  مدينۀ  انديشۀ  «تأثير  (لهستان)؛ 
در شرق اسالم»/ مرتضی بحرانی و ابوالعباس رياضی 
(ايران)؛ «تهرانيان در پی هويتی نو»/ كارولينا راكوويكا 
فارسی»/  متون  در  شرقی  «شهر  (لهستان)؛  عسگری  ـ 
ايران،  مرواريد  «اصفهان،  (لهستان)؛  گسك  توماس 
(ارمنستان)؛  برجيان  حبيب  زبانشناختی»/  چشم انداز 
فارسجين»/  لهجۀ  دربارۀ  تطبيقی  و  تاريخی  «مطالعۀ 
داريوش اكبرزاده (ايران)؛ «تصوير بلخ در هشتصد سال 
پيش»/ آرزو آزاد (ايرانـ  دانشگاه آكسفورد)؛ «چگونگی 
استفاده از نور در معماری»/  فضای اساطيری با  ايجاد 

برخی از مهمترين مقاالت ارائه شده در اين همايش 
عبارت بودند از:

«كاشان، شهر و فرش»/ اكارت الرز (آلمان)؛ «مفهوم 
ياحقی  محمدجعفر  كدكنی»/  شفيعی  شعر  در  شهر 
(ايران)؛ «كليساهای شهر دمشق بر اساس تاريخ دمشق 
«شهر  (لهستان)؛  كوشيلنياک  كريستوف  ابن عساكر»/ 
كرمانشاه، مركز سياسی ـ اجتماعی غرب ايران در سدۀ 
21»/ الگا زيگالينا (روسيه)؛ «شهر و ايدئولوژی، تهران 
پيش و پس از انقالب اسالمی»/ امير شيخ زادگان (ايران 
سفرنامه ها»/  خالل  از  «اصفهان  فرايبورگ)؛  دانشگاه  ـ 
الميرا دادور (ايران)؛ «كابل 2009»/ كاتارزينا جواهری 

فائزه نبوی و محبوبه حسينی (ايران)؛ «پيشاور، شهری 
ميان دو جهان مختلف، از منظر تاريخی و زبانشناختی»/ 
كاتارزينا تولك (لهستان)؛ «تأثيرات اسالمی ـ مسيحی 
جديد  جلفای  در  صفويه  دورۀ  ساختمانی  تزئينات  بر 
و  بيهق  «تأثير  (ايران)؛  متقی  محمدكريم  اصفهان»/ 
نامداران آن بر تاريخ و فرهنگ ايران و اسالم»/ سلمان 

ساكت (ايران).
زبان   و  ايرانشناسی  دانشجويان  حضور  همايش  اين  در 
فارسی دانشگاههای كراكف و ورشو بسيار چشمگير بود و آنان 
با عالقه و اشتياق فراوان موضوعات مطرح شده در سخنرانيها 

به ويژه مباحث مرتبط با ايران را پيگيری می كردند.

ساختمان قديمی دانشگاه ياگيلونيا


