سرمقاله

زمانی که در حال انتخاب و نهایی کردن مقاالت شمارهی سوم ایوان بودیم،

خبر درگذشت دو چهرهی شاخص در حوزهی فرهنگپژوهی و ایرانشناسی،
نخست داریوش شایگان و سپس ژیلبر الزار ،موجب تأثر دوستداران و

مخاطبان فرهنگ ایران گردید .هر دو در طول حیات خود سخت کوشیدند و میراثی از خود به یادگار گذاشتند

که بیتردید تا سالهای مدید ،منبعی ارزشمند برای پژوهشگران به شمار خواهد آمد .شایگان که از نوجوانی
توسط خانواده به اروپا فرستاده شد ،فضای فکری خود را در سالهای پس از جنگ ،متأثر از جریانهای فکری

و فلسفی روز اروپا و به ویژه فرانسه ساخت ،به طوری که نمود آن را در عرصههای مختلف فکری ،از جمله

هندپژوهشی ،فلسفه اسالمی و ادبیات و فرهنگ تطبیقی شاهد هستیم .اما ژیلبر الزار با پژوهش در زبانشناسی،

کاربست آن در زبان فارسی و گویشهای متنوع آن ،و بیش از همه با تألیف فرهنگ لغات فارسی -فرانسه ،نام
خود را بر بلندای ایرانپژوهی نهاد ،تا به نوعی مترجمان و فارسیآموزان برای همیشه وامدار او باشند؛ و چه

فرصت مغتنمی که توانستیم واپسین گفتوگو با او را در ایوان ثبت کنیم.

النس و نیز برپایی نمایشگاهی از آثار لوور پاریس در موزهی ملی ایران بود؛ چرا که این دو نمایشگاه را میتوان

یک دستاورد فرهنگی مشترک مهم بین دو ملت ایران و فرانسه در سال جاری دانست .در نمایشگاه لوور النس
آثار ارزشمندی از هنر دوره قاجار ،از مجموعهها و موزههای مختلف اروپا و ایران به نمایش گذاشته شد.

در سایر بخشهای این شماره ،همچون دو شمارهی پیشین ،به تاریخ ترجمه و ادبیات ،هنرهای تجسمی و

سندپژوهی پرداختهایم ،و در بخشی متفاوت به سراغ تئاتر رفتهایم .گفتوگوهای پژوهشی فصلنامه ایوان در این

شماره با محمدعلی امیرمعزی ،پژوهشگر تاریخ اسالم؛ مجید سلیمانی ،پژوهشگر تاریخ ادبیات و فیلیپ مینیانا،

شهروز مهاجر ،اکتبر 2018
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استاد تئاتر و ادبیات نمایشی ادامه یافته است.
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موضوع دیگری که در این شماره الزم دیدیم به آن پرداخته شود ،برگزاری نمایشگاه هنر قاجار در موزه لوور
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3 فصلنامهی فرهنگی هنری شمارهی

Alors que nous mettions la dernière main aux articles du troisième numéro d’Iwan, nous est parvenue la nouvelle du décès de deux figures remarPar Shahrouz Mohajer
quables du monde culturel et de l’iranologie. En premier Daryush Shayegan
Octobre 2018
puis Gilbert Lazard. Leur départ a suscité la tristesse des passionnés et des
interlocuteurs de la culture iranienne. Tous deux ont œuvré durement au
cours de leur existence pour laisser après eux un héritage qui, sans nul doute, constituera durant
de nombreuses années une source précieuse d’informations pour les chercheurs.
Shayegan, qui dès son jeune âge fut envoyé par sa famille en Europe, imprégna son univers
mental au lendemain de la Seconde guerre mondiale, par les courants de pensée et la philosophie de l’Europe de cette époque et de la France en particulier. A un point où l’empreinte de
ces courants se manifesta dans différents domaines abordés par sa réflexion, notamment dans
les études indiennes, la philosophie islamique et la littérature comparée.
Gilbert Lazard, quant à lui, se hissa aux plus hauts sommets de l’iranologie avec ses recherches dans le domaine linguistique et leur application dans la langue persane et les divers
parlers iraniens et surtout avec la publication d’un dictionnaire persan – français de sorte que
les traducteurs et les étudiants de la langue persane lui demeurent à jamais redevable d’une telle
contribution. Et nous avons eu l’occasion exceptionnelle de faire paraître le dernier entretien
qui s’est tenu avec lui.
L’autre thématique que nous avons estimé nécessaire de traiter dans ce numéro concerne
l’exposition des arts Qadjar au musée du Louvre-Lens ainsi que la mise en place d’une exposition des œuvres du Louvre dans le musée national d’Iran. Car ces deux expositions peuvent
être considérées comme un apport culturel commun deux peuples français et iranien lors
de l’année qui vient de s’écouler. Dans l’exposition du Louvre-Lens ont été présentées des
œuvres précieuses de l’époque Qadjar provenant de collections et de différents musées d’Europe et d’Iran.
Les autres chapitres de ce numéro comportent, comme pour les numéros précédents, des
articles traitant de l’histoire de la traduction et de la littérature, des arts figuratifs et de la documentation alors que dans un autre chapitre nous nous sommes intéressé à l’art du théâtre. Les
débats de ce numéro d’Iwan ayant trait à la recherche ont porté sur Amir Moezzi, chercheur
en histoire de l’Islam, Madjid Soleymani, chercheur en histoire littéraire et Philippe Minyana,
maître en sciences théâtrales et en littérature dramaturgique.
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