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گرفته می شد من خودم در تهران  ACTA IRANICAوقتی تصميم  به چاپ 
 . بودم

 
، ولی 1791اينکار به وسيله استاد شفا انجام شد، بعد از کنگره شيراز در سال 

 .  کمتر کسانی هستند که اين موضوع را ميدانند
 

 3011کنگره شيراز، يکی از برنامه های فرهنگی بود که در کنار جشن های 
ساله شاهنشاهی به دعوت استاد شفا مدير عامل کتابخانه پهلوی و دبيرکل 

 .بين المللی ايران شناسی تشکيل شده بود اتحاديه
 

بود نسبت به اين  ACTA IRANICAبا وجود اينکه ايشان مدير انتشارات 
استاد .  موضوع، بسيار فروتن بود، نميخواست اسم خودش را روی کار بگذارد

شفا شناسايی وسيعتری از ايرانشناسان گذشته و امروزی، ايرانی و خارجی، 
 .با اين وجود خودش را مديون آنها ميدانست. تدر باره ايران  داش

 
ACTA IRANICA انسيکلوپديای دائمی ايرانشناسی است که، جديدترين ،

تحقيقات در باره ايران را معرفی ميکند، در زمينه های هنر، باستان شناسی، 
 .تاريخ کهن، مذهب و زبانهای ايران، با امضا برجسته ترين ايرانشناس ها

  
از چندين سال قبل از جشن ها، استاد شفا در نظر داشت که همچنين نشريه ای 

يک ( 1239بهمن ماه ) 1791در سال . با سطح بين المللی  بچاپ برساند



يکی از  .، به اصطالح شماره افتتاح؛ منتشر شدACTA IRANICAشماره 
  . بود Henry Corbin نويسندگان اين شماره، پروفسور

 
 

-Duchesneبا همکاری پروفسور  ACTA IRANICAانتشار 
Guillemin ميخواستم ياد آوری کنم که او . ادامه پيدا کرد، به عنوان سردبير؛

در سن  3113فوريه   1. زحمت های زيادی برای فرهنگ ايران کشيده است
 .سال از اين دنيا رفت 111

 
 

  هر جلد مربوط به. بچاپ رسيده ACTA IRANICAجلد از  03تا امروز 
 . يک موضوع است

 
 : در جلد های ديگر درباره. اولين شماره درباره کوروش کبير است

 
- Die Sassanidischen Staatsinschriften (Inscriptions) 

 کتيبه های ساسانی           
 

-The King and Kingship in Achaemenid Art   
 پادشاه و پادشاهی در هنر هخامنشيان 

 
 
-Monumental Art of the Parthian Period in Iran 

 هنر ساختمانی در زمان پارت ها در ايران            
 
 

-  Luristan Excavation Documents Vol. II: Chamahzi     Mumah. An 
Iron Age III Graveyard 

 (هفت جلد)حفاری های دوران آهن در لرستان  
  

 Lecoq P. 
         Recherches sur les dialectes kermaniens (Iran Central) 

 (ايران مرکزی)تحقيقات در زمينه زبان های محلی کرمانی 
 

http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=2997
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=2999
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=3013
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=6715
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=6715
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=7412


-  Avestâ 
 

- Sasanian Seals and Sealings in the A. Saeedi Collection 

 مهره های ساسانی در مجموعه آقای سعيدی 
 

- The Hispano-Portuguese Empire and its Contacts with Safavid 
Persia, the Kingdom of Hormuz and Yarubid Oman from 1489 to 
1720 

پادشاهی هرمز )پرتغالی و روابطشان با ايران صفوی  -امپراتوران اسپانيولی
 1931تا  1317از ( وياروبيد عمان

 
-Les dialectes kurdes méridionaux 

 زبانهای محلی کردی جنوبی 
 

-  Études mithriaques vol. 17Actes du 2e Congrès International, 

Téhéran, du 1er au 8 septembre 1975. (Actes du Congrès) 

به دعوت کتابخاينه پهلوی در باره  1790کنگره بين المللی تهران در سال    

  ميترا شناسی

     
- Aux sources de Shéhérazade 

 اصل و نسب شهرزاد
 

  ...و بيشتر
  

        : جلد آخر
- Le sort des Gâthâs (vol. 54) 

 سرنوشت گاتا ها
 
 

جای خود را در ميان   ACTA IRANICA،1209رويدادهای سال  پيش از
انتشارات فرهنگی و تاريخی دنيا باز کرده بود و مورد  عالقه ايرانشناسان 

جلد از اين نشريه وزين به چاپ  18، 1209تا سال . جهانی قرار گرفته بود
 .رسيده بود

http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=8178
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=8307
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=8307
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=8307
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=7127
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=7407
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=9180


 
شريه با همکاری ن 13 09پس از سال   Duchesne-Guillemin پروفسور

Peeters در بلژيک و تنها با درآمد فروش هرشماره، اين کار را ادامه داد و
 .ادامه پيدا کرد  ACTA IRANICAتهيه وچاپ 

 
 

بد نيست اينجا يادآوری کنم که جمهوری اسالمی مرکزهای ايرانشناسی دنيا را 
 .يکی پس از ديگری بست و مرکز های عرب شناسی بجای آن باز کرد

 
استاد شفا تمام وجودش را روی مبارزه سياسی گذاشت، در  1797اگر از 

، تمام امکان های مالی کتابخانه پهلوی را بکار 09سالهای قبل از رويدادهای 
گرفت برای اينکه توسعه فرهنگ ايران که عاشقش بود را، برای سربلندی 

، چند  3113در گردهمايی دانشگاه سوربون، در سال . مملکتش گسترش بدهد
   .«من عاشق ايران هستم، وعاشق فرهنگ ايران»کرد  تکرار دفعه

 
، نوع فعاليتش فرق کرد، ولی هر دو، ريشه در عشق 09اجبارا؛ بعد از سال 

 .به ايران داشت
  

ACTA IRANICA   ساله  3011يکی از آثار باقی مانده از جشن های
همت و ابتکار يک  شاهنشاهی است، و فراموش نکنيم که اين کار بزرگ، به

 .  نفر جامه عمل گرفت، شجاع الدين شفا
  

 


