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رضا بیگدلو

«شرقشناسی» را مجموعهای از مطالعات و تحقیقات دانشمندان و مؤسسات
کشورهای غربی در موضوعات و مسائل مختلف شرقی دانستهاند .ایرانشناسیی
بهعنوان شاخهای از شرقشناسیی را مییتیوان مجموعیه منیمیی از مطالعیات و
پژوهشها دانست که از سوی دانشمندان غربی بیرای شیناختز زبیان ادبییات
تاریخ متون دینی اندیشهها فرهنگ ایرانزمین و حوزه تمدنی ایرانیی ویورت
گرفته است .انگیزه و اهداف این مطالعات دهههای چندی اسیت کیه در کیانون
مباحثهها و مجادلهها واقع شده است .این پژوهش ،با بررسی و تحلیل محتوای آثاار
ایران شناسی انگلیسی قرن ناودهه و نیهاا اوق قارن بیسات و بادنهاایی نسابا آن باا
اقتضائات سیاسی ،نظامی و اقتصاهی انگلای

هر ایاران و آسایا ،ایان ساااق را م ار

میسااده هاا ارتباای باین سیاسااهاای انگلای

هر ایاران و آسایا و پاژوهشهاای

ایرانشناسی آنها چیسا؟ یافتاهای پاژوهش نااان مایهها هاا هو اا انگلای  ،اد
ایرانشناسی باعنوان سادهای استعهاری بهره جستا اسا و نیز ایرانشناسان انگلیسای باا
* استاهیار تاریخ پژوهاگاه م ا عات اجتهاعی ناجا.
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پژوهشهای خوه هر ایران ،با برسادی هویا خوهی نیز توجا هاشتاان  .اسالمساتیزی،
باستانگرایی و نژاهگرایی ،اد هیگر ویژگیهای ایرانشناسی انگلیسی اسا.

کلیدواژگان :شرقشناسی ،ایرانشناسی ،اسالمستیزی ،نژادگرایی ،باستانگرایی.
مقدمه 

شرقشناسی ،از موضوعاتی است که در دهههای اخیر مورد توجه و بحث جددی ردرار
گرفته است .در خصوص اهداف ،انگیزهها و شدیوه ژدژوه هدای شدرقشناسدی ،نظدرا
متفاوتی بیان شده است که این مطالعا را از ابزار استعمار تا صِرف مطالعا ِ علمیدانستن
در برمیگیرد؛ با این حال ،گروه سومی هم وجود دارند که بدون چشدمژوشدی نسد ت بده
اشت اها و جن ههای استعماری استشراق ،برخدی دسدتاوردهای مت دت رن را نیدز نادیدده
نمیگیرند .این ژژوه

نیز با وجود برخورداری از نگاه انتقادی نسد ت بده ایدرانشناسدی

انگلیسی ،منکر دستاوردهای مت ت رن نیست .وارعیت ،این است که ایرانشناسی انگلیسی،
در روششناسی تاریخنگاری جدید ایرانی ،تأثیر خاصی بر جای گذاشته اسدت .بسدیاری از
ایرانشناسان انگلیسی که به ژژوه

و بررسی در مسائل ایران ژرداختهاندد ،انگیدزههدای

علمی داشتند .رن ها در شناسایی ،احیا و معرفی رثار علمی ،هنری ،ادبی و تاریخی ایران به
جهان و جهانیساختن ادبیا ایران ،نق

عمدهای ایفا نموده ،دیدگاههای نوینی را درباره

فرهنگ و تمدن ایرانی ایجاد کردند؛ چنانکه برخی زوایای تاریخ کهن ایرانی که از یادهدا
فراموش شده بود ،با تالش ایرانشناسان انگلیسی و خواندهشدن خطوط میخی و کشفیا
باستانشناسی و تاریخی ،بر همگان رشکار شد؛ با این حال ،وارعیت ایدن اسدت کده بدین
سیاستهای کلی حاکم بر کشورها و اغراض شرقشناسی رنها ارت اطی محسوس برردرار
است .از رنجایی که مراکز مطالعاتی و مؤسسا شرقشناسی ،بیشتر به دولدتهدا وابسدته
بودند ،فعالیت این مراکز در جهت تحقق سیاستهای حاکم بر دولتهای مت وعهشان ررار
داشت؛ اما دگرگونی در سیاستهای کشورها در دورههای مختلفِ زمدانی را مدیتدوان در

سال شانزدهم ،شماره اول ،بهار  ،4931شماره مسلسل 14

919

مطالعا شرقشناسی این کشورها دن دال کدرد و بده ع دار دیگدر ،در هدر دورهای ،بدر
مطالعا شرقشناسی ،یک انگیزه مسلط وجود داشته است.
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ررن ن وزدهم و نیمه اوّل ررن بیستم ،عصدر اسدتعمار کشدورهای رسدیایی و رفریقدایی
توسط کشورهای اروژایی ،بهویژه انگلستان بدوده اسدت .بندابراین ،بازتداا سیاسدتهدای
استعماری را میتوان در مطالعا شرقشناسی این کشورها دید .بدا در نظدر گدرفتن ایدن
ارت اط است کده منتقددانی چدون محمدد الدسدوری عندوان مدیکنندد :ردرن ندوزدهم ،از
ستمبارترین دورههای شرقشناسی است 2.کشور ایران ،بندا بده دلیدل مختلدف ،در ردرن
نوزدهم و بیستم مورد توجه سیاستهای ردر های بزرگ جهدانی واردش شدد .امتراتدوری
بریتانیا و کمتانی هند شرری ،توجه و حساسیت ویژهای نس ت بده ایدران داشدتند .ایدران،
محل ررابت بین دو ردر بزرگ جهانی رن روز ،یعنی روسدیه و انگلسدتان ،و نیدز محدل
اجرای سیاستهای استعماری انگلستان بود .بنابراین ،اهداف و انگیزههای استعماری را در
ژژوه های ایرانشناسی ،بدهصدور هدای رشدکار و ژنهدان در مطالعدا شدرقشناسدی
انگلستان میتوان دید .با در نظر گرفتن این رابطه اسدتعمارگرانه بدین انگسدتان و ایدران،
ژژوه

حاضر در صدد است تا به این سدؤال ژاسدخ دهدد کده مهدمتدرین ویژگدیهدای

ایرانشناسی انگلیسی چیست؟ و این ویژگیها از چده بافتدار فرهنگدی و اجتمداعی متدأثر
میباشد؟
در مورد شرقشناسی ،رثار رابل توجهی در در دهههای اخیر به نگارش دررمدده اسدت؛
بهویژه نگاه انتقادی به شرقشناسی ،بعد از انتشار اثر ادوارد سدعید بیشدتر شدده و کسدانی
چون :ترنر ،دسوری ،سردار و دیگدران ،رثدار رابدل تدوجهی را در ایدن راسدتا بده نگدارش
درروردهاند .ایرانشناسی نیز از سالیان گذشته مورد توجه و حتی بررسی انتقادی شماری از
نویسندگان ایرانی وارش شده است .در زمینه ایرانشناسی انگلیسدی ،سدیمین فصدیحی در
مقالهای که بر ترجمه کتاا ایران عصر قاجار خانم لم تدون افدزوده ،بده اردداما سیاسدی
لم تون و همکاریهای وی با دستگاه دیتلماسی و امنیتی انگستان اشداراتی کدرده اسدت.
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محسن خلیلی ،در مقالهای ،به بررسی رثار تنی چند از ایرانشناسان انگلیسی ژرداخته است.
محمدی و رغاجری ،تاریخنگاری سایکس را مورد بررسی ررار دادهاند .یدا ،،در مقالدهای،
م انی تاریخنگاری مالکوم و کرزن را ارزیابی کرده است .مصدطفی وزیدری و رضدا ضدیا
ابراهیمی هم در کتااهایی که به زبان انگلیسی نگاشتهاند ،برخی زوایای رثار شرقشناسی
بر حیا فرهنگی ایرانیان را بررسی کردهاند؛ با این حال ،با توجده بده حجدم رثداری کده
ایرانشناسی انگلیسی تولیده کرده و تأثیراتی را که بر حیا فکدری و فرهنگدی ایرانیدان
داشته ،این رثار بسیار اندک مینماید.
با بررسی و تحلیل رثار ایرانشناسی انگلیسی ،مهمترین ویژگیهای رن را میتوان بده
شرح ذیل برشمرد:
.شرقشناسی/ایرانشناسی؛سازهایاستعماری 

1

ادوارد سعید ،شرقشناسی را گفتمانی میداند که بهمقتضای گسترش سلطه استعماری
غرا ژدید رمده است .شرقشناسی در نظر دارد تدا شدرق رازرلدود در نظدر غربیدان را بده
ژدیدهای رابل فهم و معقول در درون ش کهای از ط قهبندیها ،جداول و مفداهیم معرفدی
کند که بهوسیله رن ،شرق ،همزمان هم تعریف شده ،هم تحت نظار ررار میگیرد .بدین
جهت است که سیلوستر دوساسی (د9898 .م) ،9از اوّلین شرقشناسان فرانسوی ،ادعا کرده
است که بدون تفکرا و تأمال شرقشناسی ،نمیتوان شرق را شناخت 1.اگدر ادعاهدای
سعید درباره کلیت شرقشناسی را درست ندانیم ،نظریا وی درباره شرقشناسی انگلیسی
عموماً ،و ایرانشناسی رن خصوصاً ،مطابقت میکند؛ به بیان دیگر ،ردژای استعمار غربی را
میتوان در جریان شرقشناسی ردیابی کرد .شرقشناسی ،با وجود اینکه خود را یک رشته
علمی ،بیطرفانه و وارشگرا میخواند ،از نظر کارکردی کامالً در خدمت اهدداف سیاسدی و
ارتصادی مشخصی است 5.با مروری بر روند گسترش استعمار انگلیسی و ایجداد و توسدعه
مراکز و مطالعا شرقشناسی ،به ژیوند این دو بیشتر ژیمیبریم .بدا ایجداد کمتدانی هندد
شرری انگلیس در سال 9011م9111 /ق ،روابط اروژاییان با شرق دچار دگرگونی اساسدی
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گردید و امتراتوری بریتانیا در هند و رسیا ،بین سنّت علمی د فرهنگدی شدرقشناسدان بدا
سلطه سیاسی استعمار بریتانیا ژیوند برررار کرد 0.به دن دال ایجداد کمتدانی هندد شدرری و
گسترش منافش ارتصادی ،تجاری و سیاسی ،اعضای کمتانی شروع به فراگیری زبانهدای
شرری و به ویژه زبان فارسی کردند؛ زیرا زبان فارسی ،کاربرد بیشتری در ایران و ش هرداره
هند داشت 7.کالج «هیلی بوری» ،8بهعنوان مهمترین مرکز رموزش زبان فارسی و عربدی
دررمد که در رن ،عالوه بر سیاستمداران و بازرگانان ،افسران انگلیسی نیز به فراگیری این
زبانها اردام میکردند 1.به جهت ژیوند عمیق شرقشناسی با سیاسدت ،بدهویدژه در ردرن
نوزدهم است که در کنگره اوّل شدرقشناسدی در سدال 9879م در ژداریس ،دیتلمدا هدا،
نظامیان عالیرت ه و بازرگانان ،بیشتر شرکتکنندگان را تشکیل میدادند.
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تا اوایل ررن نوزدهم ،منافش بریتانیا در ایران چشمگیر ن ود و ایران برای بریتانیا ،یدک
کشور دوردست ،افسانهای و دارای برخی فوایدد و مندافش تجداری و سیاسدی کدماهمیدت
محسوا میشد؛ اما با رغاز ررن نوزدهم ،اهمیت ایران از جها مختلف برای انگلیسیهدا
رشکار گردید .مورعیت خداص جررافیدایی ایدران ،بده ایدن کشدور اهمیدت فدوقالعدادهای
میبخشید .از نگاه کارگزاران انگلیسی ،چون سرژرسی سدایکس (د9115 .م)« :99اگدر بده
جررافیای عالم نظری بیفکنید ،خواهید دید ایران یکی از شاهراههدای بدزرگ بدینالمللدی
است که اروژا را به هندوستان متصل میکند و تنها همین مسئله ،بدهخدودیخدود ،واجدد
اهمیت فراوان میباشد».
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در درجه اوّل ،اهمیت ایران برای انگلیس به دلیل هند بود؛ زیرا بده علدت تهدیددهای
فرانسه و ستس روسیه ،ایران به مع ری راه ردی بدرای نگاه دانی از هندد دررمدد؛ ضدمن
اینکه انگلیسیها باید از عدم هجوم ایرانیان به هند مطمئن مدیشددند .همنندین ،ایدران
نمیبایست گذرگاهی برای دشمنان انگلیس میشد تا از رن طریق بتوانند به منافش انگلیس
در هند ضربه بزنند .در طی سده نوزده و بیست ،مندافش و علقدههدای انگلسدتان در ایدران
گسترش یافت .از اواسط دهه 9891م تا ژایان دوره راجاریه ،خط تلگرافی هند به اروژدا از
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مسیر ایران ،به جهت نق

ارت اطیاش بین هند و لنددن ،اهمیدت فراواندی یافدت .ایدران

بهصور بازاری برای تولیدا صنعتی انگلستان دررمد 99و تعدادی از بنگاههای بازرگانی و
ارتصادی و مالی انگلیس ،در شهرهای عمده ایران مستقر شدند و جوینددگان امتیدازا و
انحصارا  ،به ایران سرازیر گردید 91.اکتشاف نفدت در سدال 9920ق9118 /م در مسدجد
سلیمان و بهرهبرداری سریش و گسترده از رن ،بهزودی شرکت نفت ایران و انگلدیس را بده
مهمترین منافش انگلیس در ایران ت دیل کرد .مقابله با توسدعهطل دی فرانسده و روسدیه از
طریق ایران به سوی هند و منافش دیگر بریتانیا در ایران ،ارتضا میکرد که ایدرانشناسدی
انگلیسی برای سلطه و نفوذ بر ایران و حفظ منافش رن کشور ایجاد شود؛ به همدین دلیدل،
یکی از مشرلههای دائمی نظامیان ،کارمندان و مددیران کمتدانی هندد شدرری ،گدردروری
اطالعا و نوشتن کتااهایی درباره مناطق تحت سلطه کمتانی و سرزمینهدای اطدراف
هند بوده است .این اطالعا  ،نق
داشته است.

مهمی در استقرار و تداوم امتراتوری بریتانیدا در هندد

95

دنیس رایت ،90درباره شکلگیری ایرانشناسی انگلیسدی اههدار مدیدارد :تهدیددهای
ناژلئون در مورد هند ،انگلستان را متوجه بیخ ریاش از سرزمینهای همسایهای سداخت
که ممکن بود ستاهیان فرانسه از رن ها بگذرند .کسی بیشتر از جان مالکوم از این موضوع
رگاهی نداشت .وی که به جهت تأثیرگذاریاش بر بنیانهدای ایدرانشناسدی انگلیسدی و
تعیین چهارچوا دیدگاه کمتانی هند شرری در مورد شرق ،به نظریدهژدرداز شدرقشناسدی
انگلیسی معروف است 97،در نخستین مدأموریت

در ایدران بدهسدال 9295ق9811 /م ،از

شیراز به ژدرش نوشت« :همه ساعا فدراغتم را صدرف ژدژوه

در تداریخ ایدن کشدور

خارقالعاده میکنم که با رن رشنایی اندکی داریم».
مالکوم ،افراد هیئت خود را که شامل کسدانی چدون :سدروان گراندت ،سدروان چدارلز
کریستی و ستوان هنری ژاتینجر میشد ،به اطراف و اکناف کشور بدرای نقشدهبدرداری و
بررسی راهها و منابش فرستاد .این امر ،در سومین مأموریت مالکوم هم تدداوم یافدت .ایدن
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اطالعا گردروریشده ،توسط سروان مکدونالد کنییر 98تنظیم شدد و در سدال 9899م در
مجله «جررافیای سلطنتی ایران» منتشر گردید و برای سالها ،من ش اطالعداتی راجدش بده
ایران بود 91.در شرح مأموریت سرگور اوزلی بهعنوان سفیر فوقالعاده و تامالختیدار ،جدر
سوم ژادشاه انگلستان تأکید کرده بود« :برای کسب اطالعا در باا ذخایر نظامی و مالی
ایران ،تولیدا عمده ،وضش کشاورزی و فنون مکانیکی ،همننین هرنوع اطالعا موثدق
در باا رفتار ،عادا و رسوم ،عایدا  ،کسبوکار ،تاریخ و باستانشناسی ایدران» ،از همده
امکانا خود استفاده نماید .همننین ،به وی اختیار داده شده تا سدتادی بدرای ایدن کدار
تشکیل دهد و سالنه حدود  011لیره صرف خرید نسخههای عربی و فارسی برای مدوزه
بریتی

میوزیوم 21کند.

29

بیشتر ایرانشناسان انگلیسی ،وابستگی نظامی و سیاسی به دولت انگلستان داشدتند و
مطالعا ایرانشناسی رن ها ،جزئی از وهایف رسمی رنان محسوا میشد .رایدت در ایدن
باره اههار میدارد« :ادبیا انگلیسی سده نوزده ،از لحاظ سیاحتنامههای مربوط به ایران،
غنی است .با ارزشترین رن هدا ،ازرن اعضدای هیئدت سیاسدی انگلدیس در ایدران اسدت.
مأموران سیاسی و نظامی انگلیس ،گاهی در جامه م دل و بیشدتر رشدکارا ،در ایدن کشدور
جاسوسی میکردند و درباره مکانشناسی و سایر امور مربوط به کشوری که فکر میکردند
روزی صحنه جنگ خواهد شد ،اطالعا لزم را گردروری میکردند 22».بیشتر کتااهدا و
رثار ایرانشناسی انگلیسی ،در ارت اط و در جریان مأموریتهای رسمی رنهدا بده نگدارش
دررمده است .سرجان مالکوم ،منابش و اطالعا کتاا تاریخ ایران را در طی مأموریتهدای
سیاسی خود فراهم نمود و ستس در بم ئی رن را تدوین کرد که هنوز هم از مندابش عمدده
تاریخ ایران به شمار میرود.
اعضای هیئت اوزلی ،بهویژه برادرش ویلیام اوزلی کده هدر دو ایدرانشدناس خ درهای
بودند ،سر راهشان از بوشهر به تهران ،اردام به سفرهای اکتشافی ،نقشهبرداری و گردروری
اطالعا کردند .سرگرد استون و رابر گوردون از شوش ،ویلیدام اوزلدی از سروسدتان ،و

910

نهها و رویکردها
ایرانشناسی انگلیسی؛ زمی 

جیمز موریه از ژاسارگاد دیدن کرد و رسمتی از رثار و حتی سنگهای رابل حمدل توسدط
رن ها جدا گردید تا به انگلستان ارسال شود 29.جیمز فریدزر ،در سدال 9211ق9899 /م از
در ایدن بداره،

طرف لرد ژالمرستون برای یک مأموریت جاسوسی به ایران رمد .سفرهای

مطالب و اطالعا لزم را برای دو کتاا مفصل وی درباره ایران فدراهم سداخت .هندری
راولینسون که در نخستین سفرش به ایران ،افسر 22سالهای بدود و طدی یدک مأموریدت
نظامی به ایران رمده بود ،در سفرهای متعددش به مطالعه کتی دههدای میخدی همددان و
کرمانشاه دست زد و در نهایت ،موفق به کشف رموز خطوط میخی گردید.

21

هنری لیارد ،سیاستمدار و باستانشناس انگلیسی کده سدمتهدایی چدون عضدویت
مجلس نمایندگان انگلیس و معاونت وزیر امور خارجده را داشدت ،بده کداوش در منداطق
باسددتانی ایددران دسددت زد و بددا ژشددتی انی «انجمددن جررافیددایی سددلطنتی انگلددیس» بدده
نقشهبرداری و کسب اطالعا از ایران میژرداخت 25.لیارد که به دن ال تدن

در روابدط

ایران و انگلیس بر سر مسئله هرا  ،با مأموریت ویژه از طدرف اینتلجندت سدرویس 20بده
ایران رمد و در تحریک محمدتقیخان به شورش بر ضد محمدشاه ،نق

مهمی ایفا کرد،

از طرف انجمن جررافیایی سلطنتی اعزام شدد و در ایدران بده فعالیدت باسدتانشدناختی و
اکتشافی دست زد که نتیجه رن ،شناسایی غار «اشکفت سلمان» بود.

27

ژیشرویهای روسیه در نیمه دوم ررن نوزدهم در رسدیای میانده و گسدترش نفدوذ رن
کشور در ایران ،امتراتوری بریتانیا را بهشد نگران کرد 28.به همین جهت ،یکی از اهداف
فعالیت و تحقیقا ایرانشناسان انگلیسی ،مقابله با توسعهطل ی روسیه در ایران و رسدیای
میانه و افرانستان بود .جر ناتانیل کرزن ،21نایبالسلطنه هند و وزیر امورخارجه سالهای
بعد بریتانیا ،کتاا ایران و رضیه ایران را در سال 9811م و طی مد سه سال با این انگیزه
به نگارش دررورد .کرزن که در سال 9917ق9881 /م سفرهای دور و درازش را در ایران
رغاز کرد ،عالیق

در ایران اساساً سیاسی بود 91.اثر وی که یدک دائدر المعدارف در بداا

مسائل :سیاسی ،اجتماعی ،ارتصادی و جررافیایی ایران در زمان خود بوده ،مشخصاً بدرای
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مقاصد سیاسی نگارش یافته است .او در باا انگیزه تألیف کتاب

مینویسد« :ارت اط ایران

با مسائل کلیتر سیاست رسیایی ،عمدده تدرین منظدوری اسدت کده مدن ژیوسدته در سدر
داشتهام ».وی علت توجه زیاد به ایران را حفاهت از هند میداندد؛ زیدرا هندد از نظدر وی
برای امتراتوری بریتانیا «سند بیبدیلی برای فرمانروایی بر جهان شرق اسدت 99».کدرزن،
همواره با زبان صریح استعماری سخن رانده و از رابطه بین انگلستان و شرق ،با واژههدای
تملک و تعلّق و یا سرزمین بیصاح ی که باید به طور تمام و کمال در مالکیت اسدتعماری
دررید ،سخن گفته است .کرزن ،در سال 9111م بهعنوان عضو موسّس «مدرسه مطالعدا
شرری» انتخاا شد .در همان سال ،در مجلس اعیان انگلستان اههار داشت« :رشنایی مدا
نهتنها با زبانهای مردم مشرقزمین ،بلکه با عادا  ،احساسا و سنّتهای ایشان و نیز با
تاریخ و دینشان و هرفیت ما برای درک رننه ن وغ شرق نامیده میشود ،تنها م نایی است
که احتمالً در رینده خواهیم توانست بر ژایه رن ،مورعیتی را که در شرق به دست روردهایم،
حفظ کنیم 92».در کنفرانسی که ژنج سال بعد در زمینه شرقشناسی ترتیب یافته بدود ،وی
با صراحت و تفصیل بیشتری سخن گفت .در رنجا اعالم کرد که مطالعا شدرقشناسدانه،
یک تفریح مجلل و اشرافی نیست؛ بلکه «شرقشناسی ،یک تکلیف بزرگ سلطنتی اسدت.
به نظر من ،مدرسهای چون مدرسه مطالعا شرری در لندن ،بخشی از ملزوما امتراتوری
بریتانیاست».

99

ژنرال سرژرسی سایکس که به دلیل تألیفا متعددش چون :تاریخ ایران ،ده هزار مایل

در ایران یا هشت سال در کشور شاهنشاهی ،تاریخ کرمان ،و چندین اثدر برجسدته دیگدر،
جزو ایرانشناسان برجسته به شمار میرود ،از مأموران زبردست اینتلجنت سرویس بدود و
در ایران در کسو کنسول کرمان و مشهد ،سالهای متمادی به کسب اطالع از منداطق
مختلف ایران و مرار ت از فعالیت روسها در ایران و رسیای مرکزی اشترال داشت 91.رثدار
وی که نتیجه مسافر های چندینساله وی در مناطق ایران و رسیای مرکدزی اسدت ،در
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اصل ،برای اداره اطالعا ارت

بریتانیا و انجمن جررافیایی سلطنتی تهیه شدده اسدت.

95

مسافر سخت و طارتفرسای وی از شمال شدرق ایدران بدرای شناسدایی تدرکمنهدا و
سراسر ایران ،مأموریتی بود که از جانب «انجمن جررافیایی سلطنتی» داده شدده بدود کده
برای منافش بریتانیای ک یر ،مهم و اساسی بوده است 90.سایکس ،مهمترین انگیزه خدود از
نوشتن کتاا تاریخ ایران را ،رگاهی بخشدیدن بده همکداران خدود دانسدته کده در ایدران و
کشورهای همجوار رن مشرول خدمت بودهاند.

97

ژیوند سیاست و ایرانشناسی ،در ررن بیستم نیز تداوم داشت .دکتدر کداترین لم تدون،
نویسنده رثار مهمی چون :مالک و زارع در ایران ،لغتنامه فارسی ،سه لهجه از لهجههای

ایرانی و ایران عصر قاجار که رثارش همواره مورد استناد محققان و نویسدندگان ایراندی و
خارجی ررار میگیرد ،از کارگزاران سیاسی دولت انگلستان بوده و از سال  9191تا 9115م،
وابسته مط وعاتی سفار انگلیس در تهدران بدوده اسدت .کدار اصدلی لم تدون ،خوانددن
مط وعا ایرانی ،حفظ تماس با سردبیران روزنامهها ،انتشار اخ ار تفسیری به زبان فارسی،
سرژرستی رادیوی فارسی و سرژرستی ژخ

فیلمهای ت لیراتی انگلدیس در ایدران بدود.

وی به علت نقشی که در حوادث و مسائل مختلف ایران ایفا کرده ،جایگداه

98

بدهمراتدب

بالتر از یک وابسته مط وعاتی بوده است 91.سر ریدر بولرد ،11سفیر انگلستان در ایران ،در
خصوص مسائل و ارداما دولت انگلستان در سالهای حساسی که مصادف با ملیشددن
صنعت نفت بود ،همواره با وی مشور میکرد .لم تون ،بدهعندوان یدک عامدل برجسدته
 ،MI6در ایجاد عملیا جاسوسی و سازماندهی عملیا روانی و ستس دادن مشاوره در
ماجرای کودتای  28مرداد بر ضد دولت دکتر مصدق ،نق

عمدهای ایفدا نمدوده اسدت.

19

لم تون ،ریاست مجموعه ویکتوری هاوس 12را که یک نهاد سرّی برای ت لیردا رواندی و
جاسوسی در دهههای بیست و سی بود ،بر عهده داشته ،رن را هدایت میکرده است.

19
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.شرق
2

با وجود اینکه جریان شرقشناسی ادعا داشت که در صدد است با روش عینیت علمی،
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خود را فارغ از ژی داوریها و تعص ا مورد مطالعه ردرار دهدد،

اما بررسی دریقتر نشان میدهد که بهشد تحت تأثیر گدرای هدای فکدری ،عالیدق و
انگیزههای بیرونی و درونی شرقشناسان ررار دارد .یکی از این عوامدل کده بدهشدد بدر
شرقشناسی تأثیرگذار بوده و رن را از وارعیت و علمدیبدودن دور کدرده ،نگداه بده شدرق
بهعنوان من ش رمانتیسم است.
در ررن هیجدهم ،رمانتیسم بهشکل یک مکتب ادبی ،ابتددا در انگلسدتان و سدتس در
اروژا و رمریکا سربررورد و تا اواسط ررن نوزدهم بهصور یدک مکتدب ادبدی و اجتمداعی
مسلط ،تداوم یافت .انقالا صنعتی و ژیامدهای رن ،از عوامل دخیل در ژیدای

رمانتیسدم

بود .ط قه متوسط جدید که خواهان رهایی از ریود و سنّتهدای اشدرافیت و رلدمفرسدایی
مطابق با خواستههای خود بود ،در ژیدای

رمانتیسم نق

عمدهای داشت 15.رمانتیسم ،بدا

ویژگیهایی چون :توجه به احساسا و هیجانا انسانی ،خیالژردازی و طریدان بدر ضدد
روانین و مقررا بشرساخته ،خیلی زود به کشورهای دیگر نفدوذ کدرد 10.شدرریمدببی ،از
ویژگیهای اساسی مکتب رمانتیسم بود و شرق در زی اییشناسی عصر رمانتیدک ،جایگداه
ژُراهمیتی بود؛ 17هرچند بیشتر موارش ،تجلیلها و تمجیدهای احساساتی از شرق ،چده بسدا
چیزی ن وده ،جز واکن های سطحی در برابر ژیشرفت صنعت و وحشت از سیمای رشدفته
زندگی در شهرهایی که انقالا صنعتی رنها را زیر و رو کرده بود 18.شاعران و نویسندگان
مکتب رمانتیسم ،همعقیده با کسانی چون فردریک شلگل 11اههار میداشدتند« :متعدالی-
ترین نوع رمانتیسم را باید در شرق جسدتوجدو کدرد 51».طدرفداران جند

رمانتیسدم،

برخالف خردگرایی روشنگری ،بر احساس ،تصدور و شدهود تأکیدد مدیکردندد و شدرق را
بهعنوان مخزن حکمت و معنویت مورد ستای

ررار میدادندد کده تداکنون از دیدد رنهدا

برکنار بوده است .رثار شاعران بزرگی چون گوته ،در چنین فضایی ژدید رمد.

59

در اوایل ررن هیجده ،برخی رثار تخیلی و داسدتانی شدرق و ایدران ،متدل رصدههدای
هزارویکشب ،در سال 9710م به انگلیسی ترجمه شد و بالفاصدله بده زبدانهدای دیگدر
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اروژایی ترجمه گردید و بارها در ررون هیجده و نوزده به چا ،رسید 52.ترجمده ایدن رثدار،
احساسا خیالژروری اروژاییان را بده غلیدان دررورد و شدرقگرایدی در بدین بسدیاری از
نویسندگان گسترش یافت 59.نتیجه این کار ،تصویری با دو ژاره متنارض بود که در برخی
موارش در هم رمیخته میشد .بسیاری از کسانی که شیفته اندیشههای شرری شدند ،شرق و
بهت ش رن ایران را از درینه افسدانههدای هزارویدکشدب مدینگریسدتند .در رثدار تخیلدی
شرقشناختی ،یک صحنه نمایشی ترسیم میشد و این صحنه ،تمامی شرق را از برداد تدا
چین ،به یک چشم نگاه میکرد 51.ایران با شعر و ادبیا ژُر رمز و راز و ط یعت متندوّع ،
به شد محل توجه بسیاری از ادی ان و نویسندگان اروژایی واردش گردیدد .ترجمده متدونی
چون هزارویکشب 55و رباعیا خیام در سال 9851م و دیگر متون ادبی و عرفانی ،باعث
مح وبیت و توجه فراوان به شعر و ادا ایرانی شد و شور و غوغدایی در جامعده انگلسدتان
ژدید رورد؛ بهطوری که برخی برای دیدن مزار شاعران ایرانی ،عدازم شدرق شددند 50.ایدن
انگیزه رمانتیکی ،در کنار دیگر انگیزهها ،بین خیلی از ایرانشناسان انگیسی ررن ندوزدهم
دیده میشود .بسیاری از ایرانشناسان که با انگیزههای خاصی به مطالعه و ژژوه

درباره

مسائل ایران میژرداختند ،در ادامه ،جذا شعر و ادبیا و زی اییهای تمدنی و ط یعی رن
میشدند .سر ویلیام جونز ،57نمونه چنین کسانی است که متون عرفانی و صوفیانه ایدران،
وی را جذا کرد 58.با وجود اینکه مالکوم در کانون مورخان استعماری بریتانیا ررار دارد ،با
این حال ،رثدار وی بده عندوان میدراث امتریالیسدتی از ندوع رمانتیدک رن ،بدر بسدیاری از
51

01

نویسندگان زمان خود ،از جمله ادموند برک  ،تأثیرگذار بوده است .کتداا تااریخ ایاران

مالکوم ،نهتنها عالیق سیاستمداران و تاجران را از نظر اطالعاتی ارضا مىکرد ،بلکده رن
دیدگاه رمانتیک غربیان را نیز درباره اسامى افسدانهرمیدز ایدران ،بخدارا و سدمررند ،ارنداع
مىنمود .تاریخ ایران مالکوم ،در این حیطه با رثار جیمدز میدل ،09والتدر اسدکا  02و جمیدز
موریه 09گره خورد و در اروژا به شهر رسید 01.ادوارد براون ،05نمونه کامل چنین مدوردی
است .گفت وگوی وی با یک ژارسی ،نشاندهنده گرای های ذهنی عصر رمانتیسم است.
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وی در ژاسخ به یک ژارسی زرتشتی که برای دیدن سرزمین اجدادیاش به شیراز رمده بود
و ایران را سرزمینی بدون امکانا ِ روز و کسالتبار مینامیدد ،در مقدام مخالفدت ،بده وی
میگوید« :ردم ژس از مدتی ،کمکم از کشورهای متمدن خسته میشود؛ اما در اینجا همه
چیز به طور دلتذیری اصیل و شادیرور است 00».با این حال ،این ادبیدا رمانتیدک ،یدک
ادبیا استعماری نیز هست که وهیفه رن ،کاویدن و بازنمایی جهانی در سدرحدا تمددن
است؛ جهانی که هنوز نظام دللتگدر اروژدایی ،رن را اهلدی نکدرده اسدت و جهدانبیندی
اروژایی ،رن را با جزئیا تمام ،ضابطهمند ننموده است.
بنابراین ،شرق در عین اینکه جذاا ،احساساتی و مفرّح است ،مهارنشددنی ،ژُررشدوا،
دست نیافتنی و شرّ است .دستاوردهای نظریه ژردازان بزرگ اروژایی نیدز تحدت تدأثیر جدوّ
رمانتیسم شکل گرفته است .به گفته رابدر یاندگ ،07خدودِ «مدارکس ،غدرق در دیددگاه
شرقشناختی رمانتیک بود 08».رمان «حاجیبابا اصفهانی» ،نمونه دیگدری از ایدن ادبیدا
رمانتیک و در عین حال ،استعماری است که ایرانشناس انگلیسی ،جیمز موریه ،رن را بده
نگارش دررورده است .رمان حاجیبابا که عمدتاً از رصههای هزارویکشب برگرفتده شدده
است ،01ریشه در مکتب رمانتیسم دارد .تصویری که او در سرگذشت حداجیبابدا از ایدران
رفرید ،بی

از رنکه م تنی بر مشاهدا ناهری بیطدرف باشدد ،تکدرار همدان ژنددارهای

متنارض درباره شرق بود« :ایران ،ژایگاه موهومی جاه و جالل خاورزمین ،جایگاه شدعرای
گل و بل ل 71». ...در عین حال ،سدرزمینی نامتمددن ،ژُررشدوا ،بدا مردمدانی دغدلکدار و
غیررابل اعتماد .اگرچه روابط موریه با دربار راجار و همننین ،برخی سفرهای او به ایدران،
بخشی از حقیقت را در مورد ایران رن روز رشکار میکند ،اما در دایره وسیشتدر ،مدیتدوان
نویسنده ای را دید که در رؤیای خود ،با فرهنگ و زبانی متفاو  ،به ارزشهدای فرهنگدی
اروژایی توسل جسته و ژلیدی و دنائت را همنون ویژگیهای مطلدق و جهدانشدمول رن
بازنمایانده است .تمامی ژلیدیها و ویژگیهایی که استعمارگر به فرد بومی نس ت میدهد،
نه به عنوان نتایج تفاو های فرهنگی و اجتماعی ،بلکه به متابه ویژگدیهدای ذاتدی فدرد
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بومی نشان داده میشود.

79

تصویری که موریه از ایران و ایرانی در رمان حاجیبابا به تصویر کشید ،تا مد ها یکی
از تصاویر ژذیرفتنی و نزدیک به حقیقت ،در نزد اروژاییان بود .گواه ایدن مددعا ،ژذیرشدی
است که این اثر در محافل ادبی و تاریخی انگلستان و اروژا به دست رورد؛ چندانکده لدرد
کرزن اههار می دارد :اگر تمام کشور و ملت ایران از صفحه روزگار محو شود و فقط رمان
حاجیبابا و طرحهای سرجان مالکوم بر جای بمانند ،دیتلما ها و محققان راجش به ایدران
چنان اطالعاتی میتوانند به دست رورند که گویی سدالهدا در رنجدا ارامدت گزیددهاندد.

72

بسیاری از اروژاییان ،سیمای ایرانی را در ریینه حاجیبابا اصفهانی دیدند؛ رمانی کده ریینده
تمامنمای یک ملت منحط و رو به زوال است .ایرانشناسان انگلیسی ،از این متدون ادبدی
همنون ابزاری برای گستراندن و استحکام رمریت و ارتدار غرا بر ایران بهره بردند .این
رمان ،به متابه جزئدی از ژیکدره گفتمدان ادبدی د اسدتعماری ،سداختارهای سدلطهگرانده و
برتریجویی غرا را درونی کرده ،به تکرار و تقویت رنها ژرداخته است .کرزن ،احساسا
رمانتیکی خود را ضمن تحسین محیط رمزرلود و چشماندازهای بدیش ،چنین بیان میکندد:
«در سامانی که شهرها از دود محصور نشدهاند و بامهای هموار ،لولهبخداری یدا دودکد
ندارند ،چه سکو محض و مقاومتناژذیری که در ژهنای خالی و خلو رن هست».

79

یکی از انگیزههای سایکس در مسافر به ایران ،عدالوه بدر انگیدزههدای سیاسدی و
نظامی ،انگیزههای رمدانتیکی وی بدود .در ایدن بداره در مقدمده سدفرنامهاش مدیگویدد:
« سرزمین ایران ،یکی از ممالکی است کده در سدابق همدواره ذهدن نگارندده را بده طدور
سحررمیزی شیفته و فریفته خود ساخته بود».

71

.3شرقشناسی/ایرانشناسی؛سازهایهویتساز 

از دیدگاه شرقشناسی ،شرق عالوه بر مفهوم جررافیایی ،یک مفهوم فرهنگی نیز دارد.
یونانیان ،تصور خاصی از دوگانگی شرق و غرا داشتند؛ تصوری که بدا برتدری فرهنگدی
خددود و بربرخواندددن همسددایگان شددرری خددوی

همددراه بددود .ایددن تصددور ،م نددای
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دوگانهسازیهای اروژاییان در سدههای متمادی بعدی گردیدد 75.بدا وجدود اینکده شدرق،
منطقهای بود که از سواحل شرری مدیترانه تا رسیای جنوا شدرری را دربرمدیگیدرد ،امدا
اسالم و سرزمینهای اسالمی ،نق

اصلی در شکلگیری باورهای غربی نس ت به شدرق

ایفا کرد 70.مسیحیت ،بهعنوان عقیده محوری اروژا برای هویتبخشی بده خدود ،از اسدالم
بهشکل دیگری بهره میبرد .در سدههای بعدِ روشنگری نیز این دیددگاه ردرون وسدطایی
درباره اسالم تداوم یافت؛ 77حتی ریشه دریافتهای امدروزی اروژدا از دیگدری ،بده ردرون
وسطی برمیگردد 78.شرقشناسی ،تمایز میان شرق و غرا را در بطدن خدود نهفتده دارد.
انسان غربی ،شرق را «ژدیدهای» یا «چیزی دیگر» میدانست که میخواهدد رن را مدورد
بررسی و مطالعه ررار دهد.

71

از دید ادوارد سعید ،شرقشناسی ،هم شدامل نویسدندگان ،جامعدهشناسدان ،مورخدان،
فیلسوفان و زبانشناسان است که در مورد موضوعا شرقشناسی کدار مدیکنندد و هدم
س ک و شیوهای از تفکر است که بر ژایه جهانبینی و معرفتشناسی ویژهای استوار اسدت
که بین شرق و غرا ،تفاو رائل است 81.شدرقشناسدی ،بده اروژدا در ارائده تصدویری از
خوی

کمک کرد .شرقشناسی ،بازسازی هویت اروژا در هر دوره را با بررسدی و مقایسده

خود با شرق دن ال میکند .غرا و تمدن غربی ،معیاری شد کده توسدط رن ،تمددنهدا و
فرهنگهای غیرغربی با رن سنجیده میشدند .شرقشناسی ،دربردارنده این مضدمون بدود
که هویت انسدان اروژدایی ،در مقایسده بدا افدراد و فرهندگهدای غیراروژدایی ،در سدطح
متعالیتری ررار دارد.
بدین ترتیب ،غرا به معنادهی به مفهوم شرق ژرداخت و شرق ،مدلول همه چیزهایی
شد که غرا ن ود .شرقشناسی بر م نای اندیشههایی که در سکولریسم ،89راسیونالیسم،82
ژوزیتیویسم 89و اروژامحوری ریشه داشت ،اسالم و دیگر تمدنهای شرری را عقبماندده و
ژست نشان داد و در مقابل ،جوامش اروژدایی را ژیشدرفته و در او اهتدزاز معرفدی کدرد.

81

شرقشناسی ،شرق را بهعنوان مجموعه فرهنگها و تمدنهایی میداند که نهتنها از نظدر
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جررافیایی در جای دیگری ررار دارند ،بلکه با تمدن غرا تفاو ماهیتی دارند .تمدن غرا
از ژی  ،جدایی شرق و غرا را در خود نهفته دارد .به همین جهت ،غرا ،تمام تمدنهای
دیگر جز خود را نفی کرد.

85

یکی دیگر از ویژگیهای شرقشناسی ررن هیجدهم و نوزدهم ،کلیسازی است؛ بدین
معنا که فرد ژژوهشگر با دیدن یدک یدا چندد مدورد از ژدیددهای خداص ،ردانونی کلدی و
تعمیمژذیر میسازد .این امر ،در مورد ایرانشناسان انگلیسی هم مصداق دارد که با دیددن
یک ویژگی از یک یا چند ایرانی ،رن را به همه مردم ایران تعمیم میدادند 80.نوشتههدای
ایرانشناسان انگلیسی ،سرشار از این تمایزطل ی و غیریتسازی دربداره ایدران و ایرانیدان
است .در موارد متعدد ،ایرانیان با صفاتی چون :بربر ،عقبمانده ،مزور ،ریاکار و یا دروغگدو
توصیف میشوند؛ برای نمونه ،اوزلی در مذاکرات

با ایرانیان ،رنهدا را مردمدانی معرفدی

میکند که با بربریت فاصله چندانی ندارند .ستس ،به وزار امور خارجه انگلستان توصدیه
میکند که بهترین سیاست برای حفظ منافش انگلستان ،رن اسدت کده ایدران را در همدین
حالت بربریت باری بگذارند.

87

هنری مارتین ،از کشیشان کلیسای انگلیکن که در سالهای  9220د 9227ق9899 /
د 9892م در ایران مشرول ت لیغ مسیحیت بوده ،نوشت :یک اروژایی که در میان مسلمانان
نزیسته ،نمیتواند بتندارد که چگونه مسلمانان در مقایسه با اروژاییدان بده شدیوهای دیگدر
میبینند ،به شیوهای دیگر میژندارند و به شیوهای دیگر واکن
رنها ،انسان خاورزمینی ،خردستیز ،فاسد ،کودکمن

نشان مدیدهندد .از نظدر

است و در مقابدل ،انسدان اروژدایی،

خردگرا ،ژاکدامن و ط یعی است .با این ویژگیهای وال ،انسان اروژایی شایسته سدلطه بدر
جهان شرق محسوا میشد 88.فریزر ،ایرانیان را بهصور انسانهایی بدل اس ،ژندهژوش،
هرزه ،رذل و شهو ران و با هاهری وحشی و خویی درنده به تصویر میکشد 81.لیارد ،در
توصیف ایرانیان اههار میدارد« :یک ایرانی ،به طور دائدم و مسدتمر دروغ مدیگویدد».

11

رابر واتسن ،ایرانیهای عصر ناصرالدینشاه را عامل انواع :شدقاو  ،هلدم ،بدیعددالتی،
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اخاذی ،چتاول و خالفکاری میداند که «باعث رسوایی و فنای بشریت هستند؛ [اوصافی]
که در هیچ عصر و رومی ،نظیر رن دیده نشده است 19».از نظر کرزن ،در رفتدار و عدادا
ایرانیان ترییری رخ نمیدهد؛ «زیرا در شرق ،همه چیز بدر شدالوده ث دا اسدت و عدادا
مردم ،همان است که در ررنهای گذشته بوده است».

12

این دیدگاههای رال ی ،بهصور سنّتی ،در ایرانشناسی انگلیسی همننان تداوم یافت.
بولرد ،سفیر ک یر انگلستان در سالهای  9191تا 9110م ،در خاطرات

بیان میکند کده

رمان حاجیبابا را بهعنوان یک من ش برای شناسایی صفا و زنددگی ایرانیدان بده مایکدل
هرفورد ،19عضدو جدیدد سدفار  ،داده اسدت 11.رضداو وی دربداره ایرانیدان ،بده علدت
گرای های ضد انگلیسی ایرانیان در دوره زمانی جنگ جهانی دوم ،از اسالف

هم بددتر

است .وی مردم ایران را بیمسئولیت و تا رخرین نفر ،فاسد میخواند و علت عالره ایرانیان
به رلمان را بیرحمی و خشونت ذاتی ایرانیان میداندد؛ امدا تفداو ایرانیدان بدا هیتلدر ،در
نداشتن شهامت و ردر اوست.

15

.4شرقشناسی/ایرانشناسی؛سازهایشبهایدئولوژیک 

اروژامحوری ،از گفتمان هایی بود که در اروژای بعد از انقالا صنعتی ژا گرفت و تقری اً
همه متفکران و اندیشمندان غربی را هوادار خدود سداخت .در گفتمدان اروژدامحور ،همده
مسائل انسان در زمینههایی مانند :علم ،تمدن ،هنر ،فلسفه ،تاریخ ،فرهنگ و شیوه زندگی،
از زاویه تمدن غربی نگریسته میشود .در این گفتمان ،فرهنگ و تمدن انسدانی ،در یدک
خط واحد و ترییرناژذیر در حال حرکت است و جامعه اروژایی ،در همه زمانها و مکدانهدا
در این زمینه ژیشرو است؛ چنانکه یونان در گذشته و اروژا در ردرون اخیدر ،دارای چندین
نقشی بوده است.
مهمترین رسالت گفتمانهای مذکور این بوده است که همده اردوام و ملدل و جوامدش
عقبمانده و به دور از تمدن را به سوی تمدن مدرن که همان تمددن اروژاسدت ،رهنمدون
سازند 10.ساختار فلسفی هگل ،17به متابه نظامی از دانایی ،در سطح مفهومی ش یه تصدرف
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ارتصادی و جررافیایی جهان غیراروژایی توسط اروژا بود .دگرگونکدردن فلسدفه هگدل از
سوی مارکس ،شاید ایده رلیسم هگلی را دگرگون کرد؛ اما نظام مفهدومی او را کده کدامالً
اروژامدار بود ،ترییر نداد 18.در نوشتههای مارکس و انگلس نیز تقابل رکود ارتصادی شدرق
در برابر ویژگی انقالبی جامعه سرمایهداری ررار میگیرد که در رن ،جامعه غربی همواره در
حال تحول و ژیشرفت است 11.در برداشت ماکسوبر 911از اسالم که م نای جامعهشناسدی
تط یقی وی گردید ،مسئله اصلی ،تضاد بدین نظدام اجتمداعی ژویدا و ایستاسدت .رسدالت
جامعهشناسی وبر ،تدارک ویژگیهای منحصربه فردی چون :رانون عقالنی داشتن ،دولدت
جدید و کاربرد علم در عرصههای اجتماعی برای جوامش غربی بود.

919

شرق شناسان ،از فرهنگ سیاسی و اجتمداعی خدود و بدا تکیده بدر نظریدا علمدی و
ش هعلمی چون :زیستشناسی ،انسانشناسی و زبانشناسی استفاده میکردندد تدا ادعدای
برتری فرهنگی و تمدنی غرا را بر بقیه جهان توجیه کنند .شرقشناسی ،بهعنوان یکی از
مظاهر مدرنیته و نخستین فرزند سیاسی رن ،یعنی استعمار ،ردای علم بر تن کرده ،ادعای
ریمومیت جهانی داشت و خواستار تحمیل ایده ترری اروژایی به تمام جهان بود 912.مدرنیته
در جهت توسعه سلطه و نفوذ خود ،از شرقشناسی بهعنوان ابزاری برای گسترش هژمونی
فرهنگی خوی

بر شرق بهره برد 919.شرقشناسی انگلیسی هم که برای بدهدسدتروردن

م نایی برای مشروعیت استعمار و استتمار ملل شرری تکاژو میکدرد ،از ایدن گفتمدان بده
بهترین شکل بهره میگرفت؛ زیرا اصولً استعمار جز از طریق اعتقاد به فرودستی بومیدان
مستعمرهنشین و متقاعدکردن رنها به مورعیت فروتر خودشان غیرممکن مینمود.

911

سرجان مالکوم ،بهعنوان بنیانگذار هشیاری تاریخی بریتانیا در امدور ایدران ،از تداریخ
برای مشروعیتبخشی به استعمار انگلستان در رسیا بهرهبرداری مدیکدرد 915.مدالکوم ،در
بررسی تاریخی جامعه ایران ،از معیارهایی استفاده میکند که برای مطالعه جوامش مدرن به
کار میرفت .تکیهگاه نظریا وی در مورد است دادیبودن جامعه ایران ،ایستایی رن و ن ود
ژیشرفت و نق

اسالم در عقبماندگی رن ،بر م نای نظریا کسدانی چدون منتسدکیو

910

سال شانزدهم ،شماره اول ،بهار  ،4931شماره مسلسل 14

217

بود 917.مالکوم ،تدابیر و ارداما انگلیسیها در ایران را در راستای ترییراتی مدیداندد کده
میخواستند توح

را از وجود ایرانیان بزدایند 918.رابر واتسن ،911در کتاب

که در زمان

سلطنت ناصرالدینشاه به نگارش دررورده ،راهکاری که برای رفش عقبمانددگی و افتدادن
ایرانیان به مسیر ژیشرفت ارائه میدهد ،این است که همانند هندوستان که انگلیسیهدا در
رنجا موج ا ژیشرفت هند را فراهم ساختهاند ،باید نیرویی خارجی ،حکومدت ایدران را بده
دست گیرد تا موج ا دگرگونی در وضعیت جامعه را ژدید رورند.

991

کرزن ،یکی از اشراف انگستان ،از ایرانشناسانی بود که تالش میکرد تدا بده حضدور
انگلستان در شرق مشروعیت ب خشد .وی دلیل حضور انگلیس در ایران و شرق را ناشی از
نیاز رن ها و به منظور به ود امور و اصالح و رفش مسائل و مشکال میداند 999.از رنجدایی
که یکی از م انی اساسی شرقشناسی ،تمایز ذاتی بین شدرق و غدرا بدود ،از منظدر وی
غربی ها عاد به ترک لذ و ماجراجویی و مسافر دارندد .بده گمدان وی ،حتدی دوران
انحطاط غرا ،بهتر از وضش نک تبار کنونی شرق بوده است 992.در فصل ژایانی کتاا ،بدا
برشمردن مسائل و مشکال موجود بر سر راه ژیشرفت و ترری ایران ،بهصدور ضدمنی،
همکاری و همراهی با انگلستان را ضامن این ژیشرفت معرفی مدیکندد 999.از محورهدای
اساسی در ایرانشناسی انگلیسی ،ارائه چهرهای منفی از روسدیه بدهعندوان رریدب بریتانیدا
است .در منابش ایرانشناسی انگلیسی ،روسیه چهرهای خشن ،توسعهطلدب ،منفدور از دیددِ
بیشتر مردم ایران و مانش اصالح و ژیشرفت ایرانیان معرفی شده است .فریدزر ،در مقایسده
روسها و انگلیسیها اههار میدارد :درحالیکه روسهدا خودشدان را منفدور مدردم ایدران
کردهاند ،در مقابل ،انگلیسیها در ایران همواره تا حدی مح وبیت داشتهاند 991.از نگاه وی،
انگلستان در صدد زمینهسازی برای ژیشرفت و تعالی ایدران اسدت و روسدیه مدانش عمدده
اصالح و ترری است .همننین ،صلح و ررام

خلیج فارس ،ناشی از حضور بریتانیاسدت و

جنوا ایران که زیر سلطه بریتانیاست ،بهمراتب بهتر از مناطق شدمالی اسدت کده تحدت
سلطه روسهاست 995.سایکس ،ضمن تأکید بر سیاست تهداجمی روسدیه و بدیاعتمدادی

نهها و رویکردها
ایرانشناسی انگلیسی؛ زمی 

218

ایرانیان نس ت به روسها ،مدی گویدد در مقابدل ،انگلسدتان «بده واسدطه حُسدن رفتدار و
همننین ،عالره به امور ورزشی ،مورد مح ت مردم ایران میباشد».

990

کرزن ،سیاستها و ارداما انگلیس را بهمنظور زمینهسدازی بدرای ژیشدرفت ایرانیدان
معرفی میکند .این ،در حالی است که سیاست روسیه در ایران ،نقطه مقابل انگلیس است:
«هیچ طرح ژیشنهادی برای اصالح ارتصادی و مادی ایران [توسط انگلیسیها] بده میدان
نیامده که روسیه با رن مخالفت ننموده و یا در اثر سرسختی دولدت تدزاری از بدین نرفتده
باشد 997».در تحلیلهای سایکس در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی ،برتدری انگلدیس و
فرهنگ ،نژاد و خصوصیا اخالری انگلیسیها بر جهان ،یک امر مسلم است .این دیدگاه،
بر جهانبینی و نگاه ایدئولوژیکی در جامعه و فرهنگ ویکتوریایی استوار بدود کده اسداس
سیاست خارجی این فرهنگ در جهانبینی استعماری رن ریشه داشت .کارگزاران سیاسدت
انگلیس در کشورهای رسیایی و رفریقایی ،گسترش تمددن را تکلیدف خدود مدیدانسدتند.
بنابراین ،هرکس و یا گروهی که از سیاست انگلیس ژیروی میکرد ،متمدن و در غیر ایدن
صور  ،وحشی و نامتمدن محسوا میشد.

998

سایکس ،صولتالدوله رشقایی را که در برابر سیاستهای انگلیس ایستاده بود ،نمونده
فردی کینهجو ،طماع ،حریص و ستمگری میداند که با رفتار بنهگانه خود ،در مقابل اعاده
نفوذ حکومت ایران در فارس مقاومت میکرد 991.وی سیاست انگلسدتان دربداره ایدران را
بیغرضانه و در راستای جلوگیری از هر ومر داخلدی ایدران مدیداندد کده نتیجده ایدن
سیاستها باعث شده « انگلستان ،ایران را بارها نجا » دهد 921.گفتمان ایرانشناسی ،در
امر علتیابی عقبماندگی ایران ،نظام سرمایهداری را بهترین معیار و الگوی توسعه دانسته
و جامعه ایران را نیز از این منظر مورد مطالعه ررار میدهد که چدرا ویژگدیهدا و تجدارا
غربی در رن تحقق نیافته است و برای نیل به این تجارا ،چه ارداماتی لزم است .با طرح
وجود نظامهای است دادی ،فقدان نهادها و ط قا مستقل ،شرقشناسی بدهدن دال تدرویج
نوعی باور عمومی است؛ م نی بر اینکه جوامش اسالمی ،تواندایی و رابلیدت برخدورداری از
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تفکر و اندیشه تمدنرفرینی را ندارد و یک هدف در برنامه تحول و توسعه این جوامش ارائه
می شد و رن ،تالش برای رسیدن به ژیشرفت از نوع اروژایی رن بود و تنها الگو نیز راهدی
بود که جوامش اروژایی طی کرده بودند.

929

شرقشناسی در جسدتوجدوی علدل عقدبمانددگی و انحطداط کشدورهای شدرری و
بهخصوص اسالمی ،عوامل درونی ،بهویژه اسدالم را مسدئول عقدبمانددگی رن کشدورها
معرفی میکند و ال ته این وارعیت را نادیده میگیرد کده در بسدیاری از مدوارد ،اسدتعمار و
استتمار غربی ،نق

عمدهای در ضعف و انحطاط کشورهای شرری ایفدا کدرده اسدت .راه

حل ایرانشناسان انگلیسی برای ژیشرفت و رفش عقبماندگی ،این است که باید به نیروی
خارجی متوسل شوند .منشأ این نگرش ،از رنجاسدت کده چدون در گفتمدانهدای مدذکور
انسانها و جوامش شرری ذاتاً توانایی و استعداد اداره و یا اصالح امور خود را ندارند ،بهناچار
باید از انسانهای غربی و ممالک متمدن که دارای استعداد ذاتی و فطری هسدتند ،یداری
خواسته شود.
گرانت واتسن ،از جمله کسانی است که به تأثیر از گفتمانهای فوق اعتقاد داشت کده
نه ایرانیان از استعداد لزم برای اصالح امور خود برخوردارند و نده بددون حضدور نیدروی
خارجی ،تحقق چنین امری مقدور است .وی اههار میدارد :در شرایط و محیط فعلی (دوره
ناصرالدینشاه) ،امید ژیدای

روزگاری بهتر در سرزمین ایران ،اندیشهای بیهوده است؛ مگر

رنکه عاملی تازه در میان مردم به وجدود ریدد و بعضدی عداد هدای وحشدیانه بدا کمدک
هیئت های اروژایی از بین برود؛ ولی هم مردم ایران و هم حکومت رن ،فارد ردوه فعالیدت
ضروری برای ایجاد هرگونه نهضتی جهت بهدستروردن تمدناند .اگر روزی روه محدرّک
لزم برای ایجاد چنین نهضتی در ایران امکان وروع داشته باشدد ،بایدد نظیدر هندوسدتان
بهوسیله یک نیروی بیگانه ژدید رید.

922

کرزن ،از دیگر ایرانشناسان انگلیسی است که بارها از علل عقبماندگی یا چگدونگی
رهایی ایران از رن سخن گفته است .وی میخواهد نشان دهد که هر ارددام اصدالحی در
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راستای ژیشرفت و ترری ایران ،با اردام و ژشتی انی انگلستان صور ژذیرفته است .در نگاه
سرژرسی سایکس نیز عامل اساسی ترییر و تحول جوامش غیرمتمدن ،عامل بیرونی اسدت؛
نه درونی .او بر اساس این دیدگاه ،منشأ بسیاری از اصالحا سیاسی ،ارتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی و نیز تنویر افکار عمومی و بیداری ایرانیان در تاریخ معاصدر را معلدول عوامدل
گوناگونی مطرح میکند که تمامی رنها بدهطدور مسدتقیم یدا غیرمسدتقیم بده انگلسدتان
برمیگردد.

929

.5شرقشناسی/ایرانشناسی؛بسترنظریههاینژادگرایی 

سدههای هیجده و نوزده میالدی ،شداهد سدربرروردن نظریدههدای ندژادی بدود .ایدن
نظریا که در رالبهای علمی بیان میشدند ،به لحاظ رثار و ژیامد ،بسیار مصی تبار بدود.
کشورهای استعمارگر با استناد به چنین نظریاتی بود که اشرالگری و استعمارگریهای خود
را توجیه میکردند .بسیاری از سردمداران لی رالیسم غربی چدون :جداناسدتوار میدل،921
کارلیل 925و جور الیو  ،920در زمره طرفداران و توجیدهگدران ایدن نظریدا ندژادی و
امتریالیستی بودند .از نظر بنیانگذاران این نظریا مانند هردر ،نژادهای انسدانی در حکدم
موجودی ط یعی ،به نژادهای گوناگونی تقسیم شده که هریک با محدیط جررافیدایی خدود
ارت اط تنگاتنگ دارد؛ زیرا خصوصیا اصدلی جسدمانی و ذهندیاش را رن محدیط شدکل
میدهد؛ با این حال ،هر نژادی که شکل گرفت ،بهنوعی خاص از انسانیت ترییر یافته ،بده
خصوصیا ثابت و فطری رن ت دیل میشود.
این نظریدا نژادژرسدتانه ،توسدط کسدانی از ر یدل :اسدتوار چم درلین ،927مدیسدن
گرانت 928و فردریک شلگل چنین ژرداخته شد که موفقیتهای تمدنسازی توسط گروهی
از افراد بشر که به نژاد رریا تعلق داشتهاند ،به وجود رمده و علت انحطاط تمدنها نیدز بده
جهت رمیزش با نژادهای ژسدت بدوده اسدت 921.از دیدد رنهدا ،ندژاد سدامی ،واجدد تمدام
ویژگی های یک نژاد ژست بود .این دیدگاه ،به یک نگرش مسدلط در بررسدی و ژدژوه
درباره شرق منجر گردید و در تفاسیر شدرقشناسدی بده کدار گرفتده شدد 991.کشدورهای
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استعماری ،شرق را به لحاظ فیزیکی به تصرف در میروردند که شرقشناسی رن را تجسم
ذهنی بخشیده بود .عامل این همکاری را باید در عقاید نژادژرستانه و امتریالیستی دانسدت
که هم شرقشناسان علمی و هم سیاستگذاران امتریالیستی ،بر رن توافق داشتند.

999

نظریا نژادگرایی ،جایگاه خاصی در شرقشناسی بریتانیایی داشت .بریتانیدا از مفهدوم
رریانیسم برای گسترش امتراتوری خود استفاده کرد .سر ویلیام جونز 992کسی بود که بدین
زبان هندی[ ،فارسی] و انگلیسی ،یک رابطه ژنتیک کشف کرد و رریانیسم را بنیانگدذاری
کرد 999.نژاد رریا که در گفتمان ناسیونالیسم باستانگرا ،به یکی از مهمترین عناصر هویتی
ایرانیان ت دیل شد ،خود از کشفیا شرقشناسی بود؛ ال ته مفاهیم مربوط به رریا از زمدان
هخامنشیان و ساسانیان در ایران سابقه داشته ،حمزه اصدفهانی هدم رن را بده کدار بدرده
است؛ 991اما این مفهوم ،هیچگاه معنای نژادی نداشته و بیشتر به واحدد سدرزمینی اطدالق
شده است .مفهوم نژادی رریا ،توسط رنکتیل دوژرون 995از کتاا اوستا کشف گردیدد .ایدن
اصدطالح ،سددتس توسددط فردریددک شددلگل ،وارد زبددان رلمددانی شددد و وی ایددن مفهددوم
زبانشناختی را در کاربرد ط قهبندی نژادی به کار برد 990.تأکید بر ژیوند بین زبان فارسی با
زبانهای اروژایی ،با نظریا نژادگرایانه و امتریالیسم بیارت اط ن ود .این نظریا  ،بهسرعت
بددا مطالعددا شددرقشناسددی رمیختدده شددد 997.ایددن گفتمددان ،در رددرن نددوزدهم بدده یددک
سلسلهنظریا ش هعلمی و شایش ت دیل شد؛ بهطوریکه بدر اسداس گدزارش یونسدکو ،در
شانزده کنگره ژی

از جنگ جهانی اوّل ،توجه شرقشناسدان بیشدتر بده مسدائل ندژادی،

باستانشناسی و زبانشناسی معطوف بود.

998

کرزن ،اصل و ت ار ایرانیها و انگلیسیهدا را یکدی مدیداندد و خاطرنشدان مدیکندد:
«ایرانیان ،نخستین خانواده هنددواروژایی بدوده اندد کده بده ریدین ژرسدت

خددای یگانده

دررمدهاند 991».سرژرسی سایکس که از نظریا نژادی دوران خود متأثر بود و همدواره بده
نژاد رریایی خوی

افتخار میکرد ،در اشاره به تاریخ باستانی ایران و شاهانی چون کورش

و داریوش ،ضمن انتساا رن ها به نژاد رریا و افتخار به زیار کردن مقابر رنان مینویسدد:
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« دیدن مق ره اصلی کوروش ،ژادشاه بزرگ و شاهنشاه عالم ،امتیاز کوچکی نیسدت و مدن
چقدر خوش خت بودهام که به چنین افتخاری نایل شدهام و در وارش ،شک دارم که ریا برای
ما طایفه رریایی ،هیچ بنای دیگری هست که زیاده از مق ره مؤسس دولت ژارس اهمیدت
تاریخی داشته باشد ».وی همننین ،در بیان صفا برجسته کوروش مینویسد« :مدا هدم
میتوانیم م اها بکنیم به اینکه اوّلین شخص بزرگ رریایی که احوال او بهخوبی بدر مدا
معلوم میباشد ،دارای چنین صفا عالی و برجستهای است».

911

در این نظریا نژادی ،ایرانیان یکی از شع ههای عمده رریایی در شرق به شمار رمدند.
ایرانیان ،از این کشف بزرگ شرق شناختی با رغدوش بداز اسدتق ال کردندد و از ایدن امدر،
به عنوان یکی از ارکان هویتی خود برای تشابهبخشی خوی

با اروژاییان و تمایزبخشی با

اعراا و ترکان ،بهره جستند .با توجه به این حقیقت که روشنفکران و نویسندگان ایراندی
به صور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر ایرانشناسدان ردرار داشدتند ،تداریخنگداری و
ادبیا ناسیونالیستی ایرانی ،سرشار از استنادجستن به رریایینژادبودن ایرانیدان و تحقیدر و
توهین به اعراا بهعنوان نژاد سامی گشت.

919

.6شرقشناسی/ایرانشناسی؛سازهایاسالمستیز 

اسالمستیزی در گفتمان شرقشناسی ،چندین ربشخور فکری داشت که اوّلین مورد رن
را باید در تأثیرا اندیشههای جدید اروژایی جست .دینگریدزی در دوران جدیدد ،ژدس از
سالها حاکمیت کلیسا ،از مهدمتدرین ویژگدیهدای مدرنیتده اسدت .ایدن دیدنسدتیزی و
دنیوی سازی ،یکی از م انی اساسدی گفتمدان شدرقشناسدی بدود .ولتدر 912و هیدوم ،919از
بنیانگذاران مکتدب تداریخنگداری روشدنگری ،از عمددهتدرین اهدافشدان ،تدالش بدرای
دنیویسازی فکر و حیا انسان بود .اندیشههای رنها ،نهتنها غیردینی ،بلکه رشکارا ضدد
دینی بود 911.رن ها با گرای

سکولریستی و با نفی دخالدت عوامدل فرابشدری در تداریخ

ردمی ،به ت یین رن ژرداختند .رنان این اعتقاد را داشتند که گذشته حیا ردمی ،بهصدورتی
کور و غیرعقالنی بوده است؛ اما با حاکمیت اومانیسم ،915میتواند سدیری عقالندی داشدته
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باشد.
بنابراین ،در بررسی تاریخ ،دو مرحله مهم وجود داشت :اوّل ،ت یینی که تاریخ گذشته را
بسان بازی نیروهای غیرعقالنی به نمای

میگذاشت که ال ته منظور ررون وسدطا بدود و

عصر باستان را شامل نمیشد و دوم ،تطوری روبه ژی

که تحقق ریندهای را نوید مدیداد

که حکومت خِرَد در رن تت یدت شدده باشدد .نخسدتین ویژگدی تداریخنگداری م تندی بدر
سکولریسم ،این بود که میخواست بهشکل سازمانیافتهای به مذهب حمله کند و دیگدر
اینکه رنها را از ژذیرش هرگونه عوامل فوق بشری به دلیل داشتن بین

علمی بازدارد.

910

مشرا دیگر ،از دشمنی تاریخی اسالم و مسیحیت مایه مدیگرفدت .مدونتگمری وا ،917
تلقی و تصور عمومی اروژاییان سدههای میانه در مورد اسالم را چنین برمیشمارد:
 .9اسالم ،دین دروغ ،فریب و وارونه جلوهدادن حقیقت است؛
 .2اسالم ،دین زور و شمشیر است؛
 .9در دین اسالم ،شهوا انسانی رزاد و رها شده است؛
 .1ژیام ر اسالم ،ضد مسیح و دشمن مسیحیت است.

918

این دیدگاه ،همننان تدا سدده هدای ژدس از روشدنگری ،اندیشده غالدب بدوده اسدت؛
همانطورکه ژیتر برک 911اههار میدارد :در بسیاری از فرهنگهای عرفیشده ،نگرشهای
دینی در رالبهای سکولر استمرار مییابد 951.بهطورکلی ،در سنّت شرقشناسدی ،جوامدش
اسالمی از موضعی دوجان ه مدورد بررسدی و تفسدیر ردرار گرفتدهاندد .در ابتددا ،از موضدش
رموزههای کلیسای مسیحی و رنگاه ،از منظر معیارهای مدرنیته 959.در عهد روشدنگری و
سدههای ژس از رن ،ضدیت و دشمنی موجود در رثار بسیاری از نویسندگان ررون وسطا ،با
وجود گرای های سکولریستی رن ها ،در ل اس اندیشههای ش هعلمی شرقشناسی تداوم
یافت .گویی مسیونرهای اسالمستیز جای خود را به شرقشناسان داده ،بحثهای کالمدی
مطرحشده بین اسالم و مسیحیت اینک بهصور تحقیقدا تداریخی و اجتمداعی مطدرح
میشد .اتهاما شرقشناسان به اسالم ،در چارچوا همان اتهاماتی تدداوم یافدت کده در
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عهد مسیحیت توسط کسانی چون یوحنای دمشقی اههار مدیشدد 952.تدوهین بده ژیدام ر
اسالم و رررن و اسالم را عامل عقبمانددگی شدمردن ،از مهمتدرین محورهدای دشدمنی
شرقشناسان با دین اسدالم بدود 959.بسدیاری از شدرقشناسدان ،اسدالم را «محمدیسدم»
مینامیدند .این نگرش ،این معنا را به همراه داشت که اسدالم دیندی الهدی ن دوده ،بلکده
محصول فکر و ذهن خود ژیام ر بوده است.

951

از دید شدرقشناسدی ،بده لحداظ روانشدناختی ،اسدالم باعدث گدرای هدایی چدون:
گوشهگیری ،تسلیم و اعتقاد به تقدیر و سرنوشت است .ایمان اسدالمی ،بدرای ترییدردادن
نظاما اجتماعی و یا مقابله و مخالفت با است داد سیاسی ،هیچ انگیزهای ایجاد نمدیکندد.
شکست جوامش اسالمی ،در رشد و توسعه هماهنگ با خطوط تاریخی غربی و حرکدت بده
سوی یک جامعه دموکراتیک و صنعتی ،به ذا و ماهیدت اسدالم مربدوط اسدت 955.ایدن
دیدگاه را دریقاً سرجان مالکوم در کتاا تاریخ ایران خود اههار مدیدارد .وی نیدز همانندد
بسیاری از نویسندگان ،منشأ وحیانی اسالم را منکدر مدیشدود و بهشدت ،عقیدده در بداا
فرشتگان و جنها را برگرفتهشده از عقاید یهود و زرتشت میداند 950.سدرجان مدالکوم،957
در کتاا تاریخ ایران ،در ژاسخ به ژرس

کم ود ژیشرفت در بین ایرانیان ،علدت را اسدالم

بیان میکند.
بهطورکلی ،مالکوم میانهاى با اسالم نداشت .از نظر او ،بهترین خصایص دین اسالم ،از
مسیحیت گرفته شده است .دین اسالم ،دینى است مخدالف اصدالحا  ،و ژیدروان رن بدا
تعص ا  ،خرافهژرستى و تمایال بىجهت مقید شددهاندد .بندابراین ،چیدزى جدز بربریدت
نمىتوانست نتیجه این دین باشد .از نگاه وی ،نمونهای از ملل مسلمان وجود ندارد که به
درجه والیى از تمدن رسیده باشند؛ اما چرا این وضعیت ژی

رمده است؟ براى اینکه بی

از همه ،ژیام ر اسالم ،جنگ و سختکشى را ترغیب کرده است.

958

وی ،یکی از اوّلین کسانی بود که اعراا مسلمان را متهم میکند دستاوردهای تمدنی
ایران را نابود کردهاند« :متابعین ژیرم ر عرا ،با دیدن ژایداری و لجداجی کده ایرانیدان در
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نمودند ،چنان در خشم شدند که چون [بر ایران] دست یافتند،

هر چیز را که اس اا تقویت ملت دانستند ،عرضه دمار و هالک ساختند .شهرها بدا خداک
یکسان ...و کتب فضالی ملت ...در معرض تلف دررمد .عرا متعصب ،در رن ایام بده جدز
رررن ،نه کتابی میدانست و نه میخواست بداند».

951

از دید مالکوم ،اعتقاد مسلمانان به رضدا و رددر ،یکدی از عوامدل مهدم عقدبمانددگی
مسلمانان است .این عقیده ،از ریا رررن به زندگی مسلمانان سرایت کرده و باعث گردید
که به طورکلی ،مسلمانان وضعیت موجود را با ص ر و سکون ژذیرا شده« ،به همین سد ب،
از محاسن صالح و معایب فساد خود ،بیخ ر بمانند 901».گراندت واتسدن کده کتداب

بدا

عنوان تاریخ راجار در وارش تکمیلکننده کتاا مالکوم بود ،در مورد عامل ژیشدرفت نکدردن
ایرانیان میگوید« :هر عشق ترری در دل ایرانیان مرده و در حقیقت ،مدذهب رنهدا ،سددّ
بزرگی برای ژیشرفت است».

909

.7شرقشناسی/ایرانشناسی؛ابزارباستانگرایی 

از دوره رنسانس ،یکی از گرای های اساسی نویسندگان و متفکران اروژایی ،رویکدرد
مت ت به فرهنگ و رداا و رسوم دوران یونانی و رومی بود .خدود لردتِ «رنسدانس» ،بده
معنای نوزایی و تولد مجدد است .اومانیستها در ترسیم سیمای انسان دلخدواه خدود ،بده
نمونههای باستان رجوع کرده ،رن را عقالنیتر از سدههای میانه میشمردند .سدههای بعد،
توجه به شعر و ادبیا باستانی ،یکی از گرای های غالب فرهنگی و فکری گردید 902.این
رویکرد مت ت به تاریخ و فرهنگ باستانی ،در بررسی تاریخ و فرهنگ شرق بهوضوح دیده
میشود .از دید شرقشناسی ،همواره یک شرق خوا وجود داشت که ع ار بود از دوران
کالسیک در گذشتههای دور هند و ایران و یک شرق بد که از زمان ههور اسالم تداکنون
ادامه داشته است .فرهنگ و تمدن اروام رریدایی کده در شدرق باسدتانی محصدور بدود ،از
هرلحاظ بر فرهنگ و تمدن اروام و تمددنهدای دیگدر برتدری داشدته اسدت .بسدیاری از
شرقشناسان بزرگ چون :گوبینو ،909ارنست رنان ،901هام ولت ،905اشتاینهال ،900ژالمر 907و
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دیگران در زمره طرفداران چنین اندیشهای بودند 908.با توجه به این مؤلفههدای مدؤثر در
گفتمان شرقشناسی که بیان گردید ،در بررسی موضوعا شرری ،این گرای ها به وضوح
در رثار شرقشناسان هویداست و بهویژه در ایرانشناسدی کده یکدی از شداخههدای مهدم
شرقشناسی است ،این مؤلفهها نمود خاصی ژیدا میکنند.
تاریخ ایران سرجان مالکوم ،موضعی تأییدرمیز و غیرانتقادی در باا تاریخ باستان دارد و
به شرح شکوه و عظمت ژادشاهیهای ردیم و تعریف از رنها م ادر میورزد 901.کدرزن
که بی

از  291صفحه از کتاب

را به شرح و توصیف رثار باسدتانی هخامنشدیان و بیدان

تاریخ مربوط به رنها اختصاص داده ،اههار میدارد :ردر و جالل ژادشاهی هخامنشی ،بعد
از  2511سال هنوز در گوش ما طنینانداز است .همننین ،در باا تخت جمشید میگویدد
که با بررسی تخت جمشید به این نتیجه میرسیم که دستگاهی برتر و برازندهتر از رن ،به
دست انسان بنا نشده است 971.این کتااها که در باا ایرانشناسی نوشته میشد و هریک
از رنها گوشهای از شکوه و عظمت ایران باستان را بر ایرانیان میگشدودند ،مدورد توجده
وارش میشدند .ژژوه هدای :هندری راولینسدون ،979سدرهارفورد جدونز ،گراندت واتسدن،
سرژرسی سایکس و حتی در دورههای متأخرتر ،الول ساتن 972و نیز ژژوه های دانشدگاه
کم ریج در نگارش یک دوره تاریخ عمومی برای ایران ،از جمله تحقیقدا ایدرانشناسدی
انگلیسی با چنین رویکردهایی میباشند.
جریان مسلط شرقشناسی که جهانبینی خود را از م انی فکدری عصدر روشدنگری و
سدههای بعد اروژا به اضافه ارتضائا سیاسی کشورهای مت وع خود گرفته بود ،بهشد با
اسالم و اصول اعتقادی رن ،سر ستیز داشت .در مقابل ،تقری اً همه رنها در نگارش تاریخ
باستانی ،نوعی احساس همددلی داشدتند .برخدی از منتقددان بدر ایدن باورندد کده تأکیدد
شرقشناسان بر گذشته ژی

از اسالم و اهمیدت و برتدری رائدلشددن رن دوره تداریخی

نس ت به دوره اسالمی ،به منظور بزرگنمایی گذشته کشدورهای اسدالمی و کدماهمیدت
نشاندادن دستاوردهای تمدن اسالمی بوده است.

979
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نتیجه 

گفتمان شرقشناسی به طور کلی ،و ایرانشناسی انگلیسی بهویژه ،بر اساس ارتضائا
سیاسی ،ارتصادی و اجتماعی مشخصی ژدیدد رمدده اسدت .شدکلگیدری و روندد ردژدای
استعمار ،رشکارتر از رن است که بشود به کتمان رن ژرداخت .این گفتمان ،به سدازهای در
دست استعمار انگلیس بدل شد تا با اتکا بر رن ،اهدافِ سیاسی ،ارتصادی و اجتماعی خدود
را به شکل بهتر و کاملتری دن ال نماید .همننین ،ایدرانشناسدی انگلیسدی ،بده ابدزاری
ت دیل شد تا ژژوهشگران و ایرانشناسان انگلیسی به هویتسازی از خوی

در مقایسه بدا

ایرانیان و شرریها م ادر نمایند .با توجه به اینکه بسیاری از ایرانیان به صور مسدتقیم
و غیرمستقیم تحت تأثیر و ژیرو گفتمان ایرانشناسی وارش شدند ،مؤلفههای ایرانشناسدی
انگلیسی در اندیشه و گرای های فکری رنها تداوم ژیدا کرد .اسالمستیزی ،باستانگرایی
و نژادگرایی در گفتمان ایرانشناسی ،تأثیرهای عمدهای در برسازی هویت جدید ایرانی در
اواخر دوره راجار و بهویژه در عصر ژهلوی بر جای گذاشته است.
ژژوه

و بررسی تاریخ و فرهنگ جوامش شرری بهطورکلی ،و مقایسده رن بدا جوامدش

غربی از منظر شرقشناسی ،منجر به ایجاد نظریا نس تاً ژذیرفتهشدهای گردیده است کده
هنوز هم م نای بررسی و تحلیل مسائل و موضوعا جوامعی چون ایران ،نهتنهدا توسدط
ایرانشناسان ،بلکه توسط ژژوهشگران ایراندی گردیدده اسدت .شدرقشناسدی ،بدا ادعدای
مطالعا عینی و روشمند ،نهتنها نویسندگان اروژایی ،بلکه ژژوهشدگران بدومی را نیدز بده
علمی بودن خود متقاعد سداخته اسدت؛ بده ع دار دیگدر ،شدرقشناسدی بدا مطالعدا و
دستاوردهای چند سده خود ،موفق به ایجاد یک نظام دانشی شده است که در داخدل رن،
هرکسی بخواهد ژژوهشی انجام دهد ،در نهایت ،به دیدگاههای معیّنی میرسد که نتیجده
رن ،چیزی جز بازتولید روایتهای شرقشناسانه از تاریخ بدر اسداس معیارهدای مدرنیتده و
فرهنگ مسیحی اروژایی نیست.
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