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نقش جريانهاي شرقشناسي و ايرانشناسي در پيدايش تاريخنگاريهاي ملي
در ايران؛ از قاجاريه تا پايان پهلوي اوّل
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*

پيدايش تاريخنگاري مليگرايانه در تاريخ معاصر ايران ،تأثير گستردهاي بر
روند تاريخنگاري علمي مورخان ايراني و شكلدادن به نگاهها و داوريهاي
تاريخي آنها به گذشته كشورشان داشته است و موجب بروز يا تقويت
جريانهاي فكري چندي همچون :مليگرايي ادبي ،سرهنويسي و باستانگرايي
شده است .در بين عوامل متعدد مؤثر در پيدايش اين مكتب ،ميتوان از جريان
شرقشناسي و ايرانشناسي ،به عنوان يكي از مهمترين آنها نام برد .اين
جريان ،سبب شد غالب مورخان و روشنفكران ايراني ،به نوعي غرور شبهملي
و خودبزرگبيني مفرط دچار شوند و ايران و تمدن ايراني را به شكلي اغراق-
آميز و غيرواقعي ،مبناي اصلي تمام تمدنهاي جهان در ادوار مختلف بينگارند
و افزون بر آن ،به برخي از همسايگان ديرينِ خود ،ديدگاهي تحقيرآميز و
دشمنانه بيابند و آنان را عامل افول و نابودي مدنيت و شكوه منسوب به عهد
باستان خويش بپندارند.
*

استاديار تاريخ سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران ،رايانامه.tarafdary@yahoo.com :
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در مقاله حاضر ،با استفاده از روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي و تكيه بر
نخستين و مهمترين آثار تأليفي شرقشناسان و ايرانشناسان درباره ايران ،و
سپس ،بررسي روند ظهور اوّلين تاريخهاي مليگرايانه از سوي مورخان ايراني،
اين مسئله در بازه زماني دوره قاجاريه تا پايان حكومت پهلوي اوّل ،مورد
بررسي قرار گرفته است.

کلیدواژگان :شرقشناسي ،ایرانشناسي ،مليگرایي ،تاریخنگاری ایراني ،عصر قاجار،
عصر پهلوی اوّل.
مقدمه :شرقشناسي و تولد ايرانشناسي

ظهور مقوله ایرانشناسي و كشف و تدوین ادوار مختلف تاریخ ایران و بهویژه دوران پیش
از اسالم از سوی شرقشناسان و ایرانشناسان غربي طيّ قرون اخیر ،حاصل جریان كالن
شرقشناسي و اسالمشناسي اروپاییان بوده است .ازاینرو ،پیش از ورود به مباحث اصلي
این مقاله و بررسي كارنامه ایرانشناسان و اسالمشناسان در تدوین تاریخ ایران و سپس
ظهور تواریخ ملي و مورخان مليگرا در دوران معاصر ،بیان مقدماتي چند در خصوص
مؤلفههای اساسي جریان شرقشناسي و تبیین چگونگي تولد ایرانشناسي از درون آن،
ضروری به نظر ميرسد.
بيتردید ،گفتوگو در باب مقولههای شرقشناسي ،اسالمشناسي و ایرانشناسي ،از
موضوعات بسیار پُرچالش در میان محققان ایراني و اندیشمندان جهان اسالم طيّ سده
اخیر بوده است .از زمان ورود فراگیر دانشمندان اروپایي به عرصه مطالعه در باب پیشینه و
چندوچون تاریخ ،فرهنگ و تمدن ایران و اسالم و سرزمینهای اسالمي طيّ قرون اخیر،
قضاوتها و رویكردهای متعدد ،متفاوت و گاه متناقضي از سوی محققان ایراني و
غیرایراني درباره نوع نگاه ،انگیزه و اهداف شرقشناسان و ایرانشناسان مطرح شده است.
طیف این قضاوتها و برخوردها ،از ستایش شیفتهوار تا نكوهش محض ،در نوسان بوده
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است؛ 1اما با وجود این برخوردهای كامالً متفاوت در میان محققان ایراني و غیرایراني،
پذیرش تأثیرگذاری عمیق و گسترده نتایج مطالعات اسالمپژوهان و شرقشناسان غربي در
شكلدهي به نوع نگاه متفكران ایراني درباره گذشته كشورشان و بهخصوص قضاوت در
باب اسالم و چگونگي گسترش آن در دوره باستان ،موضوعي مورد اجماع غالب محققان
مذكور بوده و هست .در حقیقت ،همین تأثیرگذاری وسیع و عمیق بوده كه موجب ظهور و
بروز طیف متنوعي از قضاوتهای مثبت و منفي درباره كار شرقشناسي و اسالمشناسي
شده است.
از این منظر ،نكته مهم و قابل تأمل در نقد و ارزیابي جریانهای شرقشناسي و
اسالمشناسي و ایرانشناسي ،توجه به وجه غالب «اسالمي» در این جریانهای مطالعاتيِ
عمدتاً مربوط به جهان «شرق» است؛ بدین معنا كه مسئله اروپاییان و جهان غرب در
مواجهه و شناخت جهان شرق و سرزمینهای متفاوت آن ،معموالً معطوف به شرق
«اسالمي» بوده و تالشهای اروپاییان در شناخت شرق در ادوار پیش از اسالم ،هیچگاه
به پای كوششهای آنان به دوران پس از ظهور اسالم و بهویژه دوران حضور اسالم در
اروپا نميرسیده است 2.به بیان ادوارد سعید (7401ـ3330م) 3در اثر شاخص خود با عنوان
شرقشناسي:
زماني كه اصطالح «شرق» صرفاً به عنوان معادلي براي شرق آسيايي به
مثابه يك كل به كار نميرفت و يا به طور كلي ،بر مكاني دور و عجيب داللت
نميكرد ،آنچه به طور جدي از كاربرد آن به ذهن متبادر ميشد ،همان شرق
اسالمي بود.

4

از همین رو ،غالب پژوهندگان و نقادان شرقشناسي ،این جریان را در امتداد مواجهه و
رویارویي تاریخي جهان مسیحیت علیه اسالم ارزیابي كردهاند 5.در واقع ،از دید این
پژوهندگان آنچه جهان غرب را به شناسایي شرق و تدارك جریانهای فكری و
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قضاوتهای تاریخي خاص برای متفكران شرقي كشانده ،مسئله اسالم و ضرورت
برنامهریزی برای جوامع اسالمي بوده است.

6

البته از نظر پیشینه تاریخي ،جهان شرق از دیرباز و از دوران باستان ،نزد غربیان تا
اندازهای شناخته شده بود و غربيها با تلفیقي از تصورات خیالي و واقعي ،به شرق آشنایي
داشتند؛ حتي به تعبیر ادوارد سعید:
واژه شرق ،تقريباً ابداعي اروپايي بود و از ديرباز خاستگاه ماجراهاي
عاشقانه ،موجودات عجيب ،خاطرات و چشماندازهاي بهيادماندني و تجربيات
برجسته به شمار ميرفت ...عالوه بر اين ،شرق به اروپا (يا غرب) كمك كرده
است تا خود را از نظر شكل ،انديشه ،شخصيت و تجربه ،به صورت نقطه مقابل
شرق تعريف كند.

7

اما صرف نظر از این پیشینه نسبتاً كهن ،آشنایي ،برخورد و گاه تقابل آنچه غرب را به
رویارویي گسترده تا به امروز در مقابل شرق كشاند ،ظهور اسالم و تولد شرق اسالمي بود
كه به دنبال تثبیت مسیحیت در غرب ،دو جهان متفاوت فرهنگي و تمدني را به وجود آورد
و به تالش كلیسای مسیحیت برای شناخت اسالم 8و اقدام علیه جهان اسالم طيّ دوران
جنگهای صلیبي (7341ـ7347م) ،عصر استعمار (قرون شانزدهم تا بیستم میالدی) و
دوران استعمار نو از پایان جنگ دوم جهاني بدین سو انجامید .بر این مبنا ،شرقشناسي،
ادامه روند برخورد و تقابل جهان غرب علیه شرق اسالمي به شمار ميرود و به همین
جهت ،آنچه شرقشناسي را در مظان اتهام قرار داد ،پیوند آن با قدرتهای اروپایي و
استعمار 9،و «رشد سریع مؤسسات شرقشناسي ،همزمان با گسترش قلمروهای استعماری
اروپاییان» 10بود؛ چنانكه سعید در این باره معتقد است:
من شخصاً بر اين باورم كه شرقشناسي بسيار بيشتر از آنكه به عنوان
گفتماني درست و صادقانه در باب شرق مطرح باشد ـ كه در شكل آكادميك يا
علمي خود ،مدعي آن است ـ  ،نشانهاي روشنگر از تسلط قدرت اروپا ـ
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آتالنتيك بر شرق به شمار ميرود .با اين حال ،آنچه بايد مورد احترام و تالش
ما براي درك آن باشد ،قدرت محض و درهمتنيده گفتمان شرقشناسي ،مناسبات
بسيار نزديك آن با نهادها و مؤسسات توانمند اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي ،و
سرانجام پايداري و دوام هولناك آن است.

11

نتیجه ناگزیر پیوند شرقشناسي با قدرتهای استعماری ،ارائه تصویری ناخوشایند و
گاه منفي از شرق و بهویژه شرق اسالمي ،مسلمانان و اَعراب در میان مردم جهان غرب
بوده است؛ تصویری كه بر سراسر بخشهای فرهنگي جهان غرب و بهخصوص در سطح
رسانهها و سینما 12،سیطره داشته و دارد و در جهتدهي به اذهان عموم مردمان غربي
درباره اسالم و مسلمانان ،نقش عمدهای ایفا ميكند .تداوم این تصویرسازی كه این روزها
با عنوان «اسالمهراسي» 13و «ایرانهراسي»

14

از آن یاد ميشود ،حتي مسیحیان

عربتباری همچون ادوارد سعید را نیز دربرميگرفته است؛ تنها به این دلیل كه كساني
چون سعید هم با وجود مسیحيبودن ،به هر حال ،عرب و فلسطیني بودهاند.

15

به این ترتیب ،ایران نیز به عنوان یكي از سرزمینهای مهمّ جهان شرق اسالمي و
منطقه خاور میانه ،از همان ابتدای ظهور شرقشناسي مورد توجه این جریان قرار گرفت و
ورود شرقشناسان متعدد در حوزههای علمي و تخصصي گوناگون همچون :تاریخ،
جغرافیا ،باستانشناسي ،زبانشناسي و نظایر آن ،به بررسي تاریخ ،فرهنگ و تمدن ایران
در مقاطع مختلف انجامید و باعث تولد جریاني نسبتاً مستقل در مطالعات خاورشناسي و
اسالمشناسي با نام «ایرانشناسي» شد .مسئله اصلي و محوری مقاله حاضر ،بررسي نقش
و تأثیر مطالعات شرقشناسي و ایرانشناسي اروپایي در كشف و تدوین ادوار مختلف تاریخ
ایران و بهخصوص دوران پیش از اسالم طيّ قرون اخیر و سپس ظهور تواریخ ملي و
مورخان مليگرا در دوران معاصر ایران از عصر قاجاریه (7330ـ7044ق) تا پایان عصر
پهلوی اوّل (7034ـ7033ش) است .تاكنون مطالعات چندی درباره چگونگي پیدایش
جریانهای شرقشناسي و تا حدی ایرانشناسي و نیز نقد و ارزیابي كارنامه مطالعاتي این
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جریانها از سوی محققان ایراني و غیرایراني صورت گرفته است كه كتابهایي چون:
شرقشناسي از ادوارد سعید 16،الفكر اإلستشراقي تاريخه وتقويمه 17از محمد الدسوقي،
نگرشي تاريخي بر رويارويي غرب با اسالم

18

اثر جهانبخش ثواقب ،شرقشناسي و

اسالمشناسي غربيان؛ تاريخچه ،اهداف ،مكاتب و گستره فعاليت مستشرقان

19

اثر

محمدحسین زماني ،سير فرهنگ ايراني در بريتانيا يا تاريخ دويستساله مطالعات ايراني

20

تألیف ابوالقاسم طاهری و تحقيقات جغرافيايي راجع به ايران 21به قلم آلفونس گابریل

22

(7944ـ7411م) ،از مهمترین آنها به شمار ميروند؛ اما تا به حال ،نقش و سهم مطالعات
و تاریخنگاریهای جریانهای شرقشناسي و ایرانشناسي در تولد و ظهور
تاریخنگاریهای مليگرایانه در تاریخ معاصر ایران ،كمتر به صورت مستقل و موردی،
موضوع یك تحقیق و مطالعه تاریخي قرار گرفته است .ازاینرو ،پژوهش حاضر در صدد
است با بررسي نقش و تأثیر مطالعات و تألیفات شرقشناسان و ایرانشناسان در پیدایش و
شكلگیری تاریخنگاریهای ملي ایران معاصر ،این خأل پژوهشي را تا حدّ ممكن پُر كند.
برای فهم دقیق و كامل سؤال اصلي پژوهش حاضر ،یعني بررسي نقش و تأثیر مطالعات
شرقشناسي و ایرانشناسي اروپایي در كشف و تدوین ادوار مختلف تاریخ ایران و بهویژه
دوران پیش از اسالم طيّ قرون اخیر و سپس ظهور تواریخ ملي و مورخان مليگرا در
دوران معاصر ایران ،و همچنین مطالعه سیر مطالعات شرقشناسان و ایرانشناسان در باب
ایران در دوران مورد بحث ،از روش تحقیق توصیفي ـ تحلیلي استفاده شده است.
ايرانشناسي ،ايرانشناسان و تدوين و تثبيت تاريخ ايران باستان

به طور كلي ،تا پیش از ورود ایرانشناسان اروپایي به ایران و تالش برای شناسایي آثار
تاریخي كهن ایرانزمین ،كشف رمز خطوط قدیمي و خواندن كتیبههای كهن ،و در
نهایت ،كاوشهای باستانشناسي در سایتهای باستاني ایران و منطقه بینالنهرین ،بهویژه
در شوش و تخت جمشید ،اطالعات چنداني از امپراطوریها و تمدنهای باستاني شرق
میانه در دسترس نبود و ایرانیان و نیز سایر ملتهای منطقه ،جز پارهای مطالب اسطورهای
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و افسانهای ،مطلب چندی درباره تمدنها ،امپراطوریها و سلسلههای شرق میانه باستان
همچون :فراعنه مصر (03ـ0713ق.م) ،سومر (7433ـ4133ق.م) ،بابل (104ـ7944ق.م)،
آشور (934ـ404ق.م) ،كلده (3714ـ3004ق.م) ،عیالم (113ـ3333ق.م) ،ماد
(144ـ139ق.م) ،هخامنشیان (003ـ114ق.م) ،سلوكیان (794ـ073ق.م) ،اشكانیان
(341ق.م ـ334م) و ساسانیان (334ـ917م) نميدانستند و اساساً بخش عمده دانستههای

تاریخيِ در دسترس درباره تمدنهای كهن منطقه ،به مطالب مندرج در «تواریخ» عهد
عتیق و بهخصوص تورات و بعضي منابع تاریخي كهن دیگر محدود ميشد؛ اما با آغاز
مطالعات شرقشناسي و ایرانشناسي در منطقه شرق میانه و ایران ،این سلسلهها،
امپراطوریها و تمدنهای بعضاً فراموششده ،توسط محققان غربي «بازیافت» 23و دوباره
كشف شدند و به دنبال آن ،ادوار تاریخي  3133ساله رسمي موجود از دوران هخامنشیان و
یا حداكثر از دوران عیالم و ماد تا روزگار حاضر ،تحت عنوان «تاریخ ایران» مدون شدند و
رسمیت یافتند.

24

این نقش ماندگار و تاریخساز ایرانشناسان اروپایي در كشف و معرفي تاریخ ایران،
همواره مورد ستایش و قدرداني روشنفكران و رجال سیاسي و فرهنگي دوران معاصر قرار
داشته است؛ چنانكه به عنوان مثال ،هوشنگ نهاوندی ،از رجال و نخبگان دوره پهلوی
دوم (7033ـ7011ش) ،به هنگام صحبت از برپایي جشنهای  3133ساله شاهنشاهي در
خاطرات خود ،درباره ضرورت حضور ایرانشناسان و شرقشناسان مينویسد:
قرار بود ايرانشناسان و شرقشناسان سراسر دنيا كه پژوهشهاي تاريخي
بسياري در مورد تمدن و تاريخ ايران كرده بودند و كشور از اين نظر بسيار
مديونشان بود ،در آن شركت داشته باشند.

25

دیگر رجال سیاسي و فرهنگي سده اخیر و بهویژه محققان حوزه تاریخ و فرهنگ
ایرانزمین نیز به طور خاص و بهدرستي ،در آثار خود بر نقش مؤثر خاورشناسان و
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ایرانشناسان در روشنكردن ابعاد پنهان یا كمتر شناختهشده تاریخ تمدن و فرهنگ ایران
تأكید داشتهاند.

26

از نظر پیشینه تاریخي ،مطالعات و پژوهشهای خاورشناسي و ایرانشناسي علمي و
نوین ،عمدتاً از هندوستان شروع شد و اساساً سرزمین كهن و غني هند ،نقش گستردهای
در آغاز مطالعات شرقشناسي داشت .البته پیش از شروع مطالعات علمي جدید بریتانیایيها
در شبه قاره هند و ایران عهد قاجار ،سیاحان و سفرنامهنویسان اروپایي دورههای صفویه
(431ـ7731ق) تا زندیه (7790ـ7334ق) ،و كساني همچون انگلبرت كمپفر
(7917ـ7179م)

27

و كارستن نیبور (7100ـ7971م)،

28

به مطالعات ،توصیفات و

تصویربرداری از آثار تاریخي و كتیبههای برجایمانده از سلسلههای باستاني ایران پرداخته
و با انتقال دستاورهای مطالعاتي خود به اروپا ،زمینه و مواد پژوهشي الزم برای تحقیقات
پژوهشگران اروپایي را فراهم آورده بودند؛ اما تأسیس كمپاني هند شرقي 29در سال
7933م ،و سپس پیدایش استعمار بریتانیا در هند ،و به دنبال آن ،ایجاد انجمن آسیایي
بنگال 30از سوی سر ویلیام جونز (7149ـ7144م) 31در سال 7194م ،موجبات شكلگیری
و گسترش تحقیقات ایراني و ایرانشناسي در هند ،و سپس ایران ،به صورت جدید و علمي
را فراهم آورد؛ بهطوریكه جونز را به دلیل مطالعات و دانش گستردهاش در زبان و ادب
فارسي و نقشي كه از طریق انجمن آسیایي بنگال در توسعه مطالعات ایراني جدید ایفا
كرد ،پدر ایرانشناسي خواندهاند 32.به این ترتیب ،مأموران سیاسي و نظامي و محققان
بریتانیایي در دوره قاجار ،در زمره نخستین ایرانشناسان غربي در مطالعه و كشف گذشته
باستان ي ایران و نگارش تاریخ این سرزمین بودند .از سوی دیگر ،رقابت سیاسي فرانسه
عهد ناپلئون بناپارت (7194ـ7937م) 33و روسیه تزاری با بریتانیا ،و تالش این دو قدرت
برای دستیابي به هندوستان از طریق ایران ،باعث شد تا مأموران سیاسي و نظامي
فرانسوی و روسي نیز در ایران حضور یابند و اعضای هیئتهای دیپلماتیك و سیاسي این
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دو كشور هم به حوزه مطالعات جغرافیایي و شناسایي سرزمین ایران وارد شوند و
زمینههای شكلگیری ایرانشناسي جدید فرانسوی و روسي را پيریزی كنند.

34

غالب ایرانشناسان غربي ،چه در هند و چه در ایران ،در ابتدا به زبان و ادب فارسي و
شناسایي شعرای نامي ایران و آثار آنها و بهخصوص ترجمه این آثار به زبانهای اروپایي
توجه نشان دادند؛ ولي بهتدریج برخي از این ایرانشناسان ،متوجه تاریخ ایران شدند و به
كشف و مطالعه نُسخ خطي تواریخ كهن ایران به زبانهای عربي و فارسي روی آوردند.
سر ویلیام اوزلي (7141ـ7999م) 35،از اوّلین ایرانشناسان غربي در این عرصه بود كه پس
از عالقهمندشدن به اشعار شعرای صوفيمسلك ایران در نتیجه نوشتههای سر ویلیام
جونز ،به همراه هیئت سیاسي برادرش ،سر گور اوزلي (7113ـ7944م) 36،خاورشناس 37و
نماینده سیاسي انگلستان در دربار فتحعليشاه قاجار (حك 7373ـ7313ق) ،در اوایل قرن
نوزدهم رهسپار ایران شد .او در بازدید از شهرها و مناطق مختلف ایران ،بهتفصیل به
پیشینه تاریخي آن محلها اشاره كرده و افزون بر آن ،در مطالعات تاریخي خود ،از منابع
تاریخي و جغرافیایي یوناني و رومي و آثار مورخان ایراني و عرب دوران اسالمي نیز بهره
گرفته است 38.بخش عمده تحقیقات تاریخي و نوشتههای ویلیام اوزلي ،در باب تاریخ
ایران و گذشته باستاني آن در سفرنامه سه جلدی وی كه در خالل سالهای  7974تا
7930م در لندن به چاپ رسید ،آمده است 39.او به طور خاص ،به تألیف كتابي مختصر در
باب تاریخ ایران نیز دست زد كه در اصل ،ترجمه مهمترین مطالب كتاب تاريخ جهانآراي

قاضي احمد غفاری (متوفای 411ق) 40،از مورخان دوره شاه طهماسب اوّل صفوی
(403ـ494ق) ،به همراه شرح و توضیح مطالب آن بود.

41

كتاب اوزلي ،اثر مستقلي شامل سیر ادوار تاریخ طوالني ایران به شمار نميرفت؛ لیكن
زمینههای حضور همتایان وی در نگارش تاریخ ایران بر اساس روشهای جدید را فراهم
آورد .بعد از اثر اوزلي ،از نخستین و اساسيترین تواریخي كه ایرانشناسان غربي درباره

ایران به رشته تحریر درآوردند ،اثر معروف سر جان مالكوم (7194ـ7900م) با عنوان تاریخ
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ایران 42است كه به طور خاص و به صورت علمي و جدید ،به بیان سیر تاریخ ایران از ادوار
باستاني و اساطیری آن تا زمان مؤلف ميپردازد .این اثر ،در زمره آثاری كلیدی به شمار
ميرود كه سنگ بنای تاریخنگاری نوین و علمي ایران در دوران معاصر را بنیان گذاردند و
به دلیل برجستگي و اهمیتي كه به عنوان یك اثر تاریخي علمي و جامع داشت ،در همان
دوره قاجار تحت نام تاریخ ایران به زبان فارسي نیز ترجمه و منتشر شد 43.مالكوم چند بار
به عنوان سفیر یا نماینده انگلستان در عهد فتحعليشاه قاجار به ایران آمد و با سفر به
مناطق مختلف ایران و بازدید از آثار تاریخي كشور ،و نیز بهرهگیری از منابع فارسي ،عربي
و تركي ،به تألیف نخستینكتاب تاریخي جامع درباره ایران پرداخت .با اینكه مطالب كتاب
وی در باب ایرانِ دوران باستان تا حدی بر مبنای حوادث اسطورهای تدوین شدهاند ،اما به
نوشته آلفونس گابریل ،كتاب او تا مدتها حتي نزد اروپاییان نیز اثری مرجع به شمار
ميرفت:
مالكم [كذا] خود در درجه اوّل ،تاريخ كشور را وجهه همت قرار داد و اثر او
راجع به اين موضوع ،تا قبل از انتشار كتاب [سر پرسي] سايكس ،تنها مرجع
محسوب ميشد.

44

آشنایي سر جان مالكوم با زبان فارسي و تاریخ و فرهنگ شرق و ایران ،از سنین
نوجواني آغاز شد .او در اوایل جواني به استخدام كمپاني هند شرقي درآمد و در سال
7193م به هند رفت 45.مالكوم در هند ضمن آشنایي با جهان شرق و فرهنگ ایراني ـ
اسالمي حاكم بر منطقه دكن 46و همچنین فراگرفتن آموزشهای نظامي ،به آموختن زبان
فارسي شوق وافری نشان داد و در این زبان ،چنان تسلط و مهارت بسزایي به دست آورد
كه سِمت مترجمي فوج نظام حیدرآباد 47را یافت .مالكوم در اواخر سال 7149م به مقام
معاونت فرماندار انگلستان در حیدرآباد رسید و موفقیتهایش در حلّ مسئله جنگ میسور

48

و سایر مسائل سیاسي ،باعث شد تا از سوی لرد ولزلي (7193ـ7943م) 49،فرماندار
انگلستان در هند و مدیرعامل كمپاني هند شرقي ،به عنوان رئیس هیئت سیاسي اعزامي
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انگلستان به ایران برای توسعه تجارت انگلستان در این كشور و جلوگیری از تعرضات
افغانها به مرزهای شمال غربي هند و همچنین مقابله با نفوذ فرانسویان در ایران ،انتخاب
شود 50.او در سال 7933م وارد ایران شد و به دربار فتحعليشاه قاجار راه یافت و ضمن
پیگیری مأموریت سیاسي خود ،سنگ بنای حضور استعمار بریتانیا در دربار قاجار را بنیاد
نهاد .وی در بازگشت از این سفر ،نُسخ خطي متعددی را با خود به هند برد كه بعدها در
تألیف كتاب تاریخ ایران وی مؤثر واقع شدند 51.مالكوم در سال 7973م و بعد از بازگشت
از سومین سفر سیاسي خود به ایران ،نگارش كتاب تاریخ ایران را در هند آغاز كرد 52.وی
در مقدمه چاپ اوّل این اثر ،در باب ضرورت تدوین این كتاب ،بهخصوص برای جامعه
اروپا و انگلستان ،چنین مينویسد:
درحاليكه تا اين زمان ،تاريخِ تقريباً هر ملتي كه داعيه اهميت سياسي دارد،
از سوي مؤلفان برجسته بريتانيايي به رشته تحرير درآمده ،اما به نظر ميرسد كه
ايران ،به طور كلي ،مورد غفلت واقع شده است .بنابراين ،بسيار شايسته و
بجاست كه اين خأل ،در تأليفات ما پُر شده و جامعه انگلستان از تاريخ و اوضاع
و احوال ملتي كه در بيشتر اعصار سهمي چشمگير در صحنه تحوالت جهاني
داشته است ،مطلع گردد؛ ملتي كه بنا به ماهيت روابطش با هند بريتانيا و به
واسطه از سرگيري مناسبات خود با دولتهاي اروپايي ،توجه ما را در اين اواخر
به دعاوي خاصي جلب كرده است .با اينكه من سالها در انديشه دستزدن به
چنين كاري بودم ،اما ميل و احساس درونيام براي كسب تواناييهاي الزم به
عنوان يك نويسنده ،مدتها مرا از انجام اين كار بازميداشت.

53

انتشار كتاب مالكوم در دو مجلد و حجمي نزدیك به هزار صفحه به همراه نقشه ،با
استقبال و تحسین مراكز علمي و دانشگاهي بریتانیا همچون دانشگاه آكسفورد مواجه شد
و تا یك قرن بعد از انتشار ،همچنان به عنوان بهترین كتاب درباره تاریخ ایران به حساب
ميآمد 54.كتاب او در ادوار بعد ،موجب ستایش محققان ایراني را نیز فراهم ساخت 55و خود
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مالكوم هم به دلیل تشویق جوانان انگلیسي به فراگرفتن زبان فارسي و كشف دیگر اجزای
تاریخ ایران ،مورد تحسین واقع شد؛ 56چنانكه به تعبیر طاهری:
ملكم با نگارش اين اثر بزرگ خويش ،خدمت بزرگي به شناسايي ايران و
تمدن ايراني انجام داد .احاطه ملكم به زبان و ادبيات فارسي ،آشنايي وي با آثار
سرايندگان و نويسندگان بزرگ ايران و عشق وي به پژوهشهاي تاريخي،
گروهي از جوانان باذوق انگليسي را در نخستيندهه سده نوزدهم ميالدي به
فراگر فتن زبان و ادبيات كشور ما تشويق كرد .به عالوه ،خود وي در هندوستان
مشوق افسران جوان به تحصيل [زبان] فارسي بود.

57

همچنین ،مالكوم نخستین محقق اروپایي بود كه با مقایسه آثار مورخان یوناني و
اساطیر منقول در شاهنامه فردوسي (034ـ477ق) در صدد پیداكردن هویت واقعي
قهرمانان شاهنامه برآمد و بر همین اساس ،از جمله ضحاك را پادشاه آشور ،و فریدون را
فاتح نینوا و خاتمهدهنده امپراطوری آشور قلمداد كرد و كورش (114ـ134ق.م) ،بنیانگذار
امپراطوری هخامنشي را با كیسخرو ،یكي دانست 58.البته این بررسيها در زمان خود وی،
با اسناد تاریخي مغایری روبهرو نبودند؛ اما نسل بعدی ایرانشناسان غربي كه با تكیه بر
كتیبههای خواندهشده و اطالعات برآمده از مطالعات سكهشناسي ،به نگارش تاریخ ایران
باستان دست زدند ،مسیری بهكلي متفاوت با مالكوم را طي كردند و بخش عمده دادههای
شاهنامه فردوسي ،به جز قسمت ساسانیان را اسطورهای دانستند 59.با این حال ،تالشهای
وی برای شناسایي پادشاهان ایران باستان ،مورد ستایش محققاني چون طاهری قرار
گرفت:
اگر آنچه ...درباره كوششهاي ملكم براي تعيين شخصيت پادشاهان ايران
باستان گفتهايم ،گواه درستي بر عمق اطالعات وي نباشد ،مسلماً تحقيقي را كه
آن خاورشناس عالقهمند درباره سازمانهاي لشكري و كشوري ايران عهد
هخامنشي و دادگستري و رعيتپروري نخستينپادشاهان آن دودمان ،بهويژه
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كوروش و داريوش كرده است ،بايد سرمشق اهل تتبع و دانشپژوهان خارجي به
شمار آورد.

60

اما مهمترین ویژگي اثر مالكوم را شاید بتوان در این موضوع دانست كه وی در زمره
نخستین ایرانشناسان غربي بود كه در تدوین تاریخ جامع ایران ،ادوار تاریخي این
سرزمین را به دو مقطع «ایران باستان» و «دوران اسالمي» تقسیم كردند 61و از این راه،
بهتدریج زمینه دوگانگي تاریخ فرهنگ و تمدن ایران را فراهم آوردند و با ستایش از دوران
باستان و ترسیم چهرهای نه چندان درخشان از دوران بعد از اسالم ،بسترهای ناگزیر برای
ایجاد تقابل میان این دو مقطع را در ساختار تاریخ ایران و ذهنیت مورخان مليگرای
ایراني دهههای بعد فراهم نمودند.
بعد از مالكوم ،ایرانشناس بریتانیایي دیگری كه در ادامه كار او و در مقام شاگرد و
تربیتشده مالكوم به شناسایي و كشف اجزای پنهان تاریخ ایران باستان پرداخت ،سر
هنری راولینسون (7973ـ7941م) 62است؛ او كسي است كه به واسطه كشف رمز خطوط
میخي هخامنشي و قرائت كتیبه بیستون ،نقش بسزایي در تدوین تاریخ ایران عهد
هخامنشي ایفا كرد .راولینسون نیز همچون مالكوم ،از نوجواني به خدمت كمپاني هند
شرقي درآمد و رهسپار بمبئي شد و به تشویق مالكوم به یادگیری زبان فارسي عالقه پیدا
كرد 63.او در سال 7900م به دلیل زبانداني و مهارت در امور نظامي ،برای آموزش
سربازان ایراني به همراه هیئتي به دربار فتحعليشاه فرستاده شد و اقامت كوتاهمدت این
هیئت در شیراز ،مقدمه نخستین آشنایي راولینسون با سنگنوشتههای میخي تخت
جمشید را فراهم آورد.
پس از مدتي ،وی به درخواست بهرام میرزا ،بردار كوچك شاه جدید ،محمدشاه
(7313ـ7394ق) ،به عنوان مشاور نظامي او و با مأموریت آموزش سربازان محلي به
كرمانشاه رفت 64و طيّ دوره اقامتش در آنجا ،به آموزش نظامي فوجهای كردستان و
لرستان مبادرت ورزید و عالوه بر این ،درحاليكه به صورتي مبهم در جریان مطالعات
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انجامشده یا در دستِ انجام در اروپا در حوزه كشف رمز خطوط میخي هخامنشي و از
سوی كساني چون گروتفند (7111ـ7910م) 65قرار داشت 66،به مطالعه و رونوشتبرداری
از كتیبههای طاق بستان و سپس بیستون پرداخت و تحقیقات او در بازخواني این
سنگنوشتهها كه بیش از بیست سال به درازا كشید ،منجر به كشف رمز خط میخي
هخامنشي و خواندن كتیبههای میخي فارسي باستان ،عیالمي و بابلي بیستون و در نتیجه،
شناسایي تبارنامه پادشاهان اوّلیه هخامنشي و تحوالت سیاسي دوره داریوش اوّل (حك
137ـ491ق.م) شد.

67

سرانجام ،حاصل مطالعات راولینسون ،به صورت متن كامل

سنگنوشتهها و تفسیر آنها در دو مجلد به عنوان ضمیمه مجله انجمن پادشاهي

آسيايي 68در خالل سالهای  7913و 7910م در لندن به چاپ رسید و نام وی را در ردیف
مشهورترین ایرانشناسان غربي قرار داد.

69

راولینسون در سال 7944م به انگلستان بازگشت و سپس ،از سوی مسئوالن موزه
بریتانیا كارِ ادامه كاوشها در ناحیه بابل و نینوا را بر عهده گرفت .حفریاتي كه وی مطابق
با اصول علمي زمان خود انجام داد ،آثار بسیاری از تمدنهای باستاني بینالنهرین را
رهسپار موزه بریتانیا كرد .او طيّ سالهای بعد ،مسئولیت بعضي از مراكز علمي و
خاورشناسي انگلستان را عهدهدار شد و به مطالعات خویش در باب خطوط میخي فارسي
باستان و تاریخ ایران عهد هخامنشي ادامه داد .طاهری درباره سهم وی در بازكشف تاریخ
هخامنشیان و بهخصوص دوره پادشاهي داریوش اوّل ،البته با اغراقي متناسب با سبك
تاریخنگاری باستانگرا و سلطنتمحور عصر پهلوی ،چنین ميآورد:
به بركت توفيق راولينسون در پيداكردن كليد خط ميخي و خواندن
سنگنبشتههاي كوه بيستون ،بسياري از نكتههاي تاريك تاريخ هخامنشي
روشن گرديد .مهمتر از همه ،مورخان جديد بر حقايقي چون وسعت و مرزهاي
كشور شاهنشاهي داريوش بزرگ ( 521تا  485پيش از ميالد) دست يافتند و
خستو (معترف) ش دند كه آن پادشاه ،مردي خردمند ،دادگستر ،كاردان ،بلندهمت،
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منصف ،رعيتنواز و بسيار پايبند آيين زرتشت بوده است.

70

عالوه بر سر هنری راولینسون ،برادر كوچكتر وی ،جورج راولینسون
(7973ـ7433م) 71نیز در تدوین تاریخ ایران باستان ،بهخصوص كشف و معرفي سلسله
اشكانیان ،نقش ماندگاری را در تاریخ ایرانشناسي غربي ایفا كرد .جورج راولینسون،
تحصیالت خود را در دانشگاه آكسفورد گذراند و از نیمه قرن نوزدهم در همان دانشگاه به
عنوان استاد تاریخ باستان به تدریس و پژوهش مشغول شد .در میان آثار متعددی كه او
درباره تمدنها و امپراطوریهای باستاني شرق میانه نگاشت ،مجموعه چند جلدی و عظیمِ
پنجمين ،ششمين و هفتمين پادشاهيهاي جهان شرق باستان قرار دارند كه طيّ آنها
راولینسون به شرح مفصل تاریخ ،جغرافیا ،فرهنگ و تمدن امپراطوریهای بینالنهرین و
ایران ،شامل :كلده ،آشور ،بابل ،ماد ،پارس ،پارت و ساساني پرداخته است 72.از این
مجموعه مفصل و بزرگ ،دو كتاب ششمين پادشاهي بزرگ شرق درباره اشكانیان و
هفتمين پادشاهي بزرگ شرق درباره سلسله ساسانیان ،از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ زیرا
وی را ميتوان از ایرانشناساني دانست كه برای اوّلینبار امپراطوری اشكانیان را كشف
نموده ،به جهان معرفي كردند .راولینسون ،طيّ سالهای بعد از انتشار كتاب ششمين

پادشاهي بزرگ شرق ،به مطالعات خود درباره سلسله اشكانیان ادامه داد و در سال 7940م
اثر دیگری را در مورد این امپراطوری با عنوان سرگذشت پارت 73منتشر كرد.
در نهایت ،باید از آرتور ایمانوئل كریستنسن (7911ـ7441م) 74،ایرانشناس دانماركي،
یاد كرد كه به عنوان آخرین مرحله از مطالعات ایرانشناسان غربي در بازكشف و تثبیت
ادوار تاریخ ایران قبل از اسالم ،باني و مؤسس تاریخ رسمي ساسانیان در دوران معاصر به
شمار ميرود .در حقیقت ،تا پیش از تألیف و تدوین تاریخ ساسانیان از سوی كریستنسن
در اوایل قرن بیستم ،تاریخ این سلسله تا حدّ زیاد با سلسلههای اساطیری همچون كیانیان
و پیشدادیان آمیخته بود و تقریباً تمامي منابع تاریخنگار دوران بعد از اسالم همچون تاریخ
طبری (334ـ073ق) و حتي شاهنامه فردوسي و به تبع آنان ،مورخان دوران قاجار نیز،
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سرگذشت آل ساسان را در امتداد حوادث و دورههای اسطورهای ذكر ميكردند؛ اما با
نگارش كتاب ايران در زمان ساسانيان كریستنسن 75،مرحله نهایي تثبیت ادوار رسمي
تاریخ باستاني ایران به صورتي علمي خاتمه یافت و كریستنسن ،كار مورخان و
ایرانشناسان قبل از خود مانند جورج راولینسون را تكمیل كرد و به صورت نهایي رسمیت
بخشید .افزون بر آن ،به دنبال نگارش تاریخ ساسانیان از سوی كریستنسن و تعیین
تكلیف با سلسلهها و شخصیتهای اسطورهای ،شاهنامه فردوسي نیز به دو قسمت
اساطیری و تاریخي تبدیل شد و بخش تاریخي آن ،یعني دوره ساساني ،در زمره منابع
تاریخي برای مورخان قرار گرفت .اهمیت كتاب كریستنسن كه نخستینبار در سال
7071ش و اندكزماني پس از انتشار متن اصلي آن به فارسي ترجمه و منتشر شد ،تا به
حدی بود و هست كه حتي آخرین گروه از ساسانيشناسان امروزی ،همچون تورج
دریایي 76نیز ،كتاب وی را همچنان به عنوان «مهمترین تحقیق در تاریخ ساسانیان»

77

توصیف ميكنند .در واقع ،با وجود اینكه تاكنون و حداقل برخي از محققان ایراني بر
اساس مطالعات و بررسيهای سكهشناسي یا بهرهگیری از منابع جدید غیرایراني ،نظیر
پاپیروسهای مصری 78،به شناسایي و مطالعه ابعاد جدیدی از تاریخ دوران ساسانیان دست
زدهاند ،اما با این حال ،تألیف كریستنسن هنوز مهمترین منبع برای شناسایي و آموزش
تاریخ دوران ساساني محسوب ميشود؛ چنانكه علي حصوری 79در كتاب آخرين شاه 80با
مطالعه و بررسي سكههای نومكشوفه و مطالعهنشده از پادشاهان ساساني ،كرونولوژی
(گاهشماری) تازهای از شاهان این سلسله ،بهخصوص در اواخر دوره ساساني را به دست
ميدهد و یا تورج دریایي با رجوع به منابع غیرایراني و كمتر دیدهشده همزمان با دوره
ساساني ،كوشیده است وجوه تازهای از تاریخ ایران در آن دوره را شناسایي و معرفي كند؛
ولي با وجود این تالشهای علمي محققان ایراني متأخر ،كتاب كریستنسن همچنان
یگانهمرجع برای بیان تاریخ ساسانیان محسوب شده و احتماالً تا زماني كه ایرانشناس
غربي دیگری اثری مستقل و جدید درباره تاریخ سلسله ساساني تألیف نكرده و كتاب وی
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به فارسي ترجمه و منتشر نشود ،جامعه علمي و دانشگاهي داخل كشور ،اعتنای چنداني به
یافتههای جدید محققان ایراني از خود نشان نخواهد داد؛ زیرا همانطوركه ميدانیم ،در
حوزه تاریخ ایران باستان ،آثار محققان غیرایراني و غربي ،همچنان یگانهمرجع و منبع
معتبر به حساب ميآیند.
در هر حال ،آثار كریستنسن از همان ابتدای انتشار ،به دلیل فقدان منابع علمي جدیدِ
معتبر در باب ساسانیان در ایران اوایل عهد پهلوی اوّل ،با استقبال اهل تحقیق و
دانشمندان ایران مواجه شد و در دستور ترجمه و چاپ قرار گرفت .پیش از انتشار كتاب
ايران در زمان ساسانيان ،كتابهای متقدمتر كریستنسن در باب دوره ساساني ،با عناوین:
81

تاريخ سلطنت قباد و ظهور مزدك با ترجمه نصراهلل فلسفي (7393ـ7093ش) و وضع

ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهي ساسانيان با ترجمه مجتبي مینوی
(7393ـ7011ش) بهترتیب در سالهای  7031و 7074ش به چاپ رسیدند 82.مینوی در
بیان اهمیت تألیف كتابي در خصوص تاریخ ساسانیان از سوی كریستنسن در مقدمه خود
بر ترجمه فارسي وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهي ساسانيان چنین ميآورد:
از مؤلف بزرگوار بايد كمال تشكر را داشته باشيم كه قدر و مقام معنوي
تمدن عهد ساساني را كه نسبت به دورههاي بعد ،روزگار امن و جهانستاني و
آبادي ،و دوران فضل و بزرگواري و ساالري ما بوده است ،به وسيله كتب
گرانبهاي خويش به دنياي متمدن [و به خود ما نيز] چنانكه بايد و شايد
مي شناساند و پرده فراموشي كه بر افتخارات آن عصر ايران آويخته است ،به تيغ
قلم ميدرد و پيكري بسيار زيبا كه مايه سرافرازي و شادماني است ،از زير آن
به عالميان نشان ميدهد.

83

اما ترجمه و انتشار اثر بعدی كریستنسن ،یعني كتاب ايران در زمان ساسانيان به زبان
فارسي ،بیش از اثر فوق موجب خشنودی و تحسین دانشمندان و مورخان آن عهد ایران
قرار گرفت؛ زیرا صرف نظر از جامعیت و مرجعیت این كتاب ،اثر مذكور خأل جدی وجود
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مجموعهای جامع از تاریخ ایران باستان را جبران ميكرد؛ خألی كه به دلیل فوت حسن
پیرنیا (مشیر الدوله) (7317ـ7074ش) و ناتمامماندن تألیف و انتشار جلد چهارم مجموعه
سه جلدی وی با عنوان ايران باستان پیش آمده بود.

84

پيوند ايرانشناسي و ايرانستايي و ظهور تواريخ ملي و مورخان مليگرا در ايران

میراث ایرانشناسي بینالمللي و مطالعات ایرانشناسان مختلف كه طيّ مباحث فوق تا
اندازهای و با ذكر مهمترین نمونههای آن مورد بررسي قرار گرفت ،در ایران معاصر
بهتدریج موجب ظهور نسل جدیدی از مورخان مليگرا و آكادمیك شد كه با الهامگرفتن و
بهرهبرداری از حاصل تالشهای متعدد و گسترده مورخان ،باستانشناسان و كاشفان
اروپایي ،به نگارش تاریخ ایران در ادوار مختلف و بهخصوص دوره باستان روی آوردند و
در تاریخنگاری خود ،عمالً و عمدتاً همان خطّ سیر و مسیر ایرانشناسان اروپایي را دنبال
كردند .در این تاریخنگاری علمي و جدید كه با بهرهگیری از منابع كهن ایراني و
غیرایراني ،بهویژه منابع یوناني و رومي ،و همچنین اسناد و دادههای باستانشناسي،
زبانشناسي و قومشناسي تدوین شد ،دو مسئله «نژاد» و «سلطنت» نقشي محوری داشته
و همچنان دارند؛ به بیان دقیقتر ،در تاریخنگاری مورد بحث ،نقطه شروع تاریخ فرهنگ و
تمدن ایران كه قدمتي به درازای چند هزار سال دارد ،به طور عمده ،با مهاجرت اقوام
آریایي به ایران و تشكیل امپراطوریهای ماد و هخامنشي در حدود  3133سال پیش
شروع شده و طيّ آن ،مبدأ آغاز تاریخ ایران ،ذیل عنوان پیدایش خط و شكلگیری
امپراطوری فراگیر هخامنشي قرار گرفته است.
همچنین ،سیر تحوالت تاریخ ایران در طول  73قرن دوران باستان ،عمدتاً ذیل
عناوین سلسلههای :هخامنشي ،سلوكي ،اشكاني و ساساني ،بررسي ،تحلیل و بیان شده
است؛ بهگونهایكه حتي زبان و خطوط نیز ،همچون پهلوی اشكاني و پهلوی ساساني ،بر
مبنای سلسلهها تعریف و مطالعه شدهاند 85.به این ترتیب ،دو ویژگي «نژادمحوری» و
«سلطنتمحوری» ،به صورت اركاني ثابت در مطالعات تاریخ ایران درآمده و غالب
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تحقیقات مورخان ایراني در شكل علمي و جدید آن ،با محور قراردادن دو ویژگي مورد
اشاره ،تألیف و تدوین شده و ميشوند .بحث و بررسي درباره چگونگي قرارگرفتن مبنای
«نژادی» برای تاریخ ایران و همچنین ملیت ایراني ،موضوع جداگانه و گستردهای است
كه پیش از این ،از سوی برخي محققان به صورتي تحقیقي مستقل و مفصل انجام شده
است 86.ازاینرو ،در مبحث حاضر با بررسي نمونههایي برجسته از تاریخنگاری مليگرا و
علمي دوران قاجار و پهلوی اوّل ،ضمن اشاره به مبنای نژادی در شكلگیری تاریخ و
فرهنگ و تمدن ایرانزمین ،وجوه دیگری از تاریخنگاری مليگرایانه ایران در دوران
معاصر مورد بررسي قرار ميگیرند.
البته قبل از آن باید اشاره كرد كه از نظر پیشینه تاریخي ،تاریخنگاری مليگرایانه به
معنای جدید آن ،از اوایل دوره قاجار و با ظهور روشنفكران (منوّر الفكرها) و آثاری چون:
مكتوبات اثر میرزا فتحعلي آخوندزاده (7339ـ7341ق) 87،سه مكتوب نوشته میرزا آقاخان
كرماني (7303ـ7311ق) 88و نامه خسروان اثر جاللالدین میرزا قاجار (7304ـ7394ق)

89

آغاز شد؛ اما تقریباً هیچكدام از این دسته آثار ،در زمره منابع تاریخنگار محض قرار ندارند؛
بلكه آثاری هستند به قلم معترضان سیاسي و روشنفكراني كه كوشیدند با زباني غالباً ضدّ
دیني و سرشار از انتقاد سیاسي ،اجتماعي و مذهبي ،ضمن نكوهش تاریخ ایران دوره
اسالمي و ستایش ایران عهد باستان ،بر اوضاع زمانه خود بتازند و بر سطح آگاهي و
نگرش مردم عهد قاجار به اسالم تأثیر بگذارند؛ 90ولي بهتدریج و از اواخر دوره قاجاریه،
نسل جدیدی از مورخان در ایران پدید آمدند كه با تأثیرپذیری گسترده از روشهای نوین
تاریخنگاری محققان غربي و با بهرهگیری وسیع از نتایج مطالعات ایرانشناسان اروپایي،
به تألیف و نگارش تاریخ ایران پرداختند و با جداكردن ادوار اسطورهای گذشته ایران از
ادوار تاریخي ،مباني تاریخنگاری علمي و نوین در ایران را پيریزی كردند.

91

یكي از ویژگيهای بارز تاریخنگاری مليگرایانه معاصر ،رویكرد ستایشآمیز و
قومگرایانه به سرزمین و تاریخ ایران ،بهویژه در عهد باستان است؛ رویكردی كه به صورت
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گسترده در بیشتر تواریخ ملي دوران معاصر به چشم ميخورد و از ستایشهای هدفمند
شرقشناسان و ایرانشناسان درباره ایران ،الگو گرفته است .ایرانشناسان اروپایي ،به
گذشته باستاني ایران توجه خاصي داشتند و همین توجه و عنایت ویژه را به هنگام نگارش
تاریخ ایران قدیم و یا صحبت از ایرانیان و تاریخشان نیز غالباً از خود نشان دادهاند؛ به
عنوان نمونه ،آبراهام و .ویلیامز جكسن (7993ـ7401م) 92كه در مقام یك ایرانشناسِ
آگاه در سال 7430م از آمریكا به ایران سفر ميكند ،در ابتدای فصل چهارمِ كتاب خود با
عنوان سرزمين و تاريخ ايران و دلبستگي ما به آن سامان ،از جمله چنین ميآورد:
از نظر تاريخي ،ايرانيان ،يكي از بزرگترين ملتهاي باستانياند .از ميان
كشورهاي مشرقزمين كه با يونان و روم برخورد داشتهاند ،تنها ايران ،استقالل
خود را تا امروز حفظ كرده است .پادشاهان ايران ،سه هزار سال فرمان راندهاند و
شاهي كه امروز بر تخت طاووس تكيه زده است ،ميتواند فخر كند بدين كه
جانشين جمشيدشاه ،پادشاه افسانهاي و وارث ديهيم ديااكو (ديوكس) شهريار
مادي و تخت و تاج كوروش بزرگ است.

93

و یا در جای دیگری ،محوریت نژاد را این گونه در نگارش خود در باب خصوصیات
مردم ایران نشان ميدهد:
خدمتكار ايراني ما با صداي ماليمي ...ميخواهد نايب يا صاحب كاروانسرا
را بيدار كند ...پس از چند دقيقه ،سر و كله صاحب اين لقب شرقي (مشهدي) در
اتاق خواب گلي پيدا ميشود ...مشهدي نوعي ،خواه اسم او حسين باشد خواه
چيز ديگر ،محت مالً مردي است بلندقامت و متين و موقر و غالباً زيبا با چهرهاي
ظريف و بيني قلمي و پيشاني پهن و كاله بيلبه بلند ايراني كه به سر دارد .هنوز
در رگ او خوني كه مايه بزرگي و بلنداختري نژاد كوروش شد ،جريان دارد؛ اما
در كار ،كند و سست و تنبل است و به فكر آينده نيست و در آنِ واحد ،پايبند
سود خويش است. ...

94
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دامنه این تعریف و تمجیدهای باستانگرایانه ،حتي به آثار مأموران سیاسي و نظامي
متأخر اروپایي نیز كشیده شده است و این گروه از رجال غربي هم به هنگام یادكردن از
تاریخ ایران و قوم ایراني (آریایي) ،در همان خطّ سیر همتایان ایرانشناس خود حركت
كردهاند .نمونهای از این ستایشها را ميتوان در سفرنامه ویپرت فون بلوشر
(7990ـ7490م) 95،از مأموران آلماني مقیم ایران در اواخر دوره قاجاریه و اوایل سلطنت
رضاشاه ،یافت:
قوم ايراني ،داراي دو هزار و پانصد سال تاريخ غرورآفرين است .سه بار به
ذروه اعتالي خود رسيده است ،سه بار حكومتهاي نيرومندي پديد آورده و
قرون متمادي ،پيشاپيش بشريت گام برداشته است .دولت هخامنشيان ...كه
پايههاي سياسي آن را كوروش و داريوش ،و مباني ديني آن را زردشت
گذاشتند ،در ابتداي اين منحني سرنوشت قرار دارد ...در دوره پادشاهي
ساسانيان ،دومين دوره شكوفايي ايران فرارسيد ...ايران براي دومينبار در طول
تاريخ خود ،به عنوان نيرومندترين كشور جهان قد برافراشت ...شبيخونهاي
تركان و از آنان سهمناكتر ،مغوالن ،پايههاي دولت ايران را به لرزه افكند ...اما
باز تجددي و رستاخيزي در دوره صفويان به وقوع پيوست. ...

96

چنین تعریف و تمجیدهایي از ایران باستان و نژاد مردمان باستاني ایران (آریایيها) كه
در این تاریخنگاریها به واسطه امتزاج با اقوام دیگر ،خلوص نژادی خود را از دست داده و
بعدها دچار تباهي ميشوند و در تواریخ ایرانشناسان در باب ایران نیز نمونههای پُرشماری
دارد 97،بهتدریج و به طور گسترده در تاریخنگاریهای مورخان ایراني تكرار شده و به
صورت جزئي تفكیكناپذیر از نگاه و قضاوت مورخان ایراني در باب گذشته باستاني ایران
درآمده و طيّ سده اخیر ،اساس هویت ملي جدید در ایران را شكل ميدهند .در هر حال،
نخستین اقتباس جدی و علمي از آثار شرقشناسان و ایرانشناسان اروپایي ،در همان
دوران قاجار و از سوی محمدحسنخان اعتماد السلطنه (7314ـ7070ق) ،رجل سیاسي و
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فرهنگي معروف عهد ناصری ،اتفاق افتاد .اعتماد السلطنه ،با بهرهگیری از كتاب ششمين

پادشاهي بزرگ شرق جورج راولینسون و سایر تحقیقات جدید دانشمندان اروپایي ،به تألیف
اثری جامع درباره تاریخ سلسله اشكانیان با عنوان درر التيجان في تاريخ بنياالشكان

98

پرداخت .او در این اثر كه با ذكر نقل قولهایي از مطالب كتاب راولینسون نیز همراه
است 99،هنوز با مقوله نژاد آریایي و نقش آن در شروع تاریخ ایران كه بعدها جزء اجزای
ثابت و بنیاني تاریخ ایران درميآید ،آشنایي چنداني ندارد و ازاینرو ،در باب خاستگاه قوم
پارت چنین مينویسد:
متأخرين از مورخين كه تاريخ را از افسانه جدا كرده و به داليل علمي ،غث
و ثمين آن را باز نموده[اند] ،بهدرستي رسيده و فهميدهاند كه سالطين اشكاني،
برخالف عقيده قدماي ما ،اصالً و نسالً ايراني نبوده؛ بلكه از طايفه توراني
معروف به پارت ...ميباشند و در اصل و نسب اين قوم ،تحقيقات انيقه و شواهد
بينه از قول علماي فن دارند و از آراي آنها ـ اگرچه خالي از اختالف نيست ـ
100

حقيقت مطلب مكشوف و معلوم ميگردد.

بعد از اعتماد السلطنه و نیز كسان دیگری همچون محمدحسین ادیب اصفهاني،
معروف به ذكاءالملك فروغي
فروغي (7341ـ7037ش)

102

101

(7311ـ7031ق) كه با مساعدت فرزندش محمدعلي

به تحقیق و نگارش در باب دوره ساسانیان پرداخت،

103

در

مهمترین نمونه برجسته اقتباس ،بازتكرار و تأثیرپذیری از ایرانشناسان اروپایي قرن
نوزدهم را شاهدیم؛ یعني كتاب بزرگ و سه جلدی حسن پیرنیا (مشیر الدوله) با عنوان
ايران باستان 104كه همچنان عمدهترین مرجع علمي و آموزشي برای تاریخ ایران در دوران
باستان به شمار ميرود و در آن ،توجه به موضوع نژاد و دستهبندی نژادها و تعیین سهم
نژادهای مختلف و از جمله نژاد «آریاني» در رشد تمدن بشری ،به صورت مسئلهای
اساسي و آشكار درميآید 105.پیرنیا ،از مهمترین مورخان مليگرا در دوران مورد بحث است
كه نقشي محوری در پایهگذاری مطالعات تاریخ ایران بر جای گذاشت.
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او و نسل جدید مورخان آكادمیك ایراني ،در تداوم تاریخنگاری ستایشآمیز
ایرانشناسان درباره ایران ،تاریخ ،سالطین و سلسلههای آن ،به نگارش تواریخ و
كتابهایي هدفمند درباره ایران و بهویژه ایران باستان ميپردازند كه طيّ آنها تعریف و
تقدیس پیشینه تاریخي ،فرهنگي و تمدني ایران به صورت رسالتي اساسي و ملي بر دوش
مورخان جلوه ميكند .سایه این رسالت ،تا به امروز نیز بر فضای تاریخنگاری علمي و
دانشگاهي ایران سایه انداخته است و محققاني همچون مرتضي مطهری كه چنین رسالتي
را بر خود فرض ندانند ،از جایگاه چندان در خور توجهي در تاریخنگاری مليگرایانه مذكور
برخوردار نیستند و در نقطه مقابل آن ،مؤلفاني كه به چنین رسالتي اعتقاد داشته و در مسیر
آن گام برميدارند ،همواره مورد احترام و تمجید یكدیگر قرار داشته و دارند 106.با وجود
آنكه این نوع تاریخنگاری در باب ایران باستان كه در تاریخنگاری مذكور مبنای هستي و
هویت ایران به شمار ميرود ،شیوعِ بهمراتب بیشتری دارد؛ اما دامنه این رویكرد به تاریخ
ایران ،تنها به دوره باستان محدود نميشود و سراسر ادوار تاریخ ایران تا دوران معاصر را
فرا ميگیرد و در نهایت ،به نكوهش سراسری دوره قاجار و ستایش عمیق دوره پهلوی
ختم ميشود 107.طبعاً در تاریخنگاری مليگرایانه مذكور ،سالطین ،سلسلهها و بهخصوص
نهضتها و جنبشهایي كه چندان تعلقي به تمدن عربي ـ اسالمي دوران بعد از اسالم و
بهویژه دستگاه خالفت عربي نداشتند ،به طور گسترده مورد ستایش و احترام قرار
ميگیرند .نمونههای فراوان این تقدیس و ستایش ،سلسلههای :طاهریان (331ـ314ق)،
صفاریان (341ـ040ق) ،آل بویه (033ـ441ق) و نهضتهایي چون :شعوبیه ،ابومسلم
(متوفای 701ق) و بابك خرمدین (متوفای 330ق) تا پادشاهان زندیه را دربرميگیرد؛

108

چنانكه به عنوان مثال ،سعید نفیسي (7041ش) در مقدمه خود بر كتاب گيتيگشا كه
نخستینبار در سال 7071ش منتشر شده ـ كه البته به جهت ناخوشایندی نظام حكومتي
وقت از بعضي مطالب آن ،جمعآوری ميشود109ـ درباره امرا و سالطین زندی ،با رویكرد
مليگرایانه به ستایش و داوری ميپردازد.

110
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نتيجهگيري

در بررسي حاضر ،ضمن مطالعه روند پیدایش آثار برجسته تاریخنگاریهای شرقشناسان و
ایرانشناسان اروپایي درباره گذشته ایراني و بهخصوص پیشینه باستاني ایران ،چگونگي
تأثیرگذاری این تواریخ بر پیدایش رویكردهای مليگرایانه در میان مورخان و محققان
ایرانيِ عهد قاجار و پهلوی اوّل ،مورد تبیین و تحلیل قرار گرفت كه نتیجه آن ،نشان داد
غالب مورخان و محققان ایراني با تأثیرپذیری گسترده و ادامه مسیر تاریخنگاری
ایرانشناسان اروپایي ،با توجه به مسائلي چون :نژاد ،سرزمین و ملیت ،به بررسي و نگارش
تاریخ سرزمین خود پرداختند و با مبنا قراردادن چارچوبهای «سلطنت یا سلسلهمحور» و
«نژادمحور» ،به تألیف تاریخ ایران پرداختند و آگاهانه یا ناآگاهانه ذهنیت تاریخي
روشنفكران و اندیشمندان همنسل خود یا نسلهای بعدی را تحت تأثیر رویكردها و
دیدگاههای مليگرایانه قرار دادند .طبیعي است ،این نژادمحوری در تاریخنگاری ،موجب
طرد یا نفي برخي از اقوام و نژادهای دیگر ساكن ایران گردید و نه تنها مانعي در تحكیم
وحدت ملي دانسته ميشود ،بلكه به صورتي تناقضآمیز باعث شكنندگي وحدت ملي و
تاریخي ،و ظهور جریانهای قومگرا در میان برخي از اقوام ایراني شد و نوعي از نژادگرایي
بيسرانجام را در بین برخي از این اقوام پدید آورد.
همچنین ،مالحظه شد كه به دنبال تالشها و اقدامات اروپاییان در شناخت شرق
اسالمي و تولد زیرشاخههای این تالشها و مطالعات در قالب جریانهایي چون
ایرانشناسي ،بهتدریج ابعاد گوناگون و بعضاً ناشناختهای از گذشته باستاني ملل شرق
میانه ،شناسایي و بازكشف شد .طيّ سده نوزدهم ،مطالعات و تحقیقات دانشمندان،
مأموران سیاسي و نظامي و سیاحان اروپایي به تدوین چارچوبها ،تقسیمبندیها و
دورههای تاریخي مشخصي برای ملتها و كشورهای مختلف منطقه شرق میانه و
بهخصوص ایران انجامید .مجموعه این اقدامات و بررسيهای میداني و كتابخانهای
گسترده ،به مورخان و باستانپژوهان غربي این امكان را داد تا شناخت تازه و روشمندی از
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تاریخ فرهنگ و تمدن ایران طيّ گذشته طوالني این كشور به دست آورند .این شناخت
جدید ،در قالب نگارش تواریخ جامع و تكنگاریهای متعدد درباره دورههای مختلف تاریخ
ایران از سوی شرقشناسان و ایرانشناسان تبلور یافت و میراث آن ،در شكل تاریخهای
مليگرایانه و ستایشآمیز نسبت به ایران و ایرانیان و بهخصوص گذشته باستاني
ایرانشهر ،به دست محققان و اندیشمندان معاصر ایراني رسید.
نسل جدید مورخان آكادمیك ایراني ،با بهرهبرداری از این میراث غني و متنوع و تحت
تأثیر دیدگاه مليگرایانه ایرانشناسان ،به نگارش تواریخ ملي و ترویج آن در میان
بخشهای مختلف مردم ایران پرداختند و بدین شكل ،موجبات تثبیت دیدگاهي
ملي گرایانه در نگاه به تاریخ ایران و ترویج آن در سطوح علمي و دانشگاهي را فراهم
آوردند .این روند ،طيّ دوره پهلوی اوّل ،بهتدریج ثبات و استقرار الزم را یافت و در كنار
سایر اصالحات تجددطلبانه و دین و سنّتستیزانه رضاشاهي ،نقش مؤثر و ماندگاری را در
بازتعریف و تثبیت هویت جدید ایراني ایفا كرد و زمینههای ارائه قرائتي واحد و رسمي از
تاریخ و زبان ملي برای ایران را به وجود آورد .بدین ترتیب ،در اثر تاریخنگاریهای
مليگرایانه آن عهد و بهویژه تثبیت نگاهي واحد و مليگرایانه به تاریخ ایران و بهخصوص
تاریخ ایران باستان ،اندكاندك الگوی نویني از تاریخنگاری در ایران معاصر شكل گرفت
كه روشمندبودن ،علميبودن و پایبندی آن به اسلوبها و اشكال مليگرایي ،از مهمترین
مشخصههای آن به شمار ميرود .این سبك از تاریخنگاری مليگرایانه یا «مكتب
تاریخنگاری مليگرایانه» ،كموبیش و همچنان در فضای تاریخنگاری علمي و سراسری
ایران پابرجاست.
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پينوشتها:

 .1براي مطالعه نمونهاي از اين ستايشها و نكوهشها ،ن.ك :سامي ،علي ،گزارشهاي
باستانشناسي 4 ،ج ،شيراز :چاپخانه موسوي ،ص  1331ـ 1331؛ آلاحمد ،جالل ،در خدمت و
خيانت روشنفكران ،تهران :خوارزمي ،ج 1331 ،2ش.
 .2الدسوقي ،محمد ،الفكر اإلستشراقي تاريخه وتقويمه ،بيروت :مؤسسة التوحيد للنشر الثقافي،
1411ق1991/م ،ص  21ـ .29
 ،Edward Said .3ادوارد وديع سعيد ،متفكر و انديشمند آمريكايي فلسطينيتبار بود كه بخش
عمده حيات علمي خود را در دانشگاههاي مطرح آمريكا نظير :هاروارد ،پرينستون و كلمبيا سپري
كرد .او از جمله بنيانگذاران نظريه پسااستعماري بود و به واسطه طرح نظريه شرقشناسي خود ،از
شهرتي جهاني برخوردار است.
4. Edward Said, Orientalism, London, Penguin, 1977, P. 81.
 .3براي نمونه ،ن.ك :الدسوقي ،محمد ،پيشين؛ ثواقب ،جهانبخش ،نگرشي تاريخي بر رويارويي

غرب با اسالم ،قم :مؤسسه بوستان كتاب1319 ،ش؛ زماني ،محمدحسين ،شرقشناسي و
اسالمشناسي غربيان؛ تاريخچه ،اهداف ،مكاتب و گستره فعاليت مستشرقان ،قم :مؤسسه بوستان

كتاب1313 ،ش؛ ذاكر اصفهاني ،عليرضا ،فرهنگ و سياست ايران در عصر تجدد
(1311ـ1321ش) ،تهران :مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران1311 ،ش.

 .1براي نمونه ،عالوه بر منابع يادشده ،ن.ك :سحاب ،ابوالقاسم ،فرهنگ خاورشناسان در شرححال
و خدمات دانشمندان ايرانشناس و مستشرقين ،تهران :شركت طبع كتاب1311 ،ش؛ طيباوي،
عبداللطيف ،خاورشناسان انگليسيزبان ،ترجمه سيد خليل خليليان ،تهران :نويد1349 ،ش.
7. Said, Ibid, P. 18-19.
 .1براي اطالعات بيشتر درباره نقش كليسا در شروع مطالعات شرقشناسي و اسالمشناسي در
اروپا ،ن.ك :الدسوقي ،محمد ،پيشين ،ص  41ـ 41؛ ثواقب ،جهانبخش ،پيشين ،ص  119به بعد.
 .9براي اطالعات بيشتر درباره پيوند گسترده مطالعات شرقشناسي و اسالمشناسي با استعمار،
ن.ك :الدسوقي ،محمد ،پيشين ،ص  31ـ 31؛ ثواقب ،جهانبخش ،پيشين.
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10. Said, Ibid, P. 52.
11. Ibid, P. 23.
سعيد در صفحات  224تا  221كتاب خود ،با تفصيل بيشتري به موضوع تبديل شرقشناسان به
مأموران حكومتهاي استعماري پرداخته است.
 .12جك شاهين ،از اساتيد مسيحي عربتبار مقيم آمريكا در حوزه رسانه ،با تجزيه و تحليل چند
صد فيلم سينمايي ،چگونگي تصويرسازي منفي سينماي غرب و بهخصوص هاليوود از مسلمانان و
اَعراب را به صورتي مفصل و محققانه بررسي كرده است.
Jack Shaheen, Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People,
Massachusetts, Olive Branch Press, 2009.
13. Islamophobia.
14. Iranophobia.
 . 13سعيد ،به عنوان يك فلسطيني عرب و مسيحي مقيم آمريكا ،از تصور منفي و ناخوشايند
آمريكاييان و حتي اساتيد دانشگاههاي آمريكايي در خصوص فلسطينيها بهتلخي ياد ميكند و
برداشتهاي كليشهاي غربيان درباره شرق ،اَعراب و مسلمانان و نيز ترويج آن از طريق رسانههاي
جمعي را «ديوشناسي» آكادميك ميخواند)Said, Ibid, P. 41-42( .
16. Edward Said, Orientalism, London, Penguin, 1977.
 .11الدسوقي ،محمد ،پيشين.
 .11ثواقب ،جهانبخش ،پيشين.
 .19زماني ،محمدحسين ،پيشين.
 .21طاهري ،ابوالقاسم ،سير فرهنگ ايراني در بريتانيا يا تاريخ دويستساله مطالعات ايراني ،تهران:
انجمن آثار ملي1332 ،ش.
 .21گابريل ،آلفونس ،تحقيقات جغرافيايي راجع به ايران ،ترجمه فتحعلي خواجه نوري ،تهران:
ابنسينا1341 ،ش.
22. Alfons Gabriel.
 .23طرفداري ،عليمحمد« ،زيباتر از تاريخ؛ مصاحبه با پرويز رجبي ،مؤلف كتاب هزارههاي
گمشده» ،روزنامه همشهري ،سال  ،11ش .1312/1/1 ،3119
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 .24براي آخرين مرجع نگارشيافته درباره تاريخ رسمي ايران ،ن.ك :موسوي بجنوردي ،كاظم و
ديگران ،تاريخ جامع ايران 21 ،ج ،تهران :مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمي1393 ،ش.
 .23نهاوندي ،هوشنگ ،آخرين روزها؛ پايان سلطنت و درگذشت شاه ،ترجمه بهروز صوراسرافيل
و مريم سيحون ،لس آنجلس :شركت كتاب1313 ،ش2114/م ،ص .21
 .21براي نمونههاي ديگري از اين نوع رويكرد به قلم محققان مسائل تاريخي ،ن.ك :كسروي،
احمد ،شهرياران گمنام ،تهران :جامي1311 ،ش ،ص 13؛ طاهري ،ابوالقاسم ،پيشين ،مقدمه انجمن
آثار ملي؛ هرتسفلد ،ارنست ،تاريخ باستاني ايران بر بنياد باستانشناسي ،ترجمه علياصغر حكمت،
تهران :انجمن آثار ملي1334 ،ش ،ص  ،3مقدمه علياصغر حكمت.
27. Karl Meier-Lemgo, Engelbert Kaempfer, Der erste deutsche
Forschungsreisende, 1651-1716; Leben, Reisen, Forschungen nach
den bisher unvero ffentlichten Handschriften Ka mpfers im Britischen
Museum, Stuttgart, Strecker und Schro der, 1937.
28. Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie & en d'autres pays
circonvoisins, Amsterdam, Chez S.J. Baalde, à Utrecht chez J. van
Schoonhoven & Comp, 1776.
29. The British East India Company.
30. The Asiatic Society of Bengal.
Sir William Jones .31؛ وي زبانشناس ،خاورشناس ،هندشناس و اديب انگليسي و از
بانيان نظريه خويشاوندي زبان سانسكريت با زبانهاي اروپايي بود كه به زبانهاي متعددي تسلط
داشت و بخشي از زندگي خود را در هند سپري كرد و در همان جا نيز درگذشت.
 .32طاهري ،ابوالقاسم ،پيشين ،ص .11
33. Napoléon Bonaparte.
 .34گابريل ،آلفونس ،پيشين ،ص  112ـ .113
35. Sir William Ouseley.
36. Sir Gore Ouseley.
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 . 31سر گور اوزلي نيز همچون ساير همتايان خود ،در خاورشناسي بيش از هر چيز به ادب
فارسي توجه و عالقه نشان داد .براي آشنايي با مهمترين اثر تأليفي وي در باب زبان و ادبيات
فارسي ،ن.ك:
Gore Ouseley, Biographical Notices of Persian Poets; with Critical
and Explanatory Remarks, London, Oriental Translation Fund of
Great Britain and Ireland, 1846.
 .31طاهري ،ابوالقاسم ،پيشين ،ص  11ـ .14
39. Sir William Ouseley, Travels in Various Countries of the East:
More Particularly Persia, 3 Vols., London,1819-1823.
 .41غفاری قزویني ،قاضي احمد ،تاریخ جهانآرا ،به كوشش عالمه قزویني ،تهران :كتابفروشي حافظ،
7040ش.
 .41طاهري ،ابوالقاسم ،پيشين ،ص  14ـ .11
42. Sir John Malcolm, the History of Persia: From the Most Early
Period to the Present Time, 2 Vols., London, John Murray, 1829.
 .43ملكم ،سر جان ،تاريخ ايران 2 ،ج ،ترجمه ميرزا اسماعيل حيرت ،تهران :چاپ سنگي،
1312ق.
 .44گابريل ،آلفونس ،پيشين ،ص .114
 .43هالينگيري ،ويليام ،روزنامه سفر هيئت سر جان ملكم به دربار ايران ،ترجمه اميرهوشنگ
اميني ،تهران :كتابسرا1313 ،ش ،ص .31
 .41دكن ،نام پهناورترين فالت سرزمين مركزي شبهقاره هند است كه بخش عمده مناطق جنوبي
هندوستان را دربرگرفته و خط ساحلي مثلثشكل شبهقاره را تشكيل ميدهد .در دوران حاكميت
سلسلههاي اسالمي بر هند ،بخش جنوبي شبهقاره هند ،دكن خوانده ميشد و اين بخش ،منطقهاي
مستقل به شمار ميرفت .براي اطالعات بيشتر ،ن.ك:
William Wilson Hunter, the Imperial Gazetteer of India, London,
Trubner & Co., 1886.
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 .41حيدرآباد ،از شهرهاي بزرگ و تاريخي هند در فالت دكن است كه طيّ قرنها مركز فرهنگ و
تمدن ايراني ـ اسالمي به شمار ميرفته و مركز بسياري از سلسلههاي اسالمي هند همچون قطب
شاهيان ،در اين شهر قرار داشته است .براي اطالعات بيشتر ،ن.ك:
William Wilson Hunter, the Imperial Gazetteer of India, London,
Trubner & Co., 1886.
 .48جنگ ميسور ،در سال 1192م پس از سالها جنگ و صلح ميان فتحعليخان بهادر ،مشهور
به تيپو سلطان يا تيپو صاحب ،آخرين حكمران شيعه ميسور در جنوب هند ،با ارتش بريتانيا رخ
داد و طيّ آن ،تيپو سلطان ،سرانجام شكست خورد و مناطق جنوب هند ،تحت سلطه انگلستان
درآمد .براي اطالعات بيشتر ،ن.ك:
Alexander Dirom, a Narrative of the Campaign in India Which
Terminated the War with Tippoo Sultan in 1792, New Delhi, Asian
Educational Services, 1997.
 ،Lord Richard Colley Wellesley .49متولد ايرلند و از سياستمدارن و مأموران
استعماري بريتانيا و فرمانرواي هند بريتانياست.
 .31هالينگيري ،ويليام ،پيشين؛ ماركام ،كلمنت ،تاريخ ايران در دوره قاجار ،ترجمه ميرزا رحيم
فرزانه ،به كوشش ايرج افشار ،تهران :نشر فرهنگ ايران1311 ،ش ،ص .41
 .31طاهري ،ابوالقاسم ،پيشين ،ص  14ـ .11
 .32همان ،ص  11ـ .11
53. Malcolm, Ibid, Vol. 1, P. 5.
 .گابريل ،آلفونس ،پيشين ،ص 114؛ امده ژوبر ،پ ،مسافرت در ارمنستان و ايران ،به انضمام 54
جزوهاي درباره گيالن و مازندران ،ترجمه عليقلي اعتماد مقدم ،تهران :بنياد فرهنگ ايران،
1341ش ،ص .123
 .33براي نمونه ،ن.ك :طاهري ،ابوالقاسم ،پيشين ،ص  12و .11
 .31هرن ،پاول ،تاريخ مختصر ايران از اوّل اسالم تا انقراض زنديان ،ترجمه صادق رضازاده شفق،
تهران :كميسيون معارف1314 ،ش ،ص  2ـ .3
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 .31طاهري ،ابوالقاسم ،پيشين ،ص .12
58. Malcolm, Ibid, Vol. 1, P. 75-78.
همچنين ،ن.ك :طاهري ،ابوالقاسم ،پيشين ،ص  12و .11
 .39گفتني است كه بعد از مالكوم ،دومين شرقشناس بريتانيايي كه به نگارش تاريخ ايران از عهد
باستان تا دوره قاجار و سلطنت ناصرالدينشاه پرداخت ،سر كلمنت ماركام ( Clements
 )Robert Markhamاز كارمندان كمپاني هند شرقي بود كه او نيز به دليل بياطالعي از
سلسلههاي هخامنشي و اشكاني ،همچون مالكوم تاريخ ايران را با حوادث اساطيري و سلسلههاي
پيشدادي و كياني آغاز كرده است .در اين باره ،ن.ك:
Clements Robert Markham, a General Sketch of the History of Persia,
London, Longmans Green and Co., 1874.
همچنين ،براي زندگي ،فعاليت ها و آثار وي ،ن.ك :ماركام ،كلمنت ،پيشين ،مقدمه ايرج افشار ،ص
 1ـ .4
 .11طاهري ،ابوالقاسم ،پيشين ،ص .11
61. Malcolm, Ibid, Vol. 1, P. 7.
 ،Sir Henry Rawlinson .12ديپلمات ،شرقشناس و از افسران نظامي ارتش بريتانيا بود كه
به واسطه موفقيت در كشف رمز خط ميخي هخامنشي و خواندن كتيبههاي بيستون ،مشهور است.
63. George Rawlinson, a Memoir of Major-General Sir Henry
Creswicke Rawlinson, London, Longmans Green and Co., 1898, P.
18-19.
 .14سيمونيچ ،اي .او ،خاطرات وزير مختار؛ از عهدنامه تركمانچاي تا جنگ هرات ،ترجمه يحيي
آرينپور ،تهران :پيام1333 ،ش ،ص  .134سيمونيچ ،در مقام وزير مختار روسيه ،به طور طبيعي،
با مأموران انگليسي خصومت داشت و از همين رو ،در خاطرات خود ،از راولينسون به عنوان
كسي كه «در مفسدهجويي و فتنهانگيزي بسيار توانا و چيرهدست بود» ياد ميكند( .سيمونيچ،
پيشين ،ص )134
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 ،Georg Friedrich Grotefend .13شرقشناس ،زبانشناس مشهور آلماني و كاشف رمز
خط ميخي هخامنشي كه توانست واژگان خط ميخي را با بهرهگيري از رونوشتهاي سياحاني
چون كارستن نيبور ،رمزگشايي كند.
 .11لوكوك ،پيير ،كتيبههاي هخامنشي ،ترجمه نازيال خلخالي ،تهران :نشر و پژوهش فرزان روز،
1312ش ،ص .23
 . 11به دليل فقر مطالعات محققان ايراني در حوزه بازخواني تحقيقات خاورشناسان در باب خط
ميخي هخامنشي ،تاكنون حاصل تحقيقات ايرانشناساني چون راولينسون در قرائت كتيبههاي
هخامنشي و از جمله كتيبه بيستون ،چندان مورد مطالعه انتقادي زبانشناسان ايراني قرار نگرفته
است .براي يك بررسي نادر در بازخواني انتقادي خط ميخي هخامنشي ،ن.ك :نيكآيين ،فضلاهلل،

چنين گفت داريوش؛ پژوهشي نو در موضوع خط ميخي و پارسي باستان (نقدي بر يافتههاي
ايرانشناسان) ،تهران :بيان آزادي1313 ،ش.
68. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.
 .19طاهري ،ابوالقاسم ،پيشين ،ص  122ـ .121
 .11همان ،ص  132ـ .133
 ،George Rawlinson .11شرقشناس ،تاريخنگار و الهياتشناس مشهور بريتانيايي كه آثار
مفصلي را درباره سلسلههاي باستاني ايران به نگارش درآورد.
72. George Rawlinson, the Five Great Monarchies of the Ancient
Eastern World, 4 Vols., London, John Murray, 1871; George
Rawlinson, the Sixth Great Oriental Monarchy, London, Longmans
Green and Co., 1873; George Rawlinson, the Seventh Great Oriental
Monarchy, 3 Vols., New York, Dodd Mead and Company, 18821885.
73. George Rawlinson, the Story of Parthia, London, T. Fisher Unwin,
1893.
 ،Arthur Emanuel Christensen .14شرقشناس ،ايرانشناس ،و لغتشناس مشهور
دانماركي كه آثار متعددي را درباره تاريخ ساسانيان و ادبيات فارسي به نگارش درآورد.
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 .13كريستنسن ،آرتور ،ايران در زمان ساسانيان ،ترجمه رشيد ياسمي ،تهران :دنياي كتاب،
1311ش.
 .11استاد تاريخ ايران باستان و متخصص تاريخ ايران عهد ساساني كه تاكنون كتابها و مقاالت
متعددي را درباره دوره ساسانيان منتشر كرده و بعضي از آثار انگليسي او ،به فارسي نيز ترجمه
شدهاند.
 .11دريايي ،تورج ،سقوط ساسانيان؛ فاتحين خارجي ،مقاومت داخلي و تصوير پايان جهان،
ترجمه منصوره اتحاديه و فرحناز اميرخاني حسينكلو ،تهران :نشر تاريخ ايران1311 ،ش ،ص
.11
 Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire,و78. Touraj Daryaee
London, I. B. Tauris, 2014.
 .19استاد دانشگاه اوپساالي سوئد و پژوهشگر حوزه تاريخ و ادبيات ايران كه آثار متعددي را
درباره تاريخ فرهنگ و تمدن ايران به رشته تحرير درآورده است.
 .11حصوري ،علي ،آخرين شاه ،تهران :نشر چشمه1311 ،ش.
 .11كريستنسن ،آرتور ،تاريخ سلطنت قباد و ظهور مزدك ،ترجمه نصراهلل فلسفي ،تهران :مؤسسه
خاور1319 ،ش.
 .12همو ،وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهي ساسانيان ،ترجمه مجتبي مينوي ،تهران:
كميسيون معارف1314 ،ش.
 .13همان ،ص .1
 .14كريستنسن ،آرتور ،ايران در زمان ساسانيان ،پيشين ،ص .11
 .13براي نمونه ،ميتوان از اين آثار شاخص و مرجع نام برد :پيرنيا ،حسن ،ايران باستان 3 ،ج،
تهران :دنياي كتاب1312 ،ش؛ مشكور ،محمدجواد ،ايران در عصر باستان ،تهران :سازمان تربيت
معلم و تحقيقات تربيتي1343 ،ش.
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 .11براي مثال ،ن.ك :ضياابراهيمي ،رضا« ،خودشرقيگرايي و بيجاسازي؛ استفاده و سوءاستفاده
از گفتمان آرياييگرايي در ايران» ،ترجمه عليمحمد طرفداري ،فصلنامه ايراننامه ،سال  ،31ش
 ،4زمستان 1394ش2111/م.
 .11آخوندزاده ،ميرزا فتحعلي ،مكتوبات ،تبريز :نشر احيا1331 ،ش.
 .11آقاخان كرماني ،ميرزا ،سه مكتوب ،به كوشش بهرام چوبينه ،آلمان :نشر نيما2111 ،م.
 .19ميرزاقاجار ،جاللالدين ،نامه خسروان ،الهور :چاپ سنگي1911 ،م.
 .91براي بحث درباره تاريخنگاري مليگرايانه روشنفكران (منوّر الفكرهاي) مورد اشاره ،ن.ك:
طرفداري ،عليمحمد« ،در جستوجوي خدمت و خيانت در تاريخ؛ بررسي تأثير ناسيوناليسم بر

تاريخنگاري ايران از دوره قاجاريه تا پايان حكومت پهلوي اوّل» ،دوفصلنامه تحقيقات تاريخ
اجتماعي ،ش  ،1بهار و تابستان 1319ش.
 .91براي نمونه ،اين آثار قابل ذكرند :پيرنيا ،حسن ،ايران باستان 3 ،ج ،تهران :دنياي كتاب،
1312ش؛ تقيزاده ،حسن ،از پرويز تا چنگيز ،تهران :مطبعه مجلس1319 ،ش؛ اقبال ،عباس،
تاريخ ايران از انقراض ساسانيان تا انقراض قاجاريه ،تهران :دبير1311 ،ش.
 ،Abraham Valentine Williams Jackson .92از شرقشناسان و ايرانشناسان بنام
آمريكايي و متخصص زبانهاي هندواروپايي كه آثاري چند را درباره آيين زردشت و زبان
اوستايي تدوين كرد.
 .93و ،آبراهام و ويليامز جكسن ،سفرنامه جكسن؛ ايران در گذشته و حال ،ترجمه منوچهر اميري
و فريدون بدرهاي ،تهران :خوارزمي1319 ،ش ،ص .42
 .94جكسن ،ويليامز ،پيشين ،ص  129ـ .131
95. Wipert Von Blocher.
 .91فون بلوشر ،ويپرت ،سفرنامه بلوشر ،ترجمه كيكاووس جهانداري ،تهران :خوارزمي1319 ،ش،
ص  13ـ .14
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 .91براي نمونههاي ديگري از اين رويكرد ،ن.ك :گوبينو ،ژوزف آرتور ،تاريخ ايرانيان دوره
باستاني ،ترجمه ابوتراب خواجه نوريان ،تهران :ثالث1311 ،ش؛ هرتسفلد ،ارنست ،پيشين؛ جان
آربري ،آرتور ،ميراث ايران  ،ترجمه احمد بيرشك و ديگران ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب،
1331ش.
 .91اعتماد السلطنه ،محمدحسنخان ،درر التيجان في تاريخ بنياألشكان ،به كوشش نعمت
احمدي ،تهران :اطلس1311 ،ش.
 .99براي مثال ،ن.ك :همان ،ص .12
 .111همان ،ص .99
 .111محمدحسين اديب اصفهاني ،متخلص به «فروغي» و معروف به ذكاءالملك ،از رجال صاحب
علم و معرفت و ادب در دوره قاجار است كه در اشعار و نوشتههاي خود ،به «اديب» تخلص
ميكرد و از سوي ناصرالدينشاه ،لقب «فروغي» به او بخشيده شد .او پدر محمدعلي فروغي ،اديب
و سياستمدار مشهور ايراني است.
 .112توكلي طرقي ،محمد ،تجدد بومي و بازانديشي تاريخ ،تهران :نشر تاريخ ايران1312 ،ش ،ص
.43

 .113اديب اصفهاني ،محمدحسين (ذكاءالملك فروغي) ،تاريخ سالطين ساساني كه طبقه چهارم از
ملوك فرس يا پادشاهان عجم بودهاند 2 ،ج ،طهران :اداره انطباعات1313 ،ـ1313ق.
 .114پيرنيا ،حسن (مشير الدوله) ،ايران باستان يا تاريخ مفصل ايران قديم ،ج  ،1با مقدمه
محمدابراهيم باستاني پاريزي ،تهران :دنياي كتاب1312 ،ش ،ص  1ـ .1
 .113از جمله ،ن.ك :پيرنيا ،حسن ،همان ،ص  1ـ  1و .31
 .111به عنوان مثال ،ابوالقاسم طاهري نيز از پيرنيا با عنوان «مورخ بزرگ ما» ياد ميكند.
(طاهري ،ابوالقاسم ،پيشين ،ص )19
 .111براي يك نمونه از ميان دهها نمونه در دسترس از اين موضوع ،ن.ك :نفيسي ،سعيد،
پيشرفتهاي ايران در عصر پهلوي ،تهران :سازمان پرورش افكار1311 ،ش.
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 .111براي مالحظه نمونههايي از تاريخنگاري مذكور در باب سلسلهها و نهضتهاي مورد اشاره،

ن.ك :نفيسي ،سعيد ،تاريخ خاندان طاهري ،تهران :اقبال1311 ،ش؛ همو ،بابك خرمدين دالور
آذربايجان ،تهران :كتابفروشي فروغي1341 ،ش؛ قريب ،يحيي ،يعقوببنليث ،موجد اوّلين
حكومت اسالمي ايران ،تهران :كتابخانه جامي1314 ،ش؛ پرويز ،عباس ،از طاهريان تا مغول،

تهران :چاپخانه مطبوعات1311 ،ش؛ صديقي ،غالمحسين ،جنبشهاي ديني ايراني در قرنهاي
دوم و سوم هجري ،تهران :پاژنگ1312 ،ش.
 .119موسوي نامي اصفهاني ،ميرزا محمدصادق ،تاريخ گيتيگشا ،به كوشش سعيد نفيسي ،تهران:
اقبال1311 ،ش ،مقدمه ناشر.
 .111همان ،مقدمه سعيد نفيسي ،ص ت و ث.

