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Abs tract:

Oriental s tudies are considered as a collection of s tudies and researches of 
scientis ts or ins titutes in wes tern countries on various issues and notions 
about the orient. Iranian s tudies, as a branch of oriental s tudies, can be 
considered as a collection of regular and scientific s tudies that deal with 
various aspects of Iranian civilization, culture and his tory.
This article deals with the formation and application of the field of Iranian 
s tudies in the wes t and in Iran. The main ques tion is that how was the field 
of Iranian s tudies formed and applied in the wes t and in Iran?In this paper, 
based on descriptive and explanatory methods, the evolution of Iranian 
s tudies throughout his tory is examined. Then it will focus on the similari-
ties and differences between oriental s tudies and Iranian s tudies. In addi-
tion the background of these s tudies is considered. So some issues such as 
the definition of main problems considering oriental and Iranian s tudies are 
discussed. The author is also going to define either the relations or differ-
ences between oriental and Iranian s tudies. 
Findings of the research show that it can be said that Oriental s tudies and 
Iranian s tudies as a branch of it was initially formed based on political and 
economic circums tances. Then after, and especially after the Second World 
War, some activis ts in this field criticized the previous approach and tried 
to s tudy and research this branch of human knowledge in a scientific and 
objective way with a new approach while rejecting the colonial approach.
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As a result in the Orient, especially in Iran some changes in research meth-
od took place too. Although the field of Iranian s tudies in Iran was a new 
field of s tudy but there exis t different s tages and schools.Iranian Iranolo-
gis ts reacted differently towards the wes tern Oriental and Iranian s tudies. 
Some of them praised wes tern scholars and some of them criticized them 
and tried to correct them. In addition, some Iranian Iranologis ts have tried 
to s trengthen and develop this field of s tudy.They conducted new and accu-
rate s tudies and they founded scientific and academic ins titutes for Iranian 
s tudies, so that under the influence of this scientific approach, many works 
in this field have been written. Now under the supervision of the Iranian 
S tudies Foundation and with the training of experts, this field of s tudy in 
Iran is progressive and growing.Despite this, Iranian s tudies are considered 
as a new field of s tudy in Iran. Researchers in this field should continue 
regular and purposeful scientific activities, regardless of any biased ap-
proach, because of the importance and the necessity of the Iranian s tudies 
and its scientific achievements.

Keywords: Oriental S tudies, Iranian S tudies, Orientalism, Wes tern World, 
Iran 
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پیدایی و کاربست دانش ایرانشناسی نزد غربیان و ایرانیان

  سمیه خانی پور1

چکیده
شرق شناسی را ُجنگی از مطالعات و تحقیقات دانش مندان و مؤسسات کشورهای غربی درباره مسائل 
از  ُجنگی  است،  از شرق شناسی  را که شاخه ای  ایران شناسی  و  گوناگون کشورهای شرقی خوانده اند 
مطالعات منظم و علمی درباره گوشه و کنار تمدن، فرهنگ و تاریخ ایران می توان خواند. این نوشتار 
به چگونگی شکل گیری و کاربست دانش ایران شناسی در غرب و ایران می پردازد و در تفسیر مسئله 
پژوهش، از روشی توصیفی و تبیینی بهره می گیرد. از این رو، مباحثی را همچون دامنة تعاریف و مسائل 
و  ایران شناسی  تمایز  و  تفاوت  هم  هم پوشانی  و  پیوند  هم  تا  برمی رسد  ایران شناسی  و  شرق شناسی 

شرق شناسی را آشکار کند. 
دانش  و  است  اقتصادی  و  سیاسی  زمینه های  شرق شناسی  خاستگاه  پژوهش،  یافته های  پایه  بر 
دارد،  نیز چنین خاستگاهی  به شمار می رود  این دست مطالعات  از  برآمده  ایران شناسی که شاخه ای 
دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  شرق شناسی  روی کردی  و  روش شناختی  تحوالت  و  تغییرات  از  پس  اما 
شرق شناسان و ایران شناسان خارجی و داخلی متأثر از این تغییرات و تحوالت، در قالب نسلی نو بدون 
انگیزه های استعماری پیشین، به بررسی ها و مطالعات علمی در این زمینه پرداختند. این پژوهش بر پایه 
دیدگاه های ایران شناسان داخلی درباره تحقیقات شرق شناسان در ایران، به محقق ایران شناس توصیه 
این شاخه  تاریخچه  و  معنا  به  ناظر  ایران شناسی  مطالعات  از  برخی  در  رایج  از یک سونگری  می کند 

بپرهیزد تا بتواند درست را از نادرست بازبشناسد و به ایران شناسی علمی دست یابد.

کلیدواژگان 
شرق شناسی، ایران شناسی، اوریانتالیسم، جهان غرب، ایران
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مقدمه
هنگامی که از ایران شناسی سخن می رود، تعریف هایی گسترده و پرشمار در این باره به ذهن متبادر 
می شود و این تنوع و تکثر موجب ابهام معنای ایران شناسی می شود و تصویرش را به محاق می بَرد؛ 
چنان که بیش تر شخصی و برآمده از ذهن بیننده و شنوندة می نماید، اما چرا تعریف ایران شناسی واضح 
و منسجم نیست و چگونه می توان به تصویری روشن و حریمی کمابیش آشکار در این زمینه دست 
یافت؟ شاید مؤثرترین علّت این ابهام را با نظر به سرچشمه پیدایی و گسترش ایران شناسی بتوان یافت.

بیش تر متخصصان می گویند شرق شناسی سرچشمه ایران شناسی است )محیط طباطبایی،1۳51: 
529(. شرق شناسی تعیین مطالعاتی بر پایه حوزة موضوع و جغرافیای پژوهش است و حتی از منظری 
دیگر، آن را می توان زاویة نگرش به حریم موضوعی خاص تعریف کرد. این تعریف بیش تر، به وحدت 
دیدگاه پژوهش گران وابسته است و آن را با هدف های سیاسی و اقتصادی و حتی مذهبی می پیوندد. 
شرق شناسی از این منظر، تنها به فعالیت علمی معطوف نیست، بلکه محصول دوره ای است که فعاالن 
آن دوره اهداف دیگری را برای علم برمی شمردند و همین اهداف موجودیت دانش ها را تعیین و تثبیت 
بیش تر  چنان که  است؛  وابسته  استعماری  حرکت های  به  شرق شناسی  دیدگاه،  این  پایه  بر  می کرد. 

منتقدان شرق شناسی نیز از این منظر به نّقادی موجودیت آن پرداخته اند. 
این دیدگاه مانع گسترش زوایا و مناظر دیگر در این زمینه می شود. حتی هنگامی که شرق شناسی 
در راه اثبات و تعین هویت علمی اش گام نهاد، باز هم نگاه یا شاخص های شکلی گذشته درباره اش از 
میان نرفت؛ یعنی صورت شرق شناسی چنان بود که پیش تر نمایانده شده بود و شاید همین صورت و 

تصور مانع تغییر نگاه به آن می شد )دبیری نژاد، 1۳92: ۳7؛ عنایت، 1۳52: ۴2(.
آن،  اسـتعماری  انگیزه هـای  و  خطاهـا  دربـاره  چشم پوشـی  بـدون  هـم  سـومی  گـروه  بـاری، 
دسـت آوردهای مثبتـی را بـه آن نسـبت می دهنـد. ایـن پژوهـش بـا روی کـردی علمـی و واقع نگـر، 
ایران شناسـِی  و  در حوزه هـای مختلـف مشـرق زمین  از دو سـده مطالعـات  پـس  امـروز  می پرسـد 
مستشـرقان اروپایـی و پـس از عرضـه صدها مقالـه در موضوعات گوناگون شـرقی و ایرانـی، چرا باید 
دوبـاره بـه ایران شناسـی )شـناخت ایـران( پرداخـت؟ پاسـخ کوتـاه پرسـش این اسـت که منشـورات 
دانـش  ایـن  نشـده اند.  برخـوردار  سـامان مند  از طرحـی  کنـون  تـا  ایران شـناختی  و  شرق شـناختی 
خاسـتگاه و مراحـل تحولـی و تطـوری ویژه و مکاتب گوناگونی داشـته اسـت و دارد که بـرای ورود به 

حریـم آن و شـناخت تحقیقـات دقیـق و درسـت، مطالعـه آنهـا ناگزیر اسـت.
مسئله اصلی این نوشتار چگونگی پیدایی و کاربست دانش ایران شناسی در غرب و ایران است؟ 
این پژوهش با با روش توصیفی و تبیینی، تحوالت ایران شناسی را در گذر تاریخ برمی رسد؛ سپس با 
توجه به ترابط شرق شناسی با ایران شناسی و تمایز آن از یک دیگر و به پشتوانه پیشینه مطالعاتی آن 
در کشورهای پیش گام، پاسخی بدان پرسش فراهم می آورد. از طریق بررسی پیشینة این دو دانش در 
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گستره دانش بشری، به چگونگی پیدایی و شیوه کاربست آنها در ایران می توان پاسخ گفت. هم چنین 
بر اهمیت و ضرورت ایران شناسی و دست آوردهای علمی اش تأکید می شود. 

آثار گوناگونی به شرق شناسی و ایران شناسی توجه کرده اند. بررسی و نقد شرق شناسی و ایران شناسی 
را در ایران، گویی حمید عنایت، ایرج افشار، داریوش آشوری و شجاع الدین شفا آغاز کردند و بعدها 
)پس از زمان کمابیش درازی(، ناصر تکمیل همایون در مقاله ای و فرهنگ رجایی در نوشتار کوتاهی 
کار آنان را پی گرفتند. هم چنین عبدالحسین حائری در نخستین رویارویی های اندیشه گران ایرانی در 
برخورد با دو رویة تمدن بورژوازی غرب، در سطح گسترده ای، به بررسی کارشناسانه تمدن غرب و 
رویة استعماری آن در شکل های گوناگونش پرداخت. سیمین لمتون نیز گزارشی کوتاه، اما جامع دربارة 
با  نوشتار  این  لمتون گنجاند.  نوشته  ایران عصرقاجار  ترجمة  پیوست  در  ایران شناسی  و  شرق شناسی 
توجه به اهمیت و ضرورت دانش ایران شناسی به رفع برخی از کمبود ها و آسیب ها در این باره می پردازد.

شرق شناسی و دیرینۀ آن
حوزة فکری و تخصصی شرق شناسی گوشه و کنار و ویژگی های گوناگونی دارد:

1. ارتباط تاریخی و فرهنگی اروپا و آسیا که از چهار هزار سال پیش آغاز شده است و پیوسته تغییر 
می پذیرد؛

2. رشته ای تخصصی در غرب که از سده نوزدهم میالدی به بعد پیدا شد تا به تحقیق درباره فرهنگ، 
آداب و سنن شرقی بپردازد؛

معنای  به  شرق  یعنی  جهان؛  »شرقی«  بخش  درباره  ایدئولوژیک  فرضیات  و  تصورات  اوهام،   .۳
ایدئولوژیک، غیریتی متمایز در برابر غرب مدرن دارد. و به تعبیر دیگر، شرق و غرب دو مفهوم 
جغرافیایی نیستند، بلکه در حوزه ها و قلمروهای دیگری چون سیاست، حکمت، فلسفه، عرفان و 

تاریخ هم در برابر یک دیگرند.
هر سه تعریف و تعبیر در یک چیز مشترَکند: »خطی« که شرق را از غرب جدا می کند. این خط 
عاملی طبیعی نیست، بلکه »عاملی انسانی« به نام »جغرافیای تخیلی« است. شرق و غرب با انسان 
نسبتی دارند و از عناصر جدایی ناپذیر عالم انسانی )نه عالم طبیعی یا الوهی(اند. با توجه به اینکه عالم 
بشری حوزة تحقیق، موضوع تحقیق و محقق را در بردارد، هنگام مطالعة شرق شناسی به این دو عامل 
باید نظر داشت. به تعبیر دیگر اگر  شرق شناسان در سویی و شرقیان در سوی دیگر نباشند، بحث دربارة 

شرق شناسی ممکن نخواهد بود ) سعید، 1۳7۴: 5۳؛ نظری، 1۳85: 26(.
باری، شرق شناسی از زمینه های پژوهشی و مطالعاتی اواخر سدة هجدهم میالدی است که در قالب 
گفتمانی رایج در کشورهای اروپایی نمود یافت )نظری، 1۳85: 26(. »شرق شناسی«، ترجمة اصطالح 
کمابیش تازه اوریانتالیسم1 است که از زبان های اروپایی به فارسی آمد و در معنای لغوی »پژوهش 
و شناخت تمام دانش ها و آداب و رسوم مردم خاورزمین« به کار رفت و بنابراین، پیشینه درازی دارد؛ 

1. Orientalism.



۴8
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــامره دوم  | تابستان 1399

چنان که تعابیر خاص ارسطو و بقراط1 درباره شرق، نوشته های هرودت درباره ایران عصر هخامنشی یا 
پژوهش های پلیپ که در دوره اشکانیان سیاست شرق و غرب را تحلیل می کرد، گونه ای شرق شناسی 

به شمار می روند. 
کسانی در سده های میانه )سده ششم و هفتم قمری( یا هنگام برپایی جنگ های صلیبی که از علل 
پاصلی خاورشناسی اروپاییان بود، به پی گیری این دست از مطالعات پرداختند و آنها را تا مرحله تازه 
و گسترده تری پیش بردند، اما اگر شرق شناسی در معنای مطالعة غربیان درباره شرق در جایگاه »چیز 
دیگر2« به کار رَود )لمتون، 1۳75: ۴21-۴22؛ خوش نویس، 1۳78: 99(، تحول و تطور مفهومی آن با 

تحول و تطور مفهوم پیش گفته متمایز است.
از این رو، زمینة پژوهشی شرق شناسی در دوران مدرن پس از رنسانس غرب )دومین مرحله تاریخی 
میانه و دوران  از سده های  یا پس  از دوران کالسیک و زعامت مذهبی  یعنی پس  آمد؛  پدید  غرب( 
مدرن، در سده نوزدهم میالدی هم زمان با گسترش مکاتب فکری دیگر غرب همچون عقل گرایی، 

تاریخی نگری و ساختارگرایی به اوج گسترش خودش رسید. 
به معنا،  اثر روش تحلیلی منضبط، جزئی نگر و بی اعتنای آن  بر  پیدایی اش  آغاز  از  شرق شناسی 
قربانی قانون طبیعی و بیش تر به سوژة پژوهنده )انسان غربی( ناظر بوده نه متعلق پژوهش )شرق(؛ یعنی 
بیش تر درباره گرد آوری اطالعات مفید برای کشورها، مردم و فرهنگ های شرق دلواپس بوده است. 
به تعبیر دیگر، غرب در توسعه برون مرزی جغرافیایی اش، همواره می کوشید بهتر بفهمد تا بهتر چیره 
شود؛ زیرا دانش، قدرت است و ویژگی های شرق شناسی کالسیک بیش تر به ویژگی های حرکت های 
ایدئولوژی های  یعنی  می ماند؛  فاشیسم(  و  نازیسم  نژادپرستی،  )امپریالیسم،  غرب  فرهنگ  استعماری 

سلطه جویی که بر برتری غرب بر شرق تأکید می کنند.
شرق شناسی فعالیتی غربی و نماینده شوقی وافر است که قدرِت روابط را میان خود و دیگری )غربی 
و غیر غربی؛ جهان نو و کالسیک؛ دوران مدرن و عهد باستان( تعیین می کند. این داوری ناخوشایند 
بدون توجه به تفاوت های ظریف غربیان خاورشناس با یک دیگر، بی گمان قضاوت دردناکی است، اما در 
سطح ناآگاهی تاریخی مردم و در سطح مفاهیم و تصاویر، به شکل نادقیقی واقعیت دارد )حنفی، 1۳90: 
16(. از این رو، می توان گفت آغاز شرق شناسی و عالقه به پژوهش دربارة آن با دو موضوع گسترش 
روابط اقتصادی و سیاسی غرب با شرق و توسعه فعالیت های تبشیری و تبلیغی دینی مرتبط بوده است. 
به تعبیر دیگر، اقتصاد و دین مایه و پایه مطالعات شرق شناسی اند )ملکشاه، 1۳88: 55(. بنابر روی کرد 
استعماری در آن زمان شرق و شرقی ها تنها از این دید که موضوعی برای تفسیر بودند، سودمند شمرده 
بلکه شرق شناس  نبودند،  )نمودارکننده(  نُماینده  اما هرگز  نمودار می شدند،  می شدند. شرقیان همواره 
همواره حاضر و شرق همواره غایب است. شرق و شرقیان همچون »متون« و »موضوع های« واقعی 
و خیالی در خدمت نویسندگان اروپایی بودند. نوشته های غربی و سکوت شرقی زمینه را فراهم می کند 
که چیزهای گوناگونی را »شرقی« بخواننده و بر آنها اَنگ »شرقی« بزنند. اصطالحاتی همچون فساد، 

1. بقراط در تمایز یونانی ها و شرقی ها 
در زد و خوردهای دولت شهرهای یونانی 
با ایران هخامنشی بر این باور است که 
»اروپایی ها جسور و جنگ آور و مایل به 
تهاجم ]و[ خواهان آزادی اند و حاضرند 

برای آن جنگیده و کشته شوند. آسیایی 
خردمند و متمدن و آرامش طلب و فاقد 

انگیزه که در صورت تضمین رفاه و 
آرامش آماده تن دادن به بندگی است« 

)لوگوف، 1۳۹1: ۲۸(.
۲. مجموعه فرهنگ ها و تمدن هایی که نه 

تنها از دید جغرافیایی در جای دیگرند، 
بلکه از دید ماهوی با تمدن غرب 

متفاوتند )آشوری، 1۳51: 9(.
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قساوت، استبداد، جوهر، روحیه، عرفان، شهوانیت، روح و شکوه شرقی به زودی به گفتمان روزانه ناظران 
اروپایی راه یافت و شرق نه  تنها به کالبد دستگاه اندیشگی بدل گشت که در جایگاه هستی شناختی 
»دیگری« نشست؛ دیگری ای که می بایست کشف، مهار، رهانیده، و متمدن می شد )دبیریان تهرانی 

و نوتاش، 1۳9۳: 78(.
واژه شرق شناسی در فرهنگستان های کشورهای گوناگون غربی از رسمیت برخوردار شد؛ چنان که 
نخست انگلیسی ها )1779 م / 1157 ش( و بیست سال پس از این فرانسوی ها )1799 م/1177 ش( 
)18۳7 م/1215 ش(.  آن رسمیت بخشید  به  فرانسه  فرهنگستان  و سرانجام  کار می بردند  به  را  آن 
بنابراین، شکل های گوناگون شرق شناسی؛ مانند شرق شناسی انگلیسی، فرانسوی، امریکایی، آلمانی، 

روسی و ایتالیایی پدید آمدند. 
برای شناخت ساختار و چگونگی تحول هر یک از گونه های شرق شناسی باید به توسعه استعماری 
غرب نظر کرد. برای نمونه، شرق شناسی اروپایی )به ویژه فرانسوی و انگلیسی( تا پایان سده نوزدهم 
میالدی پدیده ای حاکم بود، اما از جنگ جهانی دوم به بعد، شرق شناسی امریکایی به جای شرق شناسی 
اروپایی نشست. این جابه جایی تغییرات صحنه سیاسی ـ اقتصادی جهان را بازمی تابید. هم چنین نفوذ و 
قلمرو سیاسی دولت های استعماری در قاره های آفریقا و آسیا، با شرق شناسی آن دولت ها در قاره های 
شکوفاتر  ایران  و  هند  در  انگلیسی  شرق شناسی  دلیل،  همین  به  و  است  مرتبط  مستقیم  شده،  یاد 
آفریقا  شمال  و  مغرب  عربی  کشورهای  در  فرانسوی  اما شرق شناسی  بود،  فرانسوی  از شرق شناسی 
)لمتون: ۴2۴-۴2۳؛ کشیک نویس رضوی،  نیرومندتر شد  انگلیسی در آن سرزمین ها  از شرق شناسی 

احمدوند، 1۳95: 101؛ سعید، 1۳61: 9(.

شاخه های گوناگون شرق شناسی
این  امتناع عملی شناخت کامل درباره حجم فراوان  تنوع فراوان موضوعات تحقیقی شرق شناسی و 
موضوعات، به تدریج شرق شناسان را به تخصصی کردن حوزه های پژوهشی واداشت؛ زیرا شرق نزد هر 
کشور اروپایی و غربی معنای ویژه ای داشت. از این رو، تخصص هایی چون هندشناسی، آشورشناسی، 
چین شناسی، اسالم شناسی، عرب شناسی و ایران شناسی پیدا شد. البته حجم مطالعات شرق شناسی در 
حوزه تخصصی اسالم شناسی در سنجش با دیگر حوزه ها، بیش تر بود و این خود به واکنش های فراوان 

مسلمانان در برابر شرق شناسی و شرق شناسان انجامید )احمدوند، 1۳90: 9(.

شرق شناسی و تحوالت آن
مستشرقان  و  شد  آغاز  شرق  بر  غرب  برتری  با  هم زمان  شرق  مطالعه  تاریخی،  بررسی های  بنابر 
به سوی شرق سرازیر  و مذهبی  اقتصادی، سیاسی  متنوع  با هدف های  اروپایی  گوناگون  کشورهای 
شدند و شرق شناسی را ابزار تحقق آن هدف ها ساختند. پژوهش های شرق شناسان نسل قدیم از آغاز 
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)سده های هجدهم و نوزدهم( تا اوایل سده بیستم در همین فضایی و متأثر از آن زاییدند و بالیدند، 
اما پس از جنگ جهانی دوم و پیدایی جنبش های استقالل طلبانه، تغییرات و تحوالتی در این زمینه 
پیدا شد. روی کردی که آن را »شرق شناسی جدید« می خواندند، به نقد دیدگاه های پیشین می پرداخت. 
دوره  سه  به  را  کنگره ها  این  تاریخ  می دهد.  گواهی  دعوی  این  بر  شرق شناسی  کنگره های  بررسی 

می توان تقسیم کرد:

1. از آغاز تا جنگ جهانی اول )1۹1۴-1۸۷۳ م/1۲۹۲-1۲۵1 ش(
این دوره از کنگره پاریس آغاز شد و با کنگره آتن پایان یافت. کنگره اول با سلطنت ناصرالدین شاه هم زمان 
بود و نماینده ای از ایران هم در آن شرکت کرد. اعضای کنگره از دید پایگاه سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی، در باالترین سطوح و کارگزاران آنان گروه های متنوعی از شرکت کنندگان بودند.

۲. از پایان جنگ جهانی اول تا آغاز جنگ جهانی دوم )1۹۳۸-1۹1۸ م/1۳1۶-1۲۹۶ ش(
این دوره از کنگره آکسفورد آغاز شد و با کنگره بروکسل پایان یافت. همان نیروهای یاد شده با همان 

ترکیب، در این کنگره نیز حاضر بودند.

۳. از پایان جنگ تا کنگره ۲۹ پاریس )1۹۷۳-1۹۴۸ م/1۳۵1-1۳۲۶ ش(
این دوره با کنگره پاریس )21( آغاز شد و با کنگره پاریس )29( پایان یافت. شرق شناسی در این دوره 
به تدریج در مسیر علوم اجتماعی و دانش های انسانی قرار گرفت )تکمیل همایون، 1۳69: 1۳9-

1۳8؛ عبود، حسین زاده شانه چی، 1۳82: 10؛ لمتون، 1۳75: ۴2۴-۴25(.
تغییر و تحول روی کردی شرق شناسی در دروه سوم محسوس بود و روی کردهای انتقادی به آن 
پس از جنگ دوم جهانی پدید آمد )صدرهاشمی، 1۳85: ۳8(؛ چنان که عضوی از شرکت کنندگان ایرانی 

در کنگره 29 گفته است: 
بر کنگره شنیده می شد که در جمع سه شکل داشت:  اعتراضات اصولی  پاره ای  نیز  در سالن ها 
تشکیالتی )به علت بد سازمان یافتن امور کنگره(، سیاسی )اینکه شرق شناسان غربی دارای تمایالت 
استعماری هستند(، اخالقی و انسانی )برداشت اروپاییان از مردم شرق به سان شی ء و داوری های دور از 
انسانیت از آنها( که معترضان به عنوان رهایی از این وضع، دعوت می کردند که شرق شناسی را باید در 
مسیری قرارداد که بر پایة مطالعات عینی و رهاشده از خواست قدرت ها، بشریت جهان سوم را به سوی 
رهایی رهنمون شود و استقالل کشورها را در کلیة وجوه حیاتی تأمین کند و محترم شمارد )تکمیل 

همایون، 1۳69: 1۳9(.
کنگره پاریس مهم بود؛ زیرا روند شرق شناسی را متغیر و متحول کرد. این تغییر فراتر از تغییر لغوی 
ساده بود، بلکه کنگره 29 پاریس را می توان پایان شرق شناسی سنتی و کالسیک و آغاز »مطالعات 
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بود  آرام  اقیانوس  تا  از آسیا در مطالعات آسیایی تمدن های مدیترانه شرقی  آسیایی1« خواند. مقصود 
)تکمیل همایون، 1۳9۴: 19؛ لمتون، 1۳75: ۴27(. بنابراین، نسلی تازه از شرق شناسان پیدا شدند که از 
دید آنان خدمت گزاری به دستگاه های استعماری، تحقیق با روی کردهای جدلی، ایدئولوژیک و سیاسی، 
نادرست و خیانت به علم شمرده می شد. شرق شناسان نوپدید تنها مسیحی، غربی یا وابسته به ملیت 
پیشین شرق شناسان  نسل  با  روی کردها  و  دید روش، هدف  از  و  نیستند  امریکایی  و  اروپایی  خاص 
متفاوتند. شرق شناسی جدید حتی برای حذف نگاه بیرونی و عرضه نگاه درونی به موضوعات مختلف، 

از محققان شرقی و کشور موضوع مطالعه استفاده می کند )احمدوند، 1۳90: 1۴-15(.

روند تاریخی تحقیقات ایران شناسی
می کردند.  توجه  ایران  به  نظامی  و  سیاسی  تجاری،  دید  از  بیش تر  اروپایی  به ویژه  غربی  کشورهای 
فرستادگان اروپایی به ایران، بیش تر مأموران سیاسی و نمایندگان رسمی کشورهای متبوع خود بودند 
که پس از اتمام مأموریت خود یا به کشورشان بازمی گشتند یا گاهی بر اثر زندگی درازدامن در ایران، 
به فرهنگ ایرانی دل بسته می شدند و حتی فارسی می آموختند و سرانجام دست آورد سفر و هجرت خود 
را در قالب گزارش های روزانه یا خاطرات یا سفرنامه ها منتشر می کردند. حتی شماری از اینان، بازمانده 
عمرشان معطوف به تاریخ و فرهنگ ایران زمین می گذراندند و پس از تأسیس مؤسسات و دانش گاه های 
مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران و خاورمیانه، با عنوان شرق شناس و ایران شناس کار علمی خود را در 

این زمینه دنبال می کردند.

تحقیقات ایران شناسی در غرب
شرق شناسی در سده بیستم میالدی از رشته های کلیدی علوم انسانی و همچنان در اوج بود. بسیاری 
از دانش گاه های بزرگ و معتبر دنیا در این زمان زمینه پررونقی برای مطالعه و تحصیل در شرق شناسی 
فراهم آوردند و دانش مندان بزرگی در این زمینه پروردند. مطالعات ایرانی هم در این میان از جایگاه 
بسیار ویژه ای برخوردار بود؛ چنان که فرانسویان افزون بر فعالیت های باستان شناختی و عرضه درس های 
ایران شناسی در دانش گاه ها و مراکز عالی، به تدوین فهرست نسخ خطی می پرداختند. کارهای کسانی 
آن  از  نمونه ای  انجامید،  تهران  در  فرانسه  و  ایران  انستیتوی  تأسیس  به  که  کربن  هانری  همچون 
فعالیت هاست. کربن از 19۴5 میالدی )1۳2۳ ش( به تهران آمد و سی سال مدیریت آن انستیتوی را 

بر عهده داشت. 
مطالعات آریایی در آلمان نیز به کمک دستور زبان تطبیقی، نزد ایران شناسان مقبول افتاد و به 
دانش مندان  از  بسیاری  گرفت.  آن جا صورت  در  ایران  تمدن  و  فرهنگ  دربارة  تتبعاتی  سبب  همین 
بزرگ به تحقیق در تاریخ قدیم ایران، زبان های ایرانی و ادبیات آن و خط فارسی جدید و حماسة ملی 
نولدکه5  اشپیگل۳، ولف۴،  آوردند. هویشمان2  پدید  تازه  زمینه های تحقیقی  از  برخی  پرداختند و حتی 

1.EtudesAsiatiques.
2. Hübschmann.
3. Spiegel
4. Woolf.
5. Nöldeke.
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از منظر زبان شناختی و هرتسلفد1 از منظر باستان شناختی به ایران شناسی خدمت رساندند. زبان های 
ایرانی در انگلستان از موضوعات جذاب بود و افزون بر آن آثاری مانند مثنوی معنوی،تذکرة  االولیاء 
و فارس نامه به شکل انتقادی چاپ و منتشر شدند و ادوارد براون اثر ماندگار تاریخ ادبیات ایران را به 

جهان ایران شناسی پیشکش کرد. 
)1295ش(  میالدی   1917 اکتبر  انقالب  از  پس  روسیه  دولت  ایران شناختی  فعالیت های 
شمال  و  مرکزی  آسیای  قفقاز،  به  دولت  آن  خاص  توجه  نشانة  خود  این  که  یافت  توسعه  بیش تر 
ایران )از آذربایجان تا خراسان و افغانستان( بود. پس از انقالب مسکو مؤسسه ای به نام »انستیتوی 
خاورشناسی« در پتروگراد و مؤسسة دیگری به نام »اتحادیة علمی خاورشناسان سراسر شوروی« در 
خود مسکو پدید آمد که مجله ای با نام نووی وستوک2)خاور نو( پژوهش های آن را منعکس می کرد. 
هم چنین چند مؤسسة تحقیقاتی و موزة آسیایی فرهنگستان علوم با هم ترکیب شدند )19۳0 م/1۳08 
ش( و »انستیتوی علمی و تحقیقاتی خاورشناسی فرهنگستان علوم اتحاد شوروی« از آنها برآمد که از 

آغاز بخش زبان شناسی ایرانی داشت بارتولد مستشرق نام دار روسی بر آن نظارت می کرد. 
افزون بر این، ایران شناسی در چند مرکز و دانش گاه فعال بود و کرسی خاصی هم برای تدریس 
و  ایتالیا  لهستان،  هلند،  ش(.  )19۴۳م/1۳21  شد  تأسیس  مسکو  دانش گاه  در  ایرانی  زبان شناسی 
امریکا نیز به ترتیب رشته ایران شناسی را رونقی دادند )نعمتی، 1۳91: 61؛ نایب پور، 1۳9۴: ۳۴-۳۳؛ 
میراحمدی و محمودی، 1۳90: 8؛ لمتون، 1۳75: ۴۳5(. هم چنین قدرت های بزرگ جهانی در سده های 
نوزدهم و بیستم به دالیلی به ایران معطوف شدند؛ چنان که امپراطوری بریتانیا و کمپانی هند شرقی 
حساسیت ویژه ای درباره ایران داشت و این کشور به جایگاه رقابت دو قدرت بزرگ جهانی آن روز؛ یعنی 
روسیه و انگلستان و محل اجرای سیاست های آن دو، بدل گشت. بنابراین، طبیعی می نمود که فعالیت 

شرق شناسی و  ایران شناسی آن دولت ها، از این اوضاع تأثیر بپذیرد.

الف( تحقیقات ایران شناسی در انگلیس
تاریخ ایران شناسی در انگلستان و کشورهای انگلیسی زبان از سده هفدهم میالدی آغاز می شود؛ یعنی 
هنگامی که روابط سیاسی و تجاری انگلستان و ایران آغاز شد و سفیران و بازرگانان انگلیسی به ایران 
سفر کردند )افشار، 1۳69: ۳2(. هند و ایران نخستین سرزمین هایی بودند که انگلیسی ها از طریق آنها با 
مشرق زمین مرتبط و پس از چیرگی بر هند، از دید سیاسی، راه بردی و اقتصادی به ایران معطوف شدند. 
اهتمام انگلیسی ها به نفوذ در ایران، به ویژه هنگامی قوت گرفت که روسیه در پی گسترش نفوذ خود به 
سمت شرق و زمینه سازی برای دست اندازی به هند از طریق آسیای میانه و ایران برآمد )کرزن۳، 1۳80: 
295/1-29۴(. نخستین تالش های کمپانی هند شرقی وانگلیسی ها در زمینه ایران شناسی، میان ارامنه 
ایرانی مهاجر به این سرزمین ها صورت گرفت )مزینانی، 1۳95: 165-16۴(. از سوی دیگر، گروهی از 
پژوهندگان انگلیسی که به انگیزه های سیاسی و استعماری به مطالعه زبان و ادب فارسی روی آوردند، 

1. Herzfeld.
2. Novyy Vos tok.
3. Curzon
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اصالت جذابی در آن دیدند و بر کنار از انگیزه خود، زبان و ادب فارسی را شایسته پژوهش یافتند و به 
استخراج گنجینه های ادبی و تصحیح و نشر میراث بازماندة آن پرداختند؛ چنان که سرانجام به تحقیق 
و تتبع درباره بسیاری از آثار ادب فارسی  آنان همت کردند، اما آن گروه از ایران شناسان انگلیسی مقیم 
انگلستان که با کمپانی هند شرقی و حکومت انگلیسی هند هم کاری نمی کردند و بیش تر در دانش گاه ها 
و مؤسسات تحقیقی آن کشور کار می کردند، سهم بسیاری در پژوهش و انتشار میراث ادب فارسی و 

تاریخ داشتند )فهمی، 225-1۳87:226(.
بنابراین، به انگیزه آشنایی نه بررسی، به نام و رده تخصصی برخی از ایران شناسان انگلیسی بدین 
شرح اشاره می شود )میراحمدی، 1۳95: ۳2-21؛ فهمی، 1۳87: 2۳2-228؛ لمتون، 1۳75: ۴5-۴۳2؛ 

بیگدلو، 1۳9۴: 197-19۳؛ مدنی، 1۳85: ۳7 و ۴0(.

نام ایران شناسانرده تخصصی

لغت و زبان فارسی
لوینوس وارنر، جرج گنتیوس، ابراهام ویلوک، جان گریوز، ادموند گاستیل، ویلیام 

جونز، ریچاردسن، جانسون، والستون، پالمر، اشتنگاس1 و لمتون

تاریخ و جغرافیا
سرجان ملکم، سرپرسی سایکس، ادوارد براون، مک نیل، شیل، هنری راویلسون، 

چارلز الیسن، لرد کرزن، مویل، لمتون، سیوری، فریزر، باسور، بویل، راس و ساتن

جکسن، وست، ِکنت، گرشویچ، بویس، مکنزیزبان های ایرانی 

مینورسکی جغرافیای تاریخی

هنینگ زبان ها و ادیان ایرانی

هنری الیاردباستان شناسی

ب( تحقیقات ایران شناسی در روسیه
چنان که گفته شد روس ها به دالیل گوناگون سیاسی و اقتصادی با انگلیسی ها در زمینه سرزمین های 
حوزه  در  روس ها  استعماری  انگیزه های  از  کنار  بر  می کردند.  رقابت  ایران،  چون  مهمی  و  کلیدی 
شرق شناسی و ایران شناسی، خدمات علمی آنان را در مطالعه تاریخ و فرهنگ اقوام نمی توان نادیده 
گرفت. بررسی تاریخ کشورهای خاور نزدیک و خاور میانه به ویژه ایران، پس از انقالب 1917 میالدی 
)1295 ش( و تأسیس مؤسسات و انستیتوهای شرق شناسی در روسیه، به دوره جدیدی از گسترش گام 
نهاد و فراهم آوردن مواد علمی درباره مسائل تاریخی این سرزمین ها، در سطح گسترده ای پی گیری 
نوپدیدی در  این میان فزونی گرفت و پژوهش گران روسی  ایران شناسی روسیه در  شد. شمار مراکز 
زمینه مطالعات ایرانی فعال شدند. افزون بر سفرنامه های روسی که بخش گسترده ای را از مطالعات 
ایران شناسی آنان فرامی گیرند، خدمات آنان در زمینه نقشه کشی و تعیین مرزها و جغرافیای تاریخی 

1. S teingass.
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نیز ارزنده است؛ چنان که خانیکوف1، درن2، میلر۳ در نقشه کشی و بارتلد در مطالعه تمدن و فرهنگ 
جهان ایرانی به ویژه تاریخ و تمدن ماوراءالنهر و آسیای مرکزی خدمت ها گزاردند. بارتلد تاریخ قدیم و 

جغرافیای تاریخی آن جا را به شیوه ای عالمانه و دانش ورانه تحریر کرد.
مسیر مطالعاتی ایران شناسان روس پس از انقالب اکتبر 1917 )1295 ش( متحول گشت و در پی 
برپایی مؤسسات خاورشناسی، مطالعات آنان منظم تر و علمی تر شد )پطروشفسکی۴، ارانسکی5، 1۳59: 
آثار کالسیک  افزایش توجه دولت مرکزی به مسائل آسیایی، ترجمه های  اثر  بر  ۳9- ۳1(؛ چنان که 
ادبیات فارسی و نشر آثار تحقیقی گوناگون در رشته های تاریخ و زبان شناسی ایران و چاپ متون فارسی 
برگرفته از نسخ خطی کتاب خانه های روسیه، بیش تری توسعه یافت. برای نمونه، تنها در رشته ادبیات 
فارسی از 1968 تا 1918 میالدی )1۳۴6-1296 ش(، 168 اثر از نویسندگان و شاعران ایرانی در قالب 
بیش از سه میلیون نسخه به سیزده زبان ترجمه و چاپ شد. بیش ترین شمارگان در این میان، از آن آثار 
خیام، فردوسی، نظامی، سعدی حافظ و جامی بود )شفا، 1۳۴8: 1، 621(. روس ها در زمینه زبان شناسی 
نیز خدمات ارزنده ای عرضه کردند. کتاب اورانسکی دربارة زبان شناسی ایران پس از کتاب جامع و بزرگ 
آلمانی ها، اثری کلیدی در این باره به شمار می رود. دیاکونف6، لوکونین7، پیگولوسکایا8، اشتروه9 و ای.م. 
دیاکونف نیز به تاریخ ایران پیش از اسالم و بارتلد، کراچکوفسکی10، پطروشفسکی و ایوانف به تاریخ 
ایران دوره اسالمی بسی خدمت رساندند )افشار، 1۳697۴:-67؛ نایب پور، 1۳9۴: ۳6-۳۳؛ میراحمدی، 

1۳95:5۳-۳۳؛ لمتون11، 1۳75: ۴۳6-۴۳7(.

ایران شناسی و قلمرو پژوهش های آن در ایران
آشوری در این باره نوشته است:

دادن  قرار  با  را  جهان  چیزهای  از  چیزی  هر  یا  امور  از  امری  هر  که  است  این  بر  رسم  امروزه 
یک »Logy« )= شناسی( در انتهای نام آن موضوع علم خاصی قرار دهند ... یکی از این رشته ها 
ایران شناسی است که بیش از یک قرن است موضوعی به نام تاریخ و تمدن و فرهنگ ایرانی را مطالعه 
می کند. این رشته از دانش را نخست اروپایی ها بنا نهادند و اینک ما ایرانیان ادامه دهندگان راه آنانیم 
... ولی پس از گذشت بیش از یک قرن از تاریخ ایران شناسی آیا زمان آن نرسیده است که بپرسیم 
تمدن چه  و  فرهنگ  با یک  برخورد  و  رفتار  از  معنای چنین صورتی  و  »ایران شناسی« خود چیست 

می تواند باشد؟ )آشوری، 1۳51: 7(.

با توجه به معنای گسترده و فراگیر ایران شناسی، تعریفی جامع و مانع با حدود و ثغور معین درباره اش 
نمی توان عرضه کرد، اما می توان با توجه به تعاریف، حوزة مطالعات ایران شناسی را بازشناخت. بنابراین، 

چند تعریف به این شرح عرضه می شود:
1. ایران شناسی مجموعه ای مبتنی بر شناخت علمی است که زبان ها، ادبیات، فرهنگ و تاریخ ملل 

1. Khanykov.
2. Miller.
3. Dorn.
4.Petrushevskii,Ilya Pav-
lovich
5.Oranskii,Iosif Mikhailov-
ich
6. Diakonoff.
7.. Lukonin.
8. Pigulevskaya.
9. S troh.
10. Krachkovsky.
11.Lambton, Ann Katharine 
Swynford 



55
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــامره دوم  | تابستان 1399

وابسته به گروه ایرانی را مطالعه و بررسی می کند؛
2. مجموعه ای از علوم که زبان های ایرانی و فرهنگ را مطالعه و بررسی می کند؛

پارسی زبان  مردم  تمام  معنوی  و  مادی  فرهنگ  اقتصاد،  تاریخ،  مطالعة  به  که  علومی  مجموعه   .۳
می پردازد؛

۴. ایران شناسی عرصه ای از مطالعات میان رشته ای است که بر مطالعه و بررسی جامع تاریخ و فرهنگ مردم 
ایرانی تمرکز دارد. بر پایه این تعریف، کردشناسی، ]لرشناسی، بلوچ شناسی[، افغان شناسی، تاجیک شناسی 

و اوستین شناسی بخشی از دانش ایران شناسی به شمار می رود )نایب پور، 15-1۳9۴:16(.

ایران شناسی و مطالعات ایرانی، دانشی »فراتاریخی« درباره زبان و ادبیات، هنر و فرهنگ مردمان 
»ایرانی زبان« از گذشته کهن تا امروز است. این دانش مرز جغرافیایی سیاسی ندارد؛ یعنی هر جای متأثر 
از فرهنگ ایرانی، در چارچوب زمینه علمی تحقیقات ایران شناختی جای می گیرد و از مرزهای سیاسی 
ایرانی زبان  و فرهنگ مردمان  زبان  بیش تر  ایران شناسی  دیگر،  تعبیر  به  فراتر می رود.  کشورها بسی 
)جهان ایرانی( نه تاریخ سیاسی این سرزمین ها را برمی رسد. جهان ایرانی و فرهنگ ایرانی، منطقه ای 
و غرب  از هندوستان، شمال  بخشی  پاکستان،  قفقاز، غرب  عراق،  قونیه، شمال  تا  آناطولی  از شرق 
افغانستان، تاجیکستان، استان سین کیانگ چین و ناحیة ترکستان، منطقة پامیر به ویژه نواحی تاریخی 
کاشغر، تورفان و ختن و بخش بزرگی از آسیای مرکزی است که مردمانش به یکی از شاخه های زبان 
ایرانی سخن می گفته و حتی امروز هم وارث زبان فارسی اند )میراحمدی، 1۳95: 1۴-1۳(. از سوی 

دیگر، مطالعات درباره ایران از قدیم ترین زمان تا روزگار کنونی، به دو دسته تقسیم پذیرند:
یا  مشاهدات  حاصل  بیش تر  بلکه  نشده اند،  نوشته  عالمانه  و  نقادانه  روی کردی  با  که  آثاری   .1
مسموعات پدیدآوَرند. خاستگاه این آثار دوران تاریخی یا »پیش علمی« است و آثار نویسندگان یونان و 

روم یا عربستان و چین و سفیران و سیاحان و بازرگانان این کشورها، مصداق این آثارند؛
2. تتبعات و تحقیقات و مطالعات و اکتشافات و تجسسات گوناگونی که با روی کردی انتقادی به 
انگیزه پرتوافکنی بر موضوع تمدن و فرهنگ ایران و شناسایی آن سامان یافته اند. این آثار بی گمان در 
آینده کامل تر می شوند و بسیاری از آنها به تدریج کهنگی می پذیرند و با پژوهش ها و بررسی های تازه تر 

از میان می روند؛ چنان که تاریخ مصرف بخشی از آنها امروز هم گذشته است.

افزون بر این تقسیم بندی کالن، تاریخ مطالعات ایران شناسی را به پنج دورة متمایز می توان تقسیم 
کرد:

1. دوره ابتدایی )از عهد نویسندگان یونان و روم تا سده هجدهم(
آثار گزنفون، هردوت، استرابون، مارکوپولو، کالویخو و بیش تر سیاحان سده های شانزدهم تا هجدهم 

میالدی در این عهد سامان یافته اند؛ 
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۲. دوره استعمار انگلیس در هند و تأسیس کمپانی هند شرقی
امحای زبان فارسی در این دوره در آن جا، پی آمد نفوذ سیاسی آن دولت، اما تحقیق درباره زبان فارسی 

و انتشار متون این زبان و انتشار آثار فراوانی در این زمینه، از کارهای محققان انگلیسی بود؛

۳. دوره آغاز تحقیقات علمی درباره ایران
این تحقیقات به ویژه در زمینه زبان شناسی )به ابتکار آلمانی ها(، جغرافیایی، تاریخی و دینی همراه با 
ایرانیان  از  کشفیات و حفریات باستان شناختی در این دوره به سرانجام رسید. هم چنین چند تن 
)سید حسن تقی زاده، محمد قزوینی، ابراهیم پورداوود( در همین دوره به فرنگ رفتند و با روش های 
تحقیق جدید آشنا شدند و به مراجع علمی فرنگی دست یافتند. کسانی چون عباس اقبال، سعید 
نفیسی و مجتبی مینوی هم در این دوره در ایران به کار تحقیق و تجسس غربی می پرداختند. 
دانش مندانی در ایران در همین دوره بر پایه ذوق و دقت نظر سرشار خود، پژوهش های سودمندی 
عرضه کردند؛ مانند علی اکبر دهخدا، ملک الشعرای بهار، احمد کسروی، احمد بهمنیار، بدیع الزمان 

فروزانفر و جالل الدین همایی )سنا(؛

۴. دوره توسعه تحقیقات ایران شناسی 
ایران شناسی در این دوره یک سره از رشته های دیگر شرق شناسی جدا و به شکل روشن تر و مستقیم تری 
به مسائل اجتماعی معطوف شد. مطالعات ایرانی یا ایران شناسی در قالب مجموعه ای از تحقیقات 
دینی، تاریخی و فرهنگی درباره چگونگی تحول زبان های ایرانی به ویژه فارسی )دری(، حاصل 

همین دوره است )افشار، 1۳69: 6-10؛ تکمیل همایون، 1۳9۴: 17؛ رجایی، 1۳69: 208(.

مکاتب ایران شناسی
حوزة تحقیقاتی دانش ایران شناسی از زمان پیدایی اش تا کنون در مراکز علمی جهان در سه مکتب 

تحقیقاتی دنبال می شود:
است.  فارسی  ادبیات  و  زبان  ایرانی،  اللغه  فقه  از  مقصود  ایرانی:  فقه اللغۀ  و  زبان شناسی  مکتب   .1

این مکتب بر سه دوره تاریخ زبان ایرانی متمرکز است: 1-1. »زبان های ایرانی باستان«؛ 2-1. 
»زبان های ایرانی میانه«؛ 1-۳. »زبان های ایرانی نو«؛ یعنی فارسی کنونی و دیگر گویش های آن 

قلمرو دیگر سرزمین ها متأثر از فرهنگ ایرانی.
۲. مکتب تاریخی ایران شناسی: این مکتب به پژوهش درباره سه دوره تاریخ و فرهنگ ایران باستان، 

قرون نخستین اسالمی، دوره های بعد و دوره معاصر می پردازد.
۳. مکتب جغرافیایی ایران شناسی: این مکتب بر مطالعه دوره ایران باستان و دوره اسالمی متمرکز 

است )میراحمدی، 1۳95: 19- 16(.
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تأثیر اندیشه ورزان و پژوهش گران ایرانی در تأسیس و توسعه دانش ایران شناسی در ایران نیز از دیگر 
موضوعات برجسته در این زمینه است. بر پایه بررسی های تاریخی، استفاده آنان از دانش ایران شناسی 
پیشینه درازی ندارد و شاید کسروی نخستین پژوهش گری باشد که در شهریاران ُگم نام اصطالحاتی 
همچون فن ایران شناسی و ایران شناس را به کار برده است )کسروی، 1۳88: 15 و 255(. پس از وی 
ابراهیم پورداوود آن را در پیش گفتار دینشاه ایرانی )1۳09 ش / 19۳1 م در برلین( تکرار کرد؛ سپس 

استفاده از این اصطالح آرام آرام میان دیگر ایران شناسان ایرانی رایج شد.
پژوهش گران ایرانی فعال در زمینه ایران شناسی در سی سال نخست سده چهاردهم خورشیدی 
ابراهیم پورداوود، حسن پیرنیا، محمد  اقبال آشتیانی، احمد کسروی،  همچون حسن تقی زاده، عباس 
قزوینی و قاسم غنی ایران شناسی را گستردند؛ زیرا کوشش آنان به بخشی ویژه از گوشه و کنار این 
دانش منحصر نبود، بلکه هم زمان هم به تصحیح انتقادی و چاپ بسیاری از متون اصلی ادب و تاریخ 
و تدوین تاریخ دوره های گوناگون تاریخ ایران هم به تألیف آثار پژوهشی بسیار متنوع از زبان ها و ادب 

تا سلسله های گم نام و رجال علمی و ادبی عرصه ایران شناسی می پرداختند.
برگزاری کنگره بزرگ فردوسی )1۳1۳ ش( نیز تالش ترویجی آشکاری برای نشان دادن عزم و 
توجه ایرانیان به ایران شناسی بود. لغو امتیاز انحصاری کاوش های باستان شناختی که دهه های پیوسته 
و  جمشید(  تخت  در  )هرتسفلد  آلمانی ها  به  کاوش  منطقه  چند  واگذاری  و  بود  فرانسویان  دست  در 
امریکایی ها )دانش گاه شیکاگو در شهر ری(، بر اراده مداخله ایرانیان در روند مطالعات ایرانی گواهی 

می دهد )نعمتی، 1۳91: 62(.
پورداوود با بهره گیری از تحقیقات ایران شناسان آلمانی، فرهنگ و تمدن ایران باستان را در دانش گاه 
نوبنیاد تهران آغاز کرد )1۳16 ش/19۳8 م( و ایران شناسی را به دانش گاه برد. کمبودها و کاستی ها 
ایران شناسی و پذیرش این رشته علمی نزد ایرانیان، موجب شد که او »انجمن ایران شناسی« را در 
تهران تأسیس کند )1۳2۴ ش/19۴6 م(. سپس به ابتکار او و این انجمن، »آموزش گاه ایران شناسی« 
در دبیرستان فیروز بهرام بنیاد یافت )1۳26 ش / 19۴8 م( شد و نخستین ایران شناسان داخلی و کسانی 
از استادان خارجی در کالس های شبانه آن جا به تدریس پرداختند. محمد معین، ذبیح اهلل صفا، حسین 
این  و...، عضو  شیرازی  افشار  احمد  مشکور،  محمدجواد  دبیرسیاقی،  محمد  ستوده،  منوچهر  خطیبی، 
انجمن بودند. هم چنین به کوشش پورداوود، کرسی زبان های آریایی، اوستا، پارسی باستان و سنسکریت 
در دانش گاه تهران تأسیس شد. اساس نامة انجمن از دست آوردهای ایران شناسان خارجی ُملَهم بود و 
کارهای مشابهی نیز می بایست به همت ایران شناسان داخلی در ایران صورت می گرفت. این اساس نامه 
در بیست ماده، هدف علمی خود را بررسی تاریخ ایران باستان، زبان ها و ادبیات ایران باستان، فرهنگ 
عامه ایران و تأثیرات فرهنگ ایران باستان در تمدن اسالمی، ترجمه کتب و رساالت دانش مندان و 
شرق شناسان دیگر کشورها و شناساندن آنها خوانده است. کسانی مانند هانری کربن پس از ورود به 
ایران )19۴5 م/1۳2۳ ش( به ایران آمد، عضو فعال این انجمن شدند )نعمتی، 1۳91: 6۳-62 و 69(.
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واکنش های جامعه علمی ایران در برابر شرق شناسان ایران شناس متنوع بوده است. پس از پیدایی 
ایران شناسی نوپدید داخلی، روی کردها و واکنش های گوناگونی در برابر شرق شناسی خارجی پدید آمد. 
برخی از ایران شناسان داخلی همچون کسروی و قزوینی با نگاهی ناقدانه و آمیخته با تندی، در سویی 
و کسانی همچون پورداوود با نگاهی کمابیش مثبت و البته همراه با نقد در سویی دیگر جای می گیرند. 
کارهای  نوشتاری( وی  و  )گفتاری  با صراحت  گم نام، وی  مانند شهریاران  آثار کسروی؛  به  توجه  با 
پذیراتر  البته  و  مثبت تر  خارجیان  به  ایرانی  بیش تر محققان  نگاه  باری،  نقد می کرد.  را  ایران شناسان 
مطالعات  در  فراوان  دارای تخصص  را  ایران شناسان  و  آنان شرق شناسان  از  بود. شماری  و شیفته تر 
ایرانی می دانستند؛ متخصصانی که توانسته اند به رمزگشایی از تمدن و فرهنگ ایران و کشف زبان ها، 
ساختمان ها و... ایرانی بپردازند و حتی »ما« را با ارزش های خودمان آشنا کنند )کسروی، 1۳88: 15-

18؛ نعمتی، 1۳91: 6۴-6۳(. 
ایران شناسان غربی از سیصد سال پیش پژوهش های بسیاری در حوزه های تاریخ و فرهنگ ایرانی 
سامان داده اند و صدها نهاد ایران شناسی بنیاد یافته و هزاران پژوهش ایران شناختی به سرانجام رسیده 
است. بنابراین، ایران شناسی ایرانی در سده گذشته بر ایران شناسی غربی استوار شد، از آن سود برد و 
از شیوه اش پیروی کرد. برای نمونه، شمار ارجاعات به هانری ماسه در حوزه مردم شناسی و ادبیات، 
به ادوارد براون در حوزه پژوهش های ادبی و به سرجان ملکم در زمینه تاریخ و پیروی روش شناختی 
از آنان، بر این دعوی گواهی می دهد. ارزش و جایگاه این ایران شناسان را نزد ایران شناسان ایرانی، 
از همایش ها و بزرگ داشت های آنان در زمان زندگی شان1 و مقاله هایی در بزرگ داشت و سپاس آنان 

می توان دریافت )زند، 1۳89: 155؛ نصر، 1۳56:21(.
باری، بر کنار از روی کردهای پیش گفته و با توجه به اینکه ایران شناسی شاخه ای از شرق شناسی 
یا نکوهش کورکورانه ای  به هیچ ستایش  نباید  ایرانی  به مطالعات  ایرانی  است، روی کرد پژوهش گر 
آلوده باشد. کسانی چون حمید عنایت با تأکید بر اینکه ایران شناسی زاییده شرق شناسی و بر غرض های 
است،  ستعماری  انگیزه های  دانش  این  خاستگاه  و  مبتنی  غربیان  ایدئولوژیک  و  اقتصادی  سیاسی، 
پذیرش این روی کرد را موجب پی آمدهای منفی برای دانش ایران شناسی می داند و محققان را چنین 
رویکردی می پرهیزاند )عنایت، 1۳52: ۴8-۴5(. از این رو، هنگامی که از سیاست ایران شناسی بحث 
می شود، محققان و دانش وران بر انصاف علمی و داوری درست و کل نگر تأکید می کنند. بی گمان، همه 
ایران شناسان را از منظر انگیزه و عاطفه شان درباره ایران و ایرانیان نمی توان یک سان برشمرد؛ زیرا 
برخی از آنان به شکل رسمی عضو دستگاه های دولتی غرب بودند، برخی از آنان یا شاید بیش ترشان بر 
اثر شأن و منزلت اجتماعی باال در دانش گاه های رتبه اول تحصیل کردند و از این طریق زمینه سفرشان 

به ایران فراهم آمد و گروهی از آنان هم در هیچ یک از این دو دسته جای نمی گیرند. 
به همین دلیل با استناد به زادگاه استعماری این دانش نمی توان همه نتایج آن را در زمینه های 
همه  نمی توان  علمی  داوری  و  ارزیابی  هیچ  بدون  چنان که  گرفت؛  نادیده  و  برشمرد  باطل  گوناگون 

1. مانند بزرگ داشت ادوارد براون 
در ایران در سال 1۳۰۰ خورشیدی 

)1۹۲۲ م( به مناسبت شصتمین 
زادروز او یا جشن نامه هانری کربن.



59
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــامره دوم  | تابستان 1399

اروپایی  شرق شناسی  اخالقی  بی اعتباری  از  گرفتن  درس  درست  روش  بلکه  پذیرفت،  را  آن  نتایج 
این نکته که برای حفظ حرمت و آبروی خود در جامعه،  باور به  میان ملل مشرق زمین است؛ یعنی 
به سیاست  نباید  به معنای خاص  انسانی  به معنای عام و تحقیق در علوم  در گستره تحقیق علمی 
)مصلحت بینی های حساب گرانه روز( و آویختگی به قدرت های رسمی آلوده شد. روی کردی انتقادی به 
روش و موضوع رشته های گوناگون ایران شناسی برای کشف کاستی ها و نادرستی های آن راه میانه و 

درست در این زمینه است )برقاوی: ۴8-۴7(. از این رو، این دو نگرش را باید از یک دیگر متمایز کرد:
1. ایدئولوژی که فرمان امور ذهنی شرق شناسی را در دست داشته و مبتنی بر پیش فرض هایش درباره 

شرق حکم صادر می کرده است؛
2. حقایقی که شرق شناساِن ایران شناس درباره پدیده شرق و ایران کشف و ابراز کرده اند، انکارکردنی 

نیستند )برفاوی، 1۳76: 6۴(.
اروپایی  ایران شناسی چه دیروز در مرحله پیدایی )تکوین( خود که در شرق شناسی  به هر روی، 
منحصر بود چه امروز در مرحله ای که دانش مندان ایرانی با شوق و همتی تازه آن را دنبال می کنند، به 
شکل های گوناگون آگاهانه یا ناآگاهانه با سیاست مرتبط است. نقد شرق شناسی و واکنش های سیاسی 
اندیشه ورزان کشورهای  ازآن میان  با نهضت های استقالل طلبانه و حتی پیش  برابر آن، هم زمان  در 
گوناگون آسیایی و آفریقایی آغاز و کمابیش معیارهایی برای شیوه پژوهش های نو در تاریخ و فرهنگ 
آن کشورها عرضه شد، اما شرق شناسی یا ایران شناسی نظام مند و علمی در ایران، تا کنون بررسی و نقد 
نشده است. بر پایه همین مالحظات، دانش مندان ایرانی )در دهه های چهل و پنجاه خورشدی(، همت 
کردند تا خودشان مبتکر تحقیقات ایرانی خود باشند، اما آسیب بزرگ کارشان این بود که در نوعی خأل 
فکری تالش می کردند؛ یعنی بدون هیچ پیشینه سنجش هوشیارانه درباره شرق شناسی غربی و بدون 
گزینش اصول و هدف های راه نمای فکرِی کاِر تحقیق، به این کار همت گماشتند. بنابراین، به همان 
آسیب ها و کمبودهایی دچار شدند که شرقشناسی غربی را به بن بست کشانده بود. البته این پژوهش ها 
در جای خود ارزش منَدند و دنبال کردن آنها بدون منش حقیقت طلبی، محیط و روش علمی، کوشش، 

پی گیری، ممارست، مجاهدت و فداکاری بسیار، به سرانجام نمی رسد.
آبرویی  از  ایران شناسی همانند مادرش شرق شناسی، به رشته ای دانش گاهی بدل گشته و  امروز 
آکادمیک برخوردار شده است و پژوهش گران بسیاری به گروه خواستاران این حوزه پژوهشی پیوسته اند 
برای  و  ایران شناسی سرگرَمند  زمینة  در  تحقیق جدید  آموختن روش های  به  فراوانی  دانش جویان  و 
این  اما  می رود،  شمار  به  ملی  حیات  اصلی  محورهای  به  رسیدن  و  خویشتن شناسی  نوعی  ایرانیان 

پرسش ها هنوز بی پاسخ مانده اند: 
کنار  بر  پیشین  دینی شرق شناسی  ـ  تجاری  اهداف  و  اغراض  از  معاصر  دوره  ایران شناسی  »آیا 

است؟« 
»آیا ایران شناسان همچون گروهی از شرق شناسان، تاجر و مبلغ مذهبی اند یا دوست دار شناخت 
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ایران و شناساندن فرهنگ و تمدن آن به مغرب زمین؟«
ایران شناسی، اکنون نزد پژوهش گران و دانش جویان ایرانی، راهی برای جست وجوی سند هویت 
فرهنگی و ملی آنان است و به همین انگیزه، در این راه می پویند و این رشته، به پویشی ملی و همگانی 
و  حرکت  این  که  می رود  امید  است.  شده  توجه  بسی  »خودشناسی«  به  خوش بختانه  و  گشته  بدل 
نهضت همگانی به شناخت دوباره و درست فرهنگ و تمدن ایران و بازشناسی بدون غرض فلسفه و 
تفکر و هنر ایرانیان در درازنای تاریخ و حفظ هویت ملی و استقالل فرهنگی آنان در کشاکش غوغای 
»جهانی شدن« بیانجامد. پژوهش های ایران شناسی باید در خدمت پیش رفت ایران باشند. شرق شناسی 
از دانش هایی است که با تجزیه و تحلیل منشأ و تحول نهادها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی اقوام، 
راه را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در قالب برنامه ریزی هموار کند. رشد و توسعه وام دار اراده و 
پی گیری ملی است و با استفاده از دانش ایران شناسی و بازنگری گذشته فرهنگی خود به امید تحقق 

مقصود، تحقق پذیر می نماید )فرجی، 1۳95: 116(.
نهاد  نظر  زیر  ایران شناسی«  »بنیاد  عنوان  با  داخلی مؤسسه ای  ایران شناختی  از تالش های  پس 
ریاست جمهوری ایران تأسیس شد )1۳76 ش/1998 م(. بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با قلمرو 
برقراری  و  زمینه  این  در  دست آوردها  تازه ترین  به  دست یابی  و  ایران شناسی  تحقیقات  و  مطالعات 
)گزارش  است  بنیاد  این  اهداف  مهم ترین  از  خارجی،  و  داخلی  ایران شناسان  میان  مستمر  ارتباط 
پژوهشی  گروه هایی  و  می کند  کار  تهران  در  بنیاد  این  اصلی  شعبه   .)21  :1۳82 بهار،  ایران شناسی 
مرتبط با ایران شناسی همچون جغرافیا و طبیعت، تاریخ ایران، ادیان و آیین های ایرانی، هنر و معماری، 
باستان شناسی، فرهنگ و آداب و رسوم، ایران معاصر، زبان و ادب فارسی و ایران شناسی کودک دارد 
و در قالب های رسمی و دانش گاهی دانش جویان داوطلب را برای تحصیل در این گروه ها می پذیرد؛ 
چنان که اکنون دانش جویان فراوانی در این بنیاد تحصیل می کنند. هدف بنیاد تربیت نیروی متخصص 
و کاردان در دانش ایران شناسی به انگیزه تحقق آرمان های یاد شده و سامان دهی تحقیقات علمی ـ 
دانش گاهی است. این بنیاد هم چنین در هفده استان کشور شعبه هایی دارد و مراکز دانش گاهی و علمی 
استادان و دانش جویان رشته های  به کار سرگرمند و  استان ها چون کرمان، در کنار آن  از  در برخی 
گوناگون زبان شناسی و ایران شناسی و دیگر رشته های مرتبط با آن بر پایه گرایش های متنوع، در این 

زمینه می بالند.

نتیجه
شرق شناسی و شاخه ایران شناسی آن نخست بر اثر عوامل سیاسی و اقتصادی پدید آمد؛ سپس به ویژه 
پس از جنگ جهانی دوم برخی از فعاالن این حوزه، به نقد روی کردهای پیشین پرداختند و بنابر روی کرد 
نافِی روی کرد استعماری، مطالعات و تحقیقات این شاخه را پی گرفتند تا این دانش بشری به شیوه های 
علمی و عینی مجهز شود. پس از این تغییر و تحولی روش شناختی در این زمینه در مشرق زمین به ویژه 
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ایران نیز صورت پذیرفت. باری، دانش ایران شناسی در ایران دانشی نوپا بود که از دوره های تاریخی 
گوناگونی گذشت و مکاتب گوناگونی داشت. واکنش های ایران شناسان داخلی به تحقیقات شرق شناسی 
و ایران شناسی غربی، متنوَعند؛ کسانی به ستایش پاره ای از مطالعات شرق شناسی و ایران شناسی غرب 
این،  بر  افزون  بودند.  آنان  انتقادی در اصالح روی کرد و تحقیقات  با روی کردی  پرداختند و کسانی 
شماری از فعاالن این حوزه مطالعات جدید و دقیق و مؤسسات علمی و دانش گاهی ایران شناختی را 
بنیاد نهادند و بر قوت و کمال این رشته افزودند. بر پایه این تالش های علمی، آثار بسیاری در این زمینه 
سامان یافتند. اکنون نیز بنیاد ایران شناسی با تربیت متخصصان در این زمینه، روند رشد و کمال آن را 
دنبال می کند. باری، ایران شناسی در ایران هنوز دانشی نوپدید به شمار می رود و با توجه به اهمیت و 
ضرورت ایران شناسی و دست آوردهای علمی آن، پژوهش گران باید بر کنار از هر روی کرد سوگیرانه ای، 

به کوشش علمی منظم و هدف مند در این باره بپردازند.
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