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  گفتگو با عبداهللا شهبازی

ای است بـا آقـای محمدرضـا ارشـاد       مصاحبه
ــ ــمارهک ــای  ه در ش ــروردین 21-17ه  1379 ف

 . منتشر شدانتخاب روزنامه 

   و میراث استعماریشناسی ایران
 حاصـل چـه نـوع برخـورد         شناسـی   ایران:  اولین سئوال من این است     :ارشاد

با ایران است؟ بهرحال، به لحاظ پیشینه تاریخی برخوردهای زیـادی بـین             غرب  
های پیش از اسالم، روابط ایران و روم و حتی قبل           ایران و غرب بوده در دوره     
 امپراتوری بـزرگ بـوده و       کدر آن زمان ایران ی    . از آن روابط ایران و یونان     

دید ایران در موضع رسد در دوره ج   نظر می   در موضع قدرت قرار داشته، اما به      
گیرد و غرب از لحاظ فرهنگی حالت تـسلط و قاهریـت بـر                تری قرار می    پائین

خواهد همه جهان را تحت تسلط خودش در بیاورد و ایـن     همه جهان دارد و می    
در این مقطع تـاریخی، مـا    . گیرد  خواهی نشئت می     انگیزه تسلط  کشناختن از ی  

  دست بدهیم؟ توانیم به  میشناسی ایرانچه تعریفی از 
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ه کـ تـب دانـشگاهی و علمـی        ک م کعنـوان یـ      به شناسی  ایران: شهبازی
شناسیم، میراث دوران جدید استعماری برخورد غرب با شـرق     امروزه می 

ه از اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم و کاین دورانی است   . است
ی هـای صـلیب     شـود و ادامـه جنـگ        ها به شرق آغاز مـی       با تهاجم پرتغالی  

هـای    ه در جنـگ   کـ های شهسواران صلیبی      یعنی همان فرقه  . گذشته است 
ست، کـ صلیبی در شرق مدیترانه و فلسطین امروز فعال بودند، پـس از ش            

 فرقه مهم صلیبی، یعنی     کی. ل جدیدی ادامه دادند   کفعالیت خود را به ش    
، جنگ صلیبی را علیه قبایل اسـالو در شـمال و شـمال              شهسواران توتونی 

ه سرانجام منجر به تأسیس دولـت پـروس شـد و            کپا ادامه داد    شرقی ارو 
فرقه مهم  . یل داد کهمین میراث در قرن نوزدهم دولت جدید آلمان را تش         

، در اسپانیا و پرتغال به جنگ علیـه مـسلمانان           شهسواران معبد دیگر، یعنی   
 بـه   شهـسواران مـسیح   جزیره ایبری مشغول شد و سپس با نـام جدیـد              شبه

تهـاجم  ) پسر ژان اوّل آویش پادشاه پرتغال     (شاهزاده هنری   استاد اعظمی   
  . ردکدریایی به شرق را آغاز 

  
  های مادی و دینی توأم بود؟ های آنها، انگیزه عنی انگیزهی: ارشاد

  
عنـوان     علیـه مـسلمانان بـه      “جهـاد ”در واقع، از دین و شعار       : شهبازی

ه بـه   کـ  را،   خواسـتند اسـالم     مـی . شـد   پرچمی برای غارتگری استفاده می    
جزیره ایبری پایان داده بودند، در بقیه نقاط جهـان نیـز              حضور آن در شبه   

ه اصال  ک ه به هنری دریانورد معروف است در حالی       کهنری،  . از بین ببرند  
آورد  دست می  ه از طریق اعضای ثروتمند فرقه به      کدریانورد نبود، پولی را     

ردن ک  هدفش مسیحی  رد و ک  حمله به آفریقا می    کشی و تدار  ک صرف نقشه 
هـای هنـری پـرچم       شتیکـ تمامی  . شد ، یعنی مسلمانان، عنوان می    “فارک”
 منقوش بر پارچه سفید را بر خـود داشـتند و ایـن همـان                “صلیب سرخ ”

شهـسواران  . هـای صـلیبی اسـت      پرچم شهسواران معبد در دوران جنـگ      
  مـشغول بودنـد ولـی      “جهـاد ”توتونی نیز در میان قبایل اسالو ظاهراً بـه          

  . شان غارت بود هدف واقعی
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ها در اوایل قـرن شـانزدهم اولـین     ای آن کها و شر    ه پرتغالی کدانیم    می

ردنـد و ایـن تهـاجم مقـارن بـا جنـگ             کتهاجم به خلیج فارس را آغـاز        
ها بر منطقه هرمـز   چالدران، در زمان شاه اسماعیل اوّل، منجر به تسلط آن         

حوزه سلطه  . یل قرن هفدهم   قرن دوام آورد یعنی تا اوا      کشد و بیش از ی    
جزیره هرمـز   . نونی نبود کی بندرعباس   کای در نزدی    ها فقط جزیره    پرتغالی

. ل منطقه شمال و جنوب خلیج فارس بود       کها در     ومت پرتغالی کز ح کمر
ه بر بخش وسیعی از جنوب      کدر منطقه هرمز دولت محلی وجود داشت        

 قبل از صفویه شـیعه      اینها.  هرمز نام دارد   که ملو کرد  ک ومت می کایران ح 
ومـت  کنـشانده و تـابع ح        دسـت  1514 هرمـز از سـال       کاین ملو . بودند

ردنـد  کومـت  کای ح  قرن بر منطقه  کها بیش از ی      پرتغالی یعنی. پرتغال شدند 
گرفت و بـه   ه بخش مهمی از استان هرمزگان فعلی و حتی الرستان را دربرمی    ک

غال هرمـز بوسـیله     پـیش از اشـ    . رمان و بلوچـستان محـدود بـود       کداراب و   
 هزار دینـار از  60رمان بود و سالیانه  کها، خراج این منطقه ضمیمه        پرتغالی

ه بعـداً بـه دربـار       کـ شـد     زی ایران می  کمنطقه هرمز روانه خزانه دولت مر     
  . شد پرتغال پرداخت می

  
ه نـشان   کـ ها در ایران بودند، آیـا اسـنادی هـست             ه پرتغالی کزمانی  : ارشاد

شـناختی آن منـاطق مطالعـاتی         قلیمـی و تـاریخی و مـردم       ها در وضـع ا      دهد آن 
  اند؟ ردهک

  
م مورد مطالعـه قـرار      کوضع منطقه فوق در این دوران بسیار        : شهبازی

ارهـایی  کتـر اقتـداری در ایـن زمینـه       کمقـامی و د     تر قائم کآقایان د . گرفته
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ه مورد تحقیق   ک ولی اسناد مفصلی در آرشیوهای پرتغال هست         1.اند  ردهک

  . ار نگرفته استجدّی قر
  

لـی در چـه     کطـور     پس در واقع سیر نفوذ غرب در ایران یا شرق به          : ارشاد
  ل علمی مورد توجه قرار گرفت؟کزمانی به ش

  
هـا منتقـل      ها و انگلیـسی     ها بعداً به هلندی     این میراث پرتغالی  : شهبازی

در قرن هفدهم، اسـتعمار هلنـد تـداوم مـستقیم میـراث اسـتعماری               . شد
اپوهای استعماری غرب به هلند منتقل      کز ت کدر این قرن مر   . پرتغال است 

ه ایـاالت   کند  ک شود و هلند در دنیای غرب همان جایگاهی را پیدا می            می
بندر آمستردام در قـرن هفـدهم همـان         . ا در قرن بیستم دارد    کمتحده آمری 

  .  امروز داردکه بندر نیویورکجایگاهی را دارد 
شناسـی و     ب بـسیار جـدّی اسـالم      تـ ک م کبه این ترتیب، در هلنـد یـ       

 کارهای اسنو که ادامه آن در قرن نوزدهم در        کل گرفت   ک ش شناسی  شرق
چـاپ   املعارف اسـالم    ةرئداتداوم این میراث در     . ردکهورخرونه ادامه پیدا    

نون دو ویرایش از آن چاپ شـده و بخـشی           که تا کشود    لیدن مشاهده می  
ج در قـرن هیجـدهم بـه        همـین مـو   . مهمی از آن به ایران اختصاص دارد      

ند یعنی تحـت تـأثیر هلنـد پروتـستان، از قـرن             ک انگلستان انتقال پیدا می   
هـای    انون اصـلی فعالیـت    کـ بـه   ) اتلندکانگلستان و اسـ   (هیجدهم بریتانیا   

البته انگلـیس از دوره الیزابـت اوّل، یعنـی از           . استعماری غرب تبدیل شد   
ماجراجویـان تجـاری در   مپـانی   کاواخر قرن شانزدهم، و از زمان فعالیت        

ولی از قرن هیجـدهم     . ت داشت کطور جدّی شر    ها به   لندن در این فعالیت   
انگلیس به قدرت اصلی و برتر در عملیات استعماری تبدیل شد و لنـدن              

 
محمـد  : خیراً کتاب ارزشمند دکتر محمد باقر وثوقی در این زمینه منتشر شده است            ا . 1

دانـشنامه  : ، شـیراز  ملـوک هرمـز   : تاریخ مهاجرت اقوام در خلیج فارس     باقر وثوقی،   
  .  صفحه508، 1380فارس، 
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. این تداوم میـراث خیلـی بـارز اسـت         . تدریج جای آمستردام را گرفت      به

م در پرتغال و در قرن      ه در قرن شانزده   کشناسیم    هایی را می    مثالً، خانواده 
اتلند کن بودند و در قرن هیجدهم به انگلستان و اسـ          کهفدهم در هلند سا   

های اسـتعماری نقـش مهمـی         شور در فعالیت  کردند و در هر     کمهاجرت  
ها در اواخر قرن نوزدهم یا قـرن          بخشی از اعضای همین خانواده    . داشتند

م انتقـال دانـش و   بنابراین، خـط مـستقی  . ردندکا مهاجرت   کبیستم به آمری  
  . ردکتوان دقیقاً شناسایی  تجربه را می

  
  نقش فرانسه در این میان چیست؟ : ارشاد

  
ــاردهم، در فعالیــت  :شــهبازی ــوئی چه ــز، از دوران ل ــسه نی هــای   فران

ا و هنـد نقـش داشـت و بـا انگلـیس در        کـ استعماری در شمال قاره آمری    
ار شرق با انگلیس    ولی از قرن هیجدهم نقش اصلی در استعم       . رقابت بود 

توجـه  . هـا بـود     ترین هدف انگلیسی    بود و در این میان شبه قاره هند مهم        
طی . ه در قرن هیجدهم زبان فارسی زبان رسمی شبه قاره هند بود           کنیم  ک

انیان در دهلی، زبـان فارسـی   کچند قرن، حتی پیش از تأسیس دولت گور   
نـوزدهم و   ه در قـرن     کـ همان نقشی را در فرهنگ و سیاست هند داشت          

بنـابراین، آشـنایی بـا زبـان فارسـی و           . ردکقرن بیستم زبان انگلیسی پیدا      
. ارگزاران استعماری در هنـد بـود      کفرهنگ ایرانی از لوازم اصلی فعالیت       

این امر در بسیاری از نقاط دیگر نیز صادق بود و حتی در عثمـانی زبـان                 
عثمـانی، مثـل   اتبات سالطین نامدار کها زبان رسمی بود و م     فارسی مدت 

ه عبـدالرحمن   کـ دانیم    می. سلطان محمد فاتح، عموماً به زبان فارسی بود       
اخیراً دیدید هیئـت دولـت      . نام بایزید دوّم سروده است      جامی اشعاری به  

ه به ایران آمد به شیراز رفت و از آرامگاه سعدی و حافظ دیـدن               کزنگبار  
رانـی در زنگبـار     هـا و فرهنـگ ای       علت این امر سوابق عمیق ایرانـی      . ردک

شور ریشه ایرانـی و شـیرازی دارنـد و          کبخش مهمی از مردم این      . است
به این  .  نام داشت  “ شیرازی -حزب آفریقایی ”م تانزانیا   کها حزب حا    سال

ه زبان  کرد  کبوری را تأسیس      الج هیلی کمپانی هند شرقی    که  کدلیل است   
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اخـر قـرن    و در او  . داد  فارسی و تاریخ و فرهنـگ ایـران را آمـوزش مـی            

ه بنیانگـذار آن،    کـ  تأسیس شد    انجمن آسیایی بنگال  هیجدهم در شرق هند     
  ....شناسان بزرگ انگلیس است ، از اولین ایرانسِر ویلیام جونز

  
دهـد    ه ویلیام جونز آن سخنرانی را انجام مـی        کدر همین زمان است     : ارشاد

د مـن بـه     گویـ   ریت و انگلیسی و آلمـانی و مـی        کهای سانس   در مورد رابطه زبان   
  . استکها به هم نزدی ه دیدم تا چه اندازه اعداد این زبانکشگفتی برخوردم 

  
ای و تطبیقی و گرایش به این حـوزه،           شناسی مقایسه   زبان. بله: شهبازی

های هند و اروپایی شـد، بـا ایـن            نام زبان   ای به   ه منجر به پیدایش مقوله    ک
ــی  ــات شــروع م ــام جــونز، اســال . شــود مطالع ــد از ویلی شناســان و  مبع

  .شناسان بزرگی این راه را ادامه دادند شناسان و ایران شرق
  

  دهید؟  جای میشناسی شرقشناسی را در درون  در واقع شما اسالم: ارشاد
  

شدت بهم گـره       به شناسی  ایران و   شناسی  شرقشناسی و     اسالم: شهبازی
ولـی از  شناسـیم   شناس می عنوان ایران  ه ما به  کها هستند     بعضی. اند  خورده

مثالً، قزوینـی و    . شود  شناس هم یاد می     شناس و شرق    عنوان اسالم   ها به   آن
ه کـ  ننـد در حـالی    ک  یـاد مـی    “مستشرق”عنوان    زاده از ادوارد براون به      تقی

شناسـی و      و اسـالم   شناسـی   شرقبنابراین،  . تخصص براون در ایران است    
  .  سخت بهم آمیخته استشناسی ایران

  “گراها انگلیسی” و “گراها رقش”: شناسی شرقتب کدو م
شناسـی روی     شناسانی مانند ویلیام جونز به مطالعـات زبـان          چرا شرق : ارشاد
  آوردند؟
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ها  به سایر حوزه. شناسی توجه نشد های زبان فقط به پژوهش : شـهبازی 

شناسی   و قوم ) آنتروپولوژی(شناسی    مثالً دانش جدید مردم   . نیز توجه شد  
بـه همـین    . ل گرفـت  ک و در همین رابطه شـ      در همین دوران  ) اتنولوژی(

 دانـش پیـشرفته و جـدّی       کشناسی در هند یـ      ه امروزه مردم  کدلیل است   
شـان    ه در سـطح جهـانی نـام       کـ شناسان بزرگ هندی داریم       است و مردم  
خواستند بر    ه می کبرای شناخت اقوام و قبایل بسیار متنوعی        . مطرح است 

هـا بـود و       اخت فرهنگ و زبـان آن     ترین ابزار شن    نند مهم کها غلبه پیدا      آن
شناسی   ردگان هندی دانش مردم   ک همین میراث استعماری در میان تحصیل     

در این میان زبان فارسی و فرهنگ ایرانی نقش درجه          . را رشد فراوان داد   
المللـی    ه گفتم، تا اوایل قرن نوزدهم زبان بین       کاوّل داشت زیرا، همانطور     

. ردکـ   زبان فرانسه در غرب ایفا مـی       هکشرق بود و همان نقشی را داشت        
چنـد سـال پـیش      . حتی امروز هم زبان فارسی در هند مقام واالیـی دارد          

سفری به هند داشتم و در انستیتوی تحقیقات تـاریخی دانـشگاه جـواهر              
تر عالم محقـق سرشناسـی   کد. تر مظفر عالم مالقات نمودمکلعل نهرو با د 

ه دانــشگاه کــانی دارد کــرهــایی دربــاره تــاریخ دوران گو تــابکاســت و 
نـد  کاو واقعاً عالقه داشت با من به فارسی صحبت          . ردهکسفورد چاپ   کآ

  .و از این امر خوشحال بود
در قـرن نـوزدهم مـسئله       . ردکـ تب تا قرن نوزدهم ادامه پیـدا        کاین م 

ومت هند بریتانیـا مطـرح      کجایگزینی زبان فارسی با زبان انگلیسی در ح       
 کیـ . مپانی هند شرقی پدید آمد    کشناسان    قشد و دو گرایش در میان شر      

. “گراهـا   انگلیسی” معروف شد و گرایش دیگر به        “گراها  شرق”گرایش به   
گفتند ما به زبان و فرهنگ و قوانین و آداب و رسوم مـردم                گراها می   شرق
نـیم و سـایر مـسائل بـه مـا           کومـت   کخواهیم ح   اری نداریم، ما می   کهند  

راوانی به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی       این گروه شیفتگی ف   . مربوط نیست 
ه در  کـ ردنـد   کآرایـی     گراها صـف    ها انگلیسی   در مقابل آن  . دادند  نشان می 

ها جیمـز     ترین آن   دستگاه استعماری انگلیس بسیار متنفذ بودند و معروف       
ائولی و چـارلز ترویلیـان      کـ و تومـاس ما   ) پدر جان اسـتوارت میـل     (میل  

یـن گـروه سـرانجام پیـروز شـدند و           ا. بودنـد ) ائولیکـ شوهر خواهر ما  (
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م مـدرس بـود، نقـش مهـم در مـوج            که مدتی حا  کائولی و ترویلیان،    کما

ردن فرهنگ هند و مبارزه با زبان فارسـی و فرهنـگ ایرانـی در          ک انگلیسی
های شرقی هیچ چیز مفیدی برای مـا          گوید زبان   ائولی می کما. هند داشتند 

ل قرن نوزدهم جریان داشت     طور جدّی در سه دهه اوّ       این بحث به  . ندارد
اولـین  . ردن فرهنـگ هنـد شـروع شـد        ک و در همین دوران موج انگلیسی     

ه در سـال    کـ  نام داشت    “الج هندو ک”ار تأسیس شد    که برای این    کنهادی  
رد و برخالف نامش نظام آن بر بنیاد آموزش زبان و           کار  ک  شروع به  1816

 تأسـیس   “تـه کلکاب  تکانجمن  ”در سال بعد    . فرهنگ انگلیسی استوار بود   
چنـد  . تب درسی انگلیسی برای مـردم هنـد بـود         که هدفش تدوین    کشد  

ه ایـن هـم، بـرخالف نـامش،         کـ ریت تأسیس شـد     کالج سانس کسال بعد   
ایـن مـوج در قـرن       . نهادی بود با هدف آموزش زبان و فرهنگ انگلیسی        

گرا را از میان مردم هند        انگلیسی) الیت( طبقه جدید نخبگان     کنوزدهم ی 
هـای تبـشیری      ه با فعالیت شدید هیئت    کها،    همین سیاست . وجود آورد   به

ه کـ  بود 1857همراه بود، علت اصلی انقالب بزرگ       ) میسیونرها(مسیحی  
در مبـارزات   . شود  اولین انقالب بزرگ ضداستعماری تاریخ محسوب می      

ام و رجال ضد استعمار، مثل حیـدرعلی خـان و           کقبلی ضد استعماری ح   
، پرچمدار بودند، در این انقالب برای اولین بـار          )ه میسور شا(تیپو سلطان   

  .مردم مستقیما و مستقال به صحنه آمدند و این تحول بسیار مهمی است

   شناسی شرقها و  آلمانی
هـا     قرن نوزدهم آلمـانی    شناسی  ایرانه در مطالعات    کبینم    ولی ما می  : ارشاد

  یس دارد؟ این امر چه ربطی به استعمار انگل. نقش مهمی دارند
  

ام که از قرن هفدهم پیوند عمیقی میان ح   کبه این دلیل است     : شـهبازی 
این پیونـدها در انگلـیس     . و دربارهای آلمان و هلند و انگلیس برقرار بود        

 انگلیس، اوج گرفت و در اثـر        کاتولیکردن جیمز دوّم، پادشاه     کبا ساقط   
) 1688 (“ندوهمکانقـالب شـ   ”ه در تاریخنگاری انگلیس به      کاین حادثه،   
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 که یـ  کـ معروف است ولی اصـال انقـالب بـه معنـای امـروزی نبـود بل               

تـاب  کائولی در   کـ شی و توطئه بود و ایـن افتخـارات را بعـدها ما            کرکلش
م هلنـد از    کبرای آن ساخت، ویلیام سوم، حـا      تاریخ انگلستان،   معروفش،  

سـرانجام، در اوایـل قـرن هیجـدهم         . خانواده اورانژ، پادشاه انگلیس شـد     
ها افتاد زیرا خانواده      دست آلمانی   اتلند و ایرلند به   کمت انگلیس و اس   وکح

نـونی  کخـانواده سـلطنتی     . آلمانی هانوور در انگلیس به سـلطنت رسـید        
انگلیس ادامه مستقیم همان سلسله هانوور است ولی در زمان جنـگ اوّل             

. شان را از آلمانی به انگلیسی تغییـر دادنـد            خود و خویشان    جهانی اسامی 
بنـابراین، در قـرن     . بـاتن   مثالً، نام خانواده باتنبرگ تبدیل شـد بـه مونـت          

 و  کها پیوند داشتند و شـری       ام آلمانی با انگلیسی   کهیجدهم بسیاری از ح   
پادشاهان هـانوور انگلـیس     . های استعماری بودند    گذار در فعالیت    سرمایه

دسـت    ومت سرزمین هانوور را در شمال غربی آلمـان فعلـی نیـز بـه              کح
ام مهم محلـی    کی از ح  کز آن شهر هانوور بود و بنابراین ی       که مر کاشتند  د

ه آلمان در قـرون هیجـدهم و        ک نیست   طور  اینبنابراین،  . آلمان هم بودند  
ه کای    مهکاعضای الیگارشی یا هیئت حا    . نوزدهم سابقه استعماری نداشته   
رد یـا آلمـانی بودنـد یـا بـا           کـ  ومت مـی  کاز قرن هیجدهم در انگلیس ح     

ارتباط و بده بـستان بـسیار مفـصلی میـان          .  داشتند کها رابطه نزدی    انیآلم
 دربـار انگلـیس در      هک اینمضافاً  . ها در جریان بود     دربار انگلیس و آلمانی   

ا، از  کـ انادا و شـمال آمری    کاش، مثالً علیه فرانسه در        های استعماری   جنگ
گفتنـد     مـی  “بردگان نظامی ”به این نیروها    . ردک رعایای آلمانی استفاده می   

ام کـ بعـضی از ح   . شـدند   زیرا به دربار انگلیس فروخته یا اجاره داده مـی         
ه او  کـ اسل  ک طریق بسیار ثروتمند شدند مثل ویلیام نهم هسه         آلمانی از این  

او خویـشاوند   . داننـد   م اروپا در زمـان خـودش مـی        کرا ثروتمندترین حا  
توریا که وی کمل.  جرج سوم و جرج چهارم، پادشاهان انگلیس، بود        کنزدی

ادوارد هفــتم، پــسر و جانــشین . هــم آلمــانی و از خــانواده هــانوور بــود
پـدرش بـه    . توریا، هم از جانب پدر و هم از جانب مادر آلمانی بـود            کوی

وبورگ تعلق داشت و لذا خانواده سـلطنتی انگلـیس از           کس  کخانواده سا 
اسـم  در زمان جنگ اوّل جهانی      . وبورگ تغییر نام داد   کس  کهانوور به سا  



10    گرایی و تاریخنگاری شناسی، آریایی ایران
 تبدیل شد تا موج ضدآلمانی در انگلیس شامل         “ویندزور”این خانواده به    

  .  قلعه استکویندزور اسم ی. خانواده سلطنتی نشود
  

رین و نهادهـای تحقیقـاتی و       کـ این رابطه میان دربار انگلـیس بـا متف        : ارشاد
  ام بود؟کعلمی آلمان هم وجود داشت یا مختص به روابط میان ح

  
. ران آلمانی هم وجود داشـت     کران و متف  کند با روشنف  این پیو : شهبازی

، اندیشمند بزرگ آلمانی، مشاور سیاسی و مـورخ رسـمی           نیتس الیبمثالً،  
ی از عناصر بسیار مؤثر در صعود این خانـدان          کخاندان هانوور آلمان و ی    

سی است در قرن هفدهم طرح      ک اولین   نیتس الیب. به سلطنت بریتانیا بود   
تـابی اسـت دربـاره تبارنامـه        ک مؤلف   نیتس الیب. ئه داد اشغال مصر را ارا   

شـود و بـا       ه از خلقت جهان و حضرت آدم شـروع مـی          کخاندان هانوور   
ر کـ ، ادیـب و شـاعر و متف       لـسینگ . رسـد   تاریخ خانواده فوق به اتمام می     

رین فرانـسوی   کـ حتـی برخـی متف    . آلمانی، نیز چنین پیونـدهایی داشـت      
ه کـ  اسـت  یوکمنتـس هـا     ترین آن    معروف .پیوندهای عمیق انگلیسی داشتند   

یو عمیقـاً بـا دربـار و متنفـذین          کمنتـس . او معروف اسـت   های ایرانی     نامه
 مبلغ الگـوی نظـام سیاسـی        القوانین روحتاب  کانگلیسی مربوط بود و در      
ه در قرن هیجدهم فرانـسه      کدانید    می. ها است   انگلستان در میان فرانسوی   

دیگر بودند و بخش    ک، دشمن خونی ی   وتاهکو انگلیس، بجز برخی مقاطع      
ل کهای انگلـیس و فرانـسه شـ         مهمی از تاریخ اروپا را در این قرن جنگ        

ه ســفرنامه او بــه ایــران دوران صــفوی کــ فرانــسوی، شــاردن. دهــد مــی
ترین تأثیر را در معرفی ایران در غـرب بـر جـای گذاشـت، رابطـه                بزرگ
 سال آخر عمرش    32های استعماری انگلیس داشت و در         انونک با   کنزدی
مپانی هنـد شـرقی     کعنوان نماینده     ن لندن بود و حتی به     کامل سا کطور    به

بنابراین، شاردن بیـشتر    . انگلیس و وزیر مختار انگلیس به هلند اعزام شد        
  . انگلیسی است تا فرانسوی
ه کـ ت وجود داشت و به همـین خـاطر اسـت       کاین آمیختگی و مشار   

تـرین    ی از فعـال   کـ  باواریـا بـه ی     بعدها بعضی مناطق آلمان و بخـصوص      
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ه کـ ، س مـولر کمـا شود و افـرادی ماننـد      تبدیل می  شناسی  ایرانهای    انونک

. شـوند    جدید غرب است، پدیـد مـی       شناسی  ایرانتب  کبنیانگذار واقعی م  
 مطالعات سـنگین    گونه  اینه بسیاری از    کنیم  کته مهم توجه    کباید به این ن   

گـذاری و حمایـت مـالی و     در قرون هیجدهم و نـوزدهم بـدون سـرمایه        
ه محققی بتواند صرفاً به خاطر      ک نیست   طور  اینیعنی  . ن نبود کسیاسی مم 

بایـد  . العمر برود    مطالعات سنگین و مادام    گونه  ایندنبال    عالقه شخصی به  
هـای     داشته باشـد و زنـدگی و هزینـه         “پروژه”ها    قول امروزی   از جایی به  

  . اش تأمین شود تحقیق

  گرایی  مولر و آریاییس کدیزرائیلی، ما
گرا در میـان       در اوایل قرن نوزدهم جناح انگلیسی      هک اینبا توجه به    : ارشاد

 چـه   شناسـی   ایـران هـای     شناسان انگلیسی پیروز شدند، بعـداً ایـن پـژوهش           شرق
  توانست داشته باشد؟  اهمیتی در دستگاه استعماری انگلیس می

  
 اوج  1870 و   1860 هـای    غرب در دهه   شناسی  ایرانمطالعات  : شهبازی

 در دیزرائیلـی گرفت و این مقارن است با دوران اقتدار و سپس صـدارت            
ه سـلطه جهـانی امپراتـوری بریتانیـا را          کسی است   کدیزرائیلی  . انگلستان

انال سوئز را بـرای دولـت       که سهام   کسی است   کند و همان    ک تئوریزه می 
عنـوان    ه بـه  کـ نـد   ک توریا را ترغیـب مـی     که وی کخرد و بعد مل     انگلیس می 

نـد و سـپس سـر       ک تاجگـذاری    1876 در سـال     “امپراتریس هندوسـتان  ”
آورد    انگلیس درمـی   کگذارد و جزیره قبرس را به تمل        اله می کها    عثمانی

تـوان    در واقع، می  . انجامد   به اشغال مصر می    1882و همین موج در سال      
گفت اوج درخشش امپراتوری جهانی انگلیس از زمان دیزرائیلی است و           

  . تئوریسین آن همین آقاست
اش بـا یهودیـان    االصل بود و در تمام طـول زنـدگی          دیزرائیلی یهودی 

.  داشت کبسیار ثروتمند انگلیس، بخصوص روچیلدها، رابطه بسیار نزدی       
تـاب  کنم از ک  شخصیت دیزرائیلی را نشان بدهم، نقل قول میهک اینبرای  
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تـاب  کای تعلـق دارد و      اتلندی مور کایشان به خانواده اس   . گرنویل مورای 

طنــز بــسیار شــیرینی در توصــیف خلــق و خــو و روحیــات اشــراف و  
 در لنـدن منتـشر شـده و         1885ه در سـال     کـ دولتمردان انگلـیس نوشـته      

ارل ” و   “جـودا   آقـای بـن   ”او از دیزرائیلی با اسم مـستعار        . معروف است 
. ه نامــدارترین چهــره در مجلــس لردهاســتکــرده کــ یــاد “لمورکاســپار

انسفیلد بـود   کلقب اشرافی دیزرائیلی، ارل بی    . زاده   یعنی یهودی  “داجو  بن”
 یعنی جرقه و    کاسپار.  آورده است  “لمورکارل اسپار ”صورت    ه آن را به   ک

 تحفه شرق است یا     “لمورکاسپار”منظورش از   . مور مسامحتا یعنی شرقی   
ه کـ این نامگذاری به این علت اسـت        . ه از شرق نصیب ما شد     کای    تحفه

 انگلیس مهاجر و عمـدتا مهـاجرین قـرون هیجـدهم و نـوزدهم               یهودیان
ه کـ ای  شدند مثل مهاجرین همـسایه  بودند و هنوز انگلیسی محسوب نمی   

    : نویسد آقای گرنویل مورای می. نندک شور ما زندگی میکنون در کا هم
لـی فاقـد    کشیده شد ولـی ب    کدر جامعه انگلیس بر    ]دیزرائیلی[او  

ار گرفـت   کد و هرچه در توان داشت به        عالقه به سرشت ملی ما بو     
ه مرد  ک زمانی... ندکردار ما را دگرگون     کتا شیوه رفتار و اندیشه و       

ترین مرد انگلستان بود؛ دربار شیفته او بود، جامعه تجـاری            بمحبو
هـا   لیسیکه ان کدانست و آن مردمی      و مالی لندن او را بت خود می       

... عاشـق او بودنـد    ] یـان یهود[اجازه دادند با ایـشان آمیختـه شـوند          
 بنگـاه معـامالتی     که وارد مجلس عوام شد چهرۀ پادوی ی       ک زمانی

ه مقـدس چـپ   کبرخی لردهای خش. رود نیسه میکه به کرا داشت   
در واقع، او اصال بـه هـیچ دیـن و آئینـی      . ردندک چپ به او نگاه می    

ــه  ــاور نداشــت ولــی ب ــاع از اشــرافیت   ب زودی در مقــام قهرمــان دف
... ه پروتستان شد کوزیر محبوب مل   ی گرفت و نخست   پروتستان جا 

جودا را به ریاست خود برگزید زیرا او آنـان           حزب توری آقای بن   
. انگیزه آنان عالقه نبـود وحـشت بـود   . نندکرد تا چنین کرا مجبور   

 بـار بـه   که یکسی نبود   کهای سخت بودند و      دشمنانش زیر ضربه  
... رار نمایـد  کـ  آن را ت   ندکجودا بخندد و بار دیگر جرئت        آقای بن 

 حزب سیاسی قادر به     که ی کآمیز یا پستی نیست      هیچ عمل خیانت  
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زنـدگی  ... انجام آن نباشد زیرا در سیاست شرافت جایگاهی ندارد        

 یهـودی   کجودا یـ    آقای بن . جودا مصداق این گفته است      آقای بن 
هایش را در  ه در انگلستان بزرگ شد و اولین آموزش   کمهاجر بود   

او صـعودش را در سیاسـت بریتانیـا         . ای دوبلین فرا گرفت   ه صرافی
ومـت  که درواقـع بـر بریتانیـا ح       کـ مدیون چند خاندان بزرگی بـود       

ه کـ شـان را گفـت و آنگـاه          هـای  او مجیز آنان و معـشوقه     . نندک می
. ردکـ می یافت آنان را تهدید به افـشای اسرارشـان           کجای پای مح  

ــ ــسر  ک دوکیـ ــه پـ ــه بـ ــاه در نامـ ــ عالیجـ ــلطه ش ازکوچکـ  سـ
جودا بر این پسر داشـت        ه آقای بن  کگوید   ای سخن می   افسونگرانه

مـن اجـازه دادم     <: نویـسد  ای به پدرش می     لرد جوان در نامه    کو ی 
نون او بر مـن     کجودا بدل شوم و ا      ای در دست آقای بن     تا به بازیچه  
. جودا حمایت یهودیان از او بـود         حربه دیگر آقای بن    >.سوار است 

او بـه   . ردکـ ه هیچگاه فراموش نخواهنـد      کرد  کاتی  او به آنان خدم   
رد؛ عنـاوینی بـرای ایـشان       کـ خاندان سلطنتی نیـز خـدمات فـراوان         

ه در تاریخ بریتانیا سابقه نداشت و مال و منالی فراوان در            کساخت  
او بـه   . اختیار ایشان قرار داد و سـتایش تمـامی آنـان را برانگیخـت             

ی داد و بـه     کـ ی مقـام دو   کـ رد؛ به ی  کدوستانش نیز خدمات فراوان     
 معامله دولتـی    کداری برای ی  کبه بان . دیگری نشان شهسوار گارتر   

منظور لیونـل روچیلـد اسـت در معاملـه       [الن پرداخت   کحق داللی   
او خود نیز بسیار ثروتمند شد در       . و غیره و غیره   ] انال سوئز کسهام  
    . رسید نظر نمی ه در ظاهر چنین بهک حالی

ه نشان دهم دیزرائیلـی چنـین       ک فوق این است     منظورم از نقل مطالب   
  . نابغه محیلی بود

او . پرداز امپراتوری جهانی بریتانیا بود      ه دیزرائیلی نظریه  کردم  کعرض  
ه بر مستعمرات وسیع انگلیس در شبه قـاره هنـد           کرد  کنظر را مطرح    این  
ه بایـد مـردم ایـن منـاطق         کرد بل کومت  کتوان فقط به زور اسلحه ح       نمی

 کار از طریـق جعـل یـ       کـ نند و این    کقعی نسبت به انگلیس پیدا      علقه وا 
ه کـ  بـود    گرایـی   آریـایی ایـن همـان ایـدئولوژی       . ن است کایدئولوژی مم 
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س مولر آلمانی است ولـی از سـال         کما. ردک تدوین   س مولر کفریدریش ما 

سفورد کـ شناسی تطبیقـی در دانـشگاه آ         سال استاد زبان   25مدت     به 1849
او سرانجام در همان    . گاه فوق در زمینه هندشناسی    بود و بعد مشاور دانش    

 1846س مولر در سـال  که ماکنیم کو نیز توجه . ردکسفورد فوت   کشهر آ 
مپانی هند شـرقی انگلـیس مـأمور انتـشار متـون            کاز طرف هیئت مدیره     

توریـا  که وی کـ ریت شد و بعدها به عضویت شورای مـشاورین مل         کسانس
ی از بنیانگذاران کس مولر یکما. استه مقام سیاسی بسیار بزرگی    کدرآمد  

نگره ک ریاست   1892 بود و در سال      شناسی  شرقهای    نگرهکو گردانندگان   
نـیم برخـی از     کو نیـز توجـه      .  را به دست داشت    شناسی  شرقالمللی    بین

 یهـودی بودنـد مثـل جیمـز         شناسـی   ایـران تـب   کهای متنفذ ایـن م      چهره
سون در دانــشگاه کــجدارمــستتر در انجمــن آســیایی پــاریس و آبراهــام 

دارمـستتر  . در روسـیه  ) شده  یهودی مسیحی (ا و چوالسون    کلمبیای آمری ک
را در پـاریس    مطالعات ایرانـی    تاب  ک 1883ه در سال    کسی است   کهمان  
جالـب  .  درست شد“قوم آریایی”نام  به این ترتیب مفهومی به . ردکمنتشر  

رانش اکـ س مـولر و هم    کار مـا  کـ ه در همین زمان و همپـای        کاینجاست  
شـناس    ، شـرق  آرمینیوس وامبـری  وسیله     نیز به  “قوم تورانی ”نام    مفهومی به 

 آسیای میانه و قفقاز و عثمانی و        کمعروف مجار، برای اطالق به اقوام تر      
 گرایی آریاییهای نظری دو ایدئولوژی   به این ترتیب، پایه   . غیره جعل شد  

  . ل گرفتک شتورانیسم پانو 
  

    هم بودند؟اینها در تقابل با: ارشاد
  

  .خیر: شهبازی
  

  . ت استعماری نداشتهکه حرکمجارستان : ارشاد
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  تورانیسم  وامبری و پان

ن مجارستان بود و از مدافعان      کآرمینیوس وامبری، یهودی سا   : شهبازی
ه خـودش بـه هرتـزل       کـ همانطور  . سرسخت هرتزل و صهیونیسم جدید    

طالعـاتی  س اسـت، مـأمور سـازمان ا       کگفته و در خاطرات هرتـزل مـنع       
. وسیله دیزرائیلی عضو سازمان اطالعاتی انگلیس شـده         انگلیس بوده و به   

ـ             داشـت و عبـاس      کوی با عباس افندی و سران بهائیت نیز رابطـه نزدی
ی دو سـخنرانی در     کـ رد و وامبـری ی    کـ افندی در بوداپست با او مالقات       

  . ردکگری ایراد  سفورد در دفاع از بهائیکآ
ی و  کـ هـای فارسـی و تر       با زبـان  . اریخ است های ت   وامبری از اعجوبه  

توانست تشخیص دهد به این  سی نمیکه کعربی در حدی آشنایی داشت 
رشـید  ”ها در لباس درویـش بـود و بـا نـام               او مدت . ها تعلق ندارد    ملیت
های   در حوزه . ردکستان و ارمنستان و غیره مسافرت       ک به ایران و تر    “پاشا

تـاب دربـاره    کدو  . تا سطوح عالی خواند   علمیه استانبول علوم اسالمی را      
سـیاحت  ی  کـ ی. زندگی و سـفرهای او بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت              

وامبری با رجال یهودی و غیر یهودی انگلیس        . نام دارد درویشی دروغین   
ه کـ بـرای همـین اسـت       . و شخص ادوارد هفـتم، پادشـاه، دوسـت بـود          
درویش قلعه   تاب خود را  کنویسندگان جدیدترین زندگینامه وامبری اسم      

  .اند  نهادهویندزور
وهن بنیانگـذاران اصـلی     کـ نام لئون     بهرحال، وامبری و فرد دیگری به     

ن فرانـسه   کوهن نیز یهودی ولی سـا     ک. یسم هستند کتر  تورانیسم یا پان    پان
 را از اسـاطیر ایرانـی و شـاهنامه فردوسـی            “تـوران ”وامبری مفهـوم    . بود

 برای اولین بار واژه توران به این .ردک اطالق  کگرفت و آن را به اقوام تر      
تـاریخ  نـام     تاب معـروف وامبـری بـه      کدر  ) کیعنی قوم تر  (معنای جدید   

صـدراعظم و   (سانی مثل فـؤاد پاشـا       کار رفت و    ک به) 1873چاپ   (بخارا
االصل و وزیر مالیه بعـدی        نگار یهودی   روزنامه(و جاوید پاشا    ) فراماسون
ند و همـین مـوج بـه تأسـیس          تب در عثمانی شـد    کمروج این م  ) عثمانی

  . یه جدید انجامیدک و ترکدولت آتاتور
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گرایـی   های آریـایی  خواهید بگویید با جعل این ایدئولوژی      یعنی می : ارشاد

ه بتواننـد   کـ ننـد   که در شرق بوده تجزیـه       کلیتی را   کتورانیسم خواستند     و پان 
  مقاصد سیاسی خودشان را پیش ببرند؟

  
ه در آن زمـان     کـ هـایی را      یعنی ملیـت  .  بود طور  اینبله، دقیقاً   : شهبازی

دام کـ رد و بـه هـر       کـ   ملت واحد اسالمی بودنـد تجزیـه مـی         کهمگی ی 
همین امر در مـورد اعـراب       . ه شما قوم برتر و برگزیده هستید      کگفت    می

ناسیونالیـسم  ”هـا     ه غربـی  کـ به ایـن ترتیـب آن چیـزی         . نیز صادق است  
ها همان اسطوره      ایدئولوژی روح این . شد  نامیدند متالشی می     می “اسالمی

جای یهود، آریایی یا      برگزیدگی و رسالت تاریخی قوم یهود است ولی به        
گرایـی    ه سومبارت دربـاره آریـایی     کاین تعبیری است    .  گذاشته شده  کتر

نام نژاد آریایی را جعل  ها مفهومی به آن. ار بردهک زمان خودش در آلمان به
یعنـی رسـالت    .  بـوده و هـست     سـاز   ه ایـن نـژاد آریـایی تمـدن        کردند  ک

ها   کهمین حرف را به تر    . سازی را در تاریخ بشر نژاد آریایی داشته         تمدن
. گذاشـتند  هـا مـی   قـول معـروف هندوانـه زیـر بغـل آن           گفتند و به    هم می 

. هـا بـرای تفـاخر چیـزی در تـاریخ داشـتند        از این ملتکباالخره، هر ی  
شان در تاریخ دوران  ش برجسته توانستند به تاریخ باستان و نق       ها می   ایرانی

ه در  کـ توانـستند بـه نقـش مهمـی           هـا مـی     کننـد و تـر    کاسالمی تفـاخر    
هـای بـزرگ مثـل        بـسیاری از دولـت    . ننـد کسازی داشـتند تفـاخر        دولت

 مـصر و خانـات قبچـاق و ایلخانـان و تیموریـان و               کسلجوقیان و ممالی  
تـاریخ  تـاب   کمـثالً، وامبـری در      . ردندکها درست     کعثمانی و غیره را تر    

ها با قشون شاه طهماسـب صـفوی سـخن            که از جنگ ازب   کزمانی  بخارا  
دانـد    ها را تجهیز قشون ایران به سالح گرم می          ست آن کگوید علت ش    می

 برای اولین بار بـا سـالح آتـشین          >آور توران   داران نام   مانک<: نویسد  و می 
رق از  این آقایـان مستـش    . ببینید شیطنت تا چه حد است     . شدند  مواجه می 

گفتند شما قوم برگزیده هستید و از طـرف دیگـر             ها می   طرف به ایرانی  کی
هـای    معنی ایـن حـرف ایجـاد تقابـل        . زدند  ها همین حرف را می      کبه تر 

ه در گذشته در چـارچوب تمـدن اسـالمی          کنژادی در میان مردمی است      
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مـثالً، در   . دانستند  ی و برادر و خویشاوند می     کوحدت داشتند و خود را ی     

ها از تبار سام و سامی هـستند ولـی در دوران              میبدی ایرانی االسرار    فشک
نند و نوعی تعـارض     ک ها جدا می    ها را از ایرانی     شناسان سامی   جدید شرق 

  . آفرینند و خصومت نژادی می
  

نـام    گروهبنـدی قـومی بـه      کهـا را در یـ       ها و ایرانی    پس چرا هندی  : ارشاد
  ؟دهند آریایی قرار می

  انجمن تئوسوفی 
ها هم هستند، از جملـه        اروپایی. ها نیستند   ها و ایرانی    فقط هندی : شـهبازی 
ه بایـد مـردم     کـ علت همان طرح دیزرائیلی است      . ها  ها و انگلیسی    آلمانی

بر پایه همین طـرح     . ها خویشاوند بدانند    شبه قاره هند خود را با انگلیسی      
ه دوست ک، وتکـ لنل الکنام   فردی به  ک در نیویور  1875ه در سال    کاست  

ا بـود، انجمنـی     کـ جمهور وقت ایاالت متحده آمری      راترفورد هایس رئیس  
 خانواده ثروتمند تعلق    کوت به ی  کال. ندک نام انجمن تئوسوفی ایجاد می      به

رسـد    مپانی هند شرقی هلند می    کی از بنیانگذاران    کشان به ی    ه نسل کدارد  
وال در اداره مپـانی و اصـ  کها در تأسیس و فعالیت ایـن   دانیم یهودی   و می 

امپراتوری مستعمراتی هلند در قرن هفدهم نقش بسیار مهـم و چـشمگیر             
 کمـ کننـد و بـا      ک ز انجمن را به هند منتقل می      کمی بعد مر  کاینها  . داشتند

ومت هند انگلیس، مثل ژنرال مورگان و پروفسور وودهاوس، کمقامات ح 
و ازقل و   های ساسون     ن هند، مثل اعضای خانواده    کو یهودیان بغدادی سا   

. گیرنـد   دست مـی    دیگران، نقش بسیار مهمی در فرهنگ و سیاست هند به         
دسـت    بـه آنـی بزانـت  نـام    زن انگلیسی بهکبعداً ریاست این سازمان را ی    

. بزانت نـام خـانوادگی شـوهر اوسـت        . ه از خانواده وود است    کگیرد    می
. هـای مهـم فعـال در عملیـات اسـتعماری اسـت              خانواده وود از خانواده   

یلدمارشال سِر هنری وود، از فرماندهان ارتش هند بریتانیـا، پـسرعموی            ف
 هندوسـتان نقـش   1857وب انقـالب   که در سـر   کـ این خانم بزانت است     
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وت بود و سـران انجمـن       کلنل ال کس مولر مشاور    کآقای ما . مهمی داشت 

ه کی از افرادی    کی. ردک  راهنمایی می  کتئوسوفی را در زمینه مسائل تئوری     
ه بعدها با تجزیـه   کین انجمن رابطه داشت محمدعلی جناح بود        با سران ا  

ه کـ رد  کـ ستان نقش بسیار مخربی در منطقه ایفا        کهند و تأسیس دولت پا    
رد جناح و علل و عواقـب       کدرباره عمل . عواقب آن تا به امروز ادامه دارد      

  . ه به موضوع صحبت ما مربوط نیستکتجزیه هند بحث مفصلی دارم 
 سازمان گسترده شبه ماسـونی در       کنجمن تئوسوفی ی  به این ترتیب، ا   

ایـن همـان   . گرایی بـود   رد و ایدئولوژی آن آریایی    کشبه قاره هند درست     
ه در قرن بیستم در پایـه ظهـور فاشیـسم در آلمـان قـرار                کجریانی است   

همـراه سـتاره      سته است بـه   کاصال آرم انجمن تئوسوفی صلیب ش     . گرفت
سته عینـا بـه     کها سال بعد آرم صلیب ش       هه د ک) ها  آرم صهیونیست (داوود  

تمدن آریایی گهـواره    <: گفت  وت می کلنل ال ک. آرم حزب نازی تبدیل شد    
ها نیای تمامی مردم اروپا هـستند و ادبیـات            تمدن اروپایی است و آریایی    

 ایـن   >.هـای اروپـایی اسـت       آنها منشاء و سرچشمه تمامی ادیان و فلسفه       
تب دانشگاهی در غرب و     ک م کعنوان ی   به شناسی  ایران. عین جمله اوست  

تـب اسـت و در دهـه        کشدت متأثر از ایـن م       تاریخنگاری ایران باستان به   
انون کـ ه بـا ایـن      ک ،، در زمان صدارت میرزا حسین خان سپهساالر       1870

 در  مـن ه  کـ ردند  ک داشت، همین جریان را در ایران درست         کرابطه نزدی 
نون تقریبـاً   کگذاشتم و ا  ) یسمائکآر (“گرائی  باستان” اسم آن را     1369سال  

  . متداول شده است

   “قوم آریایی”نام  معمایی به
بینـیم    امـا مـی   . فرمایید نژاد آریایی جعلی اسـت       ه شما می  ک طور  این: ارشاد

اند، مثل برادران گریم      ردهکار  ک اروپایی   -های هندی   ه در زمینه زبان   کسانی  ک
وپایی را بنیان گذاشتند و یـا        ار -های هندی   ای و آوایی زبان     هکه تحوالت وا  ک
نند از جمله اسـاطیر     ک ار می ک اروپایی   -ه روی اساطیر تطبیقی هندی    کسانی  ک

اینهـا همـه    . اند  ردهکشناختی و فرهنگی این را ثابت         هند و ایران، با دالیل زبان     
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ل کنظر شما چیست؟ در واقع، با این سخن شما          . ه مطرح شده  کمستنداتی دارد   

  .رود  زیر سئوال میشناسی ایرانپروژه 
  

 معینی یا جریان معین، و البته متنفـذی در          شناسی  ایرانتب  کم: شهبازی
ل مطالعـات ایرانـی زیـر سـئوال         کـ رود ولی     ، زیر سئوال می   شناسی  ایران
اتفاقاً این امر قـدمت فرهنـگ و ملیـت ایرانـی را بیـشتر ثابـت                 . رود  نمی
  . دهد  میها و تحقیرها نجات ند و آن را از برخی تخفیفک می

  
  . ریشه است واژه آریا با ایران هم: ارشاد

  
 هکـ  اینخاطر    ند به ک ه اثبات می  کند بل ک این چیزی را نفی نمی    : شهبازی

پیـشینه طـوالنی   اتفاقـاً   . ار رفتـه  کـ  واژه ایران خیلی قبل در اساطیر هند به       
گرایـی را نفـی       تب آریـایی  که م کاست  ی از دالیلی    کیاربرد همین واژه    ک

شـاید  ). های مشابه   با اسم (نام ایران وجود داشته       ای به    یعنی منطقه  .ندک می
 است خیلـی قبـل از زمـانی    “ اصیل”ریت به معنی  که در سانس  کواژه آریا   

نام آریایی به شبه قاره هند و فالت ایـران مهـاجرت         اند قومی به    ه مدعی ک
قـدمت  . ید توجه بفرمای  مهابهاراتابه  . رد از ایران به فرهنگ هند راه یافته       ک

هـا بـه       به پیش از زمان مهاجرت ادعایی آریایی       مهابهاراتاروایات شفاهی   
ایـن  .  یعنـی نـژاد بـزرگ      مهابهاراتـا . رسـد   ایران و هند و سایر مناطق می      

نـام بهاراتـا      ه از تخمـه پادشـاهی بـه       کـ اسطوره داستان نژاد بزرگی است      
 یایـاتی نقـل     نـام   در این اسطوره داستان پادشاهی هندی به      . وجود آمده   به

ه سـرزمین او همـسایه سـرزمین        که با شرمیشتا، دختر ویرشپاروا،      کشده  
احتمـاال  . بهاراتا حاصل ایـن وصـلت اسـت       . ندک یایاتی بوده، ازدواج می   

ه هنوز در میان عشایر فارس      کریت سرمست است    کشرمیشتا تلفظ سانس  
 سـرزمین   نهکسمهابهارتا  در  . اربرد دارد کمرد و زن، هر دو،      عنوان اسم     به

نـام   ریت بـه کدر اسطوره معروف دیگر سانـس . اند ایران پهلوا خوانده شده 
در ایـن   . هن ایـران اشـارات صـریح وجـود دارد         کنیز به سرزمین    رامایانا  

نـام   دختر پادشـاهی بـه   ای هند به نام داشراتا اسطوره همسر پادشاه افسانه
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ی بـا   کواژه  . نونی ایران واقع شده   ک که سرزمین او در خا    کایا است   ک یک

در . اووس تطابق دارد  کیکایا با نام    ک یکیانی و نام    کای     اسطوره  نام سلسله 
ار رفتـه  کـ  نه ایران بـه کو پارشو برای اشاره به س های پارتو  واژهریگ ودا

ریت اشاره به سـرزمین     کنظر محققین واژه پهلوا در اساطیر سانس        به. است
  .خراسان است و پارشوا به سرزمین فارس

 ساله دولت در    2500گرایی، درست مثل تاریخ       تب آریایی کبنابراین، م 
ها است، پیشینه تـاریخی ایـران را          ه متأسفانه هنوز هم بر سر زبان      کایران  

نـام آریـایی محـدود        ند و آن را به مهـاجرت قـومی بـه          ک بسیار تحقیر می  
ن  ساله، سابقه دولـت فراگیـر در ایـرا         2500ببینید در جعل تاریخ     . ندک می
ه کـ  رسد و حتی مادها را هم به ماقبل تاریخ بردند در حـالی     ورش می کبه  

گرایـی بخـش      تـب آریـایی   کم. تب مادها هم آریایی هستند    کطبق همان م  
ند و به دوران پیش تاریخ تبـدیل        ک مهمی از تاریخ تمدن ایرانی را نفی می       

 هـا   یعنی تاریخ واقعی تمدن در فالت ایران بـا مهـاجرت آریـایی            . ندک می
این یعنی تحقیر و    . شود  یعنی از اواخر هزاره دوّم پیش از میالد شروع می         

ه دو تمدن همسایه، آشوری و کنیم کتوجه . تخفیف تاریخ تمدن در ایران 
بابلی، به ترتیب از هزاره پنجم پیش از میالد و هزاره دوّم پـیش از مـیالد                 

 از چنـد  مـن  .یعنی در آن دوران ایران برهوتی بیش نبـوده     . شوند  آغاز می 
ها دفـاع     اصطالح ورود آریایی    هزار سال تاریخ تمدن ایرانی در پیش از به        

ه اخیراً، پـس از بیـست سـال تعطیـل، بـه همـت               کتشافاتی  کبه ا . نمک می
شـود و     سازمان میـراث فرهنگـی در شـهر سـوخته سیـستان انجـام مـی               

یابـد    اس مـی  کطور مفصل در مطبوعات انع      خوشبختانه نتایج تحقیقات به   
ه قدمت تمدن پیشرفته در ایـران تـا چـه    کنید کتوجه بفرمایید و مالحظه  

  . زمانی است
تـر  کآقای د شته خویش   کتاب  کمثالً، اخیراً   .  نیست مناین فقط حرف    

ایشان مرد فاضلی است و در      . خواندم  احمد اقتداری را برای بار دیگر می      
ـ   ردهکـ ار جـدّی    کـ تاریخ باستان فارس و خوزستان و الرستان         دیـدم  . دان

    : اند  نوشتهطور این، 1353ها پیش، یعنی در سال  سال
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انـد از نقـاطی مجهـول بـه           ه گفتـه  کنظریه ورود اقوامی ناشناخته     

هـا در ایـران زمـین         های نامعلوم وارد شده و قـسمتی از آن          سرزمین
اند، با مطالعه در مبانی     اند و تمدنی را با خود آورده        ونت گزیده کس
شناسـی اقـوام       تـاریخی و باسـتان     ک و مـدار   شناسـی   ری و زبـان   کف

ن خوزسـتان در معـرض تردیـد قـوی افتـاده و دیگـر               کقدیمی سـا  
 اصل غیرقابل تردیـد علمـی مـورد        کتوان آن نظریه را مانند ی       نمی

    .قبول قرار داد
  . ردمکه مطرح کگرایی است  تب آریاییکمنظور ایشان صریحاً همان م

  
ه من کگرن، تا جایی  گیمن و ویدن دوشنشناسان مثل    خیلی از ایران  : ارشاد

تـر معـین بـه فارسـی        که د کـ تابی  کگیمن در     یاد دارم، در آثارشان، مثالً دوشن     
ه تمـدن ایرانـی پـیش از ورود      کـ ننـد   ک رده، به همین مسئله اشاره می     کترجمه  
گرن بـه تمـدن    مثالً، ویدن. ها در هزاره دوّم قبل از میالد، پیشرفته بوده      آریایی

ه در اینجـا بـوده و تـأثیر         کهایی را     اینها تمدن . النهرین اشاره دارد    یندرخشان ب 
  .نندک گذاشته نفی نمی

   “تئوری چراگاه”مایرز و 
. گرایـی وجـود دارد      تب آریایی کاین تناقض جدّی در ذات م     : شهبازی

ه در  کـ ها همان روح مهاجرتی اسـت         اصوال روح نظریه مهاجرت آریایی    
د و آن را به همه دنیا و به همه اقوام و ملل             های یهودی وجود دار     اسطوره

هــا و  ه نیــای آلمــانیکــمــثالً قبایــل وحــشی توتــونی را، . تــسری دادنــد
ها در قبل از قرن چهارم مـیالدی          ای از آن      ها هستند، چون سابقه     انگلیسی

س مـولر حتـی     کمـا . شناخته نیست، از مهاجرین آریایی به اروپا خواندند       
بـه  . آریایی خواند ) ها هستند   ها و ایرلندی    اتلندیکه نیای اس  ک(ها را     سلتی

. این ترتیب، همه دنیا مهاجر است و آوارگی اختصاص به قوم یهود ندارد
هـا    ه همه اروپایی  کگرایی قرن نوزدهم تا به حدی بود          تب آریایی کتأثیر م 

خواندند و حتی نماینده ایرلند در مجلس عوام معترض    خود را آریایی می   
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هـای آریـا و     ها هستند و دلـیلش تـشابه نـام          یی اصیل ایرلندی  ه آریا کبود  

  . بود) سرزمین آیرها(ایرلند 
 تئوری چراگاه رد، بر   کس مولر ایجاد    کتب ما که م کاین اسطوره جدید    

تـابی  ک در   مـایرز نـام     بـه ای یهودی     نویسندهه در همان زمان     کمبتنی است   
وچ کـ هـا قـومی       ییگفـت آریـا     او می . ردکآن را مطرح    طلوع تاریخ   نام    به

ه در جــستجوی کـ ) شـمال (هـای آسـیای میانـه     نـشین بودنـد در جلگـه   
های   سرزمین”: ، توجه بفرمایید  “نهکهای خالی از س     سرزمین” به   “چراگاه”

، )جنـوب (های شبه قاره هند و فالت ایـران           ، یعنی جلگه  “نهکخالی از س  
ـ . تئوری چراگاه مورد نقد جدّی قرار گرفته است       . سرازیر شدند  عنـوان    هب

ــدرانات گــوس،  ــه ناگن ــنمون ــردمک شــناس بزرگــی اســت و اســتاد   ه م
نـام    تـابی دارد بـه    کا، و هندو است نه مـسلمان،        کته و دا  کلکهای    دانشگاه

خالصه انتقادات او به تئوری چراگاه ایـن     2.پیشینه آریایی در ایران و هند     
  : است

روز نیـز   ه تا بـه امـ     کهای پهناور آسیای میانه،       اول، حاصلخیزی استپ  
چـرا  . نشین بوده و هست، محل تردید نیـست         وچکوفای  کمهد جوامع ش  

نـد و  کاصطالح آریایی سـرزمین آبـاء و اجـدادی را رهـا            باید این قوم به   
تواند این     یورش ببرد؟ تنها عوامل جغرافیایی می      “جنوب”چنین به سوی    

ند مانند وقوع سوانح طبیعی مهمی چـون یخبنـدان،   ک مهاجرت را توجیه
های   اگر چنین سانحه عظیمی رخ داده است در دوران        . سالی و غیره  کشخ

یـافتیم   نه مـی کپسین باید برای مدتی آسیای میانه را برهوت و خالی از س  
  .ه چنین نیستک

هـا    دوم، اگر تئوری چراگاه را به عنوان پایه مـادی مهـاجرت آریـایی             
 در جـستجوی    ها قـومی گرسـنه و       ه آن کبپذیریم، باید این را نیز بپذیریم       

ه مهـاجرت آریاییـان   کگرایی    این با مبانی ایدئولوژی آریایی    . معاش بودند 

 
2.  Nagendranath Ghose, The Aryan Trail in Iran and India, Calcutta: 

University of Calcutta, 1937. 
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 “آفرینش افتخـارات  ” و   “سازی  امپراتوری” و   “رسالت تاریخی ”را در پی    

  .داند در تعارض است می
ها، نه شبه قاره هنـد نـه    ، این سرزمین“تئوری چراگاه ”سوم، برخالف   

 و هم در هند و هم در ایران جماعـات  نه نبودندکفالت ایران، خالی از س   
شاورزی و  کوفای شهری و    کانسانی انبوهی از دیرباز زندگی پررونق و ش       

  .نشینی داشتند وچک
هـا    چهارم، با توجه به حضور جماعات انسانی انبوه در این سـرزمین           

 طبعا با جماعات انبوه بومی آمیزش یافتند و چون در اقلیـت             “مهاجرین”
 “نـژاد آریـایی   ”ای به نـام       تحیل شدند و بنابراین پدیده    ها مس   بودند در آن  

   .تواند وجود داشته باشد نمی

  “آریایی” بزرگ های تمدنخانم بزانت و 
شناسی تطبیقی در هند داشـت و         انجمن تئوسوفی نقش مهمی در دین     

از همـان سـال     . هـا بـود     هدف آن اثبات نظریه چراگاه و مهاجرت آریایی       
تشویق مطالعات  ” مندرج در اساسنامه انجمن      ی از اهداف اصلی   ک ی 1875

لـی  که در بررسی تطبیقی ادیان ب     کو جالب اینجاست    .  بود “تطبیقی ادیان 
  . نار گذاشتندکاسالم را 

رد استعماری کارکهای منتشر شده خانم بزانت        ها و سخنرانی    تابکدر  
خـانم بزانـت جوامـع      . شود  گرایی خیلی واضح مشاهده می      تب آریایی کم

 سخن  “نژاد بزرگ آریایی  ”ند و از    ک  تقسیم می  “نژادهای پایه ”ا به   بشری ر 
ه تمـامی   کـ  نـژادی اسـت      “نـژاد بـزرگ آریـایی     ”به ادعـای او     . گوید  می

های بشری را ساخته و سایر نژادهـا وحـشی و غیرمتمـدن بـوده و                  تمدن
نـد و همـه را بـه        ک های بشری را به پنج تمدن تقسیم می         او تمدن . هستند

النهرین، سومی ایـران،      اولی هند، دومی بین   : ندک  منتسب می  “نژاد آریایی ”
گوید اولین    خانم بزانت می  . چهارمی روم و پنجمی تمدن معاصر اروپایی      

ردنـد در  کپـا   ها در جنـوب هیمالیـا امپراتـوری مقتـدری بـه        گروه آریایی 
غیرمتمدن و بسیاری   <ه مردم جهان، در خارج از شبه قاره هند،          کدورانی  
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 بابـل و    “امپراتـوری جهـانی   ”ه  کالنهرین    اقوام بین .  بودند >وحشیاز آنها   

سپس نوبت به .  بودند“نژاد آریایی” دیگری از  ردند شاخهکلده را ایجاد   ک
 ایجـاد   “امپراتـوری جهـانی   ” کها در ایران نیز یـ       آریایی. رسد  ایرانیان می 

 نـژاد ” دیگـری از       روم نیـز بـه وسـیله شـعبه         “امپراتوری جهانی ”. ردندک
. رسد  سپس نوبت به قوم توتونی می     . ، یعنی قوم سلتی، ایجاد شد     “آریایی

. های امروزی اسـت  ها و آلمانی سونکمنظور از قوم توتونی همان انگلوسا   
ه کـ سون بودنـد    کها در اصل دو قبیله توتونی آنگلس و سا          سونکانگلوسا

در قرن پنجم میالدی از جلگه راین به جزایر انگلـستان هجـوم بردنـد و                
نونی انگلیس  کنه  کیعنی بخش مهمی از س    . ردندکاین سرزمین را تصرف     

طور   سون به کشورهای انگلوسا کا و استرالیا و سایر      کو ایاالت متحده آمری   
ه کـ بـه همـین دلیـل اسـت     . ی هـستند کها ی عمده از نظر نژادی با آلمانی     

    : نویسد خواند و می ها را آلمانی می خلدون انگلیسی ابن
شمارشـان از دیگـر     .  از طوایـف فرنگـان هـستند       یکـ هـا ی    آلمان

در جزیـره انگلتـره در      . شـان افزونتـر اسـت       طوایف بیشتر و دلیـری    
مـدت درازی   . ننـد ک جانب شمال غربی دریای محیط زنـدگی مـی        

    .اند یش مسیح درآمدهکه به کنیست 
هـا    نون نوبت به توتونی   کگوید ا   او می . برگردم به صحبت خانم بزانت    

نـون در حـال ایجـاد       کا  ه هـم  کـ ین قـوم آریـایی اسـت        ه پنجمـ  کـ رسیده  
او اســم ایــن امپراتــوری .  اســت“ســازی تمــدن” و “امپراتــوری جهــانی”

. گـذارد    مـی  “پنجمـین امپراتـوری بـزرگ آریـایی       ”مستعمراتی غـرب را     
ه بسیار بااهمیت است و تمام اهـداف        کخوانم    ای از خانم بزانت می      جمله

ــا ــستکسیاســی م ــولر و تئوسوفی ــا و س م ــاییک مه ــی در  تــب آری گرای
    : گوید خانم بزانت می. ندک  دانشگاهی غرب را روشن میشناسی ایران

مـال خـود    کپنجمین خرده نژاد آریایی، یعنی توتونی، هنـوز بـه           
ه رسالت مـشابهی    کار است   کنون عالیم آن آش   کنرسیده ولی هم ا   

ــد داد  کرا در ت ــام خواه ــشریت انج ــل ب ــزرگ  . ام ــدن ب ــه تم طلیع
ایـن تمـدن بـه وسـیله        . نون نمایـان اسـت    کوتونی هم ا  جهانشمول ت 
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ا، کـ تر از همه ایاالت متحـده آمری   انگلیس و مستعمرات آن، و مهم     

این امپراتوری جهانی . ل گرفتکها ش  با آلمانی کو در پیوند نزدی   
    .ردکمروایی خواهد کبر بشریت ح... در آینده

د برای توجیه   گرایی قرن نوزدهم بی هیچ تردی       به عبارت دیگر، آریایی   
 آسیا در آن تـدوین      “نژاد  آریایی”ت مردم   کاستعمار اروپایی و جلب مشار    

 “نـژاد   آریـایی ”ه مـردم    کنتیجه طبیعی و منطقی این تئوری این است         . شد
 سـهم   “پنجمین امپراتوری جهـانی آریـایی     ”میل  کشرق وظیفه دارند در ت    

طلبـی اسـتعماری     اروپایی خود به توسعه    “نژادان  هم”نند و با    کخود را ادا    
هـای    ها، عثمـانی    مانند اعراب، آفریقایی   (“غیرآریایی”غرب در میان مردم     

هـا    خانم بزانت صریحاً بـه هنـدی      . یاری برسانند )  و مردم خاوردور   کتر
ه اگر مقهور سلطه انگلیس هستند ناراحت نباشـند زیـرا           کند  ک موعظه می 

رده و کـ ت ومـ که از نظـر معنـوی بـر جهـان ح       کـ نژادی هستند   ها    هندی
 ک در موقعیت ی   “امپراتوری جهانی آریایی  ”بنابراین، هند در این     . نندک می
جزیـی ناگسـستنی از ایـن       <ه  کـ  و زیر سلطه قرار ندارد بل      “ملت مقهور ”

   >.امپراتوری است
اصطالح   ها نقش رهبران این به      تر در نظریات تئوسوفیست     ته جالب کن
تأسـیس تمـام ایـن      خـانم بزانـت     . سازی در تـاریخ بـشری اسـت         تمدن
ه کداند     می “استادان سفید ”نام    ار گروهی مرموز به   کهای پنجگانه را      تمدن

هـا    در نظریات تئوسوفیست  .  مأوا دارند  “لژ برادری سفید  ”نام    در نهادی به  
امالً واقعی است نه نمادین منتها ناشناخته است و به این دلیـل             کاین نهاد   

ایـن اسـتادان غیبـی    . شوند  امیده می  هم ن  “استادان غیبی ”،  “استادان سفید ”
ننـد درسـت   ک طبیعی دارند و سرنوشت بشریت را اداره مـی       قدرتی ماوراء 
هـا     تئوسوفیـست  کسلو. وه المپ در اساطیر یونان باستان     کمانند خدایان   

لـژ  ”شود و در       می “املکمرد  ”هم پنج مرتبه دارد و در مرتبه پنجم عضو          
امـل بـه قـدرت      کلین یـا مـردان      مکاین  . یابد   عضویت می  “برادری سفید 

هـا در     ه تعـدادی از آن    کـ میرند بل   نند و نمی  ک ماوراء طبیعی دست پیدا می    
ــی ــین م ــادی ت  روی زم ــاظر و ه ــا ن ــد ت ــند کمانن ــشریت باش ــل ب در . ام

شـود و در      شناسی تئوسوفیستی جهان به مناطق مختلف تقسیم مـی          هستی



26    گرایی و تاریخنگاری شناسی، آریایی ایران
ن منطقه را هدایت    های آ   ه فعالیت ک قرار دارد    “استاد” کرأس هر منطقه ی   

ار کـ گزیند، آنهـا را بـه         هایی را به عنوان ابزار خود برمی        انسان<ند و   ک می
 ایـن   >.گـذارد   نار مـی  کارایی ندارند به آرامی آنها را       که  ک زمانیگیرد و     می

 بـرای اداره منطقـه خـودش      “اسـتاد ”هر  . عین جمالت خانم بزانت است    
هـا    عامل اجـرای ایـن برنامـه      . ه باید اجرا شود   ک دارد   “برنامه بزرگ ” کی

ه اهداف مختلفی چون قدرت و ثروت و شهرت را دنبال     کافرادی هستند   
ه عامـل   کـ همان روحـی    : گیری پایانی خانم بزانت این است       نتیجه. نندک می

سون حلـول   کـ  در ملـت انگلوسا    کهای پیشین بود این     پیدایش و گسترش تمدن   
، “لژ برادری سفید  ” عضو   “بیاستادان غی ”، یعنی   “املکمردان  ”رده و همان    ک
نـاره رود تـیمس در   ک در  کاین<های پیشین تمدنی را پدید ساختند،         انونکه  ک
هـای نافـذ آنهـا امـروزه          های نیرومنـد و چـشم       دست... اند  سازی  ار امپراتوری ک

  .  این هم عین جمله خانم بزانت است>.ها و چشمان انگلستان است دست
گرائی هندو و     گرایی و باستان    ریاییتب آ کردهای م کارکبه این ترتیب،    

. شـود    ایدئولوژی استعماری خیلی واضح روشـن مـی        کعنوان ی   ایرانی به 
ای بـه تمـدن       بـرد هـیچ اشـاره       ه خانم بزانت نام می    کنید در پنج تمدنی     کتوجه  

 این موج طبعاً در ایران هم تـأثیر عمیـق           . چین وجود ندارد    اسالمی و تمدن  
 و دوران   1870ردم، از دهـه     کـ ه عـرض    کور  گذاشت و این تأثیر، همانط    

ومت میرزا حسین خان سپهساالر شروع شد و پـس از مـشروطه اوج    کح
در میـان بخـشی از      . ردکـ ومـت پهلـوی را ایجـاد        کگرفت و سرانجام ح   

طـور عمـده در پیرامـون         ه بـه  کتجددگرایان دوران مشروطه و بعد از آن،        
د، تأثیرات عمیق نظریـات      مجتمع بودن   “لژ بیداری ایران  ”سازمان ماسونی   

نون مـورد   که متأسفانه تا  کخانم بزانت و انجمن تئوسوفی چشمگیر است        
ه بـسیاری از ایـن      کنم  کاین را اضافه    . مطالعه پژوهشی قرار نگرفته است    

 تئوسوفیستی بمبئی رابطه مستقیم یا غیرمستقیم داشـتند و           افراد با سازمان  
همانطور . ها بسیار مؤثر بود     ان آن  در اشاعه این موج در می      اردشیر ریپورتر 

ومت هند بریتانیـا در     که قبل از اردشیر مأمور مقیم ح      ک،  جی هاتریا کمانه  ک
ایران بود، در دوران سپهساالر در اشاعه این مطالب نقش اساسی و بسیار             

  . مهمی داشت
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  همپیوندی تاریخی تمدن در خاورمیانه

آینـد و     بـرادران گـریم مـی     افرادی ماننـد    . سئوال بعدی من این بود    : ارشاد
نند یا افراد دیگـری ماننـد       ک های اروپایی را مطرح می      قانون تحول آوایی زبان   

اینهـا هـم بـا دالیـل و مـستندات و            . نندک ار تطبیقی می  کدومزیل روی اساطیر    
ه جریـان   کـ رسـد     نظـر مـی     بـه . پردازنـد   ار مـی  کـ های علمی بـه ایـن         چارچوب

 کرده باشـد و یـ     کـ رات استعماری خـارج      شاید خودش را از تأثی     شناسی  ایران
ل پروژه  کآیا شما با این موافق هستید یا        . رده باشد کسمت و سوی علمی پیدا      

  دانید؟  را دنباله همان دید استعماری میشناسی ایران
  

ــهبازی ــن: ش ــ م ــتم در ی ــحبت ک خواس ــاه ک ص ــوت ــه ک ل تاریخچ
شـد و    در غـرب     شناسی  ایرانوفایی دانش   که منجر به ش   کگذاری   سرمایه

 محقـق بـر اسـاس عالقـه         کیه  ک این. نمکها را عرض      اهداف سیاسی آن  
امالً طبیعـی اسـت و در قـرن بیـستم           کـ نـد،   کشخصی تحقیقی را شروع     

ــه. تــر هــم هــست طبیعــی ــاالخره محققینــی هــستند و ب دنبــال عالقــه  ب
تبـی ایجـاد شـود و       ک در قرن نوزدهم م    هک اینولی  . روند  شان می   شخصی

ار و برجـسته    کـ دها محقق و دانشجوی جـدّی و پر       ها و ص    تب ده کاین م 
ری دسـت   کـ های بـزرگ ف     پرورش دهد و به چنین دستاوردها و آفرینش       

. ن نبـود  کگذاری و اهداف سیاسی مم     بزند، قطعاً بدون حمایت و سرمایه     
  . در این هیچ تردیدی نیست

یعنی در واقع رشد مطالعـات      . ه اهداف چه بوده   ک خواستم بگویم    من
امالً روشن سیاسـی    کگرایی و با اهداف       بنای ایدئولوژی آریایی  ایرانی بر م  

 و علمـی    کبحث دیگر، بحـث متـدی     .  بحث است  کاین ی . ل گرفت کش
ردهـای  کارکه صـرفنظر از     کـ امالً مجزاست   ک بحث   کاین ی . قضیه است 

شناسـان مبـانی جـدّی علمـی          استعماری، آیا تالش هندشناسـان و ایـران       
  . ه استداشته یا نه، همه مجعوالت بود

های ایرانی و هندی اروپایی و  ریشه بودن زبان ، مسئله هم  منبه اعتقاد   
هـای هنـد و اروپـایی در          اقوام هندی و ایرانی و اروپایی و مفهـوم زبـان          
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ه برای ایجاد این همگونی میـان مـردم فـوق    کاساس ناشی از تالشی بود      

ز سـال   طـور جـدّی ا      های فـوق بـه      مطالعات تطبیقی زبان  . رفت  ار می ک به
ه مسئله خویـشاوندی    کشود و اوست       با سِر ویلیام جونز شروع می      1786
. نـد ک ریت و یونانی و التین و سلتی و غیره را مطرح می           کهای سانس   زبان

را، با آن زبـان و      دساتیر  تابی چون   که همین آقای جونز     کنید  کالبته توجه   
هـا و   ار اسـت و واژه که جعلی بودن آن بـسیار آشـ   ک کبا آن مضمون سب   

هامـستنی رامـستنی شامـستنی      < آن معروف است مثـل       کجمالت مضح 
زامستنی، شالـشتنی شالـشتنی شالـشتنی شالـشتنی، مزدسـتنی سزدسـتنی             

ه مقـام علمـی او در       کـ حتـی اشـپیگل هـم،       . دانـد   ، معتبر مـی   >وزدستنی
 دسـاتیر تـاب   ک. داند  را معتبر می  دساتیر   باالتر از جونز است،      شناسی  ایران

ر این دوره جعلیات فراوانی انجام گرفت و همـه بـه فرهنـگ              د. تنها نبود 
ومـت  کتب در ایران ح   کباستانی ایران نسبت داده شد و مروج اصلی این          

نبـود  طور  این. جی هاتریا و اطرافیان وی بودند   کهند بریتانیا و شخص مان    
حتی مـسئله زبـان   . نندکین کمطالب تمگونه   اینه همه محققین در برابر      ک

در همــان زمــان اشــپیگل و دارمــستتر و . رد مناقــشه اســتاوســتائی مــو
ران او در کـ  جبهه بودنـد و گلـدنر و همف  کها در ی اران و پیروان آن کهم

گروه اوّل برای زبان اوسـتائی منـشاء ایرانـی قائـل بودنـد و               . جبهه دیگر 
هـای هنـد و       ه مسئله زبان  کزمانی  . ریت و هندی  کگروه دوّم منشاء سانس   

. ار بـود  کـ ری نیـز در     کهای معین ف    تبکشد تأثیرات م    اروپایی تدوین می  
های هند و اروپـایی را تـدوین و           ای زبان   ه گرامر مقایسه  کمثالً، اشالیخر،   

شدت متأثر از داروینیسم اجتماعی و تئـوری تـاریخ هگـل              رد، به کمنتشر  
  .بود

ه کـ  اروپایی محـصول ایـن دوران اسـت          -های هندی   بندی زبان   طبقه
نی نـدارد   کشـ   سی جرئت سنت  کلمی باقی مانده و      سنت ع  کصورت ی   به

واقعاً اگـر بـرای اثبـات       . ار به تحقیقات سنگین نیاز است     کزیرا برای این    
ار کـ گـذاری و   های ایرانی و سـامی ایـن همـه سـرمایه        خویشاوندی زبان 

تر از همـه   م نیست و مهم   ک کداد؟ وجوه اشترا    شد همین نتیجه را نمی      می
ف آن یعنـی خـط آرامـی خـط رسـمی            ه سـل  کـ مسئله خط عربی اسـت      
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 خط عربی پس از اسـالم در ایـران          هک اینعلت  . امپراتوری هخامنشی بود  

امالً رواج یافت همین است یعنی خط آرامی از گذشـته بـسیار دور در               ک
خط عربی بیگانه با مردم ایران نبود همانطور        . اربرد اساسی داشت  کایران  

طور مشخص  م گور را اعراب و بهه بهراکدانید  می. ه خود اعراب نبودندک
تحقیقات آقای  . قدرت رسانیدند   منذر و خاندان نصر بن ربیعه در ایران به        

ه اخیراً منتشر شده، در این زمینه واقعاً ارزشـمند          کتر محمدی مالیری،    کد
اصـطالح    اف عمیق و بـه    کبنابراین، هیچ نوع ش   . است و بسیار قابل تعمق    

عراب از نظر تـاریخی و فرهنگـی وجـود          ها و ا     بزرگی میان ایرانی   “گپ”
عـالوه، از   بـه . ردکـ ه رواج فراوان پیدا  کاین جعل جدیدی است     . نداشت

البتـه از   . نظر نژادی تمایز چشمگیری میان بومیان هند و ایران وجود دارد          
رد ولی گرایش غالب    کتوان صحبت     نژاد خالص در مورد هیچ قومی نمی      

های چشمگیر را     مردم ایران تفاوت  نژادی در بخش مهمی از مردم هند و         
امالً قابل بررسی   کشناسی جسمانی     این مسئله از نظر انسان    . دهد  نشان می 

شـناس جـسمانی، نظـر مقبـول و           امروزه، بر اساس مطالعات مردم    . است
هـای نـژادی      قاره هند ریـشه     ه بخش مهمی از مردم شبه     کغالب این است    

در . آفریقاییان مهاجر و بومیان هندای هستند از  آفریقایی دارند یعنی آمیزه 
النهـرین و سـایر نقـاط         ی زیادی با مردم بـین     کها تشابه فیزی    مقابل، ایرانی 

شور کـ واقعاً شما در هند خود را بیشتر شبیه به مردم آن            . خاورمیانه دارند 
شناسی، یعنـی      این از نظر قوم     نید یا در عراق و سوریه و لبنان؟       ک حس می 

هـای    های جدّی میان زبان      شباهت هک این. و جسمانی ی  کشناسی فیزی   مردم
ه همه کنید کولی توجه  .  نیست منار  کایرانی و هندی وجود دارد مورد ان      

هـا را آیـا       همـین شـباهت   .  دارنـد  کها خویشاوندند و ریـشه مـشتر        زبان
تـر مهـرداد    کرد؟ مرحـوم د   کهای ایرانی و آشوری پیدا        شد میان زبان    نمی

سراییان کـ جمـشید آقـای       ه در اوّل آلبوم تخـت     ک بهار رساله مفیدی دارد   
ه همـان اشـورامزاس     کند  ک ایشان به واژه اهورامزدا اشاره می     . منتشر شده 

هنوز . ها گرفته شده    مصریخورشید  ه از هور خدای     کخدای آشور است    
ار کـ  هم در جنوب ایران برخی طوایف واژه هور را به معنی خورشید بـه             

ها مراجعه فرمایید حتی نشان فروهر نیز عینا          بهتیکاگر به تصاویر    . برند  می



30    گرایی و تاریخنگاری شناسی، آریایی ایران
بنابراین، مفهوم اهورامزدا از مصر به آشور و سـپس          . از آشور گرفته شده   

اربرد نقش درخت سرو، آرایش ک. ردهکبه ایران و از ایران به هند راه پیدا     
ــره در  ــهکلبــاس و غی ــابلی  تیب ــه کــهــای آشــوری و ب ــهکامالً ب هــای  تیب

شف این شباهت اصال بـه تخـصص نیـاز          کارد و   جمشید شباهت د    تخت
ه به انتقـادات    کناگندرانات گوس،   . خیلی بدیهی و چشمگیر است    . ندارد

ردم، تأثیر فرهنگ آشور بر فـالت       کها اشاره     او بر تئوری مهاجرت آریایی    
تیبه هومل خـدایان آشـوری و ایرانـی،         کدر  . داند  ایران را بسیار جدّی می    

تـوان ایـن      ه نمـی  کاند درحدی     ها، بسیار شبیه    مصرفنظر از تفاوت تلفظ نا    
تیبـه ثابـت    که ایـن    کهومل هم معتقد است     . همسانی را تصادفی دانست   

نظر گوس،    به. ند اهورامزدا همان اشورامزاس، خدای آشوریان، است      ک می
های بعد از این طریق، و با واسطه آئین مغـی ایـران،               واژه اهورا در دوران   

ریـشنا  کتـر  ک، د1880این را قـبالً، در سـال   . سکوارد شد نه برع به هند
 برگرفته از مفهـوم      ریگ ودا  در   “اهور”ه مفهوم   کرده بود   کبانرجی مطرح   

. ردکـ امالً اثبـات    کـ تیبه هومل این نظر را      ک آشوریان است و بعداً      “اشور”
شناس بزرگی اسـت و در اواخـر عمـر رهبـر دینـی                ریشنا بانرجی زبان  ک

ارای تألیفـاتی در زمینـه فرهنـگ و فلـسفه هنـد             ته بود و د   کلکهندوهای  
النهـرین بـا      تر گـوس مفـاهیم دینـی بـین        کنظر د   خالصه، به . باستان است 

رد کواسطه دین مغی ایرانیان به اقوام باستانی شمال شبه قاره هند رسوخ             
. حتی بعضی از محققین زرتشتی هند نیز همین نظر را دارنـد           . سکنه برع 
ه در نقـوش ایـران      کـ  بالدار و انسان بالـدار،        دایرهتر اونواال نقش    کمثال، د 

ترین آن همان نقـش اهـورامزدا در          شود و معروف    باستان فراوان دیده می   
گونـه    عقـاب های دوران هخامنشی است، و نیز نقش عقاب و انسان             تیبهک

این نمادهـای دینـی اولـین       . داند  ای می   امالً خاورمیانه کهن  ک سنت   کرا ی 
سوم و دوم پیش از میالد در مصر ایجاد شد و سپس به             های    بار در هزاره  

نیـز  اونـواال   . طریق به ایران و از ایـران بـه هنـد راه یافـت               آشور و از این   
  . داند ها، می خدای آشور را همان هور، خدای خورشید مصری

  



31  گرایی و تاریخنگاری  شناسی، آریایی ایران
بینـیم، ایـن در       جمشید مـی    اگر ما تشابهی در نقوش آشوری و تخت       : ارشاد

  . ند نه بیشترک نگی را ثابت میواقع نوعی دادوستد فره
  

همین امر در مورد تشابهات فرهنگی ایران و هند نیز صـادق            : شهبازی
 بـه گفتـه     مـن . ندکها را ثابت       آریایی آن  کتواند منشاء مشتر    است و نمی  

شناختی ما    او درباره محدودیت اطالعات باستان    . نمک واندنبرگ استناد می  
ه مـثالً   کـ عـات همانقـدر اسـت       گویـد ایـن اطال      از دوران هخامنشی مـی    

اخ ورسای دربـاره تـاریخ فرانـسه قـرن          کبخواهیم فقط بر اساس بقایای      
ای از     گوشـه  کشناسان جدّی هر ی     بسیاری از ایران  . نیمکهیجدهم مطالعه   

هـا    نند و وقتی این ردیه    ک نحوی رد می    گرایی را به    تب آریایی کهای م   بنیان
. ماند  وه هیچ چیز بر جای نمی     ک باش نار هم بچینیم از آن بنای عظیم و       کرا  

تــاب نیبــرگ ســوئدی را بخوانیــد سراســر نقــد مجموعــه  کمــثال، اگــر 
گرایـی و میـراث آن را در    تـب آریـایی  که اسـاس م  کـ هایی اسـت      تئوری

 جدید غرب و تاریخنگـاری دانـشگاهی و رسـمی           شناسی  ایرانمطالعات  
ایرانـی و  هـای   ه تمـدن ک این است منعرض . دهد ل میکایران باستان ش 

 گذاشـتند،   “آریـایی ”ه اسـم آن را      کـ هندی قبل از ورود قومی مجهـول،        
توانسته مقهـور و مـستحیل        دار بوده و نمی     های بسیار عمیق و ریشه      تمدن

ه درباره آن هیچ اطالع متقن علمی نداریم و هر          کدر گروهی مهاجر شود     
اخته ه در قرن نوزدهم سـ     کهایی است     گوییم همه مبتنی بر فرضیه      چه می 

 نمونـه  کیـ . بیشتر باشـد  دساتیر  تاب  کشده و معلوم نیست اصالت آن از        
نویسد هـیچ     میا  کدانشنامه ایرانی آقای اشمیت در    : نمک جدید را عرض می   

نام آریـایی را   ه گذر قومی بهکشناختی وجود ندارد   دلیل تاریخی و باستان   
ـ      کاز جبال هندو   ه اثبـات  ش و ورود آنان را به جلگه هند و فالت ایـران ب

های مختلف تمـدن ایرانـی را در          به گفته واندنبرگ، وقتی ما دوره     . رساند
گیریم از اهمیت تمدن پـیش از تـاریخ ایـن سـرزمین در حیـرت                  نظر می 

منظور از دوران پیش از تاریخ دوران قبـل از مهـاجرت ادعـایی              . افتیم  می
 بنـدی سـنتی و نادرسـت در تحقیقـات         ها است طبق همان تقـسیم       آریایی
  .  غربشناسی ایران
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   دانشکیمثابه  به شناسی ایران

شناسان   ما امروزه دستاوردهای ایران   . شناسی  ایرانبپردازیم به مسئله    : ارشاد
 جریانی اسـت     ردید، تاریخچه که شما عنوان    کای    این تاریخچه . پیشین را داریم  

نـار ایـن    کدر  . ل گرفتـه  ک ایـدئولوژی سیاسـی اسـتعماری شـ        که بر مبنای ی   ک
ــهکــیــان افــرادی هــم هــستند  جر ــات ب ــد و  ه از دل همــین جریان وجــود آمدن

االن هــم مــا . هــای درســتی را در پــیش گرفتنــد برخوردهــای منقدانــه و شــیوه
 داریم و بخشی در     شناسی  ایراناالن مؤسسه   . “شناسی  ایران”گوییم    ها می   ایرانی

ئوال سـ . جمهوری و غیره    وزارت خارجه مدعی این امر است و در نهاد ریاست         
 چـه وجـوه     شناسـی   ایراننیم از   ک ه ما مراد می   کآیا این مفهومی    : من این است  

  . نندک ه اروپاییان مراد میکتواند داشته باشد با مفهومی  ی میکاشترا
  

ه کـ گیری نیـست   ردم منافی این نتیجهکه مطرح کهایی   بحث: شـهبازی 
ه بـا   کنی  های علوم و فنو      در غرب، مثل تمام شاخه     شناسی  ایرانمطالعات  

شناسـی و     ردنـد ماننـد مـردم     کهای استعماری ایجاد شدند یا رشد         انگیزه
 حـوزه  کسـازی، در نهایـت یـ    شتیکـ شناسی و حتی دریـانوردی و       زبان

س مـولر و    کافرادی مثل ما  . رده است کعلمی جدّی و بسیار غنی درست       
ن نظر م   و به . ای بودند   عالمان بسیار برجسته  . ی نبودند کوچکاشپیگل افراد   

هـا یـا      تواند در بخشی سـنت      ه می کار این حوزه علمی به جایی رسیده        ک
ند یـا در بخـش دیگـر همـان را بـه             کمیراث استعماری خودش را نقض      

تـاب معـروف مورگـان دربـاره        کشما مثالً بـه     . تر ادامه دهد    لی بغرنج کش
ه هـدف نهـایی از      کـ تردیدی نیست   . نیدکا نگاه   کقبایل سرخپوست آمری  

تاب مورگان  کولی این امر اهمیت     . لعات سلطه و غارت بوده     مطا گونه  این
توانـد ایـن      ه مـی  کـ شناسی نمونـه روشـنی اسـت          مردم. ندک را نقض نمی  

  .  را نشان دهدکتیکاصطالح دیال به
  

هــا از  امــروزه مــراد مــا ایرانــی. نمکــ ل دیگــر ســئوال مــیکبــه شــ: ارشــاد
 نقطـه توافـق     کبـه یـ    چیست؟ باالخره ما باید بـا محققـین غربـی            شناسی  ایران
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نـیم و از طـرف دیگـر مـا          کهـا را رد       طرف باید نظریات آن   کیعنی از ی  . برسیم

ها از بیـرون      یعنی آن . ه از درون فرهنگ خودمان است     کدیدی به مسئله داریم     
  ...نند و ما از درونک نگاه می

  
 بـا بعـضی     من. ردندکها از بیرون هم نگاه ن       بعضی از آن  . خیر: شهبازی
نم تا بعـضی از نویـسندگان       ک غربی احساس تجانس بیشتر می    از محققین   

این محقق تا آن محقق زمین تـا آسـمان         . لیتی وجود ندارد  کچنین  . ایرانی
بهیچوجـه  . شرقی و غربـی و ایرانـی و اروپـایی هـم نـدارد          . تفاوت دارد 

رد به کشود اندیشمند و محقق و به تبع آن اندیشه و تحقیق را تقسیم        نمی
گوید و تا چـه حـد درسـت یـا      سی چه میک باید دید هر .شرقی و غربی  

ایی و غیـره    ک محقق آلمانی یا انگلیسی یا آمری      کچه بسا ی  . گوید  غلط می 
 بـا   مـن اصـوال   . ند تا فالن ایرانـی    کخیلی بهتر بتواند مسائل ما را تحلیل        

  . ردن تحقیق موافق نیستمکشرقی و غربی 
  

هـا در ایـن       ایـم، آن    هنگ زیـسته  ه ما در این فر    کمنظور من این بود     : ارشاد
ها مانند خانم لمبتون و الول سـاتون        ه بعضی از آن   کاند هر چند      فرهنگ نزیسته 

بـا  . الول ساتون چهل سال در ایـن منطقـه زیـست          . ها در این منطقه زیستند      سال
تـازه  . این فـرق دارد   . های خیلی دشوار را هم پیمودند       همسرش بود و حتی راه    

ه روان ناخودآگـاه    کـ زیست آن اسـت     . یم بگوییم او زیست   توان  این را هم نمی   
  . دهد یل میکقومی ما را تش

  
شناسی در غرب یک میراث بسیار گسترده و       حاصل کار ایران  : شهبازی

های متفاوت در آن وجود دارد و بـسیار آموزنـده             مفصل است که دیدگاه   
اید چیـز   اگر ما بخواهیم این میراث را نفی کنیم و کنار بگذاریم ش           . است

دانشی است که در یک دوره تـاریخی شـکل          . قابل اعتنایی برایمان نماند   
خوبی آشنا شد و نسبت       گرفته و راه درست برخورد این است که با آن به          

هـا و   هیچ دلیلی وجود ندارد که مـا تعمـیم       . به آن نگاه مجتهدانه پیدا کرد     
 تفکـر دکتـر     من به طرز  . ها را بپذیریم    الگوهای دگم و متحجر گذشته آن     
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احسان یارشاطر نگاه مثبت ندارم ولی زمانی به یکی از دوستان گفتم اگر             
قرار باشد حاصل کار او بخصوص در بنگاه ترجمه و نشر کتاب سابق از              
حوزه فرهنگ فعلی ایـران خـارج شـود، بایـد بخـش مهمـی از فرهنـگ                

او برای اینکه عالمانه کار کـرده و بایـد از           . مکتوب چاپی ما حذف بشود    
کنم رقیب عالم بهتر از دوست جاهل است حتـی            بنده تصور می  . آموخت

ها در بیست ساله اخیـر در ایـن کـشور             خیلی. اگر از او شکست بخوریم    
هـای کـالن آتـش        متصدی مناصب و مقامات مهم فرهنگی شدند و پـول         

او آنقـدر فهـیم     . زدند ولی یک هزارم یارشاطر کار جدّی و عمیق نکردند         
مقـاالتی را چـاپ کنـد کـه بـا نظـر              ایرانیکـا دانشنامه  ین  است که در هم   

بنابراین، انباشت دانـش    . شخصی او منطبق نباشد و حتی آن را نقض کند         
هـا    و تحقیقاتی که در این زمینه شده به مـا هـم تعلـق دارد و بایـد از آن                   

دهد کـه شـما       در تحقیق معنی نمی   . ها کار نقادانه کرد     آموخت و روی آن   
پیگل یا مـاکس مـولر یـا دیگـران باشـید و همـانطور معنـی                 مقلد مثالً اش  

  . ها را یکسره طرد کنید دهد که چماق بردارید و آن نمی
  

 تعریفـی داشـته     شناسـی   ایـران اگر بخواهیم برای امروز خودمـان از        : ارشاد
  توانیم ارائه بدهیم؟ باشیم، چه تعریفی می

 یعنـی آن  ردیم راجع بـه مطالعـات ایرانـی اسـت،     که  کبحثی  : شهبازی
امـا  . های غربی به ایـن عنـوان مطـرح اسـت            ه در دانشگاه  کحوزه علمی   

دسـت    بـه شناسـی  ایـران تـوانیم از   عنوان ایرانی، می ه خود ما، بهکتعریفی  
 حـوزه   شناسـی   ایرانها از     منظور آن . تواند همان تعریف باشد     بدهیم، نمی 

 رسـوم و    ها، آداب و    ه شامل تاریخ، فرهنگ، اقوام، گویش     کوسیعی است   
ه مختصات مـردم ایـران را در طـول          کشود    خالصه تمام آن چیزهایی می    

ایـن مطالعـات حـوزه بـسیار متنـوعی را           . سـاخته   تاریخ طـوالنی آن مـی     
شناسی و    شناسی، مردم   هایی مانند تاریخ، زبان     ه شامل شاخه  کگیرد    دربرمی

یار هـا بـس     هنوز فرهنگ ما در بسیاری از این حـوزه        . شود  غیره و غیره می   
های ایرانی نداریم و این        گویش املعارف  ةرئدا کمثالً ما هنوز ی   . فقیر است 

 زبـان فارسـی در شـبه        املعارف  ةرئداه پول صرف تدوین     کدر حالی است    
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ها درباره گـویش الرسـتانی مـا تحقیـق            نیم و آنوقت ژاپنی   ک قاره هند می  

ـ دا کما ی . نویسند  تاب می کنند و   ک می یـل ایرانـی     اقـوام و قبا    املعـارف   ةرئ
ترین مرجع برای ما در زمینه شناخت تاریخ اقـوام و قبایـل               نداریم و مهم  

) چاپ لیـدن  ( اسالمئرةاملعارف  داایرانی شاید همان مقاله خانم لمبتون در        
  . باشد
  

   .تابی در این زمینه داریدکشما هم : ارشاد
  

م و  اقـوا . ما هنوز مرجع معتبری در این زمینه نداریم       ولی  . بله: شهبازی
رود اما هنـوز      سرعت از بین می     شان به   های  روند و گویش    قبایل از بین می   

تـاب  کدر همـان    . ایم  ردهک ن کارها را در  ک گونه  اینما ضرورت و اهمیت     
ه از  کـ ردم  کـ ها پـیش مطـرح        سالای در شناخت ایالت و عشایر،         مقدمه

حوقـل و شـاهنامه       تـب اسـتخری و ابـن      که نـام آن در      کـ (ی  کطایفه مهر 
تنها چند  ) سی و غیره آمده و از بقایای طوایف دوران ساسانی است          فردو

ی دو  کی. اند  های اخیر جذب شهر فیروزآباد شده       ه در سال  کخانوار مانده   
چـرا  . هـا قابـل شناسـایی و مطالعـه نیـست            دهه دیگر هیچ بقایایی از آن     

ننـد و مـثالً بـرای شـناخت         ک گـذاری مـی    ها سرمایه   ها در این زمینه     ژاپنی
نند و سـمینار    ک های ایرانی مطالعه می     هن قنات که  کش الرستانی یا شب   گوی
. ردهکـ ت  کنژاد در این سمینارها شـر       تر جواد صفی  که آقای د  کگذارند    می

چنـین  . شور مـا باشـد    ک در   شناسی  ایرانهایی از     تواند شاخه   اینها همه می  
هـای متنـوعی را    تواند شاخه دانشی وجود دارد و خیلی جدّی است و می       

  . پشتوانه غنی تحقیقاتی و نظری داردکر بر بگیرد و ید
  

، دانـش   شناسـی   ایـران ه دانـش    کـ ردم  کهای شما برداشت      از صحبت : ارشاد
شناسی و    هایی مانند تاریخ و باستان      ای است و به خاطر همین با دانش         میان رشته 

خـواهم بـدانم چگونـه     مـی . شـود  مـرز مـی   شناسی و هنرشناسی و غیره هـم     زبان
ند و در عین کها استفاده    های این رشته    تواند از حاصل پژوهش      می شناسی  ایران
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 اسـت یـا     شناسـی   ایرانه درباره ایران باشد،     کآیا هر چه    . ها نباشد   حال مثل آن  

  دست بدهیم؟ تر به  تعریف دقیقکتوانیم از آن ی  میهک این
  

 در  شناسـی   ایراننام    ه عنوانی به  کاین ابهام به خاطر این است       : شهبازی
 کدر یـ  . شناسی بود   غرب پیدا شد و تداوم دو دانش هندشناسی و اسالم         

شناسـی     یـا اسـالم    شناسـی   شـرق های شرقی یا      نام زبان   رسی به کدانشگاه  
ای از شاگردان این حوزه در ایران تخـصص پیـدا             گذاشتند و بعد عده     می
 بنابراین، تحـت نـام    . شناسی  ایرانرسی  کشد به     ردند و این تبدیل می    ک می

شناسی و تـاریخ    لیه مطالعات مربوط به ایران، اعم از باستان       ک شناسی  ایران
عنـوان    ولی وقتی ما به   . شد  و فرهنگ و زبان و سیاست و غیره، مطرح می         

رو   نـیم، بـا ایـن معـضل روبـه         ک  را مطـرح مـی     شناسی  ایرانایرانی مبحث   
 رشـته جـا     که این حوزه بسیار وسیع را چطـور در قالـب یـ            کشویم    می
 مفهوم غربـی اسـت و در سـنت          ک ی شناسی  ایرانبنابراین، مفهوم   . یمبده

 شاخه تخصصی است مثل هندشناسـی       کدانشگاهی و تحقیقاتی غرب ی    
 هندی یا چینی دانـشی      کآیا برای ی  . شناسی و مصرشناسی و غیره      و چین 

 شـاخه علمـی     کعنـوان یـ     توانـد بـه     شناسی مـی    نام هندشناسی یا چین     به
  . دانم نمیموضوعیت داشته باشد؟ 

  
هایی   مثالً مؤسسه . شود  خواهم بدانم چطور برای ما مطرح می        من می : ارشاد

هـا درسـت      خواهم بگویم ادعای آن      دارند، نمی  شناسی  ایراننون داعیه   کا  ه هم ک
خواهم بگویم از فرهنگ ایرانی چه تعریفی دارند؟ چـون            است یا نادرست، می   

  . ست در واقع شناخت فرهنگ ایران اشناسی ایران
  

افـرادی  . ردیمکردیم، اقتباس   کما در واقع این عنوان را تقلید        : شهبازی
شـان بـه      نم بیشتر گرایش  ک  دارند تصور می   شناسی  ایرانه االن داعیه    کهم  

، همـه چیـز را در       شناسـی   ایـران گـوییم     وقتی در ایران می   . فرهنگ است 
 قرار باشـد    اگر. ردک کیکشود بین اینها تف     دانم چگونه می    نمی. گیرد  برمی
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 وجـود داشـته باشـد، بایـد         شناسـی   ایـران نـام     شاخه علمـی مـستقلی بـه      

  .تواند دربربگیرد همه چیز را می. ردکهای آن را مشخص  محدوده
  

ل ک موجـود هـم شـ      شناسی  ایرانشاید این دانش بتواند در حول نقد        : ارشاد
  بگیرد؟

  
قـین  آنچه مهم است نسل جدیدی از محق      من  به اعتقاد   . شاید: شهبازی

تـصورم  . ل نگرفتـه  کل بگیرد و هنوز ش    کت ش که باید در این ممل    کاست  
های برخورد انتقادی عالمانه بخصوص در دهـه          ه اولین جوانه  کاین است   

ایـن  . این نسل نگاه عمیق نسبت به گذشـته دارد        . ل گرفته است  کاخیر ش 
هـا و     نسل هم بر اساس منابع بـومی و هـم بـر اسـاس مطالعـات غربـی                 

 تـصویر نـو     که انجام گرفته، باید به یـ      ک شناسی  شرقلعات  مجموعه مطا 
برسد و به این تصویر نو نخواهد رسید اگر نگاه انتقـادی و عالمانـه، هـر             

 نسل جدید از محققان غربی      کهمینطور در غرب هم ی    . دو، نداشته باشد  
 و جاافتـاده   کهای خـش    ه نگاه انتقادی و مجتهدانه به سنت      کل گرفته   کش

  . گذشته دارد


