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 چكيده

شناسـانه بـه مقولـة     شناسي تاريخي، نگاه شـرق  يكي از مباحث بسيار مهم در حوزة جامعه
مثابه يك مقوله در  شناسي به است. نگارندگان در اين مقاله به مبحث ايران» ايران«و » غير«

 از دارد، دراز بـس  تاريخي جهان در شناسي اند. ايران شناسي تاريخي پرداخته حوزة جامعه
 به صفوي روزگار گرفت. از پا نيز شناسي ايران شد، باز ايران به جهانگردان پاي كه روزي
 ايـران  بـه  فرنگيـان  توجـه  آمـد،  پديد ايران در اقتصادي رونق و سياسي ثباتي كه سو اين

 قالـب  در را سفرهايشـان  گزارش ايران، به شده رهسپار فرنگيانِ و شد گذشته از تر افزون
شناسي در  ايران ويژه به خاورشناسي چند زماني از پس. كردند مي منتشر سفرنامه، يادداشت

 هـاي  دانشـگاه  هاي رشته از هايي از اين دست، شناسي و رشته شناسي، اسطوره قالب باستان
 ايـن  در بسـياري  شناسـان  ايـران  و خاورشناسـان  رهگـذر  همين از كه شد جهان مختلف
ـ   . يافتند ها پرورش دانشگاه شـناس و   ه نخسـت تعريفـي از ايـران   نگارنـدگان در ايـن مقال
پردازند كه به سه گونـه   شناسان مي شناسي ايران كنند و سپس به گونه شناسي ارائه مي ايران

شناسان سياه. سپس در  شناسان خاكستري و ايران شناسان سفيد، ايران شوند: ايران تقسيم مي
بنـام را در   شناسـانِ  نايـرا  از زاينـر يكـي   چـارلز  ادامه زندگي، آثار و نقش سياسي رابرت
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در دورة محمدرضا شاه پهلوي و سرنگوني دكتر محمد مصـدق   1332امرداد  28كودتاي 
 شود. شناساني تحليل مي بررسي و چگونگي برآمدن چنين ايران

 چـارلز  شناسـان، رابـرت   هاي ايران گونه شناسي، شناسي تاريخي، ايران جامعه :ها واژهكليد
  .نفت صنعت شدن فيلولوگ، ملي زاينر،

 

 مقدمه. 1

آيد اساساً دربـارة يـك شـيوه از تفكـر سـخن       شناسي سخن به ميان مي هنگامي كه از ايران
گويند. به  ) ميeurocentricگوييم كه در ادبيات علوم اجتماعي به آن بينش اروپامحوري ( مي

ايم تمايزي قائل شد چـرا كـه در پـاراد   » پژوهش«و » شناخت«عبارت ديگر بايد بين مفهوم 
محـور رابطـه در    كه در نگاه پژوهش شود درحالي سازي مي ابژه معنوي- نخست رابطة سوژه

گردد. اين بحث دامنة وسيعي در بسـتر فلسـفه    سوژه متصور مي- قابل يك چارچوب سوژه
كنـد كـه    علوم انساني دارد كه از دايرة اين مقوله بيرون است ولي همين مقدار كفايـت مـي  

شناسانه است به يك مداقة منتقدانه  شناسي كه برآمده از تفكر شرق بدانيم سنت فكري ايران
نياز دارد. به عبارت ديگر، سخن از بينش اروپامحوري است يعني در اين نگاه تجربة تجدد 

شناسي به عنوان يك ضلع در ذيل  گيرد و ايران اروپايي معيار فهم جهان و كل مافيها قرار مي
با قُرب و بعد از اين تجربة اروپامدارانه تعيين » اصالتش« اين چندضلعي متولد شده است كه

هاي ملـل   كه غربيان بر مبناي اصل مركزيت اروپا و راسسيم فرهنگي، فرهنگ شود. چنان مي
). درواقـع  1369همـايون   دادند (تكميـل  و جوامع ديگر را مورد شناخت و پژوهش قرار مي
ر در يـك سـير واحـد و تغييرناپـذير در     گمان اروپاييان بر اين بود و هست كه تمـدن بشـ  

ها در هر مكـان و زمـان    حركت است و اروپا پيشقراول كاروان فرهنگي و مدني همه انسان
شناسـان بپـردازيم و    هاي ايران ايم به گونه ). ما در اين مقال تالش كرده1369است (واليتي 

 جـود دارد (بنگريـد بـه   وشناسي تاريخي كه آثار بسياري در اين زمينه  سپس از منظر جامعه
ــاظمي  ــچ ك ــايي  ؛1383وري Abrams 1982, Hobden 1998 ,؛ 1386 اســميت ؛1383تنه

Szakolczai 2000, Dean 1994( كنيم. دربارة  بـه عبـارت ديگـر     كارهاي زاينر را بررسي مي
 شـناختن  بـراي  شـناس  ايران كه شود مي گفته داري دامنه علمي هاي پژوهش به شناسي ايران
گويد مـراد از   كه ايرج افشار مي يا چنان. دهد مي انجام ايران تمدن و فرهنگ گوناگون وجوه

اي است از تحقيقات و تتبعاتي كه در كلية مĤثر ديني  شناسي مجموعه مطالعات ايراني يا ايران
شـود و   و تاريخي و فرهنگي و مباحث مربوط به سرزمين ايران در دوران مختلف تاريخ مي
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ويژه زبان فارسي (دري) در پهنة وسيعي  هاي ايران و به به سير تحول زبان همچنين رسيدگي
ــا هــم  ــدگي كــرده ي ــان در آن زن ــا اســت كــه ايــن زب ــدة مــردم آن اســت اكنــون زب ن زن

  ). 10  :1349  (افشار
اي است كه در جهان خاورشناسي سـاخته شـد (محـيط     شناسي لفظ نوساخته واژة ايران

شناسـي را   ). گويـا اصـطالح ايـران   44: 1391ز زرشـناس  ، برگرفتـه ا 529: 1351طباطبايي 
چاپ شد بـه   1307نخستين بار احمد كسروي در مقدمة كتاب شهرياران گمنام كه در سال 

شناس را نيز سال بعد به كار برد و ابراهيم پـورداود نيـز در    كار برده است. او اصطالح ايران
ـ   نوشته س، اسـتفاده از آن بـه تـدريج ميـان     هاي خود اين اصطالح را تكرار كـرد و از آن پ

شناسـي   ). اگرچه واژة ايـران 44: 1391پژوهشگران ايراني اين حوزه متداول شد (زرشناس 
تـر از   پژوهي را بهتر و مناسـب  مخالفاني نيز دارد براي نمونه ناصر تكميل همايون واژة ايران

  ).1391كند (بنگريد به تكميل همايون  شناسي قلمداد مي واژة ايران
 دارد وجود گوناگوني هاي ديدگاه است شده آغاز زماني چه از شناسي ايران كه اين دربارة

 رجبـي  پرويـز  نمونـه  بـراي . بيننـد  مـي  تـاريخ  دراز و دور هـاي  سـده  در را آن آغاز گاه كه
 دستور كه داند مي شناس ايران نخستين را هخامنشي پادشاه بزرگ داريوش ايراني، پژوه تاريخ
 هـاي  كرانـه  ايـران  جنوب درياي شناخت براي ازميالد پيش 515 پاييز در اسكيالكس تا داد

- 41: 1381لنگ  كياني  هفت( درنوردد را سرخ درياي تا هند اقيانوس و سند فارس، خليج
 شناسـان  ايـران  عنـوان  بـه  توان مي نيز را هرودت چون نويساني سفرنامه و نگاران تاريخ). 42

 اند. نوشته و گفته ايرانيان و ايران از هايشان نوشته در كه كرد قلمداد نخستين

 نهـاد  ايران به پاي كه گردشگراني نخستين از يكي كنيم آغاز ميالدي 12 سدة از اگر اما
 م 1173 تـا  و آمد ايران به م 1163 سال در كه بود جناح بن بنجامين نام به يهودي خاخامي

 از يهودي خاخام اين انگيزة. برد سر به ايران در سال10 مدت به) خورشيدي 552 تا 543(
 زيـارت  هنگـام  بـه  ها سال اين در وي. بود سرزمين اين يهوديان وضع بررسي ايران به سفر

 در شـده  ياد شوشان همان را آنجا و كرد ديدن شوش شهر هاي ويرانه از نبي دانيال آرامگاه
  پوردنون فون اودريش. گذاشت ايران به پاي روحاني يك دوباره وي از پس. دانست تورات

)Odoric of Pordenoneتخـت   هاي ويرانه از و آمد ايران به م 1318 سال در آلماني ) كشيش
 تـر  سـپس ). 5 و 4: 1387 هرمـان  همچنين 26: 1382 شهميرزادي ملك( كرد ديدن جمشيد
 زمـان  در م 1474 آوريـل  در ونيـز  جمهوري سناي سوي از باربارو جوزوفا نام به اي چهره
 گـزارش  و كـرد  بازديـد  تخـت جمشـيد   از نيز او. شد ايران راهي قويونلو آق حسن اوزون
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 گردشگران كه روي آن از. نگاشت جمشيد تخت از ديدار همچنين و سفر اين از بلندبااليي
 گـاه  و انـد  گفتـه  سـخن  درازدامـن  بسـيار  جمشـيد  تخت از هايشان، سفرنامه در ايراني غير

 فارسـي  ميخي خط خواندن براي ها تالش نخستين همچنين و كشيدند مي آن از هايي نقاشي
 دروازة را جمشيد تخت درست، به شهميرزادي ملك صادق است؛ شده آغاز اينجا از باستان

 ازآنجاكـه  و) 27: 1382 شـهميرزادي  ملـك ( اسـت  ناميـده  ايـران  شناسـي  باسـتان  مطالعات
 دروازة تنهـا  نـه  را جمشـيد  تخـت  تـوان  مي است شناسي ايران از اي گونه نيز شناسي باستان

  دانست. شناسي ايران بلكه ايران شناسي باستان مطالعات

 سياسـي،  نماينـدگان  ايران با ارتباط براي اروپايي هاي دولت حكومت صفوي برآمدن با
 بـا  ارتبـاط  بـراي  نماينـدگان  اين. كردند مي ايران رهسپار را خود مذهبي و بازرگاني نظامي،
 و خـوي  و فرهنـگ  زبان، با بودند ناچار ايران از بردن بهره و بيشتر چه هر رخنة و ايرانيان
 بـراي  گام نخستين كه پرداختند مي فارسي زبان فراگيري به بنابراين شوند؛ آشنا ايرانيان خيم

جالب است غيرايرانياني كه به  .بود ايرانيان منش و خوي و فرهنگ با نمايندگان اين آشنايي
سعدي را به زبان خودشان  گلستانپرداختند در نخستين گام، كتاب  آموزش زبان فارسي مي

 و نويسـنده  وينوسـكي،  اوت مـيالدي  هفـدهم  سـدة  آغـاز  كـه در  كردنـد چنـان   ترجمه مي
 بنگريـد بـه نيكپـور   ( كـرد  ترجمـه  لهسـتاني  زبان به را سعدي گلستان لهستاني، پژوهشگر

 از هـايي  بخـش  نيـز  فرانسوي دوريه آندره ها سال همين در). 120- 119: 1388 خشگرودي
و نيز اَدم اُلئاريوس  )15: 1372 بنگريد به اوركاد( برگرداند فرانسه زبان به را سعدي گلستان

سـعدي را بـه    گلسـتان آلماني كه از سوي دولت دانمارك در هيئتي راهي ايران شـده بـود   
)، درواقع گلسـتان كـه مـتن درسـي     19- 18: 1389(بنگريد به اسموسن آلماني ترجمه كرد 

هاي ايران براي آموزش بود كتابي بود كه غيرايرانيان نيز از آن در آمـوزش زبـان    خانه مكتب
بردند و پس از يادگيري زبان فارسي، در نخستين گام همين كتاب را به زبان  فارسي بهره مي
 ترجمه فرانسه زبان به را اوستا فرانسوي دوپرون آنكتيل دبع ها گرداندند. سال خودشان برمي

 دميـد  شناسـي  ايران هاي رگ در تازه خوني فرانسه به اوستا ترجمة) 15: 1372 اوركاد( كرد
 اروپاييـان  توجـه  نيـز  و شـد  بيدار غفلت خواب از ولتر ترجمه اين با شود مي گفته كه چنان

 .گرفت فزوني ايران فرهنگ و تاريخ شناخت به فرانسويان ويژه به

 سياسـتمداران  نـوزدهم  سـدة  هـاي  سـال  نخسـتين  و هجدهم سدة هاي سال واپسين در
 روي همـين  از دهنـد؛  گسـترش  ايـران  بـا  را خود سياسي مناسبات تا شدند آن بر انگليسي
 دربـار  فرسـتادة  نخسـتين  جـونز . كردنـد  قاجـار  شاه فتحعلي دربار روانة را جونز هارفورد
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 ايـران  در م 1811 نوامبر تا 1807 فورية از كه بود قاجار روزگار در ايران دربار به انگلستان
 بـه  كـه  م 1786 سال در بار يك بود، آمده ايران به دوبار تر پيش جونز البته پرداخت، كار به

 بـار  دومين و) 29: 1386 جونز( بود آموخته را فارسي زبان و بود كرده سفر بوشهر و شيراز
 ايـران  بـه  مقام قائم بزرگ ميرزا اش برادرزاده و وفا حسين ميرزا دعوت به م 1791 سال در
 بررسـي  تاجمـاه  و نـور  درياي الماس دو فروش دربارة را زند خان لطفلي پيشنهاد تا آيد مي
 و خوي و فرهنگ با جونز آشنايي همچنين و فارسي زبان دانستن واقع در) بيتا جونز،. (كند
 كـه  بود سياستمداري جونز. كند ايران روانة را وي انگلستان دربار تا بود دليلي ايرانيان خيم
 و بررسـي كـرده   را ايرانيـان  زنـدگي  و فرهنـگ  هـاي  جنبـه  از بسياري اش زندگي طول در

 هـاي  سياسـت  و رخنـه  ايرانيـان  ميان در توانست مي آساني به روي همين از و بود پژوهيده
  . كند پياده ايران در را خويش متبوع دولت

شناسـي در   بسياري از پژوهشـگران بـه تاريخچـه و پيشـينة خاورشناسـي و نيـز ايـران       
كشورهاي مختلف همچون دانمارك، آلمان، فرانسه، روسـيه، انگلسـتان و شـماري كشـور     

؛ 1351؛ آشـوري  1349اند (براي نمونه افشار  شمار پرداخته هاي بي ها و مقاله ديگر در كتاب
هـا   ين روي نگارندگان فقط بـه بـازگويي شـماري از آن   ) از هم1347؛ شفا 1391زرشناس 

شناسي در كشـورهاي ديگـر بـه همـين انـدك       پرداختند و به دليل حجم بسيار پيشينة ايران
شناسي كه ايرج افشار به خوبي تقسـيم كـرده    اند و فقط به تاريخ مطالعات ايران بسنده كرده
  كند. ج دورة متمايز تقسيم ميكنند. افشار اين تحقيقات را به خوبي به پن اشاره مي

دورة ابتدايي ارتباطات تجاري و سياسي كه از دورة نويسندگان يونان و روم همچون . 1
 كند. شود و تا سدة هجدهم ادامه پيدا مي هرودوت، استرابون گزنفون و .. آغاز مي

دورة استعمار انگليس در هند و تاسيس كمپاني هند شرقي كه در عين امحـاي زبـان   . 2
 شود. فارسي در آنجا، پژوهش دربارة زبان فارسي نيز انجام مي

 شناسي. ها آغاز كردند و نيز كشفيات باستان شناسي كه آلمان هاي زبان دورة پژوهش. 3

زاده و ابراهيم پورداود بـه غـرب و آشـنا     دورة ورود ايرانياني همچون سيدحسن تقي. 4
 شدن با روش تحقيق آنان.

شناسي  هاي ديگر شرق شناسي و تجزية كامل آن از رشته ت ايراندورة توسعة تحقيقا. 5
 ).9- 8: 1349(افشار 

گانة افشار افـزود.   بندي پنج توان دورة ششم و هفتمي نيز به تقسيم از ديد نگارندگان مي
كـه   1359تا شهريور  1357بهمن  22نخست دورة پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران از 
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اي ياد كنيم كه اساساً مفهوم ايران و به تبع آن  ران است بايد از دورهآغاز جنگ عراق عليه اي
رود چرا كه مفهوم نويني وارد ادبيـات   شناسي در ايران و جهان به محاق مي هاي ايران بحث

وطني اسالمي كه اساساً مشـروعيت و اصـالت را   - شود با عنوان ايدة جهان سياسي ايران مي
دهد. در اين بستر سخن از ايران گفتن تقريبـاً بـه يـك تـابو      به ايدة امت جهاني اسالمي مي

غربـي  - عبري- كه جبهة عربي 1360هاي  شود. اما پس از آغاز جنگ تا اوايل سال تبديل مي
كند آرام آرام نمادهاي ملي و شـعارهاي شـيعي كـه بـه انحـاء       آرايي مي در برابر ايران صف

دند و در دوران جنگ تقويت شدند و پس مختلف مفهوم ايدة ايران بودند دوباره سر برآور
هـاي   شناسي در ايران به صورت از امضا قرارداد صلح مفهوم ايران و به تبع آن مباحث ايران

ديگري دوباره متولد شد. با اين همه در اين دوره به دليل بسته شدن درهاي ايران بـه روي  
سـي در جهـان كـاهش يافـت.     شنا هـاي ايـران   شناسـان، فعاليـت   ويژه باستان شناسان به ايران
شناسان كه درهاي ايران را به روي خود بسته ديدند مقصد خـود   ويژه باستان شناسان به ايران

شناسـي   هاي ايـران  ويژه كشورهاي عربي تغيير دادند و كرسي را به سوي كشورهاي ديگر به
هنگفـت  هاي غربي و نيز پرداخت پـول   هاي دولت ستيزي در كشورهاي غربي به دليل ايران

شناسـي يـا    هاي عرب هاي آنان، به كرسي كشورهاي عربي به پژوهشگران خارجي و دولت
شناسـي   مطالعات اسالمي مختص به تسنن تغيير پيدا كرد و رفتـه رفتـه از مطالعـات ايـران    

  شد.   كاسته
گـردد. در ايـن دوره يكـي از     دورة هفتم نيز به اواسـط دهـة هفتـاد خورشـيدي بـازمي     

شناسي در ايران پس از انقالب اسالمي رخ داد و آن تاسيس بنياد  هاي ايرانترين رويداد مهم
بود كه رسالت اين بنياد با نگاهي به اساسنامة آن، ايجـاد محـيط    1376شناسي در سال  ايران

شناسـي،   پژوهـان بـه مباحـث ايـران     گيري فرهيختگان و دانـش  مناسب براي مطالعه و بهره
دوسـتي و   شناس، تقويـت حـس مـيهن    مي در زمينة ايرانهاي عل مند ساختن پژوهش سامان
هاي گوناگون پنهـان   خواهي آنان و تحكيم اركان هويت ملي و مقاومت در برابر جلوه آرمان

). همچنين در اين دوره 117: 1391هاي فرهنگي بيگانه بود (زرشناس  جويي و آشكار ستيزه
شناسان خارجي باز شد  ان و ايرانبا تغييرات سياسي كشور، درهاي ايران به سوي پژوهشگر

هاي گوناگون آغازي دوباره يافت. با اين حال به دليل  هاي مرتبط با ايران در زمينه و پژوهش
هـاي   هاي برخي از كشورهاي غربي و همچنين عربـي، پـژوهش   ستيزي وجود كماكان ايران

اگرچـه هسـتند   شناسي هنوز نتوانسته است جايگـاه واقعـي خـود را در جهـان بيابـد.       ايران
 هـاي سياسـي   شـناختي خـود را فـارغ از جـدل     شناسـاني كـه هنـوز مطالعـات ايـران      ايران
  دهند. مي  ادامه
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شناسي را ناشـي از يـك ضـرورت اقتصـادي قلمـداد       پا گرفتن خاورشناسي و نيز ايران
ان هاي اروپايي به دليل نياز سياسي و تجاري به افرادي نياز داشتند كه با زب كنند كه دولت مي

هـاي جهـاني اول و دوم،    و تاريخ و آداب و رسوم مردم شرق آشـنا باشـند. پـس از جنـگ    
گذاري و چيزهايي از اين دست باعث شد  توسعة اقتصادي، ديد تازة تجاري، انديشة سرمايه

). بنـابراين  13: 1349هاي اروپايي به شرق و نيز ايران فزوني گيـرد (افشـار    كه توجه دولت
هاي متبوعشان به بررسـي و   شناسان با پشتيباني و اعتبارات مالي دولت روشن است كه ايران

هـاي دولـت    پرداختند و بـه همـين دليـل سياسـت     مطالعه دربارة تاريخ و فرهنگ ايران مي
كه در دومـين   آمد چنان بردند و گاه سياست بر مباحث علمي فائق مي متبوعشان را پيش مي

لمي انجام گرفت و مطالعات مربوط بـه ايـران در   هاي غيرع بندي شناسي تقسيم كنگرة شرق
شناسي در پترزبورگ به علت  تر در كنگرة سوم شرق بخش نژاد آريايي جاي گرفت و سپس

هـاي   هـا و اقـوام سـرزمين    بندي نژادي به هم خورد و كشورها و ملت قدرت روسيه تقسيم
ين سـان مطالعـات   هاي استعاري دولت روسيه تقسيم شد. بـد  آسيايي در ارتباط با خواست

هاي مربوط به خراسان بـزرگ   مربوط به قفقاز از حيطة مطالعات ايراني خارج شد و بررسي
). بـا ايـن   1369همايون  و فرارودان در بخش مطالعات چيني و ژاپني جاي داده شد (تكميل

هـاي دولـت متبـوع خـويش را پـيش       هـا، الزامـاً سياسـت    شناسان و كنگره حال، همة ايران
هاي سياسي دولتشان نشدند و  شناساني بودند كه هيچ گاه وارد بازي كه ايران د چنانبردن نمي

  صرفاً عاليق پژوهشي خود را در پيش گرفتند. 
 

 شناسان ايران شناسي گونه. 2

 ايـران  تمـدن  و فرهنـگ  گونـاگون  وجوه شناختن براي شناس ايران شد گفته پيشتر كه چنان
 خاص اهداف بر بنا شناسان ايران از كدام هر اما. دهد مي انجام داري دامنه علمي هاي پژوهش
 كسـب  و زمينـه  اين در پژوهش به دست اين از چيزهايي و سياسي ديني، فرهنگي، علمي،

شناسـي   هـا در خاورشناسـي و ايـران    دانيم كه دست سياسي دولت مي .پردازند مي اطالعات
هايي كه از دولت اخـذ   كانات و كمكگاه بيكار نبوده است. برخي با استفاده كردن از ام هيچ
پـرورده و   اند و برخي هم اساساً دسـت  هاي مفيد توفيق يافته اند به عرضه كردن پژوهش كره

  ها فعاليت زندگي، به نگاهي با نگارندگان ). 7: 1349اند (افشار  ها بوده كارگزار رسمي دولت
 كـه  باورنـد  ايـن  بر و اند پرداخته شناسان ايران شناسي گونه به شناسان ايران از بسياري آثار و

 پرداختـه  ها گونه اين عنوان به نخست. كرد بندي تقسيم گونه سه در توان مي را شناسان ايران
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هـر   بـراي  نيز هايي نمونه و شود مي معرفي و بسط داده ها گونه از كدام هر ادامه در سپس و
  شود: مي آورده گونه
  سفيد؛ شناسان ايران. 1
 خاكستري؛ شناسان ايران .2

 .سياه شناسان ايران. 3

شناسـي بپـردازيم    هاي ايـران  كه به توصيف و تبيين هر كدام از اين گونه البته پيش از آن
الفظي تلقي شـود. بـه    البته بايد توجه داشت كه صفات، سياه، سپيد و خاكستري نبايد تحت

گرايانه؛ زيرا اگر  نه به صورت ذاتعبارت ديگر، اين صفات بايد بيشتر نمادين فهم شوند و 
اين تمـايز ملحـوظ نشـود شـيوة فهـم مـا از راهبردهـاي اروپامحورانـه بسـيار سـطحي و           

شناسان نه جنبة  گرايانه خواهد شد. به سخني ديگر، سياه، سپيد يا خاكستري بودن ايران تقليل
هبردهاي اتخاذشـدة  ها و را نژادي دارد و نه جنبة ذاتي بلكه ربط بسيار عميقي با چهارچوب

گذارانـه   داوري و ارزش اين محققان دارد و خواست ما از استفاده كردن از اين صفات پيش
  ها در علوم انساني است. نبوده است، بلكه صرفاً روشي براي تفكيك اين گونه

 

 سفيد شناسان ايران 1.2

 بـه  كـه  اي عالقـه  و دلبسـتگي  به توجه با كه شود مي گفته شناسي ايران به سفيد شناس ايران
 هـاي  جـدل  از فـارغ  و پردازد مي ايران ادب و فرهنگ و تاريخ دربارة پژوهش به دارد ايران

 و عالقه جهت در پژوهد مي كه آنچه هر و كند مي پژوهش ايران با ديگر كشورهاي سياسي
 است و تعلق خـاطري بـه ايـن سـرزمين و مردمـانش دارد، بنـابراين       ايران به اش دلبستگي

 يانـگ  كـايلر  از تـوان  مـي  گونه اين در. است پيوند در آنان دوستي ايران با آنان شناسي ايران
 شـهر  در امريكـا  در كنسـولگري  پـدرش  كه اين دليل به وي. برد نام امريكايي شناس باستان
 و دلبسـتگي  و ايـران  در شـدنش  زاده دليل به و شد زاده شهر آن در فعاليت داشت، رشت
 شناسـي  باستان رشتة بود كرده پيدا ايران به نسبت نوجواني و كودكي دوران در كه اي عالقه

شناسي، يك نياز روحي و  برگزيد و بر اين باور بود كه انتخاب رشتة باستان تحصيل براي را
 به ايران شناسي باستان دربارة و معلول حس نوستالژيكي بود كه به ايران و زادگاهش داشت

 عالقة ).1385(موسوي  ناميدند مي رشتي يانگ را وي كه است شد و جالب مشغول فعاليت
 سرزمين به ها آريايي ورود به كه عصري ايران، آهن عصر دربارة كه بود چنان ايران به يانگ
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 عالقـه  از او پژوهشي عالقة درواقع. پرداخت مي پژوهش به است شده پرآوازه ايران كنوني
 فعاليـت  امريكـا  سياسـي  دسـتگاه  در و بود كنسول پدرش اگرچه و بود شده ناشي ايران به
نشد و دغدغة پژوهشي و عالقـة   ايران و امريكا سياسي مسائل وارد گاه هيچ پسر اما كرد مي

 قلبي خود را نسبت به ايران حفظ كرد.

 و ديـن  دربـارة  پـژوهش  كه برد نام فرانسوي فيلسوف كُربن هانري از توان مي همچنين
 كـه  دانسـت  ايـران  مند عالقه توان مي نيز را او. بود ساخته خود پيشة را ايران فلسفة و آيين
 بود پژوهش از فراتر او هاي فعاليت. پرداخت مي خود پژوهش به سياسي هاي جدل از فارغ

 باشـد  او پـژوهش  كـه  آن از بيش است ايراني اسالم تشيع، مذهب كه اين بيان كه توگويي و
بـراي او يـك   » ايـران «است  نهفته وي دوستي ايران گذاره، اين در و است ايران به او عالقة

ديد كه بين غرب و شرق قـرار   مي» عالم ميانه«واحد سياسي نبود بلكه ايران را به مثابه يك 
  گرفته است. ادامه حذف شده است.

 

 خاكستري شناسان ايران 2.2

 امـا  اسـت  ايـران  اش پژوهشي عالقة كه شود مي گفته شناسي ايران به خاكستري شناس ايران
 هـاي  جـدل  از فـارغ  نيـز  او. ديـد  وي در ايرانيـان  و ايران به اي عالقه و دلبستگي توان نمي

 امـا  كنـد  مـي  پـژوهش  ايران ادب و فرهنگ و تاريخ دربارة ايران با ديگر كشورهاي سياسي
. نيسـت  پيوند در آنان دوستي ايران با آنان شناسي ايران و ندارد ايران به اي عالقه و دلبستگي

دغدغة پژوهشي  .شوند نمي ايران با كشورشان سياسي مسائل وارد شناسان ايران از گونه اين
شناسان كه مستقيماً با درآمدشان ارتباط دارد بر همه چيز رجحان دارد و با  اين گونه از ايران

تـوان بـه    مسائل سياسي معاصر و چيزهايي از اين دست كاري ندارنـد. در ايـن زمينـه مـي    
كـه دربـارة تـاريخ و فرهنـگ ايـران پـژوهش        شناساني اشاره كرد كه با اين ري از ايرانبسيا
دانند كـه نـام خلـيج     هاي فرهنگ ايران را روشن كنند و مي اند كه ريشه كنند و در تالش مي

گردد اما برايشان مهم نيست كه امروزه خليج فـارس را   هاي دور بازمي فارس نامش به سده
هـا در ايـران بـه     شناس استراليايي سال ند. براي نمونه دانيل پاتس باستانبه نامي ديگر بخوان

شناسي پرداخت و از خليج فارس نوشت اما زماني كه از ايران رفت و دغدغة  كاوش باستان
اش همراه با درآمدش به مخاطره افتاد به كشورهاي عربـي حاشـية خلـيج فـارس      پژوهشي

  ي ديگر براي خليج فارس استفاده كند. روي آورد و برايش مهم نبود كه از نام
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 هاي زبان و فرهنگ استاد وي. برد نام انگليسي كنزي ديويد نيل مك از توان مي همچنين
 فرهنگ كوچك زبانكتاب مهم  اتفاقاً و كرد مي پژوهش پهلوي زبان زمينة در و بود باستاني
 پژوهشي عالقة. است دانان پهلوي پژوهشي جستار هاست سال كه است كرده را تهيه پهلوي
 بلكـه  داشـت  نمـي  دوسـت  را ايرانيان و ايران ابداً وي اما بود ايران زبان و تاريخ كنزي مك

 كنـزي  مـك  كـه  گويـد  مـي  چنين تاريخ استاد رجبي پرويز. داشت ايرانيان از بسياري نفرت
 پـاي  دادگسـتري  هاي پرونده در روزي. بود آلمان گوتينگن شناسي ايران مركز رئيس ها سال
 كنـد  مـي  مترجم درخواست شناسي ايران مركز از دادگستري بنابراين بود ميان در ايراني يك
 يـك  پرونـده  طـرف  اگر اما نداريم، مترجم ما: «گويد مي چنين مركز آن رئيس كنزي مك كه

 جنايتكـار  و خيانتكـار  كثيف، مادرزاد طور به ايراني چون. است روشن تكليف است ايراني
 دربـارة  كه اين عين در خاكستري شناس ايران بنابراين). 122: 1381 لنگ هفت كياني( »است
 ابداً اش با ايران پيوند خورده است پژوهد و عالقة پژوهشي مي ايران ادب و فرهنگ و تاريخ
 ندارد. ايرانيان آن پيرو و ايران به اي عالقه

 

 سياه شناسان ايران 3.2

 ادب و فرهنـگ  و تاريخ دربارة پژوهش به كه شود مي گفته شناسي ايران به سياه شناس ايران
 بلكـه  نـدارد  ايرانيـان  و ايـران  بـه  اي عالقـه  و نيست دوست ايران تنها نه و پردازد مي ايران

 پـيش  بـرايش  كـاري  چنـين  فرصـت  كه اين ولو است ايرانيان و ايران به زدن ضربه قصدش
 متبـوع  دولـت  هاي سياست بردن پيش شناسان ايران از گونه اين هدف واقع در. باشد نيامده

بسـياري از  . رسـاند  مـي  مقصودشان به را آنان كه است ابزاري شناسي ايران و است خويش
افراد سياسي و افسران نظامي كشورهاي غربي كه وارد ايران شدند و در كنار سمت سياسي 

گيرنـد. آسـتين    گونه جاي مي ينا شناسي پرداختند در هاي ايران و نظامي خويش به فعاليت
هنري اليارد انگليسي، بارون دوباد روسي، آن لمبتـون انگليسـي، دونالـد ويلبـر امريكـايي،      

  رابرت چارلز زاينر انگليسي جزء اين گونه هستند.
جـز   - دانسـته يـا ندانسـته   –شناسان وظيفه و هدفي  بايد توجه داشت اين گونه از ايران

رانه بخشيدن به سلطة بيگانـه نداشـتند و اصـولي چـون     سازي و مشروعيت روشنفك جهت
شمول است؛ شرقيان از گذشته خود بايد جدا شوند؛ شرقيان تمدن غرب  تمدن غرب جهان

را بايد مورد اقتباس قرار دهند؛ در اقتباس از تمدن غربي از ابداع نيز بايد خودداري كنند را 
شـد   ي در كشورهاي شرقي كوشش ميكردند و بدين سان پيش از آغاز خاورشناس تبليغ مي
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هاي شرقي، از فرهنگ خود  هاي غربي، ايراني يا هر انسان ديگر از سرزمين تا با قبول ارزش
) و 1369همايون  ها قرار گيرد (تكميل كند بيرون آيد و در چارچوب آن كه در آن زندگي مي

  خواهند دربيايد.  ها مي از خود تهي شود و به شكلي كه آن
 زبـان  و بـود  مورخ او. است شناسي ايران در اي شده شناخته چهرة لمتون نه آنبراي نمو

 در و بـود  نگاشـته  مقاله و كتاب ايران تاريخي مسائل از بسياري دربارة و دانست مي فارسي
 چگـونگي  و فارسـي  زبـان  تدريس به انگلستان خارجة امور وزارت به مربوط هاي دانشگاه
. بـود  كرده آفريني نقش ايران معاصر تاريخ مهم واقعة دو در و بود پرداخته ايرانيان با مواجه
 مصـدق  محمد سرنگوني ديگري و 1320 سال در پادشاهي از رضاشاه بركناري در نخست

فرد ديگـري كـه در عـين     .)1391 آريامنش( 1332 امرداد 28 كودتاي در وزيري نخست از
كرد در فرهنگ و زبان ايران نيز پژوهشيده بود رابرت چـارلز   هاي سياسي مي كه فعاليت اين

  شود.  هاي سياسي وي پرداخته مي زاينر است كه در ادامه به زندگي، آثار و فعاليت
 

 زاينر چارلز رابرت زندگي به نگاهي. 3

 و كنـت  يـك  فرزنـد  وي. شد زاده) خ 1289( م 1913 آوريل هشتم در زاينر چارلز رابرت
 و التـين  هـاي  زبـان  مطالعه به آكسفورد در كه بود انگلستان به سوئيسي مهاجر يك خانوادة
 يـادگيري  بـه   بيلـي  والتـر  هارولـد  نام به فردي نزد همزمان و است پرداخته باستان يوناني
 هاي زبان نيز كمبريج در زاينر. پردازد مي پهلوي و اوستايي زبان همچون ايران كهن هاي زبان

 .گيرد مي ياد را عربي و بالي سانسكريت،

 همچنين. است داشته رومي يا بلخي محمد الدين جالل به بسياري شيفتگي و عالقه وي
 آثـار  مطالعـة  بـه  نيز و است كرده مي مطالعه بسيار را اوپانيشادها همچون سانسكريت متون
 كـه  اسـت  فيلسـوفي  شـاعر  ريمبوند. پردازد مي فرانسوي فيلسوف و شاعر  ريمبوند آرتور
 نگرش روي بعدها كه ذهني و فكري ابعاد از يكي. است بوده جديد معنويت يك به معتقد
 عرفـان  نـوعي  بـه  معتقد زاينر سرانجام. است بوده نوين معنويت مسئلة گذارد مي تاثير زاينر

 به كه شد باعث بود، ايران در كه هنگامي مولوي به او دلبستگي و عالقه و بود شده  طبيعي
 نويسـد  مي اديان تطبيقي مطالعات زمينة در مهمي بسيار آثار وي. بپيوندد كاتوليك مسيحيت

 .است شده مي محسوب دين فيلسوف اي گونه به و

 1962 سـال  در كه است گري زرواني و زرتشت آيين زمينة در بيشتر زاينر هاي پژوهش
 بـدوي  خداي نوشت، زاينر كه كتابي واپسين. نوشت را گري زرتشتي غروب و طلوع كتاب
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 حـاوي  و داشـته  فلسـفي  صـبغة  كتـاب  ايـن . شـود  مي چاپ 1974 سال در داردكه نام  ما
 او. اسـت  بوده مدرنيته تحوالت و تغيير منتقد زاينر. بوده مدرن جامعة به نسبت او هاي نگاه
 و اخالقي هاي بنيان حتي و است كرده مي نقد را آن اي گونه به بلكه نبود؛ مدرن جهان شيفتة

 نقـد  بـوده،  طبيعتي عرفان نظر نقطه يك كه خودش نظر نقطه همان از را مدرنيته متافيزيكي
 صـاحب  اخـالق  و شرقي اديان حوزة در استاد عنوان به 1952 سال در وي. است كرده مي

 آكسفورد در رادهاكريشنان ساروپاللي هندي دولتمرد و پروفسور جانشين ،Spaldingكرسي 
 فراسوي او هنر گويد مي و داند مي ژرف و عميق بسيار فردي را زاينر دامت، مايكل. شود مي
 معنـوي  حيـات  ديگـر  عبارت به و داشت را امروز انسان دغدغة او. بود صرف محقق يك

 داشـت  سـال  61 كه هنگامي 1974 نوامبر 24در سرانجام او. بود زاينر دغدغة معاصر انسان
 زمــين بــه خيابــاني در رفــت مــي كليســا بــه ربــاني عشــاي دادن انجــام بــراي كــه زمــاني

 .ميرد مي  و  خورد مي

 

 ايران و جهان در اطالعاتي افسر يك كسوت در زاينر 1.3

. رود مـي  مالت پايتخت مالتا به امنيتي افسر يك دركسوت 1951 تا 1949 هاي سال در زاينر
 غرب و شرق تقابل مسئلة و جهان در كمونيسم ظهور اوج 1951 سال ويژه به ها سال اين در

 كنـد  دنبال به ها انگليسي همه از تر ومهم ها آمريكايي و ها انگليسي بنابراين است افتاده اتفاق
 و دانش به توجه با زاينر بنابراين هستند؛ شرقي اروپاي در حتي اروپا در شوروي نفوذ كردن

 سـخن  راحتـي  بـه  آنـان  زبان به و شناسد مي شرقي اروپاي فرهنگ و ازتاريخ كه اطالعاتي
 تـالش  مالتـا  در دارد اشراف امنيتي - اطالعاتي مسائل هاي پيچيدگي بر همچنين و گويد مي
 پرورش علمي نظر از هم و ذهني نظر از هم و عملياتي نظر از هم كه را نيروهايي تا كند مي
 .كند وارد آلباني داخل به اند يافته

 سـرنگوني  ويـژه  بـه  ايـران  معاصر تاريخ رويدادهاي به سياسي مسايل در زاينر نقش اما
 در زاينـر . گـردد  بـازمي  خورشـيدي  1332 مـاه  امـرداد  در ايران وزير نخست مصدق محمد
 در 1947 سـال  در تهـران  در كـه  زمـاني  تـا  1943 سـال  از يعني دوم جهاني جنگ هنگامة
 ايـران  شـمالي  اقـوام  بين در اطالعاتي افسر يك عنوان به است، بوده ديپلمات يك كسوت
 خوبي به طبري و تالشي گيلكي، هاي زبان به وي كه اين به توجه با و است كرده مي فعاليت
 در. كند مي فعاليت منطقه اين در است شناخته مي خوب را منطقه همچنين و گفته مي سخن
 آذربايجـان  در بـاكو  نفـت  به تا بودند تالش در شوروي با جنگ درگير هاي زمانĤلماني اين
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 در محكمـي  هـاي  گـام  و كننـد  وارد فشـار  شـوروي  بـر  طريق اين از و كنند پيدا دسترسي
 ضـد  هـاي  برنامه متبوعش دولت راهبرد پاية بر زاينر بنابراين بردارند شوروي دادن شكست
 بـراي  انگلسـتان  راهبرد پاية بر ها، آلمان شكست و جنگ از پس. گيرد مي پيش در را آلمان
 .نشود انجام نفوذ اين تا كند مي تالش ايران به كمونيسم و شوروي نفوذ كردن خنثي

 آن زاينر، از پيش. بود ايران وزير نخست مصدق محمد سرنگوني ديگر مهم بس رويداد
. حضـور داشـت   ايـران  در بود كرده ايفا نقش 1320 سال در رضاشاه بركناري در كه لمتون
 نـاتوان  كـه  بود باور اين بر لمتون. پرداختند همكاري به زمينه اين در زاينر با همراه بنابراين
 كـه  بود آن مذهبي ويژگي بازار، گزينش از لمتون دليل.شود آغاز بازار از بايد مصدق كردن
 ايـن  در ايـدن . بـود  پذيرفتـه  انگلستان امورخارجه وزير ايدن، آنتوني را لمتون پيشنهاد اين

  :نويسد مي  زمينه
 ايرانيـان  افكـار  و ايـران  از اي مالحظه قابل و اول دست شناخت كه لمبتون خانم با من

 بـود،  بريتانيـا  بـراي  تـاريخي  نفـع  متضمن كه لمبتون خانم پيشنهاد. موافقم كامال دارد،
 پيشـرفت  مصـدق،  تضـعيف  بـراي  مـا  غيررسمي هاي تالش. بود توجهي قابل موضوع
 .)56: 1385 زريري... (دارد خوبي

 بـين  در و كنـد  مـي  سـازي  شـبكه  ايـران  در و شود مي كار به دست زاينر ديگر سوي از
 بيـوت  در حتـي  و بودنـد  دربـار  در كه كساني و سياستمداران دانشگاهيان، رسانه، اصحاب

 مورخـان  از يكي فيسك رابرت را مصدق ضد سازي شبكه اين. سازد مي را هايي شبكه علما
 به ايران در كه نيروهايي همين كمك با زاينر بلكه لمبتون آن نه كه است باور اين بر پرآوازه
 سياستمداران، بر مشتمل مصدق ضد شبكه ايجاد. ميكند برپا بود، كرده ايجاد شبكه صورت
 رواسـاي  و خـوانين  ارتـش،  افسران اشراف، مهم، هاي روزنامه و نشريات و مجالت دبيران
 واقـع  در. است زاينر شاهكارهاي از بازرگانان نيز و مصدق نزديكان از برخي حتي و قبايل
 و ارتبـاط  عـدم . انـدازد  مـي  اخـتالف  مذهبي و ملي نيروهاي بين مصدق ضد شبكة اين در

 كـه  گوناگوني تفسيرهاي و عطف نقطه همين در نيز حاضر حال در آمريكا و ايران ضديت
 جامعـه  در مختلـف  نيروهـاي  بين كه اختالفاتي و شده مصدق ملي حركت از يا مصدق از

 .دارد ريشه افتاد اتفاق روز آن در ايران

 متخصصـان  از و آمريكـايي  شـناس  باسـتان  ويلبـر  كودتا دونالـد  اين در كه است جالب
 سـيا  بـه  و نگاشته را كودتا عمليات از گزارشي تر سپس كه داشت نقش نيز اسالمي روزگار

 داالس رئـيس . و آلن از مصدق محمد دولت براندازي در خدماتش پاس به ويلبر. بود داده
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 كودتـا  اين در واقع در .)67: 1382 شهميرزادي ملك(بود  كرده دريافت سپاسنامه سيا وقت
 كودتـاي  را كودتـا  ايـن  اگـر  روي همـين  از و انـد  داشته رنگي بسيار پر نقش شناسان ايران
 .ايم نگفته سخن گزاف به چندان بناميم شناسان ايران

 

 اطالعاتي افسران سازماندهي 2.3

 كـه  يابيم درمي ايران ويژه به مختلف كشورهاي در سياسي رويدادهاي از برخي به نگاهي با
 رويـداد  در نمونـه  بـراي . انـد  داشـته  رويـدادها  اين در تاثيرگذاري و مهم نقش دانشگاهيان
 ،)مـورخ ( لمبتون آن چون شناساني ايران نقش ،1332 امرداد 28 در مصدق محمد سرنگوني
. نيسـت  پوشيدني چشم) شناس باستان( ويلبر دونالد و) شناس زبان و فرهنگ( زاينر ريچارد
 چنـين  مـديريت  پشـت  فكـري  يـا  نهـاد  يـا  سـازمان  چـه  كه آيد مي پيش پرسش اين حال

 كـه  داشته وجود امريكا چه در و بيستم سدة نخست هاي دهه بريتانياي در چه هايي سازمان
 همچنـين  و سازماني هاي پيچيدگي از نشان ها اين همة. كند تربيت را نيروهايي چنين بتواند

 كه پردازند مي كساني پروش و تربيت به كشورها اين اطالعاتي هاي دستگاه و دارد اطالعاتي
 كـاملي  اشـراف  دسـت  اين از چيزهايي و قوميت گويش، زبان، كشورها، مختلف وجوه به

 تاثيرگـذار  ها بزنگاه در ويژه به آنان ملي منافع و سياسي رويدادهاي در بتوانند و باشند داشته
 اطالعاتي و امنيتي نيروهاي ايران در شناسي گويش مطالعات گذار پايه كه دانست بايد. باشند
 ايـران  در ايـران،  به اطالعاتي ارشد افسر معناي به خاورشناسان ورود از پيش. بودند بريتانيا
 نداشتيم. معنا اين به شناسي زبان و شناسي گويش

 

 شناسان سياه ايران ديگر و زاينر الگوي 3.3

 الگو يك عنوان به وي شخصيت بلكه است مفيد ايران معاصر تاريخ فهم براي تنها نه زاينر
 آن بر اگر. كرد استفاده ملي هاي سياست و راهبردها در توان مي الگو اين از كه است مدل يا

 تـودة  ميـان  در هـم  و جامعةدانشـگاهي  در هم بتواند كه كنيم تربيت را نيروهايي تا هستيم
 بـه  بايـد  كننـد  آفرينـي  نقـش  الملـل  بـين  سطح در بتواند و باشند موثر و آفرين نقش جامعه

 يـك  ها اروپايي آموزش و فرهنگ نظام در بعد به 17 قرن از تقريباً. باشيم باورمند فيلولوژي
 علـوم  مـادر  حتي اي گونه به فيلولوژي. است فيلولوژي نام با علمي به باور آن و افتاد اتفاق

 خوانـده  فلسـفه  كه اين از پيش نيچه مانند بزرگي فرد. فلسفه از بيشتر حتي. شود مي شناخته
 در. اسـت  دانسـته  مي را مختلفي هاي زبان يعني. است بوده فيلولوگ بشود فيلسوف تا باشد
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 زبـان  انسـان،  فهـم  كليـد  كه معنا اين به. دارد وجود فلسفي نگرش يك مبحث همين خود
 يـا  ديالكتيـك  رابطـة  يـك  فكـر  و زبـان  بلكـه  بتـا؛  و آلفـا  آموختن معناي به نه زبان. است

 در انسـان . چيسـت  زبان كه بدانيم بايد انسان فهم و شناخت براي. دارند هم با دايالوژيكال
 ايجـاد  بينشي و علمي پشتوانة يا انگيزه خود اين. رساند مي ظهور منصة به را خودش زبان،
 فهـم .كننـد  توجه مسئله اين گيردبه مي شكل ساختارهايي كه زماني شود مي باعث و كند مي

 خودش هم زبان در دهد مي نشان را خودش مادي فرهنگ در كه گونه همان جامعه شناخت
 فهميد نخواهيد كنيد، رمزگشايي را هخامنشيان زبان نتوانيد اگر نمونه براي. دهد مي نشان را
 كه اين دليل به ها آلماني و ها بريتانيايي ويژه به ها اروپايي اما. كردند مي كار چه هخامنشيان كه

 مختلـف  هاي زبان شناخت در هم دارند زبان از فلسفي فهم معناي به فيلولوژيك اي پشتوانه
 .است بستري چنين از برآمده زاينر و بودند جلوتر خيلي مختلف جوامع شناخت در هم و

  
  گيري .نتيجه4

شناسي در جهان تاريخي بس دراز دارد و از همان نخسـتين سـفرهاي غيرايرانيـان بـه      ايران
شناسي آغـاز شـد امـا در معنـاي      ها و اشاره به ايران و ايرانيان، ايران ايران و نوشتن سفرنامه

 دوريه، آدام الئاريوس هاي اوت وينسكي لهستاني، آندره شناسي با پژوهش راستين واژه ايران
شناسـان افـزوده شـد. بـا      يل دو پرون فرانسوي آغاز و روز به روز بر شمار اين ايرانو آنكت

شناسـان   شناسان را در سه گونه جاي داد. نخست ايـران  توان ايران شناسي مي نگاهي به ايران
سفيد كه در عين عالقة پژوهشي به ايران، دوستدار ايران هستند و تعلق خاطري نيز به ايران 

شناسان خاكستري هستند كه صرفاً عالقة پژوهشي به ايران دارند. نه ايـران   راندارند. دوم اي
شناسـان سـياه    اند كه ضد ايران كاري انجام دهند. سوم ايران را دوست دارند و نه در تالش

با هدف پيش  بلكه ندارد ايرانيان و ايران به اي عالقه و نيست دوست ايران تنها هستند كه نه
 ابـزاري  شناسـي  ايـران  و پردازنـد  شناسي مي ولت متبوع خويش به ايرانهاي د بردن سياست

شناسان يعني  رابرت چارلز زاينر از گونة سوم ايران .رساند مي مقصودشان به را آنان كه است
كه آثـار مهمـي    شكني كند در عين اين كند تا ايران شناسي مي شناس سياه است كه ايران ايران

 چـون  افـرادي  و زاينر چرا كه اين دانستن در زمينة فرهنگ و زبان ايران نگاشته است. براي
 به شود نهاده كناري به مدرنيته مفهوم اگر. بدانيم ار مدرنيته مفهوم بايد آورند مي بر سر زاينر
 فهـم  و فلسفي فهم بستر در اتفاقاتي چه كه كنيم بازكاوي و بازشناسي بايد. رسيم نمي نتيجه

 نيز ايران كه اين براي. اند شده تربيت زاينر مانند افرادي كه است افتاده اتفاق آنان فيلولوژيك
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 را زبـان  كـه  باشـد  آمـده  پيش فرهنگي تاريخي و بسترهاي بايد دهد پرورش افرادي چنين
 شـناخت  فهـم . جامعـه  شناخت فهم يا است كليد يك فقط زبان آيا. كنند مي تصور چگونه
 وحـوش  حـول  كنيم؟ مي تصور چگونه را زبان كه است اين بر مبتني جامه و فرهنگ تاريخ،
 بـه  بـاور  آن و افتاد اتفاقي ها اروپايي آموزش و فرهنگ نظام در بعد به هفدهم ميالدي سدة
 حتـي . شـود  مـي  شناخته علوم مادر حتي اي گونه به فيلولوژي. است فيلولوژي نام با علمي
 بشـود  فيلسوف تا باشد خوانده فلسفه كه اين از پيش نيچه مانند بزرگي فرد. فلسفه از بيشتر

 يـك  مبحـث  همين خود در. است دانسته مي را مختلفي هاي زبان يعني. است بوده فيلولوگ
 معنـاي  بـه  نـه  زبـان . است زبان انسان، فهم كليد كه معنا اين به. دارد وجود فلسفي نگرش
 بـراي . دارنـد  هـم  با دايالوژيكال يا ديالكتيك رابطة يك فكر و زبان بلكه بتا؛ و آلفا آموختن
 ظهـور  منصة به را خودش زبان، در انسان. چيست زبان كه بدانيم بايد انسان فهم و شناخت

 كه زماني شود مي باعث و كند مي ايجاد بينشي و علمي پشتوانة يا انگيزه خود اين. رساند مي
 در كـه  همان گونه جامعه شناخت فهم .كنند توجه مسئله اين گيرد به مي شكل ساختارهايي

 اگر نمونه براي. دهد مي نشان را خودش هم زبان در دهد مي نشان را خودش مادي فرهنگ
كردند  مي كار چه هخامنشيان كه فهميد نخواهيد كنيد، رمزگشايي را هخامنشيان زبان نتوانيد

شناخت اين بستر فقط به شناخت يـك فـرد منحصـر     .است بستري چنين از برآمده زاينر و
هايي است كه به مدت دو قرن توانست جهان را مديريت كند. به  نيست بلكه فهم استراتژي

هـاي آينـدة    تواند در تكوين اسـتراتژي  شناسي مي هاي مختلف ايران نهعبارت ديگر، فهم گو
تواند  ها مي توجهي به اين تالطمات و پيچيدگي باشد كه بي 21ايران در جهان پر تالطم قرن 

  ما را دستخوش تحوالت ناماليم در جهان پرريسك آينده كند.
  
 نوشت پي

 كشـورها  نمايندگان از يكي با بود رفته ملل جامعة به فروغي محمدعلي كه هنگامي است جالب. 1
 پاسـخ  نيـز  فروغـي  هسـتي؟  كشور كدام از كه پرسد مي فروغي از نماينده آن و شود مي كالم هم
 ايـران  معرفـي  براي فروغي تالش. كجاست ايران شود نمي متوجه نماينده آن اما ايران از دهد مي
كـه  ! هسـتي  سـعدي  كشور از نكند كه گويد مي كشور آن نمايندة بعد اندكي كه ماند مي فايده بي
گويد: بني آدم اعضاي يكديگرند! (بنگريد به مقدمة گلستان سعدي به قلم حبيـب يغمـايي و    مي

 ادوار همـة  نماينـدة  فارسي ادب درخشان ستارة اين ) درواقع1357فروغي،  تصحيح محمدعلي
 شناسند. مي را راناي آموختند و همچنين وي فارسي را مي با كه است ايران تاريخ
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