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فراموشكاری بنيادين شرق شناسى: 
تبارنامۀ شرق شناسى

محمد توكلى طرقى*
استاد تاريخ و مطالعات خاورميانه و خاور نزديک، دانشگاه تورنتو 

روايت هاى کليشه اى از چگونگى پيدايش و گسترش شرق شناسى به مثابه حوزه اى از 
روايت هاى  اين  در  است.1  استوار  معرفتى  فراموشكارى اى  بر  اروپا  در  علمى  تحقيقات 
نبوغ و ذوق اروپايى، از آموزگاران و استادان آسيايى کسانى که کاشفان “عرصۀ بكر” 
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“غربى”  پژوهشگر  و  کنجكاو  روح  و  ذوق  فرآوردۀ  عامدانه، شرق شناسى  فراموشى  اين 
پنداشته شد. براى نمونه، برنارد لوئيس باور داشت که درست در نقطۀ مقابل “رنسانس 
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ـ متين و  که پس از تغييرات تاريخى و فنى فيروزه پاپن 
ويرايش وحيد طلوعى به چاپ مى رسد.

1دربارۀ فراموشكارى آغازين )genesis amnesia( بنگريد به
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trans. Richard Nice (Cambridge: Cambridge 
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1880, trans. Gene Pattersan- Black and Victor 
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شرق شناسى” و کشف مجدد هند و مشرق زمين به دست اروپاييان، “در ميان دانشمندان 
مسلمان نسبت به آنچه فراسوى مرزهاى اسالمى در اروپا مى گذشت، بى عالقگى مطلق 
وجود داشت.” لوئيس مدعى بود که “تا پيش از پايان سدۀ هجدهم . . . از چنين اطالعات 
مكتوبى به استثناى گزارش هاى سفارت مراکش، که به عربى بود، به فارسى اصاًل خبرى 
نبود” و نوشته هاى پيشرفته تر عثمانى ها دربارۀ اروپا “هنوز به حد قابل اعتنايى نرسيده 
با  غرب،”  دربارۀ  مسلمانان  “دانش پژوهى  ارزيابى  ضمن  شرق شناس،  مورخ  اين  بود.” 
قاطعيت مى پنداشت که “عالقه مندى مسلمانان به مغرب زمين مدت ها بعد پيدا شد که 
نتيجۀ حضور مقتدرانه و بسيار پُررنگ غرب بود.”3 لويس آسيايى ها را فاقد کنجكاوى 

اروپاييان براى مطالعۀ زبان ها و اديان مى دانست:

اروپاييان از زمانى عماًل همۀ زبان ها و تواريخ آسيا را به دقت مطالعه کرده اند، اما 
آسيا به مطالعۀ اروپا نپرداخت. آنها حتى دربارۀ يكديگر هم تحقيق نمى کردند، مگر 
آنكه راه براى چنين تحقيقى به واسطۀ فتوحات يا تغيير مذهب يا هر دو آماده و 
هموار مى شد. نوعى کنجكاوى فكرى که به تحقيق دربارۀ يک زبان و گشودن رمز 
قرائت متون کهن بينجامد، بدون چنين آمادگى يا انگيزه اى هنوز هم مخصوص 
اروپاى غربى و وارثان و مقلدان سنت  علمى اروپايى در کشورهايى از قبيل اياالت 

متحد و ژاپن است.4

ضمن بحث از اينكه چگونه “غرب هراسى خود تبديل به انگيزه اى براى پژوهش در علوم 
انسانى” و “دانش هاى علمى مغرب زمين شد،” گ. اى. فون گرونه بائوم نيز باورداشت که “نياز 
شديد به آشنا شدن با پديده هاى فرهنگى بيرون از تمدن خودى کاًل ويژگى خاص غرب پس 
از رنسانس است.” فرض گرونه بائوم بر اين بود که عالقه به فرهنگ هاى ديگر معرف اسلوب 
تفكر خاص اروپايى است و بدين سبب، دعوت فخرالدين شادمان در 1948م براى تأسيس 

رشتۀ فرنگ شناسى را نشانۀ نوعى وافرهنگيدن )acculturation( تلقى کرد:

از منظر ما ]غربى ها[ تا اندازه اى تعجب آور است که مسلمانان مشرق زمين هيچ گاه 
وقتى  بنابراين،  نياورده اند.  وجود  به  غربى  “شرق شناسى”  با  قياسى  قابل  چيزى 
1948م  در  که  شادمان  فخرالدين  دکتر  مانند  ايرانى  سياستمدارى  و  دانشمند 

3Bernard Lewis, The Muslim Discovery of 
Europe (New York: W. Norton, 1982), 142, 
168, and 170.

از  دوم  دهۀ  “در  که  است  آمده  لوئيس  گزارش  در 
1800 بود که براى نخستين بار به ترجمه هايى از کتب 

انگليسى در مصر بر مى خوريم.”
4Bernard Lewis, Islam and the West (New York 
and Oxford: Oxford University Press, 1993), 
123-124.
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کتابى با عنوان خاص تسخير تمدن فرنگى منتشر کرد و خواستار فرنگى شناسى، 
يعنى مطالعۀ تمدن غرب در همۀ ابعاد آن، مى شود، کار او نوعى نوآورى مهم به 

نظر مى رسد و شايد شما نخواهيد آن را نشانه اى از وافرهنگيدن بخوانيد.5

در حالى که ادوارد سعيد بر اين قبيل توصيف هاى غلط تاريخى انگشت انتقاد  گذاشت، 
کتاب بديع و راه گشاى خود را بر پايۀ اين فرض قرار داد که شرق شناسى “معادلى در 
مشرق زمين نداشت.” او که شرق شناسى را “مبادله اى يک سويه” مى ديد، غيرمحتمل 
دانست که “حوزه اى قرينۀ آن موسوم به غرب شناسى” را بتوان تصور کرد. او همچنين 
“شمار مسافران از شرق اسالمى به اروپا در فاصلۀ 1800 و 1900م در مقايسه با تعداد 
لوئيس هر دو  يافت.6 عجيب آنكه سعيد و  اندك”  اين مسير را بسيار  مسافران عكس 
نسبت به نبود غرب شناسى يا اروپاشناسى اتفاق نظر داشتند. برنارد لوئيس ضمن انتقاد 

از تحليل فوکويى سعيد دائر بر اينكه “دانش توانش است” نوشت:

بحث “دانش توانش است” بى گمان از لحاظ احساسى ارضاءکننده است، حتى به 
لحاظ عقلى نيز تا اندازه اى راضى کننده است و هدفى دوگانه را برآورده مى سازد: 
نوع  هر  فقدان  ديگر،  از سوى  و  را محكوم مى کند  از سويى، شرق شناسى غرب 

غرب شناسى مشابه را در شرق نوعى حسن به شمار مى آورد.7

اين قبيل اظهار نظرها بر فرض دو سويۀ “سكوت شرقى” و “نگارش غربى” استوار و ثمرۀ 
فراموشكارى بنيادين شرق شناسى بود. با سكوت مفروض و فقدان کنجكاوى علمى در 
ميان شرقى ها، اروپاييان به نظم بخشى )disciplinization( دانش شرق پرداخته و به 

روايت هاى اروپامدار مشروعيت علمى دادند.

فراموشى  وادى  به  که  مى پردازد  محققانى  و  نويسندگان  آثار  مرور  به  حاضر  نوشتۀ 
شرق شناسان غربى سپرده شده اند. اين محققان ايرانى تبار يا متأثر از زبان و ادب فارسى، 
و  غربى  “پيش آهنگ”  اصطالح  به  تحقيقات شرق شناساِن  ارجاع  منشأ  و  تربيت  عامل 
 ،)dialogic relations( متون آنها بوده اند. در پيگيرى روابط چندگفتارى يا ديالوژيک
بين محققان اروپايى و فارسى شناس يا ايرانى تبار، هدف نوشتۀ فعلى بازگرداندن تاريخ 

5G. E. Von Grunebaum, Modern Islam: 
The Search for Cultural Identity (Berkeley: 
University of California Press, 1962), 233-234 
and 234-235.

6Edward Said, Orientalism (London: Routledge 
& Kegan Paul, 1978), Respectively 204, 160, 50, 
and 204.
7Lewis, Islam and the West, 125.
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ناشناخته و تجددخواهانۀ بومى به جايگاه شايستۀ آن است؛ يعنى تاريخ مشترکى که 
تاريخ نگارى ملى گرايانه آن را از اعتبار انداخته است.

كريستف كلمب مطالعات شرقى
 Abraham( دوپرون  آنكتيل  فكرى  خدمات  شرق شناسى  قالبى  تاريخ نويسى هاى 
 Sir William( جونز  ويليام  ِسر   ،)Hyacinthe Anquetil-Duperron, 1731-1805
Jones, 1746-1794( و ديگر شرق شناسان “پيش آهنگ” را منحصراً در بافتى اروپايى 
قرار داد. اين گزينش حساب شده در حوزۀ تاريخ نگارى نقشى راهبردى در تثبيت “غرب” 
به منزلۀ جايگاه نوآورى و “شرق” به مثابه مرکز سنت ايفا کرد. شرق و غرِب کاماًل متمايز 

ثمرۀ تاريخى همين گزينش ها و حذف هاى روشمند بود. 

با اين همه، شرق شناسى در مرحلۀ شگل گيرى محصول پيوندى بود از نوعى فرهنگ و 
طرز تفكر. گسترش و تحول آن به صورت “شيوه اى” از تفكر مبتنى بر تمايز وجودشناختى 
ـ اکثر اوقات ــ “غرب” تحولى بود که بعداً ايجاد شد.8  و معرفت شناختى ميان “شرق” و ـ
تبديل شرق شناسى به گفتمانى دربارۀ توفيق غرب نهايتاً به استعمار و محو تمامى آثار 
عامليت، فرديت، صدا، نگارش و خالقيت “شرق” مربوط شد. اين نوشته شرحى است از 
روند متقارن خاموش سازى صداى “شرقى ها” و اعتبار و قدرت بخشيدن به نويسندگان 
غربى. من، على الخصوص، آن دانش تحقيق و متن شناسى متأثر از زبان و ادب فارسى 
و فرهنگ ايرانى را روشن خواهم ساخت که به آنكتيل دوپرون و ويليام جونز در مقام 

“پيش آهنگان” شرق شناسى اعتبار و مرجعيت بخشيد.

آنكتيل دوپرون، که به نظر ماکس مولر )Friedrich Max Müller, 1823-1900( کاشف 
زند اوستا به شمار مى رود،9 در واقع “از شاگردان حكماى هند” بود.10 او طى اقامتش در 
هندوستان از 1755 تا 11،1761 از دانشمندان هند، دستور داراب بن سهراب، نيز مشهور 
ـ َدرو )1698-1772م( اهل سورت گجرات، دستور کاوس بن فريدون  به استاد کومانا دادا

)م. 1778م(، و منوچهر جى ِست، خواندن و رمزگشايى متون پهلوى را آموخت.12
8Said, Orientalism, 2.
9Max Muller, “Preface to the Sacred Books of the 
East,” in The Upanishads, trans. F. Max Muller 
(Oxford: Clarendon Press, 1879; Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1965), xvii.
10Schwab, The Oriental Renaissance, 158. 

11براى شرح عالمانه اى از اقامت آنكتيل دوپرون در هند 

بنگريد به

Jivanji Jamshidji Modi, “Anquetil-Duperron 
of Paris-India as seen by Him, (1755-60),” in 
Anquetil De Perron and Dastur Darab (Bombay: 
Times of India, 1916), 1-69.

12در گزارش هاى مرتبط با اين رابطه، آنكتيل دوپرون 

غالباً به صورت فردى بسيار شاخص معرفى مى شود، در 
حالى که مربيان او دست کم گرفته مى شوند. از جمله 

بنگريد به
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مدت ها پيش از آنكه آنكتيل دوپرون زند اوستا را ترجمه و منتشر کند )1771م(، تحقيق 
با  بود.  پارسيان هند شده  از حيات فكرى  اوستايى و پهلوى بخشى مهم  در متن هاى 
اين همه، مطابق نظر ريموند شواب، آنكتيل دوپرون “براى نخستين بار . . . به شكستن 
حصارهاى يكى از زبان هاى مجهول ماندۀ آسيا توفيق يافت.”13 اما موفقيت ها در زبان و 
دين شناسى تطبيقى که نشانه هاى شاخص “رنسانس  شرق شناسى”14 در اروپا بود، در 

حقيقت مبتنى بر دستاوردهاى فكرى هندوستان عصر مغول بود.

اکبر شاه )ح. 963- 1014ق/1556-1605م(، که در آرزوى ايجاد جامعه اى هماهنگ 
مختلف  مذاهب  علماى  ميان  در  را  مباحثاتى  هدايت  و  بود، سرپرستى  و چندمذهبى 
شد.15  فارسى  به  عربى  و  ترکى  سانسكريت،  از  ترجمه هايى  مشوق  و  گرفت  عهده  بر 
ترجمه هاى فارسى متون سانسكريت از جمله مشتمل بود بر رامايانا، مهابهاراتا، بهگوا 
گيتا، بهگوات پورانا، ناال پاکهيانم، هرَومسا، اتهاروا ِودا و يوگا بهاشى.16 ابوالفضل عالمى 

)1551-1601م( انگيزۀ اکبر را در سرپرستى اين ترجمه ها چنين توصيف مى کند:

و مسلمانان  ميان هندوان  در  را  تعصب آميز  نفرت  وقتى  روشن ضمير  پادشاه  آن 
مشاهده کرد و مطمئن شد که اين نفرت فقط ناشى از جهل طرفين است، عالقه 
پيدا کرد که با ترجمۀ کتاب هاى هندوان براى مسلمان ها آن را از ميان ببرد. او 
مرجعيت  و  اعتبار  باالترين  از  و  کتاب  جامع ترين  که  را  مهابهاراتا  اول،  وهلۀ  در 

Martin Haug, The Parsis: Essays on their sacred 
Language, writings and Religion, rev. K. W. West 
(Boston, Mass: Houghton, Osgood, 1978; New 
Delhi: Cosmo Publications, 1978).

خودستايى هاى  و  مبالغه ها  از  انتقادى  تحليلى  براى 
آنكتيل دوپرون بنگريد به

Jivanji Jamshedji Modi, “Anquetil Du Perron of 
Paris and Dastur Darab,” in Anquetil Du Perron 
and Dastur Darab, 70-141.
13Schwab, The Oriental Renaissance, 7.

14بنا به گفتۀ شواب، “رنسانس شرقى يا رنسانس دوم 

آن  موضوع  و  اصطالح  اين  اول:  رنسانس  با  تقابل  در 
نويسندگانى  آشناست،  رومانتيک  نويسندگان  براى 
رنسانس  اصطالح  مرادف  اصطالح  اين  آنها  براى  که 
دارد  اشاره  بدان  اصطالح  اين  است. چيزى که  هندى 
احياى مجدد فضايى در قرن نوزدهم است که با ورود 
متون سانسكريت به اروپا پديد آمد، فضايى که تأثيرى 
ايجاد کرد هم سنِگ تأثيرى که در قرن پانزدهم با ورود 

نسخ خطى يونانى و شارحان بيزانسى به دنبال سقوط 
قسطنطنيه پديد آمد.” بنگريد به

Shwab, The Oriental Renaisance, 11.
15Abu al-Fazl Allami, The A’in-i Akbari, trans. H. 
Blochman, ed. D. C. Phillott (Calcutta: [Royal] 
Asiatic society of Bengal, 1872-1877; Dehi: Low 
Price Publications, 1989) vol. 1, 110-112.
16براى ترجمۀ فارسى کتاب هاى سانسكريت بنگريد به 

Fathullah Mujtabai, “Persian Hindu Writings . . .,” 
in Aspects of Hindu Muslin Cultural Relations (New 
Delhi: National Book Bureau, 1978); Shriram 
Sharm, A Descriptive Bibliography of Sanskrit 
Wokrs in Persian (Hyderabad: Abul Kalam 
Azad Oriental Research Institute, 1982); N. S. 
Shukla, “Persian translations of Sanskrit works,” 
Indological Studies, 3 (1974), 175-191.
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برخوردار بود برگزيد و فرمان داد که افرادى اليق و بى طرف از ميان دو ملت آن 
را ترجمه کنند.17

اين کوشش ها به زبان فارسى امكان داد که زبان مشترك هند شود. به عالوه، اکبرشاه باعث 
گسترش دامنۀ واژگان زبان فارسى شد، بدين ترتيب که سفارش تأليف فرهنگ لغتى را داد 
که “مشتمل بر جميع مصطلحات و لغات پارسى باستانى” باشد که از زمان “استيالى اعراب 
بر بالد عجم” متروك مانده بودند.18 به منظور تسهيل يادگيرى فارسى براى دانشمندان 
سانسكريت که بيش از پيش به کار ترجمه گمارده مى شدند، ويهارى سرى کريشنا داَس 
ِمسَره کتابى به سانسكريت با عنوان پراسى پراکاشا )1717م( دربارۀ دستور زبان فارسى 
نوشت.19 به عالوه، ميرزاخان بن فخرالدين محمد کتابى با عنوان حتفة الهند تأليف کرد که 
به درخواست  بنا  بود.20  و موسيقى هندى  الشعر،  علم  باب عروض،  اصيل در  تحقيقى 
فرهنگ  يافت  مأموريت  که  لغتنامه نويسى  )م.1205ق/1626م(،  اينجو  ميرجمال الدين 
در  را  کرمانى  نوشيروان  اردشير  اکبرشاه دستور  کند،  تأليف  فارسى  واژگان  از  جامعى 
1005ق/1597م به دربار خود خواند تا در تأليف بخش “زند و پازند” فرهنگ جهانگيرى 
به اينجو کمک کند.21 اين فرهنگ ابزار مهمى بود که در اختيار سراج الدين خان آرزو 
برد: رويدادى مهم  به خويشاوندى زبان هاى فارسى و سانسكريت پى  او  و  قرار گرفت 
در زبان شناسى تاريخى که چند دهه پيش از ِسر ويليام جونز رخ داد. اين اثر منابعى 
مى کوشيدند  که  داد  نوزدهم  سدۀ  ملى گرايان  از  دسته  آن  به دست  نيز  معناشناختى 

فارسى را از لغات و مفاهيم عربى بزدايند.

محيط فرهنگى و فكرى در هند شرايط مناسبى براى رنسانس شرق شناسى در اروپا فراهم 
آورد. برخالف توصيف هاى تاريخى اروپامحور، گردآورى و تصحيح نسخ اوستايى و پهلوى 

17به نقل از

Mujtabai, Aspects of Hindu Muslim Cultural 
Relations, 16.

18برگرفته از گفتۀ اکبرشاه، مندرج در ميرجمال الدين 

ويرايش  اينجوى شيرازى، فرهنگ جهانگيرى،  حسين 
رحيم عفيفى )مشهد: دانشگاه مشهد، 1354(، 4. متن 

کامل گفتۀ اکبر در مقالۀ زير آمده است:
J. J. Modi, “Notes on Anquetile Du Perron (1755-
61) on King Akbar and Dastur Meherji Rana,” in 
Contributions on Akbar and the Parsees, ed. B. P. 
Ambashthya (Patna: Janakj Prakashan, 1976), 
1-16, particularly 6.
19V. S. Ghate, “Persian Grammar in Sanskrit,” The 
Indian Antiquity ( January 1912), 4-7.

20ميرزاخان بن فخرالدين محمد، حتفة الهند، به کوشش 

نورالحسن انصارى )تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1354(.
21دستور اردشير نوشيروان به پيشنهاد دستور مهرجى 

راناى زرتشتى دعوت شد. در اين خصوص بنگريد به
J. J. Modi, “The Parsees at he Court of Akbar and 
Dastur Meherji Rana,” in Contributions on Akbar 
and the Parsees, 1-77, Particularly 17; Mary Boyce, 
Zoroastrians: Their Religions, Beliefs and Practices 
(London: Routledge & Kegan Paul, 1979), 183.

با  که  پازند”  و  “زند  اصطالحات  از  فهرستى  براى 
به  بنگريد  شد  گردآورى  نوشيروان  اردشير  همكارى 
اينجو شيرازى، فرهنگ جهانگيرى، جلد 3، 700-553.
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سدۀ  نوزرتشتى  دساتيرى  جنبش  باشند.  کرده  اختراع  شرق شناسان  که  نبود  روش هايى 
شانزدهم عالقه به متون کهن پيش از اسالم را برانگيخت. همچنين، مناقشه اى دينى در ميان 
زرتشتيان اوايل سدۀ هجدهم انگيزۀ گسترش نقد متون شد.22 در پاسخ به اين مناقشه، دانشمند 
زرتشتى، دستور جاماسب واليتى، براى مشاوره از کرمان دعوت شد. او همراه با مجموعه اى 
نسخه هاى خطى به سورت رفت و به دستورهاى جوان، داراب کوماناى سورتى، جاماسب آسا 
)م. 1751م( اهل نوَسرى گجرات و دستور کامدين اهل بروچ گجرات درس پهلوى داد.23 
در ميان شاگردان دستور جاماسب “دانشمندانى هندى” بودند که بعدها به آنكتيل دوپرون 
طى سال هاى اقامتش در هند، از 1755 تا 1761م، آموزش دادند. ترجمه و نشر زند اوستا 
)1771م( به دست آنكتيل و به اهتمام دستور داراب، دستور کاووس و دانشمندان پارسى 
ديگرى ميسر شد که به او زبان و روش مقابله و تصحيح دستنوشته هاى پهلوى را آموختند.24

پژوهش هاى تطبيقى در حوزۀ اديان هم پديده اى منحصراً اروپايى نبود. عالقۀ شاهزاده 
داراشكوه )1615-1659م( به شناخت تفاوت ها و شباهت هاى آيين هاى هندو و اسالم 
وى را بر آن داشت که از دانشمندان بنارس بخواهد او را در ترجمۀ فارسى اوپانيشادها 
کمک کنند. اين متن را، که نگارش آن با عنوان ِسّر اکبر يا ِسّر اسرار در 1657م به 
به  و سپس  کرد  ترجمه  انگليسى  به  )1751-1830م(26  ـِد  َهله نتانيل  رسيد،25  پايان 
همت آنكتيل دوپرون به التينى و فرانسوى ترجمه و در 1801-1802م منتشر شد.27 
چنان که شواب گفته است، “عالمۀ داراشكوه . . . مترجم مشهورى بود که ترجمۀ فارسى 
اوپانيشادها را تهيه کرد. اين ترجمه را برنى يه به پاريس برد و به قلم آنكتيل دوپرون 

22دربارۀ “مباحث دينى پارسيان سدۀ هجدهم” بنگريد به

Boyce, Zoroastrians, 188-195.
23Zand-Avesta, trans. A. H. Anquetil-Duperron 
and intro. Robert D. Richardson (New York: 
Garland, 1984), vol. 1, 32G; Boyce, Zoroastrians, 
189; Haug, The Parsis, 57; Modi, Anquetil Du 
Perron and Dastur Darab, 37.

24شب قبل از حرکت آنكتيل به قصد اروپا، دستور داراب 

خطى  نسخ  بهاى  نپرداختن  سبب  به  کاوس  دستور  و 
آنكتيل  راهنمايى  و حق  و حق التدريس  خريدارى شده 

را تعقيب قانونى کردند. براى شرح جزييات بنگريد به
Modi, Anquetil Du Perron and Dastur Darab, 
55 and 95.

بن  داراشكوه  به محمد  بنگريد  فارسى  ترجمۀ  25دربارۀ 

تاراچند  به کوشش  االسرار،  سّر  يا  اکبر  سّر  شاه جهان، 
و محمدرضا جاللى نائينى )تهران: تابان، 1340(. براى 
شرحى از اين ترجمه بنگريد به َمهش پرساد، “ترجمۀ 

چاپ نشدۀ اوپانيشادها، به توسط شاهزاده داراشكوه،” در
Jivani Jamshedji Modi, Dr. Modi Memorial 
Volume: Papers on Indo-Iranian and other 
Subjects (Bombay: Fort Printing Press, 1930), 
622-637.

است.  مانده  باقى  چاپ نشده  همچنان  َهلهد  26ترجمۀ 

دربارۀ خدمات او بنگريد به
Rosane Rocher, Orientalism, Poetry, and the 
Millennium: The Checkered Life of Nathaniel 
Brassey Halhed, 1751-1830 (Delhi: Motilal 
Banarsidas, 1983); Wilhem Halbfass, India and 
Europe: An Essay in Understanding (New York: 
State University of New York Press, 1988), 64.
27Oupenekhat, trans. A. H. Anquetil-Duperron 
(Strasbourg, 1801).
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هفدهم  اروپاى سدۀ  تحصيل کردۀ  جامعۀ  به  را  هند  که  برنى يه،  فرانسوا  شد.”  ترجمه 
به خدمت  مترجم  و  طبيب  مقام  در  را  ساخت،28 مدتى  آنان  طبع  مطبوع  و  شناساند 
دانشمندخان شفيعا يزدى )م. 1670م(، دربارى و دانشمندى ايرانى هندى، سپرى کرده 

بود. اين منصب به وى امكان  داد که با خردمندان هندو معاشرت کند:

آقاى من، دانشمندخان، مقدارى بنا به درخواست من و تا اندازه اى به قصد ارضاى 
حس کنجكاوى خود، يكى از سرشناس ترين خردمندان در سراسر منطقۀ شبه قارۀ 
به  بود  1628-1658م(،  )ح.  جهانگيرشاه  ارشد  پسر  دارا،  خاندان  از  که  را  هند 
خدمت گرفت. اين مرد نه تنها به مدت سه سال مصاحب دائم من بود، بلكه مرا به 

ديگر فرهيختگان دانشورى معرفى کرد که آنها را به خاندان دارا جلب مى کرد.29

از رابطه اى  بلكه  از سلطه و تفوق غرب،  در مرحلۀ شكل گيرى شرق شناسى، سخن نه 
متقابل ميان دانشمندان اروپايى و هندى بود. مع ذلک، با پيشتازى اروپا و ظهور الگوى 
بسيار شاخص علم در آنجا، شرق شناسان به طرزى فزاينده خدمات علمى غيراروپاييان 
را به حاشيه رانده و آنها را غيرتحقيقاتى انگاشتند. کنار زدن و انكار همكارى و مشارکت 
طرف مقابل مبنايى براى ادعاى خالقيت و مرجعيت از سوى شرق شناسان اروپايى شد. 
اغلب تاريخ هاى شرق شناسى، از جمله آثار ريموند شواب و ادوارد سعيد، خدمات فكرى 
دانشمندان بومى را در شكل گيرى پژوهش هاى شرق شناسانه به حساب نياورده اند. براى 
مثال، سرپوشى بر نقش اساسى پژوهشگران بومى در “کشف” زند اوستا منجر به برجسته 

نمودن آنكتيل دوپرون به عنوان کاشف و کريستف کلمب مطالعات شرقى شد.

جونز و خويشاوندی زبان ها
ِسر ويليام جونز هم، که بنيادگذار شرق شناسى در بريتانيا و “يكى از چهره هاى پيش آهنگ 
تاريخ زبان شناسى جديد” به شمار مى رود، سخت به کوشش هاى فكرى محققان متعدد 
ايرانى مشرب متكى بود.30 شبكۀ وسيعى از دانشمندان پشتيبان او بودند که آنان را “هيئت 
اختصاصى خوانندگان و نويسندگان من” نام گذارده بود.31 اين شبكۀ “خواننده و نويسنده” 

28Schwab, The Oriental Renaissance, 142 and 142.
29Francois Bernier, Travels in the Moghul Empire, 
AD 1656-1668, trans. Archibard Constable, rev. 
Vincent Smith (London: Oxford University 
Press, 1914; New Helhi: Atlantic Publishers, 
1989), 323-324.

30از “يادداشت” ناشر که در ويرايش مجدد

Jones, A Grammar of the Persian Language 
(London: W. and J. Richardson, 1771), 70.

آمده است.
31William Jones, The Letters of Sir William Jones, 
ed. Garland Cannon (Oxford: Claredon Press, 
1970), vol. 2, 798.
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مرکب بود از تفضل حسين خان )م. 1801م(،32 ميرمحمدحسين اصفهانى،33 بهمن يزدى،34 
غالمحسين خان  غوث،37  محمد  بهادر،36  ابراهيم خان  على  شوشترى،35  ميرعبداللطيف 
طباطبائى )1727-1814م(،38 يوسف امين، مالفيروز، مهتاب راى، حاجى عبداهلل، صبور 
تيوارى، سراج الحق و محمد کاظم.39 افزون بر اين، جونز از بسيارى از پژوهشگران و از 
جمله رادهاکانت َسرَمن کمک مى گرفت.40 او در نامه اى تصريح کرده است که “پانديت هاى 
من بايد نيک خو، زبان دان، بيدخوان ]سانسكريت خوان[ و فارسى گو باشند.”41 ويليام جونز 
در مقام مدير يک تشكيالت علمى عظيم و گسترده کارهاى کامل شده اى را به مثابه ِملک 

ِطلق خود تصاحب کردکه محصول سرمايه و زحمات فكرى محققان هندى بود.

32جونز در نامه اى به ويليام استوارت، مورخ 13 سپتامبر 

1789، نوشت: “مراتب احترام مرا به سرگرد پامر ابالغ 
در  حسين خان  تفضل  او  دوست  که  بگوييد  و  کنيد 
انگليسى و رياضيات قيامت مى کند. او سرگرم خواندن 
]آثار[ نيوتن نزد بارو است و قصد دارد کتاب principa را 

به عربى برگرداند.” بنگريد به
Jones, “To William Steuart,”in Letters of Sir 
William Jones, 838-840, no. 520.

دربارۀ تفضل حسين خان بنگريد به شوشترى، حتفة العالم، 
363-367؛ رحمن على خان، تذکرۀ علماى هند )لكنهو: 

مطبعۀ منشى نو ِل ِکشور، 1894(، 37-36.
33William Jones, “The Sixth Discourse: On the 
Persians, Delivered 19 Februrary 1789,” in The 
Works of Sir William Jones in Six Volumes, ed. 
Anna Maria Shipley Jones (London: G. G. and 
J. Robertson, 1799), 73-94, name on 77-78; 
William Jones, “A Conversation with Abram, 
an Abyssinian, concerning the City of Gwender 
and the Source of the Nile,” in The Works, vol. 1, 
515-518.

“دربارۀ  به  بنگريد  جونز  با  بهمن  همكارى  34دربارۀ 

ايرانيان،” 80-81، 84،82 و 89. جونز در نامه اى به ِسر 
جان َمكِفرسون، مورخ 6 مه 1786، نوشت: “به هنگام 
دلنشين  ولى  کوتاه  مقالۀ  تمام  لذت  با  صرف صبحانه، 
آقاى فورستر را خواندم و اين وقتى بود که فارسى خوانى 
روزانه ام را نزد دانشمندى يزدى، که مرا تا اينجا همراهى 

کرد، انجام داده بودم.” بنگريد به
Jones, Letters of Sir William Jones, 697, no. 433.

همچنين بنگريد به نامۀ جونز به جان شور، به تاريخ 16 
اوت 1787، در

Jones, Letters of Sir William Jones, 763, no. 465.
پدر بهمن، موسوم به بهرام، خدمتكار محترم کريم خان 

]زند[ بود. بنگريد به 

Jones, “Remark by the president,” in The Works, 
supplement, vol. 1, 443-444.

و نظرى  نقد  يادآور مى شود که جونز  35مثاًل شوشترى 

خواسته  او  از  و  کرده  اظهار  حزين  محمدعلى  دربارۀ 
بود که “نارسايى ها و زوائد آن را تذکر دهد.” بنگريد به 

شوشترى، حتفة العالم، 370.
36بنگريد به

Jones, Letters of Sir William Jones, 659, no. 1.
على ابراهيم خان نسخه اى از حتفة الهند را در اختيار جونز 
موسيقى  مقام هاى  “دربارۀ  نگارش  در  آن  از  او  و  نهاد 

هندوها” استفاده کرد. بنگريد به 
Jones, The Works, vol. 1, 413-443.

همچنين، بنگريد به نورالحسن انصارى، “مقدمۀ مصحح،” 
در حتفة الهند، 41.

37جونز در نامه اى به چارلز ويلكينز، مورخ 17 سپتامبر 

1785، نوشت: “در ضمن، لطفاً به محمد غوث بگوييد که 
. . . من از او تقاضا دارم کار روى کتيبه اى را که شما با آن 
طرز عالى و تالش و زحمت خوانديد، آغاز کند.” بنگريد به
Jones, Letters of Sir William Jones, 682.
38او مؤلف سير المتأخرين بود که با عنوان زير به چاپ رسيد:

A Translation of the Seir Mutaqhrin or View of 
Modern Times (Calcutta, 1799; Calcutta: T. D. 
Chatterjee, 1902).

به  جونز  نامۀ  به  بنگريد  اخير  دانشمند  پنج  39دربارۀ 

“نخستين مارکِى کونواليس فرماندار کل بنگال درشورا،” 
مورخ 13 آوريل 1788، در

Jones, Letters of Sir William Jones, 802, no. 487.
40See Jones, Letters of Sir William Jones, 762, no. 
465.

41بنگريد به نامۀ جونز به چالز ويلكنز، مورخ 17 سپتامبر 

1785، در 
Jones, Letters of Sir William Jones, 683.
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بازمى گردد.  هند  به  ورودش  زمان  از  پيش  به  ايرانى مشرب  دانشمندان  با  جونز  روابط 
گزارش  کرد،  سفر  انگلستان  به  1769م  تا   1766 از  که  هندى اى  ميرزااعتصام الدين، 
داده است که طى سفرش به اروپا به ترجمۀ مقدمۀ فرهنگ جهانگيرى کمک کرده و 
وقتى جونز اثر پرفروش علمى خود، دستور زبان فارسى )1771م(، را تأليف مى کرد، اين 

ترجمه در اختيار او بود. چنان که منشى اعتصام الدين شرح داده است:

کپتان سوئين باالي جهاز از احقر کتاب کليله دمنه تمام خوانده و دوازده آئين 
فرهنگ جهانگيري را که مشتمل بر قوانين فارسي است ترجمه کرده بود. مستر 
ترتيب  اتفاق کپتان مذکور گروه نسخۀ شكرستان  به  ترجمه  آن  از روي  جونس 

داده، چاپ نموده، بفروخت رسانيده، مبلغي به منفعت خودها نمودند.42

منشى اعتصام الدين وقتى در آکسفورد بود با ويليام جونز ديدار کرد و با او “به کتابخانه ها 
رفت.”43 جونز در مقدمۀ دستور زبان فارسى خود به کمک هاى “نجيب زاده اى خارجى” 
اين  آثار جونز  او را معلوم نكرده است. بعدها ويراستار مجموعۀ  اذعان دارد که هويت 

شخص را بارون چارلز ِرويتسكى معرفى کرد.44

چنان که جونز خود تصديق مى کند:

اتفاق دربارۀ  بسيار خوشوقتم که اعتراف کنم براى مختصر دانشى که بر حسب 
زبان فارسى فراگرفته ام، خود را مديون نجيب زاده اى خارجى مى دانم. شوق من به 
شعر و لغت شناسى آسيايى ها مرهون مكالماتم با او و مكاتبات خوبى بود که وى با 

ادامۀ آن هنوز به من افتخار مى دهد.45

که  گرفت  نتيجه  مى توان  سفرنامه اش،  در  اعتصام الدين  منشى  نظر  اظهار  به  توجه  با 
ـ مردى  برخالف اظهار نظر ويراستار مذکور که نيت جونز را تشكر از رويتسكى مى داندـ
ـ مقصود جونز منشى اعتصام الدين بوده است.46  که جونز او را در 1768م مالقات کردـ

42Miza Itesamodeen, Shigurf Namah-i Velaet or 
Excellent Intelligence Concerning Europe; Being 
the Travels of Mirza Itesa Modeen in Great Britain 
and, France, trans. James Edward Alexander 
(London: Parbury, Allen, 1827), 65-66.
43Miza Itesamodeen, Shiguft Namah, 64-65.

44ويراستار آثار جونز اين “خارجى نجيب زاده” را بارون 

رويتسكى دانسته است. بنگريد به 

Jones, The Works, vol. 1, footnote 129.
45William Jones, A Grammar of the Persian 
Language (London: W. and J.Richardson, 
1771), xvi-xvii.

46بنا به گفتۀ آربرى، “اوايل سال 1768، جونز با ُکنت 

رويتسكى ــ  که در آن زمان مقيم لندن بود ــ  آشنايى پيدا 
کرد و از اينكه او را همكارى عالقه مند به شعر فارسى 

يافت شادمان بود.” بنگريد به
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بود  نظر مى رسد قصد جونز آن  به  نگاه داشتن هويت “نجيب زادۀ خارجى،”  با مكتوم 
به  که  ديگرى  افراد  هم زمان  نام شخص مشخصى  ذکر  بدون  و  ابهام  اين  ايجاد  با  که 
از جمله ميرزا، “معلم سورى”اش،47 را به حساب  او کمک کرده بودند و  فارسى آموزى 
آورده باشد. نكتۀ حائز اهميت اينكه جونز در پيشگفتار دستور زبان فارسى کار خود را 

متمايز از کار ديگران دانسته است:

من کار خودم را با هر تأليف مشابه ديگرى که به دستم رسيده به دقت مطابقت 
داده ام. و اگرچه دربارۀ موضوعى با چنين کليتى بايد مالحظاتى چند ابراز کرده 
باشم که در همۀ آن تأليف ها مشترك است، مع ذلک خوشنودم که نظرات من، 
نحوۀ عرضه داشت کل کتاب و نقل قول هاى مندرج در آن به قدر کافى آن را به 

منزلۀ اثرى اصيل و ابتكارى متمايز خواهد کرد.48

نشان دادن حد و حيطۀ خالقيت جونز در دستور زبان فارسى بيرون از حوصلۀ نوشتۀ 
حاضر است،49 اما بايد يادآور شد که عنوان فارسى کتاب، شكرستان در نحو زبان پارسى 
تصنيف يونس آکسفوردى، بود و جونز يا يونس آکسفوردى نه به عنوان نويسنده، بلكه 

گردآورنده و مؤلف کتاب معرفى شده بود.

نشر اين اثر جونز مقارن با چاپ زند اوستا آنكتيل دوپرون بود و به نظر مى رسيد جونز که 
در “پيشگفتار” خود مدعى شده بود “به تاريخ زبان فارسى از زمان گزنفون تا روزگار ما”50 
پرداخته است، از زبان هاى اوستايى و پهلوى خبر نداشت، زبان هايى که آنكتيل دوپرون کار 
خود را از آنها ترجمه کرده بود. جونز براى حفظ شهرت خود، اصالت متونى را که آنكتيل 

A. J. Arberry, “The Founder William Jones,” 
in Oriental Essays: Portraits of Seven Scholars 
(London; George Allen & Unwin, 1960), 48-86, 
quoted on 50.

براى اطالع از مكاتبات جونز با رويتسكى بنگريد به
Jones, Letters of Sir William Jones, 4-5, no. 2 
(1770); 6-12, no. 3 (April 1768); 12-13, no. 4 
(1768); 56-62, no. 32 (1770); 82-87, no. 46 
(1771); 105-109, no. 58 (1771); 179-180, no. 101 
(1775); also see Garland Cannon, Oriental Jones: 
A Biography of Sir William Jones, 1746-1794 (New 
York: Asia Publishing House, 1964), 14-15.
47Cannon, Oriental Jones, 10-13; S. N. 
Mukherjee, Sir William Jones: A Study in 
Eighteenth-Century British Attitudes to India 

(Cambridge: Cambridge University Press, 
1968), 22-23.

ممكن است فردى که “معلم سورى” جونز خوانده شده، 
کسى جز ميرزااعتصام الدين نباشد.

48Jones, A Grammar of the Persian Language, xiv.
49دربارۀ محدود بودن دانش فارسى جونز بنگريد به 

Garland H. Cannon, “Sir William Jones’s Persian 
Linguistics,” Oriental Society, 78 (1958), 262-
278. Also reprinted in Thomas A. Sebeok, 
Portraits of Linguistics: A Biographical Source 
Book for the History of Western Linguistics, 
1749-1963 (Westport, Conn: Greenwood Press, 
1966), 36-57.
50Jones, A Grammar of the Persian Language, xv.
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Jean Chardin, 1643-( ترجمه کرده بود به باد انتقاد گرفت.51 او با اتكا به قول ژان شاردن
از ميان رفته است که هيچ کتابى در آن  1713( مى گفت: “فارسى باستان زبانى تماماً 
وجود ندارد.”52 بحث جونز اين بود که ترجمۀ “مرد گونه سرخ فرانسوى” از کتابى منسوب 
به زرتشت در واقع “حرف هاى بى معناى آن ولگردهاى سيه چرده است که غالباً مى بينيم 
در کنار آتشى غمبار زير پرچين ها سر در گريبان چمباتمه زده اند.”53 جان ريچاردسون 
)John Richardson, 1741-1811(، فرهنگ نويس سرشناس به فارسى و مؤلف فرهنگ 
لغات: فارسى، عربى و انگليسى، در انتقاد از آنكتيل به جونز پيوست و گفت دو زبان زند و 
پهلوى مجعوالتى صرف اند. پس از ارزيابى کار آنكتيل، ريچاردسون مثل جونز به اين نتيجه 
رسيد که “روى هم رفته، م. آنكتيل هيچ کشفى انجام نداده که بتواند با کمترين سند و 
مدرکى ُمهر تصويب بر کتاب خود بزند. او هيچ سندى از عهد کهن به دست نمى دهد و 
فقط خرافات بى ارزش و مراسم و تشريفات پايان ناپذير آتش پرستان امروزى نفرت ما را 
برمى انگيزند.”54 ريچاردسون با عرضۀ دليلى لغت شناختى بر اين عقيده بود که عدم اصالت 
زند و پهلوى از انبوه لغات عربى پيداست که در اين هر دو زبان يافت مى شود.55 اين حدس 
ريچاردسون آتش خيال جونز را چنان شعله ور ساخت که بعدها بر سر اين فرضيه رفت که 

پهلوى با عربى و عبرى قرابت دارد.56

51William Jones, Letter a Monsieur A… du 
p… dans laquelle est Compris l’Examen de sa 
Traduction des Livres Attribues a Zoroastre 
(London, 1771).

براى خالصه اى از اين ماجرا بنگريد به 
Arthur D. Waley, “Anquetil Duperron and Sir 
William Jones,” History Today, 7 ( January 1952), 
23-33; Haug, The Parsis, 18-23; Max Muller, 
“Introduction,” in The Zend-Avesta, xiv-xxv; 
Edward G. Browne, A Literary History of Persia: 
From the Earliest Times Until Firdowsi (New 
York: Charles Scribner’s Sons, 1902), 44-59; 
Cannon, Oriental Jones, 14-15.
52Jones, “The History of the Persian Language,” in 
The Works, no. 303-328, quoted on 306.

فرانسوى  اين  تا  بگذار  “اما  داد:  ادامه  چنين  53جونز 

در حالت  و  بدهد  به خود  را  سرخ چهره صفت خودش 
تأمل بر زيبايى و گسترۀ وسيع دانشش شادمان بيارايد. 
بر مال کرده،  را  او  براى ما همين بس که حماقت هاى 
فريبكارى او را بازشناخته، و هرزه درايى هاى او را بازگو 
کرديم، بدون آنكه به خصمى از پا افتاده توهين کرده يا 
سعى کرده باشيم همچون قهرمان قصيدۀ درايدن، کشته 

را بكشيم.” بنگريد به 

Jones, “The History of the Persian Language,” in 
The Works, vol. 2, 307.
54John Richardson, “A Dissertation on the 
Languages, Literature, and Manners of Eastern 
Nations,” in A Dictionary: Persian, Arabic, and 
English, rev. Charles Wilkins (London: J. I. Cox, 
1929) i-lxxxii, quoted on vb.
55Richardson, “A Dissertation,” ivb-vb.

التينى  زبان  عالوه،  “به  نوشت:  بنيه  پى ير  56در 1675 

غربى  و  شرقى  زبان هاى  ميان  دوستانه اى  تالقى  نقطۀ 
تشكيل مى دهد: همان گونه که زايش و پرورش خود را 
فقط به زبان هاى شرقى مديون است، زبان هاى ديگر به 
متفاوت  لحاظ  به سه  را  . من التينى   .  . آن مديون اند 
مادر  زبان هاى شرق،  به عنوان دختر  نظر مى گيرم:  در 

زبان هاى غرب و خواهر زبان هاى شمالى تر.” بنگريد به
Pierre Besnier, A Philosophica Essay for the 
Revnion of Languages, trans. Henry Rose 
(Oxford: J. Grood, 1675; Menston: The Scholar 
Press, 1971), 14.
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با  را  بود، بحث جنجالى خود  پيدا کرده  بيشترى  تا 1789م پختگى فكرى  جونز، که 
آنكتيل دوپرون در نوشته اى با عنوان “گفتمان ششم: دربارۀ ايرانيان” از سر گرفت. اين 
نظر او که “زند الاقل لهجه اى از زبان سانسكريت است،”57 او را در جايگاه “بنيادگذار 
ارزيابى  اين، طبق  وجود  با  بخشيد.58  مقبوليتى خاص  و  اعتبار  تطبيقى”  زبان  دستور 
ماکس مولر، “اين نتيجه گيرى که ‘زند الاقل لهجه اى از زبان سانسكريت است’ درست 
بسيار مهم است  ولى  نزديک تصور مى شود.  اندازه  از  بيش  ارتباط آن دو  زيرا  نيست، 
قرابت  دربارۀ  نظراتش  سبب  به  جونز  که  حالى  در  شود.”59  معلوم  زبان  دو  رابطۀ  که 
ـ هندى منبع اطالعات جونز  زبان ها تقدير و تكريم مى شود،60 پژوهشگران و متون ايرانى ـ

ناشناخته مانده اند. 

دهه  چند  )1689-1756م(  آرزو  سراج الدين خان  ايرانى،  زبان شناس  و  فرهنگ نويس 
که  نوشت  مثمر  عنوان  با  فارسى  زبان  دربارۀ  جامع  اثرى  جونز  کارى  دورۀ  از  پيش 
نشان مى دهند که  با سانسكريت حكايت مى کرد.61 شواهد مكتوب  زبان  اين  پيوند  از 
امكان دارد جونز با اين کتاب آشنا بوده و بنابراين، احتماالً از آن در نگارش خطابه اى 
که باعث مقبوليتش در مقام “بنيادگذار دستور زبان تطبيقى سانسكريت و زند شد،” 
بهره برده است.62 آرزو در تحقيق خويش در باب شباهت ها و تفاوت هاى آوايى و معنايى 
فارسى، عربى و سانسكريت و روندهاى به هم مرتبط عربى سازى )تعريب(، سانسكريت/

هندى سازى )تهنيد( و فارسى سازى )تفريس( در ايران و هند از اصالت قوۀ تشخيص 
خود دربارۀ پيوستگى و قرابت سانسكريت و فارسى کاماًل آگاه بود. او مى نويسد: “تا اليوم 

57Jones. “On the Persians,” 83, quoted in Max 
Muller, The Sacred Languages of the East, trans.
Various Oriental Scholars, ed. Max Muller 
(Delhi: Motilal Banarsidass, 1965), vol. 4, xx.
58Max Muller, The Sacred Languages of the East, 
vol. 4, xx.

جديد  فقه اللغۀ  بنيادگذار  را  جونز  نيز  آرِسلف  هنس 
مى شمرد. بنگريد به

Hans Aarsleff, The Study of Language in 
England, 1780-1860 (Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1983), 124.
59Muller, The Sacred Languages of the East, vol. 
4, xx-xxi.

ويليام  با مدخل هايى دربارۀ  غالباً  60تاريخ متون شناسى 

جونز آغاز مى شود. از جمله بنگريد به
Sebeok, Portraits of Linguistics.

سه مقالۀ اول در اين اثر به جونز اختصاص يافته است.
61سراج الدين خان آرزو، مثمر، به کوشش ريحانه خاتون 

غربى،  و  مرکزى  آسياى  مطالعات  مؤسسۀ  )کراچى: 
1991(. مطابق گفته ريحانه خاتون، “خان آرزو همچنين 
نخستين دانشمند، هم در شرق و هم در غرب، است که 
نظريۀ شباهت دو زبان ]توافق لسانين[ را مطرح کرد، به 
اين معنى که سانسكريت و فارسى زبان هاى خواهرند. 
به  و  عظيم  کار  در  است  مندرج  مورد  اين  در  او  آراى 
اين  مى شود.  بررسى  اينجا  در  ُمثمر،که  او،  يادماندنى 
کتاب هنوز به نحو کامل مطالعه نشده و موضوع ارزيابى 
جدى قرار نگرفته است و اين امر باعث شده تا ويرايش 
ريحانه  به  بنگريد  بگيرم.”  به عهده  را  ُمثمر  از  انتقادى 

خاتون، “مقدمه” ]به انگليسى[، در آرزو، مثمر، 43.
62Muller, “Introduction,” in The Sacred Languages 
of the East, vol. 4, xx.
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با آن همه کثرت اهل  توافق زبان هندى ]سانسكريت[ و فارسى  به دريافت  هيچ کس 
لغت چه فارسى و چه هندى و ديگر محققان اين فن متوجه نشده اند ااّل فقير آرزو.”63 او 
متعجب بود که فرهنگ نگارانى چون عبدالرشيد تََتوى )م. حدود 1658م(، مؤلف فرهنگ 
رشيدى )1653م( که در هند زندگى کرده بودند، “هيچ لحاظ نكرده اند که در اين دو 
زبان چه قدر توافق است.”64 تاريخ دقيق تأليف مثمر معين نشده است، اما واضح است که 
آرزو اصطالح “توافق لسانين” را در چراغ هدايت )1747م(، که فرهنگى شامل مفاهيم و 
عبارات فارسى و فارسى شده است، به کار برده بود.65 او در اين فرهنگ لغت نمونه هايى 
از کلمات مشترك در هر دو زبان فارسى و هندى )سانسكريت( به دست داده است.66 از 
آنجا که آرزو در 1756م درگذشت، پس مثمر بايد پيش از اين تاريخ نوشته شده باشد. 
تاريخ نوشته هاى آرزو دربارۀ قرابت سانسكريت و فارسى يقيناً به پيش از زمان نگارش 
دربارۀ  تحقيقاتى  که  برمى گردد  در 1767م   )Father Coeurdoux( کوردو  پدر  مقالۀ 

خويشاوندى سانسكريت و التين صورت داده است.67

ـ يا اصطالحاً هزوارش ــ68 که در تعليقۀ فرهنگ  بر اساس شمارى کلمات زند و پازندـ
جهانگيرى آمده است، آرزو نيز پيوند زبان هاى پهلوى و عربى )“توافق لسانين پهلوى و 
عربى”( را مورد توجه و بررسى قرار مى داد. اما آرزو به اين موضوع که در زبان پهلوى 
گاه لغاتى آرامى به صورت انديشه نما )ideograms( براى رسانيدن معادل هاى پهلوى 
آنها به کار مى رفت اشاره نكرده که شايد حاکى از عدم آشنايى او با اين مفهوم باشد. 
اين لغات به زبان آرامى نوشته، اما معادل هاى فارسى آنها تلفظ مى شدند. مشابه خطاى 
آرزو را جونز نيز تكرار کرد، زيرا چند دهه بعد ادعا کرد که زبان زند شباهت زيادى به 
سانسكريت و پهلوى و عربى دارد.69 آرزو، که بيش از جونز از تفكر تاريخى برخوردار بود، 

63معناى اصلى توافق، انسجام و تقارن و هم زمانى است.

64آرزو، مثمر، 221.

به   ang مفهوم  ذيل  اللسانين  توافق  از  تعريفى  65آرزو 

دست داد. بنگريد به سراج الدين خان آرزو، چراغ هدايت، 
همراه با غياث اللغه از غياث الدين رامپورى، به کوشش 
منصور ثروت )تهران: اميرکبير، 1363(، 1018-1017. 
ويراستار اين چاپ مقدمۀ آرزو بر چراغ هدايت را بدون 

هيچ توضيحى حذف کرده است.
66از جمله بنگريد به آرزو، چراغ هدايت،1050، 1061، 

.1214 ،1021-1020 ،1119 ،1091 ،1068
67Julis Kristeva, Language the Unknown and 
Initiation into Linguistics. trans. Anne Menke (New 
York: Columbia University Press, 1989), 196.

پهلوى  نگارش  “در  مشكور،  محمدجواد  نوشتۀ  68طبق 

که  اينها  مى رود.  کار  به  سامى  خالص  کلمات  شمارى 
مكررترين کلمات اند ضماير، حروف اضافه، حروف تعريف، 
اين کلمات بيشتر آرامى،  افعال معين هستند.  اعداد و 
يعنى از ريشۀ سامى اند . . . اين عنصر سامى هزوارش 
يا واژه هاى انديشه نگار خوانده مى شوند. واژه هاى سامى 
زبان  در  که  فارسى  کلمات  نماينده هاى  به شكل  فقط 
وقتى   ً مثال  مى رفت.  کار  به  مى شد،  استفاده  گفتارى 
‘نان’  مى نوشت،  را  ‘لحما’  سامى  واژۀ  متنى  نويسندۀ 
به  بنگريد  مى شد.”  خوانده  بود،  آن  ايرانى  معادل  که 
محمدجواد مشكور، فرهنگ ُهزوارش هاى پهلوى )تهران: 

بنياد فرهنگ ايران، 1346(، 303.
69Jones, “The Sixth Discourse,” 81.
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مى گفت تحول از پهلوى به درى و فارسى معاصر معلول تغييرات زبان شناختى در طى 
زمان بوده است.70 او همچنين تفاوت هاى متون زرتشتى اوستا، زند و پازند را ناشى از 

دگرگونى تاريخى زبان فارسى مى دانست.71

انگيزۀ تحقيق آرزو دربارۀ دگرگونى زبان فارسى برانگيخته از تضاد شديد زبانى ميان 
و  منير  سراج  و  داد سخن  او،  رساله هاى  بود.  ايرانى تبار  و  هندى  پارسى گوى  شاعران 
تنبيه الغافلين، همه حول اين کشمكش هاى شديد دور مى زنند. شاعران مهاجر از ايران 
به منظور جلب حمايت شاهان هند درصدد آن بودند که با به پرسش کشيدن توان و 
شايستگى شاعران هندى تبار بخت خود را بيشتر کنند. براى مثال، شيدا فاتح پور )م. 
است، شكايت مى کرد که  تحليل شده  و  نقد  آرزو  داد سخن  1632م( که شعرش در 
ايرانى ها او را به سبب تبار هندى اش کنار گذاشته اند.72 شيدا برخالف حريفان سرسخت 
ايرانى اش استدالل مى کرد که “ايرانى و هندى بودن فخر را سند نگردد.”73 ابوالبرکات 
آرزو  داد سخن  و  منير  در سراج  کارش  که  ديگر  )م. 1644م(، شاعرى  منير الهورى 
ـ حرفه اى واکنش نشان مى داد؛ تنشى که شيدا را  ارزيابى شده، نيز به اين تنش قومى ـ
بر آن داشت تا از کار ملک الشعراى ايرانى، محمدجان قدسى )م. 1646م( انتقاد کند. 
منير الهورى مانند شيدا شكوه مى کرد که “نسب ايران” افزون بر “پيرى،” “توانگرى” 
و “بلندآوازگى” به ناروا معيارى براى تشخيص مهارت فرد به حساب مى آيد. او دربارۀ 
فارسى زبانان و لفظ فارسى مى گفت: “اگر فارسى  صد جا در فارسى غلط کند، در سخن 
او سخن نمى کنند و هندى اگر همه چون تيغ هندى جوهر ذاتى را آشكار سازد، دم 
از تحسين نمى زنند.”74 او از سر ناخشنودى مى گفت که به رغم موفقيت هايش در زبان 
فارسى، “اگر بناى راست گفتارى نهم و گويم که نژادگاه مِن کافر خاك هند است، اين 
سياهكاران زمين سخنم را با خاك سياه برابر مى سازند.”75 منير الهورى آراى خود را 
در کارنامه خويش مفصاًل بيان کرده است. اين اثر کتابى است برجسته که به تعريف 

خودستايانۀ شاعران ايرانى از توانايى خويش در زبان اعتراض مى کند.

اين تنش هاى سودبخش آرزو را بر آن داشت که تحقيق تاريخى بى سابقه اى را دربارۀ زبان 
فارسى و عمل تعريب ، تفريس و تهنيد لغات بر عهده گيرد. تشخيص او از خويشاوندى 

70آرزو، مثمر، 13.

71آرزو، مثمر، 20.

ننهند.”  مقدارى  به  بودن  هندى نژاد  به  مرا  72 “ايرانيان 

منقول در “پيشگفتار” سيدمحمد اکرم در سرج الدين خان 
آرزو، داد سخن، به کوشش سيدمحمد اکرم )راولپندى: 
 ،)1974 پاکستان،  و  ايران  ايرانى  مطالعات  مؤسسۀ 

سى و چهار.
73اکرم، “پيشگفتار،” در داد سخن، سى و چهار.

74ابوالبرکات منير الهورى، کارنامه، به کوشش سيدمحمد 

اکرم )اسالم آباد: مرکز تحقيقات فارسى ايران و پاکستان، 
.26 ،)1977

75منير، کارنامه، 27.
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به کلمات و  او بود که هندى ها اختيار دارند  اين استدالل  فارسى و سانسكريت مؤيد 
عبارات فارسى معناى جديد بدهند و مفاهيم هندى را در نوشته هاى خود به کار ببرند. 
شاگردان آرزو، که اين مسير سرشار از آگاهى هاى تاريخى را دنبال مى کردند، روندى 
از بومى سازى و پرورش اردوى ادبى )اردوى ُمعلّى( را آغاز کردند.76 به اين سبب بود که 
محمدحسين آزاد )1834-1910م( مى گفت که آرزو “کارى را براى زبان اردو کرد که 
ارسطو براى علم منطق کرد. مادام که اصحاب منطق وارثان ارسطو خوانده مى شوند، 
ديگر،  عبارت  به  شد.”77  خواهند  ناميده  آرزو  خان  وارثان  نيز  اردو  دانشمندان  تمامى 
بومى سازى نتيجۀ رقابت شعرى و ادبى ميان شعراى هندى و ايرانى و پيش از سلطۀ 

استعمار بريتانيا بر هند در جريان بود.

همچون آرزو، حدس جونز دربارۀ رابطۀ تاريخى سانسكريت، فارسى و عربى متأثر از تخيالت 
تاريخى دبستان مذاهب بود که از طريق ميرمحمدحسين اصفهانى با آن آشنا شده بود.78 
دبستان و ديگر “متون دساتيرى” داستانى نيمه تاريخى نيمه افسانه اى به دست مى دادند که 
با مهاباد مشهور، پيش از عصر آدم، آغاز شده بود. تصور مى شد که اين مهاباد دور عظيم 
هستى انسانى را مدت ها پيش از آدم شروع کرده بود. اين متون که آذر کيوان )1529-

1614م( و مريدانش آنها را تأليف، تصنيف يا “ترجمه” کرده بود، طرح تاريخى جديدى 
پديد آورد که بر اين فرض برترى طلبانۀ يهودى/مسيحى/اسالمى سايۀ ترديد مى انداخت 
که تاريخ بشر با آفرينش آدم آغاز مى شود.79 اين تخيل تاريخى، که از الگوى ابتدايى نوعى 
مليت گرايى حكايت دارد، “مدرك” الزم براى تعيين خاستگاه آغازين زبان ها و ملت ها را در 

اختيار جونز گذاشت. او دربارۀ “کشف” دبستان چنين مى نويسد: 

از  يكى  ميرزامحمدحسين،  مديون  نخست  من  آن  بابت  که  مبارك،  کشفى 
هوشمندترين مسلمانان هند، بودم که هم ابرهاى ابهام را برطرف کرد، هم پرتوى 
از نور بر تاريخ بسيار کهن ايران و نوع انسان انداخت؛ نورى که براى مدت ها از آن 

نااميد شده بودم و به زحمت مى توانست از نقطۀ ديگرى از جهان بتابد.80 

تِک  بر  بودند  مشتمل  آرزو  مريدان  و  76شاگردان 

1751م(،  )م.  مخلص  رام  اَنند  َريان  راى  بهار،  چهار 
بيندرابان داس خوشگو، ميرتقى مير )1722-1810م(، 
نجم الدين  )1813-1880م(،  سودى  ميرزامحمدرفيع 
ابرو )1692-1747م(، شرف الدين مضمون  شاه مبارك 

)1689-1745م(، و مصطفى خان يكرنگ .
77محمد حسين آزاد، آب حيات، 116؛ به نقل از

Muhammad Sadiq, A History of Urdu Literature 
(Oxford: Oxford University Press, 1964), 91.

78جونز در نامه اى به جان ُشور، به تاريخ 24 ژوئن 1787، 

نوشت: “من دبستان را دو بار به دقت زياد خوانده ام . . . 
به طور کلى، جالب ترين و آموزنده ترين کتابى است که 

تاکنون به فارسى خوانده ام.” بنگريد به
Jones, Letters of Sir William Jones, 739, no. 461.
79Mohamad Tavakoli-Targhi, Refashioning Iran: 
Orientalism, Occidentalism, and Historiography 
(Basingstoke: Palgrave, 2001), 86-94.
80Jones, “The Sixth Discourse,” 77-78.
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روايت تاريخى دبستان، با کشاندن دامنۀ تاريخ ايران به ادوار آباديان، جيان، شائيان و ياسان، 
همه مربوط به پيش از زمان آدم بوده و منشأ جديدى براى زبان ها و نژادها پيش مى نهاد.

اگر بتوانيم بر اين مدرك که به نظرم استثنايى است اطمينان کنيم، شاهنشاهى ايران 
بايد در جهان قديم ترين باشد. اما هنوز جاى ترديد است که از سه نژاد هندى، عرب 
يا تاتار نخستين پادشاهان ايران به کدام يک تعلق داشتند يا آيا از نژادى متفاوت با 
هر يک از اين سه نژاد بوده اند. اينها پرسش هايى است که خيال مى کنم بتوانيم به 
آنها پاسخ دهيم، منتهى وقتى که دربارۀ زبان ها، ادبيات، دين و فلسفه و ضمناً دربارۀ 

هنرها و علوم ايرانيان عهد باستان به دقت تحقيق کرده باشيم.81

امكان فرضى وجود “نژاد چهارمى متفاوت با هر يک از اين سه نژاد” انگيزه اى شد که 
ماکس مولر نمودارى از نژاد آريايى و خانوادۀ زبان ها تهيه کند.82 بر اساس تصور تاريخى 
دبستان مذاهب و دساتير، جونز استدالل مى کرد که کيومرث، نخستين نياى نوع انسان 
طبق کيهان شناسى زرتشتى، “به احتمال قوى از نژادى متفاوت با مهاباديان که قبل از 
او وجود داشتند بود.”83 در مقام معارضه با آنكتيل دو پرون، جونز با مفروض دانستن 

تفاوت نژادى ميان کيومرث و مهاباد مى گفت: 

اعتقاد راسخ دارم که تعاليم زند با تعاليم ودا تفاوت داشت، همچنان که معتقدم 
دين برهمن ها، که با آن ارتباط روزانه داريم، پيش از جلوس کيومرث در ايران رواج 
داشت. پارسيان به احترام خاطرۀ کيومرث او را نخستين انسان به شمار مى آورند، 

اگرچه آنها به سيلى عالمگير پيش از او عقيده دارند.84

جونز باز با استناد به دبستان حدس مى زد که 

پارسى و  و  زند  منشأ  نتيجتاً  و  ايرانى مادر سانسكريت  امپراتورى  زبان نخستين 
همچنين يونانى، التين و گوتيک بود. زبان آسورى ها منشأ کلدانى و پهلوى بود 
و ديگر اينكه زبان اصلى تاتارها نيز در همان امپراتورى رواج يافته بود، گرچه به 

81Jones, “The Sixth Discourse,” 78.
نياکان  به “نخستين  بود  82مولر، مانند جونز، عالقه مند 

هندى ها، ايرانى ها، يونانيان، روميان، اسالوها، ِکلت ها و 
آلمان ها که ]زمانى[ با هم در يک محوطه، نه، بلكه زير 

يک سقف زندگى مى کردند.” بنگريد به
Max Muller, Letters on the Science of Language 

Delivered at the Royal Institution of Great 
Britain in April, May and June 1861 (London, 
1862), 213.
83Jones, “The Sixth Discourse,” 88.
84Jones, “The Sixth Discourse,” 90.
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سبب آنكه تاتارها کتاب يا حتى خط نداشتند، نمى توانيم با اطمينان گويش هاى 
محاوره اى و گوناگون ايشان را دنبال کنيم.85

خان  الهام بخش  که  همان گونه  مذاهب،  دبستان  تاريخى  گزارش  ديگر،  عبارت  به 
آرزو شده بود، موجب شد جونز نيز به اين فكر بيفتد که جوامع انسانى داراى تنوع 

زبانى و نژادى اند.

جونز در گفتار مهمش “دربارۀ ايرانيان،” که او را جايگاهى جاودانه در تاريخ زبان شناسى 
تطبيقى بخشيد، به دنبال اين بود که بدايتش مورد قبول واقع شود. 

در نظرات جديد و مهمى که مى خواهم عرضه کنم، دربارۀ زبان ها و عاليم نوشتارى 
کهن ايران اعتقاد من اين است که شما باور کنيد بسيارى از اظهاراتم، که اثباتش 
در اينجا مهم است، از خود من است؛ زيرا شايستۀ آن نخواهم بود که بخواهم با 
تكرار فهرستى مالل آور از کلمات پراکنده و عرضۀ مقدارى واژگان به جاى يک 

رساله از توجه رضايت آميز شما سوء استفاده کنم.

جونز با تصريح به اينكه بر شواهد تكيه مى کند مى گويد:

ـ که  از آنجا که من خود را عادت داده ام نظراتم را دربارۀ افراد و اشياء به شواهد مستند کنم ـ
تنها اساس قابل اعتماد علوم مدنى است، همان گونه که آزمايش مبناى علوم طبيعى 
ـ و باز از آنجا که مسئله اى را که قصد دارم بحث کنم با پختگى تمام مورد امعان  است ـ
نظر قرار داده ام، مطمئنم که شما نسبت به اظهارات من ترديد نخواهيد کرد يا وقتى که 
به شما اطمينان دهم که هيچ چيزى را که قادر نيستم به طرز رضايت بخشى ثابت کنم 
با قاطعيت ادعا نخواهم کرد، شما گمان نخواهيد برد که از حد معقول فراتر رفته ام.86 

سانسكريت  و  فارسى  قرابت  شرح  به  جونز  مقدماتى،  مالحظات  اين  از  بعد  ذلک،  مع 
پرداخت بدون آنكه نمونه اى به دست دهد: “مى توانم با خاطر جمع به شما اطمينان دهم 

85Jones, “The Sixth Discourse,” 79.
اهميت چنين دعوى قاطعى را لُرد ُمنبادو )جيمز برنِت( 
به جونز خاطرنشان کرده بود. او در نامه اى به تاريخ 20 
ژوئن 1789 به جونز نوشت: “چنانچه بتوانيد آن سرزمين 
اصلى را کشف کنيد که تمامى ملت هاى مورد اشارۀ شما 
ـ آن گونه که شما  قرابت زبانى، آداب و هنرهاى خود را ـ
شگفت انگيزترين  گرفته اند،  آن  ـ از  مى کنيد ـ مشاهده 

کشف در تاريخ بشر خواهد بود.” بنگريد به 

Jones, Letters of Sir William Jones, 818, footnote z.
دربارۀ بحث لُرد منبادو راجع به خويشاوندى سانسكريت 

و يونانى بنگريد به
Jones Burnet, Of the Origin and Progress of 
Languages (1773; Menston: Scholar Press, 
1967), vol. 1, 472.
86Jones, “The Sixth Discourse,” 79-80.
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که صدها اسم پارسى سانسكريِت خالص اند، بدون هيچ تغييرى جز از قبيل آنچه ممكن 
است در بهاشا يا لهجات متعدد محلى هند مشاهده شود. ديگر آنكه بسيارى از فعل هاى 
امر فارسى ريشه هاى افعال سانسكريت اند.” چنان که ريچاردسون پيش تر در نقد خود بر 
ترجمۀ آنكتيل دوپرون از زند اوستا يادآور شده بود، جونز در اين نظر راسخ بود که “من 
در فارسى سره هيچ اثرى از زبان عربى نمى بينم، جز آنچه از طريق مراودات شناخته شده 
ميان ايرانيان و اعراب، به ويژه در زمان بهرام منتقل شد.”87 جونز به يارى بهمن يزدى، 
دانشمندى زرتشتى که از ايران فرار کرده بود،88 توانست نظرياتى را مورد بحث قرار دهد 

که عنوان “بنيادگذار دستور زبان تطبيقى سانسكريت و زند” را براى او تثبيت کرد.89

من اغلب در اين موارد با دوستم بهمن صحبت مى کردم و هر دوى ما پس از تعمق 
کامل به اين باور رسيديم که زند به سانسكريت و پهلوى به عربى شباهت بسيار 
دارد. او به درخواست من نوشتۀ نفيس منقوش برديهيم کورش را که در گلستان 
به نمايش گذاشته شده، به پهلوى ترجمه کرده بود و من اين شكيبايى را داشتم 
که فهرست کلمات پازند را در تعليقۀ فرهنگ جهانگيرى بخوانم. اين بررسى دقيق 
مرا کاماًل متقاعد ساخت که پهلوى لهجه اى از کلدانى است و من در تأييد اين 

واقعيت جالب سند مختصرى ارائه خواهم داد.

جونز در تأييد اين نظريه که پهلوى لهجه اى کلدانى است شاهد زير را عرضه کرد: 

به اقتضاى طبيعت خاص زبان کلدانى، بيشتر کلمات به نخستين مصّوت بلند تمام 
مى شوند، مانند ِشميا آسمان و ما همين کلمه را بدون هيچ تغييرى حتى در يک 
ـَيليا )شب(، ِميا )آب(، نيرا )آتش(، َمطرا  حرِف آن، در پازند مى بينيم. همين طور، ل

)باران( و انبوهى واژه هاى ديگر که همه عربى يا عبرى با پايانۀ کلدانى اند.

ـَيليا، ِميا، نيرا و مطرا(90 در زمرۀ نخستين  اين لغات رايج در کلدانى و پهلوى )ِشميا، ل
چند کلمۀ صدر فهرستى شامل بيش از 40 واژه بود که آرزو آنها را ذيل عنوان “در توافق 

الفاظ” )دربارۀ خويشاوندى لغات( تجزيه و تحليل کرد.91

87Jones, “The Sixth Discourse,” respectively 79 
and 80.

88طبق نظر گارلند َکنون، بهمن “از بيم خشم عليمراد 

)م. 1785م(، شاه ايران که خانوادۀ او را به قتل آورده 
بود، گريخته بود. بهمن خوانندۀ ‘خالصۀ قوانين’ و ديگر 

طرح هاى جونز در نوامبر ]1785[ شد.” بنگريد به
Jones, Letters of Sir William Jones, 697, no. 433, 

footnote 3.
89Muller, “Introduction,” in The Sacred Books of 
the East, vol. 4, xx.
90Jones, “The Sixth Discourse,” 81.

تمامى نقل قول ها در مثمر نيز آمده است. بنگريد به آرزو، 
مثمر، 177-176. 

91آرزو، مثمر، 179-175.
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با توجه به شواهد نقل شده، واضح است که دانشمندان هندنشين ايرانى مشرب از قبيل آرزو 
و بهمن يزدى و متونى از قبيل مثمر، دبستان و فرهنگ جهانگيرى در شكل گيرى نظريات 
ويليام جونز و خدماتش به زبان شناسى تطبيقى و مطالعات شرقى حضور شاخصى داشتند. 
مسلماً شرق شناسانى چون آنكتيل دوپرون و جونز در مقام کارآموزانى کم تجربه به حوزه هاى 
السنه، اديان و تاريخ “شرق” وارد شده بودند. بدون تخصص و سرمايۀ فرهنگى پژوهشگران 
تازه کار  علمى محققان  و خدمات  فكرى  پيشرفت هاى  بودند،  آنها  استخدام  در  بومى که 
امكان پذير نمى شد. توصيف ها و شرح هاى تهيه شده در غرب در حوزۀ شرق شناسى شرايط و 
بسترهاى مرتبط غيرغربى را که بر رشد و تعميق فكرى اين رشته تأثير داشت محو کرده اند.

متن آميزی و تاريخ نگاری پسااستعماری
تاريخ هاى شرق شناسى، مشابه روند استعمارگرايانۀ تبديل ارزش هاى واقعى و هنرى به 
اقالم تجارى و قابل خريد و فروش و برخورد مادى با معنويات،92 آثار خالقيت و عامليت 
“پيش آهنگ”  شرق شناسان  امضاى  آنها  تأليفى  کتاب هاى  که  را  فكرى  زحمت کشان 
به سفارش  فارسى که  بر خود دارند، مخفى کرده اند. آرشيوهاى متون منتشرنشدۀ  را 
ناپيداى  روى  اين  شده  تهيه  نوزدهم  و  هجدهم  سده هاى  در  بريتانيايى  شرق شناسان 
آثار  اين  که  بريتانيايى هايى  آثار  دقيق  بررسى  از  پس  مى سازد.  برمال  را  شرق شناسى 
که  “نگاشته اند”  کتاب هايى  آنان  که  مى رسد  نظرم  به  داده اند،  سفارش  را  چاپ نشده 
شباهت نزديک به کتب سفارشى فارسى آنها دارد. مثاًل رابطۀ تاريخى منشأ، پيشرفت و 
افول افغانان روهيله، نوشتۀ چارلز هميلتون در 1787م، بسيار به تاريخ فيض بخش، تأليف 
شيو پرشاد در 1776م شبيه است.93 همچنين، کتاب تاريخ زمام دارى عالم شاه: امپراتور 
غالمعلى خان،  کتاب  با  است  مقايسه  قابل  محتوا  و  شكل  لحاظ  از  هندوستان  کنونى 
آيينۀ عالم شاهى.94 مجموعۀ بزرگى از گزارش هاى فارسى دربارۀ تَبت اطالعات بنيادى 

فرض  مادى  “پديدۀ  دربارۀ  بحث  لوکاچ ضمن  92جورج 

است  اين  آن  “مبناى  که  داده  شرح  مجردات”  کردن 
که رابطۀ ميان مردم خاصيت شىء پيدا مى کند و لذا 
قلمروى خودمختار که  پيدا مى کند،  توهمى’  ‘عينيتى 
چنان دقيق و منطقى و جامع به نظر مى رسد که تمامى 
آثار طبيعت اساسى خود را پنهان مى کند: رابطۀ ميان 

مردم.” تأکيد از نويسنده است. همچنين بنگريد به
Georg Lukacs, History and Class Consciousness: 
Studies in Marxist Dialectics, trans. Rodney 
Livingstone (Cambridge: MIT Press, 1971), 83.

شيو  کتاب  با  مقايسه اى  بر  است  مبتنى  تحليل  93اين 

نسخۀ  بادليئن،  )آکسفورد،  فيض بخش  تاريخ  پرشاد، 
.)Caps.Or.C.2 خطى

94William Franklin, The History of the Reign of 
Shah-Aulum: The Present Emperor of Hindustan 
(London, 1798).

آيينۀ  غالمعلى خان،  کتاب  به  است  مستند  دعوى  اين 
خطى  نسخۀ  بادليئن،  کتابخانۀ  )آکسفورد:  عالم شاهى 

اليوت 3(.
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کتاب کاپيتان ساموئل ترنر را فراهم ساخت که در 1800م منتشر شد:95 روايتى از به 
سفارت رفتن به بارگاه تِشو الما در تبت مشتمل بر نقلى از سفر به بوتان و بخشى از 
به  سفرهايى  نام  با  مورکرافت  ويليام  اثر  در  متنى  مشابهت هاى  اين  جالب ترين  تبت. 
از مهم ترين  پنجاب ديده مى شود.96 مورکرافت “يكى  و  واليات هيماليا در هندوستان 
پيش آهنگ  “مبتكر  نيز  و  شده  شناخته  جديد”  علمى  دامپزشكى  حوزۀ  پيش آهنگان 
تقريباً در هر کارى که بدان دست برده،” به شمار مى آيد. او در 1812م ميرعزت اهلل را 
از کلكته به بخارا در آسياى مرکزى سفر کند. ميرعزت اهلل در طول  مأمور ساخت که 
سفر اطالعات تاريخى و مردم شناختى گرانبهايى گرد آورد که آن را در احوال سفر بخارا 
ضبط کرد.97 يافته هاى او نيز اطالعات اساسى براى تأليف کتاب “راهگشا” يادشده، اثر 
مورکرافت، را فراهم آورد. بررسى نه چندان مفصلى نشان مى دهد که مورکرافت احتماالً 
نمى توانسته سفر گزارش شده اى را که به سبب “صحت مالحظات تاريخ نگارى و سياسى” 

از آن تعريف و تمجيد شده، شخصاً صورت داده باشد.

بر اساس اين متون و متون تصحيح شدۀ ديگر، به نظر مى رسد که اروپاييان عالقه مند 
“اصيل”  پژوهش هاى  آغازگر  رشته  اين  مرحلۀ شكل گيرى  در  دانش شرق شناسى  به 
مى کردند.  تكيه  محلى  محققان  تحقيقى  يافته هاى  بر  بسيار  بلكه  نبودند،  “علمى”  و 
علمى  اعتبارنامه هايى  انگليسى  به  آثار  اين  ترجمۀ  با  هند  در  استعمار  کارگزاران 
اهميتى  و  شخصيت  وطنشان  در  خود  نام  به  آنها  نشر  با  و  کردند  جعل  خود  براى 
به  را  امكان  اين  نشر  و  ترجمه  روند  آورند.98  وجود  به  محققان شرق شناس  مقام  در 
اروپايى ها داد که رد و نشان توليدکنندگان محلى اين آثار را محو کنند و بدين ترتيب، 
نشانه هاى  رفته رفته  که  صفاتى  بگيرند؛  آنها  از  را  خالقيت  و  علمى  مرجعيت  امتياز 

95تحليل من بر پايۀ مطالعۀ مجموعه اى از اسناد متعلق به 

 Ms Pers.a.4,( ساموئل ترنر است که در کتابخانۀ بادليئن
اين  از  فرانسوى  ترجمه اى  مى شود.  نگهدارى   )2822

کتاب نيز در دست است:
Samuel Terner, Ambassade au Thibet et au 
Boutan (Paris: F. Bussion, 1800).

در سال بعد اين کتاب به آلمانى هم ترجمه شد:
Samuel Terner, Gesandtschaftsreise an den hof des 
Teshoo Lama Durch Bootan und Einen Theil von 
Tibet (Hamburg: B.G. Hoftman, 1801).
96William Moorcroft, Travels in the Himalayan 
Provinces of Hindustan and the Panjab: in 
Ladakh and Kashmir; in Peshawar, Kabul, 

Kunduz, and Bokhara . . . from 1819 to 1825 
(London: John Murray, 1841).

)آکسفورد:  بخارا  سفر  احوال  ميرعزت اهلل،  به  97بنگريد 

.)Bodl. OR. 745 کتابخانۀ بادليئن، نسخۀ خطى
فارسى  آثار  بر  که  انگليسى  ديگر  متون  جمله  98از 

مبتنى اند اين کتاب است:
Capitan William Henry Sleeman, Ramaseeana 
or a Vocabulary of the Picuiar Language Used by 
the Thugs (Calcutta, 1836).

که بر اساس مصطلحات تسونگن، تأليف على اکبر، نوشته 
شده است.
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متمايزکنندۀ “محققان” اروپايى در حوزۀ شرق شناسى شناخته شد. در بسيارى از اين 
موارد، پژوهشگران اروپايى کارهاى خود را با افزودن ابزارهاى نگارش تحقيقى، مانند 
پانوشت، ارجاعات و نقل اقوالى که قباًل در متن خود کتاب هاى سفارش شده موجود 

بود، برجسته ساختند.

در پاره اى موارد ديگر، رقابت علمى به محفوظ ماندن نام مؤلفان اصلى کمک کرد. مثاًل 
ميرزاصالح شيرازى براى هيئتى نمايندگى به رياست ِسر گور اوزلى )1770-1844م(، 
سفير فوق العاده و تام االختيار بريتانيا که از 1811 تا 1912م در ايران به سر مى برد، 
يادداشت هايى  آنها  از سفر  اين هيئت  ايفا کرد.99 ميرزاصالح در معيت  را  راهنما  نقش 
برداشت. هيئت مذکور مرکب از شرق شناسان برجسته، ويليام اوزلى )1767-1842م(، 

ويليام پرايس و جيمز موريه )1782-1849م( بود.100

شرق:  اصلى  زبان  سه  دستور  در  که  نوشت  فارسى  به  مكالمه  مجموعه اى  ميرزاصالح 
هندوستانى، فارسى و عربى، تأليف ويليام پرايس، منتشر شد.101 مطابق نوشتۀ پرايس، 
شدم.  آشنا  داشت،  شهرت  ادبى  فضايل  به  که  ميرزاصالح،  با  بوديم،  شيراز  در  “وقتى 
او  من  مدت  آن  بود. طى  رفت و آمد  در  سفارت  با  زيادى  مدت  و  ما شد  وارد جمع  او 
را تشويق کردم مقدارى مكالمه به زبان مادرى خود بسازد، لهجۀ خالص شيرازى.”102 
در کشورهاى  عنوان سفرهايى  با  کتاب خود  در  اوزلى  ويليام  آن،  از  قبل  سيزده سال 
مختلف مشرق زمين، باالخص ايران “منتخبى از چند مكالمۀ خودمانى نقل کرده که به 
درخواست من به توسط مرد اديبى در شيراز نوشته شده بود.”103 اين منتخب عرضه شدۀ 

99دربارۀ سفر گور اوزلى به ايران بنگريد به 

Denis Write, The Persians During the Qajar 
Period, 1787-1921 (London: Heinemann, 
1977), 12-17.

به  بنگريد  ميرزاصالح  گزارش  از  بخشى  100براى 

قم،  کاشان،  اصفهان،  “سفرنامۀ  شيرازى،  ميرزاصالح 
شيرازى  ميرزاصالح  سفرنامه هاى  مجموعۀ  در  تهران،” 
مهماندار   .36-5  ،)1364 ايران،  تاريخ  نشر  )تهران: 
ديوان  مستوفى  ميرزازکى،  اعزامى  هيئت  اين  رسمى 
مآثر  ـُلى،  ُدنب مفتون  عبدالرزاق  به  بنگريد  بود.  عالى، 
سلطانيه )ويرايش سال 1241ق/1825م از اين گزارش؛ 

تهران: ابن سينا، 1351(، 247.
101William Price, A Grammar of the Three 
Principal Oriental Languages, Hindustani, 
Persian and Arabic on a plan Entirely New, and 

Perfectly Easy; to Which is Added, a Set of Persian 
Dialogues Composed for the Author, by Mirza 
Mohammad Saulih, of Shiraz; Accompanied 
with an English translation (London: Kingsbury, 
Parbury & Allen, 1823).
102Price, A Grammar of the Three Principal 
Oriental Languages, vi, “Dialogues Persans et 
Francais.”
متن “مكالمه هاى فارسى” ميرزاصالح در صفحات 142-

188 و ترجمۀ آن در صفحات 190-238 آمده است.
103William Ouseley, Travels in Various Countries 
of the East, more Particularly Persia (London: 
Redwell and Mrtil, 1819-1823) vol. 1, xvii.
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اوزلى سرآغاز “مكالمه هاى فارسى” نوشتۀ ميرزاصالح بود.104 هم اوزلى و هم پرايس مدعى 
شده اند که اين “مكالمه” به خواهش آنها نوشته شد.105 اين ادعاهاى رقابت آميز مى تواند 
دليل ماندگارى نام ميرزاصالح مؤلف مكالمه ها باشد. در مقدمه اى بر مجموعۀ “مكالمه ها”  
پرايس خاضعانه مى گويد: “هيچ انگيزه اى نداشتم جز آنكه به سرمايۀ ادبيات شرق شناسى 
بيفزايم و زبان فارسى را به طالبان آن عرضه کنم. من از اين مكالمه ها برگردانى کلمه 
به کلمه کرده و ترجمه اى انگليسى ]کذا[، حتى المقدور تحت الفظى، به دست داده ام.”106 
ميرزاصالح در تحقيقات پرايس به نگارش “رساله” او نيز کمک کرد.107 ويليام اوزلى نيز 
تصديق کرده که ميرزا صالح “شرحى” فشرده و بسيار موجز دربارۀ محل هاى تاريخى و 
باستان شناختى براى او تهيه کرده بود که اوزلى در کتاب خود سفرهايى در کشورهاى 
مختلف مشرق زمين، باالخص ايران از آنها استفاده کرد.108 از جايى که اوزلى به خدمات 
پژوهشى ميرزاصالح با اطمينان تكيه کرده بود، بخشى از کار خود را در “ثمرۀ تحقيق 
مشترك ما” به شمار آورده است.109 عجب آنكه باز از ميرزاصالح فقط به عنوان يكى از 
نخستين گروه از محصالن ايرانى اعزام شده به اروپا در 1815م ياد شده که ظاهراً “به 

گرفتن تعليم در خواندن و نوشتن زبان خودشان” نياز داشتند.110

محو آثار خدمات فكرى پژوهشگران ايرانى مشرب و فارسى گراى غيرايرانى به شكل گيرى 
شرق شناسى در اواخر سدۀ هجدهم مقارن شد با اهميت يافتن تعيين منشأ کتب در 
معلوم  مضاعف  يافتن  اهميت  آنها.  اعتبار  و  سنديت  احراز  براى  اصلى  مثابه  به  اروپا 
کردن مؤلفان متون ناشى از انقالب رمانتيک در اروپا بود و تأکيد صريح آن بر مؤلف 

104قطعه منقول در

Ouseley, Travels in Various Countries of the East, 
vol. 1, xvii

عيناً مانند بخش آغازين متن ميرزاصالح است که در 
Price, A Grammar of the Three Principal Oriental 
Languages, 142-143 

آمده است.
105کلفن )نسخۀ خطى سعاد و جواد، محفوظ در کتابخانۀ 

بادليئن که جزو مجموعۀ اوزلى است( بيان مى کند که 
کتابخانۀ  )آکسفورد:  اوزلى  ويليام  ِسر  براى  نسخه  اين 

بادليئن، نسخۀ خطى اوزلى 390( نوشته شد.
106Price, A Grammar of the Three Principal 
Oriental Languages, vii.

پرايس طى يادداشتى مى نويسد: “از آن زمان که ميرزاصالح 
همراه سرهنگ دارسى به انگلستان آمد تا زبان انگليسى 
بياموزد، در 1819 به ايران بازگشت و اخيراً براى مأموريت 
ويژه اى از جانب پادشاه ايران به خدمت اعليحضرت جورج 

چهارم رسيد. وقتى مكالمات خودش را به وى عرضه کردم، 
بسيار ابراز خوشنودى کرد و قول داد که مجموعۀ تازه اى از 

اين مكالمات بسازد.” بنگريد به
Price, A Grammar of the Three Principal Oriental 
Languages, vi.
107William Price, Journal of the British Embassy 
to Persia: Embellished with Numerous Views 
Taken in India and Persia: Also, A Dissertation 
Upon the Antiquities of Persepolis (London: 
Thomas Thorpe, 1932).
108Ouseley, Travels in Various Countries of the 
East, m. 363.
109Ouseley, Travels in Various Countries of the 
East, vol. 11,16.
110Denis Write, The Persians Amongst the English: 
Episodes in Anglo-Persian History (London: I. B. 
Tauris, 1985), 73.



81 ایران نامگ، سال ۱، شمارۀ ۳، پاییز ۲۰۱۶/۱۳۹۵

“به منزلۀ منبع مولد متن و فردى که با تبيين موقعيت يگانۀ ‘اثر’ هويت آن را به طرز 
اجتناب ناپذيرى تثبيت مى کند.”111 با افزايش اهميت فرهنگى نوآورى، ديگران اروپايى 
موقعيت خود را در جايگاه خزائن خالقيت و ابتكار استوار کردند. درست در همين برهۀ 
حساس تاريخى بود که از ارزش آثار آن زمان محققان غيراروپايى رفته رفته کاسته شد 
در  توخالى  پرطمطراق  شيوه هاى  اين  شدند.  خوانده  سنتى  و  کهنه  روايات  و  اخبار  و 
ـ   ـ مثاًل دربارهاـ زمانى که دستگاه هاى حامى دانشمندان و اهل تحقيق در ايران و هندـ
دستخوش تزلزل بودند، کنار زدن دانشمندان ايرانى مشرب و فارسى گرا را تجويز مى کرد. 
اعتبار  و  قدرت  ايرانى مشرب  دانشمندان  به  که  مالى  و  تشكيالتى  ثابت  منابع  فقدان 
مى بخشيد، به شرق شناسان امكان داد در آثار فكرى و تحقيقى آنان تصرف کنند. نهادينه 
شدن شرق شناسى به صورت حوزه اى از پژوهش هاى علمى، و به اختيار درآوردن “منابع 
اصيل” به محققان اروپايى امكان داد به وجهى مؤثر کارهاى معاصران غيرغربى خود را، 

که عامليت و خالقيت آنان انكار مى شد، به خود اختصاص دهند.

اثر  بر  که  را  روندهايى  که  است  اين  پسااستعمارى  تاريخ نگارى  سنگين  مسئوليت 
توصيف هاى اروپامحور از تجدد مكتوم و متحجر مانده اند باز در بستر تاريخى شان بيندازد. 
از روى “عقالنيت غربى” برافتد. چنين طرحى  چنين چالشى ايجاب مى کند که پرده 
اقداماتى چون نقد ادوارد سعيد از شرق شناسى به منزلۀ “گفتمانى نظام مند و  از  بايد 
حساب شده که اروپا از طريق آن توانست شرق را از لحاظ سياسى، اجتماعى، نظامى، 
مسلكى، علمى و تخيلى سامان دهد و حتى آن را به وجود آورد” فراتر رود. شرق شناسى 
اروپايى  سعيد اساس تحقيقات بسيار سودمندى دربارۀ عامليت و قدرتمندى استعمار 
يعنى  اروپا،  ديگرى  خالقيت  و  عامليت  دربارۀ  ندرتاً  تحقيقات  اين  اما  نهاد،  بنياد  را 
و روشمند صورت  به قاعده  پژوهشى  شرقى هايى که منفعل و سنتى خوانده مى شوند، 
مى دهند. انكار ابتكار عمل و همگامى با “بقيه” در حق شرق زمينه را براى استثنايى 
نشان دادن “غرب” فراهم ساخت. با سامان دادن مجدد وضع روابط گفت وگويى ميان 
ـ که راهنماى متون غربى بودند، ولى از نشرشان جلوگيرى  متون غربى و نيز متون شرقى ـ
در  را  بقيه  و  غرب  ميان  گفت وگويى  روابط  مى تواند  پسااستعمارى  ـ تاريخ نگارى  شدـ
وضعيتى نو برقرار سازد؛ روابطى که براى شكل گيرى روحيات و خصيصه هاى ويژۀ تجدد 
الزم بود. به کارگيرى “متون بى خانمان” در توصيف هاى تاريخى از تجدد شرط ضرورى 

اين طرح تاريخ نگارى است.
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