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در قرن لویی چهاردهم ما یونان شناش1 داشتیم؛ اما امروز شرق شناس داریم؛ مشرق زمین برای ِخرد 
و به همان اندازه برای تخیل به نوعی مشغله ی عمومی تبدیل شده است. 

ویکتور هوگو
*****

آن  تشریح  و  تعریف  به  باشد  قرار  که  زمانی  اما  نیست  ناآشنایی  اصطالِح  و  لفظ  »شرق شناسی« 
بپردازیم و در قدِم بعدی پرسشی را از نسبت آن با معماری مطرح کنیم، دشواری هایی بر سر راه پدید 
برابر اصطالحی  در  را  ازاین رو، خود  و  بود  نخواهد  پاسخ ها چندان راضی کننده  از  بسیاری  می آید که 
نامأنوس می بینیم. آن تفکری که یک دوگانه بینی متمایز و مشخص مابین غرب به عنوان جغرافیاِی 
مسیحی و شرق به عنوان جغرافیاِی اسالمی را نشان دار کرد و با شکافی بنیادی مابین دو این جغرافیا، 
با زبان و واژگان خاص خود به توصیف و تبیین و طبقه بندی این جوامع اقدام کرد، شرق شناسی اطالق 
می شود. در طی برهه ای دویست ساله، از اوایل قرن 18 و طی عصر روشنگری، شرق ُابژه ی پژوهش2 
یک رشته یا دانشی قرار گرفت که آن را شرق شناسی نامیدند. ایده های شرق شناسانه هرچند در طی 
برهه ی مذکور صورت بندی های متفاوتی به خود دید اما در خروجی خود بازنمایی به نسبت ثابتی از 
بازنمایی خود  یا دانش در  این تفکر  از  ارائه داد. بخشی  عرصه های فرهنگی و اجتماعی ملل شرقی 
عالقه مند به شناخت هنر و معماری جوامِع شرقی بود. ازاین رو، شاید استفاده از اصطالِح »شرق شناسِی 
معماری« چندان بی معنا نخواهد بود. شرق شناسی به عنوان گفتمان یا نهادی جمعی که با مشرق زمین 

1. Hellenist
2. object of study
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سروکار داشت، از طریق توصیف و تبیین جنبه های مختلف حیات اجتماعی آن و تائید یا رد دیدگاه های 
مرتبط با آن و آموزش درباره ی آن به تولید متونی اقدام  کرد که منجر به ساخت یک پیکره یا سیستِم 
دانش از آن می شد.1 معماری و تاریخ معمارِی شرق هم در این شناخت جایگاهی را به خود اختصاص 
می دهد. شناخت غرب از معماری و تاریِخ معماری شرق و در اینجا ایران، از دریچه های متفاوتی حاصل 
شد. جدا از گزارش جهانگردان و سیاحان، حضور باستان شناسان و نقاشان و تهیه تصاویر و نقشه ها از 
مجموعه آثار معماری این سرزمین ها، و در کنار آن برپایی نمایشگاه های جهانی منجر به نوشته شدن 
رسایل و کتب مختلفی شد. بااین حال، باوجود در دسترس بودن متون فراوان از آثار معماری، تا پایان 
قرن نوزدهم، کتب تاریخ معماری سرزمین های شرق و ازجمله ایران، چنانکه در فصل های آتی شرح 

داده خواهد شد، دید محدودی را از این حوزه ارائه دادند.
*****

اولیه ی  طرح  صفوی،  عصر  ایران  به خصوص  آسیا  مختلف  نواحی  به   1600 سال های  سفرهای 
شرق شناسِی عصر روشنگری را پدید آورد. سهِم فرانسوی ها در این میان چشمگیر بود و سفرنامه های 
ایشان عالقه ی شدیدی را به سرزمین هاِی شرقی پدید آورده بود. همین حجم قالب توجه گزارش ها 
در  رخ دهد.  فرانسه  در  مطالعات شرق شناسی،  در  بنیادی  تا یک سرآغاز  از شرق سبب شد  متون  و 
پایان قرن هفدهم بود که کتابی با عنوان »کتابخانه ی شرقی« به چاپ رسید؛ کتابی هزارصفحه ای 
فرهنگ های  جغرافیایی  و  تاریخی  اسامی  نام ها،  توصیف  و  معرفی  به  لغت  فرهنگ  شیوه ی  به  که 
به واسطه ی همین  با شروِع قرن هجدهم و طی عصر روشنگری،  اقدام کرد.  ایران، عثمانی و عرب 
سفرنامه ها و متون، کسی چون »منتسکیو« دانش خود را از جوامع شرقی به دست آورد و کتبی را برای 
قیاس حیات اجتماعی و سیاسی غرب و شرق به رشته تحریر درآورد. »نامه های ایران« وی که متأثر 
ایران این برهه پرداخته بودند،  از متون جهانگردان عصر صفوی و متونی که به ترسیم سیمای  بود 
»استبداد  چون  مفهومی  ساخت وپرداخت  و  شرق شناسی  مطالعات  در  بنیادین  و  آغازین  نقطه ی  یک 
شرقی« بود. بسط یافتن جغرافیاِی شرق، از ایران و سرزمین های عرب و عثمانی به نواحی و تمدن های 
ایران در  اجتماعی  ایران و حیات  تاریخ  ناشناخته ی دیگر، سبب شد  به سرزمین های  دیگر، و عالقه 
مطالعات شرق شناسی به یک منوال و یک درجه اهمیت دنبال نشود؛ سقوط صفوی در سال 1731 و 
نابسامانی هایی که تا سال های 1800 دامن گیر شرایط اجتماعی ایران شد، علتی بود که گزارش های 
حوزه های  پژوهش های  مورد استفاده ی  دست اول  منابع  به عنوان  مدت ها  تا  صفوی  عصر  جهانگردان 
مختلف باشد. درواقع، در طی قرن هجدهم و باروی کار آمدن قاجارها، در مطالعات شرق شناسی، ایران 
قاجار چندان آن احترام عصر صفوی را نداشت. از نیمه ی دوم قرن نوزدهم، گزارش هاِی تازه ای که از 

1. Edward Said 2003 Orientalism, 3.
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چند سفرنامه ی انگلیسی و فرانسوی به چاپ رسیده بود و این برهه با برپایی نمایشگاه های جهانی و 
رواج تاریخ نگاری معماری ملل همراه شده بود، تولید متون شرق شناسی درباره ی ایران روبه فزونی نهاد. 
در خود ایران، با جنبش مشروطه و تحول فضای فکری و سیاسی ایران و حضور تنی چند از روشنفکران 
در اروپا، به ویژه آلمان، شرق شناسی به عنوان یک رشته و دانش مفید در کانون توجه ایشان قرار گرفت. 
به همین ترتیب، روشنفکرِی پهلوی با آغوشی باز مطالعات شرق شناسی در باب تاریخ ایران باستان را 

پذیرفت و برای تاریخ نگاری نوین باب طبع خود به کار گرفت.
*****

ادبیات عامه پسندی که درباره ی شرق، در اوایل قرن هجدهم، در اروپا در حال ترجمه یا نوشته شدن 
بود، شیفتگی و کنجکاوِی گسترده ای را نسبت به آنچه سرزمین هاِی اگزوتیک مسلمانان خوانده می شد، 
برانگیخت. ترجمه ای که از کتابی چون هزارویک شب )1704( صورت گرفت و چندین بار تجدید چاپ 
شد، جدا از اینکه تأثیری ماندگار داشت، آغاز یک رویارویی بزرگ تر محسوب می شد. مخاطبان اروپایی 
همچنین می توانستند تعداد فراوانی از سفرنامه های جهانگردانی را بخوانند که برخی از آن ها با روایات 
و تصاویر خیالی و بعضاً غیرواقعی از سرزمین های شرقی نوشته شده بودند. در میان این متون بود که 
حرم ها و کاخ های شرقی به عنوان عناصر جادویی این سرزمین ها موردتوجه قرار گرفت و اولین تبیین ها 
و قضاوت ها از رسوم و عادات مشرق زمین به واسطه ی این آثار معماری صورت گرفت. در این میان 
باید از هنرمندانی یاد کرد که نقاشی های بسیاری را از زنان برهنه  در این حرم سراها تهیه کرده بودند؛ 
نقاشی هایی که به عنوان کارت پستال های پورنوگرافی مورد استقبال اروپاییان قرار گرفت. طی سالیاِن 
بعد، تصویر شرق شناسی وجه دیگری هم پیدا کرد و کتب مختلفی از فرهنگ، زبان و رسوم بخش های 
مختلف آسیا به چاپ رسید. به مرور با نزدیک شدن به پایان قرن هجدهم، شرق شناسی در مسیری قرار 
گرفت که به عنوان یک رشته ی علمی در نهادها و سازمان ها و حرفه ها و چاپ نشریات تجسم یافت. 
امر کمک  این  به  فرانسه  انقالب  اوج  زنده ی شرقی1 در سال 1795 در  زبان های  تأسیس مدرسه ی 
ریاست سیلوستر دوساسی،3  به  آسیایی2 در سال 1821  انجمن  بانام  انجمنی  با تشکیل  شایانی کرد. 
این رشته در کشورهای مختلف فراهم آمد.  ارتباط پژوهشگران  شبکه  ای بین المللی و بزرگ تر برای 
از آن سال به بعد به طور مرتب  اولین کنگره ی بین المللی شرق شناسان در سال 1873 برگزار شد و 
برپایی چنین کنگره ای دنبال شد.4 نسل جدیدی از شرق شناسانی که در طی قرن نوزدهم پا به میدان 

1. Living Oriental Languages
2. The Société Asiatique
3. Silvestre de Sacy
4. Zachary Lockman 2009, Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of Orientalism, 
68-70.
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گذاشتند، کلید درک علمِی شرق و سایر تمدن ها  را در زبان شناسی1 تاریخی، تجزیه وتحلیل تاریخی و 
مقایسه ی زبان ها می دیدند که عمدتاً از طریق مطالعه ی مکتوب دنبال می شد. متونی که اعتقاد بر آن 
بود می توانند بینش منحصربه فردی در مورد جوهر جاودانه ی تمدن ارائه دهند. همراه با آموزش های 
فلسفی برای دستیابی به درک عمیق تر از تمدن شرق و تمدن اسالمی، روش ها و رویکردهایی که با 
ظهور رشته های جدید در این دوران بر سرکار آمد، ِمن جمله  انسان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و 
آنچه تاریخ علمی نامیده می شد، تعبیرها و تفسیرهایی را به همراه داشت که در صورت بندی جوامع 
شرقی بی تأثیر نبود. »قیاس« به عنوان یک درک علمی از تفاوت حیات اجتماعی شرق و غرب جایگاه 
ویژه ای را در رشته های مختلف این دوران به خود اختصاص داد. این موضوع به شدت در تاریخ نگاری 
قرن  دوم  نیمه ی  در  به ویژه  معماری،  تاریخ  در  مقایسه«   قرار گرفت. »رویکرد  مورداستقبال  معماری 
نوزدهم، این امکان را به مورخان و پژوهشگران می داد تا عالوه بر اینکه معماری ملل مختلف را در 
رده بندی قرار بدهند، با یک طبقه بندی تاریخی و بعضاً نژادی، نقش معماری این جوامع را در فرهنگ 

و اجتماِع ایشان به عنوان معیاری برای »پیشرفت« و »تکامل« مورد قضاوت قرار بدهند.
*****

از سال ها 1920 به این سو، پروبلماتیزه کردن ماهیت شرق شناسی و نقد و تحلیل آن، به شیوه هایی 
متفاوت موردتوجه اندیشمندان حوزه های مختلف قرار گرفت. طیفی از این نقدها، مطالعات شرق شناسی 
بابت  از  جبران ناپذیر  آسیب پذیری  یک  در  را  شرقی  جوامع  شرق،  و  غرب  تقابِل  با  آنکه  دلیل  به  را 
معرفت شناسی قرارداده است، به شدت محکوم کردند. از »رنه گنون« سنت گرا تا »ادوارد سعید« این 
نقد، صورت بندی های متفاوتی به خود دید. صورت بندی سعید از »شرق شناسی« در کتابش با همین 
عنوان واکنش های متضادی را در حوزه ی آکادمیک و بیرون از آن به همراه داشت. بعد از نوشتار وی، 
تقریباً هر رساله یا کتابی که به مسئله ی شرق شناسی پرداخت، به شیوه های متفاوتی خود را موظف 
می دانست در برابر ادعاها و نقدهای سعید موضعش را اعالم کند. اصطالِح »گفتمان« که سعید برای 
این دانش یا جریان به کار برد دستمایه ی نقدها و اختالفات فراوانی تا به امروز شده است. آنچه سعید 
از آن به عنوان »گفتمان شرق شناسی« تعبیر می کند، شبکه یا پیکره ای از طبقه بندی ها، جداول، مفاهیم 
و سلسله گذاری هایی است که در یک زمان، هم شرق و حیات مادی و معنوی آن را تعریف و تشریح 
می کند و هم بر آن نظارت و سلطه می کند. ازاین رو، شناخت شرق توسط غرب به یک معنا معادل با 
به تبعیت و اطاعت درآوردن آن است. در این تعبیر سعید، کلیت پژوهش های شرق شناسی که دارای 
نوع های مختلفی بوده است و تحت شرایط متفاوتی شیوه ها و رویکردهای مختلفی را در حیات خود 
اتخاذ کرده بود، در یک چهارچوب تحلیلی یکسان و مشابهی دیده می شود که در پی آن بود تا عرصه ی 

1. Philology
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قدرت و برتری سیاسی غرب را بر شرق تحمیل کند. در یک کالم، در تحلیل نهایی سعید، تقابِل شرقی 
و غربی دستاورد مطالعات شرق شناسی بوده است. اینکه غرب و فرهنگ غربی کنجکاِو شناخت شرق 
بود و به مطالعه ی وجوه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن اقدام کرد، نمونه ی بارزی از سلطه یا تولید 
فرهنگی غرب بوده است. بدین ترتیب، تبیین وی از شرق شناسی بیشتر به نتایِج سلبی منتهی می شود.
کتاب سعید علی رغم اینکه نکات گویا و ظریفی در باب ارتباط شرق و غرب دارد، با استدالل های 
به تحقیر اسالم و  اقدامات شرق شناسی  بیشتر پژوهش ها و  بیش ازحد محاکمه گونه ای و متهم کردن 
را چگونه وصف  تقلیل می دهد.1 »اینکه شرق شناسان شرق  اقداِم گناهکارانه  به یک  را  شرق، آن ها 
کرده اند بحث مهمی است، اما با غرض آلود خواندن یا علمی انگاشتن آنچه آنان گفته و نوشته اند بحث 
را تمام شده بدانیم، از ماهیت شرق شناسی هیچ ندانسته ایم«.2 شرق شناسی سعید کل شیوه ی تفکر را بر 
اساس یک دوگانگی3 بنا می نهد. برای سعید مشرق زمین اساساً بازنمایی و ارائه ی نمایشی از غرب بوده 
است و همه ی بازنمایی های یک فرهنگ توسط فرهنگ دیگر نادرست است! به ادعای سعید، مطالعات 
شرق شناسی که توسط شرق شناسان صورت گرفت، چیزی بیش از یک تصویر و بازنمایی در ذهن و 
فرهنگ غرب نیست. اگر سعید شرق شناسان را محکوم به این حکم کرد که اظهارنظرهای گسترده و 
نابجا در باب شرق داده اند، خودش هم با اظهارنظرهای ناسنجیده و تعمیِم کلی، همه ی شرق شناسان 
را به یک چشم دید و محکوم کرد؛ در میان پژوهشگران غرب هیچ استثنایی وجود نداشت و همه با دید 

نابرابرانه به شرق نظر داشتند. 
برخی  است،  باال شمرده شد هم رأی  در  نقدهایی که  از  برخی  با  اینکه  پیش رو، علی رغم  رساله ی 
گفتمان شرق شناسی  گرفت.  خواهد  عاریت  به  بررسی شرق شناسی  در طول  را  سعید  اصطالحات  از 
در تعبیری ساده تر به عنوان یک پیکره از دانش و مفاهیم برای آنچه قرار است گفته شود، موردقبول 
دارد،  سیاسی  برتری  و  تسلط  قصد  که  بازنمایی  یک  به عنوان  صرفاً  را  گفتمان  این  هرچند  خواهد؛ 
آن  با  شرق شناسی  شد،  باز  استعمار  پای  که  درجایی  و  شرق شناسی  مطالعات  در  مطمئناً  نمی بیند؛ 
همکاری داشت؛ اما این  همه ی ماجرا نبود. شرق و مردمان شرقی در محدوده ی هر یک از حوزه های 
تاریخ تا انسان شناسی و نظریه های نژادی مورد بازنمایی قرار گرفتند، اما همه ی این بازنمایی ها صرِف 
بیان قدرت و برتری نبودند. سؤال اینجاست که چرا حیات فرهنگی و اجتماعی جوامِع شرقی تا این 
حد کنجکاوی غرب را برانگیخت؟ و چرا شرق تمایل چندانی آن چنان که غرب برای شناخت تاریخ و 
گذشته ی خود شرقی ها داشت، برای خود نداشت؟ و معماری به عنوان اثر و تولید اجتماعی این جوامع 

چه جایگاهی را به خود اختصاص داد؟

1. Lockman Ibid. 195.
2. رضا داوری اردکانی 1386، درباره ی غرب، 58.

3. Dichotomization 
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یافتن نقطه ای آغازین برای سخن گفتن از شرق شناسی کار چندان راحتی نخواهد بود؛ به خصوص که 
اگر قرار باشد این مبحث در نسبت با معماری و تاریخ معماری ایران باشد. چندبُرخه ای بودن اصطالح 
شرق شناسی و سیال بودن معناها و برداشت هایی که حول آن در طی سده های هجدهم تا بیستم در 
جریان بوده است و همچنین دامنه ی مکانی و پژوهشی این حرفه، تعریف صریح آن را در پیچ وخمی 
دشوار قرار می دهد. این موارد را باید در کنار رسایل انتقادی ازجمله کتاب شناخته شده ی »ادوارد سعید« 
گذاشت که زمینه ی متفاوتی را در تعریف و تبیین این اصطالح به دنبال خود داشت. با همه ی این مسائل، 
به فرهنگ نامه های  باشد. رجوع  به کلیت بحث راهگشا  برای ورود  این واژه شاید  از  تعریفی  ارائه ی 
یاد  آکادمیک  دانِش  و  حرفه  به عنوان یک  از شرق شناسی  که  برهه ای  در طی  انگلیسی  و  فرانسوی 
می شود، یعنی قرن هجدهم، آغاز مناسبی به نظر می رسد. سیری در این فرهنگ نامه ها، نشان دهنده ی 
آن است که اصطالِح »شرق شناسی« به طور عمومی، به مطالعات و پژوهش هایی اطالق می شده است 
که در حوزه ی ادبیات و زبان و هنر جوامع شرقی در حال صورت گرفتن بوده است. این بار معنایی برای 
شرق شناسی بیشتر در حوزه ی فرانسوی زبان قابل مشاهده است. دانشنامه ی فرانسوِی »لیکسیس«1 در 
ذیل تعریف این مفهوم، آن را معادل با دانش زبان ها، تاریخ و مدنیت مردمانی قرار می دهد که در شرق 
سکونت گزیده اند؛ لغت نامه ی انگلیسی2 ساموئل جانسون، در کنار لغت »شرق شناسی« طیفی دیگری 
از واژگان وابسته چون: شرق، شرقی، شرق شناس، شرقی سازی )شرقی مآبی( و به سبک شرقی را َعلَم 

1. Lexis
2. Dictionary of the English Language (1755)
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می کند.1 درحالی که شرق شناسی »اصطالح زبان هاِی شرق یا حالت شرقی از گفتار« تعریف می شود، 
واژه ی شرق در مقاِم اسم، برابر با طلوع خورشید و یا مکانی که خورشید ازآنجا سر برمی آورد یا بخشی 
از آسمان که خورشید ظهور می کند، تبیین می شود،؛ و در مقاِم صفت اشاره به مکانی دارد که در شرق 
واقع شده است؛ و واژه ی شرقی Oriental به کسی گفته می شود که بومی یا ساکن شرق است. عالوه 
بر این، واژه ی شرق شناس Orientalist در دو معنای متفاوت دیده می شود: شخص یا کسی که در 
حوزه ی ادبیات شرقی تبحر دارد؛ و شخصی که در شرق سکونت می کند. درحالی که نویسنده، واژه ی 
شرقی مآبی Orientality را در اشاره به وضعیت شرقی بودن به کار می برد، در آخرین بخش از این 
خانواده، واژه ی  شرقی سازی Orientalize را قرار می دهد که به معنای به سبک و سیاِق شرقی شدن 
یا تطبیق یافتن با شیوه و منش و شخصیِت شرقی است. توجه به این نکته ضروری است که در همین 
دوران، جغرافیاِی شرق در حال بسط و توسعه بوده است و تقسیماتی چون آسیای صغیر، آسیای میانه، 
آسیای غربی، شرق دور و آفریقا، به مرور در عرصه ی آنچه شرق و مطالعات شرق شناسی خوانده و نامیده 

می شد، قابل دیدن است. 
بود. درحالی که سعید  نخواهد  آسانی  کار چندان  برای شرق شناسی  تاریِخ مشخصی  و  زمان  تعیین 
نظر  در  شرق شناسی  برای  جدی  و  متفاوت  شروع  یک  را  مصر  به  ناپلئون  حمله ی  مشخص  به طور 
می گیرد، اما بُنیان های آن به زمانی عقب تر از قرن هجدهم برمی گردد. در کتاِب سعید شرق شناسی به 
کار تخصصی شرق شناسان و دانشوران شرق اشاره دارد؛ و همچنان به گفتمان عمومی غربی ها درباره ی 
مشرق زمین که برای مدت طوالنی نگرش های متعارف اروپایی را شکل داد و در مواردی، در خدمت 
توجیه اقدامات اقتصادی و سیاسی امپریالیسم بود. نگاه سعید برای تعریف شرق شناسی در وهله ی اول 
مربوط به حضور استعمار انگلیس و فرانسه در مصر، خاورمیانه و هند اواخر قرن هجدهم بود.2 از دیدگاه 
وی، نقطه ی آغازین شرق شناسی به عنوان مفهومی که در پی تولید یک دانش معتبر بود به سفر ناپلئون 
اروپایی به سطح جدیدی از  به مصر در سال 1798 برمی گردد. در سال های 1800 به بعد که علوم 

جاه طلبی های جهانی رسید، روابط مابین امپریالیسم و علم بیش ازپیش صمیمی تر شد.
ظهور شرق شناسی به عنوان یک حرفه، به نگاه بسیاری، به دهه ی چهارم قرن هجدهم برمی گردد، 
زمانی که چندی از پژوهشگران فرانسوی و بریتانیایی، ازجمله آبراهام های سینت آنکوتیل دوپرون،3 
ویلیام جونز، چارلز ویکنز و هانری توماس کلبروک،4 به ترجمه ی مجموعه ای از متون هندو از زبان اصلی 
سانسکریت اقدام کردند.5 اگر مطالعات شرق شناسی را کمی وسیع تر در نظر بگیریم و مثالً مطالعات 
1. Samuel Johnson 1755, Dictionary of the English Language, Vol. 2, 1001.
2. Nicholas Dew 2009, Orientalism in Louis XIV’s Franc, 8.
3. Abraham-Hyacinthe Anquetil Duperron
4. Henry Thomas Colebrooke
5. Macfie 2002, Orientalism, 25-26.
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می بریم.  عقب تر  زمانی  به  باز  را  شرق شناسی  بنیان  بگنجانیم،  آن  ذیل  در  را  اسالم  و  عرب  دنیای 
مشکل این بررسی، وجود متون و پژوهش های پراکنده ای است که در طی قرون شانزدهم تا هجدهم 
با تعریفی که از مرزهای شرق و آسیا داشتند، طیف متفاوتی از عالئق را دنبال کردند. همراه با این 
موضوع، برخالف ادعای سعید، شرق شناسی در طی قرون هجدهم و نوزدهم دانش و جریانی نبود که 
مشمول تجدیدنظر نباشد، بلکه مبانی خود را با توجه به بازنگری های حوزه هایی چون تاریخ، فلسفه، 
انسان شناسی و حتی علوم طبیعی و زیست شناسی مورد جرح وتعدیل قرار داد. ازاین رو، بیان دوباره ی 
این نکته ضروری است که واژه ی»شرق شناسی« به مانند سایر واژگان دارای تاریخ و تغییر و تحولی در 
معنای خود بوده است؛ هرچند برخی از معناهایی که حول این واژه وجود دارد به راحتی قابل تشخیص 
نیست.1 اصطالِح شرق شناسی زمانی که در طبقه بندی واژگان و معناهای وابسته ی خود ازجمله شرقی 
موردتوجه قرار بگیرد، چه در فرهنگ های مدرن انگلیسی و یا فرانسوی، تبیین هایی از مفهوم معنایی 
گذشته اش را که برخی از آن ها سیاسی و برخی فانتزی هستند، با خود حمل می کند. درحالی که در 
لغت نامه ی فرانسوی »شرق شناسی یعنی داشتن یک ذوق و طبع برای چیزهاِی شرقی«، بار مکانی و 
جغرافیای آن در لغت نامه ی انگلیسی بیشتر به چشم می خورد. نکته ی بعدی جدا از نقطه ی زمانی و 
معنایی، دامنه ی جغرافیایی شرق شناسی است. به همین ترتیب، کانون قرار دادن این اصطالح ازلحاظ 
تاریخی امکان مغشوش شدن معانی دوره های مختلف را به همراه دارد. مشرق زمین یک مفهوم شناور 
بوده است؛2 با طیف گسترده ای از ارجاعات تاریخی و جغرافیایی، از جهان اسالم تا آسیای شرقی یا 

آسیای دور و آفریقا. 
مطابق با فرهنگ آکادمی فرانسه )1798( اصطالح مشرق زمین برای اشاره به آسیای بزرگ3 به عنوان 
به  ارجاع  برای  اغلب  قرن هفدهم، »شرقی«  در  گرفته می شد.  کار  به  آسیای صغیر4  از  متمایزشدن 
سرزمین شام که بخش هایی چون سوریه، اردن، لبنان، فلسطین و ترکیه و شرق مصر یا حتی غرب 
عراق را در برمی گرفت، استفاده می شد؛ و صفت شرقی یک ارجاِع به نسبت استاندارد به کتب عبری، 
سریانی، عربی، فارسی و ترکی بود. بااین حال، کاربرد معاصر آن به طور کامل به یک منوال نبوده است 
و شرقی به طورمعمول به کل قاره ی آسیا اطالق می شود. درواقع، مفاهیم و معناهایی که با این اصطالح 
پیوند خورده بود در طی قرون هفدهم تا نوزدهم مورد جرح وتعدیل قرار می گرفت. اما باید به این نکته 
توجه داشت که طی این برهه ها، هنگام مطالعه ی فرهنگ های متنوع ازجمله مصر و چین یا ایران و 
ترکیه، گاه مجموعه سؤاالت مشابهی مطرح می شد و ازاین رو، از یک جعبه ابزار مفهومی مشابه برای 

1. Ivan Kalmar 2012, Early Orientalism: Imagined Islam and the notion of sublime power, 19-22.
2. Dew Ibid. 7.
3. Asia Major
4. Asia Minor
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کلیت این جغرافیا استفاده می شد؛ یکی از دالیل این امر، روایتی بود که از تاریخ جهان مطرح بود و این 
تاریخ جهان، همچنان در چارچوب کتاب مقدس سنجیده و ارزیابی می شد.

*****
قدیمی ترین بنیان های »شرق شناسی« در پنداشت از امپراتورِی پارس ریشه دارد که توسط یونانیان 
به تصویر کشیده شد. جایی که نگرانی در باب قدرت متعالی1 کامالً مشهود بود. به باور ایشان، شرق 
خانه ی طبیعی استبداد و بردگی است. ایرانیانی که در سال های 490 و 480 قبل از میالد مسیح به یونان 
حمله برده بودند، به عنوان حامالن تمدن بیگانه و بربری به تصویر کشیده شدند که فراتر از هر چیزی، 
به نحوی  ایرانیان،  از  بازنمایی  بودند؛ چنین  الهی منش نمایی شده  امپراتوری  به عنوان حلقه به گوشان 
به تمام جغرافیاِی آسیا تعمیم داده شد. اولین تصویر متفاوتی که از تقابِل آسیا و یونان ترسیم شد در 
نمایشنامه های آیسخولوس2 که به جنگ های ایران و یونان اختصاص داشت، ظهور پیدا کرد. بعدها، در 
تاریخ نگاری هرودت و آثار فالسفه ای چون افالطون و ارسطو، این تقابل ملموس تر و صریح تر بیان شد. 
در این آثار، شرق به مثابه ی سرزمیِن استبداد خدایی بود که به واسطه ی به خدمت گرفتن توده ای مشابه 
از بردگان اداره می شد، درحالی که یونان و به طور مشخص تر، آتن، سرزمینی بود که توسط مجمعی از 
مردان آزاد حکمرانی می شد؛ تفاوت بین شرق و غرب تفاوت بین وجود یک حکمرانِی مسئولیت پذیر و 
یک بردگِی جهانی بود. زمانی که افالطون به بررسی تخالف دو شیوه ی حکمرانی سلطنتی و دموکراسی 
پرداخت، دولت پارس را یک شیوه ی افراطی از سلطنت مطلقه و دولت آتن را یک شیوه ی افراطی از 

دموکراسی خواند. در کتاب قوانین، چنین اظهار داشت که:
»پس به من گوش فرا بده: دو گونه از مُلک داری وجود دارد که می توان مابقی را به شکل حقیقی از 
آن ها استنتاج کرد؛ یکی از آن ها سلطنت مطلقه3 نامیده می شود و دیگری دموکراسی خوانده می شود؛ 
ایرانیان باالترین حِد اولی را دارند و ما ِدگری را؛ و تقریباً مابقی چنانکه گفتم، از دگرگونی این دو پدید 
می آیند؛ هم اکنون، اگر تو آزادگی و شمه ای از دوستی و ِخرد را داشته باشی، می بایستی هردوی این 
نوع حکومت را به یک میزان داشته باشی، این استدالل مؤکدًا تأکید می کند که هیچ شهری  نمی تواند 

به خوبی اداره شود مگر که از هردوی آن ها شکل گرفته باشد«.4 
َارسطو باور داشت که در یک جامعه ی بی نقص، سرشت بشر چنانچه آزاد باشد، امر استبداد در آنجا 
فرصت رشد ونِمو نخواهد داشت؛ و حتی اگر استبدادی بخواهد پا بگیرد، افراد چنین جامعه ای در مقابل 
این پدیده دست به قیام می زنند. در مقابل، یک جامعه ی فاقد تمدن به دلیل فساد، از چنین امری کامالً 

1. Sublime Power
2. Aeschylus
3. Monarchy
4. Plato 1988, the Laws of Plato, Book II.
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دور بود.1 بردگی در ذات این تمدن قرار دارد. درحالی که در یونان، استبداد و ستم با قیام و سرنگونی 
همان طور  باشد.  داشته  ادامه  می توانست  نامعلومی  حد  تا  تمدن  فاقد  جوامع  میان  در  می شد،  مواجه 
که بربری ها ذاتاً بیشتر از یونانی ها مُستعِد بردگی هستند و آن ها در آسیا بیشتر از اروپا هستند، بدون 
زمزمه ای از یک دولت استبدادی، بیشتر دوام می آورند. برای همین دلیل حکومت های ایشان ستمگر 
هستند. اما به خاطر عرف و مطابق قانون، تمایل به سرنگونی ندارند. اگر در یونان عرف و قانون ضمانتی 
برای آزادی شهروندان است، عرف و قانون شرقی خود ضامن استبداد جاری بر جوامع است. چراکه در 
حکمرانی مستبد، یک قانون اصلی این است که حاکم باالتر از قانون است. بدین ترتیب، در میان این 
جوامع، رفتار با ساکنان، به مانند بردگان، کامالً هم در انطباق با منش طبیعی و هم سنت های استقرایی 
ایشان است. بااین حال، تصویرگرایی یونان از شرق، فاقد بنیادهاِی شبه جغرافیایی شرق شناسِی مدرن 
است. از نگاه یونانیان، شرق ممکن است به مثابه ی یک دیگرِی فرودست2 دیده شود اما نه آن چنان 
به عنوان یک اجتماِع نتراشیده که تقابل با آن حتماً به غرب یا یک غرب پنداشتی منجر شود. این تقابل، 
تقابل ایرانی ها به عنوان آسیا و یونانیان و در معناِی خاص تر آتنی ها به عنوان غرب بود. جغرافیای این 
غرب بسیار محدود و مشخص بود. در نقشه ی ذهنی یونانی، اروپا و آسیا به سرزمین هاِی توده ای اطالق 
می شد که همراه با آفریقا، نمایانگر یک جهت بندی و مرزبندی از دریاهای دور تا جزایر یونانی می شد. 
هرچند یونانیان جهان را مانند اروپایی های قرن پانزده به این سو، تقسیم بندی نکرده بودند، ولی اروپایی، 

متون یونانی را همانند میراث اجداد فکری خود خواند.
ظهور اسالم در قرن هفتم میالدی نیز فورًا تقسیم تخیلی جهان به دو قطِب غرب مسیحی و شرِق 
متقابل فرهنگی و حتی  تأثیرات  و  قابل مالحظه  تجارت  از  نداشت. هرچند جدا  به همراه  را  مسلمان 
میالدی  دهم  تا  هفتم  قرون  سرتاسر  در  مسیحی  و  اسالم  جهان  مابین  سیاسی،  اتخاذ  و  معاهده ها 
بنام  گفتمانی  یا  جریان  شکل گیرِی  به  منجر  که  نیاورد  پدید  را  تقابلی  امور  این  اما  بود؛  جریان  در 
اروپا،  در  متقابالً  و  داشت  استقرار  مسیحی  حکومت  آسیا،  جغرافیایی  و  قلمرو  در  شود.  شرق شناسی 
مسلمانان قلمروی ای برای خود دست وپا کرده بودند. در قرون وسطا، مشرق زمین به عنوان محل استبداد 
سیاسی  و  مذهبی  اندیشه ی  به واسطه ی  جهانی  امپراتوری  ایدئال  که  برهه ای  در  داشت؛  معنا  کمتر 
توسط مسلمانان  اهداف  پیگیری همان  در  اعتراضی  ترتیب، هیچ  بدین  مسیحی منش نمایی می شد. 
دیده نمی شد. در قرون وسطا، هلنیست شرقی عمدتاً مسیحی بود و برای مدتی حتی در مناطقی که 
سرزمین های  حقیقت،  در  داد.  ادامه  خود  حیات  به  همچنان  بود،  مسلمانان  قدرت های  تصرف  تحت 
مسیحیت قرون وسطا تا عمق آسیا بسیار فراتر از مرزهای روم سابق گسترش یافته بود. در قرون وسطا، 
مشرق زمین الزاماً نه به مسلمانان اطالق می شد و نه دارای تصویری اگزوتیک و عجیب وغریبی بود 

1. Kalmar Ibid. 32.
2. An Inferior Other
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که در شرق شناسی مدرن با آن روبه رو هستیم. یک هاله ای از ماوراءالطبیعه و جادو در نگاه مسیحیان 
به عبارت دیگر،  می شد.  دیده  خورشید  طلوع  سرزمین  به عنوان  مشرق  داشت،  وجود  جغرافیا  این  به 
لحاظ  به  را  مشرق  دورافتاده ی  گوشه هاِی  عمومی،  ذهنیت  یک  در  وسطایی  عصر  غربِی  مسیحیان 
ترمینولوژِی آخرت شناسی1 و حتی به عنوان موقعیتی ماوراءطبیعی، مکانی می دیدند که نه تنها حوادث 
و وقایع ذکرشده در کتاب مقدس در آنجا رخ داده است که باغ عدن2 در آن سرزمین واقع شده است. 
در تصویرگری قرون وسطا از »شرق«، کشورهاِی دوردست آسیا مورد اعتنا واقع نبودند؛ سرزمین شام3 
و سرزمین مقدس که به واسطه ی افسانه ها و باورهای دینی ترسیم شده بودند و محل زندگِی مسیح و 
به واقع به نگاه ایشان محِل تولد عیسی مسیح بود، جغرافیاِی شرق را شکل می داد و مشخص می کرد. 
وجود باغ هاِی فراوان و پوشش گیاهی، مردان قرون وسطا را ترغیب کرد که بهشت عدن در آنجا قرار 
بین مشرق زمینی که مسلمان تصور می شود و غربی که  رادیکال  تقابل  تبارِ  داشته است.4 سرآغاز و 
مسیحی دیده می شود می بایستی در اواخر قرن چهاردهم میالدی دنبال شود. در دوره ی رنسانس که 
بسیاری از واژگان یونانی حیاتی دوباره به خود دیدند، واژه ی »شرق« با تفسیر و تبیین هایی که از میراث 

یونانی با خود به همراه داشت، ذهنیت روشنفکری اروپایی را به خود مشغول کرد.
آنچه عصر روشنگرِی اروپا خوانده می شود، افزایش چشمگیری در پیگیری دانش در مورد شرق و 
شرقیان را به دنبال خود داشت.5 درحالی که سنت های ماقبل تر در خوانش شرق همچنان به حیات خود 
ادامه می دادند، این برهه همراه شد با جمع آوری داده ها در مقیاس جدید و ایجاد نهادها و مؤسسات 
و  خاورمیانه  در  شرک آمیز6  فرهنگ های  مطالعه ی  که  بود  عصر  همین  در  دانشوران؛  برای  مختلف 
افزایش  با  گرفت.  قرار  موردتوجه  اسالم  با  مسیحیت  و  یهودیت  چون  ادیان  بین  تطبیقی  مطالعات 
یافت؛  گسترش  به شدت  تریاک  و  چای  قهوه،  چون  شرقی  کاالهای  مصرف  سرمایه دارانه،  تجارت 
تولید ظروف شرقی به ویژه ظروف چینی و کاالهای لوکس رایج شد و ترجمه ی متون مختلف نواحی 
شرق، کنجکاوی بیشتری را به سوی این جغرافیا سوق داد. مقیاس رو به افزایش فرهنگ های شرق 
که پای خود را حتی به تئاتر و موسیقی کشانده بودند موجب ایجاد فرصت های جدیدی برای ارزیابی 
انتقادی و دقیق تر مسئله ی شرق شدند. دسترسی به چنین مقیاسی که با تغییر سریع روابط سیاسی و 
اقتصادی جهان مهیا شد، امکان تولید یک مفهوم سامان مندتر از واژه ی شرق را ایجاد کرد؛ حاال دیگر 
هند، آناتولی و شرق دور، به مشرق سنتی اضافه شده بودند، دسترسی به سرزمین هایی که انجیل در 
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