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كتابخانه

علومانساني

نگاهي به كتاب ادوارد براون و ايران

ضرورت بازتعريف

عل��وم انس��اني ( )humanitiesي��ا چنانك��ه برخي
از اهل انديشه پيشنهاد ميكنند« ،انس��انيات» در برابر
«طبيعيات» ب��راي «علوم طبيعي» ،ب��ه مجموعهاي از
علوم گفته ميشود كه موضوع آنها فرهنگ انساني است
و از آنجايي كه مفه��وم «فرهن��گ»  cultureمبهم و
داراي تعاريف متعدد و گاه متقابل اس��ت ،در نتيجه ارايه
تعريفي دقيق از علوم انس��اني نيز دش��وار و شايد بتوان
گفت ،غيرممكن اس��ت .در اواخر ق��رن نوزدهم ،ويلهم
ديلتاي ،فيلسوف آلماني براي اشاره به اين علوم از تعبير
 Geisteswissenschaftenبه��ره ب��رد ك��ه بطور
تحتاللفظي ميت��وان آن را علوم ي��ا دانشهاي روحي
يا معنوي ترجمه ك��رد .ديلتاي اي��ن تعبي��ر را در برابر
 Naturwissenschaftenبه كار برد كه آن هم بطور
تحتاللفظي علوم يا معارف طبيعي ترجمه ميش��وند.
امروزه علوم انس��اني مجموعهاي از علوم ش��امل فلسفه،
تاريخ ،زبانشناس��ي ،عل��وم اجتماع��ي ،مطالعات هنر،
مطالعات رس��انه ،حقوق ،الهيات ،اقتصاد ،روانشناسي
و ...را در بر ميگيرد .آشكار اس��ت كه همه اين رشتهها و
شاخههاي علمي سابقهاي طوالني به اندازه تاريخ دانش
بشري دارند ،اما تمايز و تخصصيشدن رشتههاي علمي
از ميانه س��ده نوزدهم و در دانشگاهها آغاز شد و هر يك از
اين علوم نيز خود به زيرشاخههاي فراواني تقسيم شدند.
برايمثالفلسفهمجموعهكثيريازشاخههاچونفلسفه
ذهن ،فلسفه علم ،فلسفه دين ،فلس��فه اخالق و ...را در بر
ميگيرد يا عل��وم اجتماعي به زيرش��اخههاي متعددي
چون جامعهشناسي ،انسانشناسي ،مطالعات فرهنگي،
مطالعات جنسيت ،جامعهشناسي هنر ،جامعهشناسي
سياسي و ...تقسيم ميش��ود .موضوع عموم اين دانشها
انسان در مقام موجودي فرهنگي است كه زيستجهاني
فرهنگي را ميسازد و در آن به فعاليت و كنش ميپردازد.
روش پرداخت��ن ب��ه اي��ن موض��وع در اين عل��وم البته
متفاوت است.چنان كه گفته شد ،موضوع علوم انساني،
زيستجهان فرهنگي انسان است ،اما هر يك از رشتهها
و ش��اخهها در علوم انس��اني مذكور ،وجه ي��ا وجوهي از
انسان را مورد بحث و بررسي قرار ميدهند .براي مثال در
روانشناسي ،رفتارهاي انسان اعم از گفتارها و كردارهاي
او به هدف ش��ناخت وجه دروني وجودش (يعني باورها و
احساسات و اميالش) يعني روان يا بهتر بگوييم ،نفس او
مورد مطالعه قرار ميگيرد .اين مطالعه يا با روش تجربي
يا به شيوه نظرورزانه ( )speculativeصورت ميگيرد.
در اقتصاد به ش��يوههاي تخصيص امكان��ات محدود در
سطح فردي يا جمعي پرداخته ميشود .علوم اجتماعي
نيز متضمن مطالعه انسان به عنوان موجودي اجتماعي
است .منتها وجه اجتماعي انس��ان چنان كه اشاره شد،
در اين عل��وم از جنبههاي گوناگوني م��ورد مطالعه قرار
ميگيرد .براي نمونه در جامعهشناس��ي محض يا نظري
به نظريات و ديدگاههاي فلس��في متفكران درباره حيات
اجتماعي انسان پرداخته ميشود ،در حالي كه شاخهاي
چون جامعهشناس��ي سياس��ي ،نس��بت ميان جامعه و
سياس��ت به طور خاص را ميكاود يا جامعهشناسي هنر
به وجه اجتماعي شاخههاي مختلف هنر اختصاص دارد.
انسانشناس��ي مطالعه ويژگيها و اختصاصات انس��ان،
رفتارها و جوامع انساني را در گذشته و اكنون وجهه نظر
داردومطالعاتفرهنگي،بهفرهنگانسانيونحوهبازتوليد
و بازتاب آن در س��بك زندگ��ي فردي و جمعي انس��ان
ميپردازد .يكي از بحثهاي متاخ��ر ،رايج و تاملبرانگيز
در علوم انساني آن است كه انساني كه در اين شاخههاي
متفاوت مورد مطالعه قرار ميگيرد ،آيا انسان انضمامي و
واقعي بيرون مناسبات دانش است يا انس��اني انتزاعي و
فروكاستهبهمفهوميمثاليناست؟ازآنجاييكهبرخالف
تصورخامپيشين،دانشازارزشيكسرهگسستهنيست
و معرفت در ربطي ناگسس��تني به ق��درت پديد ميآيد،
گزينش وجه يا وجوهي از انس��ان براي مطالعه بر اساس
چه ارزشه��ا و هنجارهايي صورت ميگي��رد؟ رجوع به
خود واقعيت ،شعاري است كه پديدارشناسان ميدادند
و ميگفتن��د در مطالعه علم��ي بايد هم��ه مفروضات را
تعليق كرد و در پرانتز گذاش��ت .اصحاب هرمنوتيك اما
خاطرنشانساختندكهچنينآرمانيدستنيافتنياست
ودرهررويكرديبهامرواقع،باپيشانگاشتوپيشداشت
و پيشداده و از افقي مش��خص صورت ميپذيرد .نهايت
كاري كه دانشمند ميتواند بكند اين است كه تا سر حد
امكان،مختصاتاينافقرابراي خودوديگرانروشنكند
و آگاهانه به مطالعه انسان بپردازد .توجه به اين ارزشها به
ويژهدرعصرپسااستعمارياهميتدوچندانييافتهاست.
بهعبارتديگرهمسوباتغييراتجديدرنظامبينالمللي
جهاني و تغييراتي كه در مناس��بات ق��درت پديد آمده،
اصحاب علوم انساني نيز متوجه ش��دند بسياري از آنچه
به عنوان معرفت توليد كردهاند ،مبتني بر اروپامحوري و
ديگريسازي ساير جوامع بوده و در نتيجه مطالعه انسان
در جوامع غربي ،از پشت عينك «انس��ان مدرن غربي»
ممكن شده اس��ت .ديگر ويژگي علوم انساني متاخر اين
اس��ت كه در مطالعه انس��ان ،گروههاي مختلف و واقعي
انسانها مطالعه ش��وند و به جاي در نظر آوردن انسان به
عنوان امري كلي و منتزع از ش��رايط عيني ،او را در بستر
واقعيت در نظر بگيرند .بر اساس چنين رويكردي بود كه
نگاه تخصصيشده و شاخهشاخه پيش��ين محل ترديد
قرار گرف��ت و رهيافتهاي ميانرش��تهاي اهميت پيدا
كرد .همچنين همسو با دموكراتيزه ش��دن دانش ،از اين
نيز بحث شد كه همه گروههاي انساني مورد مطالعه قرار
بگيرند و مفهوم «مردم»  peopleاهميتي اساسي يافت.
اين رويكرد اخير مطلقا به معناي عوامگرا (پوپوليس��تي
شدن) علوم انساني نيست ،بلكه سخن بر سر آن است كه
علوم انساني به جاي نگاه تخصصيشده پيشين ،انسانها
را در متن زندگ��ي واقع��ي و روزمره و با در نظر داش��تن
پيچيدگيهاي اين در همتنيدگ��ي مطالعه كند .بحث
از جامعهشناس��ي مردممدار بر بستر چنين تحوالتي در
علوم انساني مطرح شده است و مدعاي آن مطالعه مردم
در كليت آن اس��ت .آرمان اين نگاه آن است كه مردم نيز
درفرآيندتوليدمعرفتدخالتكنند.البتهجامعهشناسي
مردممدار هنوز در آغاز راه خود اس��ت ،همچنان كه علوم
انس��اني با ترجيحات و رويكردهايي كه ذكر شد ،مراحل
نخس��تين خود را طي ميكند .در اين مس��ير بايد ديد
اصحابعلوماجتماعيتاچهميزانميتوانندازشعاردادن
و كليگوييهايي مرسوم فاصله بگيرند و با مباني مذكور
گاميواقعيدرمسيرشناختواقعيتانسانوفهمزواياي
پنهانوخفايايوجوداوبگشايند.
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فراز و فرود علوم انساني در گفتوگو با عليرضا مالييتواني
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نيمامختاري/اعتماد

مرتضيويسي-مرتضيشيري
علومانس�انيبهمعنايمدرنوامروزيآناز
چهزمانيواردايرانش�د؟پاسخبهاينسوال
صرفايكپاس�ختاريخينيس�تبلكهدقيقا
معطوفبهجامعهامروزمااست.تجربههيچگاه
نميتوان�دمنقط�عوب�دونتكيهب�رميراث
تاريخيشكلبگيرد.بههمينجهتآشناييبا
اولينمواجههماباعلومانسانيمدرنميتواند
بهفه�مموضعام�روزيم�اندرقب�العلوم
انسانيكمككند.عليرضامالييتواني،استاد
پژوهش�گاهفرهنگوعلومانس�انيكتابيبا
عنوان«سرگذش�تنهادهايپژوهشيعلوم
انس�انيدرايران»رادردستچاپداردكهبه
طورمفصلاي�نموضوعرام�وردواكاويقرار
دادهاست.بهاينبهانهگفتوگوييبااوترتيب
داديمتاباچندوچوناينموضوعبيشترآشنا
شويم.
زمان�يكهازعل�ومانس�انيجديدصحبت
ميكني�م،آياميتوانيممبدامش�خصيبراي
آندرنظرگرفت؟
پاس��خ دادن به اين س��وال خيلي راحت نيست اوال
اينكه ما در برشهاي تمدن��ي و تاريخي نميتوانيم
با يك خطكش دقيق گسس��تها و پيوس��تها را
اندازهگيري كنيم .اين بدين معنا اس��ت كه اساس��ا
نميتوان مبدا مش��خصي براي اتفاقات تاريخي در
نظر گرفت .اما به اين دليل كه نس��بت مش��خصي
ميان انسان مدرن و علوم مدرن وجود دارد ميتوانيم
شكلگيري علوم انس��اني جديد را همزمان با ورود
مدرنيته به اي��ران بدانيم .بع��د از جنگهاي ايران و
روس ما اولين برخورده��اي عيني با جهان جديد را
تجربه كرديم و س��فرنامههاي ايرانيان در غرب نيز
ميراث اين دوران است .اگر به س��فرنامههاي نسل
اول ايراني��ان به اروپا ن��گاه كنيد مطال��ب زيادي را
درباره نظم حقوقي جديد و انس��ان مدرن مشاهده
ميكنيد .زماني كه اين متون در داخل ايران منتشر
شد تمام س��طوح جامعه از نخبگان و روشنفكران با
جهان جديدي آشنا ش��دند .درواقع اين سفرنامهها
اولين مت��ون مربوط به علم انس��اني جديد در ايران
بود .از همان زمان اعزام دانش��جو به اروپا آغاز ش��د
و مدارس جديد در داخل ايران ش��كل گرفت .شايد
اولين نه��اد مدرني ك��ه در ايران به ش��كلي مدرن
علوم انس��اني مدرن را در دس��تور كار خود قرار داد
داراالنطباع��ات ناصري ب��ود كه در آنجا نخس��تين
پژوهشهاي انس��اني صورت گرفت كه در آن مكان
گروههاي كثيري براي ترجمه كتابهاي مختلفي
در رش��تههاي علوم انساني ش��كل گرفته بود .اين
نشانگر اين بود كه فهم جهان جديد جز در پرتو علوم
انس��اني امكانپذير نيس��ت .با ورود تكنولوژيهاي
جديد به جامعه ايران مردم نياز به فهم بيش��تر اين
دنياي جديد داش��تند ب��ه همين جه��ت نيازمند
متون��ي بودند كه ماهي��ت اين تح��والت را توضيح
دهد .در همين راس��تا نهادهاي آموزش��ي بيشتري
مانند دارالفنون شكل گرفت كه در آنجا درسهاي
مختلفي درباره علوم انس��اني گنجانده ش��ده بود.
نهض��ت مدرسهس��ازي ،ش��كلگيري مطبوعات و
روزنامهه��ا ،اولين نمايشهاي تئات��ر و ...همگي در
انتقال پيام علوم انساني جديد در ايران موثر بودند.
بهنظرش�ماآي�انحوهآش�ناييماب�اعلوم
انس�انيجديدبس�ياراجماليوب�هعبارتي
سطحيبودهاست؟
طبيعتا ما نميتوانستيم نسبت به موقعيت تاريخي
و سياسي كه داشتيم فهم عميقي از دستاوردهاي
علوم انساني جديد داشته باشيم .جامعه همچنان
درگير بيس��وادي بود و حتي اگ��ر متوني ترجمه
يا روزنامهاي منتش��ر ميش��د مخاطب��ان كثيري
پيدا نميكرد .همچنين نيروهاي س��نتي در ايران
آن زمان بس��يار قدرتمند بودند و ب��ه اين راحتي
علوم مدرن نميتوانس��ت از موانعي كه آنها ايجاد
ميكردند ،عبور كند.

ش�ايديكيازموانعاصليدرش�كلگيري
معرفتانس�انيجديدتاكيدب�رفنمحوري
علومجدي�دبودوبيش�تربع�دتكنولوژيك
وفنيعلمم�وردتوجهق�رارميگرفتتابعد
انسانيآن.نظرشماچيست؟
اين موضوع را بايد به اين ص��ورت نگاه كرد كه فهم
ما ايرانيان از علوم انس��اني جديد در هر سطحي كه
بود به هر حال نتايج سياس��ي مهمي در پي داشت.
نمونه عيني اين قضيه خود مشروطه بود كه حاصل
همين نگاه تدريحي و به قول شما اجمالي بود .بعد از
مش��روطه ما وارد يك دوره جديد از مواجهه با علوم
انساني جديد ميشويم .يك قضيه كلي وجود دارد
آن هم اين است كه تاريخ نش��ان داده علوم انساني
در فضاي باز دموكراتيك رش��د ميكند و هر ميزان
كه استبداد در جامعه فراگيرتر و عميقتر باشد علوم
انساني نيز به عقب مينشيند .در انقالب مشروطه ما
به چنين فرصت تاريخي بزرگي دست پيدا كرديم.
هر چند دستاوردهاي علمي و انساني ما قابل قياس
با كشورهاي پيشرفته نبود اما به مدد همين فضاي
باز سياس��ي اين امكان ش��كل گرفت كه بسياري از
نخبگان و روش��نفكران بحث علوم انساني در ايران
را گس��ترش دادند .اينجا بود كه ما عم��ال فهم فقر
تاريخي خودمان را در مواجه با مفاهيم مدرن درك
كرديم و حس كرديم اين مفاهيم را يا بايد خودمان
تعريف كنيم يا ترجمه كني��م .همين موضوع باعث

كرد .تاريخي كه به تودهها توجه داش��ت نه اشراف و
نخبگان جامعه و اين از اهميت بااليي برخوردار بود.
بعد از مش��روطه هيچ روايتي نيست كه در آن مردم
وجود نداشته باشند.
بهنظرش�مااي�نگ�زارهصحيحاس�تكه
ايرانيهابيش�تربامحصوالتدني�ايمدرن
آش�ناش�دندوتوجهيب�همبانيفك�ريآن
نداشتند؟
به نظر من نميتوان يك حكم كل��ي صادر كرد .اگر
اين حرف صحيح باشد چگونه ميتوانيم يك انقالب
ساختاري ايجاد كنيم ،درحالي كه ميدانيم انقالب
مش��روطه يك تحول س��اختاري عميق در جامعه
اي��ران بود .ش��ايد به تعبيري درس��ت باش��د كه ما
فهم دقيقي از مباني فكري و فلس��في جهان جديد
نداشتيم يا آثار بسياري از متفكران رنسانس به اين
سو را مطالعه نكرده بوديم اما به اين معنا نيست كه
اساس��ا به آنها بيتوجه بوديم .در همين س��فرنامه
كه اشاره شد اگر به س��فرنامه ميرزا صالح شيرازي و
ديگران رجوع كنيد متوجه ميش��ويد كه آنها صرفا
در حيرت نيس��تند بلكه به مس��ائل فكري و مباني
اجتماعي نيز توجه و تامل ميكنن��د .هر چند نه با
عمق و دقت باال اما همين مشاهدات به ظاهر ساده
نوعي بازانديشي محسوب ميش��د كه براي آگاهي
يك شخص يا جامعه به نظر من كفايت ميكند.
يكيازاص�ولومبانيعلومانس�انيمدرن
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سفرنامههايايرانياندرغربنيزميراثايندوراناست.
تاريخنش�اندادهعلومانس�انيدرفضايبازدموكراتيكرش�دميكندوه�رميزانكه
استبداددرجامعهفراگيرتروعميقترباشدعلومانسانينيزبهعقبمينشيند.
اوليننهادمدرنيكهدرايرانبهش�كليمدرنعلومانس�انيمدرنرادردستوركارخود
قراردادداراالنطباعاتناصريبودكهدرآنجانخستينپژوهشهايانسانيصورتگرفت.
در40شمس�يمابايكتحولبس�يارمتفاوتدرعلومانس�انيايرانمواجههستيمكه
هيچگاهدرتاريخايرانسابقهنداش�تهاستوآنهمتاس�يسنهادهايپژوهشيبهجاي
دانشگاهاست.
تاپيشازمش�روطهتماميحوزههايهنروادبياتكامالدرباريبودوليبعدازمشروطه
شاهدش�كلگيريهنروادبياتمردميهس�تيمكهدرتماميحوزهاازجملهشعر،رمان،
موسيقي،معماري،نمايشوحتينقاشيهمگيبرآمدهازدلمردمعاديبودند.
علمتاريخكهپيشازمش�روطهدرخدمتصاحبانقدرتبوددردورانپسازمشروطه
تحولچشمگيريپيداكرد.تاريخيكهبهتودههاتوجهداشتنهاشرافونخبگانجامعهو
اينازاهميتباالييبرخورداربود.بعدازمشروطههيچروايتينيستكهدرآنمردموجود
نداشتهباشد.
ميش��د مدارس جديد مانند مدرسه علوم سياسي
ش��كل بگيرد ت��ا ديپلماتهايي را تربي��ت كند كه
اقتضائات دني��اي جدي��د را درك كنن��د .در خود
مش��روطه كه مهمترين بحث آن قانونگذاري است
بايد با پرداخته��اي جديد در حوزه علوم انس��اني
پيش برده ميشد .اينها مس��ائلي بودند كه بسياري
از نخبگان فرهنگي آن زمان را به خود مشغول كرده
بود و همانجا بود كه اين نخبگان به اهميت آموزش
و مدارس جديد پي بردند.
آياتاثيرمشروطهصرفادرشكلگيرينظام
آموزشجديددرحوزهعلومانسانيبود؟
نه قطعا اي��ن گونه نبود .تاثير مهم مش��روطه را بايد
در انقالب فكري جست كه س��عي داشت اين نظام
آموزشي را داير كند .درواقع انقالب مشروطه باعث
شد همه حوزههاي مربوط به انس��ان از جمله تمام
رشتههاي هنر و ادبيات مردمي و تودهاي شود .بايد
به اين نكته دقت كنيد تا پيش از مش��روطه تمامي
حوزههاي هنر و ادبيات كام��ال درباري بود ولي بعد
از مشروطه شاهد شكلگيري هنر و ادبيات مردمي
هس��تيم در تمامي حوزه��ا از جمله ش��عر ،رمان،
موس��يقي ،معماري ،نمايش و حتي نقاشي همگي
بر آم��ده از دل م��ردم ع��ادي بودن��د .در واقع همه
ساحتهاي علوم انساني به واس��طه همين انقالب
فكري مش��روطه بود كه در ميان مردم جاي گرفت
و در ادامه رش��د و تعالي يافت .همين علم تاريخ كه
پيش از مش��روطه در خدمت صاحب��ان قدرت بود
در دوران پس از مش��روطه تحول چشمگيري پيدا

تكيهآنبرمفهوماومانيستيآناست.بهنظر
شماروش�نفكرانومروجانعلومانسانيدر
ايرانبهاينامرآگاهيداشتند؟
من فكر ميكنم نميتوان به راحت��ي گفت كه آنها
وجه اومانيس��تي علوم را درك نميكردند .كس��ي
مثل آخون��دزاده نش��ان ميدهد كه درك��ي از اين
موضوع داشته هرچند كه او ش��ايد فيلسوفان عصر
روشنگري را كامال مطالعه نكرده بود .اما ميتوان اين
پرسش را مطرح كرد انسانيهاي امروزي كه ادعاي
مدرن بودن را دارند همگي دكارت و كانت را مطالعه
كردهاند؟ اين مسائل تجربههاي زيسته هستند كه
در فكر انس��انها نمود پيدا ميكنن��د .فردي كه در
متن تمدن جديد قرار ميگيرد الجرم فهم و نگرش
او با انسان پيشامدرن متفاوت ميشود.
توجه داش��ته باش��يد كه دول��ت در آن زمان هيچ
اطالعي از تبعات گس��ترش علوم انساني جديد در
ايران را نداش��ت .دولت نميدانس��ت كه اين اطالع
از جه��ان جديد ممكن اس��ت عامل تزل��زل قدرت
در درون حاكمي��ت باش��د .برخالف اي��ن موضوع
دولت فكر ميكرد ترويج اي��ن علوم منجر به تقويت
جايگاهش خواهد ش��د .ب��راي مثال در تاس��يس
دانشگاه تهران نگاه حاكميت اين است كه دانشگاه
تهران چگونه نيروهاي جديدي براي تثبيت قدرت
دول��ت كارك��رد خواهند داش��ت اما به تدري��ج و با
گسترش علوم انس��اني جديد تبعات و تاثيرات آن
براي دولت نمايان ميش��ود چه ميزان اين مفاهيم
جديد ميتوانند تبعات سياس��ي داش��ته باشند .ما

زماني ك��ه دورههاي مختل��ف تاريخ معاص��ر ايران
را مطالعه ميكنيم كامال متوجه ميش��ويم كه چه
ميزان دانشگاهها برخالف قصد و نيت سازندگان آن
چه ميزان سياسي ميشوند.
حوزهوروحانيتنس�بتبهاولينمواجهات
ورودعلومانس�انيمدرنچهمواضعياتخاذ
كرد؟
روحانيت در آن زمان با ش��ك و ترديد عميقي با اين
فضا مواجه شد .فروغي از بانيان مدرسه علوم سياسي
در ايران بود كه در خاطرات خود ميگويد« :زماني كه
مدرسه علوم سياس��ي را داير كرديم به ناگزير وقتي
كه از حق��وق بينالملل صحب��ت ميكرديم مجبور
بوديم از توانايي حوزههاي علميه اس��تفاده كنيم به
همين دليل از چند تن از روحاني��ون دعوت كرديم
به مدرس��ه بيايند و تطبيق علوم جديد با علوم ديني
با ما كنند ولي متاسفانه موفق به همكاري نشديم».
مثالهاي زياد تاريخي ديگري وجود دارد كه نش��ان
ميدهد روحانيت نس��بت به اين تحوالت خوشبين
نبود و همراه نميش��د .هرچند جرياني از روحانيت
تحت عنوان دگرانديشان ديني شكل گرفته بود كه
در ميان آنها به مدارس جديد و علوم انس��اني مدرن
نگاه مثبتي وجود داش��ت اما اينها تعداد قليلي بودند
و در ميان دس��تگاه روحانيت جايگاهي نداش��تند و
به همين جهت صداي آنها پ��ژواك عميقي در ميان
جامعهنداشت.
ميدانيمكهشماكتابيدردستچاپداريد
دربارهعل�ومانس�انيدردورانپهل�وياگر
امكاندارددرب�ارهجايگاهعلومانس�انيدر
ايندورانبپردازيم.آيادرايندورانباتحول
جديديمواجههستيم؟
بله ،در دوران پهلوي با تحول عميقي در حوزه علوم
انساني مواجه هس��تيم .اين تحول با روي كار آمدن
رضا ش��اه و نگاه كادرس��ازي كه دارد آغاز ميشود.
درواقع رضا ش��اه همانگونه كه گفته شد به تبعات
موضوع آگاهي ندارد .در س��الهاي  1320تا 1332
يعني كودتاي  28مرداد علوم انس��اني در ايران يك
جهش عميق داشت كه باعث شد مباحث جديدي
در گس��تره فضاي معرفتي ايران ايجاد شود .در اين
دوران بس��ياري از فعاالن دوره مش��روطه خاطرات
خود را بازنويس��ي كردن��د ش��خصيتهايي مانند
ملكالش��عراي بهار ،عبداهلل مس��توفي و بس��ياري
از فعاالن ديگر كه سعي داش��تند با اين كار روايتي
متفاوتتر از روايت رضاشاه از مشروطه ارايه كنند.
امااينفضايپويابعدازكودتاي28مردادبه
قهقرارفت.آياباگسترشمستبدانهدولتدر
دورانمحمدرضاش�اهعلومانسانينيزهمين
سرنوشتراپيداكرد؟
در سال  40شمس��ي ما با يك تحول بسيار متفاوت
در علوم انس��اني ايران مواجه هس��تيم كه هيچگاه
در تاري��خ اي��ران س��ابقه نداش��ته اس��ت و آن هم
تاسيس نهادهاي پژوهش��ي به جاي دانشگاه است.
اين به معناي آن نيس��ت كه پي��ش از اين نهادهاي
پژوهش��ي نداش��تيم .در اواخر ده��ه  40انبوهي از
موسسات پژوهشي علوم انس��اني در ايران داير شد
مانند بنياد فرهنگ ايران ،انجمن شاهنشاهي فلسفه
ايران ،فرهنگستان ادب ،پژوهشكده علوم ارتباطي
و توس��عه و بس��ياري نهاد ديگر كه م��ن در كتابم
به تفصيل از آنها نام ب��ردهام .حكومت در اين نقطه
تاريخي پي برد علوم انس��انياي كه در دانش��گاهها
تروي��ج مييابند پاس��خگوي بحرانهاي كش��ور و
حاكميت نيست .كش��وري كه كودتاي  28مرداد را
پشت سر گذاشته است با تاثيرات انقالب سفيد ،در
حال حركت اس��ت قطعا نياز به فضاي علمي جهت
مشروعيتس��ازي نياز دارد و دانشگاهها پاسخگوي
نيازهاي دولت نبودند .در شرايطي كه دانشگاههاي
كشور پايگاه نيروهاي سياسي مختلف از جمله چپ
شده بود مهمترين پاسخ دولت به اين وضعيت ايجاد
همين نهادها و موسسات علوم انساني بود تا به دور از
هياهو و حواشي سياسي پاسخگوي نيازمنديهاي
رژي��م باش��د .اينجاس��ت كه ميت��وان به فلس��فه
شكلگيري موسسات پژوهشي در ايران پرداخت.

از در غربي پرديس مركزي دانش��گاه ته��ران در خيابان
ش��انزده آذر كه بيرون بزنيم ،چند قدم پايينتر به سمت
خيابان انقالب دست راس��ت به خياباني با عرض حدود
س��يزده-چهارده متر برميخوريم كه ت��ا خيابان كارگر
ش��مالي طولي كمتر از  250متر دارد و نام��ش «ادوارد
براون» است .جالب اس��ت كه ادامه اين خيابان از سوي
ديگرخيابانكارگرتاخيابانتوحيد،بهنامفرصتشيرازي
( ،)1299-1233شاعر ،اديب و موسيقيدان ايراني اواخر
دوره قاجار ثبت شده است .بعيد است اگر از رهگذران اين
دو خيابان كه نزديك دانش��گاه و مركز كتابفروشيهاي
تهران اس��ت و يكي از فرهنگيترين جاهاي ايران است،
بپرس��يم كه آيا فرصت ش��يرازي را ميشناس��يد ،افراد
زيادي پاس��خ مثبت بدهند ،چه برس��د به زمان��ي كه از
ايشان بخواهيم درباره ادوارد براون سخن بگويند!ادوارد
گرانويل ب��راون (1862-1926م) از مستش��رقان نامآور
بريتانيايي است كه در خانوادهاي ثروتمند به دنيا آمد كه
در نوجواني از روشنفكري پدرش استفاده كرد و به جاي
مهندس شدن ،نخس��ت تصميم گرفت پزشك شود ،اما
روزگار سرنوشت او را تغيير داد .به جنگ عثماني و روس
در  1877-1878عالقهمند ش��د و تصميم گرفت افسر
شود ،اما مقرر شد كه در كيمبريج پزشكي بخواند .البته
پيش از آن به ياد گرفتن زبان تركي پرداخت ،اما متوجه
ش��د كه «براي كسي كه عربي و فارس��ي ندانسته باشد،
محال است كه زبان تركي را خوب ياد بگيرد ».با شنيدن
شعري از س��عدي« ،محظوظ» ش��د و ديد كه «فارسي
خيلي شيرين است» .فارسي را نزد استاداني «فاضل ولي
غيرعادي» فراميگيرد و در س��ال  1884يعني دو سال
پس از اخذ درجه ليس��انس طبيعي ،به گرفتن ليسانس
زبانهاي ش��رقي نيز موفق ميش��ود .از ديگر استادان او
در اين زمينه يكي ادوارد هان��ري پالمر ،زباندان ،محقق،
شاعر و مترجم و سياس��تمدار بحثبرانگيز است .براون
پس از گذراندن دومين امتحان پزش��كي ،به تش��ويق و
حمايت پدرش به تركيه سفر ميكند و در آنجا دو معلم
به نامهاي نظامالدين و بهاءالدين در زمينه دس��تور زبان
تركي و فارس��ي و عرفان و تصوف پيدا ميكند .او در اين
س��فر همچنين با محمدطاهر ،مدير روزنامه اختر آشنا
ميشود و بعدها با نويسندگان اين نش��ريه ،چون ميرزا
حبيب اصفهان��ي و ميرزاآقاخان كرماني آش��نايي پيدا
ميكند .اين سفر همچنين سبب ميش��ود در عزمش
براي ورود به ارتش عثماني خلل وارد ش��ود و همت خود
را مصروف ادب و عرفان فارس��ي كند .در تابستان 1884
دوره ليسانس هندوس��تاني را ميدهد و چون فارسي و
تركي و عربي ميداند ،جزو دانش��جويان ممتاز است ،اما
براي اتمام كار پزشكي به لندن بازميگردد .در همين ايام
است كه ويليام رايت ،استاد كرسي عربي به او خاطرنشان
ميكند كه شرقشناسي مس��يري پرهزينه و كمدرآمد
است و در راهي پر مشقت گام گذاشته است .به هر حال
براون براي امرار معاش ،پزشكي را به خاتمه ميرساند كه
اتفاقيخوشايندمسيرزندگياوراتغييرميدهد:پذيرش
او به عنوان «فلو» (استاد يا
مدرس)دركالجكيمبريج.
ورود به فضاي دانشگاهي
شرقشناس��ي كيمبريج،
ب��راون را قادر ميس��ازد
بطور جدي و اساس��ي به
عالق��ه اصل��ياش يعني
شرقشناس��ي و فرهنگ
و تاريخ ايران بپردازد .در س��ال  1887براون قصد س��فر
به ايران ميكند .پس از آماده كردن مقدمات س��فر ،روز
چهارم اكتبر  1887به طرابوزان م��يرود و از آنجا آماده
سفر به ايران ميشود .پس از گذش��تن از مرز تركيه از راه
خوي وارد تبريز شد و سپس به تهران آمد .براون در طول
سفر توجه ويژهاي به زبان اهالي دارد و طرز تلفظ كلمات
و مطالعه در گويشهاي مختلف مورد عالقه اوست .مردم
نيزازاطالعاتپزشكياواستفادهميكنند.يادداشتهاي
سفربراوندركتابيكسالدرميانايرانيانمنتشرشده
اس��ت .در اين كتاب جزييات جالب توج��ه و خواندني از
وضعيت ايران ،مردم و بزرگان و عالماني كه براون در طول
س��فر با آنها ديدار ميكند ،ميخوانيم .پس از بازگشت از
سفر رسما كار آكادميك خود را با تدريس زبان و ادبيات
فارس��ي در كالج پمبروك از كالجهاي قديمي كيمبريج
آغاز ميكند و ب��ه مطالعه و تحقيق در عرف��ان و تصوف
نيز ميپردازد .حاصل اين س��الها آثار ارزشمندي چون
تاريخ ادبي ايران (در چهار جلد) است .فصل مهم ديگري
از زندگي براون به روابط او با مشروطهخواهان و حمايتش
از مش��روطه ايراني بازميگردد .تفصيل اين بحث و ساير
فعاليتهاي اين مستش��رق پركار را ميت��وان در كتاب
ادواردبراونوايران،نوشتهحسنجواديخواند.ايناستاد
ادبياتدانشگاههايكيمبريج،تهرانوبركليدراينكتاب
درخشان به تفصيل وجوه مختلف زندگي و آثار براون را
واكاوي كرده و تصويري جامع و دقي��ق و پر از جزييات و
خواندني و تصويري زنده و گويا از او ارايه ميكند .جوادي
در اين كتاب همچنين به تاثير مهم براون در ايجاد نهضت
ايرانشناسي و پرورش شاگردان برجستهاي چون رينالد
نيكلسون اش��اره ميكند .او كتاب را با اس��تفاده از اسناد
و مدارك و كتابهايي منتشر نش��ده از براون يا درباره او
نوشته و براي نگارش آن با بزرگاني چون الرنس الكهارت،
جان گرني ،پيتر چكلوفس��كي و ...مش��اوره و همكاري
كرده اس��ت .بطور خالصه با مطالعه اين كتاب به خوبي
درمييابيم كه چرا خياباني در نزديكي دانشگاه تهران به
نام براون ضرب شده اس��ت .براون چه كسي بوده است،
مستشرقي كه در شناخت ميراث ادبي و فرهنگي ايران نه
فقط به ساير جهانيان كه حتي به خود فارسيزبانان نقش
موثري داشته و گذشته از معرفي جنبههاي مغفول اين
ميراث عظيم ،از اصليترين پايهگذاران نگاه روشمند به
تاريخادبيايراناست.
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