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Philology means the study of culture through language and attention to the
linguistic nature of culture. Philology has been a major part of European
Orientalism since the 18th century. Attention to Eastern languages began with
biblical studies, with the advent of philology gradually separating its path from
theology and becoming a way of understanding Eastern languages and texts. The
need to learn Arabic, Persian and other Eastern languages led to the
establishment of schools in Europe. It started in France but continued in
Germany. In this article, after a brief overview of Orientalism and expressing the
turning points of Iranian studies in Germany, the academic tradition of philology
is explained in detail. Then, the importance of the philological method in the
two traditions of German Orientalism (romantic and philological) is illustrated.
The Romantic tradition relies more on the translation of Oriental texts and uses
philology as a means of improving the quality of translation. The philological
tradition seeks the historical reconstruction of text and language, and follows a
neat trajectory. The importance of the philological method is attention to the text
and its context. Classical philology, with its teaching of Oriental languages and
manuscripts, has provided rich sources, from dictionaries to catalogs and
corrected texts. In this tradition, the analysis of the Quran and the reconstruction
of its context play a pivotal role. The importance of the philological tradition in
the study of the sacred text is the abandonment of the concept of sanctity, which
makes it possible to research the context and details of the text. This article deals
with the genealogy of German philologists and the classification of their
services at the levels of translation, cataloging, and proofreading of Persian and
Arabic texts, and shows its evolution from the first generation to the golden age
in the twentieth century. The focus of the article is on correcting mystical and
Islamic texts and the projects of German-speaking orientalists in this field.
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آزاده شریفی

1

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

علیرضا حاجیان نژاد
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله99/2/29 :؛ تاریخ پذیرش مقاله99/6/23 :
علمی  -پژوهشی

چکیده
فیلولوژی به معنای مطالعة فرهنگ از خالل زبان و توجه به خصلت زبانی فرهنگ است .روش فیلولوژی
از قرن هجدهم بخش عمدهای از شرقشناسی اروپایی را در برمیگیرد .توجه به زبانهای شرقی از
مطالعات کتاب مقدس آغاز شد ،فیلولوژی بهتدریج مسیر خود را از الهیات جدا کرد و به روشی برای
فهم زبان و متون شرقی تبدیل شد .نیاز به یادگیری عربی (و سایر زبانهای شرقی) تأسیس مدارسی را
در اروپا موجب شد نخست در فرانسه و سپس در آلمان ،آلمانی زبانها برخالف همکاران اروپایی خود
رویکرد استعماری و سیاسی به مشرق زمین نداشتند و وجه تمایز آنها همین تکیه بر روش فیلولوژیک
است .در این مقاله ،پس از گذری کوتاه بر شرقشناسی و بیان نقاط عطف ایرانشناسی در آلمان ،سنت
دانشگاهی فیلولوژی تشریح شده است .سپس اهمیت روش فیلولوژی در دو سنت مهم شرقشناسی
آلمان (رمانتیک و فیلولوژیک) بازنموده شده است .سنت رمانتیک بیشتر بر ترجمة متون شرقی تکیه
دارد و فیلولوژی را به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت ترجمه میخواهد .سنت فیلولوژیک در پی
بازسازی تاریخی متن و زبان است و خط سیر منظمی را دنبال میکند .اهمیت روش فیلولوژی
متنمداری و توجه به بافت متن است .فیلولوژیِ کالسیک منابعی غنی از فرهنگ لغات تا فهرستهای
نسخ و تصحیحهای دقیق فراهم آورده است .در این سنت هم تحلیل کتاب مقدس مسلمانان و بازسازی
بافت آن نقش محوری داشته است .اهمیت سنت فیلولوژیک در بررسی متن مقدس کنار گذاشتن مفهوم
تقدس است که امکان تحقی ق در بافت و جزییات متن و نیز پرسش از گویندة آن را فراهم میکند .این
مقاله به تبارشناسی فیلولوگهای آلمانی و ردهبندی خدمات ایشان در سطوح ترجمه ،فهرستنویسی و
تصحیح متون فارسی (و عربی) میپردازد و روند تکامل آن را از نسل اول شاگردان دوساسی (فرایتاگ،
فلوگل و فلیشر) تا دورة طالیی شرقشناسی آلمان در قرن بیستم (ریتر و مایر) نشان میدهد .تمرکز
مقاله بر تصحیح متون عرفانی و اسالمی و اقدامات شرقشناسان آلمانیزبان در این حوزه است.
واژههای کلیدی :سنت رمانتیک ،بافت ،نسخه خطی ،فهرست ،کتاب مقدس.

مقدمه
 .1نگاهی به تاریخ و روند تطور شرقشناسی (با تکیه بر آلمان)

دایرةالمعارف بریتانیکا شرقشناسی را چنین تعریف میکند« :شرقشناسی رشتة علمی
غربی در قرنهای  18و  19است که مطالعة زبانها ،ادبیات ،ادیان ،مکاتب فلسفی،
تاریخ ،هنر و قوانین جوامع شرقی ،به ویژه انواع باستانی آن را ،در برمیگیرد» )1( .در
 .1رایانامة نویسندة مسئول:
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اواخر قرن بیستم ،در جوامع آلمانیزبان شرقشناس کسی بود که به مطالعة زبانهای
غیراروپایی ،به خصوص زبانهای آسیایی و شمال آفریقا اشتغال داشت ( Fragner,1987:
 .)56آغاز شرقشناسی را به قرن 12م .نسبت میدهند؛ هنگامیکه قرآن برای نخستین
بار به زبان التین ترجمه شد و کسانی به آموختن و آموزاندن زبانهای شرقی اهتمام
ورزیدند .کشیش اسپانیایی ،پتروس فینیرابیلیس )2(،دستور ترجمة قرآن به التین را
صادر کرد .ترجمة پراشتباهی که به امر او و به دست روبرت کتونی ( )3و با همراهی
هرمانوس دالماتا 1انجام شد با مطالبی دربارة زندگی پیامبر (ص) و ردیههایی بر اسالم
در مجموعهای به نام طلیطله 2منتشر شد .این مجموعه شامل ترجمهای از قرآن به زبان
التین بود که تا قرن 17م .در اروپا مورد مطالعه و مراجعه بود (Fück,1955:4-
6؛  .)Costigiliolo, 2017: 49-52در  1143م ،.آلبرت کبیر 3نخستین آلمانی بود که
زبان عربی را فراگرفت تا بتواند آثار ارسطو را با ترجمة عربی بخواند و به معاصرانش یاد
دهد وی به خصوص در تعلیم توماس آکویناس ،4عالم برجستة مسیحی ،نقشی اساسی
داشت (طریحی20 :2015 ،؛ العقیقی ،)118-117 :2006 ،البته پیش از او در سال  1616م.
قرآن به زبان آلمانی ترجمه شده بود (حشیشو .)47 :1967 ،قرن  12تا  14م .دورة مواجهه
غرب با شرق و آغاز مقابله با اسالم و مسلمانان در اروپاست .دولت عثمانی خطری جدی
برای اروپا ،به ویژه آلمان ،به شمار میرفت و نخستین تصویری که اروپاییان از اسالم و قرآن داشتند
به عنوان دین و کتابِ ترکان عثمانی بود و حتی قرآن نخستین بار با عناوینی مانند قرآن ترکها،
انجیل ترکها و  ...به آلمانی ترجمه شد.
6
اثر عظیم بارتلمی هربلو 5،خاورشناس فرانسوی ،با عنوان کتابخانه شرقی «نخستین اقدام برای
نوشتن دایرةالمعارفی دربارة اسالم دانسته شده است» (بنگرید به احمدوند و مؤمنی هزاوه-211 :1391 ،
215؛ ایروین )16 :1383 ،ایروین کتابخانه شرقی را آغازِ کار شرقشناسی میداند (ایروین.)16 :1383 ،
گاالن 7همکار اصلی هربلو بود و هنگامی که هربلو در 1695م .درگذشت ،گاالن کار تکمیل
کتابخانة شرقی را بر عهده گرفت و آن را در 1697م .منتشر ساخت .ترجمة گاالن از هزار و یکشب
1. Hermannus Dalmata
2.Corpus Toletanum
)3. Albert the Great ( Albertus Magnus) (1193-1280
)4. Thomas Aquinas (1225-1274
)5. Barthelemy d’Herbelot(1625-1695
6. Bibliotheque orientale
)7. Antoine Gallands)1646-1715
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در دوازده جلد در فاصلة سالهای  1704تا  1717منتشر شد (Heidemann, 2007: 152؛

العقیقی .)156 :2006،گاالن در ترجمة مفصل خود از این اثر مشهور چندان هم وفادارانه عمل نکرده
است .بیوفایی با متن اصلی و ترجمة آزاد میراثی است که گاالن برای مترجمان اروپایی پس از
خود برجای میگذارد (بنگرید به ساجدی78-77 :1387 ،؛ ایروین .)20-17 :1383 ،به نظر ایروین« ،مطالعه
و بررسی جدی هزار و یکشب با توسعة شرقشناسی به عنوان یک نظام دانشگاهی مقارن بود» (؛
ایروین .)48 :1383 ،این ترجمة فرانسوی بر چهرههای مشهوری در سراسر اروپا تأثیر میگذارد که از
مهمترین آنها گوته است.
از نیمة قرن  17م ،.شرقشناسی به سوی علمی شدن گام برداشت .این علمی شدن نخست با
دستهبندی موضوعی علوم مربوط به مشرقزمین صورت پذیرفت .سپس شرقشناسان آلمانی
روشی برآمده از نقد تاریخی را برای بررسی تاریخ و تمدن اسالمی به کار بستند که هدف آن یافتن
بنیادهای فکری و روش مخصوص برای برخورد با این منابع بود نه تحقیر و تضعیف شرق (طریحی،
.)22 :2015
1

هامر پورگشتال  ،شرقشناس اتریشی ،از نخستین مترجمان رسمی دربار وین بود .به سه
زبان عربی ،فارسی و ترکی تسلط داشت .به عنوان مترجم همراه لشکر ناپلئون به مصر و اسکندریه
و  ...سفر کرد و نسخ خطی ارزشمندی را با خود به وین برد .هامر مأموریت یافت تا فهرستی از
نسخه های خطی و چاپی کتابخانة سلطنتی تهیه کند .این فهرست که به التین نوشته
شده است حاوی اطالعات  550نسخه خطی و  162اثر چاپی است ( Galter, 2009:
 .)462در مجموعة آثار وی اشتباهاتی هم وجود دارد و در مجموع میتوان گفت دقت و سالمت
ترجمه قربانی سرعت و تنوع آن شده است (ساجدی155 :1386 ،؛  .)Galter, 2009: 458-4ترجمة
هامر از دیوان حافظ در  1812م .منتشر شد .این ترجمه توجه گوته را به ادبیات فارسی
2
خاصه حافظ جلب کرد تا آنکه حدود هفت سال بعد (1819م ).دیوان غربی -شرقی
مشهور خود را به عنوان پاسخی شاعرانه به حافظ سرود (.)Heidemann, 2007: 154
همزمان ،هامر پورگشتال در وین کتاب تاریخ هنر سخنوری ایران 3را منتشر کرد .این
کتاب نخستین تالش برای تاریخنگاری ادبیات بومی مشرقزمین است ( Galter, 2009:
 .)466روکرت تحتتأثیر گوته و هامر به ادبیات مشرق زمین گروید .آموزش عربی ،فارسی
و ترکی را نزد پورگشتال آغاز و به عنوان مترجم شروع به کار کرد .وی با ترجمة 44
)1. Josef Freiherr von Hammer-Purgstall (1774- 1856
2. WEST-ÖSTLICHER DIWAN
3.Geschichte der schönen Redekünste Persiens.
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غزل موالنا ( 1821م ).قالب غزل را در ادبیات آلمانی پایهگذاری کرد (فیروزآبادی:1389 ،

 .)129روکرت در وین با فریدریش شلگل 1از پیشروان رمانتیسم آلمانی دیدار کرد
(حدادی. )40 :1389 ،در  1888م .بخش اعظم قرآن را به آلمانی روان و مسجع ترجمه
کرد (درخشان مقدم و نارنجی82 -78 :1388 ،؛ العلی حسینات.)75 -74 :1379 ،
نخستین آلمانی که سفرنامهای دربارة ایران نوشت هانس شیلتبرگر 2نام داشت .وی پس از سفر
به شرق و اسارتی سیزده ساله در عثمانی در  1427م .به آلمان بازگشت و سفرنامهای نوشت که
جز فضل تقدم مزیت دیگری ندارد (فیروزآبادی126 :1389 ،؛ همچنین بنگرید به فیروزآبادی.)376 :1390 ،
آشنایی آلمانی زبانها با ادبیات کالسیک فارسی به ترجمة آدام اولئاریوس 3از گلستان و بوستان
سعدی بازمیگردد (1654م ).آدام اولئاریوس نخستین آلمانی بود که در 1635م .در رأس هیئتی از
راه مسکو به ایران سفر کرد )Behzad, 1970: 19- 20( .وی پس از بازگشت به آلمان یادداشتهای
سفر خود را در  1647م .منتشر کرد که با استقبال خوبی مواجه شد و در  1656به چاپ دوم
رسید (حیدری .)122 :1384 ،در نیمة دوم قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم ،مطالعات مربوط به ایران
در اروپا با سه واقع سرنوشتساز مستحکم گردید:
4
 -1دانش نویافته اوستا یعنی کتاب مقدس زرتشتیان ( 1771به دست آنتیل دوپرون)
دوپرون از خانوادهای متوسط در فرانسه برخاسته بود ،به دلیل غلبة کلیسا آموختن زبانهای
باستانی به خصوص عبری در فرانسه ممکن نبود برای همین دوپرون به هلند رفت (رجبنیا:1351 ،
 .)4سرانجام به عنوان سرباز کمپانی هند شرقی به هند رفت و آنجا با مشقت بسیار توانست فارسی
بیاموزد و نسخههایی از اوستا و دیگر متون زرتشتی گردآورد«.نخستین موفقیت بزرگ برای آنکتیل
در آلمان روی داد و اسطورهشناس و زبانشناس بزرگ این کشور ،یوهان فریدریش کلویکر،5کتاب
او را با حواشی فراوان و ترجمه منتشر کرد؛ بنابراین ،اولین شـاخة خاورشـناسی فرانـسه و اروپا
ایرانشناسی بود و اولین ایرانشناس رسمی هم آنکتیل بود» (ساجدی63 :1394 ،؛ ارانسکی-66 :1379 ،
67؛ نیز بنگرید به برون.)75-70 :1335 ،
6

 -2رمزگشایی و انتشار نخستین کتیبههای ساسانی ( 1793به دست سیلوستر دوساسی )

)1. Friedrich von Schlegel (1772-1829
)2. Hans Schiltberger (1381-1440
)3. Adam Olearius (1599- 1671
)4. Anquetil – Duperron(1731-1805
)5. Johann- Friedrich Kleuker (1749-1827
)6. Silvestre de Sacy (1758- 1838
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1

 -3رمزگشایی خطوط کهن میخی (  1802به پیشگامی جرج فریدریش گروتنفند ( (بنگرید به

ارانسکی97-93 :1379 ،؛  Galter, 2009: 462؛ برون)98-93 :1335 ،
اتفاق اخیر که در دانشگاه گوتینگن آلمان صورت گرفت ،آغاز دورة طالیی ایرانشناسی در
آلمان است و از همان ابتدا پیوندی جداییناپذیر میان مطالعات زبانهای ایرانی با هندشناسی،
مطالعات هـند و اروپـایی و زبانشنـاسی تطبـیقی را رقـم میزند ( .)Fragner, 1987: 5دورة
طـالیـی شرقشناسی آلمان از نیمة قرن نوزدهم و با تأسـیس «انجمن شرقشناسی
آلمانی» 2آغاز میشود .البته بخش عظیمی از این فعالیتها بر شناخت تاریخ و زبانهای
ایران پیش از اسالم تمرکز داشت .از آن جمله تالشهای ارنست هرتسفلد 3در قلمروی
دجله و فرات و به خصوص حفاریهای تخت جمشید.
دغدغة اصلی آلمانی زبانها در مواجهه با ایران جستجوی ریشههای مشترک اقوام
ژرمن با مردمان شرق و شکلدادن به مفهوم «آریایی» است .ناسیونالیستهای آلمانی
مطالعات ایرانی را به عنوان بخشی از پروژة فکری خود برای ریشههای آریایی حمایت
میکردند .این حمایت از سویی موجب شد تا زمینة مناسبی برای مطالعات زبانی و
لغوی فراهم شود و از سوی دیگر مطالعات مربوط به ادبیات و ایران اسالمی را تا مدتی
به حاشیه راند ( .)Ibid:54-56موقعیت ایران در شرقشناسی آلمان نیز موقعیتی دوگانه
است :از سویی ادامة فرهنگی سرزمین هند و دارای تمدن و زبانی مشترک با آن است و
از سویی جزوی از جهان اسالم است.
در دورة فیلولوژی ،بحثهای بسیاری جریان داشت که آیا زبان فارسی ریشة هندی
دارد یا عربی .تا آنکه فرانتس بوپ 4قاطعانه ثابت کرد که زبان فارسی با زبانهای هندی
و اروپایی قرابت بیشتری دارد تا زبان سامیتبار عربی .از پایان قرن بیستم ،شکافی
روششناختی در مطالعات مربوط به تاریخ و ادبیاتِ ایران مشاهده میشود .فیلولوگها
اگرچه اشتغال تمام وقت به عربی را کنار گذاشته و متوجه ترکی و فارسی شده بودند،
اطالعات تاریخی و ادبی الزم برای درک تفاوتهای فارسی و ادبیات آن با زبان عربی را
نداشتند؛ چراکه بخش وسـیعی از این روشها برآمده از علوم سـیاسی ،اجتماعی،
انسان شناسی و اطالعات تاریخی و جغرافیایی است .از طرف دیگر ،اسالمشناسان یا
)1. Silvestre de Sacy (1758- 1838
)2.DMG (Deutsche Mörgenländiche Gesellschaft
3. Ernst Herzfeld
)4. Franz BoPage ( 1791-1867
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تاریخپژوهانی که متوجه ایران و قلمرو فارسیزبان شدند از دانش زبانی کافی برای
برخورد با متون و استخراج اطالعات الزم از آنها برخوردار نبودند (.)Ibid:57
 .2شکلگیری سنت فیلولوژیک
فیلولوژی یا فقهاللغه مرکب از دو واژة «فیلوس» و «لوگوس» یونانی در لغت به معنای
سخن دوستی یا دوست داشتن کلمات است .تعریف فیلولوژی از دیرباز در میانة عالقه به
ادبیات و علوم ادبی از سویی و عالقه به ساختار و تطور زبان در نوسان بوده است تا
ح دی که فرهنگ آکسفورد هر دو معنی را برای توضیح فیلولوژی ذکر کرده است (بنگرید
به  )Ziolkowski,1990: 5-6در اصطالح تخصصی«،فیلولوژی عبارت است از معنای
صورتهای زبانی با توجه به ارتباط نشانهها با بافتی که در آن واقع شدهاند» ( Watkins,
 .)1990: 24سادهتر از آن ،فیلولوژی به معنای مطالعة یک فرهنگ از خالل آثار مکتوب
آن است (ارانسکی .)9 :1379 ،در یونان باستان ،فیلولوژی و تاریخ نسبتی انکارناپذیر
داشتند چراکه هر دو از فن شعر متولد شده بودند و همین «کالم مدار» بودن نسبت آن
دو را با فلسفه روشن میکرد .در یونان و روم باستان و حتی در قرون وسطا ،فیلولوژی از
فروع فنون هفتگانه (مانند دستور زبان (گرامر) و بالغت) به شمار میرفت.
جنبش مارتین لوتر 1نقش مهمی در شکل دادن به هویت فرهنگی آلمان و زبان
آلمانی دارد .ترجمة لوتر از انجیل به آلمانی فصل جدیدی در تاریخ این زبان گشود .این
ترج مه هم به خاطر اصطالحات مذهبی و حذف برخی آیات و هم به خاطر زبان ساده و
اداری مبدأ ادبیات آلمانی دانسته شده است ( 30-31؛ .)Boyle, 2008: 5-7مارتین لوتر
خواهان آن بود که ترجمة عهدین در اختیار عموم مردم قرار گیرد (و نه فقط روحانیون
کلیسا) .همچنین لوتر مجوز ترجمة قرآن را گرفت .این ترجمهها سلسلهجنبان مطالعات
عبری-عربی گردید (بنگرید به هدیدی .)27 :1383 ،در ربع آخر قرن هجدهم ،الهیات
مسیحی وارد مرحلة جدیدی شد .متألهان پروتستان تالش میکردند درکی تاریخی و
فلسفی از کتاب مقدس پیدا کنند و در جستجوی منابع و سرچشمههای عهد عتیق به
منابع سریانی ،هندی و از همه مهمتر عربی رسیدند .واضح بود که برای اعمال روش
فیلولوژی بر این منابع نخست باید زبان آن را فرامیگرفتند ،سپس تصویری تاریخی از

)1. Martin Luther(1483- 1546
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بافت متون یادشده به دست میآوردند (Mangold, 2004: 78؛ Heidmann, 2007:

.)146-147
1

در همین زمان ،رایسکه به فراگیری زبان عربی عالقهمند شد و نخستین کسی بود که کرسی
زبان عربی و تمدن اسالمی را در دانشگاه الیپزیگ پایهگذاری کرد .رایسکه به مطالعات زبان و
ادبیات عربی به عنوان دانشی مستقل نگریست و آن را از ابزاری برای تفسیر متون
مقدس خارج نمود (هدیدی )37 :1383 ،رقابت دانشگاهی و تعصبات مسیحی مانع شد تا
رایسکه در زمان حیاتش مورد احترام و توجه قرار گیرد .فوک او را «شهید زبان عربی»
دانسته است ( .)1955: 124اهتمام رایسکه به شناساندن ادبیات عربی (به ویژه ادبیات جاهلی)
در اروپا مورد توجه قرار گرفت و در فرانسه با سیلوستر دوساسی ادامه یافت (العقیقی-354 :2006،
 .)355در این مقطع ،فیلولوژی تماماً در خدمت الهیات و متون دینی بود .عنوان «فیلولوگ» تا اواخر
قرن هجدهم رواج داشت و بیشتر بر کشیشان و روحانیونی اطالق میشد که به فراگیری و تدریس
زبانهای شرقی اشتغال داشتند (ساجدی .)49 :1394 ،در اواخر قرن هجدهم ،آگوست ولف 2و
فون هومبلت 3به احیای مفهوم فیلولوژی پرداختند و آن را در «مطالعة دوران باستان»
محصور ساختند (هورست مان .)159 :1392 ،ولف «علم فیلولوژی را به دو بخش بنیادی
شامل دستور،تأویل متن و نقد و اصلی ،شامل جغرافی و تاریخ موضوعی دورة باستان
تقسیم کرد» (هورست مان .)159 :1392 ،هومبلت در 1807م .دانشگاه برلین را بنیان
گذاشت و بر آن بود تا دورة باشکوهی از سنت رومی را رقم زند و معنایی جدید به تاریخ
و فیلولوژی بخشد .از سوی دیگر ،کشف زبان سانسکریت ( 1786م ).سلسلهجنبان تحوالتی بود
که در نهایت به شکلگیری زبانشناسی تطبیقی منجر شد .در قرن بیستم ،با ظهور زبانشناسی
نوین فیلولوژی از کانون توجه خارج شد .با ظهور زبانشناسی همگانی از یکسو و پیدایی
ادبیات مدرن و پستمدرن ،فیلولوژی و مطالعات فرهنگ و زبانهای کهن از رونق افتاد و
حتی آماج حمالت منتقدان مدرنیست و زبانشناسان گردید.
 .3جایگاه فیلولوژی در سنت رمانتیک
دو سنت اصلی در شرقشناسی آلمان قابل توجه است :سنت رمانتیک و سنت
فیلولوژیک )4( .سنت رمانتیک بیشتر تحت تأثیر خصلتهای معنوی و الهی شرق قرار دارد
و نسلی از مترجمان و نویسندگان آلمانیزبان بر جای میگذارد که رهبر معنوی ایشان
)1. Johann Jakob Reiske (1716- 1774
)2. Friedrich August Wolf (1759-1824
)3. Wilhelm .von Humboldt (1767-1835
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گوته و اندیشة محوریشان «ادبیات جهانی» است (دربارة ادبیات جهانی بنگرید بهHaddadi :

& Parvan,2018: 32؛  .)Strich,1949:5آگوست ویلهلم شلگل 1فیلسوف و مقالهنویس
مهم جنبش رمانتیک است .او در سال  1818م .مجلة کتابخانه هندی 2را راه انداخت و
باب مطالعات سانسکریت را در آلمان گشود.
فریدریش شلگل در عین طالیهداری رمانتیسم ،از روشها و رویکرد فیلولوژیک و
تاریخی هم بهره می برد تا مفهوم موردنظر خود را واضح بیان کند .ولک شیوة کاری
فریدریش شلگل را مقتـبس از فیـلولوژی میداند و از او نقل میکند« :بدون کمک
لغتشناسی نمیتوان به مطالعة شعر یا فلسفة ناب پرداخت» در نظر او لغتشناسی به
معنای عشق به واژهها و توجه دقیق به متن و مطالعه و تفسیر است» (ولک.)17 :1388 ،
اهمیت شلگل در نقد ادبی توجه به همان چیزی است که بعدها «بافت» نامیده شد .از
نظر شلگل ،برای ارزیابی آثار ادبی و هنری باید پیشزمینههای تاریخی و فرهنگی آن در
نظر گرفته شود .با درک بافت تاریخی است که منتقد میتواند شکاف موجود میان
رویکرد فلسفی و رویکرد تاریخی به متن را پر کند و تصویری یکپارچه از آن به دست
دهد« .شلگل فیلولوژی را هنر مینامد ،ولی معتقد است که این دسته از مطالعات –
بهویژه فیلولوژی آلمانی -با پیوستن به مطالعات شرقی میتواند به علم مبدل شود»
(هورست مان .)161 :1392 ،رمانتیسم در تثبیت شرقشناسی به عنوان علم دانشگاهی و
نیز گرایش آلمانی زبانها به ترجمة متون شرقی تأثیر بسزایی داشت .اصلیترین اهمیت
سنت رمانتیک برای شرقشناسی روشن نگهداشتن چراغ ترجمه است (فیروزآبادی:1389 ،
.)131
 .4سنت فیلولوژیک در شرقشناسی آلمان
شرقشناسی آلمانی در پایان قرن هجدهم شعار اصلی خود را «رهاندن استشراق از
عوالم روحانی» قرار داده بود (الزوینی )20 :2010 ،برخالف رمانتیکها که خصلت الهی و
الهوتی شرق را در بررسی متون لحاظ میکـردند ،فیلـولوگها به تحـلیل تاریخی،
زبانشناختی و ریشهشناختی اعتقاد داشتند .فیلولوژی پربارترین شاخة جریان تاریخی در
شرقشناسی آلمان است (السید .)18 -16 :2016 ،در دهة سوم قرن نوزدهم ،فیلولوژی به عنوان
روشی شناخته شده و معتبر برای بررسی میراث یونانی و رومی به کار گرفته میشد.
)1. August Wilhelm von Schlegel(1767-1845
2. Indische Bibliothek
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شرقشناسان هوادار فیلولوژی از این جریانها و مکاتب الهام گرفتند و آن را در
تحقیقات خود بر روی متون شرقی اعمال کردند .در « ،1840-1839دانـشگاه ینـا»
شرقشناسی را به عنوان رشتهای فیلولوژیک و تاریخی در دانشکدة فلسفه تأسیس کرد
( .)Heidmann, 2007: 142تأسیس نهادها و کرسیهای دانشگاهی به این رشته اعتباری
ویژه بخشید .نخستین اهمیت فیلولوژی این بود که مطالعات شرقشناسی را از الهیات
جدا کرد و به دانشکدههای فلسفه سپرد .از دیگر اتفاقات مهم قرن نوزدهم ،تأسیس و
توسعة کتابخانهها و مراکز دانشگاهی بود .این کتابخانهها فرصتهای شغلی خوبی برای
متخصصان فیلولوژی بودند و از سوی دیگر ،پژوهشگران را از مراجعه به کتابخانههای
مجهز پاریس و لندن و لیدن و  ...بینیاز میکردند .همچنین نسخههای خطی که در
خود آلمان موجود بود به حدی رسیده بود که فهرستبرداری و نگهداری آنها سازوکار
منظمی نیاز داشته باشد .گسترش کتابخانهها باعث رونق زبانهای عربی ،فارسی و ترکی
(در دورة سیطرة سانسکریت) میشد ،چراکه کتابداران برای فهرستبرداری مخطوطات
شرقی غالباً باید به این زبانها تسلط میداشتند (.)Wokoeck, 2009: 132-133
در اواخر قرن نوزدهم ،مطالعات سانسکریت و زبانشناسی تطبیقی به دو شاخه
منقسم شد :مطالعات هندواروپایی (زبانهای آریایی) و مطالعات هند (در پیوند با
مطالعات ایرانی) 1.پس از بازگشایی  DMGبعد از جنگ جهانی اول هر یک از این دو
شاخه جریان مستقلی را شکل دادند و نشریه جداگانهای منتشر کردند .مجلة مطالعات
هندی و ایرانی به سرپرستی ویلهلم گایگر 2و مجلة زبانهای سامی و مطالعات مرتبط به
سرپرستی لیتمان 3.گایگر از بنیانگذاران «مکتب زبانشناسی و فقه اللغة ایرانی» است.
گایگر اگرچه رویکردی فیلولوژیک داشت ،به جنبة فرهنگی زبان اهمیت میداد و
فیلولوژی را گستردهتر از پژوهـشهای تاریخی و زبانی میدانـست .اثر مهم وی
مجموعهای دو جلدی با عنوان دربارة فیلولوژی ایرانی 4است که با همراهی ارنست
6
5
کوهن در دو جلد در اوایل قرن بیستم در استراسبورگ به چاپ رسید (بنگرید به حقانی،
.)14-11 :1395

1. Zeitschrift für Indologie und Iranistik
)2. Wilhelm Geiger (1856-1943
)3. Enno Littmann(1875-1958
4. GRUNDRISS DER IRANISCHEN PHILOLOGIE
)5. Ernst Kuhn (1846-1920
6. Strasbourg
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دوساسی با تأسیس مدرسه زبانهای شرقی ( )1795به شرقشناسی به عنوان نهادی
دانشگاهی برای بررسی فیلولوژیک زبانهای شرقی رسمیت بخشید و آخرین رشتههای اتصال آن را
با الهیات قطع کرد ( .)Heidemann, 2007: 154سیلوستر دوساسی در دورة ناپلئون میزیست و
سمتهای سیاسی و آموزشی بسیاری داشت .آلمانی نیست اما پدر و معلم بسیاری شرقشناسان
آلمانی به شمار میرود .دوساسی به شاگردان خود آموخت نسخههای خطی [عربی و در درجة بعد
فارسی را] را گردآوری و فهرستنویسی کنند و با تهیه فرهنگهای لغت و معجمهای دقیق اسباب
کار خود را فراهم نمایند .دوساسی حلقة اتصالی بود میان فیلولوژی کالسیک و مطالعات تطبیقی
زبانها .زبانشناسی تطبیقی را فرانتس بوپ از شاگردان برگزیدة دوساسی ادامه داد .رشد حقیقی
سنت فیلولوژیک به دست شاگردان آلمانی دوساسی و در آلمان صورت پذیرفت .جستوجو در
منابع خطی ،دستهبندی و ترتیب و سپس تفسیر و ترجمة آنها میراث روششناختی عظیمی است
که دوساسی برای چندین نسل از شاگردان خود به یادگار گذاشت (بنگرید به عدالتنژاد)2 :1398 ،
شاگردان آلمانیزبان دوساسی عبارت بودند از :فرایتاگ ،1فلیشر 2و فلوگل .3فرایتاگ پس
از فراگرفتن فارسی و ترکی نزد دوساسی و تکمیل زبان عربی به آلمان برگشت و از
1819م .تا پایان عمر در دانشگاه بُن استاد زبان عربی بود (العقیقی .)358 :2006 ،اثر مهم
فرایتاگ لغتنامة عربی -التینی (در چهار جلد) است که امروز نیز کاربرد دارد .فلوگل
مدت زیادی در وین به گردآوری و تکمیل میراث هامر و روکرت اشتغال داشت .فلوگل کشف
الظنون حاجی خلیفه و التعریفات را تصحیح و چاپ نمود (عدالتنژاد .)3 :1398 ،مسیری که در
مطالعات مسیحی برای فهم فیلولوژیک متون دینی شرقی به ویژه عربی گشوده و هموار
شده بود ،در اختیار متون ادبی نیز قرار گرفت .هدف روش فیلولوژیک در نهضت
ترجمه ،دستیابی به نزدیکترین ترجمه به صورت اصلی بود .در این دوران ،فیلولوژی به
معیاری برای سنجیدن عیار ترجمههای گوناگون از متون شرقی بدل گشت.
فلیشر مهمترین شاگرد آلمانی دوساسی بود که سنت تعلیمی وی را به آلمان
بازگرداند و در دانشگاه الیپزیگ از نو پایهگذاری کرد .وی را مؤسس مطالعات عربی و
اسالمی در آلمان دانـستهاند (عدالتنژاد .)2 :1398 ،از 1825م .به مدت سـه سـال نزد
دوسـاسی زبان های شرقی به ویژه عربی را فراگرفته بود .سپس به آلمان برگشت و مدتی
)1. Georg Wilhelm Freytag (1788- 1861
)2. Heinrich Leberecht Fleischer (1801- 1888
)3. G. Flugel (1802-1870
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در درسدن 1به فهرستبرداری از مخطوطات شرقی کتابخانه سلطنتی مشغول بود.
همزمان به تدریس و ترجمه و تصحیح تفسیر قرآن بیضاوی (1846م ).نیز  -که از
پاریس با خود آورده بود -میپرداخت .فلیـشر توانـست به سبـک خاص خود در تدریس زبان-
های شرقی و فیلولوژی دست یابد .طولی نکشید که شاگردانی از سراسر اروپا نزد او آمدند و روش
تدریس و تحقیق وی را به کشور خود انتقال دادند .در حالی که در ربع اول قرن نوزدهم آلمانیها به
پاریس میرفتند تا زبانهای شرقی را در مدرسة زبانهای شرقی فراگیرند ،هنوز قرن به نیمه
نرسیده بود که چند شاگرد فرانسوی به الیپزیگ آمدند تا عربی و فارسی بیاموزند.
مهمترین اقدام فلیشر تأسیس انجمن آلمانی شرقشناسی  1845( DMGم .در شهر هاله) بود
که تاکنون نیز اصلیترین کانون برای شرقشناسان آلمانی و حتی اروپایی به شمار میرود (العقیقی،
 349 :2006و  .)362فلیشر مقدمة خود بر ترجمهاش از اطواق الذهب زمخشری را با انتقاد از ترجمه-
های نادرست و پر غلط برخی متون شرقی (در درجة نخست عربی و سپس فارسی) آغاز میکند.
کانون انتقادات وی ترجمههای پورگشتال از متون عربی است .فلیشر تصریح میکند که در ترجمة
خود صحت و اتقان را در اولویت قرار داده است .پیداسـت که این گفته تعریضی به ترجمههای
پورگشتال دارد .قصد اصلی فلیشر در این نقد جسورانه آن است که پورگشتال را از سریر مطالعات
شرقشناسی به زیر بکشد و استاد خود دوساسی را برجای او بنشاند (Mangold, 2004: 79, 80-81
) .مقتضیات اصلی فیلولوژی دو چیز بود :دانش زبانی و متن منقح .این شرقشناسان در
هر دو حوزة خدمات قابل توجهی عرضه کردند :با تأسیس کرسیهای تدریس زبانهای
شرقی ،به ویژه عربی ،به گسترش و تسهیل آموزش این زبانها کمک کردند و افزایش
تعداد فراگیران در نهایت منجر به افزایش تعداد شرقشناسان گردید .همچنین ضروریات
تحصیل زبان از قبیل فرهنگهای لغت و کتابهای آموزش دستور زبان به همت این
شرقشناسان فراهم گردید .عصر چنـدزبانگی و رویکرد دایرةالمعارفی به متون و
فرهنگهای شرقی به سر رسیده بود و دانشجویان جدید میکوشیدند حوزة محدودتری
انتخاب کنند و با عمق و وسعت بیشتری بدان بپردازند .از شمار کسانی که به چندین
زبان شرقی تسلط داشته باشند کاسته شد و افرادی مانند هامر و روکرت به اسطورههایی
دستنیافتنی و تقلیدناپذیر تبدیل شدند .همچنین عربی از کانون توجه خارج شد و
زبانهای دیگری نیز به دانش شرقشناسی راه یافت .زبان عبری ،سانسکریت و زبانهای
ایران پیش از اسالم از محبوبترین این زبانها بودند .در نهایت ،فلیشر مطالعات شرقی را به
1. Dresden
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عنوان فیلولوژی تعریف کرد «که هدف آن در درجة نخست عرضة متون قابل اطمینان یعنی
تصحیح انتقادی از آثار اصلی باشد» ( .)Ibid: 82شرقشناس از نظر فلیشر کسی است که «خود را
وقف کار پرزحمت و عرقریزیهای فیلولوژیک میکند» ( .)Ibid: 83سخنان فلیشر واکنشی است به
فضای رمانتیکی که تحت تأثیر ترجمههای پورگشتال و روکرت و تقدیر بزرگانی مانند گوته از شرق
پدید آمده است؛ اما به نظر میرسد شرقشناسان متأخر پیام و تعریف او را پذیرفته و به خصوص به
سختکوشی و دقت مدنظر فلیشر توجه کردهاند ...شرقشناسان آلمانی در تصحیح و ترجمه
امهات متون و کتابهای مرجع از همتایان فرانسوی و انگلیسی خود سبقت گرفتند.
همچنین سازمانیافتگی مطالعات شرقشناسی به عنوان فیلولوژی و ذیل عنوان شرق به
متخصصان زبانهای خاورمیانه قدرت و موقعیت الزم را میداد تا از کرسیهای خود در
برابر دستاندازیهای الهیات و زبانشناسی تطبیقی دفاع کنند ( Wokoeck, 2009:
.)140
پس از تفوق سنت فیلولوژیک بر شرقشناسی آلمان ،دو جریان متفاوت در آن شکل
گرفت )1 :الیپزیگ به استادی هاینریش فلیشر )2 ،گوتینگن به استادی هاینریش اوالد.
اوالد با تأکید بر گرامر و کاربرد زبان از سنت دوساسی فاصله گرفت .اوالد جز همکاری
کوتاهی که در 1836م .با فرانتس بوپ داشت ،بیشتر سالهای تحصیل خود در
گوتینگن را زیر نظر آیشهورن گذراند .آیشهورن از متألهان بزرگی بود که سعی داشت
با بهکارگیری روشهای فیلولوژی و نقد متن ،مسیر جدیدی در مطالعات کتاب مقدس،
به ویژه عهد عتیق ،بگشاید .بیشتر آثار اوالد تحت تأثیر عقاید و فعالیتهای مسیحی وی
بود؛ اوالد پروایی نداشت تا به عنوان عالم الهیات شناخته شود و دانشی را که پایهگذاری
کرده بود «دانش حقیقی کتاب مقدس» مینامید .اوالد مکتب خود را «فیلولوژی اصیل»
میدانست«.فلیشر در تدریس و تحقیق بر تحلیل زبانی متون تکیه میکرد ،در حالی که
زبان برای اوالد موضوع اصلی بود که با درک ویژگیهای حقیقی آن میتوانست به تفسیر
بیواسطهای از متون (و در رأس آنها کتاب مقدس) دست یابد» ( Mangold, 2004:
 )99فلیشر خدمات اوالد را در تهیه و تدوین منابعی برای آموزش آسان عربی میستاید
اما به لحاظ روششناختی او را تأیید نمیکند .در 1833-1831م؛ که اوالد گرامر
انتقادی زبان عربی را منتشر میکند ،فلیشر به طعنه از روش «ترکیبی و حسابگرانه» او
که میخواهد همه چیز را با بازگرداندن به قواعد کلی و در چارچوبی منطقی توضیحدهد -انتقاد میکند .فلیشر به طور ضمنی به مرکزیت زبانشناسی تاریخی-تطبیقی در
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مطالعات شرقشناسی اعتراض میکند؛ زبانشناسی تاریخی-تطبیقی که در این دوره از
سوی کسانی مانند فرانتس بوپ در حال پیشرفت بود و ناگزیر شد مسیر خود را از
شرقشناسی جدا کند ( .)Ibid: 96نسل دوم شاگردان فلیشر و فرایتاگ مسیر ایشان را
در مطالعات عربی ادامه دادند و تنی چند نیز به فارسی ،ترکی یا زبانهای دیگر گرایش
یافتند .از آن میان آگوست فولرس 1به فارسی پرداخت اما طرفداران چندانی پیدا نکرد.
آگوست فیشر 2و تئودور نولدکه 3دو شاگرد اصلی فلیشر بودند .فیشر معجم عربی فصیح را
نگاشت .نولدکه را مهمترین مستشرق آلمانی در زمان خود میدانستند .وی نخستین و
مهمترین شرقشناس آلمانی بود که توانست پیوند متعادلی میان مطالعات تاریخی و فیلولوژی ایجاد
کند .نولدکه فهرستهای مهمی از نسخههای عربی در کتابخانههای لیدن و گوتا تهیه کرده است.
5
شاگردان اصلی نولدکه از این قرارند :ادوارد زاخائو( 4مصحح و مترجم آثار ابوریحان بیرونی) ،یاکوب
و بروکلمان 6.ادوارد زاخائو کتاب تحقیق ماللهند ابوریحان بیرونی را تصحیح ( 1888لندن) و به
انگلیسی و آلمانی ترجمه و مدرسه لغات شرقی را در برلین در  1887م .تأسیس کرد (العقیقی،
342 :2006؛ پارت )40 :2011 ،کارل بروکلمان مؤلف کتاب تاریخ ادبیات عرب است (بنگرید به پارت،
.)46-45 :2011

)1. August Johann Vullers(1803-1881
)2. August Fischer(1865-1949
)3. Theodor Nöldeke (1836- 1930
)4. Eduard Sachau(1845-1930
5. Gotha
)6. Georg Jacob(1862-1937
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تصویر شمارة ( -)1شاگردان دوساسی در جهان آلمانیزبان

 .5گفتمان فیلولوژیک در شرقشناسی آلمان
فراگنر در مقالة بسیار مهمی ( )1987گوشزد میکند که رشتة ایرانشناسی یا مطالعات ایران تنها
رشتهای است که در دانشگاههای آلمان به زبانهای ایرانی میپردازد .ترجمة «ایرانیستیک» 1به
مطالعات ایرانی (ایرانشناسی) 2در انگلیسی و زبانهای دیگر حق مطلب را ادا نمیکند .وی توضیح
میدهد که شاید «زبانشناسی و فیلولوژی ایرانی» 3معادل دقیقتری برای «ایرانیستیک» 4باشد
( .)1987: 54اذعان فراگنر به خوبی نشان میدهد که سنت ایرانشناسی در آلمان تا چه حد با
مطالعات لغوی و زبانی پیوند خورده است.
فیلولوژی کالسیکترین روش در شرقشناسی و ایرانشناسی است .فیلولوژی بر نقد
متون استوار است و تمدن متن محور اسالمی – ایرانی منبعی ارزشمند و پردامنه برای
این محققان به شمار میرود .در شرقشناسی کالسیک ،فیلولوگها و سایر شرقشناسانی که
به متون شرقی میپرداختند گاه و بیگاه با متون تاریخی فارسی ،عربی و ترکی مواجه میشدند.
1. Iranistik
2. Iranian Studies
3. Iranian Linguistics and Philology
4. Iranistik
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گذشته از ارزشهای لغوی و زبانی و روش تاریخنگاری ،این متون به لحاظ اطالعات سیاسی،
تاریخی و اجتماعی نیز جالب توجه بودند .بدین ترتیب ،نه تنها مختصات درونی و زبانی متن که
بافت شکلگیری و جایگاه تاریخی آن نیز مورد توجه قرار گرفت (.)Mangold, 2004: 103
مطالعات یهودی 1با هدف ارزیابی تأثیر آنها در مسیحیت باعث شد مطالعات عبری در قرن هجدهم
و نوزدهم به عنوان روشی تاریخی -انتقادی و با تمرکز بسیار بر فیلولوژی گسترش یابد .به موازات
آن مطالعاتی در حوزههای دیگر شرقشناسی همانند مطالعات عربی ،ایرانی ،هندی و چینی صورت
میپذیرفت .از آنجا که زبان عربی ریشة مشترکی با زبان عبری دارد دامنة این مطالعات به اسالم و
منابع اسالمی نیز کشیده شد؛ بنابراین سنت و روش فیلولوژی برخاسته از الهیات یهودی ،مسیحی
و اسالمی در قرن هجدهم و نوزدهم است ( .)Rohde, 2005: 382گروهی از فیلولوگها تالش
کردند رویکرد تاریخی و زبانی که نسبت به متون مقدس داشتند را در مورد دین اسالم و کتاب
مقدس مسلمانان ،قرآن ،نیز به کار برند .مستشرقان قرآن را نه به عنوان متن مقدس ازلی و
ابدی بلکه به عنوان متنی مشخص در بافتی تاریخی و فرهنگی مورد توجه و تحقیق قرار
دادهاند .متن مقدس ورای زمان و مکان و تاریخ اتفاق میافتد .بدین ترتیب ،امکان پرسش از بافت
تاریخی و بافت موقعیت متن نیز – جز به ضرورت تاریخ ادبیات و در همان حد -از میان میرود.
پس خواننده و مفسر مسلمان که از درون منظومه اعتقادی خود به متن دینی مینگرد ،تنها حق
دارد در خود متن غور کند و چنین است که فرهنگ اسالمی محمل بالیدن تمام علوم و فنونی
است که برای بررسی خود متن یا در نهایت تأویل و تفسیر آن به کار میروند از بالغت و معانی و
بیان گرفته تا تفسیر و تأویل و کالم و  ...اما متن اسالمی برای شرقشناس مقدس نیست .همانند
هر متن دیگر ،اجزا و ساختاری دارد .شرقشناس این حق را برای خود محفوظ میداند که از مؤلف،
ساختار متن ،مخاطب و بافت آن پرسش کند .بدین معنا شرق برای آلمانیها یک گفتمان است.
گفتمان به معنای ساختارهایی است که صرفاً زادة دانش و پژوهش نیستند ،بلکه از ساختارهای
روانی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و دینی در بافت مشخصی تأثیر پذیرفتهاند.
آبراهام گایگر ،2متکلم یهودی ،در  1833کتابی منتشر کرد با عنوان اقتباسهای محمد [ص]
از یهودیتکه در آن با بررسی تاریخی منابع سعی داشت نشان دهد متون یهودی تا چه حد بر
قرآن مؤثر بودهاند ( .)Mangold, 2004: 104تاریخ قرآن نولدکه در اصل به زبان التین و با هدفی
مشابه مقالة گایگر نوشته شد؛ اما چاپ آن به آلمانی با اضافاتی در  1860صورت پذیرفت و پایهگذار
مطالعات قرآنیای شد که از تأثیر عهـدین و عـناصر مسـیحی و یهودی و سایر منابع قرآن فراتر
)1. Wissenschaft des Judentums (WJ
)2. Abraham Geiger(1818-1874
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میرود و به خصوص بر شناخت لغوی و زبانی قرآن تکیه دارد (بنگرید به پارت 35-33 :2011 ،؛
 Mangold, 2004: 107؛ دانشنامة جهان اسالم ج  6ذیل تاریخ قرآن) .ایگناس گلدتسیهر– 1850( 1
 )1921اسالمشناس مجارستانی -یهودی بود که بخش عمدهای از آثار خود را به زبان آلمانی
نوشت .رسالة دکتریاش را در الیپزیگ زیر نظر فلیشر با عنوان گرایشهای تفسیری در میان
مسلمانان نوشت .بحث وی در این اثر وامدار تاریخ قرآن نولدکه است .این اثر که در  1920در آلمان
منتشر شد و از طریق ترجمة عربی ( )1954در دستـرس عموم مسـلمانان قرار گرفـت از آثار
بحثبرانگیز گلدتسیهر است ( .)Rohde, 2005: 391این بحثها وجهة شرقشناسان غیرمسلمان
نزد مسلمانان را مخدوش میکرد و رویکرد تاریخی و فیلولوژیک را به گفتگوهای متألهانه تقلیل
میداد .یافتههای متکلمان یهودی و مسیحی نزد مسلمانان اعتبار چندانی نداشت به دو دلیل:
«نخست آنکه مسلمانان قرآن را کتابی آسمانی و معجزة الهی میدانند نه برساختة پیامبر و چنین
اعتقادی در میان اهل کتاب وجود ندارد .دیگر اینکه شرقشناسان مدعی این مطلب از دقت و
سالمت علمی خارجشده و به تناسب یهودی یا مسیحی بودن خود تالش کردند جانب دین خود را
بگیرند» (السید.)26-24 :2016،
وضع بی ثبات و ناآرام قرن نوزدهم و بیستم در اروپا توجه به فرهنگ صلحآمیز شرق
را تسریع کرد .در عثمانی تصوف منشأ انسجام اجتماعی و یکی از کانونهای مهم توازن
قدرت بود .اروپاییان کنجکاو بودند بدانند کدام نیروی فکری و معنوی چنین قدرتی به
صوفیان بخشیده است .باور به تقدس متن از طریق قرآن به متون عرفانی فارسی راه یافته و در
امهات آثار عرفانی بازتولید شده است .شرقشناسی اروپایی گرایش بسیار دارد که منشأ تصوف را نه
در منابع اسالمی بلکه در منابع بیگانهای مانند تفکر نوافالطونی ،مسیحیت ،آیین هندو و بودیسم و
 ...بجوید یعنی شرقشناسانی (اعم از آلمانی و غیر آلمانی) کوشش کردهاند تصوف را برآمده از
مسیحیت ،یهودیت یا سایر ادیان (غیر از اسالم) معرفی کنند و البته نتوانستهاند دالیل کافی برای
مدعای خود ارائه کنند (شیمل 50-46 :1387 ،؛ زرینکوب )13 -12 :1362 ،بحث سرچشمة تصوف منشأ
فیلولوژیک و تا حدودی نیز قومگرایانه دارد .این نظریه به خصوص میان سرچشمههای آریایی یا
هندواروپایی تصوف و منابع سامی آن تفاوت قائل است (برای نمونهای از اختالف مراجع بنگرید به برون،
.)530 :1335

()5

)1. Ignas Goldziher(1850- 1921
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 .6فهرستبرداری و سنت تصحیح متن :دو میراث مهم فیلولوژی
در میان میراثداران سنت فیلولوژیک در دورة طالیی شرقشناسی آلـمانیزبان دو
2
شرقشناس بیشترین اهمیت را دارند :هلموت ریتر 1و شاگرد سوییسیاش فریتس مایر
در آثار این شرقشـناسان روش فیـلولوژی در پیوند با دانـش تاریخی و سـاختاری به
کاملترین شکل در خدمت تصحیح ،ترجمه و فهم متن درآمده است.
روند پژوهشهای ریتر بسیار جالبتوجه است با وجود پراکندگی ظاهری و تنوع
موضوعات ،با کمی دقت میتوان روندی منظم و سیر حرکت و تغییر دغدغههای وی را
در آثارش بازجست .توجه به منشأ ساختها و نیز ساختارهای تکرارشونده در متون از
مهمترین گامهایی است که این شرقشناس آلمانی برای فهم و تحلیل آثاری مانند آثار
عطار برداشته است .ریتر در این دست تحلیلها از زمینهای بهره میبرد که فیلولوگها
فراهم کردهاند .چنین سطحی از تحلیل متن وقتی ممکن است که تألیفی و بینامتنی
بودن آن مطمح نظر قرار گیرد نه آنکه متن مقدسی قلمداد شود که شاعر عارف در
خلسة عرفانی و بر اساس الهامات و واردات غیبی سروده است .تفاوت رویکرد ریتر با
تاریخدانان یا فیلولوگ ها در آن است که ریتر به منابع و آثار نگاهی ساختاری دارد و در
جستجوی آن تصویر کلی است که پس از بازیابی منابع رخ خواهد نمود.
ریتر  22سال در ترکیه بود ( )1949-1927و عالوه بر ریاست انجمن آلمانی
تحقیقات مشرق زمین در استانبول خدمات بسیاری در فهرستبرداری و تصحیح نسخ
ارائه نمود .فیلولوگیکا 3مجموعة شانزده مقاله از ریتر است که در فاصلة سالهای 1928
تا  1961منتشرشده و سنجیدهترین نمونه از فهرستنویسیهای شرقشناسان آلمانی
است .فهرستنویسی ریتر مکانیکی و یک بعدی نیست .در جایجای مقاالت ،منابع را
تحلیل میکند و گاهی سر از نقد متن و نسخه درمیآورد ریتر برای گردآوری این
فهرستها مجدداً به بررسی میکروفیلمهای نسخ خطی پرداخت چراکه فهرستهای
موجود را ناقص و گمراهکننده میدانست (مایر )12 :1388 ،از  1935به بعد رئیس گروه
فهرستبندی جدید نسخ خطی استانبول بود (همان )13 :فهرستنویسی دقیق ریتر از
نسخههای فارسی موجود در کتابخانههای استانبول هنوز معتبر است و تصحیح و تدوین
آثار ارزشمندی را موجب شده است که از آن میان میتوان به تصحیح مثنوی مولوی از
)1. Hellmut Ritter ( 1892- 1971
)2. Fritz Meier (1912-1998
3. Philologika
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روی نسخه قونیه به دست نیکلسون اشاره کرد (رسولی .)2 :1396 ،شیوة تصحیح ریتر با
عنوان «سازوارة انتقادی» برگرفته از تصحیح کتاب مقدس است که نخستین بار آن را
در تصحیح سوانح العشاق احمد غزالی به کار برد (دربارة این روش بنگرید به سوری:1389 ،
 .)33-29تصحیح سوانح مربوط به دورهای است که ریتر در مقایسه متون و ارزیابی
موتیفهای آن ورزیدگی خاصی یافته است (رسولی .)6 :1396 ،با این حال ،اعتراف میکند
که تصحیح سوانح العشاق علیرغم حجم کم یکی از دشوارترین کارهایی است که انجام
داده است (.)Ghazzali,1942:IV
فریتس مایر هم در بررسی نسخ خطی و تطبیق منابع با هم بسیار موفق است و هم
در شناخت خود منبع .مقدمة او بر فردوس المرشدیه (نخستین بار در  1943در
استانبول و در  1948در الیپزیگ ) نمونة موفقی از تطبیق منابع دور و نزدیک برای به
دست دادن تصویری قابل قبول از شیخ ابواسحاق کازرونی است .در عین جزئینگری
روش مفهومی ریتر در آثار مایر هم قابل ردیابی است .به بیان دیگر ،مایر هم همانند
استاد خود ریتر تالش میکند تا عالوه بر متن منقحی از اثر و صاحب مقام (در اینجا
شیخ ابواسحاق) جایگاه او را در میان دیگر صوفیان و برخی مواضع اصلی وی را نشان
دهد .مایر نگاهی انتقادی به متن دارد.
هستة مرکزی گفتمان طالیی شرقشناسی آلمانی «متن» یا «بازگشت به متن»
است .ممکن است این اندیشه از نسخهشناسی به پژوهشهای متنی راه یافته باشد.
همانطور که برخی نسخهها مادر نسخ دیگر به شمار میروند بعضی متون نیز نقش
اساسی و کلیدی دارند و باید در جستجوی مآخذ سخنان صوفیه برآمد و شباهت یا
تفاوت آن را با متن اصلی نشان داد (رسولی .)7 :1396 ،در تحلیلهای شرقشناسانه متن
اگرچه در اولویت قرار دارد هیچگاه تقدیس نمیشود و همانطور که در جستجوی
صورت صحیح و اصیل آن هستند ،یافتن سرچشمههای فکری و کالمی مؤلف را نیز
بخشی از پژوهش خود قرار میدهند .اهمیت این مستشرقان در پیدا کردن این نقاط
اتصال و پرداختن به آنهاست.
 .7نتیجه
سنت فیلولوژیک و گفتمان برآمده از آن در شرقشناسی آلمان نقشی تأثیرگذار داشته
است .اصلیترین تأثیر جدا نمودن شرقشناسی از الهیات و تبدیل آن به رشتهای مستقل
و روشمند در دانشگاههای آلمان بوده است .تألیف کتاب و گسترش کتابخانهها،
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فهرست برداری از نسخ خطی فارسی ،ترکی و عربی و تأسیس و گسترش مراکز آموزش
زبان های شرقی خاصه فارسی و عربی را باید از دستاوردهای سنت فیلولوژیک به شمار
آورد .این سنت در قلمروی آلمانیزبان اروپا با تمرکز بر حوزههای تصحیح نسخ و
فهرستبرداری تالشی پیوسته برای دستهبندی و تدوین منابع شرقشناسی را رقمزده
است .روش تبارشناسانة شرقشناسان آلمانی از سویی به شکلگیری موضوع خانوادههای
زبانی و ارتباط زبانهای هنـدواروپایی و سامی منـجر گردید که نقـطة آغازی برای
زبانشناسی تاریخی است .از سوی دیگر ،تالش مستشرقان آلمانی برای دستهبندی
متون و پیدا کردن روابط میان متنهای عربی و فارسی اعم از اسالمی و غیر اسالمی
تصویری از روند تحوالت فرهنگی شرق اسالمی و غیر اسالمی از خالل متون به دست
میدهد .مستشرق آلمانیزبان تالش میکند شرایط تاریخی ،سیاسی و فرهنگی متن را
بازسازی کند و در این راه از دادههای تاریخی و متنی دیگر و منابع مرجع حداکثر
استفاده را میبرد .از نظر بسیاری از این مستشرقان ،متن پدیدهای تاریخی و دارای
اجزاست و نباید تقدس متن را دستاویزی برای سرباززدن از تحلیل دقیق آن در بافت
قرار داد.
پینوشتها
1. https://www.britannica.com/science/Orientalism-cultural-field-of-study

 .2شغل اصلی وی منجمی بود و چون عربی میدانست مأمور شده بود در ترجمة اصطالحات به کتونی یاری رساند
)(Fück,1955: 5.

 .3منظور از سنت در اینجا ترکیبی از روش و رویکرد است که یک مکتب مشخص را بر میسازد.
 .4برای تفصیل موضوع بنگرید به :آندره ،تور ( )1394باغ همیشهسبز ،ترجمة فاطمه هشترودی ،تهران ،علمی و
فرهنگی.
 .5برای نمونهای از توغل ریتر در رابطة نسخهها بنگرید بهGhazzali,1942:VI :
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1
العلی حسینات ،محمود« ،1379 ،ترجمة شاعر آلمانی فریدریش روکرت»  ،ترجمان وحی ،سال چهارم،
شمارة اول (شمارة  7پیاپی) شهریور  ،1379صص .75 -69
فیروزآبادی ،سید سعید« ،1389 ،نگاهی به غزل در ادبیات فارسی و ورود آن به ادبیات آلمانیزبان» ،فصلنامة تحقیقات
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فیروزآبادی ،سید سعید« ،1390،ایرانشناسی در کشورهای آلمانیزبان ( ،»)6بخارا ،شمارة  84دی  ،1390صص -357
.376
گلدزیهر،ایگناس ،1383 ،گرایشهای تفسیری در میان مسلمانان ،ترجمة سید ناصر طباطبائی ،تهران ،ققنوس.
گوته ،یوهان ولفگانگ فون ،1379 ،دیوان غربی -شرقی ،ترجمة کورش صفوی ،تهران ،هرمس.
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