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پژوهش آلمانیها درمورد خاور نزدیک باستان و ارتباط آن با منافع
سیاسی اقتصادی ،از امپراتوری آلمان تا جنگ جهانی دوم
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چکیده
اهمیت تاریخ باستان و باستان شناسی به منظور ایجاد هویت ملی در سالهای اخیر
بارها مورد تأكید قرار گرفته است .این مقاله به اهمیت مطالعات خاور نزدیک در آلمان
از سال  1870تا  1945میپردازد .این پژوهش به منافع سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
رایج در آلمان زمان ویلهلم میپردازد .پس ازجنگ جهانی اول ،به دالیل ایدئولوژیکی و
سیاسی مختلف ،این دغدغه ،مسیر جدیدی را در مطالعات یونان باستان باز كرد ،در
مدتی كه رژیم نازی روی كار بود ،رویکرد مطالعه خاور نزدیک دوباره تغییر كرد ،كه با
تنزل مقام افراد سامی و ستودن آریاییها همراه بود .در هر حال ،با هرگونه موضوع
ایدئولوژیکی نسبت به خاور نزدیک ،پژوهش در مورد این موضوع در روابط بین الملل
نقش مهمی داشته و عاملی برای نفوذ آلمان در منطقه بوده است.
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مقدمه
پژوهش در تاریخ ،به طور كلی پرسشهایی را بازتاب میدهد كه در حال حاضر
مطرح میشوند .اغلب تأثیر ایدئولوژیهای كنونی و اهمیت آن كه به حوزه های مشخص
پژوهش ارتباط دارد ،تنها در نگاهی به گذشته روشن میشود .یک مثال ساده برای
همبستگی منافع سیاسی و اقتصادی ،جست و جوی دستوركارهای فرهنگی مناسب برای
شرایط خاص وعالقه به عهد باستان ،مطالعه خاور نزدیک باستان در آلمان است .مقاله
حاضر ،به این سؤال پاسخ میدهد :چه ارتباطی میان دستوركارهای سیاسی و پژوهش
تاریخی از كایزرایش 3تا رایش 4سوم وجود دارد؟ اهداف كلی پژوهش تاریخی ،حتی
حوزه های تاریخی یا عالیق باستانشناسی در تمدنهای باستان ،در ارتباط با
پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی تغییر كردهاند.

امپراتوری آلمان و پیدایش مطالعات خاور نزدیک باستان
تأسیس امپراتوری آلمان در سال  1871را میتوان یک گام منطقی در پیشرفت اقتصادی
و سیاستهای پروسیها 5برای تسلط دانست .صنعتیسازی و شهرسازی ،به همراه رشد
چشمگیر جمعیت و افزایش عدم توازن اجتماعی ،از ویژگیهای دورهای است كه آن را
كایزرایش مینامیم .در طول حکومت كایزر ویلهلم دوم ( ،)1918-1888آلمان به یکی
از كشورهای صنعتی پیشرو در جهان تبدیل شد .گسترش صادرات صنعتی آلمان ،به
ویژه در آغاز قرن بیستم ،موجب ایجاد بحثهایی پیرامون جایگاه جدید آلمان در امور
بینالملل شد .عموماً این باور وجود داشت كه نقش آلمان ،به عنوان یکی از قدرتهای
قاره اروپا ،فقط تا زمانی میتواند ادامه داشته باشد كه این كشور قدرت خود را فراتر از
مرزهای اروپا و در سطح جهان نیز به كار گیرد .آلمان كه در مسابقه استعمارگری ،به
خصوص در مقایسه با بریتانیا و فرانسه عقب مانده بود ،این كشور منافع مهمی در منطقه
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خاور نزدیک ،پس از كنارهگیری بیسمارک 6در سال  ،1890برای خود قائل شد .آلمان
به دالیل گوناگونی ،روی امپراتوری تضعیف شده عثمانی تمركز كرد .از جمله این
عوامل مهم میتوان به استقالل نسبی این امپراتوری و موقعیت استراتژیک سیاسی
جغرافیایی آن اشاره كرد كه میان روسیه ،ایران و مصر تحت سطله بریتانیا ،واقع شده
بود .امپراتوری عثمانی نه تنها از لحاظ همه انواع مواد خام ،به خصوص نفت و فلزات،
غنی بود ،بلکه میتوانست بازار نویدبخشی برای مصرف محصوالت صنعتی باشد .برخی
كارشناسان این كار را فرصتی برای احیای محصوالت كشاورزی ،پنبه ،تنباكو و غالت
از ناحیه بینالنهرین ،پس از ایجاد مجدد ساختار شیوه تولید میدانستند.
در دل این محاسبات آلمان ،برنامه ساخت شبکههای راهآهن در امپراتوری عثمانی ،به
ویژه راهآهن بغداد ،قرار داشت كه قسطنطنیه و خلیج فارس را از طریق بغداد ،به یکدیگر
متصل میكرد .تأسیس این راهآهن برای اطمینان حاصل كردن از انتقال سریع كاالها از
اروپا به خلیج فارس و حتی االمکان ،هند ،در كوتاهترین مسیر ممکن بود .در نتیجه،
راه آهن بغداد ،رقیب سریع كانال سوئز كه تحت كنترل بریتانیا بود ،به حساب میآمد.
پیش از آن در سال  ،1888دویچه بانک 7بنابر تشویق جدی كایزر ویلهلم دوم و برخالف
توصیه صدر اعظم بیسمارک 30 ،میلیون مارک اعتبار به امپراتوری عثمانی برای ساخت
1000كیلومتر نخست راهآهن آنتالیا وام داد «.این كار ،آغاز جایگاه مهم آلمان در امور
اقتصادی و مالی تركیه بود ».این تأثیر روزافزون آلمان با خود فعالیت گسترده و
منحصربهفرد این كشور در زمینه باستانشناسی در امپراتوری عثمانی را به همراه آورد.
در نیمه دوم قرن نوزدهم ،در ارتباط با استعمارگری سایر بخشهای جهان توسط اروپا،
كاوشگران میبایست ازدورترین نقاط دنیا دست به اكتشاف میزدند .اروپاییان پیشتازان
كسب منافع جدید در مناطق و فرهنگهای خارجی شدند .در این مورد ،آنچه اهمیت

 Bismarck 6بیسمارک (صدراعظم امپراتوری آلمان ،معروف به صدر اعظم آهنین -مترجم)
Deutsche Bank 7به معنی بانک آلمانی ،شرکت خدمات مالی و بانکداری آلمانی و چندملیتی است،
که شعبه مرکزی آن در شهر فرانکفورت قرار دارد( .مترجم)
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دارد ،آن است كه صنایع دستی و هنری اواخر قرن نوزدهم ،به عنوان منابع بیشتر یا
جایگزین برای (فهم) متون موجود در كتیبههای فرهنگی ،پذیرفته شدند .این اهمیت
اشیا (و به طور كلی باستانشناسی آگاهانه از آنها) به كاوشگری فرهنگهای غیردخیل
در متون كتاب مقدس ،متون یونانی و رومی ،امکان گشودن پنجرههای جدیدی در
گذشته را داد .این گذشته نه تنها برای دوران ما قبل تاریخ ،كه باعث شد آلمان به عنوان
كمکكننده ای معروف در باستانشناسی و مطالعه تاریخ بومی شود ،صدق میكند ،بلکه
برای مطالعه قومیتشناسی و باستانشناسی در سراسر جهان نیز به كار میرود .این امر،
همزمان با رغبت شدیدی برای (شناخت فرهنگ) بیگانه وغیربومی به همراه منافع
اقتصادی رخ داد .در نتیجه ،حدود سال  1900چندین موزه فرهنگهای غیركالسیک در
برلین ،برمن ،هامبورگ و مونیخ تأسیس شد .به ویژه ،موزههای سلطنتی پروسیها در
برلین طی اندک سالیانی پدید آمدند .این موزهها ،بخشهای هنر آفریقایی ،اقیانوسیهای،
هندی و همچنین ،هنر خاور دور ،خاور نزدیک باستان ،اسالمی و روم شرقی داشتهاند.
این جهتگیری مجدد فرهنگی ،به معنای جدایی كامل آلمان از هواداریاش از

یونان8

نبود ،زیرا {اعتقاد به یونان} بخش تعیینكنندهای از هویت فرهنگ آلمان را از اواخر
قرن هجدهم تشکیل میداد .باوجود این ،این امر ،خود انحراف مهمی از هواداری از
فرهنگ یونان و درهم شکستن یک سلطه(فرهنگی) بود .در حالی كه در اواخر قرن
نوزدهم ،تصویری ایدهآل و آرمانی از یونان ایجاد شده بود و یک ارتباط درونی میان
یونان باستان و مدرن پدید آمده بود .هرچه مطالعات درباره دوران باستان تخصصیتر
شدند ،آزمایشهای پژوهشی نیز واقعگراتر شد .در همین زمان ،با حمایت قیصر ویلهلم
دوم ،9اصالحاتی كلی در سیستم آموزشی ،باعث ارتقای درجه دبیرستان و دانشکده فنی
شد تا با گومنازیوم( 10انسانشناسی) و دانشگاه در یک مرتبه قرار بگیرند .آموزش
كالسیک  ،با ویژگی مفهومی رمانتیک از رابطهای نزدیک میان یونان باستان 11و آلمان،
8
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بهطور روز افزون در سازگاری با مطالبات آن دوره ،بیربط و غیرضروری قلمداد میشد.
برتری یونان در مسائل زیباییشناسی هنوز هم در سطح وسیعی پذیرفته میشد و بر
خالف عالقه قیصر به نوگرایی ،باستانشناسان (بهطور مثال ،باستانشناسان كالسیک)،
جایگاه ثابتی را در دادگاهها و همچنین در سرتاسر جامعه آلمان به خود اختصاص داده
بودند .مطالعات كالسیک همچنان در زیست فرهنگی نخبگان تحصیلکرده رواج داشت
اما برتری آن دیگر محرز و بیتردید پذیرفته نمیشد .تأكید دوباره بر میهنپرستی ،سبک
ملیگرایی آلمانی نوینی مستقل از یونان كالسیک و جاذبهای شدید همراه با
دلبستگیهای كمنظیر معطوفشده به فرهنگ بیگانه را پرورش داد .در این شرایط ،خاور
نزدیک باستان اهمیت خاصی پیدا كرد.

کشف خاور نزدیک 12باستان
تا اواسط قرن نوزدهم ،آگاهی از تاریخ شرق باستان در اروپا بهطور عمده ،از منابع
نوشتههای كالسیک و انجیل برگرفته شده بود .با اینحال در دهه  ،1840ابتدا پاول امیلی
بوتا ،13كنسولگری فرانسه در موصل و پس از آن ،آستین هنری الیارد 14انگلیسی شروع
به حفاری تعداد زیادی از نقشبرجستههایی كردند كه در نیمه اول هزاره اول قبل از
میالد ،قصرهای پادشاهان آشوری 15را آراسته بود .كاوشگران كه ابتدا به عنوان عملیات
مخفی كار را شروع كرده بودند ،توجهات بسیار زیادی را برانگیختند ،بهویژه پس از
اینكه برخی از نقوش برجسته به پاریس و لندن آورده شده و به جمعیت عظیمی از
استقبالكنندگان مردمی نمایش داده شد .عالوه بر نقوش برجسته ،دهها هزار لوح گلی
حاوی دستنوشته در نوشتههای خط میخی آكدی 16اخیراً كشفشده ،پیدا شد .رقابت
شدیدی بین فرانسویها و انگلیسیها بر سر كاوش و حفاری مکانهای باستانی ،بهوجود
12
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آمد .در سال  ،1895فرانسویها حتی موفق شدند انحصار اكتشافات باستانی در سرتاسر
سرزمین ایران (پرشیا) را به دست آورند .اگرچه كه وسعت پژوهشهای باستانی و
زبانشناختی محدود بود اما جریانی مداوم از فرهنگهای تازهكشفشده را فراهم كرد.
این زمینه و نیز آثار هنری بینالنهرینی 17كه از میانههای قرن نوزدهم به موزه لوور و
موزههای بریتانیا سرازیر شدند ،توجه آلمان و بهویژه اذهان عمومی پروسیها را به خود
جلب كرد .این عالقه وقتی بیشتر شد كه باوری عمومی بر این مبنا شکل گرفت كه
نوشتهها و آثار هنری بینالنهرینی پیشینه و زمینه انجیل را شکل میدهد .اهمیت این
مسأله در آن بود كه انجیل و جهان فکری یونان بهعنوان اساس و سنگبناهای اولیه
فرهنگ غربی به شمار میرفتند .در واقع ،عالقه عمومی به انجیل و كشف عجیب یک
لوح خط میخی حاوی روایتی بینالنهرینی از داستان سیل بزر گ 18بودند كه در
شکلگیری اولین درجات تخصص در خط میخی آشوری در آلمان از سال  1875به
بعد مؤثر بودند .عالوه بر تمایل خالصانه تاریخی و باستانشناختی ،این مسأله مورد قبول
عموم بود كه وضعیت سیاسی و اقتصادی جدید آلمان باید در نقطه مقابل وضعیت
فرانسه و بریتانیا تلقی شود .برتری شناختهشده آلمان در تحلیل پژوهشگرایانه جهان
باستان نیز باید در نمایش عمومی آثار هنری مادی عنوان شود .در سال  ،1878موزههای
برلین اولین پروژههای خود در امپراتوری عثمانی 19را با حفاری محراب پرگامون،20
شروع كردند .خالی از لطف نیست كه بدانیم كارل هومان 21كاوشگر در حین انجام
وظیفه بهعنوان مهندس راهآهن در غرب تركیه 22در سال  1871با این ویرانهها آشنا شد.
بین سالهای  1895و  ،1899كاوشگرانی با قراردادهای بلندمدت شروع به كار در غرب
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تركیه ،در پریهنه ،23ملط 24و دیدیما 25كردند و بهخاطر مقیاس كار ،رویکرد و روشهای
پیشرفته حفاری ،سندسازی و تجزیه و تحلیل خود  ،مشهور شدند .با اینحال این
پژوهش همچنان عهد یونان باستان را مورد توجه قرار داده است و توسط نهادهای
رسمی دولتی ،موزههای برلین و نهادهای باستانشناسی آلمان انجام گرفته است.
پژوهشها در بینالنهرین ،مسیری متفاوت را پیمود .بهجای دولت ،این كارگروه شرقی
خصوصی ،تأسیسشده در سال  ،1887بود كه از اولین كارزارهای كوچک در بینالنهرین
شمالی و جنوبی حمایت كرد .اگرچه كه این كارزارهای كوچکمقیاس ،در نهایت منجر
به توجه دولت به این قضیه شد .در فوریه  1897هیأتی از فرهنگستان علوم پروس با
یک سخن وزیر فرهنگ به كار خود سرعت بخشید .او بهطور رسمی اذعان داشت كه
پژوهش در بینالنهرین «یکی از مهمترین وظایف در حال حاضر» است .درجه اهمیت
آن شاید با اهمیت فرهنگی رایش در آلمان ،در یک سطح قرار میگیرد .اگر آلمان در
«احیا كردن دنیایی گمشده در حافظه بشر و در بازیابی هزاران سال از تاریخ بشر از
طریق آثار هنری و كتیبهها» مشاركت كند .بهویژه از زمانیكه كاوشهای فرانسویها و
انگلیسیها «آگاهی ما از ریشه فرهنگمان» را متحول و دگرگون كرده است .تنها پس از
گذشت سه ماه ،فرهنگستان علوم پروس 26برای تحقیق و پژوهش در ناحیه دجله و
فرات ،یک كمیسیون رسمی تشکیل داد (كمیسیون بررسی سرزمینهای دجله و فرات)
كه پژوهشگرانی را باهدف یافتن مکانهای مناسب و مطلوبی برای حفاری ،اعزام كرد.
پس از مباحثه و مذاكرههای بسیار ،آنان بر انتخاب بابل دوران باستان به توافق رسیدند
اما پروژه حفاری و خاکبرداری به انجمن آلمانی پژوهشهای خاورزمین (بهاختصار
 DOGكه ازاینپس این نام در متن آورده میشود) واگذار شد .این انجمن در سال
 1898پایهگذاری شد و كمیسیون مشرق زمین پیشین را یکپارچه و متحد كرد .از فهرست
 Priene; 23یک منطقه مسکونی در تركیه است كه در دوران یونان باستان ساخته شده است.
 Miletos;24میلت ،یا میلتوس شهر مشهور ایونیای باستان ،در غرب آناتولی بر ساحل دریای اژه.
 Didyma; 25یک محوطه باستانی مذهبی در تركیه است كه در شهر دیدیم واقع شدهاست.
Prussian Academy of Science
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اسامی مؤسسان و هیأت اجرایی میتوان حدس زد كه این انجمن منحصراً بر پایه
زمینههای بشردوستانه بنا نشده است .در میان آنان ما به ردههای باالتری از بانکداران
آلمانی كه با امپراتوری عثمانی ارتباطی دارند ،ازجمله فون زیمنس ، 27روچیلد 28و
دلبرو ک ، 29پی میبریم و همچنین با صنعتگرانی همچون كرو پ ، 30راتن و 31و
بورسیگ32آشنا میشویم .عالوه بر این سیاستمداران و پژوهشگران برجسته مشرق زمین
را شناسایی میكنیم .انجمن از حمایت پرشور و اشتیاق امپراتور لذت میبرد .وی در
دومین دیدار خود از بیتالمقدس و دمشق در سال  ،1900حمایت دوستانهاش را از
سرزمینهای اسالمی علناً اظهار كرد .در سال بعدی ،او حامی و پشتیبان  DOGشد و
با توجه به زندگینامه وی ،در تمام سخنرانیهای عمومی انجمن حضور پیدا كرد؛ بنابراین
زمانی كه  DOGدر تعدادی از سرزمینهای بینالنهرین از قبیل بابل یا آشور ،حفاری
و خاکبرداریهایی در سال  1899و  1903راهاندازی كرد ،از جانب امپراتور مورد
استقبال و حمایت فراوان قرار گرفت .این حفاریها ،در روشها و شیوههای
باستانشناسی موجود در منطقه انقالبی ایجاد كردند و دانش كلی درباره بینالنهرین را
تا حد زیادی گسترش دادند .هرچند از همان ابتدا ،این تعهدات و اقدامات ،با تهیه و
فراهم كردن اشیایی برای موزه برلین بهعنوان موزه ملی ،در مقایسه با موزه بریتانیا و
لوور ،جاهطلبیهای ناسیونالیستی در نظر گرفته شدهاند .در كنار حفاریهای انجامشده
در غرب تركیه ،آنان موجب ایجاد اعتبار و نفوذ آلمان ،پیرامون زمینه باستانشناسی ،نزد
حاكم عالیمقام امپراتوری عثمانی شدند.عموم مردم آلمان بهراحتی به مطالعات خاور
نزدیک دست یافتند؛ مجذوب این جریان همیشگی اكتشافات جدیدی شدند كه مستقیماً
اشاره دارند به عالقه مفرط آنان به ماجراجویی و فرهنگهای خارقالعاده غیربومی و
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همچنین به عالقه و رابطه آنها با اصل و ریشههای كتاب مقدس .چندین طرح برای
جزیره موزه در برلین ،وسعت و فضای رو به رشد و افزایشی را برای خاور نزدیک
باستان دربرمی گرفتند .اگرچه بینالنهرین نیز در دیگر كشورها معروف و شناخته شده
بود ،همانطور كه بهعنوان یک نمونه در طرحهای مربوط به موزه دانشگاهی در فیالدلفیا
در سال  1896به آن اشاره شده بود ،اما شدت حمایت و پشتیبانی سیاسی مطالعات
مربوط به خاور نزدیک باستان ،برای آلمان منحصربهفرد و بینظیر بود .مطالعات و
تحقیقات پیرامون موضوع خاور نزدیک باستان كه به دلیل محبوبیت فراوان پشتیبانی
شدهاند ،بهواسطه عالیق و روابط سیاسی و اقتصادی برانگیختهشده و تحت حمایت
امپراتور ویلهلم دوم قرارگرفتهاند كه از منظر سرمایهگذاری امروزی و مدرن در حوزه
فرهنگ توسط دولت بهصورت خیرخواهانه ،تبدیل به یک زمینه عالی برای منطق غیر
كالسیک شدهاند.

بازگشت آلمان به خاور نزدیک پس از جنگ جهانی اول
جنگ جهانی اول جاهطلبی های آلمان را در راستای ایفای نقشی برجسته و پیشرو در
توافق قدرتهای امپریالیست ،از بین برد .آلمان مستعمرههای خود را از دست داد و
تأثیر و نفوذش در منطقه خاور نزدیک متوقف شد .تعجبی ندارد كه باستانشناسی در
خاور نزدیک كه یکی از پرچمداران ایدئولوژیکی امپریالیسم فرهنگی آلمان است،
بهشدت دستخوش تغییر شد .تورم بیشازحد و نقش كشور آلمان بهعنوان دولت مطرود
درصحنه بینالمللی ،سالهای زیادی از هرگونه امیدواری برای نوسازی حفاریها در
منطقه خاور نزدیک جلوگیری كرد .عالوه بر محدودیتهای بینالمللی سیاسی كه به
آلمان تحمیلشده بود ،پژوهشگران آلمانی پی بردند كه به دلیل نقش و وظیفه آنان در
طول جنگ جهانی ،از انجمنهای بینالمللی منع و محروم شدهاند .سه پیشنیاز اساسی
كه آلمانها برای بازیافتن جایگاه خود در تحقیقات باستانشناسی با آنها مواجه خواهند
شد :اولازهمه حلوفصل كردن بحران اقتصادی آلمان؛ دوم برقراری مجدد روابط سیاسی
با دولتهای جدید كشورهای تحقیقاتی و در آخر آرامسازی تنشهای بینالمللی .در
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اینجا ،عهدنامه راپالو 33در سال  1922و پیمان لوكارنو 34در سال  1925و پذیرش آلمان
در جامعه ملل و شورای دائمی آن در سال  ،1926مسیر را برای تحقیقات آلمان در
ایران ،تركیه و عراق هموارساختهاند.

ایران
اولین پژوهشگر آلمانی كه به منطقه خاور نزدیک بازگشت ،ارنست هرتسفلد بود كه در
سال  1923از ایران شروع به كاركرد .هرتسفلد در تحقیقات خاور نزدیک ،از بسیاری
جهات ،نقش ویژهای را ایفا كرده است .یکی از مهمترین دستاوردهای وی رشد عالیق
و اهمیت باستانشناسی در ایران بوده است و به دولت آن كشور كمک كرده تا امتیاز
انحصاری فرانسه در تحقیقات باستانشناسی را كه از سال  1895صاحب آن بود ،از بین
ببرند .عالوه بر این ،شرایط سیاسی حاكم در ایران بهعنوان بخش مهمی در رشد نقش
هرتسفلد بهعنوان پژوهشگر برتر منطقه ،دخالت دارد .اگرچه ظاهراً بهصورت مستقل،
ایران پس از جنگ جهانی اول بیش از پیش ،قویاً تحت تأثیر بریتانیا قرار گرفت .این امر
باعث قرار گرفتن روابط اقتصادی آلمان و ایران در بدترین حالت شد .با وجود این
تمایل ایرانیان و همچنین روسها نسبت به كاهش تأثیرات بریتانیاییها ،مطلوب و
دلخواه فعالیتهای آلمان در كشور ایران واقع شد .بنابراین ،ورود هرتسفلد 35به ایران،
 33عهدنامه راپالو ( )Treaty of Rapalloاصطالحی است در مورد عهدنامه مودت آلمان و شوروی كه
در سال  1922در شهر راپالو در ایتالیا و در حاشیه كنفرانس جنوا منعقد شد .مطابق این توافق طرفین
ادعاهای مربوط به قلمرو اقتصادی معاهده برست-لیتوفسک و معاهدات جنگ جهانی اول را نادیده گرفته
و به همکاری نظامی و اقتصادی با یکدیگر پرداختند.
 34پیمان لوكارنو ( )Locarno Treatiesنام مجموعهای از عهدنامهها بود كه پس از جنگ جهانی اول
میان متفقین و آلمان در تاریخ  3دسامبر  1925در لندن به امضا رسید .به موجب این پیمان آلمان به
خانواده دولتهای اروپایی پیوست و مرزهای غربی خود با فرانسه و بلژیک را به رسمیت شناخت و از
اراضی خود كه به لهستان داده شده بود صرفنظر كرد .در ماده دوم قرارداد ذكرشده بود كه اگر آلمان به
منطقه غیرنظامی حمله كند باید بهطور یکپارچه در برابرش ایستاد.
Herzfeld
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در ظاهر با روابط دوستانه دوباره ایران و آلمان در ارتباط بود .با اینحال ماندن او در
ایران كه همراه با وقفههایی كوتاه ،تا سال  1934ادامه یافت ،بهطور رسمی به پشتوانه
دولت آلمان نبود .در طول سالهای اولیه حضورش در ایران ،تنها حمایتی كه از او شد،
پرداخت كامل حقوق ترخیص از استادی دانشگاه بود كه وی از سال  1919در برلین به
آن مشغول بود .در سال  ،1926هرتسفلد به مقام مشاور رئیس در امر آمادهسازی قانون
آثار باستانی جدید منصوب شد كه این قانون به انحصار فرانسه پایان میداد .هدف او
تبدیل شدن به اولین مدیر آثار باستانی در ایران بود ،هرچند كه با توجه و پشتیبانی
رسمی بسیار محدود از پژوهشهای وی در آلمان ،این كار بینتیجه ماند .هرتسفلد تنها
عضو غیرایرانی انجمن آثار ملی 36بود ولی بهدلیل فشار دیپلماتیک فرانسه ،به جای او،
آندره گودار 37معمار فرانسوی به اولین سردبیر اداره آثار باستانی و موزه ملی در دست
طراحی ،تبدیل شد .با اینحال ،هرتسفلد در تهران ماند و به كار برجسته و پیشگامانه
خود (كار روی پایتختهای هخامنشی ،پاساگارد و پرسپولیس) ادامه داد .از دهه ،1920
وزیر امور خارجه آلمان به نفوذ فرهنگی در ایران دیگر توجهی نشان نمیداد .بهعالوه،
با وجود ابراز عالقه ایران به روابط نزدیک اقتصادی با آلمان ،روابط تجاری میان دو
كشور در سطح پایینی باقی ماند .این امر با شکست هرتسفلد در بهدست آوردن پشتیبانی
مالی برای كاوشها و بنیان نهادن شعبهای از سازمان آثار باستانی آلمان در ایران ،همزمان
شده بود .او كه از سالها درخواست و خواهش بیثمر از دولت و بنیادهای پژوهشی
آلمان صبرش لبریز شده بود ،باالخره تصمیم گرفت كاوش و حفاری در پرسپولیس را
با پشتیبانی مالی از سوی مؤسسه خاورشناسی شیکاگو ،38آغاز كند.
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ترکیه
همانطور كه در باال شرح داده شد ،آلمان و امپراتوری عثمانی ،39تا قبل از جنگ جهانی
اول ،40روابط سیاسی ،تجاری و باستانشناختی عمیقی با یکدیگر داشتند .ولی مشکالت
در از سرگیری امور بعد از جنگ ،تنها ناشی از وضعیت اقتصادی و سیاسی آلمان نبود
و به تغییرات رخداده در خاک امپراتوری فروپاشیده عثمانی نیز مربوط میشد .دولتهای
جدیدی برپا شده بودند كه مهمترین آنها تركیه و عراق بود و روابط دیپلماتیک ،سیاسی
و اقتصادی جدیدی باید برقرار میشد .تنها بعد از اینکه مصطفی كمال

(آتاترک)41

خالفت را عزل كرده و نظام ریاستجمهوری را جایگزین آن كرد ،روابط دیپلماتیک
میان تركیه و آلمان در سال  1924از سر گرفته شد .در ادامه شعبهای از دویچه

بانک42

(بانک آلمانی) در استانبول افتتاح شد و قراردادهایی میان تركیه و نجیبزادگان آلمانی،
صاحبان كارخانههای هواپیمایی آلمان ،بهمنظور تأسیس كارخانه تسلیحات ،امضا شد.
با در نظر گرفتن وضعیت سیاسی در تركیه ،جای تعجب ندارد كه پژوهشهای
باستانشناختی آلمان تا سال  1927متوقف شده بود .با وجود این ،با توجه به وضعیت
اقتصادی جمهوری وایمار ،43شروع دوباره كاوشها و حفاریهای آلمانیها در تركیه
نشاندهنده این بود كه در اولویت قرار داشتن باستانشناسی همچنان در آلمان مورد
استقبال قرار میگیرد و در سیاست خارجی آلمان دارای اهمیت زیادی است .خیلی زود
و پس از اینكه سفارت آلمان در استانبول باز شد ،مؤسسه باستانشناسی آلمان در
خصوص افتتاح شعبهای از مؤسسه در تركیه پرس و جو كرده و درخواست پشتیبانی از
آن كرد .گرچه مذاكرات پیچیده و دشوار ،افتتاح مؤسسه را تا سال  1929به عقب
انداخت ،اما وقتی بیشتر فعالیتهای باستانشناختی آلمانیها در دوران قبل از جنگ در
39
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این زمینه از سر گرفته شد ،در اوایل دهه  ،1930تمركز آنها بر میراث كالسیک یونانی
بود .كامالً مستقل از این مذاكرات ،اكهارد اونگر 44كه پایاننامه درجه شایستگی 45خود
را در رشته باستانشناسی خاور نزدیک در سال  1924برلین چاپ كرد ،به مدت یکسال
بین سالهای  1924و  1925و بار دوم بین سالهای  1932تا  ،1935ریاست موزه
باستانشناسی در استانبول را بر عهده داشت .از سرگیری پژوهشهای باستانشناختی
آلمان ،تشدید روابط تجاری بین دو كشور را در پی داشت .با اینحال ،آلمان هرگز نفوذ
خود در سیاست خارجی تركیه را دوباره به دست نیاورد زیرا همواره این نفوذ را داشت.

عراق
درحالیكه ایران هرگز توجه تاریخی و باستانشناختی زیادی را به خود جلب نکرد و
همچنین باستانشناسی آلمانیها در تركیه تنها محدود به دورههای كالسیک بود ،قلب
مطالعات خاور نزدیک و صحنه كاوشها و حفاریهای وسیع و بسیار محبوب در دوران
قبل از جنگ جهانی اول ،منطقه بینالنهرین 46بود .بعد از جنگ ،این منطقه به عراق تحت
قیمومت انگلیس 47تبدیل شده بود .از نظر باستانشناسان آلمانی ،این وضعیت ناامیدكننده
بود .آلمان با دولت جدید روابط رسمی یا اقتصادی نداشت .پشتیبانی عظیم
ناتگمینشافت ( ) Notgemeinschaftحمایت آن مؤسسه از مطالعات خاور نزدیک
نشان میدهد كه تا چه حد فضای فکری در روزگار جدید دستخوش دگرگونی شده
است .این مطالعات اكنون به عنوان یک رشته دانشگاهی پذیرفته شده است و نه تنها
توسط بنیادهای خصوصی بلکه با بودجه دولتی پشتیبانی می شود .در حالی كه هیچگونه
ارتباط رسمی سیاسی و نیز اندک عالقه محدود به ارتباطات تجاری با عراق از سوی
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آلمان وجود نداشت ،باستانشناسی یکبار دیگر اسباب نفوذ آلمان در عراق را فراهم
آورد.

بازخوردها به خاور نزدیک باستان در دوران آلمان وایمار
حمایتكردن اعضای حمایتگر  DOGبه طور قابل مشاهده ای كاهش یافته بود.
مشکالت مالی در داخل كشور و نیز اوضاع سیاسی جدید هرگونه امید نسبت به احیای
تحقیقات در بینالنهرین را در نطفه خفه كرده بود .عالوه بر این ،به جز محمولههای
پیشین كه شامل آجرهای لعابدار دروازه معروف ایشتار از بابل بود ،یافتههای
باستانشناسی در بابل و آشور كه مربوط به دوران پیش از جنگ جهانی اول بود ،نیز
همچنان به برلین ارسال نشده بود .در چنین شرایطی Notgemeinschaft der
( Deutschen Wissenschaftاتحادیه اضطراری بورس تحصیلی آلمان) ،از به
یادرفتن قضیه كاوش در بینالنهرین جلوگیری كرد .در حلقه داخلی این نهاد ،میتوان
چندین طرفدار بسیار قدرتمند مطالعات خاور نزدیک را یافت؛ خصوصاً مورخانی مانند
ادوارد مایر 48و تئودور ویگاند 49و نیز رئیس این اتحادیه ،فردریش اشمیت اوت 50كه
از ابتدا در عضویت هیأت مدیره  DOGبوده است .تعداد بسیاری از باستانشناسان،
برای انتشار یافتههای كاوشهای  DOGو نیز پژوهش روی اشیای موزه جدید خاور
نزدیک كه در برلین تدارک آن دیده شد ،كمکهزینه دریافت كردند .پس از سال ،1926
حتی برای راهاندازی مجدد كاوشها نیز حمایتهای مالی افزایش یافت .مطالعات باستان
شناسی به طور عام و مطالعات شرقشناسی به طور خاص ،دو حوزهای بودند كه منابع
مالی بسیاری به خود جذب میكردند و این مسأله در حالی رخ میداد كه زیست شناسی،
زراعت ،علوم انسانی ،مابقی علوم اجتماعی و مهندسی چنین وضعی نداشتند .در نتیجه،
همان گونه كه تصور میشد ،در این سالها مطالعات بینالنهرین ،حمایت ومساعدت
های بسیاری برای پژوهش و كاوش دریافت كرد .در سال  1926كه آلمان وایمار به
48
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عضویت جامعه ملل درآمد ،یافتههای كاوش در آشور ،كه طی دوران جنگ در پورتو
پرتغال نگهداری میشد ،انتشار یافتند و پس از این به برلین منتقل شدند .اندكی بعد،
والترآندره ،51كه در این زمان سرپرست موزه خاور نزدیک برلین بود ،اجازه ارسال اشیا
از بغداد به برلین را دریافت كرد (ارسال بیش از نیمی از یافتهها از بابل به برلین) .نیز
زمانی كه در بغداد به سر میبرد ،وی به این ترغیب شد كه تحقیقات میدانی را انجام
دهد كه به راهاندازی مجدد كاوشها منجر شد .در سال  ،1928در دو مکان بسیار معتبر
یعنی اوروک و نیز در تیسفون ،پایتخت امپراتوری ساسانیان ،كاوشها آغاز شد .هر دو
كاوشها توسط ادوارد مایر اداره و ساماندهی میشد؛ فردی كه به عنوان چهرهای برجسته
در زمینههای تاریخ باستان و مطالعات خاور نزدیک و نیز شخصیتی تأثیر گذار در
مؤسسات مطالعات آلمانی ،به ویژه در ناتگمینشافت شناخته میشد .توجه به این نکته
شایان توجه است كه در دوره آلمان وایمار ،هیچگونه كششی در آلمان برای ارتباطات
اقتصادی با عراق وجود نداشته است .اولین مأمور سیاسی آلمان به عراق ،فریتز گروبا
در سال  1932به این كشور اعزام شد .شرایط مذكور قاعدتاً كمکحال كاوشهای
باستانشناختی نبوده است .با این حال ،روابط شخصی و دوستانه با همکاران بینالمللی
برقرار بوده است .در حالی كه بودجه مطالعات خاور نزدیک در دوران آلمان وایمار
افزایش مییافت ،در سوی دیگر توجه عمومی به این رشته كاهش یافته و شخصیتهای
آكادمیک سایر رشتهها نیز به این مطالعات با افت روبهرو میشد .ادوارد مایر در سال
 1908بیشتر همکاران خود را به سبب عدم «انعطاف فکری» ایشان مورد سرزنش قرار
داد تا آنان با تغییراتی كه در درک تاریخی كه به سبب كشفیات متون آشوری به وجود
آمده ،كنار بیایند .اما دانش رو به رشد شتابان این حوزه و نیز انواع زبانهایی كه یک
متخصص در این بخش بایستی آنان را فرا بگیرد ،یک مشکل جدی محسوب میشد .به
آن سبب كه پژوهشهای بیشتری در خصوص خاور نزدیک باستان صورت گرفته و
یافتههای بیشتری در این زمینه به دست آمده بود ،دانشمندان حوزههای خاصی از دانش
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عمیق را به وجود آورده بودند .این گرایش به سمت تخصصیشدن دانش ،به موازات
توسعه در بخش صنعت صورت میگرفت .همزمان با این شرایط ،پیگیری مباحث از
سوی غیر متخصصان رفته رفته دشوارتر میشد .بدین سبب ،اكثر آنان تصمیمی كم و
بیش آگاهانه مبنی بر تمركز مجدد بر تاریخ یونان و رم باستان میگرفتند .بنابراین ،خاور
نزدیک باستان از سوی افراد غیر متخصص مورد اغفال واقع شد .در طول دهههای
 1920و  ،1930تنها «یوزف وگت» در میان مورخان آلمانی بود كه همیشه دورهای را در
تاریخ فرهنگی خاور نزدیک باستان تدریس میكرد .به طور كلی ،تاریخ و باستانشناسی،
جایی در دانشگاهها نداشت .هرتسفلد ،تنها استادی كه از او انتظار میرفت دست به
تدریس باستانشناسی خاور نزدیک بزند ،از سال  1923در مرخصی دائمی به سر میبرد.
آشورشناسان ،به نوبه خود در تعیین جایگاهشان به عنوان مورخ ،از خود تعلل نشان
دادند .اكدی و سومری همچنان به عنوان زبان و تنها در بخش زبانهای شرقی تدریس
میشدند .خاور نزدیک از مشکالت عدیدهای نسبت به افکار عمومی و گرایشهای آن
رنج میبرد ،در حالی كه پیش از جنگ جهانی اول ،از جنجالهای كتاب مقدس و نیز
فعالیتهای میدانی با شور و اشتیاق استقبال میشد .با نگاه اول بهنظر میرسد ،این ابداع،
یا درمورد نامگذاری دوباره برلین ،درمورد دو صدارت برای باستان شناسی خاور نزدیک
به عالقه زیاد به شرق باستان اشاره دارد ،اما بررسی دقیقتری آشکار كرد كه هر دو
منتخبانِ جدید حامیان قدرتمند این رژیم بودند .بهعالوه ،شعبههای تحقیقاتی آنها برطبق
اصول عقاید جدید به دنبال «هند و اروپایی» تغییر كرد ،یعنی آریایی ها در تمدن خاور
نزدیک نقش دارند .هیتیها و هورییها 52شهرت تازهای به دست آوردند و درمورد
زبان هند و اروپایی و محصوالت عمده آنها تحقیق كردند كه (این تحقیق) آخر دهه
 1920و اوایل دهه 1930شروع شد و مورد توجه قرار گرفت (ضمناً باید توجه شود كه
به علت سوءاستفاده نازی ها از این واژه ،نژاد در كشور آلمان به جز در طبقهبندی
حیوانات ارزشی دیگر نداشت) .برای بیشتر آلمانیهای نسلهای بعد از جنگ (این واژه)

Hittites,Hurrians
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به طرز فکر نازیها مرتبط است( .این واژه) در سالهای اخیر به ادعاهای خالی از
تبعیض رسید .برخالف محققانی كه در دهههای  1920و  1930همچون فاشیستها
مینوشتند .درحقیقت ،این وضعیت درتاریخ ذكر نشده است .استفاده از «نژاد» طی این
دوره با كاربرد« نژاد» در انگلیسی امریکاییِ فعلی قابل قیاس است .این نوشتههای اولیه
ممکن است معانی نژادپرستی یا فاشیستی داشته باشد ،اما لزوماً چنین نیست .این روند
جدید همچنین در روند سخنرانی فوقالذكرِ جوزف وگت( 53عضوی از  NSdAPپس
از  )1937مشخص شد .او عنوانِ دوره خود را برمبنای تاریخ فرهنگی خاور نزدیک به
امپراتوران خاور نزدیک باستانی و هند و آلمانی تغییر داد .هند و اروپاییها ،آریاییها،
اینها موضوعات تحقیقهایی بودند كه مطالعات خاور نزدیک باستان را زنده نگه داشتند.
حتی اهنربه 54یک سازمان خاور نزدیک را تأسیس كرد كه هدفش اثبات تأثیرات آریایی
هند و اروپایی بر پیشرفت تمدنهای خاور نزدیک بود .برنامه جدید درنهایت كانون
توجه را از بینالنهرین به ایران تغییر داد .درحالیكه هرتسفلد تأمین وجه از منابع رسمی
را غیرممکن می دانست كه باز هم بیشتر با كاوشهایی در بین النهرین مورد توجه بود،
او«خاستگاه تمدن» ،تاریخ پارسی را بهعنوان آریایی مورد مالحظه قرارداد و نشر
بیسابقهای را دریافت كرد .همچنان كه مورخان به اصل و نسب آریاییهایِ ایران باستان
اهمیت میدادند ،ایرانیان جدید صریحاً از قوانین نورنبرگ همانند (نژاد اصیل) مستثنی
شدند.
عالقه آلمان به تاریخ آریایی با عالقه رضاشاه به طرز فکری كه رژیمش را حمایت
میكرد در سال  1934برنامهای را برای ایرانی كردن سرزمین پارس آغاز كرد .وحدت
ملی ( فعالیتهای اتحاد ملی) پاالیش زبان فارسی ،ایجاد آگاهی ملی ازطریق انبوه
نشریهها و استفاده آگاهانه از گذشته باشکوه ایران را درپی داشت .ظاهراً به پیشنهاد

Josef vogt
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سیاستمدارانی (كه) به برلین اعالم كردند رضا شاه دستور داد بهجای سرزمین پارس،
كشور ایران نامیده شود .نزدیکی فکری بین ایران و آلمان در بعضی جهات زمینه را برای
امضای مبادله گسترده و معاهدههای دیگر توسط دو حکومت آماده كرد .در آخر دهه
 ،1930ایران بهطور فزایندهای برای امکانات و تشکیالت همچنین بازرگانی و مبادله
بهطوركلی به آلمان وابسته بود .در  47، 1940-41درصد همه واردات به ایران از آلمان
میآید ،درحالیكه  42/9درصد از صادرات ایرانیان به آلمان فرستاده میشد .در حالتی
از معاوضه و امانت و ودیعه افزاینده ،ویلهلم

آیلرس55

در سال 1938به اصفهان فرستاده

شده بود تا یک مؤسسه آلمانی تأسیس كند كه شامل تحقیقات باستان شناسی درمیان
فعالیتهای آن بود .اما فعالیتها به تحقیقات واژه شناسی تاریخی و زبانشناسی بعد از
سال 1939محدود شد .درسال  1941این مؤسسه تعطیل شد و آیلرس به استرالیا تبعید
شد .با وجود تأثیر اقتصادی آلمان و توافقهای قوی برای آلمان در ایران ،این كشور
تنظیم كرد تا در سالهای اول جنگ جهانی دوم بیطرف باقی بماند .در مرداد سال
 ،1941در حملهای پیشگیرانه در برابر نقشههای آلمان برای استفاده از ایران بهعنوان
دروازه پایگاه عملیاتی هندوستان ،یک یورش انگلیسی-شوروی  ،شاه را مجبور كرد تا
همه شهروندان آلمانی را بیرون كند پیش از اینکه خودش مجبور به استعفا شود .این
حركت توسط اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس تنها محل امن آلمان را در خاور نزدیک
از بین برد .این خسارت میتوانست درنهایت حکومت آلمان را ترغیب كند تا توجهش
را به تحقیقات خاور نزدیک برگرداند .در پاییز  1942حکومت نازی درخواستهایی
برای كنفرانسِ محققان و باستانشناسان خاور نزدیک آلمانی فرستاد ،همچون بخشی از
مجموعهای كه پاول ریتربوش 56طرح ریزی كرد .این را والتر ویلست سازماندهی كرده
بود( .متصدی اهنربه و رئیس دانشگاه مونیخ) .در این موقعیت او نقش مهمی را در
پیگرد قانونی و توقیف اعضای گروه دانشجویی ضد نازی در سال  1943ایفا كرد.
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اگر هدف حکومت این بود كه از خاورشناسان دعوت شده  ،برای حمایت آرمانی و

سیاسی كمک بگیرد این كنفرانس یک ناكامی بزرگ بود .مطابق با (نظر) هاسمن،57
دركل ریتربوش 58انجمن نازیِ استادان دانشگاه را بشدت انتقاد كردند ،زیرا او برای
كنفرانسهای خود محققان را بدون توجه به توافقهای آنها نسبت به روش فکری
حزب نازی دعوت كرد .امکان ندارد این خاورشناسان خیلی غیرمتعارف بوده باشند ،اما
جای تعجب است كه سخنرانیهای منتشر شده در بیشتر موارد حاوی هیچ یا كنایات
سطحی نسبت به طرز فکر آن زمانه بود .برخی محققان به سادگی پیشرفتهای اولیه را
در حوزههای مربوطه به حساب آوردند تا موقعیت حوزه كاریشان برای افزایش
حمایتها درمورد فعالیتهایشان در آینده ،یا درمورد باستانشناسان برای شروع دوباره
كارشان بهبود یابد .بهاین ترتیب حتی در سال  ،1942تحقیقهای آسیایی برای هر دو
تالشهای جنگی و تبلیغات نازی بی اهمیت فرض شد .فقط لحن عالی آخرین سخنان
والتر ویلست به بیشتر تاریخدانان باستانی موفق تحت رژیم نازی اشاره داشت ،مخصوصاً
به برو( .59سخنانی) در مقدمهای بر این موضوع ،60یک اثر دوجلدی كه او در سال 1942
ویرایش كرد .برو همبستگی جدیدی را بین آلمان نازی و یونان و رومیان قدیم توصیف
كرد .درحالیكه سخنان او درمورد این مصالحه بین جسم و روح گاهی یادآور هدف
سومین انسانگرایی جِیگر  61یا مبارزات طبقاتی بِکر ،62برای برو این آرمان در آلمان
نازی تبدیل به واقعیت شد( .موافقت ،همبستگی) با یونانیان و رومیان باستان ،او عمیقاً
احساس میكرد بهعلت تمایالت نژادی دوباره احیا شده آلمانیهای امروزی میتوانند
بیدرنگ ارتباط با گذشته باشکوه شان را بهرسمیت بشناسند .درحالیكه برو موفقیتش

57

Frank-Rutger Hausmann
Ritterbusch

58

Berve
Das nenu bild der antike
Jaeger
Becker

59
60
61
62

49

مطالعات ایران كهن – شماره دوم ،سال اول ،پاییز و زمستان (1400شاپا )2783-4247

را درمورد نظم بازگردانده شده به جهان باستان جشن گرفت ،ریتربوش قربانیان برو را
حمایت میكرد .اما همچنانكه میدانیم كوششهای حکومت نازی نسبت به طلب كمک
از مابقی محققان خاور نزدیک برای سرانجام جنگ قاطعانه نبود.

نتیجهگیری
اهمیت پیوستن به روزگار باستان دركل و خاور نزدیک باستان بهویژه پدیدهای آلمانی
بود .ارتباط نزدیک بین سیاست ،فرهنگ و روزگار باستان ،همان طوركه شرح داده شد
خاستگاههای خود را در اوایل قرن نوزدهم در آلمان دارد .در امپراتوری قیصر آلمان
تحقیق در خاور نزدیک باستان با طرحهای استعمارطلبی اقتصادی و سیاسی آلمان در
امپراتوری عثمانی همراه شده بود .در جمهوری (شهر) وایمار ،تحقیقات خاور نزدیک
باستان كه درمورد این ارتباط پیشرفت كرده بود و از شهرت همگانی بزرگ بهرهمند بود،
دوباره از حکم آگاهی جمعی مستثنی شد .این حوزه كاری فقط بهعلت حمایت اقتصادی
نجات یافت كه حمایتگران بانفوذ باستانی در جامعه اضطراری علم و دانش آلمان
فراهم كردند .هنوز هم ،باستانشناسانی كه در خاور نزدیک كار میكنند كمک بزرگی به
پیشرفت روابط دو جانبه میكنند .نقطه كانونی تحقیق و اهمیت دادن به تحقیقات خاور
نزدیک دوباره طی دوره نازی تغییر كرد .اكنون تحقیقات خاور نزدیک باستانی در
حمایت از ادعاهای آریایی ،برتری هند و اروپایی در سراسر تاریخ به كار برده می شود.
اعتبار و استداللهایی كه از این تحقیقات توسط نازیها بیرون كشیده شد آخرین
جنبشهای نقش آرمانی قدرتمند این تحقیقات بودند .استفاده نادرست از روزگار باستان
و مقررات مختلف تحقیقات باستانی قطعاً در انحطاط آنها در نظر جامعه پس از جنگ
جهانی دوم نقش داشت .امروزه ،استادان تحقیقات خاور نزدیک باستان ،مطالعه تمدن و
زبان باستان یا باستانشناسی در سیزده دانشگاه آلمانی یافت میشوند .شیوهها
تغییركردهاند؛ بعضی محققان به حوزه كاریشان بهعنوان آگاهی فرهنگی ،تاریخی یا
اجتماعی نگریسته و اثرشان را همچون احیا و نوسازی روشهای اسکان باستانی و
محیطهای بومشناختیشان یا چگونگی روابط جمعیتهای یکجا نشین و كوچنشین
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مالحظه كردهاند .رویکرد استعمارطلبی فرهنگی ،شعور مأموریت (مفهوم هیأت
نمایندگی) و امپراتوری قیصر آلمان كه ازبین رفت .همچنین ارتباط مستقیم با منافع
اقتصادی یا سیاسی،كه در دوره شکلگیری این تحقیقات پیش از جنگ جهانی اول خیلی
زیاد بود ،كمتر مشاهده میشود .ما شاهد تحمیلهای آرمانی و عقیدتی نیستیم همانند
اجبار (تحقیقات آریایی) تحت نظر نازیها .تحقیقات خاور نزدیک باستان ،مطالعه تمدن
و زبان باستان یا باستانشناسی جایگاهش را در جهان علم و آگاهی پایین اما درحوزههای
معتبر پیدا كرد .با این حال ،هنر و تاریخ خاور نزدیک باستان موضوعاتی نیستند كه در
تاریخ هنر یا بخشهای تاریخی آموخته شوند و دركتابهای درسی مدارس آلمان خاور
نزدیک باستان كامالً غایب است .براساس جزوات بِرو و بنگستان (كه) در دوره نازی
نوشته یا پیش نویس شده ،قدرتهای خاور نزدیک باستان همچنان نسبت به جایگاه
دشمن آسیایی درمورد استقالل یونان خیلی تقلیل یافتند ،كه گمان میشد ریشه در تمدن
اروپایی دارد .با وجود این ،در یک جو روابط خیلی دوستانه با ایالتهای جدید در این
منطقه ،تعمیمهای رفتار آسیایی باستانی كمیاب است .برعکس ،رویدادهای سیاسی اخیر،
بهوضوح اشاره میكند كه فقط بخش كوچکی از جامعه آلمان را سوءاستفاده نازیها از
تاریخ بیاعتباركرده و هنوز پذیرای چنین تسهیالتی است همچون درگیری تمدنها یا
طبقهبندی جهان به خیر و شر .اما هماكنون همچون نمونهای در ایاالت متحده است.
ارتباط فعال در بحثهایی درباره گوناگونی رویکردها نسبت به جهان ،خواه قدیم یا
جدید ،یک اجبار برای محققان خاور نزدیک را باقی میگذارد.
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Abstract:
The importance of ancient history and archaeology for the
construction of national identities has repeatedly been stressed
in recent years. This essay addresses the question of the
importance of Ancient Near Eastern studies in Germany from
1870 to 1945. It is argued that this seemingly apolitical research
developed hand in hand with the economic and political as well
as cultural interests prevalent in Wilhelmian Germany. After
World War I, this concern, for various ideological and political
reasons, gave way to a reorientation toward ancient Greece.
During the Nazi regime, the auspices for the study of the Ancient
Near East changed again. Here it was put to use for the
devaluation of the Semitic people and glorification of Aryan
history. But whatever ideological stance was taken toward the
Ancient Near East, its research remained a very important
vehicle in international relations and a factor for German
influence in the region.
Key words: Iran, German, History, Archeology, Relation,
Political
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Notes
The present article is the extended and annotated version of a
paper presented at the German Studies Association meeting in
Washington, D.C., on October 2, 2001. I would like to thank Dr.
Hans-Ulrich Seidt for his invitation to participate in the panel on
Germany and the Middle East. I am very grateful to Prof. Dr.
Elspeth Dusinberre, who went through the paper with great care
to correct my non-native speaker's English. All opinions and
mistakes remain my responsibility.
The following abbreviations are used:
•

•
•

•

•

Bast 2001 = Oliver Bast, "Germany I: German-Persian
diplomatic relations,” in Ency clopedia Iranica X, 2001,
506–19. Gunter and Hauser (in press) = Ann C. Gunter,
and Stefan R.
Hauser, eds., Ernst Herzfeld and the Development of
Near Eastern Studies, 1900–1950 (Leiden, in press).
Hauser 2001 = Stefan R. Hauser, "Not out of Babylon?
The Development of Ancient Near Eastern Studies and Its
Current Significance," in Historiography in the
Cuneiform World, Part I, Proceedings of the XLVe
Rencontre Assyriologique Interna tional, ed. Zvi Abush et
al (Bethesda, Maryland, 2001), 211-37.
Hauser (in press) = Stefan R. Hauser, "Ernst Herzfeld
and Eduard Meyer: Near Easter Studies, Orientalism and
Universal History," in Gunter and Hauser (in press).
Hirschfeld 1980 = Yair Hirschfeld, Deutschland und Iran
im Spielfeld der Mächte: in ternationale Beziehungen
unter Reza Schah 1921-1941 (Düsseldorf, 1980).
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•

•

•

•

Marchand 1996 = Suzanne L. Marchand, Down from
Olympus: Archaeology and Phil hellenism in Germany,
1750–1970 (Princeton, N.J., 1996).
Mousavi (in press) = Ali Mousavi, "Ernst Herzfeld,
Politics, and Antiquities Legislation in Iran," in Gunter
and Hauser (in press).
Renger 1979 = Johannes Renger, "Die Geschichte der
Altorientalistik und der vordera siatischen Archäologie
in Berlin von 1875 bis 1945," in Berlin und die Antike, ed.
Willmuth Arenhövel and Christa Schreiber (Berlin,
1979), 151-92.
Rezun 1982 = Miron Rezun, The Iranian Crisis of 1941:
The Actors Britain, Germany and the Soviet Union
(Cologne, 1982).
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Russia and Britain. Nevertheless, Bismarck and later
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