
 تشیع در آثار مستشرقان

 تنظیم استاد رحیم قربانی 39-39شیعه شناسی مرکز تخصصی عالمه امینی تبریز « در آثار مستشرقان یعتش»جزوه خالصه درس 

 دین مسئله حایز اهمیت است که بعضی از آنها به ترتیب زیر است:در حوزه شرق شناسی چن

الم و ارتباط میان ملل دنیا بویژه با اسهای مرتبط با اسالم شناسی و شیعه شناسی، اسی، برنامهعوامل و انگیزه شرق شناسی، اهداف اسالم وشیعه شن

 تشیع، ارتباط شرق شناسی با اسالم و تشیع؛

 گیرد.این موارد به طور خالصه مورد کنکاش قرار می

 های غرب برای شرق شناسیعلل، عوامل و انگیزه

 گذریم.ر این مجال از آن در میبحث از این مسئله بسبار مفصل است که د

 اهداف غرب برای از شرق شناسی

 غرب برای شناختن جهان شرق اهداف زیر را دنبال کرده است:

 الف. اهداف تبشیری برای 

 . سلطه بر محتوای عقاید آنان جهت تغییر آن1-الف

 . تحریف و تضعیف محتوای دینی2-الف

 و مناسب برای استعمار ملل شرقی های مشروعب. اهداف استعماری جهت یافتن راه

 ج. اهداف علمی و تسلط بر منابع علمی

 د. اهداف تجاری و تسلط اقتصادی بر جوامع اسالمی

 هـ. اهداف نظامی

 مقاالت مهم در این زمینه:

 معارف( یدآن )مج یشناس یبمستشرقان و آس یبر قرآن پژوه یدرآمد

 (یعلوم اسالم یمرکز جهان یعلم ئتی)عضو ه یاستشراق؛ دکتر محمدحسن زمان یهادوره

 برنامه های غرب برای شرق شناسی

 برنامه های غرب برای پیاده نمودن اهداف شوم خود به ترتیب زیر است:

 الف. برنامه برای سلطه بر محتوای عقاید آنان جهت تغییر آن

 گسیل داشتن مبلغان مسیحی به کشورهای شرقی

 وارونه نشان دادن اسالم 

 جای دینادبیات به 

آغاز استعمار توسط شرق در عصر  طبق این برنامه اسالم را با هزار و یک شب و داستانهای ساختگی سندباد و علی بابا به غرب معرفی نمودند.

 اسطوره و خرافه بود. یتکه محل حاکم ییجا ، یعنی دقیقاًشب بود یکهزار و  شرقِفرانسه، 

 بر هم زدن ساختارهای معنوی جامعه مسلمین

اسالم شناسانه فرانسه در باب  یقاتعمده تحقکه طبق آن باید ابتدا دژ مستحکم تصوف و رویکردهای اخالقی و معنوی را میکردند؛ به طوری که 

مناطق است، پرداخته شده  ینا یمتصوفه که بافت اصل یها یقهکشور بوده صورت گرفته و به طر ینکه حوزه استعمار ا یو ساحل یشمال یقایآفر

 یبافت اجتماع یگرنها شکست بخورند دیاست، چون هر وقت ا یهشکست داده شود طرق صوف یدکه با یگروه ینشرق شناسان معتقد بودند اول است.

کم به مسائل  یلیبود و خ یو اقتصاد یارتباطات اجتماع یشرق شناسان مساله اصل ینا ینخواهد ماند و اسالم شکست خواهد خورد. برا یباق یو دژ

 شد. یپرداخته م یاعتقاد



 دور از عقل و منطق نشان دادن اسالم

نطق و آنچه که به نام فلسفه و منطق اسالمی!!! است وارداتی بوده و از یونانیان به ارث رسیده و مسلمانان آن د نه مروجود دا ییدر اسالم نه عقل گرا

 سالم ریشه در این فکر یهودی دارد.اند. همه جریانهای عقل و فلسفه ستیزی در تاریخ ارا پرورش و گسترش داده

 دور از معنویت نشان دادن اسالم

فکر ادامه  ینا وام گرفته شده است. یگرید یوجود داشته باشد از جا ییهایزچ ینو اگر چنوجود دارد و نه عرفان و اخالق  یتدر اسالم نه معنو

 یندارد مسلمانان از جا یاحد دارد و تصوف در خود قرآن وجود دارد و احتدر اسالم وجو یتتالش کرد اثبات کند معنو ینیونکه ماس یداشت تا زمان

 آن نوشت. یقرآن یها یشهو ر یهبا نام مصطلحات صوف یکتاب ینهزم یندر هم یوام گرفته باشند. و یگرید

 دهد تا اسالم را بدون والیت ائمه جلوه دهد.های پس از پیامبر و اهل بیت علیهم السّالم نسبت میتازه این بررسیها وجود عرفان و معنویت را به دوره

 دور از علم نشان دادن اسالم و مسلمین

ند، پس از دوره رنسانس که غربیان از طریق مهاجران، تاجران، گردشگران و مبلغان خود از اوضاع و احوال علمی و پیشرفت مسلمانان آگاهی یافت

را به « منشور استحمار»و تهی ساختن مسلمانان از منابع علمی را در دستور کار خود قرار داده و برای تسلط یافتن بر آنها برنامه گسترده غارت علمی 

 !!!اجرا در آوردند. مردم به جای علم و دانش به عبادت و قرآن و امور فردی مشغول گردند تا از اجر بی پایان الهی در آخرت بهره مند گردند

 ب. برنامه برای استعمار ملل شرقی

 تحت سیطره بریتانیای کبیر و ملکه آن بود برنامه اصلی تسلط به جهان را طی سه منشور به اجرا گذاشت: 51و  51در قرون  غرب که

 کردند.برای مناطقی مانند آفریقا که از علم و صنعت بی بهره هستند و در فقر و بدبختی زدگی می :استعمار

 توانستند در کنار استعمار از منابع مادی آنها نیز بهره برداری کنند.سانی فراوان داشتند و میبرای مناطقی که تاحدودی منابع مادی و ان :استثمار

کشیدند تا بتوانند به آن دو برنامه نیز دست مناطقی مانند خاور میانه که به راحتی قابل استعمار و استثمار نبود و باید مردم را به استحمار می استحمار:

ساختن مردم با ظواهر دینی و برخی امور کم ارزش و یا بی ارزش را در دستور کار قرار داده و کمکهای شایان توجهی برای  یابند؛ از این رو مشغول

ض حقوق ترویج و توسعه بعضی از مظاهر و ظواهر بی محتوا و کم خاصیت دینی نمودند؛ مانند قمه زنی و عزاداریهای خیابانی که با مردم آزاری و نق

و هم فاقد خاصیت سیاسی و را به همراه داشت تضییع حقوق مردم و سلب آسایش آنان  ا احکام اسالمی مخالف بود؛ همطوری که هم ب همراه بود؛ به

دینی مردم مانند ثقة االسالم و فضل اهلل نوری در روز  انمجتهد مهمترین حادثه در بستر استحمار، جریان مشروطه ایران بود که در آن ؛اجتماعی بود

که دستگاه عزاداری امام به دار مجازات استعماری آویخته شد و هیچ یک از عزاداران به این بهانه ا توسط روس و انگلیس در میدان بزرگ شهر عاشور

 .عزاداران! توزیع کند براین قمه و کف رده،کمک کبرای چنین عزاداری . روس و انگلیس هم حاضر است کردنداز آنها دفاع ن حسین را سیاسی نکنید

 ج. برنامه برای تحریف و تضعیف محتوای دینی

 ترجمه ناقص قرآن و سایر کتب اسالمی

 ترجمه قرآن در عصر ترجمه به قصد مبارزه با مسلمانان

 .وقوع رنسانستا  یازدهماز قرن  یگریو د یازدهمبخش اول از حدود قرن ششم تا قرن  :کرد یمتوان به دو دوره تقس یرا م یقرون وسط

شود سه جهان به  یباعث م 5۱1۱سال در  یو غرب یروم شرق ییشود. جدا یارتباط با جهان اسالم با عصر ترجمه آغاز م یناست که اول در عصر دوم

 .یو عرب یونانی ینی،الت یزبانها یسندگاننو نجها یاید:وجود ب

دانس  یاعرب و  یناکه ابن س یقوم برگرداندند. در حال سه قسم از زبان را به ینبود که ا ینبه وجود آمد ا ینمستشرق یلهکه به وس یبعدها مشکل

ترجمه شده است. تا  ینبه الت یاز عرب قرن یک ینا در. یردگیم ( را در بریالدیم 5۰۱۱تا  55۱۱قرن )از  یکنبود. عصر ترجمه،  ینیاسکوتوس الت

توانستند کل آثار ارسطو را با شرح  یناسمانند آکو یالسفه ازمان کتاب منطق ارسطو به صورت ناقص ترجمه شده بود، اما پس از عصر ترجمه ف ینا

 و به التین ترجمه کنند. داده بودند مطالعه کنند یناکه ابن رشد و ابن س یو بسط

 و فلسفه یقیو موس یاضیاتبه علوم معقول مانند رفقط ترجمه نشده است و  یثحد یحت یاکالم، تصوف، فقه  ینهدر زم یکتاب یچعصر ترجمه ه در

زبان  بهترجمه  ینمبارزه با مسلمانان بود. ا یزترجمه قرآن ن یزهمطلب قرآن بود که آن هم به صورت ناقص ترجمه شد. انگ ینا یبود. استثنامربوط 



 یزترجمه ن ینا با آنها مبارزه کرد انجام شد. یدمسلمان مانده اند و با یانهمخف یبرخ یدد یاسقف که به اندلس رفته بود و م یکو به درخواست  ینالت

 یبوده و ترجمه بعد قرآنترجمه تا پانصد سال تنها ترجمه  ینجالب است که ا ؛است یداور یشخالصه و همراه با پ ینوع و در واقع یستکامل ن

 یگر پیرامونسال د تیسبرگردانده شد به عمل آمد و ترجمه سوم تا دو یزن یو آلمان یسیترجمه به زبان فرانسه که به انگل ینبه عنوان اول 519۱سال 

توان از  یبشر مشترک است و م عقلبود که  یناعتقاد ا یاز قرآن انجام شد. در قرون وسط یگرید یانقالب فرانسه انجام شده و سپس ترجمه ها

زبان  یدر قرون وسط ییداشته باشند استفاده کرد. فلسفه ارسطو یمتفاوت ینکه جلوتر رفته اند با وجود آن که د یکسان یو پژوهش علم یمباحث عقل

 بودند شده بود. یترانهکه در اطراف مد یهودیانیو  یحیانمسلمانان، مس یانم یمشترک

 یو ضد اسالم یـ دوره هفتم استشراق: چاپ و نشر کتب اسالم

 مستشرقان یچاپخانه کتب عرب یناول ـ

استنساخ کنند. که کار  یاو  یداریرا خر یانشرق یخط یهانسخه بودند یرناگز یو اسالم یبه کتب شرق یدسترس یبرا 51تا قبل از قرن  مستشرقان

پنجم  یگورگر یتپاپ اعظم و حما یقبا تشو یدیشیفون م ینانداسقف و دوق توسکانا و فرد 51قرن  0۱بود؛ اما در دهه  یدشوار یاربس

 یوفانیبه نام گ یتالیاییجوان ا یکتن باشند، به دست را به صورت قطعات حروف که قابل کنار هم گذاش یبار حروف عرب یناول یم( برا51۱۰ـ5101)

 زبا یاز کتب عرب یانغرب یبربهره یرا برا یو پهناور یدکردند که افق جد یسرا تأس یدر رم ساخته و بر اساس آن چاپخانه کتب عرب یموندیرا یستابات

 .ساخته شد یباتریبه صورت ز یحروف عرب 5101کرد؛ البته سال 

 یستأس یسیمد یناندفرد ینالکه به دستور کارد ییهام آغاز شد. چاپخانه5101که در سال  قرن چاپ کتب مسلمانان بود ینمهم ا ایهیدهاز پد یکی

 یهلند سپس وارد عرصة چاپ کتب عرب کشور و فلسفه بود. یدر پزشک یناابن س یفاتتأل ینترها شدند که از مهمکتاب ینچاپ ا یشده بود، متصد

 یصنعت چاپ کتب عرب یربنایرا خشت ز یختار ینا توانیچاپخانه اقدام نمود که م یبرا یعرب یبایم( به ساخت حروف ز513۱)م یکوشد و فرانش

 آغاز شد. یریستنک یترم با تالش پزشک ب 51۱1سال  یزدر آلمان ن یچاپ کتب عرب صنعت .به شمار آورد یدنچهارصد ساله ل

 یو عرب یکتب اسالم یبرا یبغر یهاچاپخانه یناول یستأس یخچهتار ـ

 یتالیاا. 5

 .را چاپ نمود یمقرآن کرم  5150بوده که در سال  یغرب به منظور کار استشراق یهاچاپخانه ین)ونزا( از اول یهدر شهر بندق ی. چاپخانه پاکانان5ـ1

 .شد یستأس یزهانگ ینهمبا  یزدهمس یگورم به دستور پاپ گر510۱تا  51۱۰ یهاسال یندر ب یونانی. چاپخانه معهد 5ـ2

 .یدگرد یسم تأس5119در سال  . چاپخانه کالج معهد رم5ـ3

 .قرار گرفت یموندیمستشرق معروف ر یارآن در اخت یریتشد و مد یسم تأس 5109در رم در سال  یدتشی. چاپخانه م5ـ4

 .شد یسم در رم تأس 5159در سال  ی. چــاپخـــانه ســـاوار5ـ5

 .شد یسم تأس 51۰۱سال  یون. چاپخانه کالج مار5ـ6

 .گشت یسم تأس 51۰1در سال  یزن یمال. چاپخانه مجمع ا5ـ7

 .شد یستأس یالنم در شهر م 51۰9در سال  ین. انتشارات و چاپخانه آمبروز5ـ8

 .گشت یستأس 510۱در سال  در شهر پادوس یزن ینار. چــــاپخــانه ســـم5ـ9

 فرانسه. ۰

 یزدهمس یدر فرانسه در دوره لوئ ی. چاپ کتب عربیدگرد تأسیس م 5151فرانسه بود که در سال  یاستشراق از معدود مؤسسات چاپ کتب مؤسسه

 .یافتتحول و تکامل 

 هلند. 9

 .یدخانه منتشر گردچاپ یناتوسط  یو عرب یشد و کتب مهم اسالم یسم تأس 51۱1سال  یدندر دانشگاه ل یکتب شرق شناس یژه. چاپخانه و9ـ1

 .شد یستأس یزهانگ ینم با هم 5159در سال  یزن «ینیوسار». چاپخانه 9ـ2



 .را چاپ کرد یعرب یخط یساز کتب نف یاریشد و بس یسم تأس 5110در سال  یزن «یرال زو». چاپخانه 9ـ3

 آلمان. 9

همت گماشتند؛ مانند  یو اسالم یها به چاپ کتب عرباز آن یاریشد که بس یستأس یالدیم 5۱و  51قرن  یندر هم یمتعدد یهاچاپخانه یزآلمان ن در

 .و برام یتنبرگفرانکفورت، توبنگن، و یشهرها یهاچاپخانه

 یسانگل. 1

 یهااقدام نمودند و اغلب در رشته یو عرب یبه چاپ و نشر کتب اسالم یشانهاهستند که چاپخانه ییشهرها ترینیمیشهر لندن و آکسفورد قد دو

 .کردندیچاپ م یو جغراف یختار ی،عرب یاتادب

 چاپ یکتب مخدوش مسلمانان برا ینشاعمال غرض در گز ـ

آزار  هایغرب یها غرب را مبهوت کرده بود، براآن قرن یعلم یاندلس که تأللؤ و ارتقا یتمدن بزرگ اسالم یعنیمشاهده برگ برنده مسلمانان  همواره

دوست اندلس  نگمردم فره یراها بوده است؛ زروش ترینیو انسان ینترو آرام یباتریناندلس از ز یناسالم به سرزم ینکه ورود د یژهدهنده بود، به و

خود در کتب  یقاتو برگ برنده، در تحق یژگیو یندار کردن الکه ی. استشراق غرب برایرفتنداسالم را در قرن سوم پذ یینآ یبدون جنگ و فشار نظام

مسلمان آن در سرتاسر کتابش جز از خشونت و کشتار و  یسندهکه نو یابنداندلس دست  ورود اسالم به یخدر تار یمسلمانان، توانستند به کتاب یخط

فرماندار مسلمان اندلس توسط فرمانده  یکو طرح مسموم ساختن  یکدیگر یهفرماندهانش عل هاییو لشکرکش یو امو یعباس یخلفا یهارقابت

 یزـ فرمانده شجاع سپاه اسالم و فاتح اندلس ـ را ن یادحرکت طارق بن ز یجرقة اصل یبود! باالتر آنکه حت در آن کتاب نگفته یو مانند آن سخن یبعد

 یفهخل یشپ یشتوسط عمو اشیارث هایینکه از تصرف زم داندیپادشاه قوط اندلس م ینآخر یطشهدختر غ به نام سارا یشاهزاده دختر یک یکتحر

فرمانده اسالم با دو لشکر  ود نیز آن یآورد و در پ بن مزاحم در یسیوراً او را به عقد عف یزبرده بود. هشام ن یتمسلمانان هشام بن عبدالملک شکا

پس گرفتند و سپس حرکت  ک مظلوم!آن دختر یغصب شده را برا هایینزم و به اندلس حمله کردند یربن نص یو موس یادجداگانه به نام طارق ابن ز

 !!یافتامه رنگ و لعاب اد یناندلس( با ا یطارق )فاتح اسالم

 مستشرقان در نشر کتب قرائات یزهانگ ـ

است که عثمان آن را  یاور کردن آتش فتنهمستشرقان در چاپ و نشر کتب اختالف قرائات، شعله یزهانگ: »نویسدیسالم عبدالعال م یلاسماع دکتر

بار به  لیناو یابوبکر عبداهلل بن ابوداود برا یفلمصاحف تألاساس که کتاب ا یننسخه اتفاق نظر کردند. بر هم یکخاموش کرد. آنگاه که مسلمانان بر 

بر کتاب  یزکه مملو از دروغ و تهمت است ن یامقدمه ی. جفرشودیو منتشر م یقو تحق یااح یبه نام آرتور جفر یسیمستشرق انگل یکواسطة 

کتاب به آن  ینا ایانبالشر را در پ یرژ یفتأل یرهترجمته و تأث ینه،دواندازه هم بسنده نکرده، بلکه کتاب القرآن، نزوله، ت ین. او به انگاردیمصاحف م

 «است یهودهو سخنان ب یبمملو از خباثت و فر یزملحق کرده است. کتاب بالشر ن

 یمستشرقان در نشر کتب تصوف و فرق اسالم یزهانگ ـ

 یهاکتب متصوفه و فرقه یقمستشرقان در تحق هاییزهاز انگ یکیبدون شک : »نویسدیمستاد دارالعلوم دانشگاه األزهر ا یندالجل یدمحمد س دکتر

ها در سطح جوامع و انتشار آن یاسالم یهامعقول فرقه یرو غ یزغلوّآم هاییدگاهو د یخیتار یمیشاذّ و اختالفات قد یاتنظر یافتن ی،کوچک اسالم

 «ها مشغول سازندآن یسبوده است تا مسلمانان را به ادامه همان اختالفات و نقد و برر یاسالم

کتاب آمده است:  ینا یانچاپ و پخش شد. در پا یگلرهرمان است یشناس آلماناسالم نوشتة شرق یدبه نام عقا یم در آلمان کتاب قطور 531۰سال  در

 یک یمو بتوان یمداشته باش اسالم یمنسبت به تعال یقیتا فهم عم یمکن یداخود پ یحیمس یدنسبت به عقا یدیجد هاییدگاهبر ما واجب است تا د»

سدّ  یم. تا بتوانیمکن یزپره بردیم،یاسالم به کار م یهعل یلکه تاکنون به عنوان دل یمنظور از نقاط ضعف ینا یو برا یمبشناس یرا به درست ینمسلمان متد

 «باشد مسلمانان یو تحول فکر ینده اسالمروح جوان و بال یگوکه بتواند پاسخ ی. دفاعیمپا ساز بر یحیتمس یدهدر دفاع از عق یدیجد یدفاع

 .بوده، نه بر خود اسالم یمسلمانان مبتن یندر ب یجآنان، براساس مجهوالت و خرافات را یاداشکاالت ز ین،اعتراف کردند که قبل از ا غریبان

 مستشرقان یاسالم هاییبررس یزهانگ ـ



سخنان محمد را با همان زبان خودش گوش  ینتا ع یردرا فرا گ یزبان عرب یدنسان باا: »نویسدیم یانغرب یاثبات ضرورت اسالم شناس یبرا ریالند

ها عقل داده است. به انسان مهخداوند به ه یراز کردیم؛یم یالنبودند که ما خ یوانگانیکه مسلمانان د شودیروشن م یشهنگام است که برا ینکند. در ا

 یالخ یحیاناز مس یاریکه بس یستن یدرهم و سست یند یکاروپا منتشر شده،  یزو ن یقاو آفر یار آسپهناو هاییناسالم که در سرزم یند رسدینظر م

و خطرش به  یتاهم ینهم یکه برا یستانسان ن یکحق  یااست، اما آ یحیتمضرّ به مس یاربد و بس یناسالم جداً د یناست که د درست .کنندیم

بتواند  یشتراسالم بپردازد تا هم با توان ب یقتحق ییاست که انسان به شناسا یستهرا کشف کند؟ لذا شا اشیطانیش هاییلهآن بپردازد و عمق ح یبررس

 «فراهم کند «اسالم یشرویدر برابر پ یحیه مسعجام» یتامن یبرا ماییراهن

 یجاددر آن ا اییشهر ییرتغ یک یام است که بر اسالم الز»اعالم کرد:  یانبه غرب ینآن دو طرح را چن ی،مجله العالم االسالم یریهتحر یسرئ . کراجک

 «خارج شود یجامعه بشر یاز گردونة حضور در زندگ یاگردد 

بلکه به دست و قلم و  یهودی،و  یحیو مس یدو طرح به مرور زمان به اجرا درآمد، آن هم نه فقط توسط مستشرقان و اسالم شناسان غرب ینا متأسفانه

 ربمسلمان ع یکتوسط  یم. در آلمان کتاب 5305استشراق شدند: سال  یدپل یاتن یکه به نام اسالم، مجر هویتیمسلمانان روشنفکر ب یزبان بعض

کرده  یمسلمان نما معرف یسندهنو ینکه ا ینی. عنصر ممتاز اسالم نویدعناصر اسالم جد یثآلمان چاپ شد به نام ازمة االسالم الحد یهااستاد دانشگاه

 !!محض است «یاخالق یند» یکاسالم به عنوان  یاسالم و معرف یفیتکلاست، کنار گذاشتن احکام 

 اسالم توسط مستشرقان یف)ره( نسبت به تحرینیهشدار امام خم ـ

 یکبعد، »افشا کردند:  ینچن یاسالم یتصرف کشورها یاستعمار و شرق شناسان آنان را برا یهاسه توطئه از توطئه یسخنران یک)ره( در ینیخم امام

بکنند  چه یاآ ی،ممالک هست. در ممالک اسالم ینکه در ا یمیمخازن عظ ینبه ا یابندچطور ممکن است که دست ب یاکردند که آ هاینا یت روانمطالعا

باب  ینهم در ا یادیمطالعات ز یکنشود.  ییزد و خوردها یکمواجه با  یی،هامخالفت یکو مواجه با  یایدمخازن با سهولت به دستشان ب ینکه ا

اصل اسالم، اگر  یکیها باشد: اگر باشد، ممکن است که سد راه آن ینکه ا یدندرا د یزدو چ ی،در ممالک اسالم یدندنکته[ رس یناند، و به ]اکرده هاینا

خوانده  ینمربشود، فاتحه مستع یادهکرده، اگر به آن طور اسالم پ یساسالم را تأس یتبارک و تعال یخدا یکه هست و به آن طور یاسالم به آن طور

مقتدر باشند در  یدکه با یا آن طورهینقوه داشته باشند و ا هایناسالم که اگر ا یتهم روحان یکی. یشراجع به اسالم که فکر کردند برا ین. اشودیم

ملت اگر قدرت داشته  ینارند و در ببا تمام ملت سر و کار د هایناستفاده بکنند. ا خواهندیکه م یآن طور توانندیبالد، باز هم ]استعمارگران[ نم ینا

 یعنیدو تا سد را به هر جور هست بشکنند؛  اینهستند، که در همه ملت ممکن است قدرت داشته باشند. در صدد برآمدند که  هاینا ی،باشد کس

 یغاتی. به واسطه تبلهاینود ]بشکنند[ ادو تا سد را با دست خ ینکه هستند، در هر جا که هستند، ا یتیهر جمع ها،ینا یهابکنند که خود ملت یکار

مواجه با خطر بشود  ی،که اگر استعمار و منافع استعمار دادندیم یدو تا سد را که احتمال قو ینا یغاتشانتبل ینبا ا یم،قد یهااند از زمانشروع کرده

 .«یستخطر به آن طور ن اشیباق یگردو تا سد است که خطر است، د ینا

 اسالم شناسی و شرق شناسی به تخصصهای زبان شناسی، خاور شناسی، تاریخ، اقتصاد و ...  د. تغییر اصطالح

صفت با  یندوره ا ینصفت خوانده شود و در ا یندوست ندارد با ا یکس یا یست،اصال مطرح ن یا یو اسالم شناس یدر عصر پسا استعمار شرق شناس

مردم شناس، مورخ، اسالم شناس و شرق شناس، مثال  یست. اکنون متخصصان خود را به جاشده ا یرتعب یعلم یدر مقابل بررس یدئولوژیکا یبررس

 یم یقادر شمال آفر یعرب ینهزبان شناس در زم ی،اسالم یمورخ امپراطور یران،ا داقتصاددان تخصصا اقتصااند؛ اقتصاددان و زبان شناس معرفی نموده

 خواندند. یاسالم شناس م یاود را شرق شناس افراد خ ینکه در دروه استعمار ا ینامند، در حال

 .یدادوارد سع یدوم کتاب شرق شناس یل کردگان؛تحص یاندر م یرواج افکار ضداستعمار یلاول به دل :دو علت داشتدر برنامه و رویکرد تحول  ینا
کرد و عنوان  یریکتاب همه را وادار به موضع گ ینا. یمما طرفدار استعمار هست یندکنند بگو یدارند جرات نم یاستعمار یهکه روح یکسان یامروز حت

 یک یگرندارد. االن د یو وجودخارج یستن ی( واقعیشرق )در مفهوم شرق شناس یناست که ا یبدان معن ینشده غرب بود و ا ختهآن شرق سا یفرع

است که در عصر  یدر حال ینوجود دارد. ا یاسالم به نام مطالعات یزیچ یتوجود ندارد و در نها یدانشگاه به عنوان دانشگاه شرق شناس یارشته 

 به نام شرق شناس وجود ندارد. یکه االن کس یافتخار بود در حال یکبودن  ساستعمار، شرق شنا

 مسائل متعددی در ذیل این بحث مطرح است که بعضی از مهمترین مباحث الزم به قرار زیر است:



 است؟ یافتهدر غرب گسترش ن یشناس یعهچرا ش

 توان آن را در بستر تاریخی مورد کنکاش قرار داد؛ اما عوامل متعددی دارد که بعضی از آنها عبارتند از:ن پرسش پاسخهای متعددی دارد که میای

 الف. دامن زدن اندیشه محدودیت و انحصار یافتن تفکر شیعی در ایران توسط مستشرقین

را به عهده  یعهشناسان مطالعه در مورد ش یرانبه آن سبب است که ا این و ت نگرفتهصور یمطالعات جد یعهفرانسه به طور خاص در مورد ش در

 هدر فرانسه داشت یگسترش کم سیشنا یعهش یندانند و بنابرا یم یرانرا مربوط به مطالعات ا یعهدانند و اسالم شناسان شناخت ش یاسالم شناسان م

ها  ینهزم ینمطالعات در ا یزهانگ یدیممستعمره فرانسه نبوده است و چنان که د یرانا یراارد زوجود د یعدرباره تش یقیکمتر تحق یگرد یاست. از سو

حائز  اتجنوب لبنان بوده و نک یفئودال یستمکه آن هم درخصوص س یمدار یمعدود یقاتدر فرانسه تحق یعهقبال استعمار بوده است. ما در مورد ش

 ندارد. یتیاهم

 مستشرقین به اندیشه سنیب. انحصار منابع تغذیه فکری 

آن گونه که  یعمذهب تش یقتحق یجه،و در نت کردندیاطالعات مربوط به اسالم را از اهل تسنن اخذ م ین،تا کنون مستشرق»به گفته هانری کربن: 

 «استنشده یغرب معرف یایبه دن است،یستهشا

 مانند موارد زیر: های بعدی قابل بررسی است؛مباحث مهم دیگری هم مطرح است که در دوره

 ارتباط شرق شناسی با ایران شناسی

 ارتباط شرق شناسی با اسالم شناسی

 ارتباط شرق شناسی با شیعه شناسی

 شرق شناسان بزرگ و برجسته

 بزرگ و برجسته شناسان یرانا

 آثار برجسته شرق شناسی


