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 مستشرقان، دروغگویان بزرگ
 )معرفی کتاب نقد آثار خاورشناسان(

 
در غلط پردازی هااای تاااریفیه گرهن ی و ادکیه  متر  ااایی را می توا  

پروفیسووور بزرگ، زبان  مانند: ه کا نام ها و صاافاتتشاارنا ساااگت  ه از می
در ای   ه م موعه ی  یادی نکرده باشوووند  ،شوووناب کبیر، ه م  و اسوووتاد

تحقیقی در نیاز ها که تکیی ه در زن یره ای از تالش ها گره فورده انده می 
اشااااره  رده اما تو ه کر ای  ن ته  ه  متر  ار  «اساااتفاده»توا  کر اهمیت 

محیط، مفکوره، گرایش، گرهن یه تحقیقی و هنری و ود دارد  ه متاثر از 
 را در هر حوزه ای  ه کاشااده ای ا  ضاارورت نقد اثار، باشوود زبان و دین

 ه در تمام عرصااااه ها از  ها می  ند. از سااااوی دی ر ماهیت متحوی پدیده
داشااات دگم در  لیت ان ام و ا  چه در زما  حای مساااتمر اساااته کرتا مکدا 

کمانده زیر سااااااوای می کرد. که ادکیات زکا  دری تو ه  هایی را  ه ماندگار
سااوم ه ری تا حا ه پا از گراز و نشاای  زیاده در حالی  ه  نید! از نر  

اثار  السیک ا  در حد تقدا ن ریسته می شونده اما ا  نداست کا رعایت 
هرگز  سی را م ا  ن رده است  ه که امروزه ا  چه در شعر می اورنده 

ود ه ی ادکیات کاو نوه رو نیاورد. می کینیم  ه گساااااااترعات یا تفلیقات ااکد
ثار  السااایکه در مسااایری می رود  ه که هین عنوا  در نید  ار ندسااایت ا

 کزرگا  نیست.
هرگز که یک صورت نمانده انده کناکرای  تنوع تفلیقات  هظرگیت های کشری کا توا  های مفتلفه در تحوی طکیعی 

 ه که مرحلهپا از طی طریق تاریفی هگ ریه عملیه مدنی و گرهن ی انساااااااا ه مثالو اگر حوزه ی ادکیات را کن ریم
دهند  ه کا تولد یک ادمی زاد دی ره که تنوعی رضااااایت « انواع ادکی»یت ای رساااایده اساااات  ه ناگزیر شاااادند در  ل

کهره مند کاشااده زمانی  ه دساات که نلم می کرده در شاا فتی اگرینشه در حالی  ه نواور   یونتی از نکوغ گ ری فاصاا
 ر هر سده و زما ه ح م ادکیات در گصی های  دیدی رنم کفورد. د ارایه می  ند تا یاسته ای  نوعیت را کا پیرایش

 فصااو که تالش های گرهن ی ما در حوزه های ادکیاته تاریخ و معنویاته کدو  مافذ از اثار کزرگانی نیساات  ه 
 در  ها  غیر شرنیه که نام مستشرق یا فاورشناا شنافته می شوند.  -غر در 

گهم از  نه ی ا  چه در گذشاااته ی اوه اما او را در اینده  مک می  نده تالش های کشاااری کرای درع معضاااالت و 
 اوش ها را کرای  شف رمز و راز مردمانی  ه در گذشته زیسته انده که دانشی می  شاند  ه مثالو شرق شناسی یا 

شش های کناکرای   و فاورشناسی در شنافت داشته های مردما  مشرق زمی ه علم کسیار مهم که شمار رگته است.
شه ی ما  سفانه ی سره و یک  انکهه در  ا هایی  ه اندی ما کرای گهم ماضیه پیوسته نیازمند اثار  سانی ست  ه متا
در دگم منطق فودش گم می شاااااوده اگر تایید ا  را در  اری از یک فار ی می یاکده در ای  اتحاد گ ری  ه منوط 

ز ی که و ود می ایده اما در یک طرگه شاااد  نضااایهه اکعادی اکه تنی چند مانده اساااته هرچند چیزی که نام اشااا ارای
دهه های افیر در شاااارقه کساااایاری از نوگرایا  و اهی حق را ساااااای  ند  ه چرا  نظر می مانند  ه در روشاااان ری

فاورشناسی فار ی در کسیاری از موارد مهمه نه گقط راه شاه نیسته کی تعکیره تفسیره تاویی و کرداشت هایی  ه 
که وضاااوی دیده می شاااوده که انتشاااار دسااات  ها نظریه ی پردازی اساااتعماری در ا  )اثر( د گزو ه حتی رددر موار

 یازیده است. 
تا  هاثکات غلط پردازی ها در تاریخه زکا  شااناساایه کاسااتا  شااناساایه دی  شااناساای و ع ی   رد  وانعیت ها کا دروغ

مطمع نظر کراورده شوده انکوه ا  چه در یک نر  نکی در شرق شناسی از فارج صادر شده است را در ورطه ی 
تاریفی در ایرا ه هرچند در سااایه ی ا  چه میرا  ی کدکینی و شاا ا یت می اندازد. مثالو روشاان ری های گسااترده 
سا  نیسته اما مانع نیاگته است تا تکیی  د  ه چرا در تاریخ ایرا ه فصوصیاتی فوانده می ن ن پهلویا  مانده استه ا
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ز کسط د  ه انه اما در تایید انحصار یک گروه )گارا( می  وشند که گرهن ی مکدی شواند ند  ه که ضرر ا ثریتشو
 دهد. می استعمار غیر مستقیمه مردم ایرا  را در عذا  دایمی ستم ملی نرار  ه سیطره ی کی انه که نوعی در ا 

های چند سای افیر در اگغانستا  در موضع تاریخه گرهنگ و ادکیاته در گضایی  ه حا می شود کسیاری  ش ا یت
ا  اناز مشااا الت کزرا ما از اثر تکعیت کدو  و چرا از کاور هایی سااات  ه که درساااتی تعریف و نقد نشاااده انده اگغ

گرهنگ در رسمیات و کاور های ما و ود دارده تا کا رو اورد  که ا  چه که نام تاریخ و  زیادی را که گ ر می اندازد
ستیز کدر ر ا  هاه ک وشند از کا  نقد و شک ک ستند و در  ان  دی ر لو  از سطح کرداشت هایی ک اهند  ه در  های

چهی ساااااای افیره  نای های درگیر نومی و حزکیه حتی در تنزی ساااااطح انتقاده ای  حرکه ی اصاااااالحی را مکدی که 
 یج گرهنگ اکتذای  رده اند. وسیله ی توهی  و ترو

شاااانافت  شوووورا شووووناسووووی در اند قرنی ک  از ذرور آن می گارد، پا ب  پای اسووووتعمار اروپایی رشوووود کرده اسوووو  
فصااوصاایاته کاور ها و زنده گانی مردمی  ه در تمد  عظیم شاارقه نرار کود تاراج شااونده در زمینه ای از گذشااته 

شویق می  ند ضم   ستعمار را ت سیت های کا ی ضد فار یه در های تاریفیه ا معرگت کا طرز گ ر مردم و حسا
استراتیژی ای  ه کرای ای  ن رش تعیی  می  ننده دورنمای منطقه که گونه ای ترسیم شود تا کا میرا  پژوهش هایی 

یی ا ه گقط از چند دهه ی افیر مورد شک و شکهه نرار گرگته انده ایده های کی انه در  لد روشنف ریه ت دده نوگر
سا از ا  عناصری  ه کا مدرنیزم سر و  ار دارنده مردما   شور های صاح  تاریخه تمد ه مونعیت های مهم  و ک

  غراگی و صاح  مناکع سرشار طکیعی را در هرج و مرج ناشی از تضاد گ ری ن ه دارند. 
ه کدو  اغراض ممد شد ه وگرگته اند  ه کر اساا نفا مسال در ای  ش ی نیست  ه  ار ها و تالش هایی نیز صورت

در مسایلی  ه میرا  های مدنی و گرهن ی در تایید هویت و کاور های  فصو کا درع وانعیت های گذشتهه که  اند
در ا  ها ناکی  د  ه سهم مستشرنا نزنکرا ُمهر  ییتالش ها ده ارزشنمی  ن ی را تس ییلسیاسی و مهای ملیه واحد 

کرداشت های تاریفی  ه ا نو  که م ت  های سیاهی چو   کر نارساییا از ن رش چشم پوشی نیست؛ اما سای ها پ
ستفادهه در زمانی مهم می شود  گارسیزمه اریاییزم و ایزم های دی ر مکدی شده انده ش یات و شکهات کر اثار مورد ا

مذهکی کر اسااااااااا مناکعه اثار و  - ه می کینیم ا تماعات درگیر در گرایش های نومیه زکانیه ایدیالوژیک و دینی
 مستشرنا  است. « مای»که اصطالی  ها که  ا  هم اگتاده اند  ه سهم کزرا ا  یقیقاتتح

ه  ار ارزنده از مصطفی حسینی طکاطکایی است. هرچند اثار ای  چنینی در ایرا ه در «نقد اثار فاورشناسا » تا  
اکی ایرا  کا غر ه گرصااات ه اما هراا از تقمساااتلزم نقد اندساااایه ی محدویت ها و مالحظاتی  ه و ود دارنده فود 

سرمایه گذاری هاهایی که و ود اورده  ست تا کا  ستعمار غرکی سته اما از  ا سایه ی گارسیزم  ه فود پدیده ی ا در 
تالش هایی حمایت  نند  ه در گهم مردم کر ایده های وارداتی و تو ه کر میرا  های گرهن ی دی را ه  مک می 

  ننده نه هما  است  ه در وانعیت امر و ود داشته است.   نند ا  چه که نام کزرگا  حواله می
مشهوره در حالی  ه کر مزایای زحمات انا  تو ه دارده  شرق شناا 12ه کا معرگی «ورشناسا نقد اثار فا» تا  

را عدم درع و کرداشااات های نادرسااات  ساااانی  ی سااات  تاانا  در حوزه ی دی ه نمونه ی فوککیشاااتر کا نقد ن رش 
 ه ونتی کفواهیم تالیف یا تفلیقی در تاریخه گرهنگ و اد  داشااااااته کاشاااااایمه مثنوی هفتاد م   اغذ اثار  نشااااااا  دهد

کاع  غلط گهمی هاه گمراهیه عدم وضااحت و ساوب کرداشات هایی می شاود  ه اگر که مساتشارنا ه نه گقط ممده کی 
  اگر فار ی کاشنده در دام  زد  که مذهکی کن ریده در وانع انکوه اثار مورد استفادهه که فصو -سطح ستیز نومی

  نفاقه فیلی موثر اند.
 

 :«نقد آثار خاورشناسان»فررس  مطالب کتاب 
 
 پیشگفتار -
 خاورشناب انگلیسی ادوارد براون، -
 کارل بروکلمن، خاورشناب آلمانی -
 لوئی ماسینیون، خاورشناب فرانسوی -
 رینولد نیکلسون، خاورشناب انگلیسی -
 آلمانیتئودور نولدک ، خاورشناب  -
 ایلیا پاولویچ پطروشفسکی، خاورشناب روسی -
 توماب آرنولد، خاورشناب انگلیسی -
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 هانری کربن، خاورشناب فرانسوی -
 ایگناتب گلدزیرر، خاورشناب مجارستانی -
 رژی ب شر، خاورشناب فرانسوی -
 آرتور جان آربری، خاورشناب انگلیسی -
 رینرار  ُدزی، خاورشناب هلندی -
 اسکاتلندیهامیلتون گیب، خاورشناب  -
 یوگنی برتلب، خاورشناب روسی -
 مونتگمری وا ، خاورشناب انگلیسی -
 هانری الئوس ، خاورشناب فرانسوی -
 ویلفرد کن  ول اسمی ، خاورشناب انگلیسی -
 هانری المنب، خاورشناب بلژیکی -
 ریاارد بول ، خاورشناب آمریکایی -
 ژزف شاخ ، خاورشناب آلمانی -
 پا(نقد دایره المعارف اس می )ااپ ارو -
 اس م و مکارم اخ ا -
 ااان و وحی -
 یعقوب، نوادهء ابراهیم -
 خطای بروکلمان دربارهء باق نی -
 گری، ماهبی التقاطی برایی -
 تاویل قرآن و معنای آن -
 تمیم الداری، افسان  یا حقیق ؟ -
 آزادی زن در جاهلی  -
 دربارهء نماز جمع  اخط -
 دیبی  را ا  کسی شکس ؟پیمان حُ  -
 کتابنام  -

 یادآوری: 
 را رایگان دانلود کنید!« نقد آثار خاورشناسان»طریا لینک زیر، کتاب  از

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=103
mbvuin.pdf 
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