
  دکتر فرج اله علی قنبري: سخنران -مستشرقین و اندیشه سیاسی در اسالم :عنوان نشست

دمت خـ ) ص(دخـت پیـامبر اکـرم   ) س(با عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهـرا  
تحوالت سیاسـی و رویـدادهاي تـاریخی نقـش مهمـی در شـکل گیـري        . حضار محترم، بحث خود را آغاز میکنم

 و سیاسـت   د و مطالعات اسـالم ندار در علوم سیاسی و اجتماعی ها ها و نظریه پردازي الگوها، مفهوم سازيروشها، 
. باشـد  شود از این امر مستثنی نمـی  بکار برده می غربی از سوي پژوهشگرانحوزه  اینمفاهیمی که در همچنین و 

ار مستشـرقینی ماننـد   ثـ نـگ سـرد و بـا آ   ج دوراناندیشه سیاسی مسلمانان از اواخر نیمه اول قرن بیسـتم و در  
مسـلمان و همچنـین   نظریـات سیاسـی    از جملـه    اسـالمی  مـدن در حـوزه تـاریخ و ت   وي هامیلتون گیب و آثار

آثار علمی این مستشرقین که بصورت کتاب و مقاله تـدوین  . آغاز میگرددتشرقین دیگري مانند اروین روزنتال سم
منـابع تحقیقـاتی پژوهشـگران در     ،اندیشـه سیاسـی مسـلمان در دوره میانـه    تحت عنـوان  گردیده است و اثر او 

  .می گردد در حوزه هاي دین وسیاست و اندیشه سیاسی مسلمانان هاي بعدي دهه

، )رادیو، تلویزیون، روزنامـه هـا  (شایان ذکر است که عبارت اسالم سیاسی و اسالم گرائی مکرر در رسانه هاي غربی
سطوح مختلف آموزشی غرب، در کتب و مقاالت علمی و طرحهـاي پژوهشـی مراکـز     سرفصلها و متون درسی در

تحقیقاتی آنها، در کنفرانس ها و نشستهاي بین المللی و اطاقهاي فکر و کرسیهاي نظریه پـردازي بـه کـار بـرده     
روجین ایـن  ولی تعریف دقیقی از این مفهوم ارائه و یا انگیزه واقعی نظریـه پـردازان و تحلیـل گـران و مـ     . میشود

غربیها با یـک سـوء تعبیـر و    /اما قدر مسلم به کار بردن اسالم سیاسی از سوي مستشرقین. واژگان بیان نمی شود
شـود کـه بـا فرهنـگ      نگرش منفی همراه میباشد و بیشتر به فعالیتها و اندیشه آن گروه از مسلمانانی اشاره مـی 

  .مقابله با آن می باشد غرب و سیاستهاي تهاجمی و استعماري آن مخالف و درصدد

دانش افزائی درباره سایر ملل براي ایجاد گسترش مناسبات تجاري و فرهنگی و یا اغـراض سیاسـی و نظـامی بـه     
از سوي دیگر، اگر چه پیروان ادیان مسـیحی  . عنوان یک ضرورت مورد توجه کلیه دولتها از قدیم االیام بوده است

نان و مبانی اعتقادي آنها آشـنا بـوده و مباحثـات و مجـادالت علمـی و یـا       و یهودي از اوان ظهور اسالم، با مسلما
جنگهایی بین آنها صورت میگرفته است، اما مطالعات منسجم و هدفمند غرب در مورد اسالم و جوامع اسـالمی از  

گسـترش  . شـود  زمان گسترش امپراطوري اسالمی و تهدید اقتدار کلیسـا و غـرب از سـوي مسـلمانان آغـاز مـی      
راطوري اسالمی تا مرزهاي فرانسه و تسلط مسلمانان بر قسمت هـایی از قـاره اروپـا، تهدیـدي بـراي اقتـدار و       امپ

مسـلمانان بسـیج   حاکمیت کشورهاي مسیحی نشین تلقی شده و رهبران کلیسا و دنیاي مسـیحیت را بـر علیـه    
بـه راه انداختنـد تـا پیشـرفت     لذا اصحاب کلیسا با همکاري رهبران سیاسی و نظامی جنگهاي صـلیبی را  . کردند

، مسـلمانان را بـه عقـب    )جنگهـاي صـلیبی  (که در نتیجه طی جنگهاي طوالنی. اسالم و مسلمین را متوقف کنند
  .راندند

جنگهاي صلیبی عالوه بر پیروزي هاي نظامی، پیامدهایی از نظر آشنایی جهان مسیحیت با پیشرفت هاي جدیـد  
و صنعت غرب را در قرنهاي بعدي و تفوق و برتري آنها در تکنولوژي و  علمی مسلمانان، پایه هاي گسترش دانش



بعد از پیروزي نظامی، غربی ها آثار فرهنگی و علمـی مسـلمانان را مصـادره    . فناوري و نیروي نظامی تضمین کرد
ترش نفـوذ  غرب با توجه به برداشت دقیق خود از اسالم به عنوان یک آئین تمدن ساز با قابلیت توانائی گس. کردند

خود در سرزمینهاي مسیحی نشین، کلیه نیروهاي خود را براي آشنایی بـا اسـالم بسـیج کـرد تـا رمـز موفقیـت        
غرب همچنین با هـدف  . مسلمانان در تشکیل امپراطوري اسالمی و پیشرفتهاي علمی و فناوري آنها را کشف کند

مطالعه اسالم و جامعـه اسـالمی پرداخـت و     ایجاد زمینه هاي رخنه و شکاف و تسلط بر سرزمین هاي اسالمی به
. اجراي این مأموریت، به مستشرقین و مبلغین مسیحی به عنوان پیشقراوالن این سیاست استعماري محول کـرد 

حاصل اتحاد بین اصحاب قدرت و صاحبان قلم در غرب براي مقابلـه  ) مستشرقین(این پژوهشگران غربیمطالعات 
اسالم شناسی به راه می افتد و نتایج مطالعات آنها از سوي مراکز علمی و پژوهشی  با اسالم می باشد که با عنوان

کشورهاي غربی بصورت طرح ها و راه کارهاي اجرایی، گزارش هاي دولتی، سفرنامه و خاطرات و یا کتاب تـدوین  
  . و منتشر میگردد

تهاي اسـتعماري و تحقـق   اهداف عمده مستشرقین، براي جستجوي حقیقت نیست بلکه در جهت گسترش سیاس
اهداف کشورهاي متبوع غربی می باشد که ضمن آشنایی با فرهنگ جوامع اسالمی زمینه هاي تزلزل و شـکاف را  

مستشرقین در طول تاریخ با توجه به حـوزه تخصصـی مطالعـاتی خـود از یـک سـو و       . بین مسلمانان ایجاد کنند
ریخی، به مطالعه ابعـاد مختلـف اسـالم  و جوامـع اسـالمی      نیازهاي استعماري کشور متبوع و شرایط و تحوالت تا

لذا بررسی مبانی و اصول اعتقادي اسـالم، تبارشناسـی   . پرداخته و نظریاتی را ارائه و یا مفاهیمی را ابداع کرده اند
با تاکید بر یهود و مسیحیت، و بحـث هـاي جـدا ل برانگیـزي      -تفکر اسالمی و نسبت آن با سایر ادیان و مذاهب

نند قرآن و اصالت آن، گسترش اسالم، جنگهاي پیامبر، اسالم دین شمشیر، زندگی و زنان پیـامبر، زن و اسـالم   ما
  .از مباحث مناقشه آمیزي است که موارد توجه مستشرقین و پژوهش هاي آنها در مورد اسالم می باشد... و 

. العات اسالمی در غرب پدیـد آمـد  اي در مط در اواخر قرن بیستم، با پیروزي انقالب اسالمی، تحول عمده
گردیـد و   آل پیشـرفت و توسـعه معرفـی مـی     یعنی در حالیکه مدرنیته، لیبرالیسم و دموکراسی بعنوان الگوي ایده

در ناباوري تمـام، در کشـوري   کردند،  پژوهشگران علوم اجتماعی عصر دین زدایی و سکوالریسم را پیش بینی می
شـود،   هـاي تهـران نزدیـک مـی     مستقل و در لواي مدرنیته و سکوالریسم بـه دروازه آزاد، یک دولت م آنها که بزع

این پدیده غیـر قابـل پـیش بینـی از سـوي      . گردد میموجب استقرار حکومت اسالمی  و انقالبی بنام اسالم پیروز
سـت بطـور   خود در مورد اسالم و سیا اطالعاتغرب باعث شگفتی جامعه غربی گردید و آنها را نسبت به بازنگري 

هـدف از تحقیـق و   . را بطور اخص جلـب کـرد  ) سیاسی متفکران مسلمان  اندیشه(اعم و اندیشه سیاسی در اسالم 
تتبع در این حوزه از سوي پژوهشگران غربی، در وهله اول آشنائی با زیربناي دینی، اسـالمی حکومـت اسـالمی و    

تـا پیـروزي   . تعامل با آن اقدام نمایند/ به تقابل و سپس با علم و آگاهی نسبت. همچنین ابعاد مختلف آن میباشد
نظریـات سیاسـی اندیشـمندان    بیـان کنـیم،   انقالب اسالمی، در حوزه اندیشه سیاسی در اسالم و یـا صـحیح تـر    

لذا براي تدریس این دروس در دانشگاهها و یا به تبع آن بـراي  . انجام نشده استپژوهش هاي عمده اي مسلمان 
و متاسـفانه پژوهشـگران ایرانـی نظریـه آثـار و نظریـات       . سی به متون انگلیسی روي آورنـد تدوین این چنین درو



مستشرقین را بدون ارزیابی محققانه ترجمه و عینا بعنوان کتب درسی رسمی پذیرفتـه و در دانشـگاههاي ایـران    
این نویسندگان غربـی  آثار، عناد  حال آنکه در یک تحلیل و مطالعه دقیق و بررسی تبارشناسی این. تدریس کردند

  . و بی پایگی الگوها و نظریاتی که در این کتب ترویج میدهند قابل تامل میباشدنسبت به اسالم 

در تضاد با آموزه هاي اسالمی می باشد از  خش هایی از کتب مستشرقینی که کامالًدر اثبات این ادعا میتوان به ب
دان این آثار به فارسی بدون هیچگونه اظهار نظـر از سـویی   یکسو، و عدم توجه مترجمین ایرانی مسلمان در برگر

شگفت انگیزتر اینکه این مترجمین تحت تاثیر این آثار قرار گرفتـه  این سخنرانی تاکید نمود که . دیگر اشاره کرد
  .و نظریات مستشرقین را پذیرفته و مورد تمجید قرار داده اند


