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 From the early modern period and with the beginning of the political 
domination of the West in different parts of the world, including the East, the 
traditional interactions of East and West turned to new issues, and the need 
to know about new places was considered by Europeans for various reasons. 
From the seventeenth century onwards, there has been a close connection 
between Orientalism, as a profession and occupation, and the expansion of 
European trade, and eventually between imperialism and colonialism. With 
this approach, their view of other civilizations, especially the Orientals, 
changed with a sense of superiority and the need to dominate them. Eastern 
thinkers came up with different ways of dealing with the West. Although the 
critique of Orientalism began methodically after World War II, the grounds 
for this critique date back to before World War I and the emergence of 
national movements in the East. The purpose of these movements was to 
challenge the political and cultural hegemony of the West. Kasravi’s 
thoughts were formed at such a time; he was the first researcher in Iran and 
the East to deal with the issue of Orientalism, although not in a methodical 
and coherent way. Kasravi’s method of struggle in both areas was somewhat 
different from the others. It was during this literary struggle that he realized 
the nature of the research of some Orientalists on the issue of colonialism. 
The present study seeks to determine what approach Kasravi took in relation 
to Orientalist studies. The findings of the research show that Kasravi 
criticized Oriental studies and Orientalists in two respects. First, pointed out 
the fundamental flaws in the achievements of the West in order to free 
Iranians of the feeling of shame. Second, he expounded on the relation 
between Orientalism and colonialism, claiming these scholars to be keeping 
the Iranians in the past to preserve the domination of the colonial 
governments. 
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 شناسی و مستشرقین از دیدگاه کسرویمطالعات شرق
 اسدی مهدی

 ، ایران.کرمان، کرمان باهنر شهید دانشگاه تاریخ استادیار

 1طالئی حسین پرویز
 ، ایران.کرمان ،کرمان باهنر شهید دانشگاه یختار استادیار

 مسگر اکبر یعل
 دانشگاه تهران، تهران، ایران. باستان ایران تاریخ یدکتر دانش آموخته
 29/9/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛26/4/99: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
شرق، تعامالت سنتی  ازجملهمختلف جهان  طبر نقااز ابتدای دوران قرون جدید و با آغاز سلطه سیاسی غرب 

 موردتوجهلزوم شناخت نقاط جدید به دالیل بسیار  شرق و غرب معطوف به مسائل جدیدی گردید و
حرفه و شغل و  مثابه به شناسی شرقهفدهم به بعد ارتباط تنگاتنگی میان  های سدهاروپاییان قرار گرفت. از 

با همین رویکرد، نوع مپریالیسم و استعمارگری وجود داشته است. میان ا درنهایتگسترش تجارت اروپایی و 
 .غییر یافتبرتری و لزوم سلطه بر آنان، ت بااحساسبخصوص شرقیان اغلب  ها تمدننگاه آنان به سایر 
هرچند انتقاد به در مواجهه با غرب ارائه نمودند.  هایی اندیشی چارهمتفاوت  های گونهمتفکران شرقی به 

از جنگ  پیش بهاین انتقاد  های زمینهروشمند پس از جنگ جهانی دوم آغاز گردید، اما  صورت به شناسی شرق
نیز به چالش کشیدن  ها جنبشماهیت این  .گردد بازمیملی در شرق  های جنبشاول جهانی و به ظهور 

شگری وی نخستین پژوه ؛سیاسی و فرهنگی غرب بود. تفکرات کسروی در چنین زمانی شکل گرفت هژمونی
شیوه مبارزه روشمند و منسجم پرداخت.  صورت بهنه  هرچند شناسی شرقدر ایران یا شرق است که به مسئله 

تا حدودی متفاوت از سایرین بود. در خالل )هژمونی سیاسی و فرهنگی غرب( در هر دو عرصه  کسروی
ه با مسئله استعمار برای برخی شرق شناسان در رابط های پژوهشاو به ماهیت همین مبارزات قلمی بود که 

به این پرسش اصلی است: کسروی در  گویی پاسخ درصددپژوهش حاضر برد.  پی تداوم سلطه بر ملل شرق
 بر تکیهکه با پژوهش  های یافته؟ کرد میو مستشرقین چه رویکردی را دنبال  شناسی شرقرابطه با مطالعات 

 دهد مینشان ی توصیف و تحلیل صورت گرفته، تاریخی و بر مبنا های روشو بر اساس  اول دستمنابع 
پرداخت. نخست برای از میان بردن  و مستشرقین شناسی شرقمطالعات کسروی در دو عرصه به انتقاد از 

به  ها آناحساس سرافکندگی ایرانیان در برابر دستاوردهای علمی غرب و شیفتگی پژوهشگران ایرانی به آثار 
به شرح ارتباط شرق شناسان با  دوم اساسی آنان را متذکر گردید. های ضعفمبارزه علمی با آنان پرداخت و 

گذشته  های بدآموزیایرانیان در  داشتن نگهشرق شناسان را  های پژوهشمسئله استعمار پرداخت و هدف 
 دانست. یاستعمار های دولتخود برای تداوم سلطه 

 

 .استعمارمستشرقین،  شرق شناسی، مطالعات، شناسی شرقکسروی،  :کلیدی هایهواژ

 مقدمه. 1
یک واژه علمی معانی متفاوتی  صورت به شدن مطرحاز ابتدای  2شناسی شرقاصطالح  

، ها زبانرا به دانش  شناسی شرق ،فرانسوی نامه واژهیک میالدی  1838در سال  .داشت

 :1398مک فی، نمود )و هر چیز مربوط به شرق معنی مشرق زمین  های تمدنتاریخ و 

                                                           
 parviztalaee@uk.ac.ir                                                                 مسئول:      ۀنویسند ۀرایانام. 1

2. Orientalism 
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یک شیوه غربی برای سلطه بر مشرق زمین و » شناسی شرقبه گفته ادوارد سعید  .(38

از زمان جنگ جهانی دوم  .(20-2 :1398سعید، )«تغییر ساختار و اعمال قدرت بر آن است

به اسالم،  دارانه جانبمعناهای ضمنی بسیاری به خود گرفت: نگاه  شناسی شرقبه بعد 

سبکی از اندیشه مبتنی بر تفاوت هستی شناختی و ابزاری در دست امپریالیسم غربی، 

 های گروهغرب و شرق و حتی نوعی ایدئولوژی که سلطه بر سیاهان و  شناختی معرفت

 .کرد میمحروم را توجیه  های انسانبسیاری از 

مبدل گردد، دو واژه  ها پژوهشبه یک معضل در  شناسی شرقپیش از آنکه مفهوم 

نه تقابل و ضدیت( بشری )در دو حوزه مدنیت و فرهنگ شرق و غرب در دوران باستان 

 صلیبی نیز این دو مفهوم در حالت تفاوت و ضدیت های جنگ. در دوران رفت میبه کار 

حاصل رقابت میان دو دین اسالم و مسیحیت بود، تداوم یافت. از ابتدای قرون  عمدتاًکه 

جدیدی  های راهات جدید مختلف و ظهور نظری های ینهدر زمجدید، با رشد علمی غرب 

 برخالفشرقی ایجاد گردید. بر این اساس  های سرزمین بر زمینتمدن مغرب  سلطهبرای 

 برتری علمی غرب بر تمدن شرق تثبیت یافت. دوران قبل

 بااحساسبخصوص شرقیان اغلب  ها تمدننوع نگاه آنان به سایر  ،با همین رویکرد

به بعد میالدی  19این نگاه بخصوص از قرن  .غییر یافتبرتری و لزوم سلطه بر آنان، ت

توجه به فرهنگ بومی با رشد  را سبب گردید. جانبه همهشدت یافت و زمینه سلطه 

. احساسات ناسیونالیسم در میان کشورهای تحت سلطه ارتباط مستقیمی داشت

در مواجهه با غرب ارائه  هایی اندیشی چارهمتفاوت  های گونهمتفکران این جوامع به 

 شناسی شرقدر نقد و بررسی آثار منتقدان  ای منصفانهمک فی که تالش  ازنظر نمودند.

 و بوده ورزی غرضدچار  شدت به شناسی شرقاین حقیقت وجود دارد که  ،نموده است

و حتی  نگاران روزنامهاستادان دانشگاه، بازرگانان، کارگزاران استعمار، مبلغان مذهبی، 

خاص برای  ای منطقهاطالعات  آوری جمعف مهم همگی هد و سیاحان را مبتال کرده

 های زمینهفراهم کردن  منظور بهو نیز نفوذ در آگاهی مردم آنجا  آنجامستعمره کردن 

 .(23-10: 1398نک: مک فی، است ) استعمار

کسروی نخستین پژوهشگری در حال با توجه به این توضیحات بایستی گفت که 

و منسجم  روشمند صورت بهنه  هرچند شناسی شرق که به مسئله استایران یا شرق 

موجود و عینی در شرق  های واقعیتپرداخت. خاستگاه فکری او در این زمینه مبتنی بر 

و ایران بود. در حقیقت او بر اساس نتایج خاص خود در ذکر علل شکست مشروطیت و 
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استعمار پی شرق شناسان با مسئله  های پژوهشایرانیان به ماهیت  ماندگی عقبعلل 

در مراحل نخستین خود قرار  برده نامبرد. هرچند کار کسروی در برابر کار شرق شناسان 

عالوه بر آن، داشت ولی از جهت پیوند ارتباطِ شرق شناسان با مسئله استعمار یکی بود. 

شرق شناسان  های پژوهشمحتوایی از پیشگامان نقد  تنها نهمدعی بود کسروی  توان می

همچون الطیباوی  شناسی شرقمنتقدین  های پژوهش از ابعاد دیگر، تالش او بربود؛ بلکه 

سلطه  های بنیانکسروی هم با در حقیقت برتری داشت. از برخی جهات  ،و سایرین

سیاسی و فرهنگی غرب به مبارزه برخاست و رواج فرهنگ غربی یا به تعبیر خود اروپایی 

و هم معتقد بود هدف شرق  دانست می گری را یکی از ابزارهای سلطه سیاسی آنان

 تاریخی شرقیان و های آلودگیکه شناخت دقیق لشناسان نه ترویج فرهنگ غربی ب

هرچند  .نادرست برای تداوم سلطه سیاسی بود های رویهآنان در همان  داشتن نگهسپس 

 موضوع است، اما به شده گفتهسخن بسیار کسروی  های اندیشهآرا و  ۀدرزمینکه تاکنون 

پاسخ  درصددبنابراین پژوهش حاضر ؛ این پژوهش توجه نشده است موردبحثو مسئله 

به چه دالیلی  شناسان شرقاست. نقد علمی کسروی به آثار  ها پرسشدادن به این 

صورت گرفت؟ نقاط ضعف علمی شرق شناسان یا به تعبیری ایران شناسان در چه 

و دول استعمارگر پی برد؟ و  مسائلی بود؟ کسروی چگونه به رابطه شرق شناسان

 شرق شناسان در این راستا را چگونه ارزیابی نموده است؟ های پژوهش

 نقد علمی شرق شناسان. 2

ایران، رواج  ازجملهاستعماری در میان ملل شرق  های دولت سلطهیکی از پیامدهای 

وع چنین تفکر برتری علمی ملل غرب و همین امر بهانه سلطه آنان بر ملل دیگر بود. شی

تفکری در میان ایرانیان یکی از عوامل مهم توسعه نفوذ استعمارگران در ایران دوران 

را بخصوص با رواج تفکر اروپایی گری از عوامل  ای پدیدهقاجار بود. کسروی وجود چنین 

و بر این اساس به مقابله و مبارزه با  دانست میمهم ضعف و پراکندگی فکری ایرانیان 

برای به چالش کشاندن و از میان بردن تفکری که همه  وی .خاستچنین نگرشی بر

برخاست به مبارزه  ،دانست میرا حقیقت محض در علوم انسانی علمی غرب  های یافته

به تقویت  از سویی توانست میکسروی این اقدام  نظرِبه . (54: 1 شمارۀ، 6پیمان، سال )

لطه علمی اروپاییان و حس برتری آنان روحیه خودباوری ایرانیان و از میان بردن تفکر س

، شرق شناسانبا نشان دادن ضعف علمی  دیگر سودر مقابل شرقیان منتهی گردد و از 

سعید نفیسی  تفکر آنان بر حذر دارد. روی دنبالهو بخصوص ایرانیان را از  ملل شرق
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 اشترا ند خاورشناسانخرده گرفتن بر  جرئتکسی  ،تا پیش از اقدام کسروی نویسد می
 .(12 :1334)نفیسی، 

کسروی برای اعاده غرور برتری علمی ایرانیان، آنان را در فهم و اندیشه برتر از 

 خودباوریت آمیز رها و به حقار های دیدگاهخود را از  که آن شرط بهسایرین دانسته 

یان برای بازگرداندن غرور شرق در این زمینه که چنان (.151: 3 شمارۀ، 6پیمان، سال برسند )

؛ 29 :1 شمارۀپیمان، سال یکم، کند ) میبه پیشینه تاریخی آنان اشاره علم و دانش  زمینۀدر

کسانی که به ترویج علوم شرقی  ازدر این راستا کسروی  .(3: 2 شمارۀپیمان، سال یکم، 

 نماید می، تمجید دهند نمیعلوم انسانی غرب  های دانشو اهمیتی به  پرداختند می

 .(60: 14 شمارۀ ؛ نک: پیمان، سال یکم30 :5 شمارۀ، پیمان، سال یکم)

کسروی نگارش مقاالت انتقادی خود علیه گفتمان حاکم بر زندگی  زمانی که

 ای مقالهدر روزنامه شفق سرخ آغاز نمود، علی دشتی در را اجتماعی اروپاییان 

به  کسروی بعدها مدعای دشتی را از مارکس دانست. برگرفتهکسروی را  های اندیشه

 توانستند نمیشرقیان دانست که  های اندیشهجهت پستی و ضعف فکری حاکم بر 

روزنامه پرچم، سال یکم، رادارند )بپذیرند شرقیان نیز توان تولید گفتمان آیین زندگانی 

علمی غرب نبود؛  های تالشالبته رویکرد کسروی به معنای نادیده گرفتن  .(1 :64 شمارۀ

 های کتابرا که در  آنچهاز علوم غربی معتقد بود باید نخست  یگیر بهره ۀزمین در چراکه

ولی در این اندازه نایستاده، خود نیز به ، فراگرفتمندان اروپایی است نیک دانش

به این نکته توجه نمود که  بایست می .(66: 1، ش 6)پیمان، سال  برخیزند هایی کوشش

با توجه به اینکه هی نداشت و مدارج دانشگا گونه هیچ ،کسروی در این مبارزه علمی

ذاتی خود و از طریق  باهوش او غربی در ایران تازه رواج یافته بود نویسی تاریخفنون 

کوتاه  زمانی مدتدر  که طوری به .(36 :1383یزدانی، رسید )این مرحله  به مطالعات شخصی

 علمی و انتقادی خود را با شرق شناسان آغاز نماید. مبارزه توانست

بود زمانی ، شرق شناسان نشان دادن ضعف علمی زمینۀ درتالش کسروی  نخستین

ترجمه تاریخ  ازجملهتاریخ آنجا  زمینۀدرچند منبع اصلی را  ،که او در مازندران

نمود مطالعه  به چاپ رسیده بود، توسط براون را که ابن اسفندیار تألیف طبرستان

که در روزنامه نوبهار به چاپ چند مقاله  در یو .(188 :12 شمارۀ ،13روزنامه نوبهار، سال )

 های نسخه مؤلف( Rieu)و ریو ( Browne)براون  مانند انگلیسی شناسان شرقبه ، رساند

که  کرده اشاره از مقاالت خود دریکی کسرویخطی در موزه بریتانیا ایرادهایی وارد نمود. 
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 )تاریخ طبرستان( خطیدهای موجود در نسخ اپی به ایر توانستند میبا اندکی دقت  آنان

دارن، ریو و  همچون شناسانی شرقکه  نویسد می طور همین .(202 :13 شمارۀهمان، ببرند )

اضافات  نویسندهکه  کردهبه این موضوع توجه ن اند نمودهبراون که از این کتاب استفاده 

ما با دالیل که  دهد میادامه  سپس کسرویکتاب ابن اسفندیار چه کسی بوده است. 

همان، است )سنده موالنا اولیاءاهلل آملی که آن نوی گوییم میعی و تطبیق هردو کتاب قط

 مدعی است این تالش نخستین کسروی اشتباه بهیکی از پژوهشگران  .(219-20 :14 شمارۀ

بود  آنانی به ایران دانشوران برای مقابله با شیفتگی بسیاری از در نقد شرق شناسان

اتفاقی  صورت بهاین موضوع را  کسروی است کهدر حالی  ن، ای(394 :1990جزایری، )

حقارت پژوهشگران  بااحساسبرای مقابله  او بعدی های تالشدانسته و بدون تردید 

 .ه استایرانی در برابر همتایان غربی خود بود

و سایر شرق در این زمینه منتشر و ایرادهایی به براون  مقاالتیکسروی  ازآنکه پس

بسیاری از محققین ایرانی قرار گرفت. وی در این زمینه  موردانتقاد ،ودمطرح نمشناسان 

که او نیز همانند بسیاری از پژوهشگران ایرانی در ابتدا به  شود مییادآور کنایه  صورت به

با توجه به دسترسی او به  کرده نمیاعتماد داشته و هرگز باور  براونعلمی  های تالش

بسیاری در تصحیح و حتی ترجمه کتاب مرتکب  های اهاشتب ،لف در اروپانسخ خطی مخت

 .(253 -249: 16 شمارۀ، 13نوبهار، سال باشد )شده 

ولی  را به بروان منتقل نماید، ی ویایرادها خواهد میاز عالمه قزوینی کسروی 

از این کار ، ئل بودعالمه قزوینی احترام بسیاری به شخصیت علمی براون قا که ازآنجایی

براون سه سال بعد فوت  .(Ridgeon, 2006: 122؛ 8-9 :الف 1323کسروی،ماید )ن میامتناع 

از  دریکی ؛پردازد میبیان خدمات او به ایران  بهچند مقاله در و عالمه قزوینی  نماید می

 دارانه جانبی به قسمتی از ایرادهای کسروی پاسخ غیرمستقیم صورت به این مقاالت

ن به جهت دانستن چندین براو ازجملهشرق شناسان به نظر ایشان مزیت مهم  .دهد می

رسند  نمی ها آنو اشتقاق لغات است که شرقیان به گرد  ها ریشهشناخت  وزبان شرقی 

کسروی در این زمان علیه براون  های نوشته .(149-151 :3 شمارۀایرانشهر، سال چهارم،  ۀمجل)

با استعمارگران پی  ها آنابطه او در این زمان به بحث مسئله شرق شناسان و ر رساند می

و از میان بردن این تصور که  شرقیان نبرده و تنها برای نشان دادن توان علمی

 ، بدون ایراد نیست، صورت گرفته است.تصور عموم برخالف شناسان شرق های پژوهش
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 های سرزمینکتاب  تألیفتالش کسروی در این زمینه یافتن ایرادهایی به  دومین

کتاب را با روش  ایراد اساسی از این 22 وی بود. (Le Strange) ثر لسترنجخالفت شرقی ا

ما پرفسور دانشمند  گیری خردهاین انتقاد و »آورده است:  که چنان؛ دهد میعلمی شرح 

از کتاب  فصل یکانگلیسی را آوازه نکاسته و پایه دانش وی پستی نخواهد گرفت. ما در 

از آنکه گفتیم  گذشته هو و لغزش پیدا کردیم.فقره س 22صفحه بیش نیست  16او که 

 .(748 :12 شمارۀ)مجله آینده، سال یکم،  «شک و گفتگوست درخوربرخی دیگر از مطالب هم 

و  قرارگرفتهکسروی در آن زمان متوقع بود که از سوی پژوهشگران ایرانی مورد ارج 

ولی  فروبریزدعلمی شرق شناسان از سوی ایرانیان  های پژوهشبودن  نقص بیتصور 

متوجه گردید فضالی ایرانی  ،زمانی که با واکنش عکسی از سوی ایرانیان مواجه گشت

. او در این زمینه نمایند مینیز در سنجش توان علمی غربیان همانند توده مردم فکر 

شرق شناسان پی  های لغزشدر جستجوهای تاریخی به  که هنگامی»نوشت بعد  ها سال

 در نگارشاهی بزرگ از من دانسته اقداماتی علیه من نمودند. را گن برده کسانی آن

لسترنج در روزنامه آینده کسانی ناخرسندی نموده به افشار گفتند معقول  های لغزش

نویسنده مقاله خوب انگلیسی  حتماًنیست یک ایرانی به یک اروپایی ایراد پیدا کند. 

)کسروی،  «لیسی را در پای سطر نوشتمانگ های جمله ناچار بهو اشتباه از اوست.  فهمد نمی

 .(8- 9 :الف 1323
وی مدتی از این قضیه دلسرد به علت همین انتقادها بود که کسر رسد میبه نظر 

در » :نویسد میشهریاران گمنام در مقدمه آن کتاب در زمان نگارش  که طوری به گردید،

چه این تعرض را ، یمنما نمیشرق شناسان اشاره  تهااشتبا  بهمختلف کتاب  های بخش

باز از رسالت خود مبنی بر  ولی کسروی علیرغم دلسردی، ی(. :1309)کسروی، «فایده نبود

بر تفکر ایرانیان  شرق شناسان و از میان بردن سلطه علمی آنان کارهایبیان ضعف 

 .ط( :همانماند ) نمیغافل 

اسان بیان ضعف علمی شرق شن زمینۀدرکسروی  های تالش ترین مهمیکی از 

معتقد بود که  کسروی بود که مبدع آن خود اروپاییان بودند. شناسی زباناستفاده از فن 

)نک: پیمان،  لغات ایرانی بسیار نارسا است های ریشهآنان برای یافتن  شناسی زبانروش 

را در این زمینه او تالش خود  .(29: 2 شمارۀ؛ پیمان، سال یکم، 625 ـ 6 :10 شمارۀسال سوم، 

شهرهای  های نام»با نوشتن مقاله ایران  های دیهشهرها و  های نام ریشهاسایی با شن

آن را و بعدها  (355 :6 شمارۀمجله آینده، سال یکم، نمود )آغاز  ،در مجله آینده «ایران
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در تجدید ه.ش  1323که در سال  ای دیباچهدر  کسروی .به چاپ رساندکتاب  صورت به

ایرادهایی به  می بسیاری از شرق شناسان حمله نمود وچاپ این کتاب نوشت به رویه عل

معلم زبان پهلوی خود وارد نمود که مطالب بسیاری بدون دلیل ( Herzfeld)هرتسفلد 

 .(270 -1: 1356 )کسروی، کرده است ارائه

عدم اشاره به  ،شرق شناسان های یافتهدر نقد علمی به کسروی  های تالشدیگر از 

او برای نخستین بار  های تحقیقو معتقد است با ا است. ی آناناز سو شناخت زبان آذری

 .(20 ـ 19 :10 شمارۀپیمان، سال یکم، ) شرق شناسان متوجه این امر شدند

 دیگری که کسروی برای نقد علمی آثار شرق شناسان مطرح نمود، های راه ازجمله

 مورداستفادهمنابع  نقد بهآنان  توجهی بیو  آنان با شرق واسطه بیعدم آشنایی دقیق و 

سفرنامه نویسان  های دادهاز برخی  شرق شناسان استفادهبه اعتقاد کسروی بود.  خود

بخصوص در  ها آن های نوشتهاسباب ضعف  ،محلی آشنایی نداشتند های زبانکه با  بیگانه

؛ 621 :10 شمارۀ؛ سال سوم، 17 :2 شمارۀسال یکم، پیمان، است )گردیده ارائه آمارهای کلی 

 .(565: 9 شمارۀپیمان، سال سوم، 
بر این اساس کسروی در نخستین چالش خود با شرق شناسان تالش نمود با از 

خودباختگی و احساس حقارت شرق در برابر دستاوردهای علمی غرب از طریق نشان 

از طریق تالش و  توانند میعلمی آنان مبارزه نماید و نشان دهد شرقیان  های ضعفدادن 

 .از آنان بهتر عمل نمایند ،تحقیق علمیِ های روش کارگیری بهکوشش و 

 شرق شناسان و استعمار. 3

در پی ساختن مسائلی  شناسی شرقمعتقد هستند گفتمان  شناسی شرقمنتقدین  کلیه

و به  شده طراحیاستعماری  های قدرتاست که آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت منافع 

کسروی از نخستین متفکرانی بود  .مک کرده استمنفی از شرق ک های انگاره برساختن

 غرب در برابر شرقکه در ایران و شاید در شرق به مسئله سلطه غرب و طرح مبانی 

شرق و غرب به دیده برتری غرب در  بندی تقسیم نویسد میوی  .اشاره نمود هرچند گذرا

چپاول شرق،  بر ضعف ساختاری شرق و استفاده از این بهانه برای تأکیدبرابر شرق و 

این کار خود اروپاییان است که »آورده است:  که چنان؛ ه استتوسط غربیان صورت گرفت

و غربیان را برتری داده ک به  اند گرفتهجهان را دو بخش کرده شرق را از غرب جدا 

. از روزی که اروپاییان نیرو گرفتند به کندن ریشه اند نگریستهشرقیان با دیده خواری 

که  هرکجا به .اند کردهبه هر سرزمینی  اندازی دستو به دعوی تمدن  اند کوشیدهشرق 

چپاول و  با .اند گرفته پیش، مردمی را کنار گزارده دستور ننگین ماکیاولی را اند رسیده
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و کشتار و آتش، بر بومیان چیره شده به مکیدن خون آنان  انگیزی فتنهتاراج و نیرنگ و 

معتقد بود هدفش سربلندی تمام مردم  هرچندکسروی  .(84 :1311)کسروی،  «اند پرداخته

به جهان است ولی از آنجایی معتقد بود شرقیان از قرون جدید مقهور سلطه غرب شدند 

 داشت. ای ویژهاین جهت به شرق و اتحاد آنان نگاه 

بارزه علمی با علمی خود به م های فعالیتچنانچه بیان گردید کسروی از ابتدای 

برای ه. ش  1312در سال با انتشار ماهنامه پیمان رداخت، اما در ادامه شرق شناسان پ

دیدگاه خود در همراهی و تعامل شرق شناسان با پدیده استعمار  بیاننخستین بار به 

این پرسش  اینجادر  استعمارگر معرفی نمود. های دولتپرداخت و آنان را عامل سیاسی 

ال که مشغول نقد علمی شرق شناسان بود چرا کسروی به مدت یازده س، شود میمطرح 

توجهی از خود نشان نداد؟ به نظر )ارتباط شرق شناسان و استعمار( به این مسئله 

خود  های پژوهشنتایج  بندی جمعبه ه.ش  1312در سال کسروی  ازآنکه پس رسد می

، مسئله استعمار و تعامل آنان با شرق ایرانیان پرداخت ماندگی عقبعلل  زمینۀدر

کسروی  ،ازاین پیشتا  یکی از این عوامل راه یافتند. عنوان بهناسان نیز به مباحث او ش

مطلبی ننوشته بود، این در حالی است  با استعمارگران شناسانشرقارتباط  از گاه هیچ

رویه نادرست  به در مجله ایرانشهر ای مقالهمحمدخان قزوینی در  که نویسندگانی مانند

چهارم،  سال ایرانشهر،بود ) کرده اشارهآنان با دنیای سیاست  تباطبخصوص ارشرق شناسان 

در مجله  ای مقالهدر ه. ش  1304در سال دیگر  ای نویسنده عالوه بر آن، .(76-7 :2 شمارۀ

 غیرمستقیم صورت بهو اشاره  «در میان ایرانیان یک سال»از کتاب  هایی قسمتآینده به 

: 4 شمارۀآینده، سال یکم، ) بود شده معرفیلستان ، عامل سیاست انگ)براون( کتاب مؤلف

نیز  هشمارکسروی از خوانندگان این مجله بود و در همین  دانیم میچنانچه  .(283

 کتابی که به براون را نیز خوانده بود. مذکورکتاب  وی طور همینبه چاپ رساند.  ای مقاله

دینی  های اقلیتان در می یک سالعنوان  بود میتعبیر یکی از پژوهشگران بهتر 

ارتباط  به گاه هیچکسرویِ تیزبین  حال بااین .(86 و 78 :1391)نصر،  گردید می گذاری نام

از خواندن  گردیدو حتی مدعی  هپی نبرد ازاین پیش شرق شناسان و دول استعماری

به نظر  .(81 :پ 1323 کسروی،است )لذت برده  بهاییانبراون در مورد بابیان و  های تحقیق

و آغاز انتشار پیمان و تکمیل شدن اطالعات کسروی در مورد علل ضعف  رسد یم

اقدام  خصوص به ایرانیان و پیوند برقرار نمودن این عوامل با یکدیگر ماندگی عقب
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سبب گردید پای شرق شناسان نیز به  ،استعماری در تداوم سلطه بر ایران های دولت

 میان آید.

 در رابطه با آنان های پژوهشحمله نموده که  شناسانی شرقبه  در حقیقت کسروی

و  دانستهو ضعف ایرانیان  ماندگی عقبامل اصلی وع را ها آن بود که کسروی هایی موضوع

بسیاری بر گسترش تفکر مبارزه و  تأکیدکسروی  که ازآنجایی بود. ها آنمبارزه با  درصدد

ایرانیان بخصوص در میان در میان  فرازی گردنو به تعبیر خود  پرستی میهنمقاومت و 

تداوم همان  درنتیجه؛ فروکش نمودن این روحیه را (28 :ب 1323کسروی،داشت )جوانان 

. از نگاه او دانست میروحیات قدیم ایرانیان و مداخالت کشورهای استعماری 

که به ترویج کتب اهل تصوف و بخصوص شاعرانی که به مسائل  شناسانی شرق

استعماری  های سیاستهمگی در راستای  پرداختند میغیره  و جبریگری، خراباتی گری

، اخالقی بیروحیه چاپلوسی، دف آنان ترویج دوباره و استمرار که ه کردند میحرکت 

میان ایرانیان  افکنی اختالفبرای  گرایی فرقهدامن زدن به و به دنیا  توجهی بیتنبلی و 

ه این خطرات در پی داخلی به تعبیر یکی از پژوهشگران، کسروی ضمن توجه ب. بود

بیشترین حمالت کسروی در  .(Ridgeon, 2006: 122) سازی گفتمان شرق شناسانه بود

به ادوارد براون معطوف گردید و از همان  غیرمستقیممستقیم و  صورت بهاین زمینه 

زمان تا به امروز مخالفان بسیاری وجود داشتند که تالش نمودند کسروی را متهم به 

 1.شرق شناسان و بخصوص براون نمایندطئه در مورد تئوری تو

را  ها آن اوکه در حیطه مسائلی که  شناسانی شرقکلیه  کسروی ازنظر بر این اساس

و  شده شناختهعامل استعمار  ،کردند می، پژوهش دانست میایرانیان  ماندگی عقبعامل 

ارج گذاشته یا تنها به  به کار آنان این موارد توجه نداشتندکه بر  شناسانی شرقبالعکس 

ضعف بدون تردید این نوع نگاه کسروی نقاط . کرد میاکتفا  ها آنبیان انتقاد علمی 

ارتباط  لیپژوهش نکرده و ها زمینهبودند که در این  شناسانی شرقبسیاری داشت زیرا 

از  (Malcolm) مالکوم به نگاهیکسروی چنین . مستقیمی با استعمار داشتند

کنسول انگلیس در  (Rabino) و رابینو سلطه استعمار انگلیس در ایران گذاران بنیان

ندارد سیاسی آنان آگاهی  های فعالیتاز  نویسد میداهیانه  هرچند .گیالن داشت

هم چون او بعید است و تنها  اندیشی ژرفاین جمله از پژوهشگر  .(80 :پ 1323کسروی، )

 برای همان منظوری بود که بیان گردید.
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رویکرد کسروی به شرق شناسان با مخالفت گسترده روشنفکران وقت ایرانی  این نوع

، دسته نمودند میحمایت  قد تمامشناسان  از شرق یک دسته از مخالفانمواجه گردید. 

به . بازگردندو معنویت گذشته خود  باید به ادبیات، هنر اعتقاد داشتند ایرانیاندیگر 

به  گرایی بومی نوعی بهو  ماندگی عقبی از تصور برخی از روشنفکران برای رهای عبارتی

بر این اساس نگرش کسروی  .(267 :1392بروجردی،بردند )شکوه ایران دوران باستان پناه 

و شاعری، عرفان و  ، شعرو توجه به دین زردشت گرایی باستاننسبت به مسائلی چون 

، دید میرا در میان پای شرق شناسان و استعمار  ها آنمذهبی که در ترویج  های نحله

فعالیت شرق شناسان را در راستای  ها آنقرار گرفت و مورد مخالفت منتقدانش  شدت به

این مخالفت سبب شد تا  .دانستند میدن ایران به جهانیان شناساندن فرهنگ و تم

استعماری برای  های دولتشرق شناسان و  حامیانرا از  منتقدان خودز یکسروی ن

نماید و سلطه بر ایرانیان معرفی  برای تداوم چپاول ماندگی عقبن در ایرانیا داشتن نگه

 .(31 :الف 1323کسروی، )

 دینی های اقلیتشرق شناسان و . 4

برای مشروعیت دادن به جنگ و تداوم سلطه بر شرق،  از مسلمانانمنفی  ای چهرهارائه 

شرق شناسان  های پژوهشبا  ، چنین امریدول استعماری قرار داشت موردتوجههمیشه 

 پیش از شرق شناسان درستی بهکسروی  .(58-9 :1398مک فی، گشت ) میتسهیل 

صلیبی  های جنگمعروفی چون ادوارد سعید و الطیباوی، مدعی گردید که از زمان 

و قرآن ص( پیامبر )درباره اسالم و  هایی دروغشرق شناسان همیشه با  های پژوهش

 .(28 :4 مارۀش)پیمان، سال یکم،  همراه بوده است

شرق شناسان که در راستای نیات استعمارگران قرار  موردتوجهمسائل  ازجمله

با  بود. ایران ویژه بهشرق مذهبی در  های نحلهدینی و  های اقلیتتوجه به  گرفت می

ی ادر راست ها آناستعماری از  های دولتتوسط شرق شناسان،  ها گروهشناخت دقیق این 

در حقیقت  .نمودند میهت تضعیف انسجام ملی استفاده مقاصد خاص سیاسی خود ج

و  ماندگی عقب ،ضعف آن را از عللخود  های پژوهشیکی از مسائلی که کسروی در 

پراکندگی دینی در میان ایرانیان بود که انسجام ملی را به  ،دانست میایرانیان  پراکندگی

مذهبی  های نحله گیری شکلدر  دول استعمارگرهرچند  نویسد می. وی انداخت میخطر 

و میان گروه  خاستند برمی ها آندر راستای منافع خود به حمایت از  نقشی نداشتند ولی

به این جهت  (.251: 6 شمارۀنک: پیمان، سال پنجم، نمودند ) می افکنی تفرقهاقلیت و اکثریت 
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و  باطنیان شرق شناسان بیشترین تالش را در شناختن اهل تصوف و عرفان و زردشت و

پیمان، ) گرفت میتنها در راستای بدخواهی شرقیان صورت  ها پژوهشو این  دارند بهاییان

 .(349: 6 شمارۀ؛ نک: پیمان، سال دوم، 41 -4 :16 شمارۀسال یکم، 
معتقد بود استعمارگران برای تداوم سلطه خود به تشدید اختالف  درستی بهکسروی 

از طریق دامن زدن به مسائل  مانانمسلدر میان شرق و بخصوص  اقوام و مللمیان 

و در این میان مسائل قومیتی و نژادی را نیز به مسائل مذهبی  آوردند میدینی روی 

او از اعراب  های ستایشفرانسوی و  1گوستاو لوبون های ستایشو  ها تالشو ا .آمیختند می

و پدید  نرا به جهت فریب و سرگرم نمودن شرقیان و ایجاد حس کینه در میان مسلمانا

او از ترکان  های نکوهشو معتقد بود  دانست می ها ترکآوردن دشمنی میان اعراب و 

به تعبیر کسروی این رویه استعمار و شرق شناسان منافعی را  .گرفت میصورت  عمد به

. داشته باشدبه همراه چنان نتایجی  توانست نمیگزاف  های پولدر پی داشت که صرف 

جیدِ لوبون از خاک و مردم سوریه و لزوم یک حکومت دادگر و تمتوجه  نویسد میاو 

سال پیش از قرارداد  صد یکاستعمار فرانسه از  داد میدر آنجا، نشان  ها عثمانی جز به

کسروی، رسیدند )به آرزوی خود  درنهایتو به این منطقه توجه داشتند  2سایکس پیکو

 (80پ:  1323
تداوم یافتن و استوار  جهتق شناسان شرکه بود  بر این باور طور همینکسروی 

 که درحالی؛ نمایند میفلسفه سازی نیز  ها آنای بر، فرق مذهبی های پایهنمودن 

 :9 شمارۀ)پیمان، سال هفتم،  خواستشان بیرون نیامدن شرقیان از پستی و گرفتاری است

حیح و با تص ،برای مبارزه با چنین جریانی عالوه بر روشنگری اذهان عمومی او .(552

و در این میان مخالفت خود را در  کرد میمخالفت  شدت بهنیز  ها کتاب گونه اینچاپ 

ارزش کار  نوعی بهتا  نمود میمصحح مطرح  های ضعفنقد علمی کتاب و نشان دادن 

 .2(137: 2 شمارۀ؛ همان، 208و  203: 3 شمارۀنک: پیمان، سال دوم، ببرد ) سؤالرا زیر  ها آن

کتب میان مسلمانان بخصوص  گونه اینشرق شناسان با ترویج  کسروی معتقد بود

همچنین  موجود هستند. های اختالفشدت بخشیدن به  درصددایرانیان و جهان عرب 

از  متأثررا  دین سازی ایرانیان در قرون مختلف اسالمی دربارهشرق شناسان اقدامات  وی

؛ 24 ـ 5ششم:  شمارۀ، سال یکم، پیمانکند ) میبه آن حمله  شدت بههمین جریان دانسته و 

 .(7الف:  1322کسروی، 

                                                           
1. Gustave Le Bon 

2. Sykes–Picot Agreement  
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کسروی تالش براون در توجه به تاریخ بابیان و فرق آن را در جهت همراهی این 

و انگیزه نهایی او را حمایت از ازلیان و  داند میبا کشور استعمارگر خود  شناس شرق

روس و انگلیس  ،فرقه باب . او معتقد است از ابتدای تشکیل و انشعاببابیان دانسته است

نیز  و در پایان جنگ جهانی اول برخاستند ها آنای منافع خود به حمایت از تدر راس

 .(71 :همانپرداخت ) بهاییانکارا به حمایت از انگلستان آش

نیز از نکات  مختلفی در ایران داشت های نحلهکه  را کسروی ترویج تفکر صوفیگری

. وی معتقد بود ترویج تفکرات دانست میاستعمار  در تداوم شرق شناسان موردتوجه

در وزارت فرهنگ  ها آنمربوط به صوفیان که از سوی شرق شناسان و عوامل ایرانی 

به امور دنیا  توجهی بیروحیه سستی و تنبلی و  ، سبب ترویجگرفت میصورت  ایران

ایران از معتقد بود استعمار و شرق شناسان در ترویج صوفیگری در  کسروی .گشت می

تا با ترویج این رویه سلطه سیاسی خود را تداوم داده و  نمایند میقبل فعالیت  ها مدت

شایسته آزادی نیستند و به این  صوفیان در اروپا، نشان دهند شرقیان های ارزش بابیان

او معتقد بود  .(8-9ب:  1322کسروی، بخشند )طریق به سلطه استعماری خود مشروعیت 

مطرح نمودن این  ،ایران در ها آنای اروپایی گری و تقلید از اقدامات با توجه به فض

و پیامد  قرارگرفته موردتوجهدر ایران  توانست می سرعت بهجریان از سوی شرق شناسان 

در  نشینی بستو رویگردانی مردم از زندگانی این جهان و توجه به  توجهی بیآن 

 :3 شمارۀپیمان، سال چهارم، خواست ) میعمار ان چیزی بود که استگردد و این هم ها خانقاه

برای  و سایرین 2و دکتر اسمیت 1آربری ازجمله شناسانی شرق های تالشکسروی  .(170

 :پ 1323کسروی، کند ) میرا در همین راستا قلمداد کردن اندیشه صوفی گری  پسند عامه

 .(15 :ب 1322کسروی، ؛ 81

 تب قدیمیاشعار ایرانی و تصحیح ک ،شرق شناسان. 5

 ترین مهممضامین اشعار گذشته را اغلب آلوده و از  بدان اشاره گردید کسریچنانچه 

 و معتقد بود در طول تاریخ ایران شعر دانست مینادرست اخالقی  های رویهدالیل ترویج 

ترویج اصول اخالقی برای توده مردم در تمامی  عنوان بهو شاعری از رسالت اصلی خود 

و در خدمت صوفیان و خراباتیان و چاپلوسان درباری و سایر گروه  دهبازمان ها زمینه

است. او معتقد بود جوانان امروز  قرارگرفتهناپاکان برای ترویج عقاید پست آنان 

                                                           
1. Arberry 

2. Smith 
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، یعنی همان اصولی که فراگیرند خواهی آزادیو تالش و  پرستی وطندرس  بایست می

دید و تضعیف آن به دست کسروی سبب پیروزی نخستین مشروطه خواهان گر ازنظر

آغاز توجه  کسرویعوامل داخلی و خارجی سبب به تحلیل رفتن مشروطیت گردید. 

 باناماو در ترویج شعر و شاعری  ازنظر. داند میه.ش  1290ات را از سال یبسیار به ادب

را ایفا  مؤثرینقش و جوانان، شرق شناسان و بخصوص براون  ها روزنامهادبیات میان 

به حد دیوانگی در ایران عالقه به شعر و شاعری را  ،ین اقدام شرق شناسانا .نمودند

کسروی  عالوه بر آن .(36: 1378؛ نک: کسروی، 1 :73 شمارۀم، سال یکم، چروزنامه پررساند )

اروپاییان معتقد به انحطاط  گردد میمعتقد بود ترویج اشعار گذشته در اروپا سبب 

بهانه الزم  ،آنان نیز برای تداوم سلطه خود بر ایران های دولتاخالقی ایرانیان گردیده و 

در  ایرانیان ماندگی عقب مضامین فکریاو معتقد بود اغلب  که ازآنجایی. آورند به دسترا 

بر این اساس بیشترین حمالت خود را در از  است؛ اشعار شاعران نمود بسیاری یافته

 نمود. گردید میمیان بردن شعر و هر آن چیزی که به آن مربوط 

از زمان  و آن را یابی ریشه را کسروی توجه شرق شناسان به جریان شعر و شاعری 

ایرانیان را سرکوب  پرستی میهنتا شرق شناسان از طریق آن روحیه  دانستهمشروطیت 

در  وی(. 270: 5 شمارۀ، 6)پیمان، سال نموده و اصول اخالقی دنیازدگی را تبلیغ نمایند 

رویه شرق شناسان در معرفی آثار شاعرانی که ترویج اباحه گری  مورد تعمدی بودن

چرا آنان در مورد بزرگان معاصر ایران که مورد فراموشی  نویسد می، نمودند می

او معتقد بود مغوالن نیز  .(247-8 :4 شمارۀپیمان، سال دوم، کنند ) نمیپژوهش  اند قرارگرفته

و استعمار کنونی به دست شرق  ربردندکابرای تداوم سلطه خود همین سیاست را به 

: 6 شمارۀ، 5؛ پیمان، سال 29 -1324،30)کسروی،  نماید میشناسان همین سیاست را دنبال 

253-254.) 

ت ما سبه رویه اخالقی نادر شرق شناسان پرداختن دهد میدر این رابطه ادامه  وی

از روی اشعار  اگر ایرانیان این صورت کهبه  ،پیامدهای سوئی در پی خواهد داشت

، گو دشنام، گویی یاوه، کشی ستم، یچاپلوس آنان دارای صفاتگذشته قضاوت شوند، 

و مردمی که از هر کس که بیشتر ستم ببینند بیشتر ستایش  باز جنس هم، ناشناس نمک

 .(71 :1 شمارۀپیمان، سال دوم، هستند ) ،کنند میاو 

ح و چاپ کتبی که او تصحی ۀدرزمینشرق شناسان  های پژوهشکسروی  ازنظر

ز به سبب گردید مقلدین ایرانی نی ،دانست میایرانیان  ماندگی عقبمضامین آن را عامل 

بدون هیچ دلیل و تنها به تبعیت از اقدام شرق شناسان  ،دلیل سلطه تفکر اروپایی گری
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از سود و زیان این کتب مطلع  که درحالی آورند رویاروپایی به تصحیح و رواج این کتب 

 شمارۀ، 6سال  پیمان،؛ 453-452: 10 شمارۀ، 5پیمان، سال است )یستند که سراسر بدآموزی ن

و شرق شناسان  نیز در راستای پیوند استعمار را 1اوقاف گیب های تالشاو حتی  (.149 :3

متون قدیمی و معتقد بود چرا یک فرد بیشتر دارایی خود را صرف تصحیح  دانست می

 (.Ridgeon, 2006: 123؛ 150 :3 شمارۀ، 6یمان، سال پنماید ) میکشور دیگری 

 شوروی و آلمانکسروی و مستشرقین . 6

در مورد مبارزه با نظام استعماری و حمایت  ها شعار آنکار آمدن دولت شوروی و  باروی

 درراه ها آنو حمایت از مبارزات  داری سرمایهاز کشورهای مستعمره و تحت سلطه نظام 

مک فی، گرفت )آنان نیز بر این اساس قرار  لی، رویکرد شرق شناسانآزادی اجتماعی و م

شوروی بر  های سیاستدر دوره پهلوی اول تا زمان اوایل پهلوی دوم که  .(94 :1398

مستشرقین آن کشور بر مسائل  های پژوهشاستعمار آشکار قرار نداشت و از سوی دیگر 

قرار نگرفته و  کسروی ردانتقادموین جهت ، به هممتمرکز نشده بودکسروی  موردنظر

به همین جهت در  3.(3/767: 1394نک: نفیسی،بود )برقرار کرده نیز با آنان مراوداتی  حتی

که از  نماید میاز ایران شناسان شوروی تمجید  کسروی زمان برگزاری هزاره فردوسی،

به زبان روسی  از شاهنامه هایی ترجمهو  اند افتادهدیگر شرق شناسان اروپا و آمریکا پیش 

 های پژوهشتوجه کسروی به  (.73: 1 شمارۀپیمان، سال دوم، اند ) نموده و گرجی و غیره.

بود که در معرفی کتاب جغرافیای تاریخی ایران اثر  قدری بهشرق شناسان شوروی 

: 13 شمارۀپیمان، سال یکم، است )، نامیده شناسان ایران، او را یکی از دانشمندترین 2بارتولد

67). 

با آغاز جنگ جهانی دوم و )عدم انتقاد از شرق شناسان شوروی( این رویه کسروی 

. برای نخستین بار در این زمان کردآشکار شدن رویه استعماری دولت شوروی تغییر 

شرق  بلکه به نماید میاستعمار اشاره به ارتباط شرق شناسان شوروی با  تنها نهکسروی 

و سیاست استعماری روسیه  نماید میخستین بار انتقاد شناسان دوران تزاری نیز برای ن

او علت  .نماید میدانسته و شرق شناسان را همراه آنان معرفی  ها سیاست ترین پسترا 

توجه شرق شناسان شوروی به اشعار نظامی و خاقانی وبی توجهی آنان به تولستوی 

                                                           
1. Gibb 

2. Bartold 
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روی با مسئله را در راستای رابطه شرق شناسان شو اش جهانیاعتبار  همه باآن

 .(83 پ: 1323کسروی، نماید ) میاستعمارگری این کشور ارزیابی 

در همین زمان کسروی برای نخستین بار به شرق شناسان آلمان و ارتباط آنان با 

. دلیل به توجهی او به این مسئله همانند شرق نماید میاشاره  نیز نیات استعماری

که به دالیلی تا  گردد بازمیه پهلوی اول شناسان شوروی به ماهیت دولت آنان در دور

زمان جنگ دوم جهانی آشکار نبود. کسروی در شرح رابطه شرق شناسان آلمانی با 

شرقیان به  داشتن نگهگر در دا به سیاست کهن کشورهای استعمارمسئله استعمار در ابت

ی قدیمی به پیروی از کشورها ها آلمانو معتقد است که  نماید میآلودگی فکری اشاره 

ولی در پیش گرفتند به امید آنکه در آینده  دیرتر، هرچنداستعمارگر این سیاست را 

باز به الگوی خود و توجه شرق شناسان آلمان  ارتباط درایننفوذ خود را تثبیت نمایند. او 

که در جشن هزاره فردوسی یکی از  به این صورت .نماید میبه شعر و شاعری اشاره 

سال زمان صرف تهیه یک  وپنج بیستکه  1ولففریتز به نام  شرق شناسان آلمان

همتای ایرانی خود تقدیم نمود؛ فهرست اعالم از شاهنامه نمود و آن را دولت آلمان به 

ساخت را آشکار انی با مسئله استعمار ارتباط شرق شناسان آلماین اقدام، کسروی  ازنظر

وه بر آن کسروی به مسئله برتری نژادی عال .(Ridgeon, 2006: 126-127: ؛ نک82-3 :همان)

هیتلر بر این موضوع را اقدامی  تأکیدتوجه و  نژاد گراگفتمان  گیری شکلو  ها آریایی

 .دانست میاستعماری با کمک شرق شناسان آلمانی 

 نتیجه. 7

علمی او آغاز  های پژوهشآنان با نخستین  های پژوهشتوجه کسروی به شرق شناسان و 

همانند دوره پس از جنگ دوم  شناسی شرقنظام فکری او در حمله به هرچند گردید. 

. گردید میمحسوب  ها تالشجهانی تئوریک نبود، اما در این زمینه جزء نخستین 

از اصول خود و مطابق با  متأثر، شناسی شرقآثار منتقدین معروف  برخالف حال بااین

، ضعف و پراکندگی ماندگی عقب را از علل ها آنگردید که او  دهی سازمان هایی یافته

و معتقد بود این عوامل نه در حوزه نظری بلکه در عمل سبب ضعف  دانست میایرانیان 

اتفاقی متوجه ایرادهای  صورت بهاو در ابتدا و  از میان بروند. بایست میایرانیان بوده و 

خ معروف انگلیسی در ترجمه و تصحیح کتاب تاری شناس شرقبسیار ادوارد براون 

تاریخی  های تحقیق شناسی روش که ازآنجاییطبرستان اثر ابن اسفندیار گردید و 

                                                           
1. Fritz Wolff 
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در ایران متداول شده و کسروی بدون آموزگار و از طریق مطالعه به آن  تازگی به

علمی کار براون پرداخت.  نقد بهبود؛ در چندین مقاله در روزنامه نوبهار  یافته دست

 یابی علتاز سوی پژوهشگران ایرانی مواجه گردید، در  او با انتقاد بسیاری که ازآنجایی

حقارت و ضعف ایرانیان در برابر غربیان و  بااحساس دلیل بیآن را  این موضوع،

که به اعتقاد کسروی از دوران قاجار به بعد در  موضوعی دستاوردهای آنان ندانست.

 بود. شده نهادینهاذهان همه ایرانیان 

و سرافکندگی و اعاده  دگاه و از میان بردن این توهمکسروی برای شکستن این دی

علمی شرق شناسان  های ضعفدیگر خود نیز به  های پژوهشغرور ملی ایرانیان، در 

در فهم و ترجمه متون کهن، عدم دقت در مقابله نسخ خطی با یکدیگر، ناتوانی  ازجمله

و  نقد بهآنان  توجهی بی لغات فارسی، عدم شناخت زبان آذری و شناسی زبانآنان در فن 

کسروی با نشر ماهنامه پیمان در سال  .اشاره نمود تاریخی های دادهبررسی منابع و 

شرق شناسان توجه نمود و آن ارتباط این  های پژوهشاز زوایای دیگری به  ش 1312

تاریخ به این موضوع  ازاین پیشچرا کسروی تا  که این با مسئله استعمار بود. ها پژوهش

اطالعات کسروی در مورد چرایی شکست مشروطیت و  بندی جمعنموده بود، به توجه ن

کسروی در  که ازآنجایی. گردد میایرانیان در این سال مربوط  ماندگی عقبیافتن علل 

وجود  ازجملهعوامل پراکندگی ایرانیان  ایرانیان توجه بسیاری به ماندگی عقب یابی علت

در  شده منعکسِ ایی برخی اصول اخالقی نادرستمذهبی، دیرپ های نحلهتعدد ادیان و 

 های پژوهشو جبریگری داشت؛ معتقد گردید  صوفیان های جریاناشعار شعرای قدیم و 

کسروی بر این باور بود که  شرق شناسان در ارتباط با دول استعمارگر قرار دارد.

ملل شرق و  از هر ابزاری برای عدم بیداری و تداوم سلطه خود بر استعماری های دولت

شرق شناسان با حمایت  بنابراین در همین راستا؛ نمایند میبخصوص ایرانیان استفاده 

مذهبی و  های اختالفتا ملل تحت سلطه همچنان به  پردازند می هایی پژوهشآنان به 

ترغیب گردند. کسروی همچنین همانند دیدگاه سایر  به مسائل این جهان توجهی بی

بعد از جنگ دوم  ها سالادوارد سعید و الطیباوی که  ملهازج شناسی شرقمنتقدان 

شرق شناسان پرداختند؛ معتقد بود دول استعمارگر برای  های پژوهش نقد بهجهانی 

که آنان را با خصوصیات  نمایند میمشروعیت دادن به سلطه خود بر ملل شرق، سعی 

نماید. کسروی بازتاب  یمعرف .غیرهو  باز دغل، گو دروغ، ران شهوت ازجملهاخالقی منحط 

مختلف مذهبی  های نحلهاین تفکرات اخالقی نادرست را در اشعار بیشتر شعرا و فرق و 



 کسروی دیدگاه از مستشرقین و شناسی شرق مطالعات /18

در میان ایرانیان بخصوص نسل جوان به  ها آنو به همین جهت با ترویج  دانست می

ط سپس از مرگ کسروی تو گرایی غربو مقاومت در برابر استعمار  مبارزه برخاست.

نوشتارهایی که در ، حال بااینو علی شریعتی دنبال شد.  احمد آلجالل  اشخاصی مانند

، وسواسی در رابطه با یافت میو شریعتی انتشار  احمد آلتوسط  شناسی شرق ر رابطه باد

 .شود نمیدیده تخریب تصوف و ادبیات فارسی 

 :ها نوشت پی
 و.(، ادوارد براون و ایران، تهران: نشر ن1396جوادی، حسن ). نک: 1

عبیداهلل و  محمد بن. برای نمونه حمله سختی به ایرادهای فاحش شفر مصحح کتاب بیان االدیان اثر ابومعالی 2

 203: 3 شمارۀپیمان، سال دوم، نمود )به تکمیل تصحیح کتاب پرداخته بود،  نوعی بهبه عباس اقبال که  طور همین

 (.137: 2 شمارۀ؛ همان، 208و 

روسی  شناس شرقستان آذربایجان در چاپخانه شوروی منتشر گردید و مسیو چایگین کتاب آذری یا زبان با. 3

 (.245: 1355کسروی، گردید )خواستار دیدن کسروی 

 منابع
 نشر ،ششم، تهران چاپ جمشید شیرازی، ۀ، ترجمروشنفکران ایرانی و غرب، 1393،مهرزاد بروجردی،

 فرزان روز.

 نشر نو. ،تهرانچاپ اول، ، نادوارد براون و ایرا، 1396،جوادی، حسن

 امیرکبیر. ،لطفعلی خنجی، چاپ پنجم، تهران ۀ، ترجمشناسی شرق، 1398، ادوارد سعید،

 دفتر پرچم. ،، تهرانماه بهمن الف،1323،احمدکسروی، 

 چاپخانه پیمان. ،، تهراندادگاهب، 1323،ــــــــــــــ

 ر پرچم.دفت ،، تهراندر پیرامون ادبیاتپ، 1323،ــــــــــــــ

 جیبی. های کتابشرکت سهامی  ،، به کوشش یحیی ذکاء، تهرانکاروند کسروی، 1356،ــــــــــــــ
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 چاپخانه پیمان. ،، تهرانصوفیگریب، 1322،ــــــــــــــ
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 مروارید. ،، تهرانفرهمند فرمسعود  ۀترجم، شناسی شرق، 1398، مک فی، الکساندر
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