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چکیده

از اندیشمندان و عالمان غربی در زمینه مفاهیم اسالمی و از جمله مهدویت اگرچه از دیرباز برخی 
. ویژه غرب به مهدویت معطوف به دو قرن اخیر استاند، ولی سابقه توجه پژوهش و تألیفاتی داشته
مهدویت نزد به طور خاص در موضوع ) مستشرقین(از این اندیشمندان ايدر این فاصله زمانی عده
المعارفها، کتب دانشگاهی دایره(اند و نظرات ایشان هم اکنون در منابع علمی مسلمانان پژوهش نموده

در این مقاله ابتدا با نگاهی . قابل مشاهده است...) فضاي مجازي و ها، رسانه(و منابع عمومی ...) و 
شود؛ سپس نمونه اي از نظرات برخی تاریخی به زمینه هاي توجه غرب به مهدویت پرداخته می

گیرد و اند مورد بررسی قرار میمستشرقین غربی که نظرات تاثیرگذاري در غرب در این زمینه داشته
هایی همچون شود عالوه بر آنکه تاثیر افکار ایشان در حوزهایشان پرداخته میبه شیوه و قلمرو نگاه 

ها و محدودیت. گرددتحلیل می... المللی و بژوهی، روابط سیاسی بینشناسی، آیندهبژوهی، شرقدین
آفات نگاه غرب در موضوع مهدویت نیز بخش مهمی است که طی آن زمینه هاي نگاه ناصحیح 

.گرددمهدویت تبیین میمستشرقین به 

غربمهدویت، مستشرقین، : کلیدواژه ها



مقدمه

اند و حوزه شرق و به ویژه اسالم تحقیقات مفصلی صورت دادهاگرچه صاحبان اندیشه در غرب در
مورد قبول و استناد مجامع علمی در ،به کار گرفتهبه واسطه روش پژوهشی نظرات ایشان بسیاري 

دویت ناقص و اندكولی این تحقیقات در مورد مفهوم و کاربرد آموزه مهجهان قرار گرفته است،
ایشان باعث روش و منابع ضعف ورود دیرهنگام پژوهشگران غربی به این عرصه و نیز . بوده است

عرصه کتاب در این. شده که غالب نظرات این اندیشمندان رنگ و بوي کمی از حقیقت را دارا باشد
پرارزش مهدویت و مستشرقان دکتر سید رضی موسوي گیالنی پژوهشی نسبتا جامع و کارآمد در 

به برخی از این مستشرقین و نظرات ایشان در حوزه مهدویت این عرصه است که در این کتاب 
نو و کتاب فوق اگرچه کاري. پرداخته و مورد نقد و بررسی روشی و محتوایی قرار گرفته است

متاسفانه ادامه نیافته و در مورد مستشرقان معاصر این پژوهش ماندگار در این عرصه بوده است ولی 
این مطلب از آنجا اهمیت می یابد که امروزه به واسطه . در این کتاب کمتر اثري می توان یافت

وجه مخاطبان گسترده تبادل اطالعات، مهدویت اسالمی مورد تشرایط سیاسی و مذهبی و نیز بستر 
خاص در مجامع علمی و سیاسی و نیز مخاطبان عام گردیده است و طبیعتا باید با شناخت نیاز و 
. سواالت مخاطبان محتوا و روش مناسبی براي تبیین آموزه واالي مهدویت براي ایشان فراهم ساخت

ان در زمینه شناسی نظرات مستشرقاین مقاله با استفاده از منابع مختلف درصدد است به گونه
همچنین . شناسانه، این دیدگاهها را تقسیم بندي نمایدو به صورت تاریخی و روشمهدویت پرداخته
شده توسط مستشرقان، زمینه اي با بررسی نقاط ضعف و قوت دیدگاه هاي مطرحتالش می نماید

.براي رفع نقاط ضعف و تبلیغ صحیح این باور در جهان غرب بپردازد

نگاهی تاریخی به توجه غرب به مهدویت

در طول تاریخ به ویژه دو صده اخیر جهان غرب به موضوع مهدویت و جایگاه آن در اسالم و میان 
داشته است؛ اول دلیل این توجه معموال به دو امر بازگشت . مسلمانان توجه خاص نشان داده است

اي تاریخی که توجه حکومتها یا جوامع علمی غرب را به این مفهوم و مفاهیم مرتبط با آن واقعه



گیري عالقه دانشمندان غربی به شرق و مردمان دلیل دوم هم موج حاصل از اوج. جلب نموده است
از جمله اسالم آن بوده و در این زمینه برخی دانشمندان غربی را به سمت و سوي ادیان شرق 

ماحصل این توجه کتابهاي چندي است که . کشانده و عالقمندان را در این حیطه وارد نموده است
.اندمستشرقین به طور مستقل و یا در ضمن کتب دیگر در زمینه مهدویت در اسالم منتشر کرده

اشاره ق.ه1302-م1885توان به جریان محمد احمد سودانی و قیام وي در سال به عنوان مثال می
این واقعه که در شمال آفریقا و در میان مناطق مستعمره کشورهاي اروپایی به وقوع پیوست، . نمود

توجه اروپاییان را به موضوع مهدویت کشانید تا بدانجا که دانشگاه سوربن فرانسه جیمز دارمستتر 
و ماحصل سخنرانیها و شناس خود را مامور نمود تحقیقی در این عقیده انجام دهد محقق شرق

,The Mahdi"مقاالت وي در این موضوع در کتاب  Past & Present"1.به چاپ رسید

البته عالقه و توجه غرب به موضوع مهدویت تا چندي پیش محدود به جوامع علمی بود و به طور 
المی در با ظهور انقالب اس. دادویژه بستر عمومی غرب به موضوع مهدویت توجه چندانی نشان نمی

کشور ایران، توجه غرب دوباره به سمت و سوي علل و عوامل این انقالب معطوف گشت و در این 
از آنجا که غرب با . میان بحث مهدویت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در این موضوع مطرح شد

هاي دور آموزهدید در صدد برآمد اوال از صظهور انقالب اسالمی در ایران منافع خود را در خطر می
ها را تهدیدي مهم براي عقیدتی و انقالبی ایران به خارج از مرزها خودداري کند و ثانیا این آموزه

نوستراداموس، "براي اثبات این کالم کافی است نگاهی به فیلم . غرب و حتی کل جهان نشان دهد
در این فیلم که تنها یک سال پس از وقوع انقالب ساخته شد، . بیندازیم2"مردي که فردا را دید

آورد، فردي خونزیز و دشمن اسالم و به ویژه رهبر اسالمی که خالفتی جهانی را به وجود می
. شودبشریت معرفی می

هاي ارتباطی در سطح جهان ادامه یافت تا آنکه همزمان با این روند همگام با گسترش رسانه
شکل جدیدي به خود 2001سپتامبر 11ستیزي در سالهاي اخیر به ویژه پس از واقعه انات اسالمجری

در این سالها ما با نمایش شکل جدیدي از اسالم در میان طالبان و گروه القاعده در سطح . گرفت
شویم که اسالمی خشن، متعصب، بی روح و مخالف ستیز را به عنوان نماد حقیقی جهان مواجه می



- جالب است این روحیات که بر هر مخالفی حکم مرگ جاري می. نمایداسالم به جهانیان عرضه می

نماید و کند، پرچم سیاه را به عنوان عالمت لشگر پیشگام مهدي، منجی آخرین مسلمانان علَم می
نخواهیم اگر ما به فرض نتوانیم و یا. کندرهبر خود را به عنوان نمایی از آن شخصیت واال معرفی می

توانیم بر این واقعیت چشم ایجاد و قدرت گرفتن چنین گروهی را به دست غربیان بدانیم، نمی
هاي غربی خویش را ببندیم که نمایش این گروه کوچک به عنوان نماد تمامی مسلمانان در رسانه

3.بدون قصد و غرض نبوده است

ت جدید در ایران، ما با نگاه جدیدي همزمان با برخی تحوالت سیاسی و تشکیل دول2005در سال 
علت این توجه سخنرانی رییس جمهور ایران در . شویمبه مقوله مهدویت در غرب مواجه می

با . گرایی از آن تریبون بوده استسازمان ملل در آن سالها و پرداختن گسترده به مهدویت و منجی
باب جدیدي براي معرفی این هاي غربیتوجه به مطرح شدن این واژه در سطحی جهانی رسانه

آیند که ما ادامه این روند را به طور متعدد در مفهوم با رویکردي خاص به مخاطبان خود بر می
این روند پس از ظهور جریانات بیداري اسالمی در خاورمیانه و به . کنیمسالیان اخیر نیز مشاهده می

شاید بدون اغراق بتوان . فته استتري نیز به خود گرویژه پس از رخدادهاي سوریه شکل خاص
گفت فارغ از شیوه طرح این مبحث در زمان حاضر، هیچگاه چنین توجهی در سطح جهان به مفهوم 

.گرایی اسالمی و مهدویت نشده استمنجی

در مورد موعود اسالمی) مستشرقین(نظرات صاحب نظران غربی 

گرچه صاحب نظران غربی که در حیطه پژوهشی شرق و ادیان شرقی به ویژه اسالم تحقیق می کند 

از دیرباز به برخی مقوالت اسالمی همچون زندگانی پیامبر گرامی اسالم ص و نیز قرآن کریم ) مستشرقان(

ضوع و ترغیب توجه بیشتري نشان داده اند ولی بروز عواملی چند از جمله گسترش پژوهشها، جذابیت مو

شیوه نگاه صاحب . دولتها باعث توجه مستشرقان به مقوله مهدویت به ویژه در دوسده اخیر گردیده است

نظران غربی در این موضوع کامال معطوف به روش تحقیقاتی، میزان تسلط به تاریخ و منابع اسالمی، هدف 

کتاب مستقلی در این موضوع -ستترمانند دارم–برخی از این مستشرقان . و دامنه تحقیق فرد بوده است



بررسی نظرات . تالیف کرده اند و برخی دیگر در میان کتب و مقاالت خود به این موضوع پرداخته اند

که معرفی مفاهیم دینی از جمله مهدویت به مجامع علمی و عمومی غرب از –برخی از این مستشرقان 

ه نگاه ایشان به موضوع مهدویت مفید به نظر جهت مشاهده شیوه و سابق- طریق ایشان صورت می پذیرد

:می رسد

در عرصه فرهنگ شرق فرانسه کهدانشگاه سوربن استاد یهودي مذهبدارمستتر : 4جیمز دارمستتر-1

گرچه کتب او در زمینه ایران باستان 5.و مذهب زرتشت تخصص داشته استبه ویژه ایران باستان 

ت ولی ماموریتی که از طرف دانشگاه سوربن براي از معروفیت باالیی برخوردار اس6و زرتشت

تحقیق در مورد مهدي سودانی به وي داده شد، باعث ایراد چند سخنرانی و تالیف کتابی با عنوان 

روش دارمستتر در شناخت به طور خالصه می توان . توسط وي گردید7"مهدي از گذشته تا کنون"

دایش تاریخی مسئله مهدویت در صدر اسالم فرقه به پیدانست که صرفا تاریخی را مسئله مهدویت 

ابن خلدون براي افکاروي تحت تأثیر. استپرداخته ،ها و افرادي که خود را مهدي می دانستند

مهدویت خاستگاه دینی قائل نبوده و آن را برآمده از آیات کتاب آسمانی مسلمانان و سخنان نبوي 

اعتقاد و حتی آن به دنبال دالیل اجتماعی و تاریخی استنمی داند، از اینرو براي پیدایش و ترویج 

8.می داندتفکر ایرانیان و زرتشتیان درباره سوشیانسگرفته ازأثیردر میان مسلمانان را تبه مهدویت 

که به واسطه برخی تحقیقات خود دان و شرقشناس اسکاتلندي استاریخگیب ت: 9همیلتون گیب-2

اسالم و نیز تربیت برخی مستشرقان دیگر جایگاه باالیی در میان در زمینه ادیان شرقی و به ویژه

با وجود آنکه از جهت ادوار شرق شناسی متعلق به دوره چهارم است 10.اسالم شناسان غربی دارد

و در دوره اي می زیست که شیوه پدیدارشناسی میان شرق شناسان متعارف بوده است، لکن وي 

م، نگاهی تاریخی به شیعه و مهدویت دارد و بسیاري از نیز همچون شرق شناسان قرن نوزده

سخنان او درباره پیدایش افکار کالمی شیعه که آن را محصول جریانات اجتماعی و سیاسی قرن 

و اندیشه شیعه را درباره امامت و مهدویت تحت تأثیر ادیان ایران باستان و عرفان شرقی دیدهدوم 

11.می داند



سیو استاد دانشگاه سوربن پاريفرانسوشناسعهیشناس و ششرقوف،لسیفکربن : 12هانري کربن-3

آمد، به شدت به عرفان وي که در سالیان آخر زندگیش به طور منظم به ایران می13.استبوده

14.اسالمی و نگاه شیعی به آن عالقمند بود و در این زمینه مطالعات گسترده و تالیفات چندي دارد

شاید به همین دلیل باشد که روش او در مطالعه عقاید اسالمی متفاوت از گذشتگان خویش و با 

وي مهدویت را از محوري ترین عناصر اعتقادي عرفان و حکمت . روش پدیدارشناسانه است

اگرچه به . شیعی معرفی کرده که از طریق آن ارتباط بشر با عالم معنا دائما برقرار می باشد

کربن در مواردي همچون تمایل وي به باطنی گرایی و عدم توجه به زوایاي دیگر تفکر دیدگاههاي

مهدویت اشکاالتی وارد است، ولی در مجموع دیدگاه او برگرفته از منابع معتبرتر و با گرایشی 

15.بوده است-و نه معاندانه–همدالنه 

به (تاریخ اسالم و فرق اسالمی یکی از مستشرقان برجسته و صاحب نام در زمینه : 16برنارد لوییس-4

او که متولد لندن و یهودي است، در دانشگاه پرینستون آمریکا . برنارد لوییس است) ویژه اسماعیلیه

کند و در کنفرانسهاي مختلف به ویژه سمینارهاي تشکیل یافته در اسرائیل حضور فعال تدریس می

، با نقل نظریات مختلف 18ز اسالم داردوي که نظریه خاصی در مورد پیدایش شیعه در آغا17.دارد

باوري نزد شیعیان، نظریه دارمستر مبنی بر وارداتی بودن این تفکر  مستشرقان در زمینه منشأ مهدي

19.از ایران باستان را تقویت می کند و نظریات دیگر را تضعیف می نماید

نیز در کتب 23و مونتمگري وات22، ادوارد براون21، ایگناتس گلدتسیهر20مستشرقان دیگري مانند فان فلوتن

اند که به دلیل اختصار و نیز تشابه نظرات، از ذکر آنها خودداري گردیده خود به موضوع مهدویت پرداخته

شناسانی که درباره مهدویت نظراتی را در سخن و نوشته خود ابراز در مجموع باید گفت اغلب شرق. است

د و ریشه مهدویت را در بن بستهاي اجتماعی و شکستهاي سیاسی اند،  نگاهی تاریخی به آن دوخته انکرده

اند و به جاي آنکه با نگاهی پدیدارشناسانه به جایگاه این عقیده در متون اصیل دینی توجه جستجو کرده

حاصل این امر نیز غالبا چنین شده که جایگاه . اندگرایانه و زمینه هاي آن پرداختهکنند، به جنبشهاي مهدي

معلول را در این موضوع اشتباه دیده و به جاي آنکه ظهور چنین پدیده هایی را در وجود اصلی پایه علت و



گرایی را زاییده رنج و نقصان و ستم در میان مسلمانان به اي به نام مهدویت در متن اسالم بدانند، مهدي

.اندشمار آورده

شیوه و قلمرو نگاه غرب به موعود اسالمی

ریخچه توجه غرب به موعود اسالمی و بازخورد این توجه در کتابها، رسانه ها و عملکرد با توجه به تا

:غرب در این زمینه، می توان شیوه نگاه غرب به موعود اسالمی را در سه مرحله مورد ارزیابی قرار داد

می، در این مرحله موعودگرایی اسالمی نزد غربیان مانند بسیاري از مفاهیم دیگر اسال: بی توجهی-1

بدین سبب لزومی براي بررسی دقیق و موشکافانه و دقت در . فرعی و کم اهمیت تصور می شد

میالدي 18شاید بتوان نگاه غرب به مهدویت در دامنه تاریخی پیش از قرن . ابعاد اجتماعی آن نبود

غربی در را با این مورد ارزیابی قرار داد و عدم اشاره یا اشارات کم فروغ نویسندگان شرق شناس 

.آن دوره و در این موضوع را شاهدي بر این موضوع ارائه داد

به تدریج و با گسترش توجه غرب به شرق و به ویژه اسالم، شرق شناسان و : توجه کنجکاوانه-2

اسالم شناسان به مفاهیم دینی اسالمی توجه بیشتري نشان دادند و بررسی موشکافانه تري از این 

این توجه مصادف با ظهور مدعیانی چند در . صورت پذیرفت- اسالمیو از جمله موعود-مفاهیم 

گردید که برخی از آنها همچون مهدي سودانی به منافع غرب در کشورهاي مستعمره 18قرن 

بدین سبب دولتهاي غربی نیز به این مقوله توجه بیشتري نشان داده و مراکز . ضرباتی وارد کردند

)دانشگاه سوربن دارمستتر. (موضوع کردندعلمی را ترغیب به پژوهش در این

از آنجا که شالوده مهدي گرایی در عالم اسالم بر مبناي مقابله با : توجه با هدف مقابله و تخریب-3

ستم و فراگیرشدن عدالت بنا نهاده شده است، معمول حرکتهاي مهدي گرایانه نیز در این بستر 

ه اي که در سده هاي اخیر در کشورهاي بدین سبب جنبشهاي مهدي گرایان. شکل گرفته اند

از آنجا . اسالمی حادث شده اند، حداقل در ابتدا شیوه اي ظلم ستیزانه و عدالت خواهانه داشته اند

که معمول کشورهاي اسالمی به طور آشکار و یا پنهان مستعمره کشورهاي غربی بوده و این 

که گاه منشأ –ده اند، بروز این حرکتها کشورها منافع بسیاري از این استعمار عاید خویش می کر



مانند (نشانده بوده است اصلی پیدایش آنها تسلط غرب بر سرزمین اسالمی و ظلم حکام دست

ضربه اي جدي به منافع کشورهاي استعمارگر وارد می - )حرکت مهدي سودانی در شمال آفریقا

داده را می توان در دو دامنه کلی راهکاري که غرب در مقابله با این تفکر صورت . ساخته است

تقسیم نمود؛ دسته اول اقداماتی است که غرب در میان کشورهاي اسالمی در این باره صورت داده 

است و دسته دوم شامل اقداماتی می شود که در خود کشورهاي غربی جهت تخریب این باور 

.صورت گرفته است

در این باره صورت داده به طور خالصه نمونه اقداماتی که غرب در میان کشورهاي اسالمی

:عبارتند از

دهی ناسیونالیستی و مادي به جاي گرایانه و جهتتالش براي انحراف حرکتهاي مهدي.أ

جهت مذهبی

همچون ایران، هند و پاکستان، (ایجاد مدعیان مهدویت در کشورهاي مختلف اسالمی .ب

با هدف تضعیف باورهاي مهدوي...) شمال آفریقا و 

براي پررنگ نشان دادن اختالفات فرق اسالمی در مورد مهدویت و ایجاد افتراق تالش.ج

میان مذاهب اسالمی در این مورد

خشونت آمیز کردن برخی حرکتهاي مهدوي با هدف تخریب اصل باور مهدویت و نیز .د

یابی جهت سرکوب آنهابهانه

زیادي در این اصالت بخشی به مواردي که اختالفی و مشکوك بوده و یا از اهمیت.ه

موضوع برخوردار نیست و در مقابل به حاشیه بردن اهداف اصلی باور مهدوي

به . کنندمخاطب دسته دوم اقدامات غرب، افکار عمومی و مردمی بودند که در غرب زندگی می

هاي جمعی، اخبار و اطالعات بسیاري در مورد عقاید اسالمی و باورهاي تدریج با توسعه رسانه

توانست جاذبه و کشش اي گردید که میر آن به ویژه مهدویت وارد فضاي علمی و رسانهتاثیرگذا

غرب جهت عدم 24.بسیاري در مخاطبان غربی ایجاد نماید و این مطلوب اردوگاه فکري غرب نبود

توجه و اقبال افکار عمومی خود به مهدویت راهکارهایی را به کار گرفت که از جمله آنها تخریب 



طور عام و برخی عقاید اساسی و موثر اسالمی به طور خاص در رسانه هاي گوناگون اسالم به 

:در مورد مهدویت این تخریب در سه قالب ذیل بوده است. خود بود

در این شیوه مهدویت به صورتی به مخاطب معرفی شده : تخریب از طریق معرفی سطحی.أ

به طور متعدد نمونه این . داهمیت و یا خرافی به نظر برساست که مفهومی سطحی و کم

25.هاي غربی دیدهاي دیداري رسانهتوان در مقاالت نوشتاري و یا برنامهشیوه را می

البته از -در این شیوه مهدویت در قالب مثالی عینی : تخریب از طریق معرفی نمونه منفی.ب

فهوم واال شود که مخاطب با مالحظه نمونه منفی معرفی شده، از این مارائه می-نوع منفی

هاي غربی این نوع معرفی به طور وسیع در معرفی مهدي عج در رسانه. زدگی پیدا کنددل

26.به کار برده شده است

شود که نتیجه اي معرفی میدر این روش مهدویت به شیوه: تخریب از طریق ایجاد ترس.ج

نگاهی . باشدکنندگان و پیروان آن میآن ترس و رعب مخاطب از آن و به تبع آن از ارائه

ستیزانه در مورد مفاهیم اسالمی و از جمله مهدویت از که امروزه در قالبهاي مختلف اسالم

دارد شود، مخاطب غربی را به چنان هراسی وا میشمار غربی تبلیغ میهاي بیجانب رسانه

شمارد و با سیاستهاي که اسالم و مهدویت را به عنوان دشمن شماره یک خود و دینش می

27.شوداري دولت خویش علیه اسالم و کشورهاي اسالمی همگام میج

گرچه قلمرو نگاه غرب به مهدویت ابتدا تنها معطوف به شناخت جایگاه دینی و تاریخی آن در میان 

در مقام مقابله نیز همین دو حیطه . مسلمانان بود ولی به تدریح معطوف به کارکردهاي موثر آن نیز گردید

تخریب قرار گرفته است به طوریکه هم در عرصه معرفی مفاهیم مرتبط با مهدویت در منابع مورد هجمه و 

و هم در 28گیریها و تزریق اطالعات نادرست را به طور واضح مشاهده نمودتوان جهتعلمی غرب می

که با هدف اي گوناگونی را مثال زدهاي رسانهحوزه کارکردهاي این مفهوم کتابها، مقاالت، فیلمها و برنامه

.انحراف و یا تخریب ساخته و پرداخته شده اند

ها و آفات نگاه غرب در این موضوعمحدودیت



پژوهشهاي مستشرقان در حوزه اسالم و مفاهیم اسالمی همچون مهدویت از آسیبهاي زیادي رنج برده که 

مذهبی و سیاسی بوده منشأ برخی از آنها کم اطالعی و برخی آمیخته شده مباحث علمی با جهت گیریهاي

در مجموع می توان علل زیر را به عنوان مهمترین دالیل نگاه غالبا ناصحیح مستشرقان غربی به . است

29:مفاهیم  اسالمی به ویژه مهدویت دانست

برخی اسالم شناسان غربی بدون اعتقاد و باور دینی به اندیشه و فرهنگ اسالمی و با نگاهی منفی -1

نگري بوده و اسالم یا اند و غالبا تحت تأثیر روش تاریخیژوهش پرداختهبه تمدن اسالمی به پ

.مهدویت را براساس بسترها، حوادث و عوامل جبري یا شرایط اجتماعی بررسی نموده اند

الزمه . مشکل دیگر برخی دیگر از مستشرقین خودبرتربینی در حوزه دین و فرهنگ بوده است-2

پیش فرض و نگاه بی طرفانه به موضوع پژوهشی است ولی صحت تحقیق به کنار نهادن هرگونه 

چنین چیزي در بسیاري تحقیقات اسالم شناسان غربی دیده نمی شود و چنانکه هم در گذشته و 

هم در حال حاضر مشهود است، محقق با عقایدي از پیش پذیرفته شده وارد عرصه کار شده و 

.وده استنتیجه جهت گیري گاه و بیگاه او به فرضیات خود ب

برخی مستشرقان از طرف نهادهایی براي خاورشناسی گسیل شده اند که اهداف خاص استعماري، -3

. سیاسی و حتی مذهبی داشته اند و عمال این افراد عواملی در جهت تحقق همان اهداف بوده اند

طبیعی است در چنین شرایطی نباید انتظار داشت پژوهشگر غربی خارج از ماموریت محول شده 

.بازخوردي داشته باشد

رجوع به منابع دست دوم و عدم توجه یا مراجعه به منابع دست اول از مشکالت مهم دیگر این -4

اگرچه ممکن است آشنایی اولیه یک مستشرق با عقیده اسالمی از راه منابع . پژوهشها بوده است

. داشت اولیه استمتاخر باشد ولی الزمه تحقیق دقیق رجوع به منابع دست اول و سنجش صحت بر

متاسفانه موارد . نکته مهم دیگر عدم توجه به اختالف نظرات در دایره عقیدتی مورد پژوهشی است

که حتی ممکن است دیدگاه –بسیاري از این تحقیقات می توان مثال زد که تنها به یکی از نظریات 

مبناي آن پایه هاي در موضوع اشاره شده و بر -رایج و مقبول در میان نظرات دیگر هم نباشد



که طبعا با تضعیف آن مورد، کل پژوهش و نتیجه آن خدشه خواهد 30تحقیق بنا گذارده شده است

.پذیرفت

عوامل مهم دیگري همچون کلی نگري به جاي جزئی نگري، عدم توجه به ابعاد مختلف دین -5

ون لغت شناسی زبان اسالم و تفاوت آن با مسیحیت و دیگر ادیان، استفاده از ابزارهاي نافصی همچ

و سنجش تاریخی براي شناخت مفاهیم اسالمی و یا تعمیم موضوعی مرتبط با مذهب و تفکر 

خاص به کل دین اسالم از جمله عوامل مهم دیگر بوده که باعث نقص تحقیقات پژوهشی 

.بوده است-و به ویژه مهدویت–مستشرقان در موضوعات اسالمی 

اند به بر پژوهش مستشرقان سایه افکنده، آن بوده که غالب ایشان نتوانستهنتیجه محدودیتها و اشکاالتی که

شناسان غربی در مجامع از آنجا که نظریات اسالم. اي صحیح و دقیق در موضوع پژوهشی بپردازندنظریه

علمی غرب بیشتر مطرح شده و از مقبولیت باالتري برخوردار است، این نظرات و برداشتها به عنوان اصول 

متاسفانه این رویکرد حتی با گسترش فناوري و 31.اندموضوعه پذیرفته شده و مورد ارجاع متعدد قرار گرفته

امکان دسترسی به منابع اصلی و نظریات دیگر در موضوع، تغییر چندانی نداشته و اصالح نشده است و ما 

.همچنان شاهد تکرار اشتباهات مستشرقان پیشین در تحقیقات جدید هستیم

بژوهی، روابط شناسی،  آیندهبژوهی، شرقهایی همچون دینتاثیر این نظرات بر رسانه ها و در حوزه

....المللی و سیاسی بین

دیدگاه ها و نظرات مستشرقان در زمینه اسالم و عقاید اسالمی تاثیر باالیی در مجامع علمی و نیز بستر 

جایگاه علمی این افراد در غرب، انتشار گسترده این دلیل این امر به . عمومی جوامع غربی داشته است

نظریات در سطح علمی و عمومی، کم فروغ بودن دانشمندان اسالمی در محافل آکادمیک غرب و البته 

- از آنجا که اکثر مقاالت علمی در دایره. گرددسانسور آگاهانه نظریات این دانشمندان در غرب باز می

و از 32در زمینه اسالم و باورهاي اسالمی توسط این مستشرقان نوشته می شودالمعارفهاي معتبر بین المللی 

هاي کنند، طبیعی است رگههاي مرتبط علمی جهت اخذ نگاه اسالم به این منابع رجوع میآنجا که رشته



-پژوهی، تاریخ و تمدن و یا آیندهنظریات ناقص و غالبا ناصحیح این مستشرقان در علومی همچون دین

.نیز نمود داشته باشد33پژوهی

در عرصه روابط سیاسی و بین المللی، سیاستمداران غربی براي شناخت عقاید، آداب و تاریخ کشورهاي 

اگرچه برخی بر این باورند که روند شرق شناسی به . انداسالمی غالبا متکی به نظرات مستشرقان غربی بوده

مبنی بر تشکیل کرسیهاي زبانهاي 1312صورت کنونی پس از تصمیم شوراي کلیساي وین در سال

و دلیلی مذهبی داشته است، ولی اوال در آن زمان کلیسا عهده دار امور سیاسی 34کشورهاي شرقی آغاز شده

اغلب کشورهاي غربی بوده و از طرف دیگر کسی منکر این مطلب نیست که بسیاري از مستشرقین قرون 

36اندخویش به تحقیق در مورد اسالم و عقاید اسالمی پرداختهتوسط دولتهاي 35اخیر با مأموریتهاي سیاسی

به هر ترتیب بسیاري نقل 37.اندو حتی در این رابطه جوایزي نیز از طرف رهبران غربی دریافت کرده

قولهایی که در سالیان اخیر از زبان سیاستمداران و کارشناسان غربی در مورد عقاید اسالمی و از جمله 

38.، مشابه برداشتهاي مستشرقان بوده استمهدویت خارج شده

، 39در عرصه رسانه اي نیز همزمان با گسترش ادبیات آخرالزمانی در رسانه هاي مختلف نوشتاري و دیداري

محصوالت تولیدي با هدف جذب مخاطب و پوشش دادن خوراك تبلیغاتی به این سمت و سو گرایش 

و بازیها، برنامه هاي خبري، 42، فیلمهاي سینمایی)41و علمی40داستانی(انتشار کتب متعدد . داشته است

و نیز صفحات بیشماري که در فضاي مجازي در موضوع 43گزارشی و یا تحلیل شبکه هاي ماهواره اي

آخرالزمان، نگاه اسالم و مسیحیت به آن و مقایسه آن دو، منجی اسالم و مسیحیت و بسیاري موضوعات 

ین موارد در درجه اول به منابع غربی و نظرات مستشرقان مراجعه دیگر به نمایش در آمده است، همگی ا

بنابراین به نظر می رسد شناخت نظرات و فعالیتهاي مستشرقان جهت . دهندکرده و به آن استناد می

.پاسخگویی و مقابله با تبلیغات ناصحیح رسانه هاي غربی امري ضروري است

نتیجه گیري

-چندان مورد توجه قرار نمیموضوع مهدویت ابتدا اگرچه در پهنه تحقیقاتی مستشرقان در زمینه اسالم، 

بیداري و خیزش گرفت، به دالیل مختلف از جمله برخی وقایع تاریخی و توجه غرب به تاثیر این باور در 



ل در دو سده اخیر مستشرقان بسیاري به مسلمانان، نگاه غرب به این عقیده معطوف گردید و به همین دلی

نگاه پژوهشگران غربی به . اندطور ویژه و یا در ضمن موضوعات دیگر اسالمی به مهدویت پرداخته

مهدویت در یک سطح نبوده و متاسفانه در غالب موارد به دلیل ضعف منابع، استناد به اقوال ضعیف، عدم 

بته یک جانبه گرایی این نظرات رنگ و بوي صحیحی و الاحادیث مهدويصحیحتوجه به روش شناسی

اخیر این توجه ، علل سیاسی و فرهنگی دیگري نیز در سالیان فراتر از جنبه هاي علمی. به خود نگرفته است

را پررنگ کرده است که حاصل آن تاسیس پژوهشکده هاي خاص و تالیف کتب ویژه در موضوع مهدویت 
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