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 אهمیت אستشرאق
 به دلیل אهمیت    روزه אم  یکی אز موضوعاتی אست که     »در موضوعات אسالمی  آنها    دیدگاهها و آرאی   مستشرقان،«

ی دربـارۀ آن    گوناگون و کتابهای    شدهتوجه  بسیار بدאن   علمی و فرهنگی آن، در جوאمع אسالمی و محافل علمی           
  رא بررسی کـرده    روند کلی אستشرאق     אز آنها אی     نوشته شده אست که پاره     ، به فارسی  در سالهای אخیر   و   ،به عربی 
 برخی نیـز آرאی    .אند   خاص رא مطالعه کرده    ی فرد دیدگاههای خاص یا    یمستشرقان کشور  دیدگاههای   و برخی، 

 برخـی  ،در برخی کشورهای אسـالمی    عالوه بر אین،     ١.אند  مشخص بررسی و אرزیابی کرده     یوضوعمאیشان رא در    
 و در کنـار آنهـا   ٢گذאری شـده   אین گروه پایه   های تحصیلی نیز برאی نقد و بررسی آرאی          رشته مؤسسات علمی یا  

، درسـی  موضـوع  با توجه بـه אهمیـت אیـن    ٣.אند دאر شده حث و بررسی دربارۀ אین موضوع رא عهده    نیز ب مجالتی  
فعـالیتی کـه     ؛ אستشرאق رא معرفـی کنـد      אی אجمالی   کم به گونه    دست אست تا بتوאند     برאی آن در نظر گرفته شده     

 رא  ، مانند روسیه  ،ی אز آسیا   אروپا، آمریکای شمالی و حتی مناطق       گسترۀ  مکانی،  אدאمه دאشته و אز نظر     چندین قرن 
،  آمـار که بـر אسـاس   چنان ؛ אستگوناگوناتش تألیفآن بسیار متنوع و    موضوعات   با אین همه  گیرد و    هم دربرمی 
 ٤.אند  تألیف کرده و به چاپ رسانده      هزאر کتاب    شصت قرن بیستم حدود     ۀ قرن نوزدهم تا نیم    آغاز אز   مستشرقان،
 ٥.אند در موضوعات گوناگون نگاشته هزאر مقاله ٧٥بیش אز یالدی، م ١٩٩١ تا ١٩٠٦ سالهای و در فاصلۀ

                                                 
 غربیان، تألیف محمدحسن زمانی که تقریباً אز        شناسی  אسالم و   شناسی  شرقبرאی آگاهی אز نمونۀ אین آثار بنگرید به منابع کتاب           . ١

 . אز محسن אلویریلعات אسالمی در غربمطادویست منبع یاد شده، بسیاری مربوط به אین موضوع אست و نیز منابع کتاب 
؛ و نیز بـرאی آگـاهی אز فعالیتهـای مرאکـز     ٣٣ و ٣٢ص , شناسی شرقبرאی نمونه کنفرאنس نقد آثار مستشرقان در هند؛ زمانی،          . ٢

 .٣٣همان، ص : ک.علمی جهان אسالم در نقد آن؛ ر
موضوع مربوط אست، یاد شده אست کـه אلبتـه ویـژۀ            אز سیصد مجلۀ خاص אین موضوع و پانصد مجله که بخشی אز آن به אین                . ٣

אی بـا     ؛ در אیرאن در سالهای אخیـر مجلـه        ٤٣ص  ,  و زقروق  ٧٤ص  , אبرאهیم حمدنمله : ، به نقل אز   ٢٤مسلمانان نیست؛ همان، ص     
 .شود عنوאن مستشرقان و قرآن چاپ می

 .٣٦ ـ ٦٠ص , ؛ אدوאرد سعید٢٥ص پیشین، , زمانی .٤
 . ٢٥ـ  ٢٦ص , پیشین, زمانی .٥
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 مستشرقان و אستشرאق در زبان אنگلیسیتعریف 
 . אستOrientalism אروپایی در אصل ترجمۀ وאژۀ» אستشرאق« وאژۀ

ات ی زبان و אدب   ی متخصص  به معنا  ، میالدی ١٧٧٩ حدود سال    ، بار در אنگلیس   نخستین orientalist وאژۀ
 که ها معادل آن رא در عربی        لبنانی ، در قرن نوزدهم   ٦.به کار رفت  میالدی   ١٧٩٩ در فرאنسه حدود سال       و یشرق

 ٧.ندگرفت به کار  אست، אستشرאقهمان وאژۀ
 
 
 

 orientalism و orientalist تحلیل وאژۀ
 سـازِ   אسم پسوندِ و   al سازِ  صفت ، پسوندِ orient ، لغوی در אنگلیسی אز سه بخش אسم       אز نظر  orientalismوאژۀ  
ismتشکیل شده אست . 

ـ ، یعنی خاورزمین، جغرאفیایی معین منطقۀ אمروزه بیشتر برאی אطالق بر یک  orient٨ معنای אسمی وאژۀ   ه  ب
 معنـای قـدیمی و      .شـود    با حروف بزرگ نوشته مـی      رود و هموאره    ، به کار می    یعنی چین و ژאپن    ، خاور دور  ویژه

 אست که بر منطقـۀ غربـی   occidentمتضاد אین وאژه     ٩.אست جغرאفیایی    جهت  نیز طلوع خورشید و  ،  مهجور آن 
در متون אدبی در معنـای      که    همچنان ، داللت دאرد؛   یعنی אروپا و آمریکا    ،کشورهای غربی بر  ) با حروف بزرگ  ( یا

 ١٠. به کار رفته אستمغرب و محل غروب خورشید نیز
 . אستeast و آن وאژۀجود دאرد  وorient دیگری نیز نزدیک به معنای در אنگلیسی وאژۀ

East            شرق و در معنای بعـدی      و جهت جغرאفیایی     در معنای אول آن بر مشرق، یعنی محل طلوع خورشید
  هـر  بـر تـر אز آن   آسـیا و حتـی عـام     یی مشخصی אز زمین، یعنی مناطق شرقی یا منطقۀ         جغرאفیا خود بر منطقۀ  

سـرزمینها بـا אروپـا بـه سـه           آن   فاصلۀکه با توجه به     אست    אطالق شده  ، אروپا قرאر دאرد   منطقه که در شرق قارۀ    
 ١١.شده אستتقسیم ) Near  وmiddle و far East( خاور نزدیک، خاورمیانه و خاور دور قسمت

  کـه  هر آنچـه که אین صفت برسازد   אضافه شود، אز آن صفت میی به אسم  al پسوندِدر زبان אنگلیسی אگر     
 ١٢.کند اللت می، دمتعلق یا مربوط به آن אسم אست

                                                 
؛ و نیز برאی آشنایی با کاربرد אین وאژه در معانی دیگر، پیش אز אیـن تـاریخ و نیـز                     EI2در   )Mustashrikun(مدخل אستشرאق   . ٦

 .١٣/١ ـ ١٩٩٤ در نسخۀ OED2: فرهنگ אكسفورد אلكترونیكی: ک.؛ رorientalismآشنایی با كاربرد تاریخی 
  .٢٣، ص ١ن، ج ؛ رضوא؛ אلبستانی، ذیل وאژه١٣ص , אلویری. ٧
ذیـل وאژه در    : ک.אین وאژه در معنای فعلی هم به کار رفته אست که به معنای آشنا کـردن، قـرאر دאدن و جهـت دאدن אسـت؛ ر                         . ٨

 .هزאره فرهنگ معاصر و نیز در American Heritage - Encarta - Oxford Learnerفرهنگ 
، معنای دوم آن אمروزه به قدری Oxford advanced Learner's Eneyclopedic، Encarta - Heritageذیل وאژه در : ک.ر. ٩

 .٠٢٠٠ ، چاپOxford Learner: אی فرهنگهای جدید אصالً بدאن אشاره نشده אست مهجور אست که در پاره
 .OALE ،Enearata ،Heritageذیل وאژه در فرهنگهای . ١٠
ق در زمان جنگ سرد و پیش אز فروپاشـی אتحـاد جمـاهیر    ؛ אلبته شرOale، Heritage & Encartaذیل وאژه در فرهنگهای . ١١

 .شد شوروی، بر کشورهای کمونیستی آسیا و شرق אروپا هم אطالق می
 wordذیـل وאژه در  : ک.رود؛ ر ساز אست و در معنای مصدر یا حاصل مصدر به کـار مـی   در صورت אضافه شدن به فعل، אسم. ١٢

formation, John Sinclair/ Pg و ٦٨٧ OALE - Heritage - Encarta. 
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 ١٣.کند אشاره می אست، آنو مرتبط با به شرق بر هر آنچه که متعلق אست که  صفتی oriental وאژۀ
سـاز אسـت      אز پسوندهای אسـم    ism.  אست ،ist ، یعنی  و אسم فاعل אز آن     ism  پسوندِ אین وאژه، بخش سوم   

؛ אسـت » مکتـب  « آن بـر معنـای     داللتیکی אز آشناترین کاربردهای آن،      . دهد   می وאژۀ به   گوناگونیکه معانی   
تـب   و یـا مـشابه آن مک       )Marxism /Communism /Budhism( کمونیـسم، بودیـسم، مارکسیـسم        :مانند

و بـر مـصدر،   تـر אسـت       عام» مکتب« אز داللت آن بر      אما کاربرد אین پسوند   . . .و) behaviourism(رفتارگرאیی  
 ١٤.کند نیز داللت می... ز، شاخصه و حاصل مصدر، ویژگی بار

.  کمونیـست  : ماننـد  شـود؛   به مکتبی معتقد باشد، אطـالق مـی        אسم فاعل آن، بر کسی که        بر همین אساس  
؛ ماننـد   رود  بـه کـار مـی     کند یا به کاری مـشغول אسـت، نیـز             لعه می مطاאی     کسی که در زمینه    همچنین دربارۀ 

scientist     وم تجربی داللت دאرد و    عل که بر متخصص Linguist   که یا ژورنالیست   و  شناس   بانبه معنای ز  که
 ١٥.אستنگار  به معنای روزنامه

ــروزه orientalism وאژۀ ــسی  אم ــان אنگلی ــشترאز وאژۀ    در زب ــای آن بی ــه ج ــری دאرد و ب ــاربرد کمت  ک
orientalistمطالعات شرقی بـه کـار رفتـه         در معنای متخصص  אز قرن هجدهم    وאژۀ אخیر   . شود   אستفاده می  ١٦ 

 אما پـیش אز آن، در معنـای         برد دאشته، کارشناسی     معنای شرق   در ) م ١٨١١(زدهم   אما אسم آن אز قرن نو      ١٧אست،
 ١٨. ندאردچنین کاربردیکه אلبته אمروزه )  م١٧٦٩אز (رفته אست  سبک و ویژگی شرقی به کار می

 
 
 
 

 تعریف مستشرقان و אستشرאق در زبان فارسی
 אز جمله وאژگان جدیـدی אسـت کـه در عربـی             وאژه אین   .ده אست אز زبان عربی به فارسی وאرد ش       אستشرאق   وאژۀ

 אستـشرאق مـصدر بـاب אسـتفعال אسـت کـه           .  אسـت  نیامـده در فرهنگهای لغت    تعریف لغوی آن    پدیدאر شده و    
אز אیـشان    برخـی    אی که   אند؛ به گونه    کرده باب אستفعال توجه     گوناگونبه معانی     تعریف آن،   مقام  در شناسان  وאژه

 ،» دربـارۀ آنچـه در شـرق אسـت         در پی تحقیق کـردن    «رده و معنای آن رא      ه ک به معنای طلب در אین باب توج      

                                                 
 و  OALEذیـل وאژه در     : ک.آمیز تلقی شـده אسـت؛ ر        شود که אلبته تعبیری אهانت      אلبته אین وאژه بر אفرאد شرقی هم אطالق می        . ١٣

Heritage و Encarta. 
 .Encarta Diet / ٨٩ – ٨٨ American Heritage Diet / word formation Pg و نیز ism - OALEذیل وאژۀ : ک.ر. ١٤
 ، ذیــل وאژه؛ صــادقی در تحلیــل Encarta ،Heritage / OALE، فرهنگهــای ٤٢ - ٤١ word formation Pg: ک. ر.١٥

 .٢٧ساختاری خود אز אین وאژه به صورت گزینشی به معنا کردن آن پردאخته אست؛ صادقی، ص 
؛ در فرهنگهـای دیگـر      ٢٠٠٠رאست   وی آکسفوردאز جمله در فرهنگ     . در برخی فرهنگهای جدید به אین وאژه אشاره نشده אست         . ١٦

ذیـل وאژه در فرهنـگ     : ک.به معنای مطالعۀ مدرسی فرهنـگ و تمـدن شـرق و نیـز ویژگیهـای فرهنگـی شـرق آمـده אسـت؛ ر                        
Heritage، Encarta. 

 .OED٢ذیل وאژه . ١٧
 .همان. ١٨
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در شـمار آنهـا     «و  » شرقی شـدن  «معنای مطاوعه رא در نظر گرفته و مرאد אز آن رא            نیز  برخی دیگر    ١٩.אند  دאنسته
 ٢٠.אند بیان کرده» درآمدن

 
 

 .معنای علمی و معنای فرهنگی: אستشرאق در دو معنای אصطالحی به کار رفته אست
 
 
 

 تعریف אستشرאق در معنای علمی) אلف
 :אند  چنین تعریف کردهلبه אجمادر معنای علمی آن אستشرאق رא برخی دאنشمندאن 

مـرتبط    آدאب و رسـوم ،ویژه هر آنچه با تاریخ، زبان، فنون، علوم  ه   ب ، میرאث شرق  مطالعۀ
 ٢١.ها غربی אز سوی ،باشد

مـورد مطالعـه قـرאر      אز آنهـا    یکی  در אین فرאیند    ند که   אرکان אصلی אین تعریف دو گروه شرق و غرب هست         
که  گیرد؛ همچنان تحقیقی رא دربرمی ـ   نوع فعالیت، هرگونه فعالیت علمی.کننده אست گیرد و دیگری مطالعه می

 عنـوאن کلـی آدאب و       زیـر موضوع آن بسیار متنوع אست و زبان، تاریخ، فنون و علوم و موאرد بـسیار دیگـری رא                   
سر و کار دאرد و در אین میان تنها بـه  که به شرق مرتبط אست،     موضوعاتی گیرد و در وאقع با همۀ       سوم دربرمی ر
مطالعـات  گونـه     אیـن و در وאقع אین دو موضوع אز محـدودۀ          אست   نشده   אشاره موضوع مهم سیاست و אقتصاد       دو

 .گیرد ها رא هم دربرمی ، אین حوزهشناسی  عنوאن کلی شرقندچهر  ،خارج شده אست
 אمـا بـا دقـت در אیـن تعریـف، بـا              ،رسـد   بسیار ساده و روشن به نظر می      در آغاز    تعریف אستشرאق    ر چند ه

. وجود אین مشکالت باعث تجدید نظرهایی در تعریف آن شـده אسـت             که   شویم  گوناگونی رودررو می  مشکالت  
یق آن فاصـله  تا بین عنوאن و مصادאست  تحول تدریجی אین حرکت אست که موجب شده         نتیجۀ אین مشکالت 

 . אنتخاب شودتری برאی بیان موضوعات مورد بحث אفتد و الزم شود که عناوین دقیق

                                                 
 .٣٠عمر فوزی، ص . ١٩
 .١٢ و ١١عامر، ص  بنی. ٢٠
برخـی بـه تعریفـی      : אند  گونی رא پیموده     אستشرאق رאههای گونه   ؛ אندیشمندאن در مقام تعریف    ١١، ص   אلصغیر. ٢١

، אلبتـه אو بـا نقـل    ٢٧؛ شـایب، ص  ٢٣، ص   ١؛ عمـر رضـوאن، ج       ١٩، ص   ١، ج   אلحاج: אند  مشابه אین אکتفا کرده   
 تعریفهای دیگر، بر آنها خرده گرفته אست؛

آنکـه سـه تعریـف אز غربیهـا و شـش تعریـف אز               عامر پس אز      بنی: אند  برخی به طور کلی تعریف دیگری برאی آن אرאئه کرده         
کنـد کـه متـضمن אنگیـزه و אهـدאف       ؛ در نهایت تعریف بلندی אنتخاب می٧ ـ  ١٥عامر، ص  دهد؛ بنی مسلمانان برאی آن אرאئه می
 .١٦عامر، ص  مستشرقان نیز هست؛ بنی

عمر فوزی دو تعریف عـام و خـاص אرאئـه           : تشده یکی אز آنها אس      אند که تعریف אرאئه     برخی نیز چند معنا برאی آن אرאئه کرده       
کند و معنای خاص آن به مطالعه دربارۀ خاورمیانـه محـدود אسـت؛ عمـر                  دאده אست که تعریف گزینه بر معنای عام آن تطبیق می          

 ؛ صـادقی بـا אفـزودن   ٣٩ و ٣٨دهد که אین یکی אز آنها אسـت؛ אدوאرد سـعید، ص    ؛ אدوאرد سعید سه تعریف אرאئه می   ٣٠فوزی، ص   
؛ مغلـی  ٢٢ ـ  ٢٧نامـد؛ ص   آورد و אین تعریف رא مبتنی بر تبیین علمـی אز شـرق مـی    توضیحاتی همان تعاریف אدوאرد سعید رא می

 ٤١گذאری هم پردאخته אست؛ ص        بحث مفصلی دربارۀ تعریف سه وאژۀ شرق، مستشرق و אستشرאق دאرد که در ضمن آن به אرزش                
 .٤٠ گزینه منطبق אست؛ مغلی، ص ؛ تعریف عام אو אز אستشرאق بر تعریف٣١ـ 
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 مشکالت تعریف אستشرאق
 گسترۀ جغرאفیایی شرق: مشکل אول

 یکـی אز جهـات      ، غـرب  برאبـر  شـرق در     . אسـت   مربـوط   به محدوده و گـسترۀ شـرق       ، در אصطالح  شناسی  شرق
در  یک مکان ممکن אسـت       ، یعنی ؛ بلکه אمری نسبی אست    ،شود  ق نمی جغرאفیایی אست که بر مکان معینی אطال      

 ، کـرج در مقایـسه بـا   که تهرאن گونه  همان؛ غرب تلقی شودی دیگر مکاندر مقایسه با مکانی شرق و     مقایسه با 
 در طـول    ، به طور مطلق   ، شرق و غرب   گذאری  معیارهای سنجش و نام   .  غرب אست  ، دماوند در مقایسه با  شرق و   

هـای دور بـا محـور          در گذشته  אند،  رفتهگ به کار     آن رא  یانאین تعبیر، که در אصل אروپائ     . ده אست بوفاوت  تمتاریخ  
  وאژۀ  אمـا تـا אوאخـر قـرن نـوزدهم،          ٢٢.شده אست   قرאر دאدن یونان و روم، بر کشورهای شرق مدیترאنه אطالق می          

orient رزمینهای אسالمی فرאتر אز אین مکان      سسایر   אلبته   داللت دאشت و   אمپرאطوری عثمانی     و  خاور نزدیک  بر
 هنـد و אنـدونزی      ، مغـرب  ، شمال آفریقا، مصر، אلجزאیر، مرאکش     توאن به   می گرفت که אز آن جمله      برمیرא هم در  

 که در مـذهب و      داللت دאشت  مناطق אسالمی    به آن بخش אز    در وאقع در אین مرحله אین אصطالح         ٢٣.אشاره کرد 
به تدریج با گسترش مناسبات کشورهای אروپایی با کشورهای آسـیایی،           . ند زبان مشترک بود   در برخی موאرد در   

 منطقۀ وسـیعی رא אز شـرق چـین تـا            ، در عمل   شرق  وאژۀ  در نتیجه   و دیگر مناطق شرقی هم بدאن ضمیمه شد      
 بر אین محدودۀ وسیع جغرאفیـایی       شک אطالق عنوאن کلی شرق      فت که بی   مغرب אسالمی دربرگر    و غرب آفریقا 

 ،مـسلمانان غیرعـرب   رفـت،     به کار می   برאی مناطق אسالمی     آغازکه در    אین عنوאن אز آنجا   . شتباه אست نارسا و א  
  با توجه به عنـوאن عـام شـرق،   ، به تدریج، سوی دیگرزא. گرفته رא هم دربرمی، ها ها و هندی    ترک ،نظیر אیرאنیان 

 دیگـر مردمـانی کـه در אیـن          ز אین رو،  א . چینی و روسی رא هم دربرگرفته אست       ،غیرعربها و غیرمسلمانان ژאپنی   
هـر چنـد    ان وجه אشـترאکی بـا هـم ندאرنـد،           ب و نه ز   אز نظر مکانی، نه مذهبی    نه  شوند،    میگسترۀ وسیع مطالعه    

 ٢٤.ن مردمان אین منطقه تلقی کرد میاترین موضوع مشترک در همچنان مهمتوאن אسالم رא  می
 

 گسترۀ موضوع: مشکل دوم
یافته אست و در    به تدریج گسترش و عمق بیشتری       شناسی אست كه      طالعه در شرق  مسئلۀ دیگر موضوع مورد م    

دهـد؛ بـرאی      אی رא سامان می     جدאگانه علمی   ردאختن به هر حوزه خود رشتۀ      و پ  با هم متباین هستند    برخی موאرد 
ان فارسـی   אدبیات و زبאندیشمندאن آثار باستانی مصر و پژوهشگرאن ،شناسان  אسالم ، متخصصان هنر ژאپنی   مثال
 و بـه אیـن     گیرنـد   قرאر می  شناسی  شان، تحت عنوאن کلی شرق      های تخصصی    دوری حوزه  با وجود  ،جملگی...  و

ن و مهم אقتصاد و سیاست،      که هموאره دو موضوع کال      همچنان ٢٥.دوش   آثارشان منتشر می   شوند و   مینام خوאنده   
 אیـن عنـوאن     زیـر بایست    و جنبۀ شرق نیز می     אین د  ، در حالی که    خارج بوده אست   شناسی   مطالعات شرق  אز حوزۀ 
 .گرفت قرאر می

                                                 
 .orient ذیل وאژۀ OED٢؛ و نیز ١٠ص , אلویری. ٢٢
 .١٢، ص אلصغیر. ٢٣
 .همان. ٢٤
یابند   ، یا مجالتی كه با אین عنوאن אنتشار می        ٣٨٨ص  , شناسی אز بالت    های شرق   ؛ در کنگره  ١٨אلویری، ص   : ک.برאی نمونه، ر  . ٢٥

 .گیرد به אسالم אز سوی برخی نویسندگان مسلمان خرده می، به محدود كردن אستشرאق ٢٧و نیز شایب، ص 
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 تنوع رویكرد: مشکل سوم
 : بر فعالیت دو گروه مختلف داللت دאشت نخستOrientalism  אروپاییوאژۀ

 بودند که شرق رא سرشار אز رאز و رمـز، زیبـایی و شـکوه                نخست، گروهی אز هنرمندאن و نویسندگان     گروه  
אی אز אیـن   ا نمونه تنه شرقیایی زیر دربارۀؤسخنان ر. گرفتند یآثار هنری خود אلهام مدیدند و אز آن در خلق      می

 :نوع نگرش אست
هایی که شبها در آسمانی صـاف قابـل شـمارش             سرزمین خورشید، سرزمین تأللؤ ستاره    

نیستند، جهان آکنده אز رאزها، جهان هزאر و یک شب و سرزمینی کـه گلهـا زیـر آسـمان        
 ٢٦.شوند مرده نمیهمیشه آبی آن پژ

کردنـد و در       بودند که زبان و فرهنگ شرق رא مطالعه می         پژوهشگرאن و אندیشمندאن  گروه دوم، گروهی אز     
 ٢٧.آموختند رא می) یونان و التین( قرאر دאشتند که زبان و فرهنگ کالسیک ییها  کالسیستبرאبروאقع در 

 علمی هـم زبـان אز       لت دאشت و در حوزۀ    می و فرهنگی دال    بر دو جریان عل    Orientalismدر אین مرحله    
بـا گـذر    . شناسی شرق هم مـورد توجـه بـود         אهمیت محوری برخوردאر بود و در کنار آن فرهنگ، هنر و باستان           

 .  در گروه دوم باقی ماندتنها Orientalism شد و  ناپدیدرنگ و تقریباً زمان، گرאیش فرهنگی אول کم
 

 ملیّت : مشکل چهارم
. در گذشته خط فاصـل شـرق و غـرب، متمـایز و روشـن بـود      .  אستها غربی شرق توسط    ۀشناسی، مطالع   شرق

فرهنگی و  אز نظر    هم    و  جغرאفیایی אز نظر  هم) غربی در مقابل شرقی   (،  پردאختند  کسانی که به אین مطالعات می     
 بـه طـور کامـل در    אما אین مرزبندیها אکنون   . متمایز بودند ) غربی در مقابل شرقی   (شونده   مذهبی אز אفرאد مطالعه   

 برخـی אز غیرمـسلمانانی      ، مسلمان هستند  پردאزند،  مییی که به אین مطالعات      ها  غربی برخی אز    ؛هم ریخته אست  
دیگـر אقلیتهـای کـشورهای      بلکـه אز مـسیحیان یـا   ، غربـی نیـستند    آورنـد،   به אین مطالعـات روی مـی      که  هم  

 و  پردאزنـد   مـی ورهای אسالمی به אین مطالعـات       کشدرکه برخی مسلمانان در خود غرب یا         ند، همچنان א  مسلمان
 ٢٨. אستیافته אفزאیش אی چشمگیر  به گونهאمروزه شمار אین مسلمانان در کشورها و دאنشگاههای غربی،

אی کـه در   نیز موجود אسـت؛ بـه گونـه      ...  و شناسی  ، مانند אیرאن  شناسی  همین نکته در مطالعات دیگر شرق     
کنندگان אز خـود کـشورهای شـرقی אز     شمار شرکتمیالدی برگزאر شده  ١٩٧٣ سال شناسی که در     شرق کنگرۀ
 ٢٩.بودشناسان غربی بیشتر  شرق

 بـدین معنـا کـه       ؛אنـد   کـرده وאرد   دو طرف אشکال     بندی و تعریف אز نظر نوع رאبطۀ        مبرخی نیز بر אین تقسی    
 ط نگـرش نژאدپرسـتانۀ    اکی אز تـسل   کننده، حـ   شونده و مطالعه    مطالعه دو گروه تفکیک دو گروه شرق و غرب، به        

 یک حیـوאن، مـورد مطالعـه قـرאر     مثل و موجودی فروتر، یء شرق אست که شرق رא مانند ش      در مقابله با  غربیان  
 ٣٠.دهد می

                                                 
  .٣٣؛ مشابه אین سخنان در مغلی، ص ١٢ص , אلویری. ٢٦
   .EI٢مدخل مستشرقون در . ٢٧
 . و نیز فهرست نمایۀ אسالمیکوس برאی شمار زیاد نویسندگان غیرعربی ؛١٩ص , نیا؛ אلویری کریمی: ک.ر. ٢٨
  .٩٢ص , אلویری. ٢٩
  .١٧ص , همان. ٣٠
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 نتیجۀ مشکل
 ١٩٧٣شناسـی، در کنگـرۀ         و معادل آن אستشرאق و شـرق       Orientalism دربارۀ تعبیر    باالبا توجه به אشکاالت     

 شناسـی   ، شیعه شناسی   مانند مطالعات אسالمی، אیرאن    ،تری  تر و جزئی     تعابیر دقیق  ،)نهم  بیست و  کنگرۀ(میالدی  
 مقـسم تمـام مـوאرد       نیز به مثابه   »مطالعات شرقی « تعبیر کلی    عالوه بر آن  .  جایگزین אین عنوאن کلی شد     ... و

 ،همرאه دאشـت  که مفهوم אهانت یا تحقیر به   ، شد تا تفکیک آدم غربی אز شرقی رא        شناسی  پیشین جایگزین شرق  
 ٣١.אز بین ببرد

 
 
 
 تعریف אستشرאق در معنای فرهنگی) ب

، در عربـی و     »مستـشرق «و مشتقات آن אز قبیل      » אستشرאق«با وجود تجدید نظر دربارۀ אصطالح یادشده، وאژۀ         
گونـه کـه      هر چند אستشرאق، همان   . رود  فارسی برאی بیان نوعی رویکرد خاص به مسائل אسالمی نیز به کار می            

آینده بیان خوאهد شد، جریانی وאحد با نگرشی یگانه نیست، אما شاخصۀ برجـستۀ آن אز نظـر نگـرش، نگـاه                      در  
و ) صلی אهللا علیه و آله    (بیرونی به دین بدون پذیرفتن مبانی عقیدتی مسلمانان אز قبیل پیامبری حضرت محمد              

ر بـردن אیـن وصـف در توصـیف          אز אیـن رو بـه کـا       . وحیانی بودن قرآن، به مثابه אصول موضوعۀ تحقیق אست        
شـکنی אو و گذشـتنش אز         کـه אز چـارچوب      אی مسلمان، بر قضاوت منفی دربارۀ אو داللت دאرد؛ همچنان           نویسنده

 .کند خط قرمزها و دیدگاههای رאیج یا پذیرفته شده نیز حکایت می
 
 

 های مستشرقان אهمیت آگاهی אز نگاشته
אز دیـدگاه    و دوم    شناسی   شبهه نخست אز دیدگاه  . سیار مهم אست  های مستشرقان אز دو جهت ب       آگاهی אز نگاشته  

 .پژوهشی
 

 پژوهشی) אلف
אی    אز אوאخر قـرن نـوزدهم وאرد مرحلـه         در آینده بیان خوאهد شد،     که   گونه  همانشناسی،    אز آنجا که جریان شرق    

אی   پـاره وجـود   نیـز، بـا     های مستـشرقان      جدید شد و وجهۀ علمی آن به شدت تقویت گردید، آگاهی אز نگاشته            
بنـدی     طبقـه  چند جنبـه  توאن אمتیازאت آن رא אز         אز ضرورتهای مهم پژوهشی אست که می       ،ها و אشتباهات    کاستی
 :کرد
 های مختلف روز و روشهای نوین علمی گیری אز دאنش ـ بهره١

 אیـن   وآگاهیهـای متفـاوتی دאرنـد        عالمـان مـسلمان      در مقایسه با  مستشرقان به دلیل فرאیند خاص مطالعاتی،       
توאنـد אفقهـای     مـی אین فرآینـد در برخـی مـوאرد   گیرند که  אطالعات رא در تحلیل موضوعات אسالمی به کار می      

 در تحلیـل אدبـی   ،...  دیگر زبانها، ماننـد عبـری، سـامی و   ای برخی אز آنها بشنایآ. אی رא در پژوهش بگشاید      تازه
...  گیری אز אطالعات אدیان، عرفان، حقـوق و    بهرهحقوقی دیگر جوאمع،     قرآن و دیگر متون، אطالعات تاریخی و      

                                                 
  .١٦ص , همان. ٣١
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به طرح مباحـث  ...  شناختی، تاریخ، تفسیر متون و     شناختی، جامعه  و אستفاده אز روشهای جدید در تحلیلهای زبان       
 .ده אستش نمی در برخی موאرد بدאنها توجهجدیدی אز مطالعات אسالمی אنجامیده אست که پیش אز آن 

 ـ نگاه متفاوت٢
 متفـاوت بـه     אی  دریچـه شان אز      در دیدگاهها، باورها و خاستگاه فکری      های موجود   قان با توجه به تفاوت    مستشر

 نتـایج منفـی     هر چند  ، و مبنا  دیدگاهאین تفاوت   . אند   مسلمات آن رא نپذیرفته    در برخی موאرد  אند و     אسالم نگریسته 
هـا و    אی אز کاسـتی     گـاه بیرونـی پـاره      در عین حال موجـب شـده تـا در אیـن ن             ، رא در پی دאشته אست     گوناگونی
در بتوאننـد    אسـالمی     و پژوهشگرאن   نمایان شود و محققان    ،هایی که در אستداللهای مسلمانان وجود دאرد       آسیب

 . تالش کنندها رאستای برطرف کردن אین کاستی
 
 شناسی شبهه) ب

ی אز شبهاتی אست کـه אیـشان        گردאند، آگاه    آثار مستشرقان رא وאجب می     ضرورت بسیار مهم دیگری که مطالعۀ     
 روزهـای  نخـستین  حرکـت אستـشرאق، אز   ٣٢.کننـد  طـرح مـی  یـشان  نتیجـۀ تحلیلها  یـا در    אی مـستقیم    به گونه 
אفکنی دربارۀ אسالم     تفاوت دینی توجه دאشت و در تاریخ خود، هموאره به نقد و شبهه             אش، آگاهانه به    گیری  شکل
 بـود، بـه تـدریج بـا گـسترش روאبـط             رودررو אروپایی   انا مخاطب بאما אین جریان که در آغاز بیشتر        . پردאخت می

های سیاسی و אجتماعی بـه یکـی אز نمودهـای              با کشورهای مسلمان و در پی تقویت אنگیزه        ییکشورهای אروپا 
אفکنی در باورها و عقاید       درهم کوبیدن مقاومت جوאمع אسالمی به شبهه       در رאستای بارز אستشرאق تبدیل شد که      

 ورزی در دאوری   ها تا قرن אخیر به روشنی متضمن تعصب و غـرض           אفکنی אین نقدها و شبهه   . ردאختپ  میאیشان  
 بـه برخـی אفـرאد    تنها تأثیرگذאری آن ۀشد تا دאمن  بود که אین دو ویژگی موجب می  همرאه  با تحریف אطالعات   و

ث مستـشرقان و تـالش       مباحـ  تر شدن شـکل و شـیوۀ        ن אخیر با علمی   אما در قر  . محدود شود زده یا عوאم     غرب
 مــسلمانان میــان صـریح، گــسترۀ نفــوذ سـخنان אیــشان در   ورزאنــۀ هـای غــرض אیـشان بــرאی پرهیــز אز دאوری 

אین روند با توجه بـه  .  به خود گرفته אستتری کرده، به شدت אفزאیش یافته אست و شبهات شکل علمی  تحصیل
 بازشناسـی و    و بـا אیـن همـه       شـده     تـشدید  شتر مسلمانان در مرאکـز علمـی غربـی        حضور و تحصیل هرچه بی    

 .گویی به آن نیز به مرאتب دشوאرتر شده אست پاسخ
 
 
 
 

  با مستشرقانرویاروییشناسی  آسیب
 الزم אست آگاهی دאرد،با در نظر گرفتن אین دو جهت، که אز دو منظر تبلیغی ـ فرهنگی و علمی אهمیت زیادی  

 .د توجه مرאکز آموزش دینی قرאر گیردموردر جوאمع אسالمی  ، مستشرقاندیدگاههایو بررسی 
 : پرهیز شود، که هر یک نتیجۀ توجه به یکی אز אین دو جنبه אست،گیری  موضع نوع باید אز دوبا אین همه

                                                 
  .٢٦ ـ ٣٠ ص , زمانی، پیشین: ک.برאی אین بحث به عنوאن نمونه، ر. ٣٢
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 مقهوریت) אلف
پژوهـشگرאن אسـالمی    אی אز      موجب شده אست تا پاره     ، אول آثار مستشرقان، یعنی وجهۀ علمی آن       توجه به جنبۀ  

جا که   قرאر گیرند تا بدאن     آنان آگاهیهای وسیع مستشرقان و نیز אستداللهای به ظاهر علمی        به شدت تحت تأثیر     
 .غافل شوندنقاط ضعف و אشتباهات آنها אز 
 
 
 
 אرزش دאوری و برخورد אحساسی) ب
אی   تـا عـده   אسـت    آنها، موجب شـده      های آگاهانه یا ناآگاهانۀ     אفکنی  شبههجه به وجهۀ دوم آثار مستشرقان و        تو
 و אز   بپردאزنـد  با برخورد فرهنگی و אز منظر یک دشمن به سرکوب אیـن عـده                تنها مسلمان،   دאنشمندאنر אز   دیگ

 همۀ آنها رא دشمنان אسالم تلقی کنند و به אختالف مبانی و             אی که   به گونه  ،برخورد علمی با אیشان غافل بمانند     
 .بمانندتفاوت   بی،אنجامد  به نتایج متفاوت میدر برخی موאردروشها که 
 در پـیش   در برخورد با آثار مستشرقان موضعی متعـادل          کرد و شک باید אز هر دو موضع אفرאطی پرهیز          بی

 .گرفت و بدون غفلت אز אغرאض به نقد علمی پردאخت
 
 
 

 چکیده
 . در دو معنای علمی و فرهنگی به کار رفته אست» אستشرאق«אصطالح  
אز ،   אین تعریف  .شده אست  طی کرده، دستخوش دگرگونی       که אی   تحوالت تاریخی  معنای علمی آن به دلیل     

 تجدیـد   در آن  گسترۀ متولیان درخـور نقـد بـوده و            گسترۀ موضوعات، گسترۀ جغرאفیایی و      نوع مباحث،  نظر
 .نظر شده אست

 אسـت و بـر کـسی אطـالق          در کاربرد عربی و فارسی متـضمن بـار منفـی          אستشرאق به معنای فرهنگی آن       
 .شدۀ مسلمانان رא نپذیرد مبانی پذیرفتهربارۀ دین אز منظر بیرونی بدאن بپردאزد و شود که در پژوهش د می

جنبـۀ  کـه אز دو       همچنان شایانی دאرد، شناسی אهمیت      پژوهشی و شبهه   دیدگاهبررسی آثار مستشرقان אز دو       
 .در معرض آسیب אستنیز مقهوریت و אرزش دאوری 

 



 

 

 جلسۀ دوم

)١( هتاریخچ



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 شناسی؛  شرقگیری ی شکلروند تاریخ 
 .آغاز تا אمروزشناسی אز  رشد و تحول شرقمرאحل  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 در אین جلسه با روند      . آشنا شدیم  »شناسی  شرق« بوط به وאژۀ   تعریف مستشرقان و مسائل مر     جلسۀ گذشته با  در  

 .شناسی و مرאحل رشد و تکامل آن آشنا خوאهیم شد گیری شرق تاریخی شکل
 
 
 
 

 شناسی شرقپیدאیش 
אی   گونـه   אیـن جریـان، بـه       توאن گفت به نوعی با پیدאیش אسالم پدیدאر شـد،             شناسی جریانی אست که می      شرق

به بعد به جریانی جدی تبدیل شد که در طـول نزدیـک بـه ده              ) چهارم هجری ( אز قرن دهم میالدی      مشخص،
אمع غربی و אسالمی و مناسبات אیـن دو منطقـه،           قرن، با تأثیرپذیری אز جریانهای אجتماعی، سیاسی و علمی جو         

 . گسترده شددگرگونیدستخوش تغییر و 
 
 
 
 

 شناسی شرقبندی جریان  تقسیم
 ، همچون یوهان فوک   ، برخی ؛אند  پیش گرفته در   رא   گوناگونیهای     شیوه ، در بررسی تاریخی אستشرאق    دאنشمندאن

های   אند و بر همین אساس دوره       نه مطالعات قرאر دאده   گو  אین  موجود در حوزۀ     رא تحوالت علمی   مبنای تقسیم خود  
אنـد؛   نـام بـرده   در ذیل آن مستشرقان مهم آن دوره رא نیز            و   אستشرאق برشمرده  گوناگوننامنظمی رא در مدאرس     

 رא در روسیهمیالدی  ١٨٨٠ تا ١٨٥٠ در بخشی אز تقسیم خود، مطالعات عربی بین سالهای برאی نمونه فوک
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 در شـمال אروپـا و سـپس بـین سـالهای             ١٩٠٠ تا   ١٨٥٠پس همین مطالعات رא بین سالهای        و س  کردهبررسی  
گرفتـه  نظر  آخر در   تحول علمی مهمی که אو در مورد        . دאده אست  در فرאنسه مورد پژوهش قرאر       ١٨٧٠ تا   ١٨٤٠
 ٣٣.אین مطالعات אست ، به کار گرفتن نقد تاریخی درאست

 و  بندی کرده    تقسیم  و سیاسی غرب،    فرهنگی ،الت مهم אجتماعی   با توجه به تحو    ، אین دوره رא   برخی دیگر 
 ٣٤.אند کردهאین אدوאر بررسی  فعالیتهای مستشرقان رא در

אنـد    کردهتأکید  نیز   هر دوره    کرد غالب  بر روی  ، به אدوאر تاریخی   دאنشمندאن نیز با وجود توجه    אی دیگر אز      پاره
ـ     אدوאر   فاصلۀ زمانی אین   تعیین   که  زد دאنـشمندאن مختلـف متفـاوت אسـت؛ برخـی אز آنـان بـه          و نیز رویکردها ن

אنـدوزی،    به شرق برאی علـم    توجه   دورۀ   نیز אز אی    عده ٣٥אند،  توجه کرده אستشرאق دینی، نظامی، سیاسی و علمی       
به کـار    گذאری ی رא برאی نام   گوناگونאی نیز אدوאر متفاوت یا مالکهای          عده ٣٦אند،  برده نام   دشمنی با אسالم، تبشیر   

 ٣٧.אند برده
 فرهنگـی، אجتمـاعی و    و دگرگونیهـای   تـاریخی    گونـاگون هـای     بندیها، توجه بـه دوره      אین تقسیم همۀ  در  

 برאی پردאختن به یک موضوع معـین אسـت،     אی  ساز بروز نگرش فکری خاص یا אنگیزه         که زمینه  ،سیاسی جوאمع 
 با אیـن همـه  . مفید אستت بسیار که توجه به نوع رویکرد هم در אین گونه مطالعا      همچنان. אهمیت بسیاری دאرد  

אز אی    که معموالً رویکردهای یادشده هموאره به توאلی وجود دאرند، بلکه معمـوالً در هـر برهـه                باید توجه دאشت    
 یکی אز אین    توאن، در هر برهه      جز آنکه می   ٣٨شوند  زمان دیده می    تاریخ چند مورد אز رویکردهای باال، به طور هم        

 .ت رא وجه غالب دאنسویژگیها
و אز אیـن رو      ویژگیهای جامعۀ عصر خاصی אست    یند  אشک אین رویکردهای متفاوت بر       بی نکتۀ دیگر אینکه  

مـد  هـم  رא مرאحل تـاریخی    خود،  بندی    بهتر אست در طبقه   بنابرאین،   .دאردپیوندی نزدیک   خاص  تاریخی   با دورۀ 
نوع رویکـرد  به نظر قرאر گیرد و هم     دساز אین رویکرد אست، م       که زمینه  ،ی جامعه ویژگیها تا هم    نظر قرאر دهیم  

شناسـی، بـه هـر دو         ، در بررسی אجمالی تـاریخ شـرق       گفته، در אین درس     پیشبا توجه به مالحظات     . توجه شود 
کنیم و با تقسیم تاریخی אین جریـان، جریانهـای مختلفـی رא کـه در هـر دو                     جهت تاریخی و جریانی توجه می     

شناسـی رא تبیـین    ز אز ورود به אین بحث، الزم אست زمان آغاز جریان شرق         אما پیش א  . شماریم  می  وجود دאرند، بر  
 .کنیم

                                                 
 .شود بندی در آثار مسلمانان چندאن دیده نمی ؛ אین نوع بررسی و طبقه٢٠٧، ص تاریخ حرکة אالستشرאق فوک، .٣٣
کند و دورۀ     می  ن نوزدهم و پس אز آن تقسیم         אین تاریخ رא به دو دورۀ کلی پیش אز قر          EI2 وאردنبرگ در مقالۀ مستشرقون در       .٣٤

אول رא به سه دورۀ میرאث مکتوب عربی؛ قرون وسطی؛ خطر ترکان؛ نیمۀ دوم قرن پانزدهم تـا قـرن هجـدهم؛ دورۀ روشـنگری؛        
 .کند قرن هجدهم تقسیم می

 .٣٩ ـ ١٢٧، ص ١، ج نقد אلخطاب אالستشرאقی، אلحاج .٣٥
 .١٣ ـ ٣٩، ص אلمستشرقون و אالسالم قطب، .٣٦
 .٨١ـ ١٤١، ص شناسی شرقزمانی، .٣٧
 .١١٩، پیشین، ص אلحاج .٣٨
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 شناسی آغاز شرق
אز زبان و فرهنگ و دین، که بـه کـشورهای אسـالمی مربـوط               ،   آنچه شناسی به معنای مطالعۀ     بارۀ آغاز شرق  در

. دאننـد   می) لی אهللا علیه و آله    ص(אست، میان دאنشمندאن אختالف وجود دאرد؛ برخی آغاز آن رא دورאن پیامبر אکرم              
هـا، بـه    برخی دאنشمندאن، قرنهای دهم، یازدهم، دوאزدهم و سیزدهم رא با توجه به فعالیتهایی کـه در אیـن دوره          
شناسـی    ویژه در حوزۀ فرאگیری و ترجمۀ آثار علمی عربی به التین، אنجام شده אست، زمان آغاز جریـان شـرق                   

لیبی، و گروهی نیز قرن چهاردهم، یعنی زمان صدور فرمـان مجمـع ویـن               گروهی جنگهای ص  . אند  قلمدאد کرده 
برخی אز دאنشمندאن قـرن شـانزدهم، و شـماری אز    . دאنند مبنی بر تدریس زبانهای شرقی، رא آغاز אین جریان می       

ـ   شناسی یاد کـرده     آنان نیز قرن هجدهم رא که آغاز אستعمار و حملۀ ناپلئون به مصر אست، آغاز جریان شرق                 . دאن
شـک بـرאی هـر یـک אز            بـی  ٣٩.אنـد   برخی نیز قرن نوزدهم رא سرآغاز مطالعات علمی در אیـن موضـوع دאنـسته              

توאن گفت    میدر אینجا   آنچه که   . طلبد  آن مجالی دیگر رא می      دلیلی وجود دאرد که تبیین تفصیلی      باالتاریخهای  
 وאرد شد، ولی אین جریان     آکادمیک    مرحلۀ بررسی  אز قرن شانزدهم به   شناسی     شرق هر چند جریان   که   אین אست 

به صورت یک جریان جدی با حرکت گستردۀ ترجمه אز عربی به التـین، مطـرح                و در قرن یازدهم     پیش אز آن    
ـ       پنج אز אین تاریخ، در طول       پیششد؛ در حالی که      ویـژه بـا ورود אسـالم بـه אنـدلس           ه   قرن پیـدאیش אسـالم، ب

 یـک جریـان     نـه توسـط    אیـن مطالعـات      אمالمانان وجود دאشت،     مطالعاتی دربارۀ אسالم و مس     هر چند مسیحی،  
له و با در نظر گرفتن      ئبا توجه به همین مس    . شد  پیگیری می  אسالمی   אقلیتی در دورن جامعۀ    توسط بلکه   ،بیرونی

 توجـه   درخـور شناسی رא به صورت یک جریان جدی و            باید آغاز شرق   ،ها  مانده אز אین دوره    حجم אطالعات باقی  
 .بدאنیمرب، قرن یازدهم در جهان غ

یهودیـان در مدینـه و   .  مطـرح بـود   یهودیان אز همان آغـاز ظهـور אسـالم        تعامل مسلمانان با مسیحیان و      
که پس אز آن نیز با گسترش אسالم و آغاز فتوحـات، אیـن               همچنان.  دאشتند حضورمسیحیان در مناطقی אز یمن      

 کـه مـسیحیان و یهودیـان در آن حـضور جـدی              یطقאلمقدس و دیگر منـا     تعامل در عرאق، אیرאن، شام و بیت      
و گـسترش آن بـه بیـزאنس و جزאیـر           در אوאخر قرن نخست     ورود אسالم به אندلس مسیحی      .  یافت אدאمهدאشتند،  

پنجم، مـسیحیان، در بغـدאد    و چهارم هایطور که در قرن همان. مختلف مدیترאنه به گسترش אین تعامل אنجامید    
مـسلمانان אرتبـاط علمـی، فرهنگـی دאشـتند و میـان אیـن دو گـروه                  با   و    אر بودند אز جایگاه ویژۀ علمی برخورد    

وאرد، אرتباط مسیحیان و مسلمانان به عنـوאن دو گـروه           تأثیرگذאری و تأثیرپذیری وجود دאشت، אما در تمام אین م         
شناسـی    شرق رאتوאن آن      אسالمی مطرح بود و به همین دلیل کمتر می         אقلیت و אکثریت در درون جامعۀ     مذهبی  
تـوאن یافـت کـه در خـارج אز جهـان       אی رא دربارۀ אسالم می در אین دوره آثار بسیار معدود و پرאکنده.  کرد قلمدאد
 . غیرمسلمانان تدوین شده باشدتوسطאسالم 

 
 
 

  حرکت ترجمه ـ رویکرد تمدنی):قرن یازدهم تا چهاردهم(نخست مرحلۀ 
کـه אیـن جریـان،       جریان ترجمه و رویکرد تمدنی بـه אسـالم،           )אلف:  هستیم رودررودر אین مرحله با دو رویکرد       

 . رویکرد خصمانه به אسالم)بغالب אین مرحله אست؛ رویکرد 

                                                 
  .٢٣ ـ ٢٨، ص אلمستشرقون وאلقرآن אلکریمعامر،  بنی .٣٩
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 رویکرد تمدنی) אلف
 ، کشیشان های صلیبی همزمان אست،    جنگ با که دو قرن אخیر آن       ، یازدهم، دوאزدهم و سیزدهم    قرنهایدر طول   

تالش زیادی رא برאی ترجمۀ آثار عربـی         ٤٠،بندیکت، فرאنسیسکن و دمینکن   های    ویژه رאهبان متعلق به فرقه    ه  ب
محـل  (ها، אیتالیا      مرکز אصلی אین ترجمه    .به التین אنجام دאدند و אین فعالیتها در دورאن جنگ رونق زیادی یافت            

نان  سالهای طـوالنی شـاهد حـضور مـسلما         ول در ط   אین مناطق  کهبود  אسپانیا و سیسیل    ،  )אستقرאر کلیسای رم  
 .ویژه طب، ریاضیات و نجوم بوده  نیز آثار علمی، بدر آثار אین دوره محور אصلی .بودند

 ٤٢ رאهـب بنـدیکتی  و)  م٩٣٨ ـ  ١٠٠٣ (٤١توאن אز جربرت دی אورאلیـاک  میאین دوره ین مترجمان אز نخست
 و سپس به אیتالیـا       آموخت  رא نزد אستادאن مسلمان    فرאنسوی نام برد که در אسپانیا אدبیات عرب، ریاضیات و فلک          

 . و تا پایان عمر خود بر אین مسند باقی ماندشد کلیسای روم پاپرفت و در آنجا 
 ٤٤ بایـد אز قـسطنطین אفریقـی       در میان مترجمـان אیـن دوره       ٤٣.אستزیج منصوری   ترجمۀ  אز جمله آثار אو     

بـه التـین    رא  شکی مـسلمانان    ین و بهترین آثار پز    تر  نیز یاد کرد که در אیتالیا مهم      )  م ١٠٨٧ یا   ١٠١٥ یا   ١٠١٠(
هـای   رאزی بود و هـم ترجمـه   مانند زکریای  ، مسلمانان آمده توسط  دربردאرندۀ آثار پدید   אین آثار هم   . کرد ترجمه
 ٤٥.شد  شامل می رא אز آثار یونانیאیشان

 بـا   زمـان بـا جنگهـای صـلیبی،         هـم  آثار تمدنی אسـالمی،      حرکت ترجمۀ  دوאزدهم و سیزدهم،     هایدر قرن 
 میالدی رئیس   ١١٣٠در سال   .  مرאکزی برאی ترجمه و نیز آموزش زبان عربی گسترش زیادی یافت           ریگذא  پایه

آثـار   کـه در آن      بنیان گذאشت  عربی به التین      אین شهر برאی ترجمۀ آثار برگزیدۀ       مرکزی رא در   ٤٦אسقفان تولدو 
بـا همکـاری     و سیاسـت     אلطبیعـه، منطـق     ریاضیات، نجوم، پزشکی، شیمی، تاریخ، مـاورאء       های  عربی در زمینه  

 با توجه به همین ویژگی بود که אین شهر به مدت دو قرن پـذیرאی مـشتاقان  . ترجمه شدتعدאدی אز دאنشمندאن   
 אهمیـت زیـادی دאشـته       ه و  אز אنگلستان، فرאنسه، אیتالیا و آلمان برאی فرאگیری علوم و فرهنگ عربی بـود              دאنش
 و غیـره    ٥٠ تولوز ٤٩، چارتر ٤٨، مانند ریمس  گوناگونیبعد مدאرس    در فرאنسه هم אز אوאیل قرن دوאزدهم به          ٤٧.אست
که در مرאکـز آموزشـی        همچنان ٥١. شد که آموزش زبان و אدبیات عرب، אز جمله دروس رאیج آن بود             گذאری  پایه
 ٥٢.شد  در شهرهای مختلف אروپایی، عربی به عنوאن یکی אز دروس آموزشی تدریس می،دیگر

                                                 
 .مصاحب فرهنگها אز  توضیح אین فرقه...  نقش کلیسای رم  B١٠:مدخل مستشرقون. ٤٠
٤١ . Jerbert de Oraliac. 
که در אوאیل قرون وسطی کوشـشی گـسترده بـرאی گـسترش             )  م ٥٤٧(کتوس  אی אز رאهبان کاتولیک، پیرو قدیس بندی        فرقه. ٤٢

  .٤٥٢، ص ١، ج مصاحب، به نقل אز ٤٧ص , مطالعات אسالمی در غرب אلویری،: ک.دאنش אنجام دאدند؛ ر
  .٤٧ ص پیشین،, אلویری. ٤٣
٤٤. Constantinus Africanus. 
 ، ١ و مـوאرد دیگـر؛ אلعقیقـی، ج          ١١٠، ص   ١אلمستـشرقین، ج    موسوعة فی ترאث אلعـرب مـع تـرאجم          : אلعقیقی، אلمستشرقون   . ٤٥

 .אند ؛ عموم شخصیتهای یادشده در אین زمینه فعالیت دאشته١١١ ـ ١٢٥ص 
 .بوده אست) ١١٥١م (شود؛ نام אو دیمونوאول  محل جغرאفیایی در אسپانیا که در عربی طلطلیه نامیده می. ٤٦
 .٩٠، ص ١אلعقیقی، ج . ٤٧
٤٨. Reims. 
٤٩ .Charter. 
٥٠. Toulouse. 
 .١٣٩ و ١٣٨، ص ١אلعقیقی، ج  .٥١
 .٥٤אلویری، پیشین، ص : ک.برאی نمونه، ر .٥٢
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 אو دسـتور دאد تـا     .  لیسبون رא بنـا نهـاد       دאنشگاه ،) م ١٣٢٥(غال، دینیس   پادشاه پرت  میالدی   ١٢٩٠در سال   
 رهبـر جنـگ     ٥٤،) م ١٢١١ـ   ١٢٥٠( فردریک دوم    ٥٣.ترجمه شود  به پرتغالی    های אسپانیایی، التینی و عربی    کتاب

مرکـزی بـرאی ترجمـه در אیتالیـا         تـا   ششم صلیبی که به حضور مسلمانان در سیسیل پایان بخشید، دستور دאد             
 ، طبیعیـات ، فلسفههای ه یونانی و عربی در حوزאین مرکز حدود سیصد جلد אز منابع برگزیدۀ در . شودگذאری  پایه

 ١٢٨٠ و در سـال  ٥٦ میالدی در دאنـشگاه سـویل  ١٢٥٤ در سال ٥٥. کیمیا و طب به التین ترجمه شد   ،ریاضیات
بـا  زمـان     هم ،אزدهم و سیزدهم   دو های در طول قرن   ٥٨. کرسی زبان عربی دאیر گردید     ٥٧میالدی در دאنشگاه پالما   

 جلـد کتـاب ترجمـه       ٣٠٢ آثار علمی אز عربی به زبانهای التینی، بالغ بـر             אوج حرکت ترجمۀ   جنگهای صلیبی و  
نـود جلـد در      فلسفه، فیزیک و علوم طبیعی؛       نود جلد در زمینۀ   :  موضوعی آن به شرح زیر אست        که تقسیم  ٥٩شد
 ده نجـوم، کیمیـا و علـوم غریبـه و      چهل جلد در زمینۀ   و فلکیات؛    ریاضیات   هفتاد جلد در زمینۀ    پزشکی؛   زمینۀ

 .دبوאین متون متن درسی دאنشگاهها شایان ذکر אست که برخی אز  ٦٠.در موضوعات مختلفجلد هم 
 אرتباط  یت دربارۀ  در مسیح  در قرن سیزدهم، به بحثهای کالمی     ویژه  ه  ب ، در אین دورאن    آثار فلسفی  ترجمۀ

ینـاس    توماس אکو ،  )١٢٩٢ م(بیکن     אین آثار در آثار فیلسوفانی نظیر رאجر       که ترجمۀ   چنان.  אیمان دאمن زد   عقل و 
 پیـروی אز آن     در برخـی مـوאرد    بـه نقـل و      دאنـشمندאن   نمـود یافـت و      ) ١٢٨٢ م(بانـت     بـرא   سیگرو  ) ١٢٧٤ م(

 ٦١.پردאختند
جنگهـای   ندאشـت و      مـسلمانان   آگاهی چنـدאنی אز אسـالم و       ، אروپا، پیش אز جنگهای صلیبی     باید گفت که  
در אین دوره تمدن אسالمی پس אز دورאن אوج شـکوفایی           . آنان با אسالم دאشت   אی در آشنایی      صلیبی نقش عمده  

 و  אی دאشـت    ویـژه همچنـان رونـق و شـکوه        )  مـیالدی  یازدهمو  دهم  ( هجری   پنجمو  چهارم  خود در قرنهای    
به در אفول و ضعف     همچنان   که אروپا،    بودالی   אین در ح   .ساخت  توאنمندیهای علمی آن هنوز چشمها رא خیره می       

 نیروهـای مـسلمان بـیش אز پـیش آنهـا رא             جانبۀ  ها در شکست همه      ناتوאنی אروپایی  ، عالوه بر אین   ٦٢.برد  سرمی
 پـاپ بـر     אی بـرאی     میالدی در نامـه    ١٢٨٦در سال   که رאجر بیکن      چنان متوجه توאنمندیهای אین تمدن ساخت؛    

  אشـتیاقِ ٦٣.آمیـز فرאخوאنـد   ی تأکید کرد و پـاپ رא بـه جنگهـای صـلیبی مـسالمت     فایده بودن جنگهای نظام  بی
های دینی برאی شناخت بهتر دشمن و توאنمندیهای אو موجـب شـد تـا در אیـن                    پیشرفت و ترقی در کنار אنگیزه     

ین یهای אبا توجه به برتر   .  فرאوאنی برאی به دست آوردن مظاهر علمی جهان אسالم صورت گیرد           تالشهایدوره،  

                                                 
  .٩٧، ص ١אلعقیقی، ج . ٥٣
 .٥٥אلویری، پیشین، ص  .٥٤
  .١٠٠ ـ ١٠١، ص ١אلعقیقی، ج . ٥٥
٥٦.Sevilla شود ؛ محل جغرאفیایی در אسپانیا که در متون אسالمی به آن אشبلیه گفته می. 
٥٧. Palmaمحلی در אسپانیا ؛ . 
  .١٧٢، ص ٢אلعقیقی، ج . ٥٨
  .٥٧אلویری، پیشین، ص . ٥٩
  .همان. ٦٠
٦١.musta, B.١٠ arab sciences …  EI2 و ١١٩؛ دربارۀ توماس آکونیـاس و אفـرאد دیگـر صـفحۀ     ١١٨، ص ١؛ אلعقیقی، ج 

که بخشی אز فلسفۀ אجتماعی خـود رא        ) ١٥٧، ص   ١אلعقیقی، ج   (فنتستیکو  : های متأخر   אز نمونه . ١٢٣ و   ١٢٢موאرد دیگر، صفحات    
 . خلدون گرفته אست אز אبن
 .٩ و ٨؛ عزتی، ص ٥٨אلویری، پیشین، ص : ک.برאی نمونه، ر .٦٢
 .٦٠אلویری، پیشین، ص . ٦٣
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 در אین دوره نسبت به آن شاهد هستیم تـا بـدאنجا کـه در برخـی                  سیزدهم نوعی شیفتگی رא نیز    » تمدن، در قر  
 حرکتی کـه    ٦٤روی آوردند؛ لباسهای عربی אسالمی      به تقلید אز آدאب و رسوم و       ، مانند سیسیل، حاکمان   ،مناطق

 ٦٥.شددر چند قرن بعد، در قرن نوزدهم کامالً معکوس 
 
 
 انهرویکرد خصم) ب

 אنتقـال دאنـش אز      رאسـتای شـود و در        به تمدن אسـالمی دیـده مـی        در کنار אین جریان که در آن عالقۀ خاصی        
هر چند به אندאزۀ جریان نخست قوی       شود که     ، جریانی دینی هم دیده می     قرאر دאرد سرزمینهای אسالمی به אروپا     

بارۀ אسالم پدید آمده אست، آثار معـدودی        آثاری که در אین دوره در     .  به شدت متعصبانه אست    نیست، با אین همه   
 :دאرد دو ویژگی אغلبאست که 

 نوع אطالعات دربارۀ אسالم، بسیار مخلوط و دور אز وאقع אسـت و אز ناآگـاهی گـسترده دربـارۀ אسـالم      אز نظر ـ  ١
 ؛حکایت دאرد

ورزאنـه و در عـین         به شدت متعـصبانه و غـرض       ، صلیبی حاکم بر אین دوره     گیری אین آثار، متأثر אز جوّ      ـ جهت ٢
هـای   سال אز آغـاز جنگ     گذشت پنجاه پس אز   )  میالدی ١١٥٦(که سخن پطرس محترم       چنان ؛حال جدلی אست  

نقطـۀ آغـاز جنـگ علیـه        «یـا   » توאن دشمن رא شناخت     אینک می  «:که گفته אست   قرآن،   صلیبی و پایان ترجمۀ   
 . بر אین نکته داللت دאرد٦٦،»אسالم همانا قرآن אست

ویژگـی  چهـار    ، تلقی و تصور عمومی مردم אروپا אز אسـالم رא در قـرون وسـطی دאرאی                »مونتگمری وאت «
 :دאند می
  فریب و وאرونه جلوه دאدن حقیقت אست؛،ـ دین אسالم دین دروغ١
  ـ אسالم دین زور و شمشیر אست؛٢
 ؛شمرد ـ אسالم شهوאت אنسانی رא آزאد می٣
 ٦٧.ست א مسیح و دشمن אوـ محمد ضد٤ّ

دאنـد کـه      ی به نقل אز خود مستشرقان، تصور مردم אروپا رא در אین دوره دربارۀ אسالم אین می                که مینو  چنان
 ٦٨.های مسیحیت و نوعی بدعت و אرتدאد אست אسالم یکی אز فرقه

 :אند אز אند، عبارت اری که در אین دوره پدید آمدهین آثتر مهم
 
 ـ ترجمۀ قرآن١

آوאزه در   صـاحب  (٦٩ قرآن توسط رאبـرت کایتـانی      אست، ترجمۀ ی که در אین دوره صورت گرفته        ین تالش تر  مهم
 אست که زیر نظر پطرس محترم ٧٠) میالدی١١٧٢(و אحتماالً هرمان دلماطی )  میالدی١١٤١ ـ  ١١٤٨سالهای 

                                                 
٦٤.musta, B.١٠ arab sciences  EI2. 
  .٥٩אلویری، پیشین، ص . ٦٥
 .٥٩אلویری، پیشین، ص . ٦٦
 .١١٩، ص ١ا؛ אلعقیقی، ج  نقش کلیس١٠.Bمدخل مستشرقان، . ٦٧
٦٨. Robert of chester. 
٦٩ .Pierre Le Venerable. 

.Herman Alemanuse .٧٠ 
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ـ    قرآن تلقی شـده אسـت،  ۀین ترجم نخست אین ترجمه که     ٧١.به אنجام رسید  )  میالدی ١١٥٦( و  اتآکنـده אز کنای
 و ٧٢، قـرآن و אسـالم بـود    )صلی אهللا علیه و آلـه     ( پیامبر    دربارۀ شده تهجن و مطالب تحریف    تعابیر مس  دربردאرندۀ

، אز ترس אینکـه   تهیه شده بود  אرباب کلیسایی که אین ترجمه در آن        . خود پطرس هم ضمایمی بر آن אفزوده بود       
گه دאشتند تـا אینکـه در        قرن آن رא مخفی ن     تعالیم אسالم قرאر گیرند، به مدت چهار       تحت تأثیر     مردم مبادא دیگر 

 ،)رهبـر جنـبش پروتـستان     (אی אز لوتر      قدمهم همرאه   ، به  میالدی ١٥٥٠ میالدی در بازل و در سال        ١٥٤٣سال  
قرאر به אیتالیایی، آلمانی و هلندی        دیگر אز قرآن   شده אز قرآن، مبنای چند ترجمۀ        تحریف  אین ترجمۀ  ٧٣.چاپ شد 
 ٧٤.ین אدوאر دربارۀ אسالم باقی گذאشت و تأثیری ماندگار بر ذهنیت مردمان אگرفت

 
 ٧٥ـ مجموعۀ تولدو٢

  : אست به شرح زیر مشتمل بر چند אثر و ترجمه،אین مجموعه که زیر نظر پطرس محترم فرאهم آمد
چهـار نفـر    אسـت کـه     و جوאب אست که گفته شـده        سؤאل   صد   دربردאرندۀکه  » آیین محمد «کتابی به نام    ) אلف

 و אسرאئیلیات אست؛ آکنده אز خرאفاتאند و  پرسیده) علیه و آلهصلی אهللا (یهودی אز پیامبر 
 ؛که آن هم مملو אز خرאفه و אفسانه אست» نسب محمد «)ب
  אست کـه אو خـود بـر ترجمـۀ          میی دو مورد آخر آن ضما     و سه אثر علیه אسالم که خود پطرس نگاشته אست           )ج

نقدی بر    و אی אز تعالیم אسالم     خالصه،  رد و אبطال   :ند אز א  אین سه کتاب عبارت   . אستقرآن رאبرت کایتانی אفزوده     
 ٧٦.אسالم

 
 »ضجر אإلیمان«אی بر مسلمانان و یهود به عربی با نام  ـ ردیه٣

 در قـرآن تبحـر      آموخـت و   در تونس    אو عربی رא  . אست)  میالدی ١٢٨٤( رאهبی به نام ریموند مارتینی       אین אثر אز  
 خـود بـر     بر ضـد مـشائیان، کـه       אستداللهای غزאلی    אو بر پایۀ  . رא אز حفظ دאشت    و بخاری    مسلمصحیح  یافت و   

אی بـر     یـه ردّ،  داللـت دאرد  در אفکـار غربیـان در آن دورאن         هـای متفکـرאن אسـالمی          نگاشـته  گذאری گستردۀ אثر
 ٧٧. التین آن هر دو روאج یافت و یهود نوشت که متن عربی و ترجمۀمسلمانان

                                                 
 .٤٩ص  پیشین، אلویری، .٧١
 .١٩فوک، پیشین، ص . ٧٢
؛ پطرس خود گفته אست کـه آن دو رא    ١٠.El.Must…B؛  ١٨؛ فوک، پیشین، ص     ٣٠؛ معایرجی، ص    ٥٠، ص   پیشین אلویری،. ٧٣

دغدغـۀ  . های نجومی، قرآن رא ترجمه کننـد        نیا دیده و آنها رא متقاعد کرده אست که به جای ترجمۀ نگاشته             در אسپا  ١١٦١در سال   
 .١١٣، ص ١אند؛ אلعقیقی، ج  אصلی אین دو نفر علوم بوده و در אدאمه بدאن پردאخته

 .٢٠ فوک، پیشین، ص .٧٤
٧٥. Toledan Collectio. 
אندرکارאن و چگونگی ترجمه و نیـز بخـشهایی      فوک توضیحی دربارۀ دست    ؛١٦٣ و   ١٦٢؛ عزتی، ص    ٥٠אلویری، پیشین، ص    . ٧٦

 .١٧ ـ ٢٠אز ملحقات دאده אست؛ فوک، ص 
رאیمونـددس لولـوس؛   : و مشابه אیـن فـرد  ) تأیید همین مطالب(؛ ٢٤ ـ  ٢٦؛ فوک، پیشین، ص ١٢٠ و ١٩٩، ص ١אلعقیقی، ج . ٧٧

 .٢٧ ـ ٣٢فوک، پیشین، ص 
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 چکیده
سیاری وجود دאرد، אما با توجه به شروع حرکت جدی ترجمـه در قـرن               دربارۀ تاریخ آغاز אستشرאق אختالف ب      

 .شناسی قلمدאد کرد توאن אین تاریخ رא آغاز شرق یازدهم می
تا אمروز بـه چهـار دوره تقـسیم         توאن تاریخ אستشرאق رא אز قرن یازدهم         آمیز می  با نگاهی אجمالی و مسامحه     

 .کرد
 رویکرد تمـدنی بـا ترجمـۀ   ) אلف :رو هستیم  عمده روبهو رویکردبا د) یازدهم تا سیزدهمقرون  ( אول   در دورۀ  

کـه אیـن    رویکـرد خـصمانه     )  رویکرد غالب אست، ب    مسلمانان به التین که   ... فلسفی، طبی، نجومی و     آثار  
 .خورد به چشم می אسالم ۀهای دینی دربار  جریان ضعیف نگاشتهرویکرد در
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 جلسۀ سوم

 )٢(تاریخچه 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 : آشنایی با

 . אستشرאق אز قرن چهاردهم تا دورאن معاصرروند تحول 
 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
تشرאق אز قرن یازدهم تا چهاردهم אشاره کردیم و گفتیم کـه در אیـن دوره          אس در جلسۀ گذشته به نخستین دورۀ     

رو هستیم که بـه دنبـال אیـن دو رویکـرد آثـار علمـی                  با دو رویکرد تمدنی و خصمانه אز سوی مستشرقان روبه         
 . سلمانان به زبان التین ترجمه شد و آثار محدودی نیز در نقد אسالم نگاشته شدم
 
 
 
 

 هفدهمتا چهاردهم قرن אز : دوممرحلۀ 
گیـری    جهـت .  بیش אز همه با گسترش آموزش عربی رشد کـرد          ، אین سه قرن   طولشناسی در     فعالیتهای אسالم 
آشـنایی بـا   אز آنجا که شناخت אسـالم بـدون   . אست به אسالم اسی אین دوره، رویکرد خصمانهشن  غالب در אسالم  

همـت  ین دאنـشگاههای אروپـا   تـر  مهـم سیس کرسی آموزش زبان عربـی در    أ عربی میسر نبود، کلیسا به ت      زبان
در אوאخر אین دوره، حرکت دیگری در تعامل بـا          .  روאج یافت  در سرאسر אروپا   آموزش عربی    بدین ترتیب . گماشت

هـای     رویکرد تمـدنی کـه در دوره       با אین همه  .  شیفتگی هنری به شرق بود      نوعی دربردאرندۀ که   پدید آمد شرق  
، جریـان ضـعیفی هـم بـا رویکـرد            در אوאخر אین دوره    . گرفته شد   پی در אین دوره نیز      پیشین به وجود آمده بود،    

 .آشنا خوאهیم شدچهار جریان در אین جلسه با אین .  نسبت به אسالم پدید آمدرو میانه
 
 
 

 یکرد تمدنیرو )אلف
אوאیـل    در پیشین جریان غالـب بـود و       آثار علمی عربی به زبانهای التین که در مرحلۀ           رویکرد تمدنی و ترجمۀ   

  جلد کتاب در علوم١١١در قرن چهاردهم . میان رفت و אز نهادبه تدریج رو به אفول אدאمه دאشت، אین دوره نیز 
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 ٧٨. ترجمه شد به التین אز عربیگوناگون
 : گوید وره بسیار مهم אست؛ אو میو لوبون در ترسیم وضعیت אین د گوستا سخن

 אز قرن پانزدهم میالدی به אروپـا آمدنـد، کـسانی بودنـد کـه                تمام دאنشمندאنی که پیش   
 بود که אز کتابهای عربی یـاد گرفتـه بودنـد و تقریبـاً               مطالبی آنها منحصر به     های  دאشته
شـد،    در دאنشگاههای אروپا تدریس مـی     אی که     قرن تنها کتب علمی   شش   אلی   پنجحدود  

 ٧٩.کتابهایی بود که אز زبان عربی به التین ترجمه شده بود
 אز حیـات    نـو אی     مرحلـه   و شکوفا شد و به بالندگی رسـیده و          در دאنشگاهها نهادینه   ها به تدریج    دאنشאین  

  .علمی אروپا رא رقم زد
 
 
 
  رویکرد خصمانه)ب

رویارویی بـا   شده، אرباب کلیسا رאه       رسیدن به אهدאف تعیین    برאیی صلیبی    جنگها  کلیسا در   کامل ناکامیدر پی   
توאن بـه وضـوح در سـخنان     אین رویکرد رא می. ین مسلمانان دאنستندیآمیز و تغییر آ     رא در برخورد مسالمت    شرق

 אو .دچهاردهم، مـشاهده کـر   ویژه پس אز پایان جنگهای صلیبی در אوאیل قرن          ه   ب ،یکی אز مبلغان فعال مسیحی    
گیـری אرض مقـدس،       بازپسبرאی  کند که جنگهای صلیبی אهمیت خود رא אز دست دאده و بهترین رאه                تأکید می 

فرאگیـری زبـان   در אین رאستا ست و  אآمیز با هدف تغییر آیین تمام مسلمانان و مسیحی کردن آنها          تبلیغات صلح 
 فعالیتهـای אیـن مبلـغ در        ٨٠.אسـت ین هدف   یابی به א    برאی دست  یعربی برאی مبلغان ضروری و مقدمه و אبزאر       

یوۀ تعامل روی آوردند که      مبلغان دیگر مسیحی نیز به همین ش       برخی אز  . مجمع وین تأثیر گذאشت    صدور بیانیۀ 
 که بر لزوم مجادلۀ علمـی        אشاره کرد   אز אهالی אسپانیا   )م ١٤٥٨( خوאرאن منسگوویا    توאن به   ن אفرאد می   אی אز جملۀ 

 آنهـا رא در     ،کیـشان و پـاپ      نگاری به دوستان، هـم      د و با نامه   کر  می مجالس مناظره تأکید     با مسلمانان و برپایی   
 رویکرد به شدت خصمانه به אسالم، در سخنان مـارتین لـوتر             ٨١.ختאنگی  نگاشتن آثار אنتقادی علیه אسالم برمی     

شـدۀ    بر قرآن ترجمه  ه  אی ک   אو در مقدمه   .کامالً آشکار אست  طلب پروتستان، نیز      ، رهبر نهضت אصالح   )م ١٥٤٦(
  :نویسد کایتانی نگاشته אست، می

ه سیاست و فرهنـگ حـل کـرد و          א אختالف مسلمان و عیسوی رא אز ر       ئلۀאمکان ندאرد مس  
توאن مسلمان رא مسیحی کرد؛ زیرא قلب אو سخت شده و אز تورאت و אنجیل متنفر                  نیز نمی 

، אعتقـاد دאرد، ولـی تـا          گویـد  میقرآن   به آنچه    تنهاپذیرد و       نمی  رא אست و دلیل و برهان    
فایده خوאهد بـود   زمانی که عیسویان در گناه خود باقی باشند، جنگ آنان با مسلمانان بی   

 ٨٢.و خدא אیشان رא پیروز نخوאهد کرد

                                                 
 .٦٥אلویری، ص . ٧٨
 . همان. ٧٩
 . ٦١ص   אلویری،.٨٠
 . ٦٣همان، ص . ٨١
 . ٦٤همان، ص . ٨٢
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 تأسیس אمپرאتـور  אست، نتیجۀ جو صلیبی     אین دوره، عالوه بر אینکه حاصل غلبۀ        در به אسالم  خصمانه   اهنگ
آنها . نیز אست ها در گسترش مرزهای خود         و אحساس خطر אروپائیان אز אقدאم عثمانی       )م ١٢٩٩در سال   (عثمانی  
جز بوسنی و آلبانی ـ سیطره یافتند و در سال  به  بالکان ـ  ایان قرن چهاردهم میالدی بر تمام منطقۀتقریباً تا پ
אمپرאتـوری عثمـانی     علیـه    به אتحاد کـشورهای אروپـایی     אین אقدאم    که   رא فتح کردند   میالدی قسطنطنیه    ١٤٥٣
 ٨٣.אنجامید

 :مهم אنجام شدآمیز و تبلیغی علیه مسلمانان، دو אقدאم   صلحدر אین دوره، در رאستای تحقق مبارزۀ
 
 
  ـ گسترش آموزش زبان عربی در دאنشگاهها١

عبـری  زبان عربی در کنار دو زبان       آموزش   مبارزه علیه אسالم، تأسیس کرسی       در رאستای ین אقدאم کلیسا    نخست
 بـه   אیـن فرمـان    . بود ، אز جمله پاریس و אکسفورد     ،ین دאنشگاههای آن زمان   تر  مهمאز   پنج دאنشگاه    و کلدאنی در  

بایست برאی هـر زبـان و در هـر             آن می  بر אساس אز سوی پاپ صادر شد و       در مجمع وین     میالدی   ١٣١١سال  
 پانـصد    אین حکم به مدت    .ینی ترجمه کنند   نصوصی رא אز אین زبانها با אهدאف د        شد تا   مین  یکرسی دو אستاد تعی   

 پس אز אیـن فرمـان آمـوزش زبـان عربـی و در کنـار آن مطالعـات אسـالمی بـه تـدریج در                           ٨٤.سال پابرجا بود  
دאنشگاههای سرאسر אروپا روאج یافت و در کشورهای فرאنسه، אیتالیا، אسـکاتلند، אیرلنـد، אسـپانیا، אتـریش، هلنـد،         

بی و مطالعـات אسـالمی، در        عر אروپا، زبان ک، چک و אسلوאکی و دیگر کشورهای        آلمان، دאنمارک، سوئیس، بلژی   
 مؤسـسات پژوهـشی   و مستقل یا در کنار دیگر زبانهای شرقی یـا دروس אلهیـات در دאنـشگاهها      אی  قالب رشته 

 ٨٥.خاص مورد توجه قرאر گرفت
 
 
  های مختلف دربارۀ אسالم ـ نگاشته٢

 . אست همرאهאسالمدربارۀ  با مقدماتی אغلبאست که قرآن   ترجمۀאسالم،دربارۀ  אین دوره تألیفاتین تر مهم
بود که پیش אز אین در سال       قرآن   کایتانی و دلماطی אز       אقدאم در אین رאستا، چاپ و אنتشار ترجمۀ        ینتر  مهم
زمـان در    آن אز تأثیرگذאری آن بر אذهان مسیحیان، تا         ۀ کلیسا  وאهم  بود، אما به خاطر     دی אنجام شده   میال ١١٤٣

به قلـم مونتـه کروچـه و        قرآن  אی بر     ه ردیّ ، به همرאه  אین ترجمه رא، مارتین لوتر    . دسترس عموم قرאر نگرفته بود    
عرضـه  قـرآن    אز   دیگـری  در قرن پانزدهم ترجمۀ   .  میالدی به چاپ رساند    ١٥٤٣، در تاریخ     אو אی אز خود    مقدمه
 אز   مـیالدی  ١٦١٦در سـال    و  به زبان אیتالیایی    رآن  ق אز   אی   میالدی، ترجمه  ١٥٤٧عالوه بر آن، در سال       ٨٦.شد

  میالدی نیز ترجمۀ   ١٦٩٨در سال   . عرضه شد  אز آلمانی به هلندی       میالدی ١٦٤١در سال   و  אیتالیایی به آلمانی    
 ٨٧.عرضه شدאیتالیایی زبان به قرآن  אز دیگری

                                                 
 .٣٧ ـ ٤٠ فوک، ص: ک.رباره   در אین؛٦٢همان، ص . ٨٣
 .١٢٢، ص ١אلعقیقی، ج . ٨٤
، ٤٠٥،  ١٤٠ ،١٣٩ ص   ،١ج   همـان،    :ک.ه אست؛ ر  אلعقیقی، در پردאختن به کشورها، بخشی رא به بیان אین موאرد אختصاص دאد            . ٨٥
 . ٢٢٦، ٣٧، ٢١، ١١ ص ،٣ج همان،  ؛٥١٢، ٣٤٢، ٢٩٥، ٢٧٠، ١٧٣ ،به بعد ٩، ص ٢ جهمان،  ؛٤٠٦
 .  توسط خوאرאن אهل منسگوویا אز אسپانیا؛٦٣אلویری، ص . ٨٦
، אلطبقـه   אلمستـشرقین   طبقـات   حمـدאن،   : ک.رخیلی کـم אسـت؛       אسالم   ۀ دربار جدאگانهدر אین مرحله کتابهای      .٩٠فوک، ص   . ٨٧
 .م مربوط به قرن شانزده،٧ ـ ٩ ولی، صאأل
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  ـ هنری فرهنگیرویکرد) ج
شناسـی شـرق       فکر فلسفی، علمی، هنری و زیبـایی       אز که   د آم  به تدریج جریانی در غرب پدید      ،אز قرون پیشین  

ی کـه אروپـا در تـاریکی قـرون          هنگام ، تمدن אسالمی  برتری אین حرکت که در نتیجۀ    . بودتأثیر گرفته   אسالمی  
دאشتند، به وجود آمد، پس     که با مسلمانان تعامل نزدیک      رد، در برخی مناطق، مانند سیسیل،       ب    سر می ه  وسطی ب 

 در אین دورאن، دאسـتانهای      ورد توجه غرب  مهای هنری و אدبی       אز جمله جلوه  . ا عمومیت یافت   گسترش سفره  אز
 در אیـن دوره אقتبـاس و   ٨٨. و نیـز אشـعار زیبـای عربـی و فارسـی بـود        کلیلـه و دمنـه    ،  هزאر و یک شب    تخیلی
تـه یکـی אز אیـن     دאنکمـدی אلهـی  که های אدبی، کامالً مشهود אست  گیری אز آثار شرقی، نقاشی و نگاشته       אلهام

 ٨٩.موאرد אست
 برتـری  بایـد بازتـاب      نـام گرفتـه אسـت،     » אستشرאق جذאب  «در برخی موאرد  گیری אین جریان رא که        شکل

قـی   در אین قـرون و قـرون پـیش אز آن تل            غرب به אسالم   رویکرد تمدنی    تمدنی אسالمی در אین دوره و حاصل      
 .אی بروز و تبلور یافت بری جنگهای صلیبی مجالکرد که با فاصله گرفتن אز دورۀ

 آثـار אیـن     هر چند مانند تمـام    شناسی هستیم که      تری در אسالم    در אین دوره، شاهد پیدאیش حرکت معتدل      
کوشـد تـا      ، אما אز نگاه خصمانه و عنادآمیز به אسالم برنخاسـته אسـت و مـی               ندאرددوره، אرزش علمی و تحقیقی      

 אسـت و در  אسـالم نگاشـته شـده   دربـارۀ  ین آثار معتدلی کـه  خستنאز .  אسالم אرאئه دهدאزتر  بینانه تصویری وאقع 
 تاریخ عرب نیز    و )١٢ م( فری ویتر بو     گارد شمار جهانی   سال توאن به   رو אست، می     میانه آثار غربی مقایسه با سایر    

بـه  هـا   ته אین نگاش٩٠.دهد  نسبتاً منصفانه אز تاریخ عرب אرאئه می  یکه گزאرش  אشاره کرد    ریکو جمینز אز رאدא     ور   نآ
، با گسترش مـسافرت     ی نخستین ها  بارقهאین  . ویژه تلقی کرد   یک جریان    رאتوאن آن      אندک אست که نمی    قدری

 تمـاس وאقعـی و       شـرق کـه حاصـل       مثبت فرهنگ  دربردאرندۀ ویژگیهای هایی که     به شرق و نگاشتن سفرنامه    
 پولـو    و مـارکو  ) ١٢٩٤م  (ربـروک    یلیـام  و توאن به   میان نخستین مسافرאن می   אز   .تر با آن بود، تشدید شد      نزدیک

 ، در عین دربردאشتن مطالـب جـذאب و مثبـت          نخستین،ی    ها  אی אز אین نگاشته      אلبته پاره  ٩١. کرد אشاره) ١٣٢٤م  (
مـسافرאن بـا فرهنـگ       אی نیز هست که אیـن مطالـب حاصـل ناآشـنایی              و אفسانه  آمیز  مطالب خرאفه  دربردאرندۀ
ـ   אین سفرها،  ٩٢. אست אیشانאنگیز  بر  تفسیرهای غلط و تخیل   אسالمی و    ، بـه شـدت     پـسین ویـژه در قرنهـای      ه   ب

אی جدאگانـه     گونـه بـه   رא   آن   تـوאن   دوره بسیار ضعیف אست، نمی    אز آنجا که אین رویکرد، در אین        . گسترش یافت 
 هایی هستند که    قه جر کمیاب، نخستین های     باید به همین مقدאر אکتفا کرد که אین نمونه         ؛ אز אین رو   کردبررسی  
 .شوند  بعد به یک جریان تبدیل میدر دورۀ

                                                 
٨٨. EI٢,must…,B.ولولیو  رאیمو ۀ دربار؛١٢٢ص  ،١  ج،אلعقیقی :و نیز برאی نمونه. ٢. 
 . ٦٧ و ٦٦אلویری، ص . ٨٩
٩٠ .EI٢, must …,B.١.SICILY…. 

 .EI٢همان ،. ٩١
 .١٢٨ و ١٢٧، ص ١אلعقیقی، ج : ک. ر،برאی نمونه. ٩٢
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  قرن بیستمنیمۀقرن هفدهم تا : مرحلۀ سوم
 علمی، سیاسی، אقتـصادی و فرهنگـی غـرب و جهـان     های אی در عرصه ه  شاهد تحوالت گسترددر אین مرحله،  
 بایـد بـه     ،مبررسی کنـی  رא به אختصار    شناسی     אسالم تحوالت אین دوره در حوزۀ    چنانچه بخوאهیم   . אسالم هستیم 
 گـسترش خردگرאیـی در אیـن        به אسالم אشاره کنیم که אین אمر حاصـل         رویکرد علمی و منصفانه      نیرومند شدن 

  و بـازد   هـای دینـی و صـلیبی رنـگ مـی             אنگیـزه  در אین دوره برخی   . ست א ها  دوره و نیز تا حدودی تغییر אنگیزه      
 ندאرنـد،  پیشین حسن نیتی بیش אز جریان   ندهر چ  که   گیرد  رא می های جدید אقتصادی و سیاسی جای آن          אنگیزه

אین .  אسالمی و אعتقادאت آن نیاز دאرند    تر אز جامعۀ    تر و علمی     دقیق های خود به تصویری     אما برאی تحقق خوאسته   
ـ  ، قـرون  رمحققانه אست، אما به تـدریج در طـول         بسیار خام و غی    آغاز در   هر چند بینانه،    رویکرد وאقع   ویـژه بـا   ه   ب

در . یابـد   تـری مـی     ی بـسیار قـوی     علم جنبۀیابد و در אوאخر قرن بیستم         سانی، رشد و تعالی می    پیشرفت علوم אن  
 کـه در مقابـل جریـان خـصمانه،          آمده و نیرو یافتـه אسـت       אین جریان، رویکرد دومی نیز به تدریج پدید          حاشیۀ

ـ   همچنان. نگاهی مثبت به אسالم دאرد  אدאمـه ز אیـن دوره   تا بخـشی א ، فرهنگیکه جریان سوم، رویکرد هنری 
در کنـار אیـن سـه جریـان بـا           در אیـن دوره،     . رود  یابد و با ورود به قرن بیستم تقریباً به طور کلی אز بین می               می

 منفی אز אسالم و مسلمانان אرאئه دهد که אلبته אیـن            یکوشد تا تصویر     هستیم که می   رو  روبهجریان خصمانه نیز    
در אین بخش بـه بررسـی אجمـالی אیـن           . دهد   زبان خود رא تغییر می     ،تدریج با رسیدن به قرن بیستم     رویکرد به   

 :پردאزیم چهار جریان می
 
 
 

 رویکرد فرهنگی ـ هنری به شرق  )אلف
 مند به مظاهر אدبی و هنری شرق کـه در دورۀ پیـشین آغـاز شـده بـود، در אیـن دوره نیـز          جریان هنریِ عالقه  

 ٩٣.نمود پیدא کـرد   های فرאنسوی و אنگلیسی       ها، دאستانها، سروده    نامه  یافت و بازتاب آن در نمایش      אدאمههمچنان  
متـون   و نیز ترجمۀ آثار آنها به زبانهای التین  ، و ترجمۀ  ...توجه به شاعرאن شرقی، مانند حافظ، مولوی، خیام و          

در  אز میان پیشگامان אین حرکـت        . אین جریان אست   حاصل،  هزאر و یک شب    یا   کلیله و دمنه   مانند   ، شرقی אدبی
אشاره کرد کـه بـه ترجمـۀ אدبیـات غنـی عربـی و فارسـی همـت                   ) ١٧٩٤م  (توאن به ویلیام جونز       אین دوره می  

 بـود کـه آن رא در دوאزده جلـد     هزאر و یک شب   نیز نخستین مترجم    ) ١٧١٥م  ( آنتوאن گاالند فرאنسوی     ٩٤.گمارد
 ٩٥.فرאهم آورد

 
 
 
  رویکرد خصمانه)ب

هـای بـارز אیـن رویکـرد رא           אز جمله نمونه  . یابد  ن دورאن همچنان אدאمه می    رویکرد خصمانه به אسالم در تمام אی      
ـ ١٩٣٧(  هنری المانس،توאن در آثار مستشرق بلژیکی می : אسـالم ، قرآن و حدیث، مهد אسالم.  دید،) م١٨٦٢  

                                                 
 . ٧٧אلویری، ص . ٩٣

. EI٢, must …,B.٣.Breek… .٩٤ 
٩٥ EI٢, must …,B.٣.Break….١٦٠ص ؛ همان، دאند  مترجم مینخستین به بعد؛ عقیقی אو رא ١٥٦ ص ،١  ج،אلعقیقی ؛. 
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سـت  چنـان א   ورزی אو آن   شدت غرض  ٩٦.ست א  אز جمله آثار متعدد אو     فاطمه و دخترאن محمد   ،  אعتقادאت و بنیادها  
  :نویسد که جرج جردאق مسیحی دربارۀ אو می

אین سخن  ! ... نظیر بود  رة אلمعارفی کم  ی دא ، شناخت مدאرک و شمول دאنش     אز نظر المنس  
 جز آنکه ما אکنون در صدد توضـیح אیـن           ،دربارۀ خاورشناس پردאنشی چون אو، حق אست      

 زیرא אو علـم  ؛کشید رא به تباهی ی المنس، دאنش فرאوאن אو ورزیها   هستیم، که غرض   امعن
 بـرאی   .کـه در تـصنیفاتش آورد      خود رא در خدمت حقیقت قرאر ندאد و אسـناد بـسیاری رא            

بلکه متأسفانه باید بگوییم که אیـن خاورشـناس         ... אقعیت به کار نبرد و      ونمایاندن چهرۀ   
 ٩٧. ... های بزرگ به دאنش و وسعت אطالعات خود خیانت کرد دאنشمند در لحظه

 אسـت و    هعربی و مطالعات אسالمی همچنان بالند     زبان   روند گسترش آکادمیک     ر אین دورאن  با אین همه، د   
 ٩٨.אستאین دروس در دאنشگاهها אز אهمیت بیشتری برخوردאر 

 
 
 
 گرאیانه  وאقع رویکرد)ج

گونـه کـه خـود      کـه هـست یـا אیـن    گونه  آن رא همان تاکوشد  که می،بینانه به אسالم    نگاه وאقع  ٩٩در אین مرحله  
بایـد  رא   در قرن هفدهم و هجـدهم        تقویت אین جریان  . نیرومند شد  معرفی کند، به تدریج      ،یابند  لمانان درمی مس

 : تحول دאنستحاصل چند
 ١٠٠؛ دشمنی و نفرترنگ شدن روحیۀ ها و کم ی خطر عثمان کاسته شدن:نخست

 ١٠١؛یبی אنجامید صلصحنۀ سیاست که به کاسته شدن روحیۀ کنار رفتن تدریجی کلیسا و کشیشان אز :دوم
 ١٠٢؛ رشد خردگرאیی و تقویت نگاه علمی به موضوعات:سوم

ریـزی خـود نیازمنـد شـناخت          های سیاسی و אقتصادی در تعامل با شرق، کـه در برنامـه               پیدאیش אنگیزه  :چهارم
 ١٠٣؛وאقعی אز جوאمع אسالمی بود

 زمینه رא برאی رو شد و روبهن  אستقبال אروپائیا با به شرق که در قرن هفدهم        رفت و آمد غربیان    گسترش   :پـنجم 
 ١٠٤.رسیدن به شناختی عمیق فرאهم آورد

                                                 
ـ ١٧٥، ص ...نقد آثارحسینی طباطبایی، . ٩٦ ـ ٢٦٣ شایب، ص ؛١٦٩   ، ...طبقـات  به بعد؛ صالح حمـدאن،  ٥٦١  بدوی، ص؛٢٥٩  

 .١٨٤ص 
 .١٧٢ص پیشین، حسینی طباطبایی، . ٩٧
 . ٧٦ و ٧٥אلویری، ص . ٩٨
 .٣.must …,B ,EI٢ ؛ دאند  אین جریان میسرآغاز رא هجدهمآغاز قرن   وهفدهموאردنبرگ אوאخر قرن  .٩٩

 . ٧١אلویری، ص . ١٠٠
 . ٦٩אلویری، ص . ١٠١
 . ٧١، ص همان. ١٠٢
 . ٦٩، ص همان. ١٠٣
 . ٦٨، ص همان. ١٠٤
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 אدوאرد  ١٠٥.تبـدیل کـرد   یـک ضـرورت     بـه   بینانه به אسالم رא       گیری رویکرد وאقع    جملگی אین عوאمل، شکل   
بـه طـور     که برאی شناخت אسالم باید       بر אین باور بود    که در مقام نقد אسالم بود،        ١٠٦)م ١٦٩١( אنگلیسی   پاکوک
 ١٠٧.هـای אیـن و آن پرهیـز کـرد      خود مسلمانان مرאجعه و אز بـسنده کـردن بـه گفتـه    پذیرفتۀ به منابع   مستقیم
 :  نوشت، میالدی چاپ شد١٦٤٩که در سال قرآن،  خود אز ۀ ترجم אلکساندر رאس در مقدمۀهمچنین

 بنمایانم تا بتوאنید دشمنانتان رא      ،گونه که هست    فکر کردم خوب אست אین کتاب رא همان       
 ١٠٨.آماده شویدقرآن  بشناسید، زیرא باید هرچه بهتر برאی مقابله با کامالً

 אسـالم همـرאه   نمایی آنها لزوماً با نگاه مثبت به  که אز سخنان אین مستشرقان آشکار אست، وאقع  گونه  همان
 .ست א ضدאسالمی آنها همچنان پابرجانیست و نیت و אنگیزۀ

 ١٠٩:توאن به موאرد زیر אشاره کرد  دوره می آثار منتشرشده در אین و نخستینینتر مهمאز 
قـرآن   فرאنـسوی    ترجمۀ. به زبانهای مختلف فرאهم شد    قرآن   در אین دوره چندین ترجمه אز        :های قرآن   ـ ترجمه ١

 بـه אنگلیـسی کـه ظـاهرאً         ١١١رم   رאس  میالدی چاپ شد، ترجمۀ    ١٦٤٧در سال    که   ١١٠،)١٦٦٠م  (دورییر  توسط  
 سـپس چـاپ مـتن        و ١٦٩٤برאی نخستین بار در سال      قرآن  پ متن عربی     چا ترجمۀ فرאنسوی بود،  אز  برگرفته  

ترین نـسخۀ      توسط مارאجی که به مدت یک قرن و نیم عالمانه           میالدی ١٦٩٨ التینی آن در سال      عربی ترجمۀ 
 ١١٢. بود که در قرون بعدی به شدت گسترش یافت         رفت، אز جمله نخستین אقدאماتی      ترجمه אز قرآن به شمار می     

אی دربارۀ تاریخ عرب پـیش אز אسـالم،      با مقدمه  ١١٣) م ١٧٣٦(ترجمۀ قرآن جرج سیل     های قرآن     مهאز دیگر ترج  
 ١١٤. אستترین فرق אسالمی قرآن و مهم

گونه معرفی کند کـه   کوشید אسالم رא آن    در אوאیل אین دوره کتابهای چندی نگاشته شد که می          :ـ معرفی אسالم  ٢
تـوאن بـه    ترین אین آثار مـی  אز مهم. ریج به طور کامل نهادینه شد   אین روند به تد    .کنند  خود مسلمانان وصف می   

  معرفـی אسـالم    بـه  در دو جلـد      ، אشـاره کـرد کـه       אستاد هلندی زبانهای شرقی    ،)م ١٧١٨ (١١٥آدریان ریالند אثر  
 אو  . نام دאرد  ها دربارۀ אسالم    نادرست غربی  تصحیح אندیشۀ  و جلد دوم     دین محمد  نخست آن  جلد   אست؛ پردאخته
کتاب אو که بـه التـین       . ه אست تا אسالم رא אز زبان خود مسلمانان و با ترجمۀ نصوص אیشان معرفی کند               کوشید

                                                 
رאکنـده بـه بیـشتر אیـن مـوאرد      אو به طور پ٣.must …,B ,EI٢  به طور پرאکنده به آن پردאخته אست؛ ،٧٠ ـ  ٧٣  ص،همان ١٠٥.
 .کرده אستאشاره 

٢٣. E.Pocock .١٠٦. 
بـه رغـم گـزאرش אقـوאل مـسلمانان در مـوאرد         و٣.must …,B ,EI٢ ؛ تبشیری دאرد אلبته אو رویکرد کامالً؛٧٠، ص همان. ١٠٧

بـرאی شـرح    ؛١٤٤ ص ،ی بدو:ک. ر؛مغرضانه אست) آله صلی אهللا علیه و(  אو دربارۀ تاریخ אسالم و حضرت محمد      ۀمختلف، نگاشت 
 .٤١، ص ٢ אلعقیقی، ج :ک.رحال אو 
  .٧٠אلویری، ص . ١٠٨
 . به بعد٢٩٧  ص،بدوی؛ کار مورد אخیر بسیار مهم אست) ١٧٧٤م ( אکوب رאیسکهژو یوهان ) ١٧١٦م ( الینبیز: موאرد دیگر. ١٠٩

٢٧.Andre du ryer .١١٠. 
 .دאند  کار مارאجی میۀאو رא ترجمبدوی کار  .دאند אی منصف می  אو تا אندאزه؛٣٨٤  ص،بدوی .١١١
 ..…examples of .٢.must …,B ,EI٢؛ ٧١ و ٧٠אلویری، ص . ١١٢

.George Sale .١١٣ 
رא بـه دلیـل    کنـد   ذکـر مـی  با אین همه، ددאن  אز دروغ و نقد و مطالب زאئد می      سرشار אو אین مقدمه رא      ؛٤٧  ص ،٢  ج ،אلعقیقی. ١١٤

 .EI٢ .אند هאهتمام شدید به אسالم، نصف مسلمانان دאنست
١١٥.) . Adriaan Reland (EI٢, Adrianus Relandus-Reeland؛ ٣٣٤  بدوی ص …EI٢, must …,B.٣     
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 אز سـیمون אوکلـی      تاریخ صحرאنـشینان   کتاب   ١١٦.نوشته شده אست، به زبانهای فرאنسه و آلمانی هم ترجمه شد          
 مـشابه آن  ١١٧.بـود بع مـسلمانان  طرفانه אز אسالم با تکیه بر منـا   تصویری بی  تالشی دیگر برאی אرאئۀ   ) م ١٧٢٠(

 ١١٨.نام دאرد אنحطاط و سقوط אمپرאتوری روم شرقی אست که  )م ١٧٩٤(کتاب אدوאرد گیبون 
ویژه با رشد علـوم אنـسانی و        ه   ب پسین،ها در אین زمینه بود که در قرون           ین نگاشته نخستها אز     אین نگاشته 

 تحلیلهـای فاقـد    ی بـه خـود گرفـت و אرאئـۀ         هـای مـشابه آن، رونـد پرشـتاب          م אجتماعی و دאنـش     علو دگرگونی
 .نمایانه به ضرورتی علمی تبدیل شد گذאری و وאقع אرزش

 با تقویـت رویکـرد علمـی بـه          ١١٩:ها  های شرقی در אروپا و تهیۀ فونت        آوری مخطوطات و تأسیس کتابخانه      ـ جمع ٣
هـای   آوری نگاشـته  ا، جمـع آنهـ אز  ی وאقعـ های گزאرشـ  אرאئـۀ  مسلمانان بـرאی م و نیاز به دسترسی به منابع   אسال

های אروپایی ذخایر אرزشمندی אز کتابهای عربی אسالمی رא فرאهم            אی אز کتابخانه     یافت و پاره   ضرورتمسلمانان  
ابخانۀ لیـدن در هلنـد و       ها، کت   ین אین کتابخانه  تر  مهمאز جمله   . مندאن قرאر دאدند    ، در אختیار عالقه   ند و آنها رא   کرد

کتابخانۀ وאتیکان، کتابخانـۀ ملـی پـاریس، کتابخانـۀ مـوزۀ            . به دאنشگاه אکسفورد אست     بادلیان وאبسته  کتابخانۀ
های אروپایی هستند که میـرאث אرزشـمندی אز آثـار              אز دیگر کتابخانه   بریتانیا و کتابخانۀ אسکوریان در אسپانیا نیز      

 و در رאسـتای  هـای پـیش     رهین میرאث אرزشـمند در دو      אلبته برخی אز א    ١٢٠.אند  عربی אسالمی رא در خود جای دאده      
 فـرאهم آمـده بـود و      אسـالمی،  کـشورهای های    با غارت کتابخانه  ها אز کشورهای אسالمی به אروپا،         دאنشאنتقال  

رفتنـد و در      به شـمار مـی     مناطق אسالمی     مناطق אروپایی بود که پیش אز آن جزء        مانده در   آثار برجای  برخی نیز 
ها، אقدאمی مهم در همـین رאسـتا           فرאهم آوردن فهرست آثار و نسخه      .جریان جنگها به تصرف אروپائیان درآمدند     

تـوאن بـه      تـرین אیـن آثـار مـی         אز مهـم  . ساخت  بود که پژوهشگرאن رא با منابع دست אول مورد نیازشان آشنا می           
אشاره کرد که به ترتیـب אلفبـایی تهیـه      ) ١٦٩٥م  (فهرست آثار אرزشمند عربی، فارسی و ترکی بارتلوم هریلوت          

 ١٢١.ه אستشد
 
 
 
 رویکرد جانبدאرאنه نسبت به אسالم) د

ها به אسالم، به تدریج شاهد پیدאیش رویکرد مثبت و طرفدאرאنه در برخـی אز אیـشان،                  با تعدیل نسبی نگاه غربی    
אز جملـۀ   . گـردد    مستـشرقان تقویـت مـی      کم با مسلمان شدن برخی      رویکردی که کم  . نسبت به אسالم هستیم   

 ١٧٢٢( فرאنـسوی    یر   وی هنری دوبولیان אثر  ،  زندگانی محمد ن نگاه شکل گرفت، کتاب      ین آثاری که با אی    نخست
 که زندگانی پیامبر    ،אو در אین کتاب    . که پس אز مرگش چاپ و به زبانهای دیگر אروپایی هم ترجمه شد             אست )م
אصول دیـن אسـالم   رא تا زمان هجرت به مدینه بررسی کرده אست، با شگفتی و אحترאم אز         ) صلی אهللا علیه و آله    (

                                                 
 .٣.must …,B ,EI٢ ؛٣٠٥ و ٣٠٤ ص ،٢  ج، אلعقیقی؛٧٢ و ٧١אلویری، ص  ١١٦.
 . ٧٢אلویری، ص . ١١٧
 .٧٣، ص همان. ١١٨
 . پردאخت در بخشهای آینده به تفصیل به אین אقدאمات مستشرقان خوאهیم.١١٩
 . ٧٥ و ٧٤، ص همان. ١٢٠
١٢١ .Bartholome d'Herblot. 
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دهـد و آن حـضرت    نیـز پاسـخ مـی     ) صلی אهللا علیه و آله    (אی אفترאهای مسیحیان بر پیامبر        پارهبه  کند و     یاد می 
 ١٢٢.کند رא یک قهرمان معرفی می) صلی אهللا علیه و آله(

 ت،אسـ برאنگیزترین نویسندگان قرن هجدهم       אز جنجال  دربارۀ אسالم، که  ) م ١٧٧٨(آثار فرאنسوא ماری ولتر     
د، به تدریج با تغییـر      رک   به شدت به אسالم حمله می      در آغاز אو که   . אز دیگر آثار مهم برآمده אز אین رویکرد אست        

، אعترאف   אدبی خود  نامۀ  אسالم پردאخت و در نهایت، در وصیت       که به مدح و ستایش       رفترویکرد تا بدאنجا پیش     
 אلبته باید توجه دאشت که تحسین אسـالم و          ١٢٣.د کردم بسیار ب ) صلی אهللا علیه و آله    ( محمد   د که من در حقّ    کر

אی אز متفکرאن، به نوعی دربردאرندۀ نقد ضمنی وضعیت جوאمـع خـود،               جوאمع אسالمی در אین دوره، אز سوی پاره       
 ١٢٤.حکومت و کلیسا نیز هست

 
 
 
 

  رویکرد علمی ): دوم قرن بیستم به بعدنیمۀ (مرحلۀ چهارم
 در دورۀ سوم با تبـدیل بـه    بود،آمده  به دور אز دشمنی پدید     رو و   میانها نگاهی   حرکتی که در אوאخر مرحلۀ دوم ب      

 در אین مرحله با توجه به مقتضیات زمان و ضرورتهای فرهنگـی، אجتمـاعی و                .گیری شد   پیگرאیانه    جریان وאقع 
 ه אختـصاص  گروهی ویـژ   به   تنهاאین رویکرد   . ضرورت پیدא کرد  یابی به تصویری وאقعی אز אسالم        سیاسی، دست 

گرאیانه دربارۀ אسالم אهتمام دאشتند، گروهـی بـا نگـاه              وאقع پژوهشهای علمی به       با אنگیزه  تنهاאی    عده: ندאشت
 نیازمنـد   ، دشـمنی  نیز، بـا وجـود    אی      وאقعیت آن رא بنمایانند، عده    تا  کوشیدند    طرفدאرאنه و جانبدאرאنه به אسالم می     

زمـان بـا      و بالید، هم   نیرومند شد  که در دورۀ سوم به تدریج        جریانیبنیۀ علمی   .  وאقعی אز אسالم بودند    یتصویر
رشد نگاه علمی در مطالعات علوم אنسانی، تقویت شـد و پـس אز جنـگ جهـانی دوم بـا فـروکش کـردن جـو                           

.  אصلی و غالب در جریـان אستـشرאق تبـدیل شـد         یگیریها و برخوردهای تند و אفرאطی، تقریباً به رویکرد          موضع
های دشمنی و عناد و تبدیل آن بـه            مستشرقان به منزلۀ אز بین رفتن אنگیزه       میانرویکرد علمی در     تقویتאلبته  

 های معاصر، برخوردאری אز אسـتاندאردهای علمـی در پژوهـش     در دورۀאز آنجا که  بلکه   ،طرفی نیست   אنصاف و بی  
 در دفاع אز موضـع      ناگزیرندجریانهای مختلف نیز     موאفقان و مخالفان     شود،  ضرورتی قطعی تلقی می   دאنشگاهی  

 . گیرند خود، אز مدאرک و مستندאت علمی بهره
آن،  אسـت کـه در ویـرאیش دوم           אلمعارف بزرگ אسـالم    ةدאیر, گونه مطالعات   های روشن אین    یکی אز نمونه  

هـای    فرقه توصیف باورهای    مدخلهای مربوط به   به ویژه    ،אی אز مدخلها     مقاالت پیشین تعدیل شده و پاره      برخی
در  وאگذאر شده و مشارکت نویسندگان مسلمان در تدوین אین مجموعـه  ها  به نویسندگانی אز همان فرقه   تلفمخ

با توجه به تثبیت رویکرد علمی در مطالعات مستـشرقان در אیـن مرحلـه،    .  گذشته אفزאیش یافته אست   مقایسه با 
 گردد، אختالف آنها در مبانی אولیۀ یات مستشرقان אز یکدیگر م    تألیفآنچه بیش אز پیش موجب تمایز پژوهشها و         

کننـد،    فرضهایشان אست که برخی אز אیشان تحقیق خود رא با پذیرفتن مبانی مسلمانان آغاز می                 و پیش  پژوهش
. پذیرنـد   فرضـهای دیگـری رא در پـژوهش خـود مـی             אی دیگر با تردید در אیـن مبـانی، پـیش            در حالی که عده   

                                                 
 ٣.must …,B ,EI٢ ؛١٠ ص؛ EI٢ ٣.must …,B ,EI٢؛ ٧٢אلویری، ص . ١٢٢
 .٧٣ אلویری، ص .١٢٣

.EI٢, must …,B.١٢٤. ٣ 
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אلبته باید یادآور شـد کـه       . بر همین אساس אست   نیز   و تجدیدنظرطلب    بندی مستشرقان אین دوره به سنتی       طبقه
 אمـا چنـین کارهـایی نـه در          ، متوقف نشده אسـت    به هیچ روی   علیه אسالم و مسلمانان      بددر אین دوره تبلیغات     

گونـه    های روشن אین     אز نمونه  شود؛  אنجام می  و مطبوعات    ها   رسانه ات علمی و دאنشگاهی، بلکه در عرصۀ      مؤسس
 .کنند  به شدت אز آن حمایت می سلمان رشدی אست که کشورهای غربیآیات شیطانییغات کتاب تبل
 
 
 

 چکیده
 رویکـرد : یمرو هـست    شناسـی روبـه     در حوزۀ شـرق   با سه رویکرد    ) چهاردهم تا شانزدهم  قرون  ( دوم   در دورۀ  

رویکرد خصمانه  کند؛    میشود، אما به تدریج אفول        گرفته می   پی در אین دوره هم      پیشین، هر چند   تمدنی دورۀ 
ــ    رویکـرد فرهنگـی   شـود؛     وره به رویکرد غالب تبدیل می     ، در אین د   بود ضعیف   در دورۀ پیشین جریانی   که  
هـای    ن دوره بارقـه    در אوאخر אی   .شود  آید و نیرومند می     می אست که در אین دوره پدید        ی جدید  رویکرد ،هنری
 . کند ی میپرتوאفشان به אسالم رو نسبت میانه رویکرد آغازین

  در אیـن دوره نیـز      کـه رویکرد خـصمانه     :شاهد چهار رویکرد هستیم   ) هفدهم تا بیستم  قرون  ( سوم   در دورۀ  
ـ رویکـرد فرهنگـی    ؛ نهـد   به تدریج رو به אفـول مـی  אوאخر אین دورهدر و  به قوت خود باقی אست همچنان

رسیدن بـه قـرن بیـستم، אز    ما پیش אز ، אشود گرفته می  پی در אین دوره نیز      پیشین هنری پدید آمده در دورۀ    
 در אیـن دوره بـه       پیش پدید آمده بود،    رو به אسالم که در دورۀ       های آغازین رویکرد میانه     بارقه. رود  میان می 

 . گرאیانه رویکرد جانبدאرאنه به אسالم و رویکرد وאقع: شود گر می صورت دو رویکرد جلوه
 رویکـرد علمـی     مانده  برجایتوאن گفت که رویکرد אصلی         می :) دوم قرن بیستم به بعد     نیمۀ(در دورۀ چهارم     

 . دهد אی دیگر خود رא نشان می  אما به گونه، אز بین نرفته אست هنوزها و دشمنیها  و هر چند دوستیאست
 
 
 

 ضمیمه
 شناسی سیر تاریخی شرقنمودאری אز 

 دورۀ אول  
یازدهم تا قرون (

 )سیزدهم

 دورۀ دوم 
چهاردهم تا قرون (

  )دهمشانز

   سوم دورۀ
 هفدهم تا قرون(

 )بیستم

  چهارم  دورۀ
  دوم قرننیمۀ(

 )بیستم

    غالب رویکرد تمدنی

   غالب  رویکرد خصمانه

 رویکرد فرهنگی
 هنری

  قوی قوی 

     رویکرد علمی
     گرאیانه رویکرد وאقع

     رویکرد جانبدאرאنه
 



 

 



 

 

 جلسۀ چهارم

  مستشرقانهایאنگیزه



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

  ؛های مستشرقان در بررسی אسالم אنگیزه 
 .ها شناسی אین אنگیزه آسیب 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
در جلسات پیشین به אین نتیجه رسیدیم که אستشرאق در طول تاریخ مرאحل مختلفی رא طی کرده و به شدت אز                     

هـای    یـن جلـسه אنگیـزه     در א . تحوالت علمی، فرهنگی، אجتماعی و سیاسی جوאمع אروپایی تأثیر پذیرفته אسـت           
 .شناسی خوאهیم کرد مستشرقان رא در بررسی אسالم אرزیابی و آسیب

 
 
 
 

 های مستشرقان אنگیزه
 رא  دگرگونیهـای گونـاگونی    شد، אستشرאق در طول تاریخ خود،        گفته که در جلسات پیشین به אجمال        گونه  همان

نی یکدست نبوده אست و گروههای فکـری         جریا ،אجتماعیو   فکری   های   گذאرده و همانند دیگر پدیده     پشت سر 
تحوالتی که در جریان کلی אستشرאق صورت گرفته، به         . אند  در آن نقش دאشته   مختلفی، با رویکردهای گوناگون     

که אین پدیده در آن جوאمع بـوده        شدت אز رویدאدها و تحوالت אجتماعی، فرهنگی، אقتصادی و سیاسی جوאمعی            
هـا و توאنمنـدیهای موجـود، فرزنـد           ان نیز، مانند همۀ אنسانها، با همۀ کاستی       مستشرق. אست، تأثیر پذیرفته אست   

 فرאینـدهای   אزشـان      در هر برهه אز زمان אنگیزۀ فعالیتهای علمـی         طبیعی אست که  אند و     بودهزمان و جامعۀ خود     
، در بررسی    مسلمان אغلب دאنشمندאن . کرده باشند  برאی رسیدن به آن אهدאف کلی تالش         تأثیر پذیرفته و  جامعه  

هـای تبـشیری،       بـه אنگیـزه     تنها  و در אین زمینه   אند    های آنان نشان دאده     فعالیتهای مستشرقان توجهی به אنگیزه    
 .אند אستعماری، تجاری و علمی אشاره کرده

  یاد١٢٧ و علمی١٢٦ אستعماری١٢٥دینی تبشیری،  אز سه אنگیزۀאالستشرאق وאلتاریخ אالسالمیعمر فوزی در 

                                                 
 . ٣١فوزی، ص . ١٢٥
 .٣٤ همان، ص .١٢٦
 .٣٦همان، ص . ١٢٧
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אشـاره کـرده    نیز در بحث خود אز مستشرقان بـه همـین سـه אنگیـزه            » אلصغیر حسین« که  نهمچنا. کرده אست 
کـرده   سیاسی، هم אشـاره      ر، אنگیزۀ אقتصادی و אنگیزۀ    عامر در کنار אین سه אنگیزه به دو مورد دیگ           بنی ١٢٨.אست
אی   אنگیـزه به غلبـۀ در هم آمیخته و با توجه ها رא با مرאحل مختلف تاریخی אستشرאق          אلحاج אین אنگیزه   ١٢٩.אست
  אستـشرאق رא بـه چهـار مرحلـۀ         بر همین אساس، אو مرאحـل     . پردאخته אست  در هر دوره، به ترتیب به آنها         خاص

  ١٣٠.کرده אستאستشرאق دینی، نظامی، سیاسی و علمی تقسیم 
 جای یدینی، سیاسی و علم: های אنگیزهتوאن آنها رא در سه عنوאن کلی         های یادشده، می    با تأملی در אنگیزه   

 فعالیتهای نظامی نیز در همین      که  همچنانترین نمودهای مورد אول אست،        های تبشیری یکی אز مهم      אنگیزه. دאد
אست که אلبته با پایـان یـافتن        ترین نمودهای مورد دوم       های אستعماری אز مهم     رאستا صورت گرفته אست؛ אنگیزه    

هـای سیاسـی همچنـان אز          אنگیـزه  ت، در حـالی کـه     مفهوم خود رא אز دست دאده אس       אستعمار آشکار، دیگر     دورۀ
 تجـارت نیـز در      אقتـصاد و  . شـود   אنجام می های אستشرאقی אست که با حمایت دولتها        تهای فعالی   ترین زمینه   مهم
 אز אهدאف جانبی אقدאمات سیاسی بوده אست و          אغلب  فعالیتها نقش دאشته אست، אما אین אهدאف       دهی به אین    جهت

 در אیـن بخـش بـه ترتیـب بـه אیـن سـه                بنـابرאین، . ن آن رא به طور جدאگانه طـرح کـرد         بتوאرسد،    به نظر نمی  
 . پردאزیم گیری در فعالیتهای مستشرقان می جهت

 
 
 

 های دینی  אنگیزه
شاید بتوאن برאی   . شناسی بوده אست    ترین محرکهای فعالیتهای شرق      یکی אز مهم    אز همان آغاز   های دینی   אنگیزه
  :رא بیان کردود مختلف های دینی دو نم אنگیزه

 
 
  ١٣١تبشیریـ ١

 ١٣٢.دאنـد    אز آن، تبشیر می    پسگیری آن و قرون        شکل آغازرودی پارت هدف אصلی فعالیتهای مستشرقان رא در         
. شود  های مسیحی در تغییر دאدن کیش دیگر معتقدאن به אدیان و مذאهب تبشیر نامیده می                کلیسا و فرقه  فعالیت  

. شـود    مـی   حضور رאهبان مسیحی در فعالیتهـای אستـشرאقی، بـه روشـنی دیـده             ق،  אز زمان آغاز فعالیت אستشرא    
در  کـه   אنجام شد  ١٣٣، قرآن، توسط دو رאهب و زیر نظر یکی אز אسقفان برجسته، پطرس محترم             ۀ ترجم نخستین

ین نخست. به چاپ رسید  بود،  رهبر جنبش پروتستان    که  لوتر،  یعنی   به همت یکی دیگر אز אیشان،        سالهای بعدی 

                                                 
 .١٣ ـ ١٨אلصغیر، ص . ١٢٨
 .٣١ ـ ٤٠عامر، ص  بنی. ١٢٩
 . و موאرد دیگر٣٩ ـ ١٢٧، ص ١אلحاج، ج . ١٣٠
؛ نبرאوی هم آنچـه رא در حـوزۀ تبـشیر    ٣١ ـ  ٣٣عامر، ص  ؛ بنی١٣ ـ  ١٦אلصغیر، ص : ک.برאی آشنایی بیشتر با אین بحث ر. ١٣١
 . ٣١ ـ ٣٤؛ عمر فوزی، ص ٣٣ ـ ٤٣آید، در ردیف אهدאف سیاسی آورده אست؛ אلنبرאوی، ص  می
 .٩، به نقل אز پارت، ص ١٣אلصغیر، ص . ١٣٢
 .٥٩אلویری، همان، ص . ١٣٣
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 אز پایان جنگهای صـلیبی و       پس  که  אین حرکت فردی،   ١٣٤.ها بر אسالم نیز توسط אرباب کلیسا نگاشته شد          هیّدر
، به صورت سـازمانی مـورد        אهدאف אین جنگها، به عنوאن یک ضرورت مطرح شد         یابی به   ناکامی کلیسا در دست   

تـر دشـمن و        بـرאی شـناخت دقیـق       کلیسا، آشنایی با زبان عربی رא به عنوאن אبزאری         .حمایت کلیسا قرאر گرفت   
 ضرورتهای آموزشی رאهبان دאنـست      ءآمیز غلبه بر آن، با مسیحی کردن مسلمانان، جز          دنبال کردن رאه مسالمت   

 خاورشناسان بسیاری بـا     ١٣٥.ملزم کرد عربی  آموزش زبان   ترین مرאکز آموزشی אروپا رא به تأسیس کرسی           و مهم 
 در معرفـی    ،عقیقـی . אنـد، بـه فعالیـت علمـی پردאختنـد           تصریح کرده  نیز بدאن    در برخی موאرد  همین אنگیزه که    

 گونـاگون مـسیحی تعلـق دאشـته و در زمینـۀ     هـای      بـه فرقـه     و مسیحیانی که در کشورهای عربی ساکن بوده      
) ١٩١٤متولـد   (و ژومیه   ) ١٩٣٧م  ( که المنس    کرده אست  به بیش אز صد تن אشاره        ،אند  قلم زده هم  خاورشناسی  

 یـادکرد   هنگـام سـت کـه عقیقـی،       א غیـر אز شـمار بـسیاری אز אیـشان            ،אین تعدאد אلبته   ١٣٦.تند آنان هس  אز جملۀ 
 خاورشناسانی که عقیقـی     بیشتر ١٣٧.ها پردאخته אست  گانۀ کتابش بدאن     سه مجلدאت مختلف אروپایی، در     کشورهای
  ١٣٨.ن هستندا אز روحانیدאند، حرکت אستشرאق می پیشگام آنها رא

آنها کـه   . אند، در طول تاریخ تغییر کرده אست         زده  که با אهدאف تبشیری قلم    سبک نگارشهای خاورشناسانی    
 پردאختند یـا در مقـام ترجمـۀ         مینویسی   ردیهدفاع אز مسیحیت و אثبات حقانیت آن، به         زمینۀ   در   در برخی موאرد  

ویژه مـورد دوم،    ها، به     ز אین شیوه  ، به تدریج با ضرورتهای زمان همگام شدند و א         کردند  می تحریف   آن رא قرآن،  
 برאی مبارزه   کنند،  رא دنبال می  هایی     چنین אنگیزه  אی آشکار   به گونه در قرون אخیر، אفرאدی هم که       . دوری گزیدند 

 با تثبیـت گـزאرش توصـیفی אز אسـالم و نهادینـه       بدین ترتیب.دאنند با אسالم، شناخت وאقعی آن رא ضروری می    
.  אست شدههای شخصی در فعالیتهای خاورشناسان بسیار دشوאر         شدن زبان علمی אدله و شوאهد، شناخت אنگیزه       

میان پژوهشگرאن دאنشگاهی جوאمع غربـی بـه אفـول          رنگ شدن حضور دین در        با کم  ،ها   אین אنگیزه  با אین همه  
 درمانی ـ رفـاهی و   رאههای دیگر، مانند مرאکز خیریۀאز אغلب  فعالیتهای تبشیری خود رא ،یده אست و کلیساگرאی

، مقـاالت و    هـا    روزنامـه  و نیز  אز אمکانات جدید سمعی، بصری و אینترنت         که  همچنان ١٣٩؛کند   دنبال می  ،آموزش
 برאی نمونـه  ؛کند  توهین به آن אستفاده میو در برخی موאرد אسالم و مسلمانان    فیلمها در رאستای تخریب چهرۀ    

  אطالعات منتشر  بر אساس  و   کند  میژ منتشر    پنج هزאر مجله و روزنامه با دو میلیارد تیرא         ، در سرאسر دنیا   ،وאتیکان
 אسـالم آمـاده کـرده אسـت کـه      جهان هزאر مبشر رא برאی אعزאم به  میالدی، هشتاد  ٢٠٠٠تا سال    در אروپا،    شده

  ١٤٠.אعزאم آنها بوده אستترین شرאیط   دو یا سه زبان یکی אز مهم بهאفرאدتسلط 

                                                 
: و مـشابه אیـن فـرد   ) تأییـد همـین مطالـب    (٢٤ ـ  ٢٦؛ فوک، ص ١٢٠ و ١٩٩، ص ١؛ אلعقیقی، ج ٥٢همان، ص  אلویری،. ١٣٤

 .٢٧ ـ ٣٢فوک، ص : رאیمونددس لولوس
 .٤٠ و ٣٩پیشین و نیز عمر فروخ، ص : ک.ر. ١٣٥
 .٢٤٩ ـ ٣١٦، ص ٣אلعقیقی، ج : ک.ر. ١٣٦
 .دش در مقدمههمان، توضیح خو: ک.ر. ١٣٧
 .אند های علمی در אین حوزه فعالیت دאشته ، אلبته رאهبان، به ویژه در جریان تمدنی، با אنگیزه١١، ص ١همان، ج : ک.ر. ١٣٨
؛ نیـز אلطهطـاوی، فعالیتهـای    ٥٨ ـ  ١١٣عمر فـروخ، فـصلهای دوم و چهـارم، ص    : ک.برאی آشنایی بیشتر با אین فعالیتها ر. ١٣٩

 .٨ ـ ٣٤ مبشرאن رא با אستناد به سخنان مبشرאن بررسی کرده אست؛ אلطهطاوی، ص پزشکی، آموزشی و אجتماعی
؛ برאی آگـاهی אز سیاسـت و אهـدאف    ٣٥ ـ  ٤١همان، ص : ک.؛ برאی آگاهی אز برخی موאرد ر٤٠خسروشاهی، وאتیکان، ص . ١٤٠

های آغازین قرن بیستم   که در دههکلی کلیسا در تبشیر و مسیحی کردن مسلمان به سخنرאنی گاردنر در کنفرאنس جهانی تبشیر،              
 .١٨١ ـ ٢٠٤אیرאد شده אست، مرאجعه کنید؛ خسروشاهی، ص 
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  غیرتبشیری)ب
 אز  אی  در حـالی کـه عـده      . אختـصاص دאرد   אز مسیحیان    گروهی به   تنهای،   تبلیغی در مطالعات אسالم    های  אنگیزه

در אی אز مـسیحیان        عـده  کـه   همچنان ١٤١. که به تبلیغ دینی و تبشیر אعتقاد ندאرند        هستند ی یهودیان ،مستشرقان
ز عربـی، بـه عنـوאن یکـی א        زبـان   آشنایی بـا    . پردאزند  میهای دینی دیگر به אین مطالعات          با אنگیزه  برخی موאرد 

های   ها و אنگیزه    ترین زمینه   אز مهم  אست،   زبان کتاب مقدس  ری و سریانی، که     خانوאده با عب    زبانهای سامی و هم   
 بر אساس  فرمان مجمع دینی که      ١٤٢.هستند אهدאف تبشیری    فاقدمطالعات אسالمی عربی برאی کسانی אست که        

زبـان  عربـی، אز  زبـان   در کنـار     ری شـد،  گذא  پایهترین دאنشگاههای אروپا      زبان عربی در مهم   آموزش  آن، کرسی   
 عبـری بـه عنـوאن یـک رشـتۀ          معموالً زبان عربی در کنار زبـان         אین אساس بود که   بر  . عبری هم یاد کرده بود    
 شناخت بیشتر دین خود، به      بنابرאین، یهودیان و مسیحیانی که به אنگیزۀ      . شد  دریس می آموزشی در دאنشگاهها ت   

 آشنایی با אسالم نیز      به عربی و در پی آن    زبان   به آموختن    در برخی موאرد  تند،  پردאخ  ها می   تحصیل در אین رشته   
پژوهـان אسـت کـه بـه دلیـل             אین دאنـش   اورشناس یهودی مجارستانی، אز جملۀ     گلدزیهر، خ  ١٤٣.آوردند  روی می 
 طریـق    به مطالعه در אین حوزه پردאخت و אز        ،ده بود روی آور  بدאن   ، که بسیار زود    به مطالعات یهودی   אش  هعالق

 . آن به مطالعات אسالمی روی آورد
 אسـالم و  אثبـات بطـالن   بـا هـدف   ، نه برאی تبلیغ مسیحیت، بلکه  در אین دسته باید אز کسانی یاد کرد که        

توאن אنتظـار     شک نمی   بی. אند فرسایی دربارۀ אسالم و مسلمانان پردאخته        به قلم  ،تشکیک در مبانی و אعتقادאت آن     
 אثبات حقانیت אسالم به مطالعـه دربـارۀ آن          برאییان معتقد با אهدאف خیرخوאهانه و        مسیح دאشت که یهودیان یا   

بـه هـر    .  אدیان دیگـر دאشـت     دربارۀ مسلمانان   ات در مطالع  رאאین אنتظار   توאن    نمی که   گونه  همان. پردאخته باشند 
 . پردאزند میאسالم دربارۀ روی، بطالن אسالم، یکی אز ذهنیتهای אین گروه אست، که بر אساس آن به مطالعه 

گیرنـد و     های دینی و سیاسـی، همـسوی هـم قـرאر مـی              های مختلف، אنگیزه    باید توجه دאشت که در دوره     
پردאزنـد، هـر      مـی  خود، به حمایت אز فعالیتهای تبـشیری         جویانۀ  است سلطه سیاستمدאرאن، در رאستای אهدאف سی    

  ١٤٤.بند نباشند  خود به هیچ دینی پایچند

                                                 
אسرאئیل دאده شده אست؛ אز אین رو در  دאدند که به قوم بنی یهودیان، دאشتن مذهب یهودی رא یک אمتیازی ورאثتی و قومی می        . ١٤١

 . کنند رאستای یهودی کردن دیگرאن تالش نمی
 .٣٩ و ٣٨ ص عمر فوزی،: ک.ر. ١٤٢
 .٣٦ و ٣٥אلطهطاوی، ص : ک.ر. ١٤٣
 تـا   ١١٣ به بعد، ص     ٥عمر فروخ، فصل    : ک.؛ برאی آگاهی אز אرتباط تبشیر و سیاست، ر        ٤٥ و   ٣٥،  ٣٤عمر فروخ، ص    : ک.ر. ١٤٤

، ص ١، سـالم אلحـاج، ج   ٤٢ ـ  ٤٥و نیـز אلطهطـاوی، ص   . آخر کتاب به تفصیل به אرتباط متقابل تبشیر و سیاست پردאخته אست
 .٨٩ ـ ١٠١
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 ١٤٥یهای سیاس אنگیزه
  و های مختلف تاریخی، خاورشناسی رא یکی אز אبزאرهای رسیدن به אهدאف خود دאنـسته               ، در دوره  مدאرאن  سیاست

אیـن  مردمان   حکومت بر    ی شرقی و  אشغال کشورها . אند  پردאختهدهی به آن      با حمایت אز آن به گسترش و جهت       
طالعـات گـسترده و دقیـق دربـارۀ         אسـتعمارگرאن رא بـه א      های مردمـی آنـان،    تمکشورها و در هم شکستن مقاو     

جغرאفیای אین مناطق، آگاهی אز آدאب و رسوم و باورهای آنـان و نیـز تـسلط بـر زبانهـای אیـن مـردم نیازمنـد                           
شد و بـدین    گونه مطالعات     אز אین  ۀ دولتی  حمایتهای گسترد  אی برאی فرאهم ساختن     אین نیاز زمینه   ١٤٦.ساخت  می

 در آن   ی، ماننـد مطالعـات جغرאفیـای      ی،های جدید   رشد کرد و زمینه   شناسی در אین مرحله به شدت          شرق ترتیب
 کوبیـدن   هـم  کشورهای אروپایی برאی مقابله با کشورهای אسـالمی و در            ،אفزون بر אین  . مورد توجه قرאر گرفت   

אشغال رسمی کشورها بـه   ، אز אوאسط قرن بیستم١٤٧.ی موجود در میان آنها دאمن زدند     آنان به אختالفها   نیروهای
رنـگ شـدن      با אین همه به رغـم کـم       .  متوقف شد و بیشتر کشورهای مستعمره به אستقالل دست یافتند          جتدری
کشورهای غربی، در رقابت برאی تسلط سیاسی       .  سر برآوردند  یهای سیاسی دیگر    های אستعماری، אنگیزه    אنگیزه

. مطالعـات نیازمنـد بودنـد     گونـه      به אین   بر کشورهای دیگر و تنظیم مناسبات سیاسی و אقتصادی خود، همچنان          
ریـشه  زدگی سیاسی و فرهنگی، کـه    در هم شکستن مخالفتهای دینی ـ سیاسی ملتهای مسلمان با غرب لزوم
دאشـتن  ، ضـرورت    ه بـود   و با پیروزی אنقالب אسالمی به شـدت تقویـت شـد            دאشتאستعماری    مبارزאت ضد  در

 شـد،  بدאن توجـه مـی  ی شیعه رא که پیش אز אین کمتر  به ویژه جریان אنقالب ،گونه جریانها  تر אز אین    شناخت دقیق 
 و  یافـت  جایگاهی ممتاز    شناسی،   אسالمی، شیعه  אنقالبپیروزی   در سالهای پس אز      אی که   به گونه  ؛برجسته کرد 

، در אین بستر شکل     هایی که در طول چند قرن        نگاشته ١٤٨.אنجام شد تحقیقات و سمینارهای مختلفی دربارۀ آن       
אهدאف سیاسـی،   پیگیری  ،  شد אشاره    بدאن  که بیش אز אین نیز     گونه  همان. دאردای مختلفی    رویکرده گرفته אست، 

کـرد؛ אز אیـن       ن رא به ضرورتی אنکارناپذیر تبدیل می       کشورهای אسالمی و باورهای آنا     دربارۀبینانه    مطالعات وאقع 
بر نیـاز،    אز موضوعات نیز بنا    برخی   که  همچنان. بینانه و علمی به شدت تقویت شد         در אین دوره، رویکرد وאقع     رو

 אهدאف سیاسی خود رא بـا حمایـت و تقویـت    یغربکشورهای  معاصر، در دورۀ. مورد حمایت و توجه قرאر گرفت   
هـا یـا אهـدאف      אنگیـزه هرچنـد گونـه مـوאرد    در אین. کنند  میمسلمانان دنبال   میان  برخی رویکردهای موجود در     

رא در رאستای אین جریـان      ها    توאن تمام אین نوع نگاشته      ما لزوماً نمی  ، א دאردسیاسی در کل جریان אستشرאق تأثیر       
سردمدאرאن אین جریان، بـه نـوعی אز آثـار آنهـا            توאن به مزدور بودن تمام کسانی که          شک نمی    و بی  قلمدאد کرد 

. دאرد خاورشناسـی      در حـوزۀ   های سیاسی نمودهای دیگری نیز      نگیزه با אین همه א    ١٤٩. حکم دאد  אند،  אستفاده کرده 
برخـی אز  . אنـد   در فعالیتهای سیاسی شرکت دאشته، به عنوאن یک غربی  یا אختیار  به אجبار אی אز خاورشناسان،      پاره

برخـی، خـدمات   . אند حضور دאشتهאیشان، مانند هر شهروندی در دورۀ جنگ، در אرتش یا بخشهای دیگر نظامی          

                                                 
عـامر    بنی: دאند و مشابه آن     ؛ אلبته אو، آن رא אنگیزۀ אستعماری می       ١٧ و   ١٦אلصغیر، ص   : ک.برאی آشنایی بیشتر با אین بحث ر      . ١٤٥

عمر فـوزی  .  بدאن پردאخته אست٣٩ ـ  ٤٠ و ٣٢ ـ  ٣٧که دو אنگیزۀ אستعماری و سیاسی رא جدא کرده אست و به ترتیب در صفحات 
 . ٣٤ ـ ٣٦دאند؛ فوزی، ص  ستعماری مینیز آن رא אنگیزۀ א

 .٤٠ و ٣٩عامر، ص  ؛ بنی٦٠٤، ص ٣אلعقیقی، ج : ک.ر. ١٤٦
؛ همچنین برאی آشنایی با موאرد مختلف سیاسـی، אز  ٨٤ ـ  ١٠٦אلطهطاوی، ص : ک.برאی آشنایی با موאردی אز אین دست، ر. ١٤٧

 . تا آخر١١٣عمر فروخ، ص : ک.ر. ..جمله دאمن زدن به جنگها و אختالفات قومی و فعالیتهای אجتماعی و 
 .١٣٨ ـ ١٤٧، ص شناسی شرقزمانی، . ١٤٨
אو معتقد אست که אیشان خود אز جملـۀ قربانیـان           . شناسان، بر אین نکته تأکید زیادی دאرد        وאرد نبرگ در توجیه عملکرد شرق     . ١٤٩

 .… EI2/ must: ک.ند؛ ردא توجه می که در برخی موאرد آنها رא به نتیجۀ کارهایشان بی سیاست هستند، همچنان
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אی نیـز אفـزون       عده. אند   مستعمرאت خدمت کرده   در אدאرۀ طور مستقیم   אند و به      فرאتری به دولتهای خود אرאئه دאده     
 های אسـتعماری کـشورهای      های خود به دفاع אز سیاست       بر אین موאرد، در אظهار نظرهای شخصی یا در نگاشته         

بنـدی آثـار       بـا אیـن همـه، طبقـه        ١٥٠.אنـد    برتری غربیـان و فروتـری و تحقیـر شـرقیان پردאختـه             خود یا نظریۀ  
سیاسی در آثار چنین אفـرאدی بـسیار دشـوאر           یافتن אنگیزۀ .  بسیار دشوאر אست    אنگیزه نبر אساس אی  شناسان    شرق
אغلـب   که در فعالیتهـای نظـامی شـرکت دאشـته و             ،ماسینیونترین حوزۀ فعالیت علمی       مهم نمونه   برאی אست؛

  برخـی  دنـ رچه. شناسی و به طور مشخص تحقیق دربارۀ حالج אست           عرفان אند،  به אو تاخته   مسلمان   دאنشمندאن
אما אثبات אیـن אدعاهـا و       ،  دאنند  אفکنی در جهان אسالم می       تفرقه ، پردאختن به אین موضوعات    אفرאد، هدف אو رא در    

 که بیش אز همه אز سوی جریان غالب אهل سنت که مخالف           ،های غرب   نشان دאدن אرتباط روشن آن با سیاست      
 .  بسیار دشوאر אستشود، پیگیری می ،جدی فلسفه و تصوف אست

 
 
 

 ١٥١אنگیزۀ علمی
؛ بـه אیـن معنـا کـه         אنـد    אشاره کرده   نیز میلهای ع   ، به אنگیزه  انهای خاورشناس    در برشمردن אنگیزه   پژوهشگرאن

در همـان   ها    אین אنگیزه . אند  پردאخته کنجکاویهای علمی به تحقیق و پژوهش        تنها بر پایۀ   برخی אز خاورشناسان  
 آثـار علمـی تمـدن       رویکرد تمدنی غـرب بـه אسـالم و ترجمـۀ          آشنایی غربیان با مسلمانان و      ین مرאحل   نخست
 אز جملـه فعـاالن آن بـه         بودنـد،  אروپـایی    کردۀ جامعۀ    که قشر تحصیل   ، رאهبان مسیحی   و شد   دیده می  אسالمی

 با توجه   پسینهای    با אفول جریان تمدنی رنگ باخت تا אینکه در دوره         به تدریج،    אین رویکرد    ١٥٢.رفتند  شمار می 
.  آثار אست  سایر موאرد، بر پایۀ محتوאی     همچون   ،ها  شناسایی אین گونه אنگیزه   . شد پدیدאر   دوباره،  نوهای    به زمینه 

 در  אنـد،   پردאختـه ن آثاری رא که به طعن אسالم یا تشکیک در مبانی آن             .אند  رא אرאئه دאده  بندی    ین طبقه אکسانی که   
אسالمی رא هم که مورد قبول جمهور אهل سـنت   تصحیح کتابهای مهم  که אحیا و    همچنان ؛אند  אین رده قرאر دאده   

 فعالیتهـای    بـر  אنگیزۀ علمی  ۀغلب پژوهشگرאنی אست که بر   نجیب عقیقی אز جمله     . אند  אست، אز אین دست دאنسته    
بـه   که هیچ نفعی مادی بر آن مترتب نیست،          آن دست אز فعالیتهای آنان     با برشمردن     و  مستشرقان تأکید کرده  
رא شرقان   אصـلی عمـوم مستـ      مد حسینی علی אلصغیر نیز با آنکه אنگیـزۀ         مح ١٥٣.ته אست אثبات אین مسئله پردאخ   

 دربـارۀ قـرآن،     مستشرقان אستفاده אز پژوهشهای     پذیرد که هنگام    ، אما אین نکته رא هم می      دאند  میمسائل علمی   
 ١٥٤.زم אسـت  فتۀ ما، رعایت אحتیاط ال     پذیر روشهای پژوهشی آنها در אین موضوع با شیوۀ       به دلیل تفاوت روشن     
چنـین   چـرא کـه الزمـۀ    ؛دאنـد  قان رא بسیار אنـدک مـی      ر دسته אز مستش   אین حنبکه، تعدאد بر خالف علی אلصغیر،     

                                                 
 .٣٥فوزی، ص : ک.برאی نمونه، ر. ١٥٠
؛ نبرאوی به אهدאف علمی אستشرאق אشاره کرده، אما در وאقع אهدאفی که در אینجا برشمرده אسـت،                  ١٨ و   ١٧אلصغیر، ص   : ک.ر. ١٥١

 . ٣٦ ـ ٣٩؛ عمر فوزی، ص ٥٣ ـ ٥٨سیاسی و دینی אست؛ אلنبرאوی، ص 
 .١٠٤، ص ١אلعقیقی، ج . ١٥٢
، אو بـه    ٦٠٤، ص   ٣های دیگر نیز توجـه دאرد؛ אلعقیقـی، ج             توجه به گسترۀ زمانی هزאرساله و گسترۀ مکانی آن، به אنگیزه           با. ١٥٣

 .٦٠٤ ـ ٦٢٣پردאزد؛ همان، ص  باره می بحث مفصلی در אین
 .١٨אلصغیر، ص . ١٥٤
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نیاز אز حمایت روحانیت مسیحی و سیاستمدאرאن و          د بی ندאند تا بتوאن     رא برخوردאری אز مکنت و مال می       فعالیتهایی
  ١٥٥.دنعموم پژوهشگرאن به فعالیت بپردאز

 بـا توجـه بـه       ، بروکلمـان  گیرند؛ برאی مثـال     جای می  אفرאدی هم وجود دאرند که در چند طبقه          در אین بین  
אز جملـه کـسانی     ،   אسـت   אنجام دאده  قدر خود   آوری میرאث مکتوب مسلمانان در کتاب گرאن        خدماتی که در جمع   

 אز ر آغاز هـر بخـش   د אوده אست، אما مقدماتی کهشناسی روی آور   قلمدאد شده אست که با אنگیزۀ علمی به شرق        
باعث شـده   ست،   א ها   و مبتنی بر باورهای معمول مستشرقان در אین حوزه         آوردهها    ، در تحلیل אین نوشته    کتابش

دربارۀ אو گفتـه شـده אسـت،     אی که אی אز دאنشمندאن مسلمان אو رא هم مغرض قلمدאد کنند؛ به گونه     אست تا عده  
 .  ساخته אست، زهر خود رא وאردهایش نوشتهالی  که در البه

 ١٥٦ی علمی، فرهنگی و سیاسی אین دوره      با توجه به ضرورتها   ،   دورۀ אخیر  مربوط به ی  ها  بسیاری אز نگاشته  
  .אند که אنگیزۀ مؤلفان آنها علمی بوده אست هایی قرאر گرفته در ردیف نوشته

 
 
 

 بندی جمع
هـای مـورد    ، אنتخاب موضوع، فرضیه های آنان   تر نگاشته    و مؤلفان در تحلیل دقیق     پژوهشگرאنآگاهی אز אنگیزۀ    

אی אز אیـشان،    به ویژه آنکه پـاره     אرزشمند و پرفایده אست؛    بسیار   کاریتحقیق، گزینش אطالعات و نوع تحلیلها،       
 אما در عمل به אین خیرخوאهی و دوسـتی  دهند، ظاهری فریبنده، خود رא دوست و خیرخوאه مسلمانان جلوه میبا  
 معرفـی  .گیرند نادرست بهره می تحقق אهدאف رאستای אز روאبط خود در    وאرد، آشکارא در برخی م   نیستند و    بند  پای
بخـش אسـت تـا بـا         ی علمی غربزده، هشدאری آگـاهی     ها  محیط به ویژه در     ،های سودجویانۀ مستشرقان    אنگیزه

 : دشنباید غافل نیز  אز نکات زیر  با אین همه.شودسادگی با چنین جریانهایی برخورد و تعامل ن
پژوهشهای خاورشناسی، شناسایی אنگیزۀ אفرאد، که در گذشـته صـریح و   به مرور با حاکم شدن زبان علمی بر    ـ  

شود؛ بر אیـن אسـاس        آنها אنجام می   بر אساس آثار     دאوری دربارۀ אنگیزۀ אفرאد معموالً     .بسیار دشوאر شد  آشکار بود،   
אمـا  . شود   تلقی می  فاصله گرفته باشد، فرد مغرض    ان  ها אز مبانی و دیدگاههای مسلمان        אین نگاشته  هر אندאزه که  

 : قلمدאد کرد؛ زیرאدقیق אی  شیوهتوאن  وۀ אرزیابی رא نمییאین ش
 אمـا ضـرورت و مبنـای پـژوهش         باشـند،    متنفرאی אز زوאیای آن        אسالم یا زאویه   אز ممکن אست برخی אفرאد      )אلف

 چنـین   در אین صورت، آثار   . صیف بدאنند وאرش و ت  گذאری و بسنده کردن به گز       علمی رא، پرهیز אز دאوری و אرزش      
 ١٥٨. آنها باشد  نمایانگر אنگیزۀ١٥٧توאند به روشنی  نمیאفرאدی
 یا روشی متفاوت رא در      نپذیرفتهنیز  رא  אی ندאشته باشند، אما مبانی آن          אسالم کینه  אز ممکن אست برخی אفرאد      )ب

رسیده  ناسازگار با אعتقادאت مسلمانان       برخی موאرد  در به نتایجی متفاوت و      بسته و سرאنجام   خود به کار     پژوهش

                                                 
 . به نقل אز حنبکه٣٨عامر، ص  بنی. ١٥٥
 .אین موضوع در بخش تاریخی بیان شده אست. ١٥٦
کند که در אین صـورت אمـری          سازی هم دخالت می     ها و فرضیه     אنگیزه به صورتهای دیگر، در אنتخاب موضوع، گزینش دאده         .١٥٧

 . پنهان אست
 آمیـز אسـت؛ אلطهطـاوی،        طهطاوی به رویکرد علمی و در عین حال تردید دربارۀ آن אشاره دאرد که אلبتـه تـا حـدی مبالغـه                     . ١٥٨
 .٤٠ ـ ٤٢ص 
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 گیـری אحـساسی،     אین موضـع   אست و     به دور   אز وאقعیت  ،محورאنه با אین אفرאد     در אین موאرد، برخورد אنگیزه    . باشند
אند تا אز روشی علمی در تحقیق خود אستفاده کنند و در موאردی هم که نتایج                   کوشیده ،بر باورشان   که بنا  ،آنها رא 

  אز تعامـل مثبـت و      سازد و آنها رא     אند خشمگین می    شده تحسین   وبوده  همسو   با אعتقادאت مسلمانان     حقیق آنها ت
در برخـی   هـا،     אستفاده אز אین شیوه در شناخت אنگیـزه        عالوه بر אین،     ١٥٩.کند  گردאن می   کارآمد با مسلمانان روی   

مـشخص در   محتوא و نتایج یک پژوهش       ساسمستشرقان بر א  برخی  אی که     אنجامد؛ به گونه    موאرد به تناقض می   
 . گیرند  با توجه به آثار مختلفشان در چند دسته قرאر میو برخیگیرند   میۀ مختلف جایدو طبق

بردאری   در رאستای אهدאف نادرست بهره    هایشان    هتنگاشאز   رא دنبال کنند،     بدیآنکه خود هدف     ی برخی אفرאد ب   )ج
  .با آنها متهم کردאین کاربرد، به همدستی رאد رא، تنها به دلیل אین אفتوאن   نمیאز אین رو. شود می

 :رسد بهتر אست بندی وجود دאرد، به نظر می  طبقههایی که در אین شیوۀ توجه به آسیببا 
بدون تطبیق  ،  در אین جریان وجود دא    پس و אهدאفی که در      ها  فرد مستشرقان، אنگیزه  خوאنیِ فرد   ـ به جای אنگیزه   ١

دهنـد،   هایی که قدرتهای سیاسی אز برخـی אز אیـن مطالعـات אنجـام مـی                و به ویژه سوء אستفاده     ،بر אفرאد خاص  
بردאریهـای نادرسـت       אز بهره  پژوهشگرאنطلبان به אین موאرد توجه دאشته باشند و هم            معرفی شود تا هم حقیقت    

 .  غافل نباشندپژوهشهایشانאز 
های   نگاشته. شودجلوگیری  گویی به شبهات علمی      ای پاسخ  ج  به خوאنی   אنگیزه אز جانشینی  حافل علمی  در م  ـ٢

 بـا אسـتفاده אز       و  باشد، تالشی علمی אست که باید در محافل علمی         تهیه شده אی که      با هر אنگیزه   ،خاورشناسان
 فقـط  و نـه     אطالعـات موردאسـتفاده،   فرضها، روش تحقیق و نوع        אبزאرهای علمی پاسخ دאده شود و مبانی، پیش       

 .  مورد بحث و אرزیابی قرאر گیردنتایج تحقیق،
 .אند  آثار خاورشناسان پردאخته   به دאوری دربارۀ،برخی אز پژوهشگرאن با برخوردی مشابه، אما نامی متفاوت

 
 
 

 چکیده
توאن در سـه عنـوאن    ها رא می אند که אین אنگیزه   های متفاوتی دאشته     אز زمان، אنگیزه    مستشرقان، در هر برهه    

رتبـشیری،  هـای تبـشیری و غی       در אیـن میـان אنگیـزه      . دینی، سیاسی و علمـی جـای دאد       های    کلی אنگیزه 
 .های مورد אول אست نمود

هـای خـود دאنـسته و بـا حمایـت אز آن بـه                 های مختلف خاورشناسی رא یکی אز אبـزאر         سیاست نیز در دوره    
 . אستدهی به مطالعات آن کمک کرده گسترش و نیز جهت

 אفرאد بـسیار دشـوאر      ۀشناسی، شناسایی אنگیز    ن زبان علمی بر پژوهشهای خاور     با مرور زمان و با حاکم شد       
 .شده אست

 

                                                 
 .… EI2/ must: ک.ر. ١٥٩



 

 



 

 

 جلسۀ پنجم

 شناسیمبانی مستشرقان در مطالعات אسالم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 ؛ان متفاوت אز مسلمانانق مبانی کلی مستشرآشنایی با 
  . مستشرقان در تحقیقویژۀآگاهی אز روشهای  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
رאق آشنا شدیم و دریافتیم که جریان אستشرאق به شدت  تحول و تطور אستشۀدر جلسات پیشین با تاریخچ

 ، بوده אست و با توجه به אین تحوالتجوאمع אروپاییو سیاسی   تحت تأثیر تحوالت אجتماعی، فرهنگی، علمی
بررسی تاریخی نشان دאد که در .  אسالم و مسلمانان تغییر کرده אستۀنوع رویکرد آن به شرق و مطالع

شود تا نتوאن  موجب میאین تنوع رویکردها  وجود دאشته אست که یردهای گوناگون رویک،های مختلف دوره
در پی .  معرفی کردویژه یبرخورددאرאی  معین و مستشرقان رא یک گروه کامالً منسجم یا یک نگرش کامالً

 های  آن وجود دאشت، به بررسی אنگیزهۀآشنایی با روند تاریخی אستشرאق و رویکردهایی که در هر دور
 ۀ مطالعبه علمی ، سیاسی و  های مختلف دینی  که مستشرقان با אنگیزهگفتیم مستشرقان پردאختیم و گوناگون

 آنها تأثیر پذیرفته ۀلی جامعکشان، אز شرאیط  مانند رویکرد تا حدودی، مستشرقان نیزۀאنگیز. אند אسالم پردאخته
ها אز  گونی אنگیزه تفاوت رویکردها و گونه. אستیف شده عאست که با توجه به آن، موאردی אز آن تقویت یا تض

 ، بلکه با یکدیگر هم، نه تنها با مسلمانان،انقشهای مستشره پژو אستאست که موجب شده  عوאمل مهمی
شناختی  ها، خطایی روش  אختالف در אنگیزهدرها دلیل אین تفاوتאما منحصر کردن . تفاوت جدی دאشته باشد

 بین مستشرقان با هایאز دیگر عوאمل مهم تفاوت دیدگاهنیز فرضها  نی و پیش אختالف در مبا؛ چرא کهאست
گیرند که   خود بهره میهای بررسی مستشرقان אز برخی روشها نیز در با אین همه. یکدیگر و با مسلمانان אست

 که مورد אی یآنیم تا به אجمال به مبانی کلدر אین جلسه بر. ای آنها بر شمردتوאن آن رא אز אمتیازאت کاره می
نان رא نیز آ ۀ برخی روشهای مورد אستفادو در کنار آن بپردאزیم ،شرقان و مسلمانان אستت مسمیانאختالف 
 . برشماریم

 
 
 
 

 طلب نظر مستشرقان سنتی و تجدید :אختالف در مبانی
 نها رא به طور توאن آ  تحقیق در مطالعات אسالمی، میۀ مبانی אولیۀبا در نظر گرفتن دیدگاه مستشرقان دربار
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 مستشرقان سنتی رא باید کسانی دאنست که در تحقیق .طلب تقسیم کرد رنظبه دو گروه سنتی و تجدید کلی
 אین אند؛ אلبته پذیرفتن ، پذیرفته ه אز אین پس خوאهیم آورد ک،یא  مسلمانان رא در موضوعات کلیۀخود مبانی אولی
یانی بودن قرآن وحدر אما  مسلمان نیستند، ی مستشرقان، با אینکهزیرא برخ ؛ אیمان به آنها نیستۀمبانی به منزل

 در مقابل אین دسته אز .אند توجه به وحیانی نبودن قرآن به تحقیق دربارۀ آن پردאخته  و بیאند نیز مناقشه نکرده
 پذیرفتن گروه، در אین؛ زیرא نامیم مستشرقان، باید אز گروه دیگری نیز یاد کرد که آنها رא تجدیدنظرطلب می

אلبته אین گروه . ندא  نپذیرفتن آن بنا کردهۀ تحقیق خود رא بر پای و مسلمانان تردید جدی روא دאشتهۀمبانی אولی
 .ترند ورאن هستند که برخی بسیار شکاک و برخی معتدل نیز طیفی אز אندیشه

 
 
 
 )صلی אهللا علیه و آله( نبوت پیامبر אکرم، حضرت محمد مصطفی ـ١

 آن بازتابی نپذیرفتنترین مبانی مسلمانان אست که پذیرفتن یا  ، אز مهم)صلی אهللا علیه و آله(אکرم نبوت پیامبر 
صلی אهللا علیه (مستشرقان در برخورد با پیامبر . روشن در پژوهشهای مربوط به قرآن، حدیث، فقه و تاریخ دאرد

 نبوی אیشان رא אلهام ۀאند، گروهی تجرب ه אیشان رא نابغه دאنست،אی  عده؛אند دیدگاههای مختلفی دאشته) و آله
 آن رא به طور کلی אنکار  אما אغلب آنها،١٦٠.אند ته אلهی دאنسآن رא وحینیز  معدودی  و گروه אند تفسیر کرده

برخی، مانند دאت، آن رא خالقیت ذهنی . אند برخی، مانند گوستاو لوبون، آن رא حمالت صرع دאنسته. אند کرده
های  ، آن رא برگرفته אز آموزه)صلی אهللا علیه و آله(محمد هر در توصیف پیام حضرت  گلدزی١٦١.אند نامیده

אین אفکار چنان در نفس אو אثر ژرف نهاده بود که ... «: نویسد دאند و در توجیه وحی می یهودیان و مسیحیان می
אو אین تعلیمات رא وحی אلهی . אلهامات درونی خویش رא تأثیر خارجی دאنسته، אز ته دل بدאن אیمان پیدא کرده بود

نیازی نیست که ما مرאحل پاتولوژیک پیدאیش گمان . دید و یقین کرده بود که אو وسیلۀ אین وحی شده אست می
کافی אست در אینجا جملۀ پرمغز . گام دنبال کنیم به وحی و אعتقاد بدאن و پابرجا شدن آن رא در نفس אو، گام

شود، یاد کنیم که به وسیلۀ آن به زندگی نوینی   تنها عارض אبرمردאن میאی که  بیماری رא دربارۀ» هارناک«
آورند که بر همۀ مشکالت پیروز  رسند که پیش אز آن ناشناخته بوده אست و אز آن نیرویی به دست می می
 אو در سطور بعدی با אشاره به میل آن حضرت به تنهایی ١٦٢».شور نبوت و والیت אز אین قبیل אست. شوند می
 در وאقع אین نوع تحلیلها، تالشهای ناموفق کسانی אست ١٦٣.خوאند نشینی، آن رא آثار نوعی بیماری می  گوشهو

های ماورאئی رא، که אلبته آن رא قبول ندאرند،  کوشند به تحلیل پدیده که با אعتماد به אبزאر محدود علمی، می
 .تحلیل کنند

אز ) صلی אهللا علیه و آله(نی بودن آنچه پیامبر אکرم ، آنها به وحیا»وحی«عالوه بر بحث אز خود مقولۀ 
ن و سنت که پیامبر آ برאی قردאشتن مصدری אلهی و وحیانی. אند قرآن و سنت بر جای گذאرده אست، پردאخته

 همچنین  و אعتقادאت و אحکامۀ مباحث دینی در حوزۀ همۀ אست، پایبه آن אشاره فرموده) صلی אهللا علیه و آله(

                                                 
مطالعات אسالمی در ؛ אلویری، محسن، ٤١ ـ ٥٠ ص אلمستشرقون و אلدرאسات אلقرآنیه،אلصغیر، محمد حسینی علی، : ک.ر. ١٦٠
 . ٣٦٤ ـ ٣٧٠، ص אلحاج؛ ١٢٠ ـ ١٢٢ ص غرب،
 . ٣٦٤ـ ٣٦٦، ص نقد אلخطاب אالستشرאقی אلحاج، سالم ساسی،. ١٦١
 . ٧، ص ١، ج مذאهب אلتفسیر אالسالمیگلدزیهر، . ١٦٢
  .٨مان، ص ه. ١٦٣
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های אین  ، سرچشمه ندאرند رא باورکسانی که چنین مبنایی. شود  دگرگون میه با تفاوت مبنا، کامالًخ אست کیتار
جویند و אرتباط آن حضرت و אین سخنان رא در   آن حضرت میۀها رא در میرאث فکری جامع هسخنان و آموز

عملکرد آن  تحلیل אنگیزه و نوع אعتقاد به אین مبنا در. جویند  می...پرستی، زرتشتی و   مسیحیت، بت،یین یهودآ
های آن گیری אز برخوردها و موضع... محور و   قبیلهویانۀسودجو پرستانه   شهوتتحلیل. یابد حضرت نمود می
 ١٦٤.آن אست אین مبنا و مستلزمات نپذیرفتنحضرت مبتنی بر 

رشناسان به تحلیل אسالم אز آغاز ورود خاو) صلی אهللا علیه و آله(אین طرز تفکر دربارۀ قرآن و پیامبر אکرم 
אما در مرאحل אولیه אین تلقی بسیار אبتدאیی مبتنی بر אطالعات غلط و آگاهیهای אندک אز אسالم . شود دیده می

شود و تا بدאنجا دربارۀ پیامبر אکرم  آمیز مسیحیت تلقی می های بدعت אی אز فرقه אست تا بدאنجا که אسالم، فرقه
صلی אهللا (به آن حضرت » محمد«شود که حتی אنتساب نام  ۀ تردید نگریسته میبا دید) صلی אهللا علیه و آله(

با تأثیر אز خوאندن ) صلی אهللا علیه و آله(دאنند که آن حضرت  شود و אین عنوאن رא نامی می אنکار می) علیه و آله
  وز منابع متقنگیری א  به تدریج با گسترش آشنایی مستشرقان با אسالم و بهره١٦٥.אند אنجیل بر خود نهاده

 . تر شده אست تر و شوאهد و مباحث، علمی אستوאرتر، אطالعات مورد אستفاده، دقیق
 
 
 
  وحیانی بودن قرآنـ٢

مبانی مهم دیگری אست که אرتباطی وسیعی با אعتقاد אز وحیانی بودن قرآن یا به تعبیری دیگر، אلهی بودن آن، 
 אین دو مورد رא אز هم تفکیک پژوهشگرאنאرد و بسیاری אز د) صلی אهللا علیه و آله(به نبوت پیامبر אکرم 

 کسانی که ١٦٧.به طور جدאگانه بررسی کردتوאن  ، می آن אین مبنا رא به دلیل אهمیت،همه   با אین١٦٦.אند نکرده
د אی بشری معرفی کنن  آن رא فرآورده تاאند  و کوشیده گریسته، با نگاهی بشری به قرآن نאند אین مبنا رא نپذیرفته

گونه که در بررسی   همان؛אش فرאهم آورده אست  و فکری جامعه  علمیۀهایش رא با تصرف در گنجین که آموزه
 نکردنتوجه  وشناختی אست  ، אصلی روشی بشری، وאم گرفتن، تلخیص و تصرف در میرאث پیشینیاناه نوشته
 در ١٦٨.های دیگر نیست ندیشهאسانها و אی مستقل אز אن فکری جزیرهאز نظر  هیچ אنسانی אست؛ زیرא آن אشتباه به

 با نامبه زبان آلمانی و )  م١٨١٠ ـ ١٨٧٤(کتاب جایجر .  دאرد همیتی ویژه مسیحی אـאین میان میرאث یهودی 
ها در אین موضوع אست که با بررسی אلفاظ، אحکام و   نگاشتهنخستین אز »های محمد אز یهود چیست؟ گرفتهبر«
ن شیوۀ تحلیل  אی١٦٩. بر אقتباس قرآن אز میرאث یهودی تاکید کرده אست، پیشینپیامبرאنویژه دאستانهای ه ب

אلبته آنان، در کنار אین موאرد، אز موאرد دیگری به  .گرفتند  مستشرقان دیگر پی،های قرآنی رא موزهتاریخی אز آ

                                                 
و قرآن رא که پیوندی مستحکم میان آنها بر قرאر אست، در یکجا ) صلی אهللا علیه و آله( אغلب پژوهشگرאن بحث دربارۀ نبی .١٦٤
 .١٩٩ ـ ٢١٤، ص مَرאدאند؛  آورده
 .  در نقل قول سپرنگر אتریشی١٠حسینی طباطبایی، ص . ١٦٥
 . در بحث پیشین، در پاورقی آخر به آن אشاره شد.١٦٦

پذیرد؛   پذیرد، אما אلوهیت قرآن رא نمی       شود که هر چند، وאت، رسالت آن حضرت رא می           به عنوאن نمونه سالم אلحاج یادآور می      . ١٦٧
های یهودی  ؛ مغلی بخشی رא به אین بحث אختصاص دאده و به تفصیل آرאی خاورشناسان رא دربارۀ سرچشمه           ٣٣١، ص   ١אلحاج، ج   

 . ٩٢ ـ ١٥٣کرده אست؛ مغلی، ص نقد و بررسی ... و مسیحی و جاهلی و 
 . ٣٣٩، ص ١سالم אلحاج نیز به אین تفاوت مبنا אشاره کرده אست؛ אلحاج، ج . ١٦٨
 .١٧٥ ـ ١٧٦، ص אالستشرאقکة تاریخ אلحر فوک، .١٦٩
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گلدزیهر و بالشر، بر برخی، مانند . کنند نیز یاد می... تر، نظیر آئین زرتشتی و هندویی و  عنوאن عوאمل فرعی
אند و مشارکت آن دو رא در یک دאستان، مؤید بشری بودن  אقتباس آن אز منابع یهودی و مسیحی تأکید کرده

پیام אین پیغمبر تازی چیزی جز گلچینی آمیخته אز אطالعات و ... «: کند  گلدزیهر تصریح می١٧٠.אند قرآن دאنسته
ا در برخورد با شخصیتهای یهودی و مسیحی و جز آن به دست عقاید مذهبی نیست که آنها رא فرאگرفته و ی
دאشت که بتوאنند אحساسات  وی در آنها چنان قدرتی سرאغ می. آورده و سخت تحت تأثیر آنها قرאر گرفته بود
سو بر   אو در تحلیل خود אز آنچه در قرآن آمده אست، אز یک١٧١».وאقعاً مذهبی رא در هموطنانش بیدאر کنند

سو با نیازهای جامعۀ آن  ها رא هم کوشد تا نوع آموزه  دیگر میکند و אز سوی אز منابع دیگر تأکید میאقتباس آن 
 . روز جاهلی معرفی کند

، منبع אصلی )K.AUOAR(کلیمان هوאر فرאنسوی . אند برخی دیگر، مصادر دیگری برאی آن عنوאن کرده
سلمانان آنها رא نابود کردند تا مقتبس بودن قرآن אز آن  که بعدها مدאند می» אلصلت אمیة بن אبی«شعار رא אقرآن 

 با אین توضیحات، خاورشناسان אغلب دو منبع אصلی برאی قرآن معرفی کنند که یکی متعلق ١٧٢.رא پنهان کنند
 ١٧٣.به جامعۀ جاهلی و دیگری خارج אز آن، متعلق به یهود و مسیحیت אست

وאر אست که تنها به دلیل مشابهت در برخی بخشها که آنچه אین אفرאد مدعی آن هستند، אدعاهایی ناאست
گونه که محمد غزאلی در نقد אین אدعاها  همان. توאند به دالیل مختلف روی دאده باشد، عنوאن شده אست می

تر אز مورد پسین  گیری در جایی متصور אست که مورد پیشین غنی کند، باید گفت که אین بهره אشاره می
تر אست،  تر و متقن های برگرفتۀ قرآن אز אصل یهودی آن بسیار متعالی ن موאرد که آموزه אما در مثل אی١٧٤باشد،

صلی אهللا علیه (عالوه بر אین که אرتباط آن حضرت . های پیشین دאنست توאن آن رא مقتبس אز آموزه چگونه می
لبته مسلمانان منکر א. دאی ندאر با مسیحیان و یهودیان نیز تنها یک فرض بدون دلیل אست و هیچ قرینه) و آله

گیری אز אطالعات مستشرقان در  آنها با بهره.  خود نیستندۀجامع  های قرآنی و میرאث علمی  آموزهمیانمشابهت 
 אسالم با  אوالًبر אین مبنا تقویت کردند کهسنجی خود رא در آن و تعدیل آن، نظر و با تصرف زمینهאین 

 ید یاأی ت وبرگزیده خود بهترینها رא ۀو دستورאت متدאول در جامع عقاید אزبرخوردی تربیتی و هوشمندאنه، 
ید أی که قرآن هم وحیانی بودن آنها رא ت،های کتابهای آسمانی  آموزهمیانאصالح کرده אست؛ ثانیاً مشابهت 

حیانی آنچه بسیار مهم אست، אین אست که نپذیرفتن و ١٧٥. وאحد אستאی به دلیل صدور آن אز سرچشمه ،کند می
های تاریخی، عقیدتی و  بی گزאرهی در אرزیاتوאن آن رא به عنوאن منبع ست که نمی אدن قرآن بدین معنابو

 پیامبرאندر صورتی که مسلمانان با אعتقاد به آن، به بازسازی تاریخ . بازشناسی אحادیث صحیح تلقی کرد
آن، در تکیه بر که بدون   در حالیپردאزند،  ی אحادیث می نبوی و نیز אرزیابۀ تاریخ صدر אسالم و سیر،پیشین
 هیچ خاورشناسان تجدیدنظرطلب در عمل. د موאرد فوق تشخیص درست אز نادرست بسیار دشوאر خوאهد بوۀهم

  رو با تکیه بر אز אینها ندאرند و   אز نادرست در אین حوزهدرست אعتمادی برאی تشخیص درخورمنبع و مالک 
 אدیان مطرح אست و آن تحلیل  بررسی درאلبته دیدگاه دیگری نیز. ندآور روی میپردאزی   تحلیل متن، به نظریه

                                                 
 . ٣٣٠ ـ ٣٣١، ص ١אلحاج، ج : ک.ر. ١٧٠
 . ٧گلدزیهر، ص . ١٧١
 . ٣٣١، ص ١אلحاج، ج : ک. ر برאی אین אقوאل و مشابه آن אز دیگرאن.١٧٢
 . ٣٣٣همان، ص . ١٧٣
  .١١٧مغلی، ص . ١٧٤

 .١٠٣ و ١٠٢ همان، ص .١٧٥
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مادی אز روند تحول אدیان אست که بر אساس آن به مرور و در گذر تاریخ، با گسترش دאنش بشر و آگاهی אز 
رستی و پ آمیز، رو به تکامل نهاده و به دوگانه ها و حوאدث، אدیان אز حالت אبتدאیی و خرאفه دلیل وقوع پدیده

بر אساس אین تفسیر، אسالم نیز در אین مسیر . אند یکتاپرستی رسیده و سرאنجام جای خود رא به علم دאده
های قرآنی  تر אدیان پیش אز خود אست که نمود روشن آن در آموزه تر و پیرאسته یافته دگرگونی، شکل تکامل

تر؛ و  ؛ تحلیل آن אز حوאدث طبیعی، علمیتر و به دور אز جسمانیت אست که معارف مربوط به خدא، אنتزאعی
طرفدאرאن אین تفسیر אز تاریخ אدیان نیز، بر אساس نگرش . تر אز אدیان پیشین אست تصویرش אز پیامبرאن، منزه

 ١٧٦.گرאیی خود، منکر وحی و نبوت و منکر אلهی بودن قرآن هستند مادی
 
 
 
 برتری ندאشتن یک دیدگاه نسبت به دیدگاه دیگر ـ٣

یک ندאدن  مسلمانان و مستشرقان شده אست، ترجیح میانب אختالف جکه مومهم موضوعات بسیار یکی אز 
אری مسلمانان به ذگ مستشرقان که بدون پذیرش مبانی دאوری و אرزشعموم .  دیدگاه دیگر אستبردیدگاه 

 در مباحث ن طرز تلقی אی.پذیرند ۀ معیار نمی، عقیده یا قولی رא به عنوאن قول یا عقید پردאزند  بررسی אسالم می
 :کنیم  آن אشاره میאزمختلف نمود دאرد که به برخی 

 
 

 ها موضوع فرقهدر ) אلف
 دאرند، آن فرقه رא معیار شناخت حق אز   فرق אسالمیان، با توجه به تعلقی که به یکی אز دאنشورאن مسلمۀهم

 سنت در بررسی تاریخ אسالم یا عقاید هلאن دאنشمندא. ندکن دאنند و بر אساس آن دאوری می باطل در אسالم می
 אگر با  نیز که شیعیانگونه دאنند، همان منصف میگاه آنان در نظر گرفته نشود، پژوهشگر رא غیرآن، چنانچه دید
 ۀ رعایت אین אمر آن אست که مستشرقان در هر بحثی دربارزمۀال. شوند می آشفتهرو شوند، بر هچنین אمری روب

אین در حالی אست که . پردאزند کنند که אز منظر کدאم فرقه و گروه به قرאئت אسالم میאسالم، دقیقاً مشخص 
 ،ز دیدگاه آنانא. پردאزند می خود به تحقیق ،ختلفیمپردאزند و در موאرد   به گزאرش دیدگاهها نمیتنهاشرقان تمس

با در مقایسه شده نیز   فرאموشپیرو یا های کم دאنند، تمام فرقه اطل نمی و مابقی رא ببرحقکه یکی אز فرق رא 
 آثار آنان و یهای فرعی و אحیا بر همین אساس به بررسی فرقه. אز אصالت یکسانی برخوردאند های بزرگ فرقه

 قدرتمند حاکم، با ۀ فرقآنان بر אین باورند کهکه  پردאزند، به ویژه آن بازشناسی دیدگاهها و شخصیتهایشان می
 אرאئه دאده אست که אعتماد ها  حوאدث و אندیشهاریخت، قرאئتی ویژه אز  אستدهمحو هر آنچه مطابق عقایدش نبو

های  بر همین אساس، خاورشناسان אز جمله نخستین پژوهشگرאنی بودند که به شناخت فرقه. کردنی نیست
و به مندی نشان دאدند  فرعی مختلف، نظیر ظاهریه، אسماعیلیه، زیدیه، غالت، صوفیان و حتی معتزلیان، عالقه

آمیز صاحبان کتابهای ملل و نحل، به طور مستقیم  אحیای آثار אیشان پردאختند تا بدون تکیه بر نقلهای تعصب
ها تعلق ندאرند، به  אین شیوۀ آنان موجب شده אست تا مسلمانانی که به אین فرقه. با آرאی אیشان آشنا شوند

 .شدت אز مستشرقان אنتقاد کنند

                                                 
 . ١٠١همان، ص . ١٧٦
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  کتابهاموضوعدر ) ب
 موאرد دیگر قائل در مقایسه باعه به کتابها و منابع نیز رحجانی برאی برخی ج در مرאאی אز خاورشناسان، پاره

ۀ پای ، نزد مسلمانان هم אرزش تاریخیאز نظر אغانی نیز که  אز تاریخ طبری،با وجود تکیه برکه   چنان؛نیستند
دאنند  سنت، صحیح بخاری رא متمایز אز بقیه نمیدر برخورد با منابع אهل و کنند   نیست، אستفاده میتاریخ طبری

گونه موאرد، تاریخ   אیشان در אیندیدگاهאز . کنند برخورد می یکسان אی  گونهبه  و در شیعه با کافی و تفسیر قمی
ی بر برخی دیگر تابع قدرت حاکم و نظر گروه منابع  رحجان برخی قدمت منابع אست که אهمیت دאرد وگرنهو

 لبته אین نوع رویکرد به منابع موجب شدهא. אنجامد  تلقی گزینشی אز تاریخ وقایع و عقاید می אست که بهخاص
در برخی موאرد אطالعات  ،ها  مستشرقان بسیار متنوع باشد و به رغم کاستیۀ منابع مورد אستفادۀگستر  تاאست

 . ه אستمنجر شد   منابع قدیمییکه به אحیا نها شناسایی شود؛ همچنانآشده در  فرאموش
 
 
  قرאئتموضوع در )ج
 ۀ به تساوی אهمیت هم، بر خالف مسلمانان، موאرد پیشینهمانند در بحث אز قرאئات نیزان شرقאی אز مست پاره

و به אحیای کتابهای عات مورد توجه آنها بوده אست و אز موضتאئاאختالف قر و در نتیجه אند روی آوردهقرאئتها 
 و آنها رא به  نگریسته به آنها شکۀ مسلمانان با دیددر אین مورد نیز. אند אهتمام دאشته» אختالف قرאئات«

 .אند אفکنی متهم ساخته تفرقه
 
 
 
  אصالت منابع مسلمانانـ٤

 ۀمدهای قرون אولی ا وقایع تاریخی אسالم و پیش، جاهلیتۀאصالت منابع تاریخی مسلمانان، در گزאرش دور
אین . نددאرن אختالف آ درستی אسالم אست که مستشرقان در ۀبار یکی دیگر אز مبانی مهم پژوهش درمیאسال

پردאزد، یا در قالب گزאرش تاریخی و   به نقل وقایع تاریخی می،در قالب حدیثرא که نچه آ ۀمنابع هم
 نپذیرفتن. شود ، شامل مینگاری و کتابهای رجالی تدوین شده אست نگاری و حتی به صورت ترאجم سیره

گونه که   אغلب خاورشناسان، همان.ثیری آشکار دאردأ و تاریخی تیر مباحث حدیثی، فقهאصالت אین منابع د
אند و با برخورد گزینشی با  پس אز אین به تفصیل بیشتری خوאهد آمد، אصالت منابع مسلمانان رא زیر سؤאل برده

دیث و سیره داللت دאرد؛ אند که بر تدوین دیرهنگام ح نقلهای تاریخی، شوאهدی אز منابع مسلمانان אرאئه دאده
کنند و با تعمیم אین موאرد و نیز تأکید بر درخور  که به نظر אیشان دربارۀ دستبرد در حدیث אستناد می همچنان

های אجتماعی، سیاسی و کالمی در אین حوزه، همۀ אین میرאث رא  אعتماد نبودن نقل شفاهی و وجود אنگیزه
دאنند و بر אین  گزאرشهای تاریخی مسلمانان رא فاقد אرزش تاریخی میخاورشناسان، تمامی . دאنند ناאستوאر می

نویسان، نه شاهدאن عینی و گزאرشگرאن صرف تاریخی، بلکه تنها مفسرאن  باورند که در مثل אین موאرد، تاریخ
אحاطۀ گیریهای فردی و ندאشتن  אند که تلقی و تفسیر آنها אز وقایع، به دلیل تأثیرپذیری אز موضع وقایع بوده

کامل به پیشامدها، درخور אعتماد نیست، مگر آنکه دلیل خارجی دیگری، אز غیر منابع مسلمانان بر آن אقامه 
که  دאنند، همچنان در نتیجۀ چنین تردیدهایی، خاورشناسان کتابهای تاریخ و سیره رא شایستۀ אعتماد نمی. شود

 אز אین رو، روאیات رא متعلق به زمانی بسیار متأخرتر אز دאنند و کتابهای رجال و ترאجم رא نیز درخور אعتماد نمی
دאنند و بر אین אساس کتابهای حدیثی و فقهی رא برאی نمایاندن وضعیت جامعۀ אسالمی  شود، می آنچه אدعا می
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بندیها و نیازها و  אز دیدگاه אیشان، אین کتابها تنها بازتاب جبهه. دאنند در صدر אسالم درخور אعتماد نمی
های بعد אست که به غلط و برאی אعتبار بخشیدن به آنها، به صدر אسالم و پیامبر  اههای مردمان دورهدیدگ

مستشرقان تجدیدنظرطلب با چنین تلقی . و صحابه نسبت دאده شده אست) صلی אهللا علیه و آله(אکرم 
طلب در  نظر دیدجمستشرقان ت. אند אی אز منابع مسلمانان به نتایجی کامالً متفاوت אز مسلمانان رسیده شکاکانه
و אصالت אین یافته  کالن دست هایگیری هج به نتی، شوאهدی ناقص אز منابع مسلمانانאز با אستفاده ،هر حوزه

אند که در دقت و  که روش خود رא مبتنی بر نقد تاریخی معرفی کرده  همچنان؛אند منابع رא زیر سؤאل برده
ری با فس که م، یک گزאرشگرتنهاجود عامل אنسانی که در نقل خود، نه  دلیل وهای تاریخی بنمایی گزאرشه وאقع
 مؤید אز אی نهیتوאند بدون وجود قر ، نمی אست شرאیط خاص خود در شناختتعصبها و محدودیتها و  אنگیزه

 در غیر אین صورت باید گفت ، قرאر گیردناد خود مورد אستۀشوאهد مادی تاریخی یا نقلهای אفرאد خارج אز جامع
 . و در وאقع گویا هیچ אمری روی ندאده אست بوده ساختگیאدعاشدهکه کل مطلب تاریخی 

 : אند خاورشناسان تجدیدنظرطلب در אین مبحث، نظرאت خود رא در אصل بر אین موאرد متکی ساخته
 در هر چند تردیدهای خاورشناسان. אند نگاری منابع رא زیر سؤאل برده אوالً با نقد تاریخی، אرزش تاریخ

אی موאرد درخور تأمل אست، אما אعتنا به آن، نه به معنای علمی بودن، بلکه به معنای شکاک بودن אست و  پاره
مشابه אین تردیدها هم در علوم . آمده אعتماد کرد ها نباید به אطالعات به دست در אین صورت در همۀ حوزه

ام אین موאرد، آنچه که مهم אست، محدودیت در تم. تجربی و هم در فسلفه و علوم دیگر به نوعی مطرح אست
 .دאنش و توجه به אحتماالت دیگر و ندאدن حکمهای قطعی אست

 و متن به یافتن پیوند و אرتباط میان متن گزאرشها با نیازها، باورها و جریانها دست ثانیاً با تحلیل محتوא
ث بیرونی رא دאل بر ساختگی بودن آن אند و هرگونه مشابهت محتوאیی یک روאیت یا نقل تاریخی با حوאد زده

بدאنسان که אگر روאیتی عقیدتی بر یکی אز عقاید فرق کالمی داللت دאشته باشد، پدیدآورندۀ آن رא، . אند دאنسته
אند؛ برאی مثال گلدزیهر تمامی روאیاتی رא که در فضیلت אهل بیت، אمویان و عباسیان  نفع تلقی کرده گروه ذی

هر چند ما نیز با אو در بخشی אز אین دאوری . دאند در نتیجۀ رقابتهای سیاسی میآمده אست، ساختگی و 
پذیریم و بر אین باوریم که یافتن אنگیزه برאی אثبات  همرאهیم، אما صرف אین معیار رא برאی دאوری کردن نمی

 رא که بعدها ساخته توאند روאیاتی رא که وאقعاً صادر شده אست و آنچه جعلی بودن کافی نیست و אین معیار نمی
 .شده אست، אز هم تمیز دهد و אز אین رو باید אز قرאئن دیگر بهره گرفت

گیری و تکامل آن، پس  אی אز خاورشناسان در تحلیل تاریخی خود אز پیدאیش אسالم و روند شکل ثالثاً پاره
حیت یا یهودیت در تاریخ شناسند، با אلگوگیری אز روندی که مسی אز آنکه گزאرشهای مسلمانان رא نامعتبر می

پردאزند و بدون هیچ دلیل معتبری، همان אلگوی تحول رא بر אسالم   میتبیینخود طی کرده אست، به تحلیل و 
 .دهند تطبیق می

ترین مبانی مورد אختالف مستشرقان تجدیدنظرطلب و شکاک با  آنچه در אین بخش آمده אست אز مهم
אی که אین אختالف مبانی در نتایج پژوهشهای آنها  تاب گستردهمسلمانان و مستشرقان سنتی אست که باز

برخوردאری אز شناخت . دאشته אست، موجب بروز تفاوتی جدی میان نظرאت مستشرقان و مسلمانان شده אست
توאند ما رא یاری کند تا به جای پردאختن به نتایج و رد آن، که  دقیق دربارۀ آنچه که موجب אختالف אست، می

 .ی אست، به אصل محل نزאع بپردאزیم و پاسخی درست برאی آن אرאئه کنیمאمری فرع
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 چکیده
 .یکی אز عوאمل אختالف دیدگاه مسلمانان و خاورشناسان، אختالف در مبانی אست 
پذیرند،  پذیرند، سنتی و کسانی که אین موאرد رא نمی مستشرقانی که אغلب مبانی مسلمانان رא می 

 .ندא نظرطلب نامیده شده تجدید
، وحیانی بودن قرآن، )صلی אهللا علیه و آله(ترین مسائل مورد אختالف در مبانی، نبوت پیامبر אکرم  אز مهم 

 .برتری ندאشتن یک دیدگاه نسبت به دیدگاه دیگر و אصالت منابع تاریخی مسلمانان אست
رهای مادی تبیین אی אز خاورشناسان، نبوت پیامبر אسالم رא אنکار کرده و تجربۀ وحی رא با تفسی عده 

 .אند کرده
و ) در جامعۀ جاهلی(אی بشری دאنسته و אغلب دو سرچشمۀ دאخلی  אی אز אیشان، قرآن رא فرآورده پاره 

אنگارאنه آن رא  אی نیز بر אساس تحلیل مادی عدّه. אند برאی آن برشمرده) אز یهودیان و مسیحیان(خارجی 
 .אند یافتۀ אدیان پیشین دאنسته نسخۀ تکامل

ها، کتابها و قرאئات، بر خالف مسلمانان، بر به حق بودن یک فرقه  یاری אز مستشرقان در بحث אز فرقهبس 
در برאبر فرق، אستوאرتر و معتبر بودن یک یا چند کتاب در مقایسه با منابع دیگر و درستی یک یا چند 

سته و در کتابها و قرאئات تنها به ها رא یکسان دאن قرאئت در مقایسه با موאرد دیگر אعتقاد ندאشته و همۀ فرقه
 .אند قدمت توجه کرده

خاورشناسان تجدیدنظرطلب، אصالت منابع مسلمانان رא در سیره، تاریخ، رجال و حدیث زیر سؤאل برده و  
 .אند در خور אعتماد ندאنستههای بعدی   صدر אسالم و حتی دورهۀآنها رא برאی بازسازی دور

 



 

 



 

 

 جلسۀ ششم

 مدאرس مستشرقان



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 و  مستشرقان در کشورهای אروپایی و آمریکای شـمالی گوناگون مدאرس   ا ب آشنایی 
 .ترین ویژگیها و مشهورترین خاورشناسان אین مدאرس مهم

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
های دینی، سیاسی و علمی آنها        در جلسات پیشین به אجمال به تاریخچۀ تحول אستشرאق אشاره کردیم و אنگیزه            

در אیـن جلـسه بـه معرفـی مـدאرس           . یم و אختالف آنهـا رא در مبـانی یـادآور شـدیم            شناسی برشمرد   رא در شرق  
 .پردאزیم مستشرقان می

 
 
 
 

 مدאرس مستشرقان
های   אز آنجا که زمینه   . بندی و مطالعۀ مستشرقان، توجه به آنها بر אساس ملیت آنها אست             یکی אز روشهای طبقه   

شناسـی نیـز     تفاوت دאرد، طبیعی אست که رویکرد شرق      سیاسی، אقتصادی، فرهنگی و علمی کشورها با یکدیگر         
گونـه    هـا کـه در אیـن        אز جمله بارزترین אنگیزه   . در هر یک אز אین کشورها با کشورهای دیگر تفاوت دאشته باشد           

هـا در آن دسـته אز کـشورهای אسـتعماری             אیـن אنگیـزه   . های سیاسی אسـت     مطالعات، نمود روشنی دאرد، אنگیزه    
هـا هـم زمینـۀ حمـایتی      گونه אنگیزه אین. אند، مطرح אست   אز کشورهای مسلمان تسلط دאشته    אروپایی که بر یکی     

شـود تـا אیـن        دهد و موجب می     آورد و هم אینکه به نوع مطالعات جهت می          گونه مطالعات رא فرאهم می      برאی אین 
 در אعتقادאتشان شـکل  پژوهشها در رאستای تسلط بر ملتها و در برخی موאرد تخریب باورهای آنها و אیجاد تردید    

אز جمله کتابهایی که با אیـن نگـرش بـه אیـن     . طلبانه بر آن حاکم باشد      گیرد و אغلب، رویکرد خصمانه و منفعت      
هویدی و     אز אحمد محمود   אالستشرאق אآللمانی  אز کارولین جولر،     אالیطالیهة  مستشرقو אلمدرس אند،    موضوع پردאخته 

 אست که بخش نخست آن به אین موضوع پردאختـه            אلدرאسات אالسالمیه  و אثرها فی   ةة אالستشرאقی אلظاهرکتاب  
 شناسی رא در کشورهای فرאنسه، אیتالیا، بریتانیا، آلمان، אسپانیا، هلند، روسـیه، آمریکـا بررسـی و                  و موضوع شرق  

 هشناسی غربیان، بخشی رא ب شناسی و אسالم  زمانی نیز در کتاب شرق١٧٧.ویژگیهای هر یک رא بیان کرده אست

                                                 
 .١٠٣ ـ ١٩٣ سالم אلحاج، ص.١٧٧
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که عقیقی در معرفـی خاورشناسـان، مـدאرس آنهـا رא بـا معرفـی                   همچنان ١٧٨.אین موضوع אختصاص دאده אست    
. ها، مجالت، مؤسسات و شخصیتهای هر مدرسه، شناسـانده אسـت            ها، چاپخانه   کرسی زبانهای شرقی، کتابخانه   

 :کنیم رא بیان میشناسی  ین مرאکز شرقتر مهمی ویژگیها ،جا به אختصاردر אین
 
 
 

 אسپانیا
אسپانیا که چندین قرن در אختیار مسلمانان بود، אز نخستین مرאکزی بود که فعالیتهای مختلفی رא در رאستای 

نخستین فرهنگ لغت التین عربی، با یازده هزאر مدخل التین، . آشنایی با אسالم و تمدن אسالمی سامان دאد
.  بود، در قرن دوאزدهم در אین کشور تهیه شدیابی شده  آن معادلعربی دو سوم مدخلهایکه تنها معادل 

گونه که در قرن سیزدهم هم فرهنگ دیگری אز אین نوع با چهار هزאر مدخل التین و هشت معادل  همان
عالوه بر אین، نخستین ترجمۀ قرآن و . אین فرهنگ برאی אهدאف تبشیری تدوین شده بود. عربی نگاشته شد

ها، که مشهورترین آن   אلبته با تحریف همرאه بود، و نیز نخستین درאیهنخستین کتابها در معرفی אسالم، که
  ١٧٩.مجموعۀ تولدو אست، در אین منطقه پدید آمد

 ١٨٠.همچنین نخستین فرهنگ عربی محلی قرناطه و نخستین دستور زبان عربی نیز در אسپانیا تدوین شد
 در شمار مرאکزی بود که در سال ١٨١ه سلمانکادאنشگا. אند ها אز دیرباز به آموزش عربی توجه دאشته אسپانیایی
در قرنهای بعدی نیز بر شمار אین مرאکز .  به حکم مجمع وین، אز آن کرسی زبان عربی تأسیس شد١٢٢٧

که مؤسسۀ  شد؛ همچنان در کنار مرאکز دאنشگاهی، در مدאرس بازرگانی نیز عربی محلی تدریس می. אفزوده شد
های   אز کتابخانه١٨٢کتابخانۀ אسکوریال. رهای گوناگون عربی شعبه دאردفرهنگی אسپانیایی ـ عربی در کشو

  ١٨٣.شود مهم אین کشور אست که نزدیک به دو هزאر نسخۀ خطی عربی در آن نگهدאری می
میگوئل «אز جمله مشهورترین آنها در دورۀ معاصر . אند אز אین کشور خاورشناسان بسیاری سر برآورده

אست که آثار گوناگونی אز خود به جای گذאشته و مطالعاتی جدی ) الدی می١٩٤٤م  (١٨٤»آسین پاالسیوس
رشد אنجام دאده و تأثیر آنها رא بر אفکار אروپائیان بررسی کرده  ماجه و אبن عربی، غزאلی، אبن حزم، אبن دربارۀ אبن

אز مسلمانان برאی نمونه אو بر אین باور بوده אست که دאنته در کمدی אلهی، تصویر بهشت و جهنم رא . אست
سخنان منسوب به «ترین فعالیتهای در حوزۀ حدیث אز پژوهش אو با عنوאن   אز مهم١٨٥.אقتباس کرده אست

                                                 
 . فصل پنجمشناسی، شرق زمانی، .١٧٨
 . EI2, must …, B.l.spain: مدخل مستشرقان .١٧٩
١٨٠ .EI2, must …, B.l.spain. 
١٨١ .Salamanca . 
 . ١٥٥٧تأسیس . ١٨٢
 . ١٧٢ ـ ١٧٦ ، ص٢אلعقیقی، ج . ١٨٣
١٨٤ .Miguel Asin Palacios . 
 . ١٦٨، ص ١אلحاج، ج . ١٨٥
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 در کل خاورشناسانی که پس אز אو در אین ١٨٦.یاد کرد» در آثار نویسندگان مسلمان) علیه אلسالم(عیسی 
 ١٨٧.دאر אو هستند مدرسه ظاهر شدند، جملگی وאم
 : אند شناسی در אین منطقه، به موאرد زیر אشاره کرده های مطالعات شرق ان شاخصهبرخی پژوهشگرאن در بی

אتقان و אستوאری پژوهشها و אستناد آنها به دالیل معتبر و پرهیز אز حدس و گمان و نیز دقت و ژرفای ) אلف
 پژوهش؛ 

باز، مستعمرۀ אسپانیا فقدאن אنگیزۀ سیاسی در خاورشناسی אین منطقه؛ هرچند بخشهایی אز مغرب، אز دیر) ب
 אما אشغال אین مناطق بسیار زودهنگام و در مقابله با אشغال کشورشان توسط عربها صورت گرفته  بوده אست،

شناسانۀ پیشینی نبوده  אست و مانند فعالیتهای אستعماری دیگر کشورهای غربی مبتنی بر مطالعات علمی شرق
 .های تبشیری مشهود אست العات، با אنگیزهگونه مط با אین همه حضور رאهبان در אین. אست
شناسی  אهتمام ویژه به مطالعه دربارۀ تمدن عربی אسالمی؛ خاورشناسان אسپانیایی به دیگر موضوعات شرق) ج

אند، بلکه به گذشتۀ تمدن  ها به دورאن معاصر نیز نپردאخته که در אین بررسی אند؛ همچنان توجه چندאنی ندאشته
 ١٨٨.אند مند بوده ار بسیاری אز آن در سرאسر אین کشور پرאکنده אست، عالقهعربی אسالمی، که آث

 
 
 

 فرאنسه
تـرین مرאکـز آمـوزش        شناسی در אروپا دאنست که در آن قـدیمی          توאن אز پیشگامان مطالعات شرق      فرאنسه رא می  

 فرمـان کلیـسا در      زبان عربی در نتیجه אرتباط אین کشور با אسپانیا و سیسیل، در قرن دوאزدهم و پیش אز صدور                 
هـای خطـی     پس אز دورۀ رنسانس، با خریـد و אنتقـال نـسخه   ١٨٩.مجمع وین، با رویکردی تبشیری تأسیس شد   

گوناگون و אرزشمند به فرאنسه توسط ویلیام پرستل، که به همین منظور در قرن شـانزدهم در رأس هیئتـی بـه                
 ١٩٠.شناسـی در غـرب نهـاده شـد           و شـرق   شناسـی   بنیاد پژوهشهای دورۀ جدیـد אسـالم      , منطقه אعزאم شده بود   

نقـشی مهـم در     , های خطـی    های אسالمی و نسخه     یابی אو به نگاشته     که حملۀ ناپلئون به مصر و دست        همچنان
 ١٩١.باروری אین جریان دאشته אست

. جانبه و אز نظر مقدאر، بسیار زیـاد אسـت           مطالعات אستشرאق در فرאنسه אز نظر شمول، بسیار گسترده و همه          
های گوناگون אدبیات عرب، فقه، قرآن، تاریخ و حتی جغرאفیا مطالعات אرزشـمندی אنجـام                 سان در حوزه  خاورشنا
אین مطالعات به منطقۀ خاصی محدود نشده و شمال آفریقا، خاورمیانه و تا حدودی شـرق آسـیا رא هـم                  . אند  دאده

سـاز گـسترش      ترین عوאمل زمینـه     مهمفعالیتهای אستعماری فرאنسه در منطقۀ آسیا و آفریقا، אز          . دربرگرفته אست 

                                                 
 ١٩٦، ص ٢؛ אلعقیقی، ج ٨ ـ ١٨بدوی، ص : ک.؛ برאی آگاهی אز אین خاورشناس مهم و آثار אو ر٧٠ شینی میرزא، ص  :ک.ر. ١٨٦

 . ١٩٤ـ 
 . ١٦٨، ص ١אلحاج، ج . ١٨٧
 . ١٦٩ ـ ١٧٠، ص ١همان، ج . ١٨٨
 .١٣٨، ص ١אلعقیقی، ج . ١٨٩
 .٢٨؛ فوک، ص ٢٨١، ص شناسی شرق زمانی، .١٩٠
 .١٣٦، ص ١سالم אلحاج، ج . ١٩١
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אی  های دینی نیـز همـوאره بـه گونـه         با אین همه אنگیزه   . موضوعات مورد مطالعۀ אین دسته אز خاورشناسان אست       
 .جدی در אین مدرسه وجود دאشته אست

کلـژ دوفـرאنس   . پردאختنـد  در אین کشور مرאکز آموزشی گوناگونی به زبان عربی و موضوعات אسالمی مـی            
دאنـشگاه  .  بسیاری رא تربیت کرده אسـت      אندیشورאنאز مرאکز مهم آموزش زبان عربی אست که         ) ١٥٣٠ تأسیس(

نیز، در کنار زبان عربی، به مباحث אسالمی و تاریخ و تمدن אسالمی אهتمـام دאشـته و                  ) ١٢٥٧تأسیس  (سوربن  
אکـز گونـاگون علمـی و        אین کشور در کنار تأسیس مر      ١٩٢.אند  אندیشمندאن مسلمان بسیاری در آن تحصیل کرده      

 خاورشناسـان   ١٩٣.پژوهشی در دאخل خاک فرאنسه، مرאکز متعددی نیز در کـشورهای شـرقی برپـا کـرده אسـت                  
 .کنیم ترین آنها אشاره می  که به אجمال به مهم١٩٤אند بسیاری نیز אز אین مدرسه سر برآورده

برخـی אو رא אز  .  אسـت ١٩٥)١٨٣٨م (אز شخصیتهای بسیار مهم و متقدم در אین مدرسه، سیلوسـتر دساسـی    
 شهرت و آوאزۀ אو אز مرزهای فرאنسه گذشته و تمام אروپا رא فـرא             . دאنند  بنیانگذאرאن خاورشناسی در دورۀ جدید می     

 تخـصص ویـژۀ     ١٩٦.دאننـد   ترین خاورشناسان نسل بعدی، شاگردی אو رא אز אمتیازאت خود مـی             گرفته אست و مهم   
אو آثار بسیاری، אز تألیف و تـصحیح گرفتـه تـا אحیـای              . ده אست دوساسی در خاورشناسی، אغلب אدبیات عرب بو      

چاپ אو אز مقامات حریری، که با خرج خود و به همرאه            . نسخ خطی، در אین زمینه، אز خود به جای گذאشته אست          
کتـاب אو    ١٩٧.אی آهنگین به زبان عربی که با قلم خود אو אست، هنوز هم بهترین چاپ אز אین کتاب אست                    مقدمه
 ١٩٨.نظیر אست عد نحوی زبان عربی نیز در نوع خود بیدر قوא

 אست که در خاورشناسـی אو رא        ١٩٩)١٩٦٢(אز دیگر شخصیتهای بسیار مشهور אین مدرسه، لویی ماسینیون          
אند و אو رא بـه دلیـل دقـت نظـر و ژرفـای تحلیلهـایش        پایه دאنسته با אفرאدی ممتاز، مانند نولدکه و گلدزیهر، هم 

گونه مطالعـات אسـت، אمـا אو در           ی אو دربارۀ حالج و تصوف אسالمی نقطۀ عطفی در אین           پژوهشها ٢٠٠.אند  ستوده
هـای گونـاگون آن، نظیـر قرאمطـه،           موضوعات دیگری هم پژوهش کرده אست که אز جملۀ آنها شـیعه و فرقـه              

» پـاک سـلمان   «אی אز آثار אو به فارسی ترجمه شده אست که אز جلمـۀ آنهـا                   پاره ٢٠١.نصیریه و אسماعیلیه، אست   
 ٢٠٢.אست که دکتر شریعتی، که شاگرد אو هم بوده אست، آن رא به فارسی برگردאنده אست

                                                 
 . ١٣٩ ـ ١٤٠، ص ١אلعقیقی، ج . ١٩٢
 . ١٤٠ ـ ١٤١همان، ص . ١٩٣
 . ٣٨٨ ـ ١٥٨، ص ١אلعقیقی، ج : ک.برאی فهرست آنها ر. ١٩٤
١٩٥ .Antoine Isaac Silvestre de Sacy. 
 . ١٥٥، ص ١؛ אلحاج، ج ٢٦٣بدوی، ص : ک.ر. ١٩٦
 . ٢٥٨ص بدوی، . ١٩٧
؛ ٢٥٤ ـ ٢٦٣؛ بدوی، ص ٥٣؛ صالح حمدאن، ص ١٦٢ ـ ١٦٥، ص ١אلعقیقی، ج : ک.نامه و آثار אو ر برאی آشنایی با زندگی. ١٩٨

אندאزی برخی مجالت و در کنار אینها تسلط אو به زبانهای مختلف  مقامات علمی و אجتماعی אو، کتابها و مقاالت، مشارکت در رאه
 .بندی به دستورאت אخالقی بسیار جدی بود אی معتقد به مذهب و در پای אو مسیحی. ل אستشرقی و אروپایی درخور تأم

١٩٩ .Louis Massignon. 
 . ٥٩٩؛ بدوی، ص ٢٥٨، ص ١אلحاج، ج . ٢٠٠
؛ برאی معرفی نوع رویکرد אو ٢٦٣ ـ ٢٦٨، ص ١؛ אلعقیقی، ج ١٩٠ ـ ١٩٥؛ صالح حمدאن، ص ٥٩٩ ـ ٦٠٩بدوی، ص : ک.ر. ٢٠١
نامه، به بررسی نوع رویکرد אو نیز پردאخته אست؛ برאی آشنایی با برخی   که عالوه بر زندگی٢٥١ ـ ٢٧٣ ص ،١אلحاج، ج : ک.ر

 . ٤٥ ـ ٥٢حسینی طباطبایی، ص : ک.אشتباهات אو در آثارش ر
 . ٤٦ ـ ٤٧طباطبایی، ص : ک.برאی آشنایی با موאرد دیگر ر. ٢٠٢
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 אو در بحـث אز      ٢٠٣.ماسینیون אز جمله خاورشناسانی אست که אز نگاه شکاکانه به אسالم پرهیز کـرده אسـت               
 و אیـشان رא بـه       دאنـسته رא رאستگو و صادق       و مسئلۀ وحی، آن حضرت      ) صلی אهللا علیه و آله    (نبوت پیامبر אکرم    

אی   رא نـشانه אو همچنین ماجرאی مباهله. متهم نساخته אست... دروغ، אفترא، گمرאهی، پیروی אز هوس، بیماری و       
 ٢٠٤.بر رאستی نبوت آن حضرت دאنسته אست

 خاورشناس برجستۀ دیگری אز אین مدرسه אست که عالقۀ אصلی אو به مباحث              ٢٠٥)١٩٧٨م  (هانری کربین   
אو . ز رهگذر مطالعات خود دربارۀ سهروردی با אیرאن و در پی آن تشیع אرتباط نزدیک یافـت                א. عرفانی بوده אست  

 عـارف و فیلـسوف      אندیـشورאن شناسی ممتاز אست و آثار گوناگونی رא دربارۀ           در میان تمام خاورشناسان به شیعه     
 دאشته و به طـور مرتـب        אو אرتباط نزدیکی با مؤسسات علمی و فضالی אیرאنی        . אیرאنی و شیعه سامان دאده אست     

אی אز آنها به فارسـی      אو آثار بسیاری رא تألیف، ترجمه و تصحیح کرده אست که پاره           . کرده אست   به אیرאن سفر می   
  عالوه بـر אیـن، אو کتـابی دربـارۀ         . אست» فلسفۀ אیرאنی و فلسفۀ تطبیقی    «برگردאنده شده אست که אز جملۀ آنها        

گرאیی و نگاهِ به شـدت بـاطنی، بـر             برتری روح تأویل   ٢٠٦.نسه نگاشته אست  در چهار جلد به فرא    » אسالم אیرאنی «
که אین نگرش موجب شـده        همچنان. گر אست   ذهنیت کربین در نوع آثار אو و موضوعاتی که بدאن پردאخته جلوه           

 ٢٠٧.بسیار به دور אز حقیقت باشد) علیهم אلسالم(های אهل بیت  אست تا אهتمام ویژۀ אو به شناخت تشیع و آموزه
 אست کـه نگـاه ژرف و روش کـار אو          ٢٠٨)١٩٧٣م  (شخصیت برجستۀ دیگر در مدرسه فرאنسه، رژی بالشر         

. ترین موضوعات مـورد توجـه אو אسـت          אدبیات عربی و به تناسب با آن قرآن، مهم        . سرمشق دیگرאن بوده אست   
ی قرآن به زبانهای אروپـایی      ها  אی אز قرآن به زبان فرאنسه فرאهم آورده אست که אز بهترین ترجمه              بالشر، ترجمه 

در «مقدمۀ אو بر אیـن ترجمـه، بـا نـام            . با אین همه، ترجمۀ אو אز لغزشهای آشکار به دور نیست          . رود  به شمار می  
هر چند אو در אین مقدمه، در برخی موאرد با אنـصاف دאوری کـرده و                . به فارسی ترجمه شده אست    » آستانۀ قرآن 

فته אست، אما با אین همه دیدگاههای אو در אین مجموعه و آثـار دیگـرش،                تندرویهای برخی مستشرقان رא نپذیر    
 אز  ٢٠٩.، که تحلیلی نقادאنه אز زندگی آن حضرت אست، אز دאوریهای نادرست به دور نیـست               »مسئلۀ محمد «مانند  

 ٢١٠.אو آثار دیگری نیز بر جای مانده אست
ای ماسینیون،  کالژ دوفرאنس، به ج   در   אز خاورشناسان نامدאر معاصر فرאنسه אست که         ٢١١)١٩٨٣م  (الئوست  

 אندیـشمندאن    شناسی אست و آثار گونـاگونی دربـارۀ         تخصص אصلی אو در حنبلی    . کرد  کرسی تدریس رא אدאره می    
  ٢١٢.بوده אست» مطالعات אسالمی«مجلۀ אو مدتها مدیر . تیمیه، دאرد אین فرقه، به ویژه אبن

                                                 
 . ٤٧همان، ص . ٢٠٣
 .٢٥٨ ـ ٢٥٩، ص ١אلحاج، ج . ٢٠٤
٢٠٥ .Henry Corbin . 
 . ١٨٢دאند؛ ص  ترین אثر אو می صالح حمدאن אین کتاب رא مهم. ٢٠٦
؛ بدوی، ص ٨٧ ـ ٩٨طباطبایی، ص : ک.؛ برאی آشنایی با زندگی و آثار و دیدگاههای אو ر٨٩ ـ ٩٨طباطبایی، ص : ک.ر. ٢٠٧
 . ٣١٨ ـ ٣٢٠، ص ١؛ אلعقیقی، ج ١٨١ ـ ١٨٣؛ صالح حمدאن، ص ٤٨١ ـ ٤٨٧
٢٠٨ .Regis Blachere. 
 . ١١٠ ـ ١١١طباطبایی، ص . ٢٠٩
: ک.ترین گزאرش אز فعالیت و آثار אو ر ؛ برאی آشنایی با مفصل١٠٨ ـ ١٢١طباطبایی، ص : ک.برאی آگاهی بیشتر دربارۀ אو ر. ٢١٠

 . ٣٠٩ ـ ٣١٢، ص ١אلعقیقی، ج 
٢١١ .Henry Laoust . 
 .١٨٦مدאن، ص ؛ صالح ح٣٢١ ـ ٣٢٣، ص ١؛ אلعقیقی، ج ١٥٥ ـ ١٦٠طباطبایی، ص : ک.ر. ٢١٢
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 بـا אیـن همـه هربلـو، خاورشـناس فرאنـسوی            . אند  אشتهخاورشناسان فرאنسوی کمتر دربارۀ حدیث فعالیت د      
אلمعارفی تـدوین    ة  אو دאیر .  אز نخستین خاورشناسانی אست که دربارۀ حدیث אظهار نظر کرده אست           ٢١٣،)١٦٩٥م  (

אیـن کتـاب אز کتـب       . کرده אست که شامل تمام אطالعات مربوط به شرق، אز نظر فلسفه، فرهنگ و زبان אست               
 ٢١٤.أخر بودعربی، فارسی و ترکی مت
م  ( و ویلیـام مارسـه     ٢١٥)١٩١٦م  ( به فرאنـسه کـه بـا همکـاری هـودא             صحیح بخاری ترجمۀ چهار جلد אز     

 مارسه אز دیگـر     توسطووی  ن» אلتقریب و אلتیسیر  «، ترجمه و شرح      و نیز تصحیح   ٢١٧رسیدهسامان   به   ٢١٦)١٩٥٤
  صـحیح بخـاری    دربـارۀ تی   نیـز مقـاال    ٢١٩)١٩٢٧م  (کـه هیـار        همچنان ٢١٨.فعالیتهای حدیثی אین مدرسه אست    

  ٢٢٠.نگاشته אست
 
 
 

 هلند
. شناسی در אروپـا دאنـست        شناسی و אسالم    ترین مرאکز شرق    هلند رא باید به وאسطۀ وجود شهر لیدن، یکی אز مهم          

لیدن، در طـول چهارصـد سـال، همـوאره مقـام      , پس אز אخترאع حروف عربی برאی چاپ     , אوאخر قرن شانزدهم  אز  
 لیدن، در אین مدت بیش אز پانصد        ٢٢١بهای אسالمی و عربی در غرب دאرא بوده אست        نخست رא در زمینۀ چاپ کتا     

 ٢٢٣.אنـد   های بسیاری بـه אیـن אمـر مـشغول            در حالی که در آن کشور چاپخانه       ٢٢٢.عنوאن کتاب چاپ کرده אست    
تـرین    لیدن، با توجه به دאشتن אمکانات مورد نیاز پژوهـشگرאن بـرאی پـژوهش و چـاپ، متـولی אنجـام بـزرگ                      

 אلمعارف אسالم، بوده אست و پژوهـشگرאن بـسیاری אز دیگـر             ةهای علمی در אین موضوع، مانند چاپ دאیر         هپروژ
شناسـی در هلنـد دقـت        אز ویژگیهـای مطالعـات شـرق       ٢٢٤.אند  کشورهای אروپایی و شرقی با آن همکاری دאشته       

ع برخـوردאر بـوده و       و پژوهشگرאن אین خطـه אغلـب אز אطالعـاتی جـام            ٢٢٥تنوع و فرאوאنی تألیفات אست    , علمی
 ٢٢٦.אند مطالعات خود رא تنها در یک حوزۀ معین אز مطالعات אسالمی، محدود نکرده

                                                 
٢١٣ .Barthlemy d’Herbelot de Molainville . 
صالح حمدאن، ص : ک.؛ برאی אطالع بیشتر دربارۀ אو ر٧٠، ص ٨ به نقل אز مرکز بحوث، ش ٥٥ ـ ٥٦شینی میرزא، ص . ٢١٤
 . ١٥٩، ص ١؛ אلعقیقی، ج ٧٠٩ ـ ٧١٢؛ بدوی، ص ١٩
٢١٥ .O. Houdas . 
٢١٦ .William Marcais. 
 .، بدوی١٩٥٦ن شینی میرزא، حمدא. ٢١٧
؛ ١٩٩ ـ ٢٠٠ و ٢١٢ ـ ٢١٣صالح حمدאن، ص : ک. אین אفرאد به ترتیب ر ؛ و نیز دربارۀ٦٤ و ٦٣ ـ ٧٨ ـ ٧٧شینی میرزא، ص . ٢١٨

 . ٢٦١ و ٢٠٠ ـ ٢٠٢، ص ١؛ אلعقیقی، ج ٥٩١ ـ ٥٩٢ و ٧٢٠ ـ ٧٢١بدوی 
٢١٩ .Cl. Huart. 
 .٢١٢ ـ ٢١٦، ص ١؛ אلعقیقی، ج ٦٥شینی میرزא، ص . ٢٢٠
 .٢٨٢، ص شناسی شرقی، زمان. ٢٢١
 . ١٧٢، ص ١אلحاج، ج . ٢٢٢
 . همان. ٢٢٣
 .٢٨٢زمانی، پیشین، ص . ٢٢٤
 .١٧٢، ص ١אلحاج، ج . ٢٢٥
  .١٧٥همان، ص . ٢٢٦
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ها در رאستای شکوفایی مطالعات عربی در هلند، بـه אنگیـزۀ دینـی طرفـدאرאن مـذهب                    ترین אنگیزه   אز مهم 
دאدن تورאت و منـاظره بـا       توאن אشاره کرد که برאی ترجمه و در دسترس عموم قرאر              پروتستان در אین کشور می    

 عالوه بر אین، אهدאف אقتصادی و אسـتعماری هلنـد در            ٢٢٧.אند  دאنسته  ها آگاهی אز زبان عربی رא الزم می         کاتولیک
در گسترش پژوهشهای خاورشناسی، به ویـژه پژوهـشهای مربـوط بـه             ،   در אندونزی   منطقۀ شرق آسیا، به ویژه    

توאن אشاره     אز خاورشناسان مهم אین منطقه به אفرאد زیر می         ٢٢٨.تشناخت جامعۀ معاصر مسلمانان، مؤثر بوده אس      
 :کرد

 אز خاورشناسان بسیار مشهوری אست که با زبانهای مختلف سامی آشنایی دאشته אست              ٢٢٩)١٨٨٣م  (دوزی  
 که در چهار جلد چاپ شـده         در אسپانیا  انتاریخ مسلمان کتاب אو   . و به دلیل تخصصش دربارۀ אندلس ممتاز אست       

گیری אز منـابع خطـی متعـددی آن رא سـامان       گیر אو در طول یک دهه אست که با بهره           صل تالش پی  אست، حا 
هـای   عالوه بر کتابهای دیگری که אو در آنها به همین موضوع پردאختـه אسـت، فهرسـتی אز نـسخه      . دאده אست 

 ٢٣٠.خطی شرقی کتابخانۀ لیدن نیز فرאهم کرده אست که אین אثر אز جمله آثار مهم אو אست
 شهیر دیگری אز אین منطقـه אسـت کـه آثـار بـسیار زیـادی رא تـألیف و                      خاورشناس ٢٣١)١٩٠٩م  (دِ خویه   

 ۀموعאو مج . ترین موضوعات مورد توجه אو بوده אست        کتابهای جغرאفیایی مسلمانان אز مهم    . تصحیح کرده אست  
ـ            جلد جمع  هشتمنحصر به فردی אز אین نوع کتابها رא در           ر آثـار אصـطخری،     آوری کرده אسـت کـه مـشتمل ب

 אز فعالیتهای مهـم     تاریخ طبری نظارت و مشارکت אو در تصحیح کتاب        . אست...  یعقوبی، مسعودی و     حوقل، אبن
سالم رא نیز تصحیح و به چاپ          אبن غریب אلحدیث  زمشخری و    אساس אلبالغه אو  عالوه بر אین،    . شود  אو تلقی می  
 ٢٣٢.رسانده אست

אش در تهیـۀ      אی אست که بیش אز همـه بـه دلیـل همکـاری              وאزه אز خاورشناسان پرآ   ٢٣٣)١٩٣٩م  (ونسینک  
 אلمعجم אلمفهرس أللفاظ אلحدیث אلنبـوی     معجمی برאی אحادیث، با همکاری پژوهشگرאنی אز سرאسر دنیا، با نام            

 אز אو آثار دیگری هم در حوزۀ حدیث         ٢٣٤.شود  شده شناخته می     عربی ةمفتاح کنوز אلسن  و نیز معجمی دیگر با نام       
 אشـاره  جایگاه حدیث در مطالعات אسالمی و אسرאئیلیات در אسالمتوאن به  مانده אست که אز آن جمله میبر جای  
، به دلیل مخالفت با دیـدگاه مـسلمانان، مخالفتهـای            رشد و تحول تاریخی    ؛عقیدۀ אسالمی کتاب אو با نام     . کرد

، کـه در حـوزۀ حـدیث فعالیتهـای          دو شخصیت برجستۀ دیگر در دورۀ معاصر      . אی رא علیه אو برאنگیخت      گسترده
 .אند، هارولد موتسکی و یونبال אست که در بخشهای آینده آنها رא معرفی خوאهیم کرد مهمی אنجام دאده

                                                 
 .١٧١همان، ص . ٢٢٧
 . ٢٩٤، ص ٢؛ אلعقیقی، ج ١٧٦همان، ص : ک.ر. ٢٢٨
٢٢٩ .Reinhart Dozy. 
 . ٤٣ ـ ٤٥؛ صالح حمدאن، ص ٣٠٨ ـ ٣١٠، ص ٢؛ אلعقیقی، ج ١٧٣، ص ١؛ אلحاج، ج ٢٥٣ ـ ٢٤٦بدوی، ص : ک.ر. ٢٣٠
٢٣١ .Michael Jan de Goeje. 
 . ٢٠٣ ـ ٢١٧؛ بدوی، ٣١٢ ـ ٣١٤، ص ٢؛ אلعقیقی، ج ١٧٤، ص ١؛ אلحاج، ج ١٢٦ ـ ١٣٠صالح حمدאن، ص : ک.ر. ٢٣٢
٢٣٣ .Arent Jan Wensinck . 
 .ها بیشتر معرفی خوאهیم کرد אین دو کتاب رא در بخش فهرست. ٢٣٤
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 אیتالیا
در אوאخر قرن پانزدهم، با مسیحی شدن یکی אز אسـرאی مـسلمان و              , شناسی در אیتالیا    نخستین فعالیتهای אسالم  

دهی به فعالیتهای   قرאر دאشتن وאتیکان در رُم موجب شده بود تا سمت          ٢٣٥.ز شد تألیف چندین کتاب توسط אو آغا     
 .ساماندهی شود, در אین مرکز مدیریتی, אستشرאقی، به ویژه با رویکرد تبشیری

پیوند אیتالیا با شرق، قدمتی بسیار دیرین دאرد که אین אمـر موجـب شـده אسـت تـا אهتمـام بـه مطالعـات                          
با توجه بـه אسـتقرאر      . ن کشور بسیار زودتر אز دیگر کشورها مورد توجه قرאر گیرد          شناسی در دאنشگاههای آ     شرق

, رویکرد تبشیری و سیاسی در אین مطالعات بسیار قوی بوده אست که بعـدها بـا تغییـر شـرאیط                   , وאتیکان در رم  
بـسیاری  با אین همه پژوهشگرאن بـا אنـصاف         . אقتصادی و אستعماری جانشین آن شده אست      , های سیاسی   אنگیزه

شناسی אیتالیـا אز نظـر موضـوع و گـسترۀ جغرאفیـایی تحـت                 مطالعات شرق . אند  نیز در אین مدرسه حضور دאشته     
 شمال آفریقـا    عربی، אسالمی، منطقۀ خاور نزدیک و     پوشش، گستردگی و تنوع چندאنی ندאرد و تنها به مطالعات           

هـای مختلـف، אهمیـت        شمار در کتابخانه    یهای خطی ب    אین منطقه אز نظر در אختیار دאشتن نسخه       . محدود אست 
 ٢٣٦.بسیار زیادی دאرد

 אهتمام خـود  ٢٣٧)١٩٢٦م (کایتانی . توאن אز کایتانی و نالینو یاد کرد אز خاورشناسان بلندآوאزۀ אین منطقه می  
ترین آنها    رא به تاریخ אسالم معطوف کرده و چندین مجموعۀ مفصل در אین زمینه فرאهم آورده אست که אز مهم                  

 אو در جلـد   .  در یازده جلـد אسـت      تا سال چهلم هجری    شمار אسالم   سال در پنج جلد و      دهم یخ אسالم تا قرن   تار
. نخست אز אین کتاب فصلی رא به بررسی אرزش تاریخی روאیات در گزאرش سـیرۀ نبـوی אختـصاص دאده אسـت                     

سیله بر مـسلمانان خـرده      دאند که مسئلۀ نقد متن رא مطرح ساخته و بدین و            אمین خولی אو رא نخستین کسی می      
. کـرد    کایتانی فردی بسیار متمول بود که ثروت خود رא در رאه پژوهشهای علمی خود هزینه می                ٢٣٨.گرفته אست 

 برאی نگاشتن کتاب אخیر خود، سه کاروאن رא در مسیر فتوحات به حرکت درآورد تـا جزئیـات אیـن حرکـت رא                אو
نین אو تمام منابع التینی، سریانی و عربی رא برאی אرزیـابی             همچ ٢٣٩.بررسی و نقشۀ جغرאفیایی آن رא ترسیم کند       

  ٢٤٠.آوری کرد و کتابخانۀ شخصی بسیار אرزشمندی فرאهم آورد گزאرشهای تاریخی منابع عربی جمع
نـالینو بـیش אز همـه بـه دلیـل       .  خاورشناس برجـستۀ دیگـری אز אیـن مدرسـه אسـت            ٢٤١)١٩٢٨م  (نالینو  
هـای گونـاگون و אرزشـمندی رא در אیـن             אو نگاشته . شناخته شده אست  אش در علم نجوم، نزد مسلمان         تخصص

های فقـه،     אو در زمینه  . با אین همه فعالیت علمی אو تنها در אین موضوع منحصر نیست           . زمینه سامان دאده אست   
 ترین دیدگاههای אو، نظـرش دربـارۀ فقـه          אز مهم . نیز پژوهشهایی رא سامان دאده אست     ... אدبیات عرب، تاریخ و     

אسالمی אست که، بر خالف برخی دیگر אز خاورشناسان، با دالیلی אسـتوאر، אقتبـاس قـوאنین مـسیحیت אز فقـه                      

                                                 
 .٤٦فوک، ص . ٢٣٥
 .١٤٥، ص ١سالم אلحاج، ج . ٢٣٦
٢٣٧ .Heone Caetani . 
 . ، شاختאصول אلفقه، به نقل ٦٥ و ٦٤شینی میرزא، ص . ٢٣٨
 . ١٤١، ص ١אلحاج، ج . ٢٣٩
 . شرح حال بسیار کوتاه٢٠٥؛ صالح حمدאن، ص ٤٣٠ و ٤٢٩، ص ١אلعقیقی، ج . ٢٤٠
٢٤١ .Carlo Alfonso Nallino . 
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سنجی، دقت علمی و تحلیلهای موشـکافانه و در عـین حـال               بینی، نکته    باریک ٢٤٢.אسالمی رא אثبات کرده אست    
 ٢٤٣.گرאیی אز ویژگیهای علمی پژوهشهای אو אست پرهیز אز کلی

 
 
 

 آلمان
در قرن شـانزدهم درخـشش      , شناسی در آلمان با ورود کتابهای ویلیام پوستل         های شرق   د نخستین بارقه  هر چن 
وאسـطه بـه مقـدرאت، رشـد زبانهـای            هـا و אقتـضای مرאجعـۀ بـی          گری آلمانی    و با وجود آنکه پروتستان     ٢٤٤کرد
یگر روی دאده אست ـ אما  طور که در مناطق د رسان به אین نوع مطالعات، אز جمله عربی بوده אست ـ همان  یاری

پژوهش جدی در موضوعات אسالمی و عربی در آلمان به אوאسط قرن هجدهم و تربیت نـسلی אز خاورشناسـان         
گـسترش  , هـای گونـاگون زبـان عربـی       در אین زمان با تأسـیس کرسـی        ٢٤٥.گردد  آلمانی توسط دِساسی، بازمی   

 אز جملۀ אین    ٢٤٦.ر אین کشور رشدی فزאینده یافت     ها و تأسیس אنجمنها و אنتشار مجالت، خاورشناسی د          کتابخانه
های عمومی در    شناسی אست که در אوאسط قرن نوزدهم تشکیل شد و با برپایی همایش               جمعیت شرق , جمعیتها

 با  ، אین مؤسسه  میان پژوهشگرאن تر در     بینانه  تقویت نگاه وאقع  برאی   ،دو یا سه سال و تأسیس مرکزی در بیروت        
 אستشرאق  ٢٤٧.نهادجای   تأثیری ماندگار بر אین نوع مطالعات بر      , گوناگونאنتشار مجالت   حضور خود در منطقه و      

توאن אیـن אدعـا رא بـه طـور            سیاسی و אستعماری معروف אست که هر چند نمی        , آلمانی به دوری אز אهدאف دینی     
ستشرאق آلمانی بـه    א. ولی غلبۀ אین مسئله در אستشرאق آلمانی אمری אنکارناپذیر אست         , مطلق دربارۀ آن پذیرفت   

 ٢٤٨.برتری روح علمی و אنصاف در پژوهشها شناخته شده אست
آلمان به دאشتن خاورشناسان بسیار برجسته، ممتاز אست که در אینجا تنها چند تن אز אین אفرאد رא به אجمال                    

 :کنیم معرفی می
. نگاری אسـت    رستترین حوزۀ فعالیت אو فه       אز پرکارترین خاورشناسانی אست که مهم      ٢٤٩)١٨٧٠م  (فلوگل  

های مختلف پردאخته، بلکه کتابهایی אز אین دست رא           های شرقی کتابخانه    אو نه تنها خود به تهیۀ فهرست نسخه       
نـدیم و      אبـن  فهرسـت  جرجانی،   אلتعریفات. אز آثار مسلمانان تصحیح و در برخی موאرد ترجمه و چاپ کرده אست            

سازی مجموعۀ אخیر یازده سـال طـول کـشیده و بـرאی            ه حاجی خلیفه אز אین موאرد אست که آماد        کشف אلظنون 
چاپ متن عربـی قـرآن، کـه        . بردאری شده אست    بهره... تحقیق مطالب آن אز مخطوطات وین، پاریس، برلین و          

کننـد، و نیـز تهیـۀ نخـستین           های سجاوندی به کاررفته در آیات آن، אستناد مـی           هنوز هم مستشرقان به نشانه    

                                                 
 . ١٤١، ص ١؛ אلحاج، ج ٦٥١بدوی، ص . ٢٤٢
 ـ ٤٣٥، ص ١؛ אلعقیقی، ج ٦٤٦ ـ ٦٥٣بدوی، ص : ک.؛ برאی אطالع بیشتر ر١٤١، ص ١؛ אلحاج، ج ٦٤٧ی، ص بدو. ٢٤٣
 . ؛ کتابهای دیگر هم אحتماالً هست٢٠٣؛ صالح حمدאن، ص ٤٣٢
 . ٥٥ص , ؛ فوک٢٨٥ص , زمانی، پیشین. ٢٤٤
 . ٣٤١ و ٣٤٠، ص ٢؛ אلعقیقی، ج ١٥٥، ص ١אلحاج، ج . ٢٤٥
 . ٣٥٠ و ٣٤٩، ص ٢لعقیقی، ج ؛ א١٥٦، ص ١אلحاج، ج . ٢٤٦
 .١٠٣ ـ ١٠٦؛ پارت، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٩زمانی، پیشین، ص . ٢٤٧
 .١٦١، ص ١אلحاج، ج . ٢٤٨
٢٤٩ .Gustav Lebereeht Flugel. 
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ها فؤאد عبدאلباقی آن رא با تغییرאتی به عربی درآورد، אز جمله دستاوردهای علمی אین               کشف אآلیات قرآن که بعد    
 ٢٥٠.خاورشناس برجسته אست

 شخصیت پرکار دیگری אست که بیشتر فعالیتهای אو به אحیای میرאث مـسلمانان در               ٢٥١)١٨٩٩م  (وستنفلد  
 سـمعانی،  لباب אألنـساب  ذهبی،   حفاظطبقات אل ناپذیر    אو در تالشی خستگی   . حوزۀ تاریخ و جغرאفیا محدود אست     

. رא به چاپ رسـاند    ... حموی و   معجم אلبلدאن   ،  هشام  سیرۀ אبن  نووی،   تهذیب אالسماء خلکان،     אبن وفیات אالعیان 
 ٢٥٢. אخبار مکه و تاریخ مدینه فرאهم آورد هایی رא دربارۀ همچنین אو مجموعه

که موضـوع אصـلی مطالعـاتش قـرآن و           یکی دیگر אز خاورشناسان آلمانی אست        ٢٥٣)١٨٣١م  (هوروفیتس  
قتیبـه بـه     אبـن خبـار عیون אألسعد و   אبنطبقاتאز آثار אو تصحیح و چاپ دو جلد نخست         . سیرۀ نبوی بوده אست   

אو بر אین بـاور אسـت אسـناد حـدیث در میـان              . אو کتابی در موضوع אسناد نیز دאرد      . همرאه ترجمۀ אنگلیسی אست   
 אو کارهای قرآنـی گونـاگونی    ٢٥٤.با אقتباس אز یهودیان شکل گرفته אست      مسلمانان، در ثلث آخر قرن نخست و        
 אشاره کرد کـه در آن بـه تجزیـه و تحلیـل              مباحث قرآنی توאن به کتاب      نیز אنجام دאده אست که אز آن میان می        

. سـت אی غیرمحققانه، پردאخته אست אست و אز אین رو به אین אثر אو چندאن توجـه نـشده א       زبان قرآن، אما به گونه    
אو پژوهشهایی نیز در زمینۀ     . نامهای خاص یهود در قرآن و ثبت در قرآن אز دیگر مقاالت אو در אین زمینه אست                

 ٢٥٥. رא به چاپ رسانده אستهاشمیات کمیتشیعه دאشته אست و 
تـرین پـژوهش אو در حـوزۀ مطالعـات            مهـم .  خاورشناس بسیار پرآوאزۀ آلمانی אسـت      ٢٥٦)١٩٣١م  (نولدکه  

אی رא אز آکادمی فرאنسه دریافت        نولدکه به خاطر همین کتاب توאنست جایزه      .  אو אست  تاریخ قرآن אسالمی، کتاب   
 و پژوهـشهایی رא نیـز در همـین        . אو با زبان فارسی و ترکی و نیز زبان مندאعی و لهجۀ آسوری آشـنا بـود                . کند
 .ها אنجام دאده אست حوزه

هـای پـسین،      اندگار بر پژوهشهای خاورشناسان دوره    پژوهشهای نولدکه، به ویژه در زمینۀ قرآن، تأثیری م        
. אنـد   که آرتور جفری، بالشر و گلدزیهر در آثار خود دربارۀ قرآن، بـسیار אز אو یـاد کـرده                    باقی گذאرده אست؛ چنان   

 نولدکه قرآن کنونی رא با آنچـه پیـامبر          ٢٥٧.پژوهش אو، آغازی بر پژوهشهای علمی دربارۀ قرآن تلقی شده אست          
 و تحریف אسـتناد کـرده       ةنسخ אلتالو אو در אین رאستا به روאیات       . دאند  אند، مطابق نمی    آورده) لیه و آله  صلی אهللا ع  (

אی صحابه بـوده אسـت، بـه قـدری             حروف مقطعه و אینکه אین حروف رمزی برאی نسخه          دیدگاه אو دربارۀ  . אست
 ٢٥٨.غریب بود که ظاهرאً خود אو نیز آن رא رها کرده بود

تـرین حـوزۀ     دیگر خاورشناس نامدאر آلمانی אست که אحیای میرאث אسالمی مهـم     ٢٥٩،)١٩٥٦م  (بروکلمان  
אو در אین رאستا فهرستی אز آثار علمی مسلمانان تهیه کرده אست و مجموعۀ مهمی رא در تـاریخ   . فعالیت אو אست  

                                                 
 .٦٢ ـ ٦٤؛ صالح حمدאن، ص ٣٦٤ و ٣٦٣، ص ٢؛ אلعقیقی، ج ٤٢١ ـ ٤٢٦بدوی، ص : ک.ر. ٢٥٠
٢٥١ .Heinrich Ferdinand Wuestenfeld. 
 . ٣٦٧ ـ ٣٦٩، ٢؛ אلعقیقی، ج ٦٨٦ ـ ٦٨٩بدوی، ص : ک.ر. ٢٥٢
٢٥٣ .Joseph Horovitsz . 
 . ٤٥٧ و ٤٥٦، ص ٥؛ مجلۀ بحوث، ش ٦٦شینی میرزא، ص . ٢٥٤
 . ٤٣٢ ـ ٤٣٣، ص ٢؛ אلعقیقی، ج ٧١٢ ـ ٧١٥بدوی ص : ک.ر. ٢٥٥
٢٥٦ .Theodor Noldeke. 
 . ١٥٨، ص ١אلحاج، ج . ٢٥٧
 . ٣٧٩ ـ ٣٨٢، ص ٢ ج ؛ אلعقیقی،٦٥٦ ـ ٦٦٠؛ بدوی، ص ٦١ ـ ٦٨طباطبایی، ص . ٢٥٨
٢٥٩ .Karl Brockelmann. 



 

http://vu.hadith.ac.ir ٦٦

 אلکاملتیبه و   ق   אبن عیون אالخبار تصحیح  . אدبیات عرب فرאهم آورده که بخشی אز آن به عربی ترجمه شده אست            
אو همچنین کتابی در پنج جلد در تـاریخ ملـل و دول אسـالمی               . אثیر אز دیگر فعالیتهای אو در אین حوزه אست          אبن

پژوهـشگرאن،  . آورده אسـت ) صـلی אهللا علیـه و آلـه   (تألیف کرده אست که در آن مطالبی در تحلیل سیرۀ پیامبر          
هـا،    אما אو در موאرد گوناگونی، در אرאئۀ אطالعات دربارۀ نسخه   אند،  بروکلمان رא به دلیل گستردگی تتبع وی ستوده       

دאنـد و     که قرآن رא برگرفته אز کتاب مقـدس یهـود و نـصاری مـی                همچنان. אفرאد و کتابها دچار خطا شده אست      
אلدین אیوبی رא، بر خالف אعترאف مورخـان مـسیحی، بـه              بزرگان אسالم دאوریهای نادرستی دאرد؛ אو صالح        دربارۀ
 ٢٦٠.یرאن کردن معابد مسیحیان متهم کرده אستو

اورشناسانی אست کـه نگـاه نقادאنـه و شـکاکانۀ آنهـا بـه حـدیث، بـه              ترین خ    אز مهم  ٢٦١)١٩٦٩م  (شاخت  
دربارۀ אو در آینـده     . گیری آثار گوناگونی در אین حوزه، در طرفدאری یا مخالفت با نظرאت אو، אنجامیده אست                شکل
 .یم گفتאی جدאگانه سخن خوאه به گونه

 
 
 

 אنگلستان
אین مدرسه אز همـان آغـاز سیاسـت         . گردد  شناسی آکادمیک در אنگلستان به אوאیل قرن هفدهم بازمی          آغاز شرق 

אنگیزۀ تبشیری با ظهور پدیدۀ אستعمار و نقش فعال אنگلـستان در            . کرد  تبشیری אستشرאق فرאنسوی رא دنبال می     
 אز جمله فعالیتهای مهم אنجام      ٢٦٢.ه تدریج در مقابل آن رنگ باخت      אین پدیده، با אنگیزۀ אستعماری درآمیخته و ب       

هـای    تأسـیس کمیتـۀ کتابخانـه     , شناسـی   در رאستای گسترش و عمق بخـشیدن بـه شـرق          , شده در אین کشور   
אین کمیته با نظارت بـر خریـد       .  میالدی אنجام شد   ١٩٦٠אست که در אوאخر دهۀ      ) ملکام(شناسی אنگلستان     شرق
ای خاورمیانه، ساماندهی אین بخش رא بر عهده گرفت تا با وجود אینکه هیچ موردی אز قلـم                  های کشوره   نگاشته
در همـین رאسـتا گـردآوری منـابع هـر یـک אز کـشورهای                . אفتد، אز خریدهای تکرאری نیز جلوگیری شـود         نمی

ـ         های دאنشگاهی وאگذאر شد که אین کتابخانه        خاورمیانه به یکی אز کتابخانه     ک طـرح جـامع    ها بـا مـشارکت در ی
 ٢٦٣.کنندگان فرאهم آوردند همکاری، کتابخانۀ مجازیِ عظیمی رא برאی אستفاده

אز علم گرفته تا تاریخ و אدبیات و فلسفه، و گـسترۀ            , شناسی در אین منطقه تنوع موضوع       אز ویژگیهای شرق  
 نبـوده و جوאمـع      که مطالعات אین مدرسه تنها بـه خاورمیانـه محـدود            وسیع جغرאفیایی مورد مطالعه אست؛ چنان     

אهتمـام زیـاد بـه مطالعـات عربـی، تخصـصی شـدن              , عالوه بر אیـن   . گرفته אست   گذشته و حال رא نیز دربرمی     
 در אنگلستان   ٢٦٤.شناسی אنگلستان אست    پژوهشگرאن و برجستگی אهدאف אستعماری نیز אز دیگر ویژگیهای شرق         

 که אین تعـدאد، سـوאی مؤسـسات متعـددی           پردאزند  بیش אز پنجاه دאنشگاه و مؤسسه به آموزش زبان شرقی می          
  ٢٦٥.אست که אین کشور در خارج אز خاک خود دאیر کرده אست

                                                 
 . ١٠٩ ـ ١٢٤؛ بدوی، ص ٤٢٤ ـ ٤٣٠، ص ٢؛ אلعقیقی؛ ج ٣١ ـ ٤٤طباطبایی، ص : ک.ر. ٢٦٠
٢٦١ .Joseph Schacht . 
 .١٤٨ و ١٤٧، ص ١אلحاج، ج . ٢٦٢
 .٢٩٣ و ٢٩٢زمانی، پیشین، ص . ٢٦٣
  .١٥٢ ـ ١٥٣، ص ١אلحاج، ج . ٢٦٤
  .٩ تا ٢٢، ص ٢אلعقیقی، ج : ک.ر. ٢٦٥
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توאن به אفرאد زیر אشاره  אین مدرسه خاورشناسان متعددی رא به جهان معرفی کرده אست که אز آن جمله می             
 : کرد

אو آثار متعـددی אز خـود      .  אز مشهورترین خاورشناسان אین منطقه در אیرאن אست        ٢٦٦)١٩٢٦م  (אدوאرد برאون   
אو در آثار خود در     . شناسی بسیار אهمیت دאرد     بر جای نهاده אست که گسترش אرتباط אو با אین گروه، אز نظر فرقه             

אی אز אمتیازאت قرآن אعترאف کرده אست؛         بحث אز אسالم، با وجود אشتباهات فرאوאن، گرفتار تعصب نشده و به پاره            
همو دربارۀ אیرאنیان نیز همـین رویکـرد رא در پـیش            . دאند  א به زور شمشیر نمی    که وی گسترش אسالم ر      همچنان

 .ترین تاریخ אدبیات אیرאن رא نگاشته אست אو مفصل. گرفته אست
محـور אصـلی پژوهـشهای אو       .  אز نامدאرترین خاورشناسان אنگلیسی معاصـر אسـت        ٢٦٧)١٩٤٥م  (نیکلسون  

تـصحیح مثنـوی   . ، شاعرאن و کتابهـای آنهـا نگاشـته אسـت    אو آثار گوناگونی رא در معرفی تصوف   . تصوف אست 
نیکلـسون در تـصوف،     . אو אین دیوאن رא به אنگلیسی ترجمـه و شـرح کـرده אسـت              . مولوی אو אهمیت بسیار دאرد    

אو در برخی موאرد אز فهـم ژرف و درسـت           . جوید حی با مسلمان رא می    یعرفانی مس هماهنگی میان אحوאل و آثار      
 ٢٦٨.ترین کارشناس تصوف אسالمی אست אو پس אز ماسینیون، بزرگ.  بازمانده אستفرهنگ אسالمی صوفیان

ترین خاورشناسان אنگلیسی در قرن بیستم אست کـه        یکی دیگر אز برجسته    ٢٧٠)١٩٧١م   (٢٦٩هامیلتون گیب 
 آثار אو بیـشتر در دو حـوزۀ אدبیـات           ٢٧١.به عضویت مجمع علمی دمشق و فرهنگستان زبان قاهره درآمده אست          

 אز   بررسـی تـاریخی    ؛אسـالم . אی אز אین آثار به فارسی نیز ترجمه شـده אسـت             اریخ אسالم אست که پاره    عرب و ت  
... ، قـرآن، سـنت، مـذאهب אسـالمی و           )صلی אهللا علیـه و آلـه      (جملۀ אین آثار אست که در آن به بحث אز پیامبر            

صـلی  (عظمت قرآن، پیامبر אکرم     אو در مباحث، در برخی موאرد جانب אنصاف رא رعایت کرده و אز              . پردאخته אست 
پـسندی و      آثـار אو אز אشـتباه خـالی نیـست، بـا אیـن همـه عامـه                  ٢٧٢.و אسالم سخن گفته אسـت     ) אهللا علیه و آله   

 ٢٧٣.شود های אو تلقی می نگری و אستناد نکردن به مدאرک و مستندאت معتبر شاخصۀ تمام نگاشته سطحی
شناسی אهتمـام     پرآوאزۀ אین خطه אست که به אسالم       אز خاورشناسان بسیار     ٢٧٤) زنده ١٩٠٩(مونتگمری وאت   

 محمد پیـامبر و سیاسـتمدאر      و   محمد در مدینه  ،  محمد در مکه  دאشته אست آثار אو در تاریخ صدر אسالم با عنوאن           
فلـسفه و کـالم     אز جملـه کتابهـای دیگـر אو         .  ترجمه شـده אسـت     نیزمشهور بوده و مورد אخیر به فارسی        بسیار  
وאت אز جمله خاورشناسانی אست که به       .  אست تأثیر אسالم بر אروپا در قرون وسطی       و   سالمیאسپانیای א ،  אسالمی

אو .  آن אرאئـه کـرده אسـت        ، شـوאهدی بـر    محمد در مدینـه   پیدאیش دیرهنگام سنت אعتقاد دאرد و در کتاب خود،          
 ٢٧٥.دאند های یهودی ـ مسیحی می مطالب قرآن رא متأثر אز آموزه

                                                 
٢٦٦ .Edward Brown . 
٢٦٧ .Reynold Nicholson . 
 . ٦٦٤ ـ ٦٦٧؛ بدوی، ص ٩١ ـ ٩٣، ص ٢؛ אلعقیقی، ج ٥١ ـ ٦٠طباطبایی، ص : ک.ر. ٢٦٨
 .  میالدی قرאر دאده אست که با نقل عقیقی و بدوی تفاوت دאرد١٩٧٥طباطبایی تاریخ وفات אو رא . ٢٦٩
٢٧٠ . Hamilton Gibb. 
 . ١٥١، ص ١אلحاج، ج . ٢٧١
 . ١٣٧طبایی، ص طبا. ٢٧٢
 ـ ١٣١، ص ٢؛ אلعقیقی، ج ٥٥٥ ـ ٥٥٨؛ بدوی، ص ١٣٤ ـ ١٤٠طباطبایی، ص : ک.؛ برאی אطالع بیشتر ر٥٥٨بدوی، ص . ٢٧٣
١٢٩. 
٢٧٤ .Montgomery Watt . 
 .١٤٨ـ ١٥٤طباطبایی، ص : ک.ر. ٢٧٥
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نگاری خود بـه بحـث אز         ار مشهور یاد شده، که در برخی موאرد نیز در آثار تاریخ           عالوه بر خاورشناسان بسی   
 در ٢٧٦)١٩٠٥م (אز جمله ویلیام مـویر  . אند אند، خاورشناسان دیگری نیز به אین موضوع توجه کرده         حدیث پردאخته 
عـالوه بـر   .  אسـت   زندگانی پیامبر و تاریخ אسالم، که چهار جلد אست، به بحث אز حدیث پردאختـه                کتابش دربارۀ 

کتـاب אو،   .  نیز به אین موضوع پردאخته باشد      مصادر אالسالم رسد אو در کتاب دیگر خود با عنوאن           אین، به نظر می   
بـا  . گرفتـه אسـت     رא به دلیل אستناد دقیق به منابع אسالمی، در دאنشگاههای هند و אنگلیس مورد אستناد قرאر می                

 ٢٧٧.کرده אست ئتهای تبشیری همکاری میאی متعصب אست که با هی אین همه אو مسیحی
 אز دیگر خاورشناسان אنگلیسی אست که آثـار فرאوאنـی در قالـب تـصحیح و چـاپ و                    ٢٧٨)١٩٨١م  (رאبسون  

אالسناد فی אلحدیث عند    .  אز جمله کارهای تصحیحی אو אست      دאوود  אبی و   سنن ترمذی . تألیف دربارۀ حدیث دאرد   
 ٢٧٩.אز جمله تألیفات حدیثی אو هستند...  و سالم אلحدیثی אإلساس אلثانی فאأل، موאد אلحدیث، אلمسلمین

 
 
 

 روسیه
אی برאی تدریس زبانهای شرقی در دאنـشگاههای آن کـشور در              نامه  شناسی در روسیه با تصویب نظام       آغاز شرق 

אش، کـه در پـی حملـه بـه       های خطـی     کتابخانۀ شاه عباس کبیر، با تمام نسخه       ٢٨٠.אوאیل قرن نوزدهم آغاز شد    
شناسـی در אیـن       سازی مطالعـات شـرق       אهمیت زیادی در غنی    ٢٨١,منتقل شده بود  » سن پطرزبورگ «بیل به   אرد

مطالعات مربوط به אیرאن אست که بـا אهـدאف       , شناسی روسی   אز جمله رویکردهای مهم شرق    . کشور دאشته אست  
در حوزۀ مطالعات   که     همچنان ٢٨٢ .אقتصادی و تجاری و به منظور دسترسی به אقیانوس هند صورت گرفته אست            

 ٢٨٣.אسالمی، به אدبیات عرب אهتمام دאشته אست
 و برتری روح علمـی شـناخته        ٢٨٤شناسی در روسیه به پیرאستگی אز אغرאض سیاسی و دینی           مطالعات شرق 

 ٢٨٥.شده אست؛ هر چند אین قاعدۀ کلی، אستثنائاتی هم دאرد
 ترجمـه شـده אسـت، پطروشفـسکی        אز جمله خاورشناسان نامدאر روسی که آثار گوناگون آنها بـه فارسـی              

نهـضت  ، تـاریخ אسـالم  ، אسـالم در אیـرאن  .  אست که موضوع אصلی مطالعاتش تـاریخ بـوده אسـت   ٢٨٦)١٩٧٧م  (

                                                 
٢٧٦ .William Muir. 
 .٦٣٧ ـ ٦٤٠؛ بدوی، ص ٦٠ ـ ٦١؛ شینی میرزא، ص ٥٩، ص ٢אلعقیقی، ج : ک.ر. ٢٧٧
٢٧٨ .Robson. 
 .٧٨ ـ ٧٩؛ شینی میرزא، ص ١٢٤ ـ ١٢٥، ص ٢אلعقیقی، ج : ک.ر. ٢٧٩
  .٣٤٢بارتولد، ص . ٢٨٠
  . میالدی١٨٢٨در אوאیل سال . ٢٨١
  .٣٤٣؛ بارتولد، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٥زمانی، پیشین، ص . ٢٨٢
 . ١٨٣، ص ١אلحاج، ج . ٢٨٣
  .٣٤٣؛ بارتولد، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٥زمانی، پیشین، ص . ٢٨٤
 .١٨٣ ، ص١אلحاج، ج . ٢٨٥
٢٨٦ .Petroushevsky . 
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باید دאنست که روح مادیگری و אلحاد بر مطالعات و تحلیلهای تـاریخی             .  אز جمله آثار אو אست     سربدאرאن خرאسان 
 ٢٨٧.نیز به خطا رفته אست... ر فهم آیات قرآن، אحکام אسالم و عالوه بر אین، وی در عین آنکه د. אو حاکم אست

 
 
 

 آمریکا
تضعیف دولتهای אروپـایی در طـول دو جنـگ جهـانی         . شناسی بسیار دیر אنجام شد      ورود آمریکا به عرصۀ شرق    

بـا توجـه بـه      . אول و دوم، عرصه رא برאی حضور آمریکا در صحنۀ جهانی، אز جمله در منطقۀ آسیا، فـرאهم آورد                  
 و אسـالم در      های الزم برאی مطالعات مربوط بـه شـرق          אهدאف سیاسی و אقتصادی آمریکا در אین منطقه، אنگیزه        

شناسـی    ترین مرאکز شـرق     אین روند حرکتیِ پرشتاب، آمریکا رא به سرعت به یکی אز مهم           . אین کشور پدیدאر شد   
 مرکز بزرگ علمـی     ١٣٠, شده אست تبدیل کرد؛ چنان که بر אساس پژوهشی که حدود سیزده سال پیش אنجام              

شناسی در אیـن منطقـه غلبـۀ אهـدאف             אز ویژگیهای شرق   ٢٨٨.אند  کرده  در کانادא و آمریکا در אین زمینه فعالیت می        
پژوهشهای محققان אین حوزه در אدبیات عـرب و فقـه אللغـه بـسیار     . سیاسی ـ אقتصادی بر אین مطالعات אست 
 ٢٨٩.کردنی نیست مقایسه, چه قدیمی و چه جدید, نهاسطحی و با پژوهشهای همتایان אروپایی آ

شناسی و خاورشناسـان مـشهور هـر منطقـه      نها گزאرشی مختصر אز مرאکز شرق     آنچه به طور אجمال آمد، ت     
شک خاورشناسی در کشورهای دیگر אورپایی نیز مطرح بوده אست و خاورشناسـان سرشناسـی אز آنهـا                    بی. אست

 . کنیم אی رعایت אختصار به آنها אشاره نمیאند که در אین مبحث بر سربرآورده
 
 
 

 چکیده
 :شویم در אین درس، به طور خالصه، با هشت مدرسه אز مدאرس خاورشناسی به شرح زیر آشنا می

 بر אسالم در و ردیهאسپانیا אز نخستین مرאکز خاورشناسی אست که نخستین فرهنگهای لغت، ترجمۀ قرآن  
אی  وریال در אین کشور אز نظر برخوردאری אز نسخ خطی אهمیت ویژهکتابخانۀ אسک. آن مدرسه تدوین شد

های آن אستوאری پژوهشها، فقدאن אنگیزۀ אستعماری، وجود אنگیزۀ تبشیری و  ترین شاخصه دאرد و مهم
پاالسیوس אز خاورشناسان مشهور אین مدرسه . אهتمام به تمدن عربی אسالمی مسلمانان در گذشته אست

 .در دورۀ معاصر אست
های خطی گیوم پاستل و منابعی که ناپلئون در  ترین مرאکز خاورشناسی אست که نسخه فرאنسه אز قدیمی 

ویژگیهای אین مدرسه گستردگی موضوعات و .  مطالعات رونق بخشیده אست مصر گرد آورده אست، به אین
 توאن مینیز  مهم آن אز مستشرقان. های دینی و אستعماری אست وجود אنگیزهکشورها، فرאوאنی تألیفات و 

 . کردאشارهو الئوست   سیلوستر دساسی، ساسینیون، کربن، بالشربه

                                                 
 .٧٠ ـ ٧٨طباطبایی، ص : ک.ر. ٢٨٧
  .٢٩٦ ـ ٢٩٧، ص  شناسی شرقزمانی، . ٢٨٨
  .١٩٠، ص ١אلحاج، ج . ٢٨٩
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های غنی و אمکانات خوب چاپ کتب به  هلند אز جمله مرאکز مهم دیگری אست که به دلیل کتابخانه 
دقت علمی، تنوع موضوعات، . های بزرگ خاورشناسی در آن شکل گرفته אست زبانهای شرقی، پروژه

مذهب پروتستان و אهدאف . ی אین مدرسه אستویژگیهاجامعیت خاورشناسان آن אز ی تألیفات و فرאوאن
אز خاورشناسان مهم آن دوزی، دخویه، . אستعماری به رشد خاورشناسی در אین منطقه کمک کرده אست

 .هستندونسینگ، موتسکی و یوبنال 
. ومندی بر مطالعات آن حاکم بوده אستدر אیتالیا به دلیل حضور وאتیکان در رم، رویکرد تبشیری نیر 

های خطی אرزشمند در آن אز ویژگیهای  محدود بودن مطالعات אین خطه به خاور نزدیک و وجود نسخه
 . خاورشناسان مشهور אیتالیایی هستندکایتانی و نالینو אز. مطالعات אین مدرسه אست

دאر شد و مطالعات خاورشناسی آن به در آلمان پژوهشهای جدی در زمینۀ خاورشناسی אز قرن هجدهم پدی 
فلوگل، وستنفلد، هوروفیتس، نولدکه، بروکلمان . دوری אز אهدאف دینی، سیاسی و אستعماری معروف אست

 .و شاخت אز خاورشناسان مشهور آن هستند
تنوع . های تبشیری و אستعماری تأثیر پذیرفته אست مطالعات خاورشناسی אنگلیسی، به شدت אز אنگیزه 

ات، گسترۀ وسیع جغرאفیایی مورد مطالعه، אختصاص ندאشتن آن به جوאمع مسلمانان گذشته و موضوع
برאون، نیکلسون، گیب و وאت نیز אز خاورشناسان . אهتمام به مطالعات عربی אز ویژگیهای مهم آن אست

 .مشهور آن هستند
کتابخانۀ אردبیل به روسیه های خطی  אنتقال نسخه. خاورشناسی در روسیه אز אوאیل قرن نوزدهم آغاز شد 

شناسی و مطالعات عربی، دوری אز  توجه به אیرאن. سازی אین مطالعات نقش مهمی دאشته אست در غنی
 .אغرאض سیاسی و برتری روح علمی אز ویژگیهای خاورشناسی در אین منطقه אست

ای سیاسی و ه אنگیزه. خاورشناسی در آمریکا پس אز جنگ جهانی دوم مطرح شد و به شدت رشد کرد 
 .אقتصادی نقش مهمی در رشد مطالعات אین منطقه دאشته אست

 



 

 

 جلسۀ هفتم

 )١ ( فعالیت مستشرقانۀگستر



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 .آشنایی با فعالیتهای علمی غیرمکتوب مستشرقان 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
های مختلفِ مؤثر در رشد و شکوفایی אستشرאق و مبانی آنان             پیش אز אین به تاریخچۀ تحول אستشرאق و אنگیزه        

ترین مدאرس و مشهورترین خاورشناسان هـر مدرسـه در جهـان غـرب                و نیز مهم  ... ث אز نبوت، قرآن و      در بح 
 .پردאختیم

برאی رسـیدن بـه شـناختی    . אند مستشرقان در تعامل خود با شرق، فعالیتهای علمی مختلفی رא سامان دאده         
ها، الزم אسـت فعالیتهـای مختلـف        نאری آ تأثیرگذتر אز مستشرقان و فعالیتهای علمی אیشان و نیز رאههای             ژرف

 .غیرمکتوب آنها نیز بررسی شود
 
 
 
 

 فعالیتهای مستشرقان
אین אفرאد אز   . אند  אستفاده کرده » ای مستشرقان אبزאره«، برאی پردאختن به אین بحث אز عنوאن         برخی אز نویسندگان  

אصـل    در ،تفاوت عنوאن که   رسد به نظر می   ٢٩٠.گیرند برאی رسیدن به אهدאف و אغرאض خود بهره می        אین عنوאن   
 אبزאری بودن אین    وتا حدی با دאوری همرאه אست       » אبزאر« که عنوאن    ؛ چرא אستبرخاسته  نوع نگاه به אستشرאق     אز  

 انلفـ ؤمאیـن   کـه  ، در حـالی ندرسـا  مـی ت،  علمی نیسکه لزوماً،  خاصیبرאی رسیدن به אهدאف نوع مطالعات رא 
 زא ٢٩١.، توجیـه کننـد  ... و ی موضـوعی ها فهرستאز جمله در تدوین  وאرد،  در تمام م   چنین ذهنیتی رא     אند  نتوאنسته
 .دهیم رא به دلیل دوری אز אرزشگذאری ترجیح می» فعالیت «ما عنوאنאین رو 

توאن به دو نوع مکتوب و غیرمکتوب و هر کدאم رא به چنـد دسـته                  فعالیتهای مستشرقان رא אز یک نگاه می      
گـذאری مؤسـسات      ــ پایـه   ٢ـ تأسـیس کتابخانـه؛      ١: אند אز   ستشرقان عبارت فعالیتهای غیرمکتوب م  . تقسیم کرد 

 هـای   ها و کنگره    ـ برپایی همایش  ٤ـ تأسیس مؤسسات אنتشارאتی آثار شرقی؛       ٣پژوهشی و آموزشی و جمعیتها؛      
 .אلمللی بین

                                                 
 .»وسائل אلمستشرقین: אلمبحث אلثالث« به بعد، ٤٩عمر رضوאن، ص : ک.ر .٢٩٠
 .، ذیل دאل٥١ص : ک. ر.٢٩١



 

http://vu.hadith.ac.ir ٧٣

 ــ تـصحیح نـسخ خطـی؛        ١: شـود   بنـدی مـی     فعالیتهای مکتوب مستشرقان نیـز در אیـن گروههـا دسـته           
 ــ אنتـشار مجـالت؛      ٥نویـسی؛     ــ دאئـرة אلمعـارف     ٤های موضـوعی؛      ـ فهرست ٣ها؛    نگاری کتابخانه   ستـ فهر ٢
با توجه به אینکه فعالیتهای تـألیفی مستـشرقان رא،          . ـ تألیف و پژوهش   ٧ـ ترجمۀ متون و در رأس آنها قرآن؛         ٦

هیم کرد، در אینجـا تنهـا بـه         با توجه به موضوع אین فعالیتها، در بخشهای آینده به تفصیل بیشتری بررسی خوא             
 .کنیم אختصار آنها رא بررسی می

 
 
 

  فعالیت غیرمکتوب مستشرقان)אلف
 ـ به وجود آوردن کتابخانه١

هـای    ترین אقدאمات مستشرقان אست که موجب شده אست تا گنجینـه            های خطی، یکی אز کهن      گردآوری نسخه 
هایی غنی بـرאی پژوهـشگرאن אیـن       و کتابخانه  אرزشمندی אز میرאث אسالمی در کشورهای غربی نگهدאری شود        

های غربی فرאهم آمده אسـت، אمـا          هایی אز میرאث موجود در برخی کتابخانه        هر چند فهرست  . ها فرאهم آید    حوزه
و . های אروپایی در دست نیـست       هنوز آمار دقیق و كاملی אز אین گنجینۀ אرزشمند آثار אسالمی و عربی در كشور              

 ٢٥٠٠٠٠هـا رא در آغـاز قـرن نـوزدهم،            برخی، تعدאد אین نـسخه    . אست   آن ناشناخته    همچنان بخش عظیمی אز   
 كتابخانۀ ملی پاریس، بیش אز      ٢٩٢.אند که قطعاً در دو قرن אخیر بر شمار آن بسیار אفزوده شده אست               نسخه دאنسته 

 تــوאن در  در آلمــان، صــدها جلــد אز كتابهــای خطــی نفــیس رא مــی٢٩٣. جلــد كتــاب خطــی عربــی دאرد٧٠٠٠
هـای دאنـشگاههای      های هارتمان، فیش، مونیخ، هامبورگ، موزۀ هنر و فنون אسالمی برلن و كتابخانه              كتابخانه

 تنها فهرست كتابهای عربی كتابخانۀ سلطنتی برلین، در ده جلد فرאهم           . بن، مونیخ، هامبورگ و الیپزیگ یافت     
 ٢٩٤.شده אست

 كتابخانۀ אسكوریال אسپانیا، دو هـزאر نـسخۀ          و ٢٩٥ نقشه و سند عربی אست     ١٨٤٦كتابخانۀ وאتیكان حاوی    
تأسیس سال  (كه كتابخانۀ بودلی      همچنان.  دאشته אست   جامانده אز تمدن باشكوه אندلس رא در خود نگه          خطی به   
هـای خطـی אیـن     های خطی عربی رא در אنگلستان دאرد و بر אساس فهرستی אز نسخه     بیشترین نسخه )  م ١٦٠٣

كتابخانۀ لیدن در هلند نیز مجموعۀ گرאنبهایی       . ثبت شده אست  )  فهرست جدאگانه  در دو ( مورد آن    ١٧٠٠كشور،  
 ٢٩٦.אز אین منابع رא در אختیار دאرد

بخشی אز آنها در تهاجمهای نظامی به مناطق        . אین میرאث אرزشمند به صورتهای گوناگونی گرد آمده אست        
אی   یافته جمع شـده و پـاره        ایی سازمان ه  مختلف توسط قوאی אشغالگر به غارت رفته אست؛ برخی در پی کوشش           

 .در نتیجۀ جستجوهای فردی فرאهم آمده אست
 .گرאد אست های אسالمی، فرאهم آمده אست، كتابخانۀ لنین هایی كه در پی غارت گنجینه אز جمله كتابخانه

                                                 
 .٦٧ عمر رضوאن، ص .٢٩٢
 .١٢٨، ص ١سالم אلحاج، ج  .٢٩٣
 .٣٤٣ ـ ٣٤٤، ص ٢אلعقیقی، ج : ک. ر.٢٩٤
کنـد کـه کتابخانـۀ     ؛ خـسروشاهی אشـاره مـی   ١٤٠، ص ١سالم אلحـاج، ج    : ک.برאی آشنایی با مخطوطات كتابخانۀ אیتالیا ر       .٢٩٥

 . ٤٠وאتیکان بالغ بر یک میلیون نسخه، کتاب دאرد که هفتاد هزאر آن خطی و قدیمی אست؛ خسروشاهی، ص
 . ١٠٦ ـ ١٠٩، ص شناسی شرقزمانی،  .٢٩٦
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 :نویسد شناسان روسی، می ترین شرق ، אز بزرگ) م١٩٣٠(بارتولد 
گذאری کـرد و    توאن آن رא قیمت     وفقیتی אست كه نمی   عالوه بر آن، دאنش روس مرهون م      

گـرאد   آن مجموعۀ אردبیلی نسخ خطی فارسی אست كه אكنون در كتابخانۀ عمـومی لنـین              
. مرهون شاه عباس كبیـر אسـت      ) در אوאیل قرن هفدهم   (تأسیس كتابخانۀ אردبیل،    . אست

روس در پی    شبه دست אرت  )  م ١٨٢٨در אوאیل   (אین کتابخانه پس אز تصرف شهر אردبیل        
 ٢٩٧.توجهات سنكووسكی و אصرאر אو به پیطرزبورگ منتقل شد

אی مهم אست کـه אگـر نگـوییم           آوری شده אست، به אندאزه      گرאد جمع   אی که در لنین     های خطی   אرزش نسخه 
 ٢٩٨.ترین آنها אست کم אز مهم جایگاه نخست رא در میان همۀ کشورهای אروپایی دאرد، دست

 جلد אز كتابهای خطی و אسالمی       ٣٢٠،   میالدی ١٦٥٤به سال    אسالمی   یشورهاناپلئون نیز در حمله به ك     
 ٢٩٩.شود رא به پاریس منتقل كرد كه אین کتابها در كتابخانۀ ملی پاریس نگهدאری می

ها و אنتقال آنها به אروپا رא باید بهترین حالت برخورد غربیان با میرאث אسـالمی تلقـی                    אلبته غارت کتابخانه  
کـه در     زدند؛ چنان   ها رא آتش می     درאیت و متعصب کتابها و کتابخانه       فهم، بی   خی موאرد، אفرאد کم   كرد؛ چون در بر   

 ٣٠٠.غرناطه یک میلیون کتاب و در طرאبلس، سه میلیون کتاب در طول جنگهای صلیبی سوزאنده شده אست
 
 

 لیدن
یافتـه در جـستجوی آثـار         نאی سازما   ترین مرאکز تصحیح و نشر کتب אسالمی و عربی، كه به گونه             یکی אز مهم  

 . אرزشمند אسالمی بوده אست، کتابخانۀ لیدن در هلند אست
با توجه به אرتباط و نزدیکی هلند با אمپرאتوری عثمـانی  .  میالدی تأسیس شد١٥٧٥دאنشگاه لیدن در سال  

ز אیـن رو    کردنـد؛ א    ها تسلط بر زبانهای شرقی رא یکی אز نیازهای عصر خود تلقـی مـی                و کشور مرאکش، هلندی   
ست که بـه  א مرאکزی هلند אز نخستین. در مرאکز علمی אین کشور روאج پیدא کرد     عربی    و عبریزبانهای  تدریس  
 .دروی آور فرهنگ لغات عربی ۀزبان عربی و تهیتدریس 

. پژوهـان تبـدیل شـده אسـت         های خطی نیز به کعبۀ آمـال عـرب و אسـالم             آوری نسخه   لیدن אز نظر جمع   
هـای خطـی پردאختنـد کـه برخـی אز             آوری نـسخه    سه بسیار زودتر אز دیگر مرאکز به جمع       پژوهشگرאن אین مؤس  

 :ترین فعالیتهای آنها به شرح زیر אست مهم
 در مدت چهار سال زندگی در شرق، نزدیک به سیـصد نـسخۀ خطـی عربـی،                  ٣٠١)م ١٦٦٧(ـ ژאکوب گلیوس    ١

 .آوری و به لیدن منتقل کرد ترکی و فارسی رא جمع
کرد، حدود     میالدی در אستانبول زندگی می     ١٦٤٤که در لیدن تحصیل کرده بود و אز سال          ) م ١٦٦٥(ـ وאرنر   ٢

هزאر نسخۀ خطی אز آثار אسالمی رא در کتابخانۀ شخصی خود گرد آورده بود و همۀ آنها رא به همرאه کتابهـایش                      
، گـسترش یافـت و در         انـه پس אز אو אین مجموعۀ نفیس خطـی و کتابخ         . به کتابخانۀ دאنشگاه لیدن وאگذאر کرد     

                                                 
 .٣٤٣بارتولد، ص  .٢٩٧
  .٣٤٧همان، ص . ٢٩٨
 .١٠٧ زمانی، پیشین، ص ٢٩٩.
 .١٠٥همان، ص  ٣٠٠.
 .یاد كرده אست)  م١٦٦٨(زمانی אز جولیوس نامی  .٣٠١
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 آخرین فهرستی كه אز كتابهای خطی אین        درکه     چنان ٣٠٢شناسان تبدیل شد؛    نتیجۀ آن لیدن به کعبۀ آمال عرب      
 ٣٠٣.كتابخانه تهیه شده אست، نام بیش אز ده هزאر عنوאن كتاب آمده אست

 گـردآوری شـده      در نتیجۀ جستجوهای فردی    های אرزشمند   نسخهگفته، بخشی אز אین       در کنار موאرد پیش   
 .אست

آوری   אنـد، بـه جمـع       بسیاری אز مستشرقان که در کشورهای אسالمی، دאرאی موقعیت علمی یا אدאری بـوده             
برخی אفرאد هم تنها به همـین منظـور بـه אیـن کـشورها سـفر                 . אند  های خطی عالقۀ شدیدی نشان دאده       نسخه
آوری אسناد تاریخی به شـهرهای        ه منظور جمع  אند אز جمله یوسف هالیوی فرאنسوی، که در قرن نوزدهم، ب            کرده

 سند تاریخی تهیـه و حاصـل پژوهـشهایش رא در مجلـۀ              ٦٨٦نجرאن و مأرب به یمن سفر كرد و در سفر خود            
»Asiatique« ٣٠٤.كرد)  م١٨٧٤( چاپ 

یکی دیگر אز عالقمندאن فرאنسوی אسـت کـه در چنـد نوبـت بـرאی گـردآوری                  ٣٠٥) م ١٥٨١ (گیوم پوستل 
אو در نخستین سفر خود با جلب رضایت دربار فرאنسه          . ه کشورهای אسالمی سفر کرده אست     مخطوطات شرقی ب  

 به مصر و אستانبول رفت و در نوبت دیگر به قدس و دومرتبه به אستانبول سفر کرد و آثـار گونـاگونی، אز جملـه              
 ٣٠٦.رא گرد آورد... آثار אبو אلفدאء، و یوحنای دمشقی و 

אی جالـب אز      هـای خطـی אسـت کـه مجموعـه           القمنـدאن بـه نـسخه      אز دیگـر ع    ٣٠٧) م ١٧٣٦(جرج سیل   
אین مجموعه پس אز مرگ אو به همرאه کتابخانـۀ رאدکلیـف            . عربی، فارسی و ترکی رא گرد آورده بود       مخطوطات  
 ٣٠٨.شوند  بعدها به کتابخانۀ بادلی אکسفورد وאگذאر شد که تا به אمروز در همانجا نگهدאری میخریدאری و

یکـی دیگـر אز شخـصیتهایی אسـت کـه در            ٣٠٩) م ١٦٩١(ان אنگلیـسی، אدوאرد پوکـوک       در میان خاورشناس  
 رسد،  نسخه می ٤٢٠אی אرزشمند و مفصل אز کتابهای خطی رא که به             کشورهای אسالمی به سر برده و مجموعه      

 ٣١٠.אین مجموعه پس אز مرگ אو در אختیار کتابخانۀ بادلی قرאر گرفت. گرد آورده אست
 هایی אرزشمند אز میرאث مسلمانان      یافته یا نظامی، אروپائیان، مجموعه      فردی، سازمان سان با تالشهای      بدین

אی که در אین زمینه صـورت گرفتـه אسـت، بایـد אز تأسـیس                   אز אقدאمات تازه   ٣١١.در کشورهای غربی فرאهم آمد    
ری אیـن کتابخانـه بـا همكـا       .  مـیالدی یـاد کـرد      ١٩٦٥كتابخانۀ تخصصی شیعه در شهر كلن آلمان به سـال           
ترین منـابع فقهـی،    به همت אین پژوهشگر شیعی، مهم. پروفسور فالطوری در دאنشگاه كلن تأسیس شده אست   

                                                 
 .EI٢ مدخل مستشرقون ٣٠٢.
 .١٠٣ زمانی، پیشین، ص .٣٠٣

 .١٠٥همان، ص  ٣٠٤.
٣٠٥ .Guiallame postel. 
 .١٥٨، ص ١؛ אلعقیقی، ج ١٦٧ـ ١٧٣بدوی، ص : ک. ر.٣٠٦
٣٠٧ .George sale. 
 .٤٧، ص ٢؛ אلعقیقی، ج٣٨٧بدوی، ص : ک.ر .٣٠٨
٣٠٩ .Edward pococke. 
 .٤١ ـ ٤٢، ص ٢אلعقیقی، ج  .٣١٠
هـای آن کـشور אختـصاص دאده         عقیقی در کتاب سه جلدی אرزشمند خود، در بحث אز هر کشور، بخشی رא هم به کتابخانـه                  .٣١١
 .אست
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אین کتابخانه در زمینـۀ معرفـی شـیعه אهمیـت          .  و كالمی شیعه در אین كتابخانه گرد آمده אست         فلسفیאصولی،  
 ٣١٢.بسیاری دאرد

 
 
 ـ تشکیل مؤسسات آموزشی٢

مؤسـساتی در   زمان با پیدאیش אستـشرאق،        گفته آمد، هم  گیری אستشرאق      شکل  که در بحث تاریخچۀ    نهوگ همان
در سرتاسر אروپا پدید آمد و مدאرس و دאنشگاههای مختلـف  به سرعت  زبان عربی ۀقالب مرאکز آموزش و ترجم  

 ٣١٣. کردندتأسیس کرسی زبان عربی رא با توجه به نیاز روزאفزون به آن ،אروپایی
 ١٥٨٧سـال    ی אز مرאکز مهم آموزش زبـان عربـی در فرאنـسه אسـت کـه אز                یک ) م ١٥٣٠(٣١٤کالج فرאنسه 

. رא در אیـن زمینـه تربیـت کـرده אسـت           و دאنشمندאن بـسیاری      شده   تأسیسکرسی زبان عربی در آن      میالدی،  
 به منظور تربیت سفیرאن و بازرگانان برאی אعزאم بـه            میالدی ١٧٩٥ۀ شرقی در پاریس      ملی زبانهای زند   ۀمدرس

رقی تأسیس شد، یکی دیگر אز مرאکز آموزشی مهم אروپا אست که پس אز حضور دِساسـی در אیـن                    کشورهای ش 
مندאن به زبانهای شرقی به شدت به אین مدرسه توجه کردند و אین مدرسه به قدری رونـق یافـت                      مرאکز، عالقه 

یـن مرکـز تحـصیل      بسیاری אز دאنـشمندאن معاصـر، در א       . رسد  אی در אین زمینه به پای آن می         که کمتر مؤسسه  
 دאنشگاه  ٣١٦.کنند   دאنشگاه یا مرکز در زمینۀ آموزش زبانهای شرقی فعالیت می          ٥٦ در אنگلستان نیز       ٣١٥.אند  کرده

 میالدی کرسی مـستقل زبـان       ١٦٣٣אز مؤسسات آموزشی مهم אین کشور אست که אز سال           )  م ١٢٥٧(کمبریج  
عـالوه بـر אیـن، برخـی        . אنـد   ه تحصیل کرده  عربی در آن تأسیس شده و خاورشناسان مشهوری در אین دאنشگا          

 در آلمـان، در کنـار   ٣١٧.אنـد   دאنشمندאن مسلمان نیـز در אیـن دאنـشگاه بـه تحـصیل یـا تـدریس مـشغول بـوده          
 ١٨٨٧אند، باید אز مرکز زبانهای شرقی هم یاد کرد کـه در سـال                 دאنشگاههای متعددی که متکفل אین אمر بوده      

אی אز کتابهای درسی رא برאی آموزش زبان عربـی منتـشر              شد و مجموعه  میالدی توسط زאخا در برلین تأسیس       
 ٣٥ مـیالدی،    ١٩١٤کـه کتابخانـۀ آن، در سـال           אند، همچنان   عالمان بسیاری نیز در אین مرکز تربیت شده       . کرد

 ٣١٨.هزאر جلد کتاب در אختیار دאشته אست
موزش زبان عربی رא آغاز کرد،      ، آ ) م ١٥٩٣(دאنشگاه لیدن در هلند که بیست سال پس אز تأسیس در سال             

 .ترین مرאکز آموزش زبان عربی در אروپا אست ترین و مهم یکی دیگر אز قدیمی
אی نیز تمام یا بخشی אز کار خود رא بـه             در کنار دאنشگاههای אروپا، مدאرس، مؤسسات و אنجمنهای جدאگانه        

شهای علمی در فرאنـسه، אنجمنهـای       مؤسسۀ تحقیق و تاریخ نصوص و مرکز پژوه       . אند  אین حوزه אختصاص دאده   
آسیایی و شرقی در پاریس، אنگلستان، آلمان، אیتالیا و آمریکا אز جملۀ אین مرאکـز هـستند کـه אز قـرن نـوزدهم                        

شناسـی آلمـان אسـت كـه بـا            אز جمله مؤسسات فعال در אین زمینه، جمعیت شرق        . אند  فعالیت خود رא آغاز کرده    

                                                 
 .١٣٧ و ١٣٦زمانی، پیشین، ص  .٣١٢
 .عقیقی؛ نخستین مبحث در معرفی هر کشور، مؤسسات آموزشی آن אست: ک.ایی با אین موאرد ر برאی آشن.٣١٣
٣١٤ .College de france. 
 .١٣٩ ـ ١٤٠، ص ١ج :  אلعقیقی.٣١٥
 .٩، ص ٢ همان، ج .٣١٦
 .١٠همان، ص  ٣١٧
 .٣٤٢ ـ ٣٤٣همان، ص  .٣١٨
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 کتابهـای گونـاگون و تأسـیس مرאكـزی در بیـروت، אسـتانبول، قـاهره،               ها، אنتشار مجـالت و      برگزאری همایش 
 ٣١٩.אصفهان و بغدאد در אین אمر مشاركت فعال دאرد

אین فعالیتها در قرن بیستم نیز روند رو به گسترشی رא در دאنشگاههای معتبر دنیا پی گرفته אست، به ویژه                    
دאنـشگاه مـک گیـل در       . אنـد   به אین مسائل روی آورده    تر אز کشورهای אروپایی       در آمریکا و کانادא، که دیرهنگام     

אز جملـه دאنـشگاههای     ... مونترאل کانادא و دאنشگاههای بوستون، کلمبیا، شیکاگو، هاروאرد، پرینـستون، ییـل و              
אی که بر אسـاس برخـی    پردאزند؛ به گونه ها به مطالعات אسالمی نیز می     آمریکایی هستند که در کنار سایر دאنش      

 نکتـۀ بـسیار مهـم در אیـن          ٣٢٠.شناسی در آمریكا وجـود دאرد        حال حاضر پنجاه مركز پژوهشی אسالم      آمارها، در 
אی אز אین کشورها، در دאخل کشورهای אسالمی، دאنشگاه یا مؤسسات پژوهشی تأسیس               زمینه אین אست که پاره    

کـه     همچنـان  ٣٢١.اهها אست אند که دאنشگاه آمریکایی بیروت و دאنشگاه آمریکایی قاهره אز جملۀ אین دאنشگ              کرده
در کشورهای مختلف אسالمی، مانند مصر، مرאکش، تونس، אلجزאیر، لبنان و هند،            ... אنگلستان، فرאنسه، آلمان و     

 ٣٢٢.אند گذאری کرده مطالعات شرقی یا عربی متعددی رא پایه
ه در كنفـرאنس  گونـه كـ   همان. گیرند אلبته אین مرאكز در برخی موאرد در خدمت فعالیتهای تبشیری قرאر می           

 :جهانی تبشیر در אدینبورگ، یكی אز فعاالن אین جریان، به אستفاده אز چنین مرאکزی توصیه كرده אست
گیـری אز     אسالم جدید بر مبنای قرآن و بدون بهره       (אی    زبان چنین مطالعه    دאنم به جز دنیای عرب      من نمی «
بنابرאین، به אعتقاد   . خوאهد بود » قاهره«تگویی   و گف   هیچ بحث   بیتوאند אنجام شود؟ آن مکان        در كجا می  ) سنت

بسیاری אز ما، باید یک مركز مطالعات عربی به طور آرאم و بی سر و صدא در آنجا تأسیس شـود تـا در آینـده در            
 ٣٢٣».خدمت تمام مبلغان مذهبی در كشورهای אسالمی باشد

ـ                    אلبته پاره   همكـاری   ٣٢٤.شـوند   ت مـی  אی אز אیـن مرאكـز אز نظـر مـالی توسـط كـشورهای אسـالمی حمای
تر پذیرش دאنشجو، بـه ویـژه در دאنـشگاههای غربـی، تـأثیری                پژوهشگرאن مسلمان با אین مرאكز و אز آن مهم        

سلمان  مـ پژوهـشگرאن ن دאنشجویان و  ایممستشرقان در   دیدگاههای   سو   ک אز ی  ؛سویه بر جای گذאشته אست    دو
אی، همدالنـه אیـن       کـه عـده     گذאشته אسـت؛ چنـان    منتشر شده אست كه אین אمر خود دو نتیجۀ متفاوت بر جای             

אی دیگر، باآگاهی     عده. אند  دیدگاهها رא گسترش دאده و در برخی موאرد، آنها رא به طور كامل یا جزئی تکرאر کرده                
אز سوی دیگر حضور אیـن دאنـشجویان        . אند    אز دیدگاهها و در برخی موאرد شبهات آنها، אقدאم به پاسخگویی كرده           

 .رאكز آموزشی غربی خود به تعدیل و אصالح دیدگاههای مستشرقان منجر شده אستمسلمان در م

                                                 
 .٢٨٧ ـ ٢٨٨زمانی، پیشین، ص . ٣١٩
 . ٣٠١ همان، ص ٣٢٠.
 .٣٤٦ ـ ٣٤٧ همان، ص ٣٢١.
؛عقیقی در بحث אز هر کشور، پس אز پردאختن به مرאکز و دאنشگاهها، به مؤسسات وאبسته به آنها در ١٧١ ـ  ١٧٢אلویری، ص .٣٢٢

به بعد، برאی אنگلستان؛ אلبتـه אیـن        ١٢، ص   ٢ برאی فرאنسه؛ ج     ١٤١، ص   ١ج  : ک.برאی نمونه ر  . کشورهای אسالمی هم אشاره دאرد    
 .دאرد...  غربی مثل אسکاتلند، אیرلند، کانادא و کشور مؤسساتی نیز در کشورهای دیگر

  .١٩١ ص وאتیكان،خسروشاهی، . ٣٢٣
 .٣٤٣ ـ ٣٤٤زمانی، پیشین، ص : ک. ر.٣٢٤
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 ـ تشکیل مؤسسات אنتشارאتی و چاپخانه٣
دربارۀ نخستین کتاب   . אز دیگر فعالیتهای مستشرقان، چاپ آثار אسالمی به زبانهای عربی، فارسی و ترکی אست             

اق نظر وجود ندאرد، ولی به אحتمال زیاد، אین مـسئله אز            شده در אروپا و تاریخ چاپ نخستین قرآن، אتف          عربی چاپ 
های عربی در نیمۀ نخست قرن شانزدهم در رم تأسیس شد کـه      نخستین چاپخانه . رود  قرن شانزدهم فرאتر نمی   

طولی نکـشید    אما   ٣٢٥.هدف آنها در برخی موאرد تبشیری و به منظور تبلیغ אنجیل و مسیحیت به زبان عربی بود                
، در  شانزدهم پس אز آن در אوאخر قرن        .ها، به چاپ رسید      نیز در אین چاپخانه    نا و متون دیگر عربی    سی  که آثار אبن  
 مـیالدی   ١٨١٢אز سـال    . گذאری شـد    های عربی پایه    هلند و آلمان و به تدریج در سرאسر אروپا، چاپخانه          ،پاریس

خانه با دאشتن حروف بیست زبـان       אین چاپ . چاپخانۀ بریل در لیدن، در صدر אین مؤسسات אنتشارאتی قرאر گرفت          
 عنوאن کتاب جدید، سی نشریه و سیزده سـالنامه رא بـه زبانهـای مختلـف     ١٨٠شرقی، به طور متوسط هر سال     

دאئرة אلمعارف אسالم با همۀ آوאنگاریهای ویژۀ آن، אز جملـه آثـار אرزشـمندی אسـت کـه در אیـن                      . کرد  چاپ می 
  مهـم دیگـر در אیـن زمینـه در فرאنـسه، אنگلـستان، هلنـد        هـای   چاپخانـه  ٣٢٦.אنتشارאت به چـاپ رسـیده אسـت       

 ٣٢٧.و آلمان אست
مندی אز حمایتهـای      ها، אنجمنها نیز با بهره      در کنار אین مؤسسات، אنتشارאت وאبسته به دאنشگاهها، کتابخانه        

 .אی یافتند ده مالی مؤسسات متبوع خود، אعتبار و رونق گستر
 
 
 مللیهای بین אل ـ برپایی همایش و کنگره٤

گردهمـایی  . אی و بـین אلمللـی אسـت         هـای منطقـه     ها و کنگـره     אز جمله فعالیتهای مستشرقان، برپایی همایش     
پژوهشگرאن، در هر سطح و شکلی که باشد، نقش مؤثری در نشر אفکار و عقاید، אیجاد همـدلی و تقویـت یـک                

برאی طرح دیـدگاههای خـود بهـره        אی کارآمد אز אین شیوه         אز אین رو مستشرقان به گونه      ٣٢٨جریان فکری دאرد؛  
אی و بـین אلمللـی برگـزאر          אندیشی رא אز سطوح محدود دאنشگاهی تا سطوح باالتر منطقه           אند و جلسات هم     گرفته
ها، بین אلمللی אسـت    نوع نخست אین همایش٣٢٩:توאن به دو دسته تقسیم کرد ها رא می    אین نوع نشست  . אند  کرده

 مـیالدی در    ١٨٧٣ز جملۀ אین موאرد אست کـه نخـستین بـار در سـال                א ٣٣٠شناسی  که کنگرۀ چهارساالنۀ شرق   
شناسـی رא بـه خـوبی         ها در طول مدتی که تشکیل شده אست، تحوالت شـرق             אین کنگره  ٣٣١.پاریس برگزאر شد  

                                                 
٣٢٥. EI٢/must.../B.٢.printing. 
 .١١٢ ـ ١١٣، ص شناسی شرق؛ زمانی، ١٧٥ ـ ١٧٦ אلویری، ص ٣٢٦.
 .٢٢، ص אلترאث אلعربی و אلمستشرقون؛ ١١٣ ـ ١١٥زمانی، همان، ص  .٣٢٧
 .٦٤عمر رضوאن، ص : ک.ر ٣٢٨
های سرّی ویژۀ مستشرقان و دسـتۀ         دستۀ نخست کنفرאنس  : کند  محمد قطب آنها رא אز جهت دیگری به دو دسته تقسیم می            ٣٢٩

 .٧؛ قطب، ص ٣٢٧شناسی، ص  شرقهای علنی אست؛ زمانی،  دوم کنفرאنس
: ک.ر אنـد؛  אند و بعدها بـه صـورت چهارسـاالنه درآمـده     هشد ها در مقاطع אولیه با فاصلۀ دو و سه سال تشکیل می  אین کنگره.٣٣٠

 .٣٦٥ ـ ٣٦٧، ص ٣אلعقیقی، ج 
 عمـر رضـوאن،    : ک.ها، محل تشکیل، موضوع بحث و ریاست همایش ر          ترین אین همایش    هایی אز مهم     برאی آشنایی با نمونه    .٣٣١
؛ عقیقـی تـاریخ دقیـق و محـل     ٥٦  אست؛ صـادقی، ص  ؛ صادقی عین همین مطلب رא אز همان منبع گزאرش کرده٦٣ ـ  ٦٤ص 

، یعنی سی کنگره، آورده و موضوعات مورد بحث در برخی אز آنها رא بـه تفـصیل                  ١٩٦٤تا  ١٨٧٣ها رא אز سال       برگزאری אین کنگره  
 .٣٦٥ ـ ٣٧٠، ص٣گزאرش دאده אست؛ אلعقیقی، ج 
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شناسی چگونه אز موضوعات عام و پرאکنده به تـدریج رونـد              دهد که مطالعات شرق     کند و نشان می     منعکس می 
کنندگان،   در نخستین کنگره که در فرאنسه تشکیل شد، بیش אز نیمی אز شرکت            . ده אست تخصصی شدن رא پیمو   

که شمار آنها אز هزאر نفر بیشتر بود، فرאنسوی بودنـد و نماینـدگان کـشورهای آسـیایی، بـه همـرאه نماینـدگان                 
شـایان  . دאدند میکنندگان رא تشکیل      کشورهای آفریقایی و آمریکای التین تنها حدود پنج درصد אز کل شرکت           

رتبـه، کارشناسـان אسـتعماری و     توجه אینکه در אین کنگرۀ آغازین، شاهزאدگان، אشرאف، دیپلماتها، نظامیان عالی      
دهـد کـه      فروشان نیز شرکت کرده بودند که אین אمر به خوبی نشان می             حتی بازرگانان کاالهای شرقی و عتیقه     

 .لیت علمی دאنشگاهی جا نیفتاده بوده אستشناسی به صورت یک فعا هنوز در آن زمان مفهوم شرق
 :بندی کرد توאن با توجه به موضوعات مورد توجه در آنها، در چهار دوره طبقه ها رא می אین کنگره

در אین دوره شـانزده کنگـره برگـزאر شـده אسـت کـه طـی آن بیـشتر بـه                : ـ دورۀ نخست تا جنگ جهانی אول      
 .سی توجه شده אستشنا شناسی و زبان پژوهشهای نژאدی، باستان

 אین دوره شامل چهـار کنگـره אسـت کـه در آنهـا بـه موضـوع ملتهـا توجـه                      : ـ دورۀ دوم تا جنگ جهانی دوم      
 .شده אست

در אین دروه هشت کنگره برگزאر شده که در آنها، بیشتر به مظاهر زندۀ فرهنـگ و تمـدن جوאمـع           : ـ دورۀ سوم  
 .شرقی توجه شده אست

 مطالعات جامع    شناسی شرقی و گسترش     شود، شرق    که אز אوאخر قرن بیستم آغاز می       در אین دوره  : ـ دورۀ چهارم  
 .دربارۀ فرهنگ شرق و אفزאیش مطالعات تخصصی در אین حوزه مورد تشویق و حمایت قرאر گرفته אست

 ٣٣٢.رسد  میالدی به سی مورد می١٩٨٠ها تا سال  شمار אین کنگره
 میالدی به بعد به طـور       ١٨٤٩ مستشرقان در آلمان که אز سال        توאن אز کنفرאنس    ها می   در کنار אین کنگره   

 ٣٣٣. אلمللی مستشرقان در آکسفورد یاد کرد شود و نیز کنفرאنس بین برگزאر می» درسدن«مرتب در شهر 
های محدود به یک مؤسسه אسـت کـه           אی یا همایش    های ملی، منطقه    ها، همایش   نوع دوم אز אین همایش    

شـوند، در   ها برگـزאر مـی     ها که بیشتر با توجه به مناسبت        אین نوع همایش  . شود  ر می دربارۀ موضوعی ویژه برگزא   
 .ها و نگرشها אثرگذאرند دهی به دغدغه جهت

مدرسـۀ  . شود  ها بسیار متنوع و مختلف هستند که برאی نمونه تنها به یک مورد אشاره می                אین نوع همایش  
 کنفرאنس بـا    ٣٦ میالدی،   ١٩٩٠ـ  ١ یک سال تحصیلی     شناسی و آفریقاشناسی אروپا، در طول       های شرق   بررسی

میرאث تصوف אیرאنی، گروههای אسالمی     : موضوعات مختلف برگزאر کرده אست که אز جملۀ آنها موאرد زیر אست           
  ٣٣٤... .درگیر در مصر، مسلمانان در آسیای میانه، یهودیان در بخارא و چین، زنان و אسالم و حکومت و 

                                                 
، ٣گره ذکر کـرده אسـت؛ אلعقیقـی، ج           میالدی سی کن   ١٩٦٤ تا   ١٨٧٣؛ عقیقی تعدאد آن رא אز سال        ١٨١ و   ١٨٠ אلویری، ص    .٣٣٢
 .٣٦٥ ـ ٣٦٦ص 
 .٣٢٨ زمانی، پیشین، ص .٣٣٣
 .٣٢٨ ـ ٣٣٠ همان، ص   زمانی،.٣٣٤
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 چكیده
برאی رسیدن بـه شـناختی      . אند  مل خود با شرق، فعالیتهای علمی گوناگونی رא سامان دאده         مستشرقان در تعا   

تر אز مستشرقان و فعالیتهای علمی אیـشان و نیـز رאههـای تأثیرگـذאری آنهـا، الزم אسـت فعالیتهـای                        ژرف
 .مختلف غیرمکتوب آنها نیز بررسی شود

مکتوب و غیرمکتوب و هر کدאم رא بـه چنـد دسـته            توאن به دو نوع       فعالیتهای مستشرقان رא אز یک نگاه می       
گـذאری مؤسـسات      ـ پایه ٢ـ تأسیس کتابخانه؛    ١: אند אز   فعالیتهای غیرمکتوب مستشرقان عبارت   . تقسیم کرد 

هـا و   ــ برگـزאری همـایش     ٤ـ تأسیس مؤسسات אنتشارאتی آثـار شـرقی؛         ٣پژوهشی و آموزشی و جمعیتها؛      
 .אی אلمللی و منطقه های بین  کنگره

 



 

 

 جلسۀ هشتم

)٢ ( فعالیت مستشرقانۀگستر



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 .آشنایی با فعالیتهای علمی مکتوب مستشرقان 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
אنـد کـه بررسـی و אرزیـابی אیـن             مستشرقان در تعامل خود با شرق، فعالیتهای علمی گوناگونی رא سـامان دאده            

 .فعالیتها بسیار ضروری אست
ع مکتوب و غیرمکتوب و هر کدאم رא به چند دسـته  توאن به دو نو   فعالیتهای مستشرقان رא، אز یک نظر، می      

 :אند אز فعالیتهای غیرمکتوب مستشرقان عبارت. تقسیم کرد
 ـ تأسیس کتابخانه؛١
 ـ تأسیس مؤسسات پژوهشی و آموزشی و جمعیتها؛٢
 گذאری مؤسسات אنتشارאتی آثار شرقی؛ ـ پایه٣
 . אی אلمللی و منطقه های بین  ـ برپایی همایش و کنگره٤
 
 
 
 

 فعالیتهای مکتوب
אند، با אین همه آمـار دقیقـی אز           مستشرقان در بخش مکتوبات، فعالیتهای بسیار متنوع و متعددی رא سامان دאده           

 سال، אز אوאیل قـرن نـوزدهم        ١٥٠אدوאرد سعید تعدאد کتابهای آنها رא در طول         . های آنها در دست نیست      نگاشته
که تعـدאد مقـاالت آنهـا در فاصـلۀ سـالهای               همچنان ٣٣٥.دאند  میتا نیمۀ قرن بیستم، شصت هزאر عنوאن کتاب         

 در אین بخـش   ٣٣٦. عنوאن ذکر شده אست    ٧٢٠٠ هزאر عنوאن و در پنج سال بعدی،         ٢٦ میالدی،   ١٩٥٥ تا   ١٩٠٦
 :پردאزیم به אجمال به אین موאرد می

 

                                                 
 .٣٦٦ و ٣١١، ص شرقزمانی،  .٣٣٥
 .٣١٢ ـ ٣١٣همان،  .٣٣٦
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 ـ אنتشار مجالت١
 مجـالت کـه بـه زبانهـای مختلـف           אین نـوع  . شناسی یکی אز אبزאرهای مهم نشر پژوهشها אست         مجالت شرق 

، אلمستشرقونمؤلف کتاب   .  مدت אنتشار و ماندگاری و אعتبار بسیار متفاوت هستند          شوند، אز نظر طول     منتشر می 
 ٣٣٧شناسی رא تا تاریخ تألیف کتابش אرאئه دאده אسـت           در جلد آخر کتاب خود، فهرست حدود چهارصد مجلۀ شرق         

 .شد جمعیتهای خاورشناسی منتشر میها، مرאکز، مؤسسات و که بسیاری אز אین مجالت توسط دאنشگاه
 سـال    آن رא אز   ٣٣٨אست که هامر پورگـشتال،    » های شرق   سرچشمه«ها، مجلۀ     ترین אین مجله    یکی אز کهن  

אز معتبرترین مجـالت موجـود در אیـن حـوزه، مجلـۀ אنجمـن               . کرد   میالدی در وین منتشر می     ١٨١٨ تا   ١٨٠٩
شده אست و با توجه بـه فهرسـتی            منتشر می  ١٨٤٧، אست که אز سال      ZDMGشناسی آلمان، معروف به       شرق

 میالدی אز مقاالت آن تهیه شده אست، موضوعاتی نظیـر אدبیـات، تـاریخ، جغرאفیـا، فـرق و                    ١٩٧٩که در سال    
 .گرفته אست های گوناگون علوم، هنر و زبان رא دربرمی مذאهب، فلسفه، مسائل אجتماعی، شاخه

 مـیالدی بـه زبـان آلمـانی         ١٩١٠אست که אز سـال      » אالسالم«ها، مجلۀ     رین مجله یکی دیگر אز مشهورت   
»Der-dslam «شد منتشر می. 
 
 
 
 نگاری  فهرست ـ فهرستۀـ تهی٢

 אنـد، تهیـۀ فهرسـت אز کتابهـا و           یکی אز موضوعاتی که مستشرقان بدאن توجـه دאشـته و در آن پیـشگام بـوده                
 :ها بر چندگونه אست אین فهرست. تها بوده אس های خطی و چاپی کتابخانه نسخه
 های غربی مربوط אست؛ ـ بخشی אز آنها تنها به آثار کتابخانه١
 گیرد؛ های مهم کشورهای אسالمی رא نیز دربرمی אی אز آنها آثار کتابخانه ـ پاره٢
  کرده אست؛آوری و אرאئه رفته، رא گرد مانده یا אز دست אی אز آنها فهرست تمام میرאث مکتوب، برجای ـ پاره٣
 ـ تعدאدی אز آنها، آثار مربوط به یک موضوع معین یا فردی خاص رא فهرست کرده אست؛٤
 .شده مربوط אست ـ بخشی אز آنها نیز تنها به آثار چاپ٥

بـدون  . توجه و אهتمام مستشرقان به تهیۀ فهرست، نتیجۀ رویکردی علمی به پـژوهش و تحقیـق אسـت                 
به ویژه در حوزۀ علوم نقلی، نیازمند مقدماتی אست که אز جملۀ آنهـا بـه                شک אنجام پژوهشهای عمیق و دقیق،       

 :توאن אشاره کرد موאرد زیر می
ـ آشنایی با منابع نخستین هر موضوع؛ در آثار بسیاری אز مستشرقان، مرאجعه به منابع نخستین هـر موضـوع                    ١

 فعالیتهای אیـشان، یعنـی אحیـای        אین توجه خود موجب رونق بخش دیگری אز       . شود  אی ممتاز دیده می     به گونه 
 .ترאث، شده אست

                                                 
؛ אلبته אو خود در مقدمه، تعدאد مجالت مربوط بـه خاورشناسـی مستـشرقان رא بـیش אز     ٣٧٨ ـ  ٣٨٨، ص ٣אلعقیقی، ج : ک.ر ٣٣٧
دאند که باید صد مورد دیگر رא هم بر آن אفزود که تنها به אین موضوع אختصاص ندאشته، بلکـه بـه طـور پرאکنـده        صد مورد می  سی

؛ عقیقی عالوه بر אینکه אین موאرد رא در אین بخـش אنتهـایی، بـه                ٣٧٧، ص ٣אلعقیقی، ج . ک.مقاالتی در אین موضوع رא دربردאرد؛ ر      
 . هر کشور نیز با تفصیل بیشتری אز مجالت منتشرشده در آن کشور سخن رאنده אستجا آورده אست، در بحث אز طور یک
 .٣١٧ضبط کرده אست؛ زمانی، پیشین، ص » برجشتال«زمانی نامه آن رא . ٣٣٨
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تـرین نتـایج      شود تا هر پژوهشگری، אز تـازه        شده و جدید که موجب می       ـ آشنایی با کتابها و پژوهشهای چاپ      ٢
אو . های برجستۀ אین نوع پژوهش אست       کوک אز نمونه   .ها آگاه شود و رאه رفتۀ دیگرאن رא دو مرتبه نرود            پژوهش

 منبع بهـره  ١٥٠٠دهی אطالعات خود، مطالعه کرده و אز نزدیک به            ی אز منابع رא برאی سامان     گسترۀ بسیار وسیع  
 .گرفته אست که بیش אز هزאر مورد آن، منابع شرقی ـ فارسی، عربی و ترکی אست

یـابی بـه אیـن نـوع אطالعـات אسـت کـه در صـورت             ترین אبزאرهـای دسـت      ها یکی אز مهم     تهیۀ فهرست 
 . کند دی موضوعی، אستفاده אز منابع رא بسیار آسان میبن برخوردאری אز طبقه

 
 

 های غربی فهرست کتابهای کتابخانه) אلف
هـای غربـی،    آوری نـسخ خطـی در کتابخانـه    در نتیجۀ אهتمام مستشرقان و مؤسسات پژوهشی آنان بـه جمـع      
 .مجموعۀ عظیمی אز آثار אسالمی در مغرب زمین گردآوری شد

، فهرست مخطوطات عربی کتابخانۀ سـلطنتی بـرلین رא در ده جلـد              ) م ١٩٠٩(رد   میالدی آلوא  ١٨٨٧ در سال    ـ
 ٣٣٩.رود نگاری مخطوطات عربی به شمار می ترین فهرست ترین و دقیق فرאهم کرد که فهرست אو بزرگ

 ٣٤٠. تهیـه کـرده אسـت      دوبلـین رא  مستـشرق אنگلیـسی فهرسـت نـسخ خطـی کمبـریج و              ) م ١٩٦٩(ـ آربری   
، فهرست مخطوطات عربی ـ אسالمی وאتیکان رא در دو جلـد   )م ١٩٦٧(شرق אیتالیایی که دالویدא، مست همچنان

 ٣٤١. نسخه رא אرאئه دאده אست٢٧٦ نسخه و در جلد دوم ١٢٠٠تهیه کرد که در جلد نخست، אطالعات 
، אز پژوهـشگرאن بـسیار پرکـاری אسـت کـه تهیـۀ فهرسـت مخطوطـات         ) م١٨٧٠(ـ فلوگل، مستشرق آلمانی    

 ٣٤٢.تکاخ دولت در مونیخ، پاریس و کتابخانۀ سلطنتی وین אز جمله فعالیتهای אو אسهای  کتابخانه
 
 
 های شرقی فهرست کتابهای کتابخانه) ب

های کشورهای    تهیۀ فهرست توسط مستشرقان تنها به کتابهای غربی محدود نبوده، بلکه آنان به آثار کتابخانه              
هـای    ات کتابخانـه  مخطوطفهرستی אز    شاخت،   ،رق معروف مستشبرאی مثال   . אند  אسالمی نیز بسیار توجه دאشته    

 ٣٤٣.کرده אستتهیه ، فاس، قیروאن و مرאکش رא אستانبول، قاهره
 
 
 ٣٤٤شده فهرست کتابها یا مقاالت چاپ) ج

 ـ  ١٨١٠نگاری کتابهای شرقیان که در אروپـا و در فاصـلۀ سـالهای      میالدی نخستین فهرست١٨١٠ـ در سال 
تهیـه  » אلمکتبـة אلعربیـة   « کتاب بـه نـام       ٤٣١با  )  م ١٨٢٢( توسط אِشنِورِر آلمانی     شده بود،    میالدی چاپ  ١٥٨٨

                                                 
 .٢٠ بدوی، ص .٣٣٩
 .٣ همان، ص .٣٤٠
 .٢٣٠ همان، ص .٣٤١
 .٤٢٥ و ٤٢٣ و ٤٢٢ همان، ص .٣٤٢
 .٣آربری؛ بدوی، ص :  و موאرد دیگر٣٨٧ همان، ص .٣٤٣
 .٢٥٦ ـ ٢٥٩فوک نیز به אین موאرد אشاره کرده אست؛ فوک، ص  .٣٤٤
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 ٣٤٥.شد
فهرستی אز تمام آثار چاپی عربی ـ فارسی و ترکـی رא در   ) ١٨٨٤م (٣٤٦ میالدی ـ تئودور زنکر ١٨٦٦ـ در سال 

 ٣٤٧.فرאهم آورد» کتابنامه شرقی«دو جلد تنظیم موضوعی به نام 
ـ فهرسـت تألیفـات عربـی کـه در فاصـلۀ سـالهای              ) ١٩١٣م  (ور شوَن بلژیکی     میالدی ویکت  ١٨٧٢ـ در سال    
 در אروپا منتشر شده رא آماده کرد که با بیست سال کار مـدאوم هفـت هـزאر مجلـد کتـاب رא در      ١٨١٠ ـ  ١٨٨٥

کار אو با مرگش ناتمام ماند و کسی        . دوאزده جلد فهرست کرد که جلد دهم آن به قرآن و حدیث אختصاص دאرد             
 ٣٤٨.کنون آن رא پی نگرفته אستتا
 
 
 های آثار אفرאد خاص فهرست) د

אنـد   موجود در موضوعی خاص رא فـرאهم کـرده  آثار یک دאنشمند یا تألیفات     در برخی موאرد فهرست     مستشرقان  
، אشاره کرد که فهرستی אز تألیفـات אمـام محمـد            ) م ١٩٣١(که אز آن فهرست نولدکه، مستشرق معروف آلمانی         

 ٣٥٠. آن رא تهیه کرد٣٤٩همچنین فهرست آثار سیوطی که فلوگل. غزאلی אست
های خوب رא نیز ترجمه کردند؛ برאی مثـال فلوگـل، در           ها، حتی فهرست    مستشرقان در אهتمام به فهرست    

ندیم رא بـه      وی همچنین فهرست אبن   .  حاجی خلیفه رא به التین ترجمه کرد       کشف אلظنون  میالدی   ١٨٣٥سال  
 ٣٥١.چاپ رسانده אست

 
 
 های אسالمی های کلی אز نگاشته هیۀ فهرستت) ه

هـا    شناختی و تهیۀ فهرست، نوع دیگری אز فهرسـت          آوری אطالعات کتاب    در رאستای توجه مستشرقان به جمع     
نیز فرאهم شده אست که אطالعات کلی کتابها رא، אعم אز کتابهایی که نامشان در منابع رجالی و تاریخی آمـده و            

אی  هـا، مجموعـه   ترین אین مجموعـه  אز مهم. دهد  آن در دسترس قرאر دאرد، אرאئه می     هایی אز   کتابهایی که نسخه  
 تـاریخ אالدب  ، آن رא فرאهم کرده אست که با نام          ) میالدی ١٩٥٦م  (אست که کارل بروکلمان، مستشرق آلمانی       

ثی جلد نخست אیـن مجموعـه بـه نگارشـهای قرآنـی و حـدی              .  به عربی در چهارده جلد چاپ شده אست        אلعربی
زبان، با تکیه بر کار بروکلمان، אطالعات مربوط به            فؤאد سزگین אز پژوهشگرאن مسلمان ترک      ٣٥٢.אختصاص دאرد 

                                                 
 .٧٤ـ  ٧٥بدوی، ص  .٣٤٥
٣٤٦ . Zenker؛ طباطبایی آن رא زنکر ضبط کـرده אسـت؛ بـدوی،    ٣٠٧رא سنکر ضبط کرده אست؛ زمانی، پیشین، ص  زمانی آن
 .، ترجمۀ طباطبایی٣٣٩ص 
 .٣٣٩بدوی، ص  .٣٤٧
 .٤٠٧ و ٤٠٦همان، ص  .٣٤٨
 .٤٢٢همان، ص  .٣٤٩
؛ אلبته אو خود در مقدمه، تعدאد مجالت ویژه خاورشناسی رא بیش אز سیصد ٤٢٣ و ٣٧٨ ـ  ٣٨٨همان، ص  .٣٥٠

مورد ذکر کرده אست که باید صد مورد دیگر رא هم بر آن אفزود که تنها به אین موضوع אختصاص ندאشته، بلکه                      
 .به طور پرאکنده مقاالتی در אین موضوع رא دربردאرد

 .٤٢٥همان، ص  .٣٥١
 .١٠٩ ـ ١٢٣بدوی، ص : ک.نامۀ אو؛ ر  برאی آشنایی با کلی אز زندگی.٣٥٢
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אو در אیـن مجموعـه، کتابهـا رא بـر אسـاس             . آوری کرده אست    میرאث مکتوب جهان אسالم رא تا قرن پنجم جمع        
 در هشت جلد به عربـی و        رאث אلعربی تاریخ אلت بخشی אز אین مجموعه با عنوאن       . بندی کرده אست    موضوع طبقه 

אلبتـه کـار אیـن پژوهـشگرאن بـا          . ، در چهار جلد به فارسی ترجمه شـده אسـت          تاریخ نگارشهای عربی  با عنوאن   
 .ها، تکمیل شده אست نگارش אستدرאکهایی بر אین مجموعه

 
 
 
  ترאثیـ تصحیح نسخ خطی و אحیا٣

های خطی، تصحیح و אنتـشار آن         אند، شناسایی نسخه    بودههایی که مستشرقان در آن بسیار فعال          אز جمله حوزه  
. رود تصحیح و چاپ نسخ خطی یکی אز چندین אقدאم אیشان در حفظ و אحیای تـرאث بـه شـمار مـی                     . بوده אست 

هـا کـه در       های فـردی و عمـومی، تهیـۀ فهرسـتی אز אیـن نـسخه                های خطی برאی کتابخانه     آوری نسخه   جمع
 دאرند، ترجمۀ אین آثار و پژوهش و تـألیف دربـارۀ آنهـا، אز جملـه تالشـهای                   های مختلف غربی وجود     کتابخانه

אنـد کـه در     مستشرقان در אین بخش، به موضوعات مختلفی توجـه کـرده    ٣٥٣.گوناگون دیگر در אین رאستا אست     
 :کنیم אینجا به دو موضوع مهم قرآن و حدیث אشاره می

 
 

 در حوزۀ قرآن )אلف
غایـة אلنهایـة فـی      تـرین آنهـا کتـاب         אند که אز جمله مهم       قرאئتها رא אحیا کرده    گوناگونی אز مستشرقان کتابهای   

 אبوبکر عبدאهللا بن    אلمصاحفآرتور جفری نیز کتاب     .  به چاپ رسید   ١٩٣٥جوزى אست که در سال        אبن ... طبقات
 .دאوود رא به همرאه مقدمه و تحقیق منتشر کرده אست

منظور نیز אز جمله آثار אحیاشده توسـط    אبنمعانی אلقرآن  و   فرאءن  معانی אلقرآ کتابهای تفسیری אولیه، مانند     
אسـرאر  که تفاسیر مهم بعدی نیز به אهتمام مستشرقان אحیا و منتشر شد که אز آن میان به      همچنان. אیشان אست 
ـ ١٨٤٥ رא در سال آن)  م١٨٦١(فرאیتاج توאن אشاره کرد که    بیضاوی می  אلتأویل گ  میالدی تحقیق و در الیپزی

مستشرق אنگلیسی، آن رא پس אز چهار       )  م ١٨٨٩(زمخشری که، نامولیز     تفسیر کشاف همچنین  . به چاپ رساند  
אحیا ) ١٨٩٣م ( سیوطی نیز توسط شبرنگر    אالتقان . میالدی به چاپ رساند    ١٨٥٩ تا   ١٨٥٦سال تحقیق אز سال     

 .شد
 
 
 در حوزۀ حدیث) ب

אحیـای برخـی אز אیـن       . אند  اگونی رא بررسی و چاپ کرده     های خطی گون    های حدیثی، نسخه    مستشرقان در حوزه  
، حوصـله و هزینـۀ      ...سـعد و      אثیر و אبـن     אند، مانند کتابهای تاریخی אبن      ها که در مجلدאت بسیاری بوده       مجموعه

אسـحاق   אبن ۀسیر: אز جملۀ אین آثار باید אز کتابهای زیر یاد کرد         . ه אست   طلبید  فرسا رא می      بسیار و کوششی طاقت   
 مـیالدی بـه     ١٨٦٠ تـا    ١٨٥٨ه توسط فایل و وستنفلد ترجمه و به همرאه متن אصلی آن در فاصلۀ سـالهای                 ک

سعد، که توسط بروکلمان تحقیق و منتشر شد و هنوز هم אین نسخه אز طبقات אلبته بـا                     אبن  طبقات .چاپ رسید 

                                                 
 .٢٤، ص אلنمله ٣٥٣.
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 بـه بعـد بـه همـت و     ١٨٥١ز سـال  אثیر کـه א   אبنکامل אلتوאریخ  .گیرد  چینی جدید، مورد אستفاده قرאر می       حروف
های خطی موجود در پاریس، برلین و موزۀ بریتانیا تـصحیح   بر אساس نسخه ) ١٨٧٧م  (سوئدی   ترنبرگ    تحقیق

 بـالذری، کـه دخویـه    فتـوح אلبلـدאن  رود،  و به چاپ رسید که هنوز هم بهترین چاپ אین مجموعه به شمار می       
وی همچنـین   . هـایی منتـشر کـرد        وאژگـان و فهرسـت     آن رא بـه همـرאه مقدمـه، فرهنـگ         ) ١٩٠٩م  (هلندی  
 ١٩٠١ تا   ١٨٩٧ در فاصلۀ سالهای     تاریخ طبری .  رא نیز تصحیح کرده אست     تاریخ طبری  یعقوبی و    אلبلدאن معجم

میالدی با همکاری گروهی אز مستشرقان در سیزده جلد و با دو جلد پیوست تکمیلی شـامل مقدمـه، فرهنـگ                   
 . به چاپ رسیدها، وאژگان، تصحیحات و فهرست

אز جمله مستشرقانی אست که در אین زمینه تالشهای بسیاری אنجام دאده אسـت              ) ١٨٩٩م  (وستنفلد آلمانی   
אسحاق    אبن ۀسیرقتیبه و      نووی، معارف אبن   تهذیب אالسماء خلکان،     אبن وفیات אالعیان  ذهبی،   طبقات אلحفاظ که  

 .ستشده توسط אو א هشام אز جمله آثار تصحیح به روאیت אبن
دکتـر علـی   . אنـد  אین موאرد تنها بخشی אز آثار گوناگونی אست که مستشرقان، آنها رא تصحیح و چاپ کرده              

بن אبرאهیم אلنهله نزدیک به پانصد کتاب אز میرאث مسلمانان رא که به همت مستشرقان אحیا و چاپ شـده، نـام                      
های خطـی אز همکـاری         عربی و نسخه    אلبته باید یادآور شد که خاورشناسان در ژوهش کتابهای         ٣٥٤.برده אست 

אحمد زکی پاشا، محمد محمود شنقیطی، محمـد אبـرאهیم کتـانی، صـالح          . אند  دאنشمندאن مسلمان نیز بهره برده    
 ٣٥٥.אند אلدین منجد و محمود طناحی אز جمله دאنشمندאن مسلمانی هستند که با خاورشناسان همکاری دאشته

אی، زحمات آنـان رא در   عده. אند ترאث هم نقد و هم تحسین کردهمسلمانان، فعالیت مستشرقان رא در حوزۀ   
جنبان فعالیت مسلمانانِ دورۀ معاصر در אحیـای          אند و אهتمام آنها رא در אین زمینه سلسله          אین بخش بسیار ستوده   

س، شناسـانِ خاورشـنا   برאی عرب» مستعبرین«علی با به کارگیری تعبیر   אند؛ برאی مثال محمد کرد      ترאث دאنسته 
אلتی אخذناها من   لثمینة אلمستعربین بإحیاء آثارنا لما אنتهت אلینا تلک אلدرر א        یة لو ال عنا  «: نویسد   زمینه می   در אین 

بطوطـه،   جبیر وאبن אبن... ندیم و    אبن وفهرستאلبلدאن  فتوح   و معجم ما אستعجم   و طبقات אلحفاظ  و طبقات אلصحابه 
 فتحت אمامنا معرفه بالدنا فی אلناضی وبها وقفنـا علـی درجـة              אلی عشرאت من کتاب אلجغرאفیه وאلرحالت אلتی      

لجمعنا تاریخنا אلصحیح وאصبحنا فی عمایـه مـن אمرنـا           ... אالثیر و   جریر وאبن   ولو ال אحیاؤهم تاریخ אبن    . حضارتها
 אفرאد   در مقابل אین   ٣٥٦.»ولو جئنا نعدد حسنات دوאوین אلشعر אو کتب אالدب وאلعلم אلتی אحیوها لطال بنا אلمطال              

 .אند אند و با توجه به برخی کتابهای منتشرشده، آنها رא نقد کرده ظن به کار آنها نگریسته برخی دیگر، با سوء
 :دאند بهاءאلدین، אهتمام مستشرقان به אحیای ترאث رא زאییدۀ دو عامل می

، سیاسی و مذهبی    آثار مربوط به فرق مختلف אسالمی که نشر آن رא موجب تشدید אختالفات فکری               ـ אحیای   ١
אز » ترאث فِرق وکل ما تؤدی אشاعته אلی تجدید אلنزאع بکـل صُـوَرِة אلفکریـة وאلـسیاسیة وאلمذهبیـة                  «: شود  می

 :دیدگاه אو نشر آثار صوفیانه، فلسفه و کالم تنها برאی אیجاد تفرقه אست
ة هذه  کما אن אهتمام אلمستشرقین بالتصوف وאلفلسفة وعلم אلکالم وولعهم אلعجیب بدرאس          

אلعلوم ونشر مؤلفتها التفسیر له אالفی ضوء אهدאفهم אلرأسیة نشر بَلبَلَةِ אلعقائدیه وتمزیـق              
 .وحدة אلعرب وאلمسلمین

                                                 
 .٥٣ ـ ١٠٤ אلنمله، ص ٣٥٤.
 .٢٥אلنمله، ص  ٣٥٥.
 . ٣٥٢ ـ ٣٥٣، ص ٣علی و مشابه آن؛ אلعقیقی، ج  ، به نقل אز محمد کرد٢٢، ص אلنمله .٣٥٦
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کـل مایفقـد אلعـرب      «: شود  אعتمادی به گذشتۀ پر אفتخار مسلمانان می         مطالب سخیف که موجب بی      ـ אحیای ٢
 ٣٥٧.»אألغانی ولیلةف لیلة وאلوאلمسلمین אلثقة بماضیهم وאمجادهم ورجالهم مثل 

دکتر عبدאلعال، אهتمـام مستـشرقان بـه چـاپ و نـشر کتـب               . אند  אین אدعا رא بسیاری دیگر هم تکرאر کرده       
گاه که مسلمانان بـر یـک    אی دאنسته אست که عثمان آن رא خاموش كرد، آن        ور کردن آتش فتنه     قرآئات رא شعله  

  אبوبکر عبدאهللا אبن אبـودאود بـرאی نخـستین بـار           אلمصاحفاب  אستدالل אمر אین אست که کت     . نسخه אتفاق کردند  
 ٣٥٨.توسط یک مستشرق אنگلیسی، یعنی آرتور جفری، منتشر شد

دکتر محمد سید אلجلیند، אستاد دאنشگاه אالزهر، مشابه همـین אنگیـزه رא بـرאی אنتـشار کتـب متـصوفه و                      
آن، یـافتن نظـرאت شـاذ و אختالفـات          های کوچک אسالمی ذکر کرده אست که هدف خاورشناسان אز نشر              فرقه

های אسالمی و אنتشار آنها در سـطح جوאمـع אسـالمی              قدیمی تاریخی و دیدگاههای غلوآمیز و غیرمعقول فرقه       
 فـوزی نیـز در      ٣٥٩.بوده אست تا مسلمانان رא به אدאمۀ همان אختالفـات و نقـد و بررسـی آنهـا مـشغول سـازند                     

نگرد و هدف آن رא برجـسته          به مطالعات تاریخی مستشرقان می      با سوء ظن   ٣٦٠אالستشرאق و אلتاریخ אالسالمی   
 ٣٦١.دאند کردن نقاط ضعف و تشکیک در אفتخارאت ثابت تاریخ אسالم می

و ... های منحرف باطنی و غنوصـی   که عمر رضوאن، فعالیتهای ترאثی آنها رא بر אحیای ترאث فرقه         همچنان
دאند و بر אین بـاور        گری متمرکز می    ل حلول و אتحاد و אباحی     نشر אفکار کفرآمیز، مانند عقاید غالت صوفیه و אه        

אی אز مـسلمانان نیـز در          پـاره  ٣٦٢.אند אز אین طریق عقاید אصیل אسالمی رא אز بین ببرند            خوאسته  אست که آنها می   
 درصـد אیـن     ٤٣אند که بـه موجـب آن          אثبات אهدאف مخرب خاورشناسان، آمار موضوعی کتابها رא بررسی کرده         

 درصد به تاریخ و ترאجم؛ و مابقی به تفسیر، אدبیات عرب، جغرאفیـا، فقـه و    ٣٠به تصوف، فلسفه و کالم؛      کتابها  
אند که سوزאندن میرאث אرزشمند گذشتگان رא بـر            برخی אز אین گروه تا بدאنجا پیش رفته        ٣٦٣.علوم אختصاص دאرد  

 אلمخطوطـات وال تقـع فـی אیـدی          تحـرق هـذه     کان یتمنـی أن   «: אند  حفظ و نشر آنها بدین شیوه، ترجیح دאده       
 : אند  و یا گفته٣٦٤»אلمستشرقین، ألنهم אستخدموها ضد אلعرب وאلمسلمین

ـ مثل אمتنا ـ تشکر وتمجد تعظم אمـر سـارقی وثائقهـا،     مة تجد أ ومن אعجب אلعجب أن
 אنهـا تفـضل     صوره منها وعهدی بالـدول אلوאعیـه      لمجرد أنهم אحتفظوא بها אو قدموא אلیها        

  ٣٦٥.تقع فی ید אعدאئها ا من أنحرق وثائقه
هـای خـود،      دهد که آنان بـا توجـه بـه دغدغـه            تأمل در فعالیتهای خاورشناسان در אحیای ترאث نشان می        

ورزی بـه   אند که אلبته אز אشتباه و خطا و در برخی مـوאرد غـرض     تالشهای אرزشمندی رא در אین زمینه אنجام دאده       

                                                 
 .٢٨٩ بهاءאلدین، ص .٣٥٧
 .٧ ص אلمستشرقون وאلقرآن،אز אو در ، به نقل ١٢٠زمانی، پیشین، ص  .٣٥٨
 .١٢١ زمانی، پیشین، ص .٣٥٩
 .١٦، ص אالستشرאق وאلتبشیر ، به نقل אز ٥١ ـ ٦١ص  همان، .٣٦٠

 .١١٩زمانی، پیشین، ص  ٣٦١.
 .٥٠ عمر رضوאن، ص .٣٦٢
אلـرحمن    لجبـار عبـد   א  אلدین منجد و عبد     אلعظیم אلدیب که جامعۀ آماری خود رא دو کتاب صالح           ؛ به نقل אز عبد    ٣١، ص   אلنمله .٣٦٣

 .قرאر دאده و تأکید کرده אست که אین مطالعه אز جامعیت کامل برخوردאر نیست
 . به نقل אز زقزوق٣٢، ص אلنمله .٣٦٤
 . אلعظیم אلدیب  به نقل אز عبد٣٢، ص אلنمله .٣٦٥
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شناسان به برخی موضوعات یا אفرאد، אهمیتی بیش אز حـد بـه آنهـا               که אهتمام خاور     همچنان ٣٦٦.دور نبوده אست  
 :با אین همه در رویارویی با אین نوع فعالیتها توجه به نکات زیر ضروری אست. بخشیده אست

رسـد کـه אیـن شـیوه          ـ אگرچه قطعاً هدف אستعمار אیجاد تفرقه میان مسلمانان אست، אما در عمل به نظر نمی               ١
آنچه که در عمـل بـه تفرقـه در جوאمـع אسـالمی دאمـن زده אسـت، رویکردهـای                     . شدبرאی تحقق آن هدف با    

 . آمیز به یک فرقه و بزرگ کردن אهانتهای یکی به دیگری אست؛ مثل ماجرאی مسجد بابلى تعصب
אی   رسد که پژوهش دربارۀ موضوعاتی مانند قرאمطه، حالج یا אباضـیه چنـین نتیجـه                אز אین رو به نظر نمی     

 .دאشته باشد
شود، بلکه אین تنها معدودی אز بسیار ترאثی אست که אحیا شده              ـ کارهای مستشرقان به אین موאرد محدود نمی       ٢

אست؛ برאی مثال در کنار تفسیر کشاف که אز آثار معتزلیان אست، تفسیر بیـضاوی، אتقـان سـیوطی و کتابهـای                      
 .نها صادق نیستאرزشمند دیگری هم אحیا شده אست که אصالً چنین توجیهاتی دربارۀ آ

گذאری  ـ بخشی אز توجه مستشرقان به אین نوع موضوعات به אین دلیل אست که آنها אوالً فاقد دאوری و אرزش                  ٣
אی بر فرقـۀ دیگـر برتـری نـدאرد؛ ثانیـاً آنهـا بـا رویکـرد                    دینی آنها، فرقه    ها هستند و در نگاه برون       دربارۀ فرقه 

هـا و      دאشتن تصویری وאقعی אز جامعـۀ אسـالمی، شناسـایی کـنش            پردאزند و برאی    شناسانه به پژوهش می     تاریخ
دאنند که אز جملۀ אین حرکتها فرق و گروههای مختلـف אسـالمی         ها و حرکتهای مختلف رא ضروری می        وאکنش
 .ترین ضرورتهای پژوهشهای علمی אست یابی به منابع אولیه אز مهم ثالثاً دست. אست
نظری متعصبانه אست؛ مانند مخالفت با کالم و فلـسفه و             برخاسته אز تنگ  گذאریها    ـ بخشی אز دאوریها و אرزش     ٤

 .אی אز אهل سنت موאفق نیست شود که با دیدگاههای عده تصوف که تنها به אین دلیل با آنها مخالفت می
 
 
 
 ـ ترجمه٤

بخـش  . אند تههای مسلمانان دאش  אی به ترجمۀ نگاشته     گیری جریان אستشرאقاهتمام ویژه     مستشرقان אز آغاز شکل   
، بـوده   ...ها، مربوط به ترجمه آثار تمدنی جهان אسالم، نظیر طب، ریاضی و نجوم و                 عظیمی אز نخستین ترجمه   

. نخستین ترجمۀ قرآن در قـرن دوאزدهـم تهیـه شـد           . ها، ترجمۀ قرآن אست     بخش دیگری אز אین ترجمه    . אست
ها که در آغاز بـسیار        אین ترجمه . رجمه شده אست  قرآن، در طول تاریخ אستشرאق، به زبانهای گوناگون אروپایی ت         

در حـال   . ناאستوאر و با אشتباهات زیاد و تحریفات فرאگیر همرאه بوده אست، به مرور دقت بیـشتری یافتـه אسـت                   
هـای کنـونی אز نظـر          که ترجمـه   ٣٦٧های متعددی אز قرآن، به زبانهای مختلف אروپایی وجود دאرد           حاضر ترجمه 

 .یابی، با یکدیگر تفاوت دאرند حات אضافی و تعلیقات و نیز دقت در معادلشیوאیی، نوع نثر، توضی
 אلبالغـه، صـحیح بخـاری، فهرسـت      نهجۀ ترجمها، ترجمۀ متون אصلی אسالمی، مانند  بخش سوم ترجمه  

 .کند گیری אز متن אصلی אسالمی رא برאی پژوهشگرאن آسان می אست که بهره... و هشام  אبنۀ ندیم، سیر אبن
تـرین אنـوאع      های متأخر مسلمانان אز مهـم       ترجمۀ نگاشته . شود  ها به אین موאرد محدود نمی        ترجمه شک  بی
 .، אما پردאختن به همۀ אینها אز موضوع بحث ما خارج אستها אست ترجمه

                                                 
 .تحریفمدخل אلی تاریخ نشر אلترאث אلعربی مع محاضره عن אلتصحیف و אلمحمود طناحی، : ک. برאی نمونه ر.٣٦٦
 ترجمـۀ معـروف بـه      ١٥ ترجمـه بـه آلمـانی،        ٤٣ ترجمه بـه زبـان אیتالیـا،         ٢٠؛  ٣٠٥زمانی، پیشین، ص    : ک.ر:  برאی نمونه  .٣٦٧

 . ١٩٧، ص قرآن ناطقآزאر،  فرאنسوی؛ بی



 

http://vu.hadith.ac.ir ٩٠

ها، به مانند آنچه به آثـار تمـدنی           ها אهمیتی ندאرد؛ چرא که برخی אز ترجمه         در بحث ما، پردאختن به ترجمه     
ها هم که با موضوع بحث مرتبط هـستند،           آن دسته אز ترجمه   .  אست، با موضوع אین درس אرتباطی ندאرد       مربوط

אغلب مستشرقان با تسلط به زبان عربی، در אستناد        . در پژوهشهای مستشرقان دربارۀ אسالم تأثیر چندאنی ندאرند       
אنـد؛ אز אیـن رو دقیـق بـودن یـا نبـودن              هبه אطالعات معتبر، אز منابع אولیۀ אصلی بهره گرفته و بدאن אرجـاع دאد             

های قرآن نیز،     که وضعیت ترجمه    همچنان. گونه مطالعات ندאشته אست     ها در ظاهر بازتاب چندאنی در אین        ترجمه
אهمیـت  . گونـه אسـت       אند، همـین    ها تا حد زیادی אمانت رא رعایت کرده         به ویژه در دورۀ معاصر که بیشتر ترجمه       

هـای قـرآن در جـذب          تبلیغی و تأثیرگذאری آن אست؛ چرא که شـیوאیی و روאنـی ترجمـه              ها بیشتر אز بُعد     ترجمه
، در معرفـی تـشیع نقـش مهمـی دאرد و           אلبالغـه   نهـج ترجمۀ آثار אرزشمند حدیثی، مانند      . مخاطبان مؤثر אست  

ور هـای مختلـف درخـ       های مختلف نویسندگان متأخر مسلمان، با توجه به موضوع آن، אز جنبـه              ترجمۀ نگاشته 
 .توجه אست

 
 
 
 هادאیرة אلمعارف ۀـ تهی٥

 ١٨٩٢ אلمعارف אسالم، در سال       تدوین دאیرة . ترین אقدאمات مستشرقان אست     نگاشتن دאیرة אلمعارف یکی אز مهم     
אلمللی مستشرقان در لندن پیشنهاد شـد کـه بالفاصـله پذیرفتـه شـد و دو تـن אز                      میالدی نهمین کنگرۀ بین     

ی گلدزیهر مجارستانی و دخویه هلندی، به سمت نخستین رؤسای کمیتۀ אجرאیـی             ترین مستشرقان، یعن    معروف
 ١٩٣٨تا سال   ) در مجموع در پنج جلد    (אین مجموعه در چهار جلد אصلی و یک جلد ضمیمه           . آن برگزیده شدند  

ترین مستشرقان به سه زبان אنگلیـسی، فرאنـسه و آلمـانی              با همکاری حدود صد تن אز مهم      )  ه١٣١٧(میالدی  
شخصیتهایی نظیر بالشر، بروکلمان، گلدزیهر، گیب، شاخت، هارتمان، المنس و بسیاری دیگـر در              . منتشر شد 

ها و جامع نبودن آن، با پایان یافتن جنگ جهانی        אی کاستی   با توجه به پاره   . تدوین مقاالت آن مشارکت دאشتند    
 بررسی مقاالت אیـن دو  ٣٦٨.لد منتشر شد  میالدی آغاز و در یازده ج      ١٩٥٠دوم، تدوین ویرאست دوم آن אز سال        

در ویرאست دوم אین مجموعه، بسیاری אز       . سازد  ویرאست به روشنی روند تغییر در مطالعات אسالمی رא آشکار می          
که مدخل    تر אز אسالم אرאئه شود؛ چنان       بینانه  تر و وאقع    אند تا تصویری دقیق     مقاالت رא نویسندگان مسلمان نگاشته    

 .یرאست אخیر به قلم حسین نصر نگاشته شده אستدر و» אثنی عشریه«
با אین همه مقـاالت אیـن       . گیریهای אفرאطی نیز در ویرאست دوم تعدیل شده אست           برخی אز جهت    همچنین

 های آن غفلت אز تـشیع و آرאی آن     ترین کاستی   هایی دאرد که אز مهم      های مختلف کاستی    دאیرة אلمعارف אز جنبه   
دینـی نگاشـته      که بخشی אز مطالب آن، با توجه به אینکه אز منظری برون             چنانهم. در موضوعات مختلف אست   

شدۀ مسلمانان رא אصـل قـرאر نـدאده אسـت، بـا دیـدگاههای مـسلمانان در            شده و در برخی موאرد مبانی پذیرفته      
ابع و  توجهی به אعتبـار منـ       אشتباه در אستناد یا داللت، تصمیمهای نابجا، بی       . شده مخالف אست    موضوعات مطرح 

در . אستفاده אز منابع ناאستوאر در کنار منابع معتبر، אز دیگر אشکاالت برخی אز مقاالت אین دאیـرة אلمعـارف אسـت                    
تدوین مقاالت مربوط به تشیع، مبنا قرאر دאدن دیدگاههای رאیج אهل سنت موجب شده אست تا تبیـین آنهـا אز                     

کر אست که تالشهایی نیز در رאستای نقـد مقـاالت אیـن             الزم به ذ  . موضوع با دیدگاه شیعه کامالً متفاوت باشد      
 .مجموعه، در میان شیعیان אنجام شده אست

                                                 
 .٢٤٨؛ زمانی، پیشین، ص ٣٤٦؛ فوک، ص ١٧٨ ـ ١٧٩ אلویری، ص .٣٦٨
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אنـد و     دאیرة אلمعارفها با אعتبار بین אلمللی خود، و نیز نویسندگان سرشناسی که به تدوین آن همت گمارده                
مهم هستند و مرجعی ضروری     אند، بسیار אثرگذאر و       جامعیت مطالب آن و زبانهای مختلفی که بدאن ترجمه شده         

 ٣٦٩.روند برאی تمام پژوهشگرאن به شمار می
دאیرة אلمعارف אسالم به غیر אز زبانهایی که بدאن چاپ شده אست، به زبان ترکی، אردو و عربی نیز ترجمـه                     

همین مجموعه، به پیـشنهاد אحـسان   . אند ها دستخوش تغییر شده     شده אست که אلبته برخی אز مدخلها در ترجمه        
 ۀنامـ  دאنـش رشاطر به فارسی نیز ترجمه شده אست که برگردאن آن تا دخل אردبیل، در یازده جلد و با عنـوאن                     یا

 تغییـر یافـت،      جهان אسـالم   ۀنام دאنشنامه پس אز אنقالب به        نام אین دאنش  .  به چاپ رسیده אست    אیرאن و אسالم  
ـ د در کنـار     ٣٧٠.دوباره، فرאهم آمـد   به بعد אغلب با אصالح و تدوین        » ب«که مدخلهای آن אز حرف        همچنان  رةאی

ـ دא. ، אز دאیرة אلمعارفهای دیگری هم باید یاد کـرد         אلمعارف אسالم   کـه   אلمعـارف مـسلمان در دنیـای جدیـد         رةی
 .אنتشارאت آکسفورد آن رא در پنج جلد تهیه کرده אست، אز אین جمله אست

ست که در سالهای אخیـر زیـر نظـر خـانم            گونه تألیفات א    های אین   ، یکی دیگر אز نمونه    אلمعارف قرآن  رةیدא
אین مجموعه که به مباحث مرتبط با قرآن پردאخته אست، در پنج جلد و یک جلـد                 . مک אولیف تدوین شده אست    

 ٣٧١.فهرست، فرאهم آمده و در آن آشکارא تالش شده אست تا به نظرאت شیعه هم توجه شود
 
 
 
 ی موضوعی و אلفباییها فهرست ۀـ تهی٦

نوאع فعالیتهای مستشرقان، که אلبته به نوعی پیش אز آن در جهان אسـالم معمـول بـوده אسـت،                    یکی دیگر אز א   
های موضوعی یا אلفبایی برאی آیات و אحادیث אست که رאه بازشناسی آیات، و به ویژه אحادیث، رא                    تهیۀ فهرست 

א فرאهم آورده بودند کـه  هایی ر  های پیشین به همین منظور مجموعه       دאنشمندאن אسالمی در دوره   . کند  آسان می 
کـرد و در برخـی مـوאرد          بندی می   با אینکه مجموعۀ جامعی אز روאیات بود، אما آنها رא به صورتهای مختلف طبقه             

 متقـی  אلعمال کنزאثیر و   אبنجامع אالصولکتاب . دאد آدرس کلی منابع آن رא به شکل حروف אختصاری אرאئه می     
در دورۀ معاصر، אنجـام אیـن نـوع فعالیتهـا بـا رعایـت ضـرورتهای دورۀ        . אز جملۀ אین تالشها אست  ... هندی و   

معاصر، مانند אرאئۀ آدرس دقیق منابع، אمری ضروری بود که نیاز به آن پیش אز همه برאی مستشرقان ملمـوس                    
نند آنها אز یک سو مانند برخی عالمان אسالمی، روאیات رא در حفظ ندאشتند که به رאحتی آنها رא شناسایی ک                   . بود

. یابنـد  های موجود، آنها رא در منابع אولیه بـاز  قدر آشنا نبودند که به سادگی با אستفاده אز مجموعه   و یا با منابع آن    
رفت، مستندسازی دقیق و جـامعی        گونه که در آن جوאمع אنتظار می        אز سوی دیگر، אنجام پژوهشهای علمی، آن      

 .یات به منابع אولیه میسر بودطلبید که تحقق آن تنها با אستناد دقیق روא رא می
 .ها رא فرאهم آوردند با توجه به אین אمر אست که مستشرقان در دو حوزۀ قرآن و روאیات نخستین فهرست

                                                 
 .٥١عمر رضوאن، ص : ک. ر.٣٦٩
 .٣٢٠ ـ ٣٢١ زمانی، پیشین، ص .٣٧٠
 .کند یاد می... ؛ وی אز الروس، بریتانیکا، علوم אجتماعی، دین و אخالق و ٥١عمر رضوאن، ص: ک.ر:  برאی موאرد دیگر.٣٧١
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 کشف אآلیات) אلف
 فـرאهم آورد    جوم אلفرقان فی אطرאف אلقرآن    ننخستین کشف אآلیات قرآنی رא با عنوאن        ) ١٨٧٠م  (فلوگل آلمانی   

کـه فـؤאد    های بعد بر پایۀ آن شکل گرفته אست؛ چنان ژگان قرآنی بود و که تمام فهرستکه فهرست אلفبایی وא  
אلبته فلوگـل   .  رא بر אساس همین مجموعه تدوین کرده אست        אلمعجم אلمفهرس اللفاظ אلقرآن אلکریم    عبدאلباقی  

 مورد אز אشتباهات    ٣٩ به   אلمعجم אلمفهرس در کار خود به אشتباهاتی هم دچار شده بود که عبدאلباقی در مقدمۀ              
با אین همه کار فلوگل مزیتهایی نیز دאشته אست که אیـن مزאیـا در               . אو در تشخیص ریشۀ لغت אشاره کرده אست       

 ٣٧٢.شود کار عبدאلباقی دیده نمی
 
 
 فهرست روאیات) ب

 אو در وאقـع دو . אنجام شده אست  ) ١٩٣٩م  (نخستین فعالیت کار در אین حوزه توسط مستشرق هلندی، ونسنیگ           
 :نوع فهرست روאیی رא طرאحی و تدوین کرده אست

אیـن  . های אحادیث که بر مبنای نُه کتاب حدیثی مهم אهل سنت طرאحی شده אسـت                ـ فرهنگ אلفبایی אز وאژه    ١
وی برאی تهیۀ אیـن مجموعـه، אز        . مالکموطأ  حنبل و      אبن مسند دאرمی،   صحاح ستة، مسند  : אند אز   کتابها عبارت 

 ١٩٣٢نخستین جلد אین مجموعـه در سـال         . مندאن کشورهای مختلف بهره برده אست      تن אز دאنش   ٣٨همکاری  
 אلمعجم אلمفهرس اللفاظ אلحدیث אلنبوی    אین مجموعه   . به چاپ رسید و پنج جلد بعدی آن به تدریج منتشر شد           

 ٣٧٣.نام دאرد
ـ                    ٢ ز موضـوعات   ـ وی، مجموعۀ دیگری رא نیز فرאهم آورده אست که مبتنی بر ترتیب موضـوعی روאیـات بـا ری

 ، مـسند  سـته صـحاح   : کتـب پیـشین   : אند אز   متعدد אست که ناظر به چهارده کتاب روאیی אست אین کتب عبارت           
 ۀسیرو سه کتاب تاریخی     مسند אمام زید    مسند طیالسی و    :  به همرאه  مالک،، موطأ   حنبل אحمد بن    ، مسند دאرאمی
 میالدی در لیدن به چاپ رسید و پس         ١٩٢٧אین مجموعه در سال     . سعد  אبن  طبقات  و وאقدیهشام، مغازی    אبن

 .چاپ شدمفتاح کنوزאلسنة میالدی با نام ١٩٣٤אز آن به همت فؤאد عبدאلباقی به عربی ترجمه و در سال 
های خاورشناسان کتابهای تألیفی و پژوهشی אست که شمار آن بسیار زیاد و متنـوع                 آخرین نوع אز نگاشته   

 .آنها که به حدیث مربوط אست، אشاره خوאهیم کردאست که در بخشهای بعدی به برخی אز 
 
 
 

 چکیده
אنـد کـه آمـاری دقیـق אز           مستشرقان در بخش مکتوبات، فعالیتهای بسیار متنوع و متعددی رא سـامان دאده             

 :אند אز فعالیتهای نگارشی مستشرقان عبارت. های آنان در دست نیست نگاشته
 ـ אنتشار مجالت؛١
 ها؛ ـ تهیۀ فهرست٢
 ؛های אسالمی های کلی אز نگاشته ح نسخهتصحی ـ٣

                                                 
 .٤٢٣بدوی، ص : ک. ر.٣٧٢
 .٣٤٥ فوک، ص .٣٧٣
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 ترجمه؛ ـ٤
 ؛هاאلمعارف  ةتهیۀ دאئرـ ٥
 .های موضوعی و אلفبایی ـ تهیۀ فهرست٦



 

 



 

 

 جلسۀ نهم

ۀ حدیثترین شخصیتهای مستشرق در حوزمهم



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 :אند ترین شخصیتهایی که در حوزۀ حدیث بحث کرده آشنایی با برخی אز مهم 

 .گلدتسیهر، شاخت، یونبال و موتسکی
 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
لسات پیش به فعالیتهای گوناگون خاورشناسان، אز جمله تأسیس کتابخانه، مؤسسات آموزشی و پژوهشی، در ج

نگاری، تصحیح نسخ خطی، ترجمه و تهیۀ دאیرة אلمعارف  אنتشارאت، برگزאری همایش אنتشار مجالت، فهرست
אی آنها دربارۀ حدیث پردאزیم که آر در אین جلسه به برخی شخصیتهایی می. و معجم به אجمال آشنا شدیم

 .אهمیت زیادی دאرد
 
 
 

 مقدمه
אی  ند، الزم אست אشارهرאی دא  حدیث جایگاه ویژهۀپیش אز آنکه به بحث אز خاورشناسانی بپردאزیم که در حوز

 .به برخی منابع مفید در אین موضوع دאشته باشیم
بر بناقل אست که ممکن אست به طور مستیکایک آنها های معمول در مطالعۀ مستشرقان، بررسی  אز شیوه

های گوناگون אرزیابی  نامه، آثار و آرאی شخصیت ها زندگی در אین بررسی .حروف אلفبا، یا تاریخ تنظیم شود
 .شود می

در .  جلد אستسه אز عقیقی به عربی در אلمستشرقونهای جامع که با אین نگرش تدوین شده  אز مجموعه
 بررسی رאصص و تألیفات אفرאد  تخ،نامه دאرد، مؤلف به אختصار زندگی جامعیت مشابه نאز نظرאین مجموعه که 

אحساس در هر پژوهشی نیاز به آن אما אطالعات אین مجموعه به رغم آنکه بسیار אجمالی אست .  אستکرده
 .شود می

عبدאلرحمن بدوی که توسط صالح طباطبایی به فارسی ترجمه شده نیز  אز  אلمعارف مستشرقاندאیرةکتاب 
 .پردאزد  دربارۀ אفرאد میאو هم به شرح آثار و آرא و گاهی دאوری.  همین شیوه مرتب شده אستبا

در אیـن مجموعـه   . شـود  شـامل مـی   رא ١٩٧٠  אست که تا سال   ه نفر پردאخت  ١٦٧آثار   در אین مجموعه به      بدوی
 אفـرאد متنـاقض   بعضی   دאوری אو دربارۀ     ست و א אت نیامده ومانند مونتگمری   ه چونمهبرخی شخصیتهای مهم    
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 .אست
אو در אین کتاب، . م شده אستینظت אز حسینی طباطبایی نیز به همین شیوه نقد آثار خاورشناسانکتاب 

 אروپایی و آمریکایی گوناگون خاورشناس با ملیتهای بیستبدون آنکه نظم אلفبایی یا تاریخی رא رعایت کند، אز 
 و در אختهپردآنها عربی یا فارسی  های و به ویژه به ترجمهثار  آ،، کتبۀ علمینام کند و אبتدא به زندگی یاد می

אهمیت אین مجموعه به علت . شمارد ی مثبت و منفی آثار آنها رא با ذکر نمونه برمیویژگیهانهایت برخی 
 .نقدهای אندک و אطالعاتی אست که دربارۀ ترجمه فارسی و گاهی عربی آثار אین عالمان دאرد

 یک یا چند تن یی אز مستشرقان אختصاص یافته، تألیفاتی در آرאگوناگونبه אفرאد ها که  ز אین مجموعهج
 دیدگاههای با یک شخصیت مهم و אثرگذאر یا چند شخصیت غلبאین موאرد א. در دست אستאز مستشرقان 

 .کنند بررسی می אرشاخص در یک موضوع 
 یگیری جریان شان در شکلیه آرאאفرאد شاخصی کدربارۀ به بحث مستشرقان، به ویژه ورود  אین شیوۀ

 یتا روندشود  אحساس میאما در مقام آموزش، نیاز به نگاهی جریانی . فکری تأثیر دאشته، مهم و مفید אست
 مطالب به صورت حر، شیوۀ طعالوه بر אین. جزئی فرّאرنده و אطالعات پرאکند. کلی در ذهن شکل بگیرد

 ،گیری ت، אما نگاه تاریخی به موضوعات روند شکل مرجعی، در هر کار پژوهشی ضروری אس وفرهنگ
 .شود و در آثار یادشده، مشاهده نمیکه در אین شیوه کند  میها رא نمایان  אثرگذאری و אثرپذیری אندیشه

 
 
 

 سیر تاریخی بحث אز حدیث
م با با توجه به جایگاه ویژۀ حدیث در همۀ موضوعات دین אسالم روشن אست که خاورشناسان بسیار زودهنگا

کم אز قرن هفدهم در אروپا، ماهیت حدیث، چگونگی نقل آن و  رسد دست به نظر می. حدیث آشنا شدند
 ٣٧٥ هربلوت٣٧٤.אند کنندگان و نویسندگان جوאمع حدیثی، برאی خاورشناسان شناخته شده بوده ترین نقل مهم

دخلی رא به حدیث אختصاص در دאیرة אلمعارفی که دربارۀ شرق فرאهم آورد، م)  م١٦٩٥(خاورشناس فرאنسوی 
 אما پژوهشهای علمی جدی ٣٧٦آید، دאد که אز نخستین نظرאت مکتوب خاورشناسان در אین مورد به حساب می

 ٣٧٧.در بحث אز حدیث، אز قرن نوزدهم آغاز شد و آثار مهمی در ربع سوم אین قرن אنتشار یافت
صلی אهللا (ین سیرۀ پیامبر אکرم نخستین مطالعات حدیثی بیشتر به دست کسانی فرאهم آمد که به تدو

)  م١٨٩٣( خاورشناس אتریشی ٣٧٨אز جمله אین אفرאد אشپرنگر. مند بودند و تاریخ صدر אسالم عالقه) علیه و آله
אست که به تاریخ صدر אسالم عالقه دאشت و کتابی در سه جلد با عنوאن زندگانی و تعلیمات حضرت محمد 

کتابهای  نیز) ١٩٠٥م ( خاورشناس אنگلیسی ٣٨٠ ویلیام مویر٣٧٩رد؛وآ رش درانگبه ) صلی אهللا علیه و آله(

                                                 
 .١٧ Hadith pg: ک.ر .٣٧٤
٣٧٥ .Herbelot. 
 .١٥٩، ص ١אلعقیقی، ج : ک.برאی אطالع بیشتر دربارۀ אو ر. ٥٦؛ شینی میرزא، ص pg Hadith ٥ـ ١٧: ک. ر.٣٧٦
 . همان.٣٧٧
٣٧٨.serenger. 
 .١٨٤ ـ ١٨٧؛ فوک، ص ٦٣١، ص ٢אلعقیقی، ج : ک.ر:  برאی אطالع بیشتر.٣٧٩
٣٨٠ . .Muir אند نامیده» سیور«برخی אو رא. 
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و تاریخ אسالم که ) صلی אهللا علیه و آله(دربارۀ אسالم نگاشته אز جمله چهار جلد در زندگانی محمد بسیاری 
אو אز خاورشناسانی אست که با هیئتهای تبشیری همکاری دאشته .  دربارۀ حدیث در ضمن آن آمده אستآرאی אو
یاد کرد که )  م١٨٨٩( خاورشناس آلمانی ٣٨٢ همچنان باید אز وאیل٣٨١.شود صب در آثارش آشکارא دیده میو تع

אز محمد : אز جمله آثار אو. آثار بسیاری دربارۀ تاریخ אسالم دאرد و در ضمن آنها دربارۀ حدیث نظر دאده אست
صلی אهللا (אو در گزאرش سیرۀ نبوی .  אستهای عهد قدیم در میان مسلمانان אفسانه و زندگی و تعالیمش، نبی

آلودترین   نظر دאشته، אما کتابهای אز غرضهشام سیرۀ אبنאگرچه به نخستین کتابهای سیره، مانند ) علیه و آله
אز )  م١٨٨٣( مستشرق هلندی ٣٨٤ دوزی٣٨٣.ها אست که אز אنصاف علمی و دقت تاریخی به دور אست  نگاشته

سالم و به خصوص آنچه مربوط به אسپانیا אست تألیفات بسیاری دאشته دیگر خاورشناسانی אست که در تاریخ א
های مویر   موتسکی دیدگاه אین عده رא به ویژه با אستناد به نگاشته٣٨٥.و دربارۀ حدیث نیز אظهارنظر کرده אست

 :دهد دربارۀ حدیث چنین گزאرش می
 موضوع شخصیت، אقوאل و אفعال پیامبر אسالم و مؤسس دین جدید، به طور طبیعی

אین عادت عمومی پس אز وفات . محوری گفتگوها در زمان حیات آن حضرت بوده אست
 אمر رא نباید تنها در دلبستگی و אحترאم علت אین. وی אدאمه و حتی אفزאیش یافت

ترین سبب אین بود که همگان دریافتند  مسلمانان نسبت به آن عزیز دאنست بلکه مهم
ر شئون و حیات علمی جامعۀ در حال گسترش قرآن به عنوאن منبع رאهنمایی د

אین کمبود با مرאجعه به تصمیمات و אلگوی نبوی، یعنی همان . عربستان کافی نیست
شد؛ بنابرאین مسلمانان کوشیدند تمام אطالعات در دسترس  سنت پیامبر برطرف می

 .سبت دهنددربارۀ پیامبر رא گردآوری کنند و هرجا الزم بود، سنتی رא برساخته و به אو ن
، אغلب به אنتقال شفاهی حدیث توجه دאشتند که به تدریج در نسلهای بعد به صورت نویسندگان אین دوره

אز سویی بخشی : عالمان غربی אین دوره، دربارۀ אعتبار تاریخی حدیث دیدگاهی دوگانه دאشتند. مکتوب درآمد
نقصشان   אسالمی به دلیل אسانید کامل و بیدאنستند אز جمله آنهایی که علمای אز روאیات نبوی رא صحیح می

آنها رא پذیرفته بودند؛ אز دیگر سو معتقد بودند بیشتر אحادیث رאیج در قرن سوم، حاصل جعل و אبدאع رאویان 
 نخست، نقل شفاهی آنها که אمکان دست بردن رא: אز نظر אیشان دو عامل در جعل حدیث مؤثر بود. אستبوده 

אز نظر אین . کرد گذאری می ازعات سیاسی و مذهبی که אنگیزه برאی אین کار رא پایهکرد و دوم من فرאهم می
خاورشناسان روشهای نقد حدیث مسلمانان، با توجه به نقد سندی و توجه אندک به نقد متن، خوددאری אز 

ی های عقلی و مصون دאنستن صحابیان אز هرگونه نقد، در شناسایی روאیات جعلی אز کارآیی کاف بررسی
برخوردאر نیست و אحادیث صحیح در جوאمع حدیثی، بسیار کمتر אز آن چیزی אست که عالمان مسلمان אدعا 

. شمردند دאنستند و تنها چند صد تا رא صحیح می وאیل، سیور و دوزی برخی אز روאیات رא אصیل می. کنند می

                                                 
؛ אو אظهارنظرهای روشن و مهمی ...؛ بدوی ١٨٨ ـ ١٨٩؛ فوک، ص ٥٩، ص ٣אلعقیقی، ج : ک.؛ ر٦٠ـ٦١ شینی میرزא، ص .٣٨١
 .کند  مقدمه، موتسکی به آرאی אو بسیار אستناد می١٤ ـ ١٨ ص Hadith: ک.ر: بارۀ حدیث دאرددر
٣٨٢ .weil. 
 .٦٧٢ ـ ٦٧٥بدوی، ص : ک.؛ برאی زندگی אو ر٦٧٤ بدوی، ص .٣٨٣
٣٨٤ .Dozy. 
 و به ، موتسکی در مقالۀ خود אز جمله אز אو یاد کرده אست٢٤٦ ـ ٢٥٣؛ بدوی، ص ٣٠٨ ـ ٣١٠، ص ٢אلعقیقی، ج : ک. ر.٣٨٥

 . مقدمه١٢ ص Hadith: کتابش دربارۀ אسالم אرجاع دאده אست
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אغلب به אین کار אقدאم نکرده و دאنستند، אما  אیشان وظیفۀ نقد حدیث رא شناسایی אندک אحادیث صحیح می
 ٣٨٦.אند روشی رא برאی پیشبرد آن پیشنهاد نکرده

در میان . شود، به تدریج شدت بیشتری یافت مشکوک بودن که در آثار אین نویسندگان دیده می
אو در مطالعات خود، جعل و . پژوهشگرאن غربی دربارۀ حدیث، گلدتسیهر אز جایگاهی ممتاز برخوردאر אست

אز نظر אو حدیث به . دیث رא که پیشینیان به طور کلی رد کرده بودند، با مثالهای گوناگون تبیین کردتحریف ح
 .توאند به سادگی منبعی مناسب در شناخت تاریخ صدر אسالم به حساب آید دلیل جعل گسترده، نمی

ن هموאره با دیدۀ شناسی غربیان گذאرد و آنا های گلدتسیهر دربارۀ حدیث تأثیر بسیاری بر אسالم نوشته
پژوهشگرאن غربی پس אز אو، تفسیرهای گوناگونی אز نتایج کار وی به دست . אند تحسین فرאوאن به آن نگریسته

پژوهان با  مطالعات אو موجب شد تا حدאقل فقه. אند گیریهای گوناگونی در قبال آن دאشته אند، و موضع آورده
نگارאن غربی صدر אسالم، شک گستردۀ אو  אما در میان تاریخ. د کنندتر برخور تر و محتاطانه روאیات فقهی نقادאنه

 .طرفدאرאن چندאنی نیافت و برخی به صرאحت آن رא مردود دאنستند
های مؤثر گلدتسیهر، شک אفرאطی وی در حدیث، همرאهی تازه نیافت  تا شصت سال پس אز אنتشار نوشته

های روאیی אز  ریه جانبدאری کرد که هیچ یک אز مجموعهتا אینکه در نیمه قرن بیستم یوزف شاخت אز אین نظ
های  אو با مقایسه روאیات موضوعی در کتابهای حدیثی دوره. אند پیامبر و صحابه אصالت ندאشته و ساختگی

سان شوאهد   نشان دهد و بدین گوناگون تالش کرد تا سیر دگرگونی و تکامل حدیث رא در نتیجه تکامل فقه
 .که روشی برאی شناسایی زمان جعل پیشنهاد کرد ی گلدتسیهر آورد، همچنانאی برאی אدعا تازه

نظریات شاخت، به شدت مورد توجه پژوهشگرאن غربی قرאر گرفت و אغلب آنها، به طور کامل یا אجمالی 
پژوهشهای حدیثی پس אز شاخت بنابر رویکرد پژوهشگرאن به دیدگاه وی به سه دسته . نظر אو رא پذیرفتند

 :شود میتقسیم 
אین אفرאد אغلب پژوهشگرאنی مسلمان هستند که با تحقیقات غربی . אند ـ پژوهشگرאنی که آرאی אو رא رد کرده١

אز אفرאد برجسته אین دسته باید אز مصطفی אعظمی یاد کرد که در مقام پاسخگویی به אدعاهای . אند آشنا بوده
אده אست و موجب شد تا شاخت در همان زمان، به אی אز אستداللهای אو رא نشان د شاخت، ناאستوאری پاره

آوری فهرست کتابهای قرون אولیۀ مسلمانان،  همچنین فؤאد سزگین نیز با جمع. אصالح برخی آرאیَش אقدאم کند
  ٣٨٧.تالش کرد تا אدعای جعلی بودن روאیات رא باطل کند

אند، مگر  ات رא אمری فرض کردهـ گروهی که نقاط אصلی دیدگاه شاخت رא پذیرفته و جعلی بودن همه روאی٢
های چندی نیز در ربع آخر قرن بیستم با אین دیدگاه منتشر شد که برخی אز  نگاشته. آنکه خالفش ثابت شود

 .کنند آنها در بررسی تاریخ صدر אسالم بسیاری به حدیث אتکا نمی
אند و   آرאی شاخت رא پذیرفتهگیرد، برخی ـ گروه سوم پژوهشگرאن غربی، که جمع بسیاری אز אیشان رא دربرمی٣

 .شود دو رویکرد گوناگون در بین אیشان دیده می. خوאستار אصالح نظرאت تند אو شدند
 شدند و אگرچه پذیرفتند که گاهی شکل و سند روאیات، قائلبرخی میان شکل و محتوאی روאیات تمایز ) אلف

ت رא به طور کلی نادرست دאنستند؛ אز میان در زمانهای متأخر کامل شده אست، אما جعلی بودن محتوאی روאیا
 .توאن نام برد پژوهشگرאنی که بر אین باورند، خویتر یونبال رא می

                                                 
علوم حدیث، : نیا אین مقدمه رא با حذف مستندאت ترجمه کرده אست ؛ آقای کریمی١٤ ـ ١٧ Hadithمقدمه بر کتاب : ک. ر.٣٨٦

 .٤ ـ ٧، ص ٣٨ و ٣٧شمارۀ 
 .Herbert Berg pg ١٨ ـ ٢٦: ک.ر ٣٨٧
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آنها برאی تعیین تاریخ . دستۀ دیگر کوشیدند با به کارگیری روشهای شاخت، نتایج אو رא אرزیابی کنند) ب
توאن אز هارאلد موتسکی یاد   אز אین میان، می.پیدאیش روאیات، دیدگاه אنتقادی אو رא به متون تکامل بخشیدند

 پس אز آشنایی אجمالی با روند کلی بحث אز حدیث و برאی بحث دربارۀ موضوع مشکوک بودن و ٣٨٨.کرد
شویم، אگرچه  های گوناگون به אختصار با زندگی و آثار אین شخصیتهای برجسته آشنا می پژوهشگرאن دسته

 .ده خوאهد آمدآرאی אیشان به تفصیل در بخشهای آین
 
 

 گلدتسیهر
אی   در مجارستان و در خانوאده١٨٥٠ خاورشناس یهودی، در سال ٣٨٩) م١٨٥٠ ـ ١٩٢١(אیگناتس گلدتسیهر 

سالهای نخستین تحصیالت خود رא در بودאپست گذرאند؛ سپس در . صاحب نام و متمکن یهودی به دنیا آمد
در آنها، אستادش در رشتۀ . یک منتقل شدیک سال بعد به دאنشگاه الیپز.  به برلین رفت١٨٦٩سال 
אی دربارۀ تنخوم אورشلیمی، شارح یهودی عهد   با رساله١٨٧٠شناسی، فالیشر بود که زیر نظر אو، در سال  شرق

 به عنوאن אستادیار ١٨٧٢سپس به بودאپست بازگشت و در سال . عتیق در قرون وسطی، دکترאی خود رא گرفت
در همین زمان بود که به تدریج توجهش به پژوهشهای عربی و אسالمی . تدאنشگاه آن شهر به کار پردאخ

 אو پس אز مدت کوتاهی אز سوی وزאرت فرهنگ مجارستان به همرאه هیئتی تحقیقاتی به خارج ٣٩٠.بیشتر شد
 ١٨٧٣אو مدت یک سال در وین و لیدن به کار پردאخت؛ سپس برאی کمتر אز یک سال אز سپتامبر . فرستاده شد

אو در مدت אقامتش در . مدتی رא در قاهره، سوریه و فلسطین گذرאند. یل سال بعد رא در شرق به سر بردتا آور
 .کرد شرکت می» אالزهر«قاهره، در برخی אز جلسات درس 

אی آکادمی مجارستان و در  ، عضو مکاتبه١٨٧١یابی به شهرت و אعتبار علمی در سال  گلدتسیهر با دست
گلدتسیهر אز . دאر شد  ریاست بخشی אز آنجا رא عهده١٩٠٧د و سرאنجام در سال  عضو فعال آن ش١٨٩٢سال 
گاه بودאپست رא مگر برאی شرکت   אستاد زبانهای سامی در دאنشگاه بودאپست شد و אز آن پس هیچ١٨٩٤سال 

  در همان شهر١٩٢١אو در سال . های خاورشناسی یا سخنرאنی در دאنشگاههای خارجی، ترک نکرد در کنگره
 .درگذشت

 
 آثار

های متعددی  گلدتسیهر אز جمله پژوهشگرאنی پرتالش אست که بسیار زودهنگام دست به تألیف زده و نگاشته
بندی و  אی دربارۀ אصل نماز در یهود، تقسیم אند کمتر אز دوאزده سال دאشت که مقاله گفته. אز خود بر جای نهاد

אز آن . گی دو אفسانه ترکی رא به زبان مجاری ترجمه کردאوقات آن، به نگارش درآورد و در سن شانزده سال
های وی رא  نوشته. های بسیاری پردאخت که אز بیست تا چهارصد صفحه بودند پس به نگارش مقاالت و نوشته

 .אند  אثر برشمرده٥٩٠حدود 
 :شود بندی می آثار אو به چند دستۀ عمده طبقه

                                                 
 .Berg ٨ ـ ٤٨ص : ک.؛ و نیز ر١٢ محققان دو گروه אخیر، همان، ص ، برאی٧ـ ١٣نیا، ص  کریمی: ک.ر .٣٨٨
٣٨٩ .IGNAZ Goldziher. 
 .٢٣٩فوک، ص : ک.ر .٣٩٠
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 אسالم) אلف
  ٣٩١. به چاپ رسانده אستگلدتسیهر چند אثر دربارۀ אسالم

 و جلد دوم آن سال بعد چاپ ١٨٨٩ در دو جلد که جلد نخست آن در سال ٣٩٢هایی در محمدیت بررسیـ ١
 آمده אست که در ٢٧٠آرאی אو دربارۀ حدیث، بیش אز همه در جلد دوم אین کتاب אز אبتدא تا حدود صفحۀ . شد

 نظرאت گلدتسیهر در جلد نخست אین ٣٩٣.کند آن حدیث رא بازتاب کشمشکهای سیاسی و مذهبی معرفی می
در حالی شهرت بسیار یافته که با دאوریهای خاورشناسان معاصرش در » پرستی و אسالم بت«کتاب دربارۀ 
 .تعارض אست

پندאرد، گرאیشی אشرאفی  پرستی جاهلی و אسالم رא نبرد میان دو گرאیش متضاد می وی ستیز میان بت
که به ) دموکرאت(نهاد و گرאیشی مردم ساالر  رא אرج می» عرب بودن«و » مرد بودن«که ) آریستوکرאت(

. »هیچ عربی بر غیرعرب برتری ندאرد مگر با تقوא«گوید  خوאند و می برאبری مردم و אنکار تعصبات قومی فرא می
لی پرستی אشرאفی و پیروزی روح مردم ساالری אسالمی بود؛ و سرאنجام אین نبرد سهمگین، شکست אندیشه بت

دیری نگذشت که نبردی دیگر میان روح عربی و אیرאنی درگرفت و آن ستیز جنگاورאن غیر متمدن אز سویی و 
אین نبرد نیز به شکست روح . شکست خوردگان متمدن و برخوردאر אز فرهنگ و تمدنی برتر אز سوی دیگر بود

 .٣٩٤های شعر و تا حدی فقه، אنجامید عربی مگر در زمینه
אین کتاب در سال .  شد در هلیرلبرگ چاپ١٩١٠ که در سال ٣٩٥دربارۀ אسالم) رאنیهاییسخن(درسهایی ـ ٢

  به ٣٩٦محمد و אسالم کتاب ١٩١٧در سال .  با تجدیدنظر بابینگر پس אز فوت אو، تجدید چاپ شد١٩٢٥
  به فرאنسه درآمد؛ سپس אز فرאنسه٣٩٨عقیده و قانون در אسالم با نام ١٩٢٠ و در سال ٣٩٧אنگلیسی ترجمه شد

אلعقیده وאلشریعه فی توسط دکتر محمد یوسف موسی، دکتر علی حسن عبدאلقادر و عبدאلعزیز عبدאلحق با نام 
אین . אند  چاپ شد که אلبته אیشان ذیل برخی صفحات پانوشت کوتاهی در رد آرאی گلدتسیهر آوردهאالسالم

 ترجمه شد که به منظور حفظ المدرسهایی درباره אسکتاب אز عربی به فارسی توسط علینقی منزوی، با نام 
 אز طرف آقای ١٩٢٥אمانت و دقت و אعتبار علمی، متن ترجمه با אصل آلمانی تجدیدنظر شده بابینگر در سال 

 .محمد عاصمی، تطبیق دאده شد
 . هایی در نقد کتاب אفزوده אست در אین ترجمه، نقدهای אساتید مصری حذف شده و مترجم، پانوشت

                                                 
علت אین אمر رא چه بسا باید در .  دربارۀ אین کتابها گزאرشها روشن و دقیق نیست و دربارۀ نام و تعدאد کتابها אختالف אست.٣٩١

 گزאرش אو بسیار مخلوط ١١٩ ـ ١٢١؛ شینی میرزא، ص ١٠٠طباطبایی، ص : ک.برאی نمونه ر. تجدیدنظرهای گوناگون دאنست
 .٤٤، ص ١ و منزوی، ج ٥٢٣ ـ ٥٢٤אست؛ بدوی، ص 

٣٩٢. Muhammadeanische Studien ٥٢٣نامیده אست، ص » مطالعات אسالمی«، بدوی آن رא. 
جمه شده אست، אما به فارسی درنیامده  به بخشهایی אز אین کتاب در قالب مقاله به عربی تر٤٣، ص ١منزوی، ج : ک. ر.٣٩٣

 .چاپ شده אست١١אست؛ אلصدیق بشیر نصرمجله که در مجموعه مقاالت حدیثی گردآوری و توسط دאر אلحدیث شمارۀ 
 .٤٣، ص ١ و مشابه آن منزوی، ج ٥٢٣ بدوی، ص .٣٩٤
٣٩٥. vorlesugen uber den Islamمنزوی אز آن به درس یاد ؛٥٢٤بدوی، ص : ، مترجم کتاب بدوی به هر دو אشاره کرده 
 .١٠٠طباطبایی، ص : ؛ طباطبایی آن رא سخنرאنی ترجمه کرده אست٤٤، ص ١منزوی، ج : کرده
٣٩٦ .Mohammed and Islam. 
 .٣٦، ص ١منزوی، ج :  به ظاهر אین ترجمه به علت مخلوط بودن، توسط ناشر جمع شده אست.٣٩٧
٣٩٨ .Le Dogmeet la loit del'Islam. 
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אین سخنرאنیها، . جموعه سخنرאنیهایی بود که گلدتسیهر دربارۀ אسالم אیرאد کرده אستאین کتاب در אصل م
در אین کتاب گاهی آنچه در . های אو، به شکل کتاب درآمده אست همرאه با אضافاتی אز دیگر مقاالت و نگاشته

 .کتابهای پیشین حدیث آمده بود، تکرאر شده אست
 دفاع عن אلعقیده وאلشریعهد אین کتاب گلدتسیهر، کتابی با نام دאنشمند معاصر مصری، محمد غزאلی در نق

 . به فارسی درآمده אستمحاکمه گلدتسیهر صهیونیستنگاشته که אز سوی صدر بالغی با نام 
 
 
 های אسالمی فرقه) ب
ن های אسالمی یکی אز موضوعات مورد توجه گلدتسیهر بوده که آثار گوناگونی אز کتاب و مقاله دربارۀ آ فرقه

 :نوشته אست، که موאرد زیر אز جملۀ آنها אست
؛ אو در אین کتاب تنها אز مذهب ظاهریه سخن نگفته אست بلکه אز مذאهب ظاهریه، مذهب و تاریخ אیشانـ ٣

گوناگون فقهی در جهان אسالم و تمایز آن با روش ظاهریان و سیر تاریخی دگرگونی אین مذهب بحث کرده 
אین کتاب به دلیل آنکه گلدتسیهر אز منابعی . شود ی بر تاریخ فقه محسوب میکتاب אو در وאقع درآمد. אست

 ٣٩٩.אند، אهمیت زیادی دאرد אستفاده کرده که برخی אز آنها هنوز به چاپ نرسیده
 ١٨٩٩ در سال אلعقاید وאلشرאیع عند אلمرجئهـ ٤
 ١٨٩٦ در سال אلعددیة وאلمعتزلهـ ٥
 
 
 אحیای ترאث) ج

های خطی  אش در مطالعۀ אسالم، به تصحیح و چاپ برخی نسخه وضوعات مورد توجهگلدتسیهر با توجه به م
 :אقدאم کرده אست که אز جمله آن موאرد زیر אست

 ؛١٨٩٩حاتم سجستانی در سال   אز אبیאلمعمرینـ ٦
 ؛١٩٠٦ صفحه در سال ٨١אی در   אز غزאلی با مقدمهفضایل אلمستظهریهـ ٧
 .١٩٠٦ در سال لباطنیهאلمستظهریه فی فضایح אـ بخشی אز ٨
 
 
 تفسیر قرآن) د
 نام دאرد که خود آن رא نتیجه های تفسیری در میان مسلمانان گرאیشترین نگاشته אو دربارۀ تفسیر،  ـ مهم٩

 علی حسن ١٩٤٤در سال .  در لیدن چاپ شد١٩٢٠אین کتاب در سال . سالها پژوهش و بررسی دאنسته אست
 دکتر عبدאلحلیم نجار با نام ١٩٥٤د که به دلیل کامل نبودن، در سال عبدאلقادر آن رא به عربی ترجمه کر

 شمسی، سید ناصر ١٣٨٣אین אثر رא در سال . آن رא در مصر تجدید چاپ کرد» مذאهب אلتفسیر אالسالمی«
אلبته אین ترجمۀ فارسی بسیار پرאشکال . طباطبایی به فارسی برگردאنده و אز سوی אنتشارאت ققنوس چاپ شد

 .و آقای אیازی بر آن مقدمه و حاشیه نوشته אستبوده 

                                                 
 .٥٢٣؛ بدوی، ص ٤٢، ص ١؛ منزوی، ج ١٠١ طباطبایی، ص .٣٩٩
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אز . شناسی در تفسیر قرآن پردאخته אست אی אست که به جریان کتاب گلدتسیهر در تفسیر، نخستین نگاشته
های بعدی אو در אین  אی دאرد و تأثیر به سزאیی بر نگاشته همین رو אین مجموعه אهمیت و جایگاهی ویژه

 .موضوع گذאرده אست
رود و با אینکه نزدیک به یک قرن אز فوت  ر نقطۀ عطفی در تاریخ مطالعات حدیثی به شمار میگلدتسیه

کنند و مسلمانان  پردאزند، به آثار אو אستناد می گذرد، אمّا همچنان خاورشناسانی که به بحث אز حدیث می אو می
 .دهند نیز آثار אو رא مورد אرزیابی قرאر می

 
 
 

 ٤٠١)١٩٠٢ ـ١٩٦٩ (٤٠٠یوزف شاخت

شناسی کالسیک، אلهیات و زبانهای شرقی رא در  های زبان אو رشته.  در آلمان متولد شد١٩٠٢شاخت در سال 
 تدریس ١٩٢٥ و تأیید صالحیت אستادی، در سال ٤٠٢دאنشگاههای برسالو و الیپزیک خوאند و پس אز אخذ دکترא

یس در دאنشگاه قاهره، در رشتۀ  به عنوאن אستاد میهمان برאی تدر١٩٣٤در سال . در دאنشگاه رא آغاز کرد
אلبته در אین .  در آنجا به تدریس مشغول بود١٩٣٩شناسی عربی و سریانی به مصر دعوت شد و تا سال  زبان

 شاخت با آغاز جنگ ٤٠٣.אز آن جمله אست)  م١٩٣٥(مدت گاهی در جاهای دیگر نیز تدریس دאشته که אلجزאئر 
سی بر ضد  . بی . آنجا با سازمان אطالعات بریتانیا و رאدیو بی به لندن رفت و در ١٩٣٩جهانی دوم در سال 

 لیسانس و  אو پس אز جنگ، در אنگلیس ماند و دوباره אز آکسفورد مدאرک فوق. آلمان نازی همکاری کرد
 به عنوאن تدریس در دאنشگاه لیدن ١٩٥٤אو در سال . دکتری گرفت و در همان دאنشگاه، مشغول تدریس شد

 ١٩٥٩אو در سال .  نیز مشارکت دאشت(EI)مین زمان در کار چاپ دهم دאیرة אلمعارف אسالم پردאخت و در ه
 ١٩٦٩به آمریکا رفت و در دאنشگاه کلمبیا مشغول به تدریس شد و تا آخر عمر در אین سمت ماند و در سال 

 .درگذشت
 אز جمله אین شاخت אز نظر علمی جایگاه بلندی دאشت و در אنجمهای گوناگون علمی عضویت دאشت؛

 ٤٠٤»برونشویگ«همچنین با همکاری خاورشناسی دیگر به نام . دمشق بود» مجمع علمی عربی«אنجمنها 
عالوه بر אین زمانی که در دאنشگاه قاهره تدریس . کرد  رא אدאره می٤٠٥»تحقیقات אسالمی«برאی مدتی، مجله 

رفت که در آن אمین خولی شاخت دאشت، مباحثاتی بین אو و אمین خولی، پژوهشگر سرشناس مصری صورت گ

                                                 
٤٠٠. Joesph Schacht 
نامه  אو زندگی. ١٨٢ ـ ١٨٧؛ طباطبایی، ص ٤٦٩ ـ ٤٧١، ص ٢؛ אلعقیقی، ج ٣٨٥ ـ ٣٩٠بدوی، ص : ک.دربارۀ زندگی אو ر. ٤٠١

ره ندאرد؛ شینی با شاخت رא بر אساس عقیقی تنظیم کرده و جز یک نکتۀ کوچک دربارۀ تدریس در אلجزאئر مطلب دیگری در אین
شگفت آن אست که فوک در کتاب خود . نامه رא مانند بدوی نگاشته אست و مطلبی دیگر ندאرد  אو زندگی١٦٩ ـ ١٧١میرزא، ص 

 .  به شاخت نپردאخته אستتاریخ حرکة אالستشرאق
 . אند אی به نام و موضوع رسالۀ دکتری אو نکرده منابع ترאجم نگاری موجود אشاره. ٤٠٢
 . ١٨٢طباطبایی، ص : ک.ه אلجزאئر تنها در گزאرش طباطبایی آمده אست، رאشاره ب. ٤٠٣
٤٠٤. Robert Brunschvig. 
 . متعلق به آکسفورد باشدIslamic studies به אحتمال فرאوאن مجله .٤٠٥
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אمین خولی بر برخی مقاالت شاخت در دאیرة אلمعارف אسالمیه به زبان عربی، نقد نوشته . رא شکست دאد
  ٤٠٦.אست

آثار و . شاخت אز خاورشناسان بسیار پرکاری אست که فعالیتهای پژوهشی و تألیفی گوناگونی دאشته אست
 :شود یبندی م های אو در چند دسته طبقه نگاشته

 
 
 ـ بررسی مخطوطات عربی١

های مهم کشورهای אسالمی پردאخته אست و پژوهشها و  شاخت به بررسی مخطوطات موجود در کتابخانه
 :هایی رא אز آنها به دست آورده אست که موאرد زیر آن جمله אست فهرست

 های אستانبول و אطرאف آن ـ אز کتابخانه
 های אستانبول و قاهره ـ אز کتابخانه
 ها و مخطوطات אباضی ـ کتابخانه

 ـ دربارۀ برخی مخطوطات موجود در کتابخانۀ جامع قرویین در فاس
 ـ دربارۀ برخی مخطوطات موجود در قیروאن و تونس

  ٤٠٧های مرאکش ـ دربارۀ برخی مخطوطات موجود در کتابخانه
 
 
 ـ پژوهش و تألیف در زمینۀ فقه אسالمی٢

 .یی که دربارۀ فقه אسالمی دאشت، شناخته شده אستشاخت بیش אز همه به دلیل پژوهشها
فعالیتهای علمی אو در אین موضوع رא که به طور کامل با هم مرتبط هستند به دو دسته אحیای ترאث و تألیف 

 :شود بندی می طبقه
 . شاخت به پژوهش و نشر آثار فقهی خطی بسیاری אز فقیهان متقدم אسالمی مبادرت کرده אست) אلف

 :ر رא אز جملۀ آنها אستموאرد زی
 ؛) م١٩٢٣چاپ ) (אز فقهای حنفی قرن سوم( אز خصّاف אلحیل و אلمخارجـ 
 ؛) م١٩٢٤( אز אبوحاتم قزوینی אلحیل فی אلفقهـ 
 ؛) م١٩٢٧ ـ ١٩٢٦ (אذکار אلحقوق وאلرهونـ 
 ؛) م١٩٣٠ ـ ١٩٢٩( אز صحاوی אلشُفعهـ 
 ؛) م١٩٣٠( אز شیبانی אلمخارج فی אلحیلـ 
 ). م١٩٣٣(، אز طبری  אلفقهاאختالفـ 
 تألیف دربارۀ فقه אسالمی) ب

ترین کتاب אو در אین  مهم. های گوناگونی دربارۀ موضوع فقه אسالمی و تاریخ آن دאرد شاخت نگاشته

                                                 
 .١٨٢ ـ ١٨٤طباطبایی، ص : ک. ر.٤٠٦
אین אختالف در سال، محل نشر و אسم .  دאرد אلعقیقی در گزאرش אین نوع آثار، گاهی تمایزهایی با آنچه بدوی گزאرش کرده،.٤٠٧

 .مقاله אست
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 אست که با نام ٤٠٨آغاز فقه אسالمیباشد کتاب  زمینه که بیش אز همۀ آثارش متضمن دیدگاههای خاص می
نگرאنی אصلی شاخت در אین کتاب خاستگاه فقه و نقش شافعی در .  چاپ شده אست تجدیدאصول فقه אسالمی
 به سنت در معنای אلگوی رفتاری پیامبر אلرسالهپردאزیهایش در   אو معتقد אست شافعی با نظریه. تکامل آن אست

صلی אهللا ( پیامبر در مقابل سنت، به معنای آدאب و مرسوم جامعه که شاید هیچ אرتباطی با) صلی אهللا علیه وآله(
ندאشته باشد، אهمیت بخشید؛ در حالی که پیش אز آن سنت به معنای دوم آن در مکاتب فقهی ) علیه وآله

گیری حدیث و אعتبار آن رא بررسی  شاخت به همین مناسبت در אین کتاب بحث אز روند شکل. אهمیت دאشت
 ٤٠٩.کند می
 صفحه به فرאنسه ترجمه و ٩١ در ١٩٥٣در سال  کتاب کوچکی אست که نویس تاریخ فقه אسالمی پیشـ 

 .چاپ شد
 .کتابی دیگر אز אو در موضوع فقه אست ٤١٠درآمدی بر فقه אسالمی پیشـ 

 .دאرد (EI)אو مقاالت بسیاری دربارۀ فقه در مجالت گوناگون و در دאیرة אلمعارف אسالم 
که به صورت مستقل نیز چاپ  یکی אز مقاالت مهم אوست (EI)در دאیرة אلمعارف אسالم » אصول«مدخل 
אرزیابی مجدد אحادیث «مقالۀ .  אمین خولی در پاورقی همین مدخل به نقد آن پردאخته אست٤١١.شده אست
 منتشر شده بود و در مجموعه مقاالت ٤١٣ در مجلۀ جامعۀ سلطنتی آسیایی١٩٤٩ که سال ٤١٢»אسالمی

Hadithمجله علوم حدیث با ترجمۀ ٣٤رۀ  که به همت موتسکی گردآوری شده، گزאرش شده بود، در شما 
 .فارسی منتشر شد

عالوه بر موאرد مهم یادشده، אو مطالعاتی رא در علم کالم دאشته و کتابی هم در معرفی عقاید אسالمی، با 
אو به نشر برخی متون خطی پزشکی هم همت گماشت و . چاپ کرده אست)  م١٩٣١توبنگنا  (٤١٤»אسالم«نام 

 هم مشارکت אلمعجم אلمفهرس اللفاظ אلحدیث אلنبویאو همچنین در چاپ . شتمقاالتی در אین موضوع نگا
 .دאشته אست

پذیرد  گیری و אعتبار آن، شاخت دیدگاه کلی گلدتسیهر رא می در بحث אز حدیث، تاریخچه پیدאیش و شکل
گذאری دقیق  کوشد روشی رא برאی تاریخ دهد و می אی برאی تأیید نظرאت אو پیشنهاد می جز آنکه شوאهد تازه

پردאزیهای خود  شاخت با تئوری. אند אرאئه دهد منسوب شده) صلی אهللا علیه و آله(אحادیثی که به دروغ به پیامبر 
گذאرد تا آنجا  دهد، אثری بسیار ماندگار برאی محققان پس אز خود بر جای می و شوאهدی که برאی آن نشان می

 ٤١٥.אو אستناد نشده باشدکه هیچ پژوهش حدیثی صورت نگرفته که در آن به 

                                                 
٤٠٨ .The origins of Mohammadan Juris prudence :٣٥٠ص ،١٩٥٠ آکسفورد. 
 ..ff ١٣ Berg pg: ک. دربارۀ نظرאت شاخت در אین کتاب ر.٤٠٩
٤١٠. an introduction to Islamic law :٣٠٤ ص ،١٩٤٦ آکسفورد. 
 .١٧٥شینی میرزא، ص . ٤١١
٤١٢ .Areevalution of Islamic traditions. 
٤١٣. Royal Asiatic Society.. 
٤١٤ Der Islam.. 
 . אلبته אین تنها بخشی אز نقدها بر نظرאت אوست١٨٢شینی میرزא، ص : ک. برאی אطالع אز برخی نقدها بر شاخت ر.٤١٥
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  ٤١٧)معاصر (٤١٦خوتیه یونبال
 .پژوهی אست  که تخصصش در زمینۀ حدیث٤١٨خاورشناس پرکار هلندی

 . دאرد (EI)אو کتابها و مقاالت بسیاری در مجالت گوناگون و به ویژه در دאیرة אلمعارف אسالم 
 تئوری شاخت و روش אو در ترین آثار وی אست که در آن אز مهم)  م١٩٨٣کمبریج،  (٤١٩سنت مسلمانانـ 

 .گذאری حدیث رא אصالح کرده אست تاریخ
  ٤٢٠אعتبار مکتوبات حدیثی

 » نقش معمرون«، ٤٢١»جامعۀ אولیۀ אسالمی«، »نافع«ـ مقاالت دربارۀ 
 ٤٢٢... .و " موאردی אز روشهای بررسی אسناد"ـ 
 
 
 

  ٤٢٣) م١٩٤٧معاصر ـ (لد موتسکی אهار
 .حدیث، پژوهشهای אرزشمندی رא سامان دאده אستخاورشناس برجستۀ هلندی که در زمینۀ 

طور که پیش אز אین گفته شد، אو אز جمله کسانی אست که به نقد אرزیابی آرאی شاخت و گلدتسیهر  همان
گیری אز روشهای مورد پذیرش پژوهشگرאن غربی، אز אعتبار و אصالت  אند و کوشیده אست تا با بهره پردאخته

 :و آثار گوناگونی رא دربارۀ حدیث نگاشته که موאرد زیر אز جملۀ آن אستא. אحادیث אسالمی دفاع کند
مبادی فقه بسط آن تا نیمه دوم قرن هشتم در مکه وی אین کتاب رא با توجه به کتاب : مبادی فقه אسالمیـ 

 אلمصنفموتسکی در אین کتاب .  אثر شاخت نگاشته و در ضمن آن آرאی شاخت رא نقد کرده אستאسالمی
 .رزאق رא محور אرزیابی خود قرאر دאده אستعبدאل

 ٤٢٤.به چاپ رسیده אست» אالسالم« که در مجلۀ شهاب زهری روאیات אبنـ 
ترین مقاالت   אست که در آن هفده مقاله אز مهم٤٢٥عالوه بر אین אو سر ویرאستار مجموعۀ אرزشمند حدیث

אند که تصویری جامع אز دیدگاه   شدهאی אنتخاب אین مقاالت به گونه. خاورشناسان دربارۀ حدیث آمده אست
، »مصنف عبدאلرزאق«אی با نام  אز خود موتسکی در אین مجموعه مقاله. غربیان دربارۀ حدیث رא نمایان کنند

                                                 
٤١٦ .Gautier H.A Juynboll. 
 به ٣٠٦، ص ٢אلعقیقی، ج : ک.ر. אست) جوאنبول" (یونبال"ت آنها کند که شهر  אلعقیقی به چهار نفر אز خاورشناسان אشاره می.٤١٧

 با نام ٣١٧، ص ٢که فرزند فرد پیشین אست؛ ج ) ١٨٨٧م ( با نام אبرאهام ویلیام ٣١١، ص ٢؛ ج ) م١٨٦١(نام تئودور ویلیام 
 . אستکه مورد אخیر فرد مورد نظر ما.  ه.  با نام אختصاری ج٣٣٩، ص ٢و ج )  م١٩٤٨(و . אختصاری ث

: ک.ر: نگاری خاورشناسان دربارۀ אو وجود دאرد  אز آنجا که אو אز خاورشناسان معاصر אست אطالعات אندکی در کتابهای ترאجم.٤١٨
 . دربارۀ برخی آثار وی٤١ در مجلۀ علوم حدیث شمارۀ ٤ پ ١٤٦؛ آقایی ص ٣٣٠ و ٣٢٩/ ٢אلعقیقی 
٤١٩ Muslim Tradition.. 
٤٢٠ .The authentic aty of Tradition literature. 
٤٢١ .Rarly Islamic society. 
 .١٤٦ ـ ١٤٨؛ آقایی، ص ٣٣٠ و ٣٢٩، ص ٢אلعقیقی، ج :  برאی آگاهی אز آثار אو.٤٢٢
٤٢٣ Harald Motski.. 
 . ٨٩ و ٨٧شینی میرزא، ص : ک. ر.٤٢٤
٤٢٥ Hadith.. 
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 عالوه بر אینکه مقدمۀ کامل אو در אبتدאی אین ٤٢٦منبعی برאی אحادیث قرن نخست هجری چاپ شده אست؛
 ٤٢٧.پژوهی در غرب אست یثمجموعه، گزאرشی אرزشمند אز تاریخچه حد
پژوهی در غرب و معرفی تنی چند אز  אی بسیار אجمالی אز سیر حدیث آنچه در אین بخش آمده خالصه

پژوهان دیگری بپردאزیم  شود که به حدیث شک محدود بودن وقت مانع אز آن می بی. پژوهان ممتاز אست حدیث
 .אند نگاری אنجام دאده  אحیای ترאث یا معجمکه در אین زمینه فعالیتهای אرزشمندی رא به صورت تألیف،

 
 
 

 چکیده
پژوهـی در غـرب و معرفـی تنـی چنـد אز             אی بـسیار אجمـالی אز سـیر حـدیث           آنچه در אین جلسه آمده خالصـه      

پژوهان شـاخص دیگـری       شود که به حدیث     شک محدود بودن وقت مانع אز آن می         بی. پژوهان ممتاز بود    حدیث
 .אند نگاری אنجام دאده عالیتهای אرزشمندی رא به صورت تألیف، אحیای ترאث یا معجمبپردאزیم که در אین زمینه ف

                                                 
 . مجلۀ علوم حدیث ترجمه شده אست٤٠ אین مقاله در شمارۀ .٤٢٦
 . مجلۀ علوم حدیث ترجمه شده אست٣٨ و ٣٧ات آن در شمارۀ אین مقدمه بدون אرجاع .٤٢٧



 

 



 

 ١٠٩

 جلسۀ دهم

)١(مباحث حدیثی 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 : آشنایی با

 جایگاه مباحث حدیثی در تمامی مطالعات אسالمی؛ 
 .دیدگاه خاورشناسان در تمیز سنت و حدیث و روند کلی آن 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین 
گیـری و     تاریخچۀ شکل . با مباحثی کلی و مقدماتی دربارۀ خاورشناسان آشنا شدیم        در جلسات پیشین به אجمال      

های گوناگون خاورشناسان و مبانی مختلف و متفاوت آنها رא در بحـث خاورشناسـی بـه                   تطور אستشرאق، אنگیزه  
هـر  ترین مدאرس خاورشناسی و شخـصیتهای مهـم آنهـا و ویژگیهـای                عالوه بر אین، با مهم    . אختصار شناختیم 

 مکتـوب و غیرمکتـوب خاورشناسـان رא بررسـی کـردیم و               مدرسه آشنا شدیم و در پایان אنوאع فعالیتهای علمی        
 .تعدאدی אز مشهورترین خاورشناسان هر حوزه رא شناختیم

در אین جلسه نخست جایگاه مباحث حدیثی در مطالعات אسالمی رא אز دیدگاه خاورشناسان بررسی خوאهیم                
 .אی مشخص به بحث سنت و حدیث אز دیدگاه خاورشناسان خوאهیم پردאخت کرد و سپس به گونه

 
 
 
 

 جایگاه مباحث حدیثی در تمامی مطالعات אسالمی
در جلسۀ پیشین در تبیین مقدماتی درس با تاریخچۀ کلی طرح مباحث حدیثی نزد خاورشناسان دریـافتیم کـه                   

אی אز مباحث حدیثی در بحث אز         پاره:  بوده אست  پردאختن به אین موضوعات معموالً در بحث אز دیگر موضوعات         
سیره مطرح شده، برخی در ضمن مباحث فقهی، بخشی در طرح مباحث علوم قرآنی، موאردی در معرفـی کلـی                    

های حـدیثی بـه عنـوאن بحـث مقـدماتی یـا معرفـی             אی هم در معرفی نگاشته      אسالم و مباحث کالمی و دسته     
های אخیر مورد توجه قـرאر گرفتـه אسـت و             ، موضوعی که در دهه    »ثحدی«پردאختن مستقل به مبحث     . אجمالی

هـای אخیـر شـاهد بررسـی و           عالوه بر אین در دهـه     . های در آن هم در مقایسه با کل، אندک אست           אلبته نگاشته 
אرزیابی سندی و متنی אحادیث در یک موضوع یا یک حدث خاص در نقلهای مختلف آن به صـورت مـستقل و                 

مندאن به تحقیق و پـژوهش در אیـن           جهت آشنایی بیشتر به ویژه برאی عالقه      . قاله نیز هستیم  عموماً در قالب م   
 : دهیم موضوعات، معرفی کوتاهی אز אین مباحث در هندسۀ کلی مطالعات אسالمی אرאئه می

 



 

http://vu.hadith.ac.ir ١١١

 ـ مباحث حدیثی سیره ١
در אسـالم و سـیرۀ      אگر بگوییم که طرح نخستین مباحث حدیثی توسط مستشرقان در ضمن بحث אز تاریخ صـ               

 .אیم نبوی بوده אست، چندאن گزאف نگفته
و وقـایع دورאن صـدر      ) صلی אهللا علیه و آلـه     (אز آنجا که به دست آوردن تصویری دقیق אز زندگانی پیامبر            

کننـد،    אسالم بیش אز همه در گرو אحادیث אست، אز אین رو همۀ کسانی که دربـارۀ صـدر אسـالم پـژوهش مـی                       
. توאن بر אین אحادیث אعتماد کـرد      א دربارۀ אین אحادیث بیان و روشن کنند که تا چه אندאزه می            ناگزیرند نظر خود ر   

هر چند برخی אز אین אظهارنظرها، دیدگاههایی کلی دربارۀ אحادیث אست، ولی אغلـب آنهـا، دאوریهـایی مـوردی                    
 .אی ویژه אست شده پیرאمون حادثه دربارۀ אحادیث نقل

 المـنس   ٤٣٠،)١٩٢٦م  ( کایتـانی אیتالیـایی      ٤٢٩،)١٨٩٩م  ( وستنفلد آلمـانی     ٤٢٨،)١٨٩٣م  (شبر نجر אتریشی    
 مونتگمری وאت אسکاتلندی، خاورشناس معاصر، אز جملـه אفـرאدی هـستند کـه موضـوع                  ٤٣١،)١٩٣٧م  (بلژیکی  

 .אند אصلی پژوهشهایشان تاریخ بوده و در ضمن پژوهشهای خود به مباحث کلی و موردی حدیث نیز پردאخته
های سیره در پژوهـشهای مربـوط بـه تـاریخ دعـوت               نین سوردیل در بحث אز אرزش نگاشته      دمینیک و جا  

دאنند و دستۀ     אرزش می   بخشی رא به دلیل وجود تردید در گزאرشها، بی        : کنند  نبوی، آنها رא به دو دسته تقسیم می       
 ٤٣٢.ها پیرאسته شودورزی که الزم אست مطالب درست آن، אز فزونیها و غرضکنند  دوم رא درخور تأمل تلقی می

، حـدیث و سـیره رא مطـالبی    ) و آلـه هی אهللا عل  یصل(فاطمه و دخترאن محمد     المنس در مقدمۀ کتاب خود،      
دאند که مسلمانان برאی تفسیر قرآن و برطرف کردن پیچیدگیها و אبهامات آن و تعیـین אسـامی و تـوאریخی                       می

 همچنـین   ٤٣٣.کردند، بوده אسـت     به شدت پرهیز می   ] آندر قر [אز ذکر آن    ) صلی אهللا علیه و آله    (که پیامبر אکرم    
رو به نگاشتن     אست که مسلمانان אز آن     بر אین باور   ٤٣٤،ة אلمعارف אسالم  دאئرلیفی الویدא، مؤلف مدخل سیره در       

مند بودند پیامبرشان تصویری مانند آنچه پیامبرאن پیشین در کتـاب مقـدس                که عالقه  رو آوردند کتابهای سیره   
 ٤٣٥.شته باشددאאند،  دאشته

، مونتگمری وאت   ) و آله  هی אهللا عل  یصل(زندگانی محمد   نگارאنی مانند ویلیام میور در کتاب         که سیره   همچنان
 ناگزیرند برאی ترسیم تـاریخ      ) و آله  هی אهللا عل  یصل(محمد  در کتابهای مختلف خود، ماکسیم رودنسون در کتاب         

אرزیابی موردی دربارۀ روאیات بپردאزند؛ برאی نمونـه آنهـا          به دאوری و    ) صلی אهللا علیه و آله    (زندگانی آن حضرت    
 بـا   ٤٣٨ و یـا جنـگ بـدر       ٤٣٧ یا مسئلۀ هجرت به حبشه     ٤٣٦در بحث پیرאمون تعامل آن حضرت با یهودیان مدینه        

                                                 
٤٢٨ .Sprenger. 
٤٢٩ .Wuestenfeld . 
٤٣٠ .Caetani . 
٤٣١ .Lammens. 
 .٣٥٠ ص ،ة محمد فی אلفکر אالستشرאقی אلمعاصرنبوشایب، . ٤٣٢
 . ٣٥١همان، ص . ٤٣٣
 .ویرאست دوم. ٤٣٤
 . ٣٥٢شایب، پیشین، ص . ٤٣٥
 .١٧٥، ص ٣سالم אلحاج، ج : ک.ر. ٤٣٦
 . ١٨١ همان، ص  :ک.ر. ٤٣٧
 . ٢١٤ ـ ٢١٦ ص  همان،. ٤٣٨
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אند، در موאرد دیگر گزאرشهایی مطـابق بـا نقلهـای مـسلمانان و                وجود אینکه در موאردی در روאیات مناقشه کرده       
 ٤٣٩.אند هروאیات אرאئه دאد

 
 
 
 ـ مباحث حدیثی فقه ٢

های مباحث אسالمی אست که خاورشناسان در ضـمن آن بـه אظهـارنظر دربـارۀ حـدیث             فقه یکی دیگر אز حوزه    
ترین منابع فقه אسالمی به       کنندۀ آن אست، یکی אز مهم       אغلب مسلمانان، سنت رא که حدیث، حکایت      . אند  پردאخته

سان نیز در بحث אز منابع فقـه אسـالمی نـاگزیر بایـد تلقـی خـود رא אز                    بر همین אساس خاورشنا   . آورند  شمار می 
 یوزف شـاخت  ٤٤٠،)١٩٤٨م (تئودور ویلیام یونبال هلندی    . حدیث و אعتبار آن در אین حوزه به روشنی بیان کنند          

 و هارאلد موتسکی، خاورشناس معاصر هلندی، אز جمله خاورشناسانی هستند که تخـصص              ٤٤١)١٩٦٩م  (آلمانی  
אی ویژه به شافعی توجه       در אین مباحث به گونه    . אند  ن فقه بوده و אز אین زאویه به مباحث حدیثی پردאخته          شا  אصلی

پژوهـشگرאن غربـی   . پردאزאن אصول فقه אست که آثارش نیز بر جای مانده אست    אو אز نخستین نظریه   . شده אست 
رא ) صلی אهللا علیه و آلـه (ست که حدیث پیامبر אند و بسیاری بر אین باورند که אین شافعی א  אو بسیار نوشته   دربارۀ

در جایگاه ممتاز و در مرتبۀ پس אز قرآن قرאر دאده و آن رא بر سخن صحابه و تابعان برتری بخـشیده אسـت، در                         
در مقایسه بـا سـخنان      ) صلی אهللا علیه و آله     ( حالی که فقیهان پیش אز אو، چنین جایگاهی رא برאی سخن پیامبر           

אی فـرאوאن در      های فقهی אولیه، אحادیث موقوف و مقطوع بـه گونـه            شناختند و در مجموعه      نمی صحابه و تابعان  
 .אست کنار אحادیث مرفوع نقل شده 

 مالـک אز    موطـأ .  مالک نیز در אین بخش، אهمیـت زیـادی یافتـه אسـت             موطأدر کنار شافعی و کتابهایش،      
برخـی אز خاورشناسـان، אیـن مجموعـه رא     . تترین متون فقهی ـ حدیثی אست که به دست ما رسیده אسـ    کهن

آنهـا بـا    . دאننـد   مالک دאوری دربارۀ جایگاه אحادیث در אستنتاج אحکام، شیوۀ نقل حدیث و گستردگی روאیات می              
 به نظرאت و אقوאل صحابه و تابعان، یعنـی در مجمـوع بـیش אز نیمـی אز روאیـات                     موطأتوجه به אینکه مالک در      

کند، אعتبـار حـدیث نبـوی         ، بسیار אعتماد می   ) حدیث موقوف و مقطوع    ٨٩٨ مقابل    حدیث مرفوع در   ٨٢٢ ( موطأ
که نقصان אسـناد بـسیاری אز روאیـات     برند؛ همچنان رא نزد فقیهان אین دوره زیر سؤאل می   ) صلی אهللا علیه و آله    (

یـات مـشابه   موطأ رא، با توجه به אینکه تنها بخشی אز روאیـات موطـأ مـسند و دאرאی سـند کامـل אسـت، بـا روא                  
نوع روאیات مورد אسـتناد در      . אند  های بعد مقایسه کرده و بر אساس آن، אسناد کامل رא ساختگی قلمدאد کرده               دوره

אین مجموعه نیز مالک دאوری دربارۀ ساختگی بودن אحادیث قرאر گرفته אست؛ بدین ترتیب که چنانچه روאیتـی                  
های بعـدی آمـده אسـت، אیـن           ه نکرده، ولی در مجموعه    در یکی אز موضوعات فقه مهم بوده و مالک بدאن אشار          

 .روאیات نیز ساختگی قلمدאد شده אست

                                                 
؛ جلد سوم به طور کامل به بحث سیره אختصاص دאرد و به ویـژه در ضـمن                  ١ سالم אلحاج، ج      :ک.ها، ر   برאی آگاهی אز نمونه   . ٤٣٩

 یصـل (مـد   محةאلنبو به موאرد گوناگونی אز برخورد آنها با حدیث אشاره شده אست؛ شایب نیز در کتاب ٦٥ ـ  ٢٣٣مباحث صفحات 
 . مباحثی مرتبط با אین موضوع دאرد) و آلههیאهللا عل
٤٤٠. T.W.JUYNBOLL. 
٤٤١ .Schacht. 



 

http://vu.hadith.ac.ir ١١٣

אی אز خاورشناسان אحکام אسالمی رא با حقوق کشورهای همجوאر، به ویژه روم، مقایـسه                 عالوه بر אین، پاره   
یث رא برگرفته אز אیـن      אند تا با نشان دאدن شباهتهای موجود میان آنها، אحکام אسالمی قرآن و حد               و تالش کرده  

بررسی موردی אحادیث فقهی نیـز بخـش دیگـری אز مباحـث فقهـی               . قوאنین و در نتیجه ساختگی قلمدאد کنند      
شده دربارۀ حـدیث، در همـۀ אیـن موضـوعات، نـاظر بـه              هر چند دیدگاههای مطرح   . حدیثی خاورشناسان אست  

 .شود تعمیم دאده میאحادیث فقهی אست، אما אغلب به همۀ אحادیث، در همۀ موضوعات 
 
 
 
 ـ مباحث حدیثی قرآن ٣

در مباحـث مربـوط بـه تفـسیر         . هایی که دربردאرندۀ مباحث حدیثی אست، حوزۀ قرآن אسـت           یکی دیگر אز حوزه   
אی   אست، אهمیت ویژه     و در تفاسیر نخستین آمده        قرآن، تفاسیر صحابه و تابعان که در قالب روאیت گزאرش شده          

אند؛ مانند تفسیر عیاشـی،       عباس، تفسیر طبری، تفاسیر متقدم شیعه، که جملگی روאیی          بنروאیات تفسیری א  . دאرد
یابی به فهم متقدمان אز قـرآن   هایی هستند که به دلیل کهن بودنشان، در دست    فرאت و قمی، אز جمله مجموعه     

 در  ٤٤٢هربرت بوگ . אرندאی אز روאیات رא دربرد      אهمیت بسیاری دאرند، به ویژه אینکه همۀ אین منابع حجم گسترده          
 به تناسب روאیی بـودن تفاسـیر אیـن دوره، در            ٤٤٣گیری تفاسیر در قرون آغازین אسالم،       کتاب خود، دربارۀ شکل   

 و سپس بحث אحادیث تفـسیری و        ٤٤٤بخشی مفصل به بحث دربارۀ دیدگاه خاورشناسان دربارۀ حدیث پردאخته         
 در کتاب خود دربارۀ متن      ٤٤٥که بار آشر    همچنان. تعباس و تفسیر طبری رא پیش کشیده אس         אعتبار אحادیث אبن  

 برخی אز مباحث    ٤٤٧. به ناچار مباحثی رא دربارۀ حدیث مطرح کرده אست         ٤٤٦مقدس و تفسیر آن نزد אمامیۀ متقدم      
مکی و مدنی،   .  אست و در بحث אز آنها ناگزیر باید به روאیات نیز مرאجعه کرد              عمدۀ علوم قرآنی نیز کامالً روאیی     

 .گونه مباحث هستند در شمار אین...  مبهمات، ناسخ و منسوخ، تحریف و אسباب نزول،
عالوه بر אین، موضوع بسیار مهم جمع و کتابت قرآن نیز موضوعی אست که کامالً مبتنی بر روאیات אست                   

אی   موتسکی אز جمله خاورشناسانی אست کـه بـه گونـه          . که دربارۀ زمان و چگونگی آن אختالف نظر وجود دאرد         
هـای    و آیات شیطانی אز جمله نمونه     » غرאنیق«دאستان  .  روאیات جمع و کتابت قرآن رא بررسی کرده אست         جامع،

وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ إِلَّا إِذא تَمَنَّى             ﴿ سورۀ حج    ٥٢روאیی אست که به عنوאن سبب نزول آیۀ         
 به عنوאن مدאخلۀ     ﴾نِیَّتِهِ فَیَنْسَخُ אللَّهُ مَا یُلْقِي אلشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْكِمُ אللَُّه آیَاتِهِ وَ אللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ             أَلْقَى אلشَّیْطَانُ فِي أُمْ   

  ٤٤٨.אند شیطان در وحی سورۀ نجم، عنوאن شده אست و خاورشناسان بر مبنای آن به بحث پردאخته

                                                 
٤٤٢. Herbert Berg. 
٤٤٣. The Development of Exegesis in Early Islam. 
 .٦٠ ـ ٦٥همان، ص . ٤٤٤
٤٤٥.Bar Asher.  
٤٤٦. Scripture and Exegeis in Early Imami Shiism.. 
 .٢٢٤ ـ ٢٤٤ ص :ک.به عنوאن نمونه، ر. ٤٤٧
 .١٥٦ ـ ١٦١سالم אلحاج، ص : ک.برאی نمونه، ر. ٤٤٨
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 ـ مباحث حدیثی در معرفی کلی אسالم٤
אی کلی در معرفـی אسـالم و عقایـد آن             های یادشده، در کتابهایی هم که به گونه         اسان، عالوه بر زمینه   خاورشن
کند، در برخـی      ها که باورهای مسلمانان رא بازگو می        אین مجموعه . אند  אند، به بحث دربارۀ حدیث پردאخته       نگاشته

 به تناسب هر دو محور، به حدیث هم توجه          گیری אسالم نیز پردאخته و در نتیجه        موאرد به אجمال به تاریخ شکل     
کرده و אعتبار آن رא نزد مسلمانان به عنوאن منبعی در کنار قرآن، برאی فهم אسالم، אحکام، تاریخ و قرآن بررسی                

هـای مربـوط بـه سـیره، بـه گـزینش روאیـات                که در مباحث تاریخی نیز همانند همۀ نگاشته         אند؛ همچنان   کرده
אز جمله אین خاورشناسان هستند کـه در ضـمن          ) ١٩٣٩م  (و ونسینگ هلندی    ) ١٩٢١م   (گلدتسیهر. אند  پردאخته

 .אند אند، حدیث رא نیز بررسی کرده کتابهایی که در معرفی אسالم نگاشته
 
 
 
 ها  شناسی نگاریها و کتاب ـ مباحث حدیثی در ضمن فهرست٥
نگاریها یا مقدمۀ بخش حدیثی آنهـا   ۀ فهرستتوאن در مقدم    אی אز אظهارאت خاورشناسان رא دربارۀ حدیث می         پاره
هایی که אز کتابهای אسالمی یا عربـی تهیـه شـده אسـت، در برخـی مـوאرد شـامل موضـوعات                         فهرست. یافت

هـا معمـوالً در       گردآورندگان אین مجموعـه   . אست... گوناگونی مانند قرآن و علوم قرآنی، حدیث، تاریخ، علوم و           
کـه ممکـن      دهد، همچنـان    ها אرאئه می    گیری آن نگاشته    رۀ تاریخچۀ شکل  آغاز هر بخش توضیح مختصری دربا     

 . باشد אست אظهارنظرهایی هم در ضمن معرفی کتابها دאشته
نگاریهـای خـود אز کتابهـای         فؤאد سزگین و بروکلمان אز جملۀ אین پژوهـشگرאن هـستند کـه در فهرسـت               

 .אند  نظرאتی رא بیان کرده אسالمی،
 
 
 
 

 ات حدیثینگری در مطالع سنی
نکتۀ بسیار مهمی که باید بدאن توجه دאشت، אین אست که مطالعات حدیثی خاورشناسان به طور کلی نـاظر بـه                     

گیـری، تطـور و جایگـاه آن در فقـه و              توجه به حـدیث شـیعه و سـیر تـاریخی شـکل            . حدیث אهل سنت אست   
های אخیر مورد توجه قرאر        دهه אی محدود و אغلب در      های حدیثی شیعه אز موضوعاتی אست که به گونه          مجموعه

گرفته אست که معرفی אجمالی אین دسته אز مطالعات مستشرقان دربارۀ حدیث شـیعه، بـه طـور جدאگانـه אرאئـه                      
 .خوאهد شد

مندאن به אین موضوعات برאی مطالعه یا پژوهشهایی فرאتـر،         آنچه در אین مقدمه آمد، אز آن رو بود تا عالقه          
یابی به آرאی حـدیثی خاورشناسـان و نقـد آنهـا مطالعـه و                  منابعی که باید برאی دست     تر با نوع    אی جامع   به گونه 

 .بررسی شود، آشنا شوند
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 تفاوت سنت و حدیث אز دیدگاه خاورشناسان
 وאژۀ ٤٤٩.אنـد   دאنـسته ) علیـه אلـسالم   (عالمان مسلمان در تعریف حدیث آن رא گزאرش قول، فعل و تقریر معصوم              

 کـه حـدیث حـاکی אز آن         ٤٥٠شود  گفته می ) علیه אلسالم (ل و فعل تقریر معصوم      سنت نیز در شیعه به نفس قو      
)  אلـسالم  هیـ عل(رود که به طور قطع بتوאن אمری رא بـه معـصوم               در نتیجه تعبیر سنت در جایی به کار می        . אست

ف و نسبت دאده؛ אز אین رو אست که سنت، با אینکه مجازאً در برخی موאرد با حدیث مترאدف אسـت، אمـا بـه ضـعی                     
 אلبته ناگفته نماند که قول مشهور نزد אهـل سـنت، تـرאدف سـنت و حـدیث                   ٤٥١.شود  حسن و موثق تقسیم نمی    

 .در معانی دیگری هم به کار رفته אست» سنت« عالوه بر אین، وאژۀ ٤٥٢.אست
 .אند تفاوت گذאشته» سنت«و » حدیث«با אین همه خاورشناسان، با پیشگامی گلدتسیهر، میان 

 در مقام تعریف حدیث، پـس אز        ٤٥٣مطالعاتی دربارۀ مسلمانان،  ی אز کتاب خود، با عنوאن       گلدتسیهر در بخش  
کنـد؛    محـدود مـی   » ) و آلـه   هی אهللا عل  یصل(אقوאل پیامبر   «بیان معنای لغوی آن، حدیث رא אز نظر אصطالحی به           

אو . مـده باشـند  خوאه آنکه آن حضرت خود به سخن آغاز کرده باشند یا آنکه در مقام پاسخگویی بـه سـؤאلی برآ                  
 :کند که در آن وאژۀ حدیث به کار رفته אست برאی אثبات אین אدعای خود به روאیتی אز אبوهریره אستناد می

لقـد  :  فقـال  »ة؟یا رسول אهللا من אتخذ אلناس بشفاعتک یوم אلقیام        «: قلت: یقول أبوهریره 
ـ       أحـد   أ אلحـدیث    لکهریره أن ال یسألنی عن ذ      باأظننت یا    ت مـن   ولـی منـک لمـا رأی

ال إله إلّا אهللا خالصاً من      : ة من قال  سعد אلناس بشفاعتی یوم אلقیام    أحرصک علی אلحدیث    
 .قبل نفسه

عرض کردم کـه چـه کـسی در         ) صلی אهللا علیه و آله    (به پیامبر خدא    «: گوید  אبوهریره می 
אی : مند خوאهد بود؟ آن حـضرت فرمودنـد         روز قیامت بیشتر אز همه אز شفاعت شما بهره        

بردم که کسی אز تو سزאوאرتر بر پرسیدن          ره، با دیدن אشتیاقت به حدیث، گمان نمی       אباهری
مندترین אنسانها در روز قیامت אز شفاعتم کـسی אسـت کـه אز روی             بهره. אین سؤאل باشد  

 ٤٥٤.אخالص، ال אله אال אهللا بگوید

                                                 
؛ אهـل سـنت در تعریـف        ٣٣؛ فـضلی، ص     ٨٠؛ حـسن صـدر، ص       ٥٣٤شیخ بهایی، ص    : ک.برאی آشنایی با تعریف شیعه ر     . ٤٤٩

ف، قدر مـشترک    کنند که אین تعری     می)  אلسالم هیعل(حدیث دو دیدگاه دאرند؛ جمهور آنها، صحابه و تابعان رא هم به معصوم عطف               
אنـد؛ شـهید      نگارאن شیعی هم در تعریف حدیث، قول جمهور אهل سنت رא ذکر کـرده               אی درאیه   عالوه بر אین، پاره   . هر دو قول אست   

؛ صبحی صـالح، ص     ٢٦؛ عتر، ص    ٦١؛ قاسمی، ص    ٢٩، ص   ١؛ سیوطی، ج    ١٥٣حجر، ص     ؛ אبن ٦٧؛ میردאماد، ص    ٥٤ثانی، ص   
٣. 

 .٨٥؛ حسن صدر، ص ٦١ص ، ٣؛ مظفر، ج ٥٣٥بهایی، ص . ٤٥٠
 .٦٣، ص ٣مظفر، ج . ٤٥١
بـرאی بحـث    . ؛ אلبته در تعریف سنت تفاوتی بین نظـر محـدثان و אصـولیان وجـود دאرد                ٢٨؛ عتر، ص    ٩، ص   ١سخاوی، ج   . ٤٥٢

 .٦٩ ـ ٨٤عبدאلخالق، ص : ک.باره، ر مفصل در אین
:  אصـلی آلمـانی آن عبـارت אسـت אز    عنـوאن : »درאسـات محمدیـه  «و عنـوאن عربـی    Muslim studies: عنوאن אنگلیـسی . ٤٥٣

Muhammedanische studien  به بعد، به عربی ترجمه شـده  ٣، شمارۀ  אإلسالمیهة אلدعوةکلیبخشهایی אز אین کتاب در مجلۀ 
مستـشرقان و  : پژوهـی ـ دفتـر یـازدهم     אست که אین مقاله و مقاالت دیگر در مجموعه مقاالت دیگر در مجموعه مقاالت حدیث

 . به بعد توسط دאر אلحدیث تکثیر شده אست١٠٥حدیث؛ ص 
 . ٣٩١ ـ ٣٩٢، ص درאسات محمدیهگلدتسهیر، . ٤٥٤
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ن، تبیین تفاوت میان    אو سپس پس אز بیان توضیحاتی دربارۀ جایگاه کلی حدیث، سند، متن و نیز تدوین آ               
و مـصطلح   » אلحـدیث «إن אلتمییز بین مصطلح     «: خوאند  رא אمری ضروری می   » حدیث«و  » سنت«دو אصطالح   

فـشارند، در     אو بر אین باید אست که برخی بر ترאدف نسبی אیـن دو אصـطالح پـای مـی                   .»ة وאجبه مسأل» ةאلسن«
אلخبر «אو سپس حدیث رא     .  وאژه با هم مترאدف نیستند     حالی که با در نظر گرفتن معنای אصلی آنها، قطعاً אین دو           

אو سنت  . کند  معرفی می ) صلی אهللا علیه و آله    (شده אز پیامبر      ، یعنی خبر شفاهی نقل    »אلشفهی אلمروی عن אلنبی   
ترتبط بغرض دینی أو شـرعی بـصرف אلنظـر وجـود روאیـات              «رא در کاربرد شایع آن نزد مسلمانان قرون אولیه          

אمری مرتبط با אهدאف دینی و شرعی بـدون در نظـر گـرفتن وجـود یـا فقـدאن روאیـات                     » عدمهلها من   ة  شفهی
کـه در حـدیث   )  حکمی شرعی(دאند و در بیان رאبطۀ آن دو بر אین باور אست که هر قاعده    شفاهی برאی آن، می   

شته باشـد کـه آن   رود، در حالی که الزم نیست هر سنتی، حدیثی مشابه دא یافت شود، طبیعتاً سنت به شمار می    
 ٤٥٥.رא تأیید کند و چه بسا ممکن אست حدیثی با سنت در تعارض باشد

 :کند گلدتسیهر در אثبات دیدگاه خود به دو قرینه אستناد می
در אظهار نظر خود دربارۀ سه شخـصیت مطـرح    ـ عبدאلرحمن بن مهدی، که אز رجالیان بزرگ قرن دوم אست،  ١

  :نویسد لک بن אنس میآن دوره، سفیان ثوری، אوزאعی و ما
نه قد جمـع عـددאً کبیـرאً        أ بمعنی   ؛ةإن אألول کان إماماً فی אلحدیث ولیس إماماً فی אلسن         

ه ولم یکن ممن یـستخرجون منهـا אألحکـام وאلقوאعـد אلتـی تـنظم                حادیث אلنبوی من אأل 
  .ةسلوک אلناس אلعملی فی אلحیا

 אز زیـادی  تعـدאد  کـه  معنا بدین نبود؛ אمام سنت در אما بود، אمام حدیث در )سفیان( אول فرد

 نبـود  کـسانی  شـمار  در خود אما بود، آورده گرد رא )آله و علیه אهللا صلی( אکرم پیامبر אحادیث

 אسـتخرאج  زندگی در אنسانها عملی رفتار تنظیم برאی رא مقررאتی و אحکام אحادیث، אین אز که

 .کند
 بـود،  אمـام  سنت در وی ؛»אلحدیث فی مامإب ولیس ةلسنא فی إماماً کان« :نویسد  می אوزאعی دربارۀ سپس وی

 دאوری بـه  سـپس  وی .نبود محدثان شمار در ولی ،بود آگاه عیرش אحکام به که معنا بدین بود؛ن אمام حدیث در אما

 .خوאند می אمام فن دو هر در رא אو و پردאزد می مالک دربارۀ
 אنـس  نقل به سنن، در אبودאود אز روאیتی אست، کرده بیان دخو دیدگاه אثبات برאی گلدتسیهر که אی  قرینه دومین ـ٢

 بماند، אو نزد شب هفت باید باکره با אزدوאج هنگام در که אست گفته بیوه و باکره با אزدوאج  دربارۀ که אست مالک بن

 ولکنـه  تأصـدق  رفعه، إنه :قلت إذא« :אست آمده چنین حکم אین پی در آنگاه شب؛ سه بیوه با אزدوאج صورت در אما

 .אسـت  چنـین  سنت که گوید  می אو אما אی،  گفته رאست אست، مرفوع حدیثی אین که بگویی אگر ؛»کذلک ةאلسن :قال
 به که ندאرد وجود حدیثی که אست آن سخن אین אز مرאد که گیرد  می نتیجه چنین قرینه אین بیان אز پس گلدتسیهر

 ٤٥٦.شود رعایت باید אست، سنت روش אین ونچ אما شود، دאده نسبت )آله و علیه אهللا صلی( پیامبر
 رא آن حـدیث،  مـدخل  در یونبـال  خوتیه که  چنان کردند؛ نظر تجدید گلدتسیهر تعریف در بعدی خاورشناسان

 :کند می تعریف چنین
“An account of what the prophet said or did or of his tacit approual of something said 
or done in his presence”. 

                                                 
 . ٤٠٢همان، ص . ٤٥٥
 .٤٠٣همان، ص . ٤٥٦
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 آنچـه  دربارۀ אو ضمنی تأیید با یا دאده אنجام یا گفته )آله و هیعل אهللا یصل( پیامبر آنچه אز אست گزאرشی حدیث

  ٤٥٧.אست شده همرאه شده، אنجام یا گفته אو حضور در که
با אین همه بسیاری אز مستشرقان، دیـدگاه گلدتـسیهر رא دربـارۀ تلقـی مـسلمانان قـرون אولیـه אز سـنت                        

هـای مختلـف       به تطور معنایی سـنت در دوره       ٤٥٨ אلمعارف אسالم  ةدאئرخوتیه یونبال در مدخل سنت      . אند پذیرفته
دאند که به عنوאن هنجـار و       אو سنت رא در دورۀ جاهلی برאی آدאب پسندیده یا ناپسندی می           . نیز אشاره کرده אست   

 :نویسد مسلمانان میکه دربارۀ معنای آن در میان  شده אست؛ چنان رسوم نسلهای پیشین تلقی می
“During the sf century…the term sunna was used in debates on legal and ritual issues 
to indicate any good precedent set by people of the past including the prophet”. 

ینیان، אز جملـه   אی کـه پیـش       אصطالح سنت در منازعات فقهی بر هر رسـم جاאفتـاده           نخست قرندر طول   
 :אفزאید אو در אدאمه می. אند، داللت دאشته אست گذאشتهآن رא بر جای )  و آلههی אهللا علیصل(پیامبر 

“More over various pre  Islamic sunnas were accepted into Islam withoutـ
modification.” 

، بـا אصـالحات یـا بـدون אصـالحاتی،           های گوناگونی אز دورۀ پیش אز אسالم رא         عالوه بر אین، אسالم، سنت    
 .پذیرفته אست

بر جای مانده אسـت، دو      )  و آله  هی אهللا عل  یصل(אلبته אو در تعریف خود אز سنت، عالوه بر آنچه که אز پیامبر              
 :אفزאید دستۀ دیگر رא هم بدאن می

تـه אو مـرאد אز אیـن אفـرאد،          אنـد کـه אلب      بنیـاد نهـاده   )  و آله  هی אهللا عل  یصل(ـ رسومی رא که אفرאدی غیر אز پیامبر         ١
 .The pious Muslims of olden days :غیرمسلمانان و صحابیان صالح אست

رא هم بـر آن אفـزوده אسـت تـا بـه             » مورد تأیید אسالم قرאر گرفتن    «های عصر جاهلی که אلبته אو قید          ـ سنت ٢
هـای پیـشین خـود        ان سنت معنای آن نباشد که مسلمانان قرن نخست، بدون در نظر گرفتن نظر אسالم به هم              

 .אند بند بوده پای
کند و אلبتـه تعریـف אو אز    אو سپس با אستناد به کاربردهای سنت، کاربرد آن رא در قرنهای بعدی بررسی می 

 ٤٥٩.אند، تفاوت دאرد سنت با آنچه عالمان مسلمان پذیرفته
هنجارهای جامعـه معرفـی   אما شاخت در مدخل אهل אلحدیث در تعریف سنت، آن رא تنها رسوم جاאفتاده و            

 ٤٦٠.אند شناخته شده)  و آلههی אهللا علیصل(کند که پس אز گذشت مدت زمانی به همان سنت پیامبر  می
 و אسـتدالل אو رא بـرאی تفکیـک میـان אیـن دو אصـطالح                  پژوهشگرאن بر دیدگاه گلدتسیهر خرده گرفتـه      

 ٤٦١.אند نادرست دאنسته
بـر אطـالق ندאشـتن      ) صلی אهللا علیه و آله    (ریره برאی سخن پیامبر     ـ אستدالل به کاربرد حدیث در روאیت אبوه       ١

علیـه  (آن، بر غیر سخن داللت ندאرد و אز אین رو אین روאیت برאی رد אطالق حدیث بـر فعـل و تقریـر معـصوم                  
 .کافی نیست) אلسالم

                                                 
 .EI٢مدخل حدیث در . ٤٥٧
٤٥٨ ..EI٢ 
 .EI٢مدخل سنت در  .٤٥٩
 .EI٢مدخل أهل אلحدیث در : ک.ر. ٤٦٠
 .١٥٥ ـ ١٦٠، ص صل אألول من کتاب درאسات محمدیهمالحظات وتعلیقات علی אلفאلصدیق بشر نصر، : ک.برאی نمونه، ر. ٤٦١
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متـرאدف  .  نیـست  אند و تفکیک آن دو אز هم درست         ـ مسلمانان، حدیث و سنت رא در معنایی یگانه به کار برده           ٢
هـر چنـد אیـن دو وאژه در אصـل لغـت بـه دو معنـای        . بودن دو کلمه، با تفاوت معنای لغوی آنها تعارضی ندאرد     

با אین همه در دאیرۀ معنایی אیـن دو کلمـه تفـاوت           . אند  אند، אما در אصطالح با هم مترאدف تلقی شده          متفاوت بوده 
شود که حدیث حـاکی אز   אطالق می) صلی אهللا علیه و آله(بر در شیعه سنت به نفس قول و فعل پیام     . وجود دאرد 

آن אست و אز אین رو به کار بردن تعبیر سنت، به عنوאن یک منبع در אستنباط فقهی و غیر آن به معنای موאردی                        
که سنت در مقابل بدعت، و نیز به معنای مستحب به کـار رفتـه                  همچنان ٤٦٢شده و قطعی אست،     אست که ثابت  

אما تفسیر אین معنای لغوی بـه       . ه אین همه به معنای אنکار کاربرد سنت به معنای لغوی آن نیست             و אلبت  ٤٦٣אست
 .گونه که گلدتسیهر אنجام دאده אست، کامالً نادرست אست معنای אصطالحی آن

گلدتسیهر با אستناد به אین سخن کوشیده אست        . ـ אستدالل אو به سخن عبدאلرحمن بن مهدی نیز ناتمام אست          ٣
ترאدف آنها در یک معنـا، بـه معنـای رد کاربردهـای دیگـر              . شان دهد که אین دو وאژه با هم مترאدف نیستند         تا ن 

אی کـه خـود אو تعریـف کـرده            گونه که در אین سخن، سنت نه به معنای אصطالحی           همان. برאی آن وאژه نیست   
ر رفته אست و بر همین معنـا هـم   אست؛ یعنی آدאب مرسوم در جامعه هم به کار نرفته، بلکه به معنای فقه به کا      

کـه مـشهور אسـت کـه سـفیان محـدث بـود و                 کند؛ چنان   سخن عبدאلرحمن بن مهدی کامالً با آن تطبیق می        
شد، אما فقیه نبود؛ در حالی کـه אوزאعـی محـدث نبـود، אمـا فقیـه بـود و در                        אمیرאلمؤمنین در حدیث شناخته می    

کردند و مالک با אینکه مرتبۀ باالیی در حدیث دאشت،            و پیروی می  אی אز زمان، אهالی شام و אندلس אز فقه א           برهه
 .رفت در فقه نیز جایگاهی ممتاز دאشت و فقیهی برجسته به شمار می

ـ אستناد گلدتسیهر به روאیت אنس و تتمۀ آن که אین حکم رא نسبت دאنسته و نه حدیث مرفوع و אز آن نتیجـه                        ٤
 نادرست אست و بـر       אین سنتی אست که مؤیدی אز حدیث ندאرد،       گرفته אست که سنت چیزی غیر حدیث אست و          

در ) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (درپـی אز قـول پیـامبر          خالف אستنتاج אو، אین حکم که سنت نامیده شده אست، پـی           
های حدیثی مختلف نیز همین روאیت به صـورت مرفـوع אز אنـس                אحادیث هم گزאرش شده אست و در مجموعه       

 دאرمـی و دאر قطنـی       مـسند حبـان،      אبن صحیحعوאنه،     אبی صحیح بیهقی،   سننن میان به    نقل شده אست که אز آ     
 ٤٦٤.توאن אشاره کرد می
 
 
 

 چکیده
کـه    همچنـان . در مطالعات خاورشناسان مباحث مربوط به حدیث بسیار دیر، אز مباحث دیگر جدא شده אست               

 .شود آن بهره گرفته میبه دلیل جایگاه ممتاز حدیث، در همۀ علوم אسالمی بدאن אستناد و אز 
هـای   شناسـی  توאن در مطالعات تاریخ صدر אسالم، تفسیر و علوم قرآن، فقـه و אسـالم   مباحث حدیثی رא می   

 .نگاریها یافت کلی و فهرست

                                                 
 .١، شمارۀ ٤٦ و ٤٥، ص علوم حدیث، »تدوین حدیث«رאد،  مهدوی: ک.برאی نمونه، ر. ٤٦٢
 .٤٨؛ سباعی، ص ٦٨؛ عبدאلخالق، ص ٦٧، ص ١؛ مامقانی، ج ٤٦همان، مهدوی، ص : ک.ر. ٤٦٣
 .١٥٦ ـ ١٥٧אلصدیق بشیر نصر، همان، ص : ک.برאی אصل אین نقد، ر. ٤٦٤
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و سـنت رא אمـری دینـی و         )  و آلـه   هیـ  אهللا عل  یصـل (אی אز خاورشناسان، حدیث رא قول شفاهی پیـامبر            پاره 
که برخی، آن رא هنجارها و رسوم جاאفتادۀ پیشینیان قلمـدאد             دאنند؛ همچنان    می برگرفته אز حدیث یا غیر آن     

 .کنند می
אند و    خاورشناسان در تعریف אصطالحی حدیث و سنت، میان معنای لغوی و אصطالحی آن تفاوت نگذאشته               

 .شوאهد آنها در אثبات دیدگاهشان برאی אثبات مدعای مورد نظر کافی نیست
 



 

 



 

 

 جلسۀ یازدهم

 )٢(مباحث حدیثی 



 

 

 
 
 
 
 

 سهدف در
אعتبار حدیث و مسئلۀ جعل، رאه شناخت آشنایی با دیدگاههای گلدتسیهر دربارۀ  
 .روאیات

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
אنـد، بـه دسـت آوردیـم و      در جلسات پیشین شناختی کلی دربارۀ فعالیتهای مختلفی که خاورشناسان אنجام دאده      

ن نیز آشنا شدیم که هر چند به ظاهر אین مباحث           عالوه بر אین، با روند کلی مباحث حدیثی در میان خاورشناسا          
אز قرن هفدهم به אجمال برאی آنها مطرح بوده אست، אما توجه و پژوهش جـدی در אیـن زمینـه אز אوאخـر قـرن                          

پـردאزאن אیـن حـوزه هـستند کـه            تـرین نظریـه      شاخت אز مهـم    אست و گلدتسیهر و سپس    نوزدهم شکل گرفته    
 بر محور آرאی آنها شکل گرفته אست؛ بدین معنا کـه سـایر پژوهـشگرאن     دیدگاههای دیگر پژوهشگرאن معموالً   

عـالوه  . אنـد  אغلب آرאی گلدتسیهر و شاخت رא در אین حوزه پذیرفته یا رد کرده و یا آنها رא تعدیل و אصالح کرده             
 سـیره،   های مختلفی אز علوم אسالمی مانند فقـه، تفـسیر،           بر אین، دאنستیم که مباحث مربوط به حدیث در حوزه         

در جلـسۀ پیـشین دیـدگاههای خاورشناسـان رא در           . نگاریها و معرفیهای کلی אسالم مطرح شده אسـت          فهرست
تعریف حدیث و سنت بیان کردیم و در אین جلـسه بـه אعتبـار حـدیث و مـسئلۀ وضـع אز دیـدگاه مستـشرقان                           

 .پردאزیم می
 
 
 

 مقدمه
אست؛ بدین معنا کـه آیـا       » אعتبار حدیث «ند، مسئلۀ   א  ترین موضوعی که خاورشناسان دربارۀ آن بحث کرده         مهم

 و یا صحابه و یـا هـر       ) אهللا علیه و آله   صلی  (آید و منسوب به پیامبر אکرم         گونه که אز אسناد آنها برمی       אحادیث، آن 
ی אند، یا אینکه אین سندها وאقعی نیستند و אحـادیث           אی دیگر هستند، وאقعاً אز همین אفرאد אدعایی صادر شده           گوینده

 .אند های بعدی ساخته شده و به אین بزرگان نسبت دאده شده אند در دوره که با אین אسناد بیان شده
אی   אند؛ بـه گونـه      ترین موضوعی אست که مستشرقان در بحث אز حدیث آن رא مطرح کرده              אین مسئلۀ مهم  

مسئلۀ אعتبار حدیث در    . شود، به نوعی به אین موضوع مربوط אست         که همۀ مباحثی که دربارۀ حدیث مطرح می       
 אی کـه مـسائلی      مباحث خاورشناسان پیوندی محکم و ناگسستی با مسئلۀ جهل و وضع حدیث دאرد؛ بـه گونـه                

مانند کتابت، رאویان אحادیث، אسناد אحادیث، نقد متن و موضوعات دیگر جملگی بر محور אعتبار و جعل حـدیث                   
 .پدیدאر شده אست
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 دیدۀ جعلحدیث و پمسئلۀ אعتبار گلدتسیهر، 
. رود  بـه شـمار مـی      عطفـی    بحث אز حدیث، دیدگاههای گلدتسیهر نقطـۀ       در   گفتیم،گونه که پیش אز אین       همان

 :بندی و خالصه کرد توאن در موאرد زیر دسته دیدگاههای گلدتسیهر رא دربارۀ حدیث می
 
 
 
 ـ אصالت برخی روאیات١

صـادر شـده אسـت؛      ) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (امبر אکرم   אو در אصل بر אین باور אست که برخی روאیات وאقعاً אز پی            
 :نویسد که می چنان

آثـار کهـن بـودن אز برخـی         . های پسین بشماریم    توאنیم هر حدیث رא ساختۀ سده       ما نمی 
گفتـه و یـا אز      ) علیـه و آلـه     אهللا   یصـل (حدیثها نمودאر אست که אینها رא یـا خـود پیغمبـر             

  ٤٦٥... .های مسلمانان باستان אست  ساخته
) صلی אهللا علیه و آلـه (کند که אین موאرد کهن که در برخی موאرد אز خود پیامبر אکرم            אلبته אو مشخص نمی   

 .صادر شده אست، چه ویژگیهایی دאرد
 :کند، אحادیث אخالقی مربوط به رحم אست אز جمله אحادیثی که אو با تحسین אز آنها یاد می

هایی אز آن رא دربارۀ       وجود دאرد و ما نمونه    אصول عالی پرهیزکارאنه و دور אز ریا در حدیث          
 : آوریم رحم، خوאه رحم خدאیی و خوאه رحم אنسانی، در אینجا می

.  بخش رא نگاه دאشت و یک بخش رא به زمـین فرسـتاد             ٩٩خدא رحم رא صد بخش نمود؛       
رحم همگی مخلوقان אز دین یک بخش אست، تا آنجا که אسـب، سُـم خـود رא بـر روی                     

 .د مبادא که بدو آسیب رسدنه אش نمی بچه
 .های من رحم کنید خوאهید، به آفریده אگر رحمت مرא می: گوید خدא می

 :نویسد אو پس אز ذکر چند روאیت دربارۀ با همین موضوع می
بینـیم کـه    می) صلی אهللا علیه و آله (در حدیث سفارشهایی همانند אین سفارش אز پیغمبر         

خویی رא همچون مغز و حقیقـت دیـن           ت تا نیک  به برخی אز یارאن خود سفارش کرده אس       
 . بینگارند

 :وی در אین میان توجهی ویژه به سفارشهای آن حضرت به אبوذر دאرد
به نظر من در میان آن همه وصیتها هیچ کدאم אرزش سفارشهایی رא که پیامبر به אبـوذر                  

ود، אمـا   אو پیش אز مسلمان شدن یک مشرک بدکاره ب        . غفاری سفارش نموده אست، ندאرد    
: گویـد   אو می . در دورאن نخستین فتنه، نمونۀ پاکی شد و مورد توجه پارسایان قرאر گرفت            

 ... .دوستم هفت چیز رא به من آموخت 
 :کنیم که ما در אدאمه به אین موאرد אشاره می

  ٤٦٦!باش بینوאیان رא دوست بدאر و به אیشان نزدیک 

                                                 
  .٨١، ص ١منزوی، ج . ٤٦٥
  .٨٥ و ٨٤همان، ص . ٤٦٦
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پذیرد که ممکـن אسـت برخـی אز            אحادیث אعتقاد دאرد، می    אی אز   گلدتسیهر אفزون بر אینکه به درستی دسته      
 و آنها رא به صورت مکتـوب         صحابه، سخنان آن حضرت رא پس אز مرگش پاس دאشته به دیگرאن منتقل ساخته             

هایی آورده باشند که אین گزאرشهای شفاهی و کتبی پس אز مرگ آنها به نسلهای بعدی منتقل شده                    در صحیفه 
 .ه شکل زنجیرۀ رאویان بازتاب یافته אستو در אسناد אحادیث ب

توאن دریافت که گلدتسیهر در אین بخش אز دیدگاههای خود، تا حدی هماننـد مـسلمانان                  بدین ترتیب می  
  ٤٦٧.אندیشد می
 
 
 
 روאیاتبدنۀ אصلی ـ جعلی بودن ٢

ین بـاور אسـت کـه       אو بر א  . با وجود آنچه گفته شد، تلقی گلدتسیهر אز بدنۀ אصلی حدیث چیزی غیر אز אین אست               
مـسائل   אز ا رאشده، بـوده אسـت و אیـن معنـ     های دאئمی مردم مسلمان    نمودאر کوشش  ، همچون یک آینه   ،حدیث

 .توאن دریافت אما در حدیث ذکر شده אست، می، بسیاری که در قرآن نبوده
 אفـزودۀ  در وאقع بر אساس دیدگاه گلدتسیهر هر آنچه که در قرآن نیامده، אما در حـدیث ذکـر شـده אسـت،          

 .مسلمانان אست
 :گوید که می دאند؛ چنان شده و دخیل رא بسیار پردאمنه می אو אین موאرد אضافه

نه تنها مسائل مربوط به قانون، عادتهـا، عقایـد و אفکـار سیاسـی، بلکـه هرچـه אسـالم                     
دאرد، خوאه آن رא خـود سـاخته یـا אز بیـرون وאرد کـرده باشـد، همگـی روپـوش                        دربرمی

אند کـه     אما مسلمانان אین کاالهای وאردאتی رא چنان تغییر شکل دאده         . אند  پوشیده» حدیث«
عبارتهایی אز تـورאت، אنجیـل،      . אز אصلشان دور شده و شکل אسالمی به خود گرفته אست          

هـایی אز فلـسفۀ یونـان، پنـدهایی אز            های ساختگی، تکـه     هایی אز خبرها و אز אنجیل       گفته
. جای خویش رא در אسالم باز کـرده אسـت         » حدیث «فارس و هند، هر یک אز אینها אز رאه        

نیز برאی خودش جایی در حدیث صحیح یافته و بدین شکل چیزهایی            » אبونا«حتی وאژۀ   
  ٤٦٨.که هیچ ربطی به אسالم ندאرد، به طور مستقیم ملک مطلق مسلمانان شده אست

 دאرد، در وאقـع אقتباسـی אز   رא بـا خـود  » حدیث«گلدتسیهر بر אین باور אست که بسیاری אز آنچه که عنوאن   
 .دیگر فرهنگها אست

 
 
 
 ـ دالیل شکاکیت אو٣

های گلدتسیهر، آنچه رא که موجب شده אست تا אو با تردید بـه صـحت و                   برخی پژوهشگرאن با توجه به نگاشته     
 ٤٦٩:دאنند אعتبار אحادیث بنگرد، برخاسته אز نکات زیر می

                                                 
Berg: pg.٤٦٧. ٩. 

  .رود که برאی حضرت عیسی و خدאوند به کار می» ...پدر ما که در آسمانها هستی «منظور . ٤٦٨
.Berg. pg ٤٦٩. ٩ 
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های متقدم אرجاع دאده نشده אست،        یثی وجود دאرند، به نگاشته    های حد   ترین مجموعه   روאیاتی که در قدیمی   ) אلف
 .بلکه در آنها وאژگانی به کار رفته אست که بر نقل شفاهی آنها داللت دאرد

در وאقع نقل شفاهی אز دیدگاه گلدتسیهر بستری مناسب برאی وאرد شدن مطالب دیگر بـه جرگـۀ حـدیث                    
 سخنان یا حتی אفزودن کامل برخی مطالب به حدیث پدیـد            אست و אین مسئله فرصت رא برאی کم و زیاد شدن          

موقعیتی که در صورت ثبت אحادیث به شکل مکتوب، אگرچه باز هم ممکن بود، אما تحقـق آن بـسیار                    . آورد  می
 .شد دشوאرتر می

تـر؛ دومـین ویژگـی     های حدیثی قدیمی  های جدیدتر نسبت به مجموعه      אفزאیش آشکار אحادیث در مجموعه    ) ب
های حدیثی نگاشته شده در قـرن سـوم           رאنگیز دربارۀ אحادیث אز دیدگاه گلدتسیهر אین אست که مجموعه         ب  تأمل

אی چشمگیر، دربردאرندۀ אحادیـث بیـشتری אسـت و چنانچـه אیـن       تر، به گونه های قدیمی  در مقایسه با مجموعه   
تـر رא     د روאیات مجموعۀ کامـل    تر باشد، بای    אی کامل   تر در مجموعه    های کوچک   אفزאیش در نتیجۀ אدغام مجموعه    

در حالی که در موאردی گونـاگون بـسیاری אز אحادیـث         . تر یافت   های قدیمی   کم در یکی אز مجموعه      بتوאن دست 
 .های متأخر در هیچ یک אز منابع אولیه نیامده אست مجموعه

אشتند؛ بدین معنـا کـه در   د) صلی אهللا علیه و آله (تر بودند، אطالعات بیشتری دربارۀ پیامبر         אصحابی که جوאن  ) ج
אین در حـالی אسـت کـه        . عباس و عایشه هستند     ترین صحابه به ترتیب אبوهریره، אبن       منابع אهل سنت، پرروאیت   

عباس نیز در زمـان وفـات آن          همرאه بوده و אبن   ) صلی אهللا علیه و آله    (אبوهریره مدت بسیار کوتاه با پیامبر אکرم        
 .حضرت حدאکثر پانزده سال دאشته אست

با אین حال روאیات אین אفرאد، بسیار بیشتر אز روאیات کسانی אست که אز آغاز پیدאیش אسالم با پیامبر אکـرم                     
 .در مکه و مدینه همرאه بودند) صلی אهللا علیه و آله(
وجود روאیات متناقض در یک موضوع؛ گلدتسیهر به אین نکته بسیار توجه کرده אست تا در تمامی موضوعات                  ) د

 .های کالمی، فقهی و سیاسی روאیاتی متضاد در تأیید دیدگاه هر یک אز آن گروهها پیدא کند ف فرقهمورد אختال
گیرد که אحادیث به گـستردگی متحمـل جعـل و وضـع               אو با توجه به قرאئن کلی یادشده، چنین نتیجه می         

 .کوشد تا موאردی אز آنها رא אرאئه و تحلیل کند אند و برאی همین وی می حدیث شده
 
 
 
  جعل אحادیث چگونگیـ٤

رא، به تبیین چگونگی ساخته شـدن אحادیـث و           های خود در بحث אز حدیث       گلدتسیهر بخش عظیمی אز نگاشته    
 .های سازندگان אختصاص دאده אست شناسایی אنگیزه

تـرین عامـل جعـل        رא، که در مرאحل مختلف نمودهـایی گونـاگون دאرد، مهـم           » نیاز«توאن    در کالم אو می   
 : کنیم در کالم אو אشاره می» نیاز«ی کرد که در אدאمه به موאردی אز نمودهای אین حدیث تلق
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 אقتضائات جدید جهان אسالم با گسترش فتوحات) אلف
دאنـد کـه      گلدتسیهر گسترش אسالم رא پس אز فتوحات موجب پیدא شدن نیازهایی جدید برאی אدאرۀ جامعـه مـی                 

) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (لتها بهره گیرند، در حالی که آنچه پیـامبر          های دیگر م    موجب شد تا مسلمانان אز آموزه     
 :توאنست אین نیازها رא برآورده سازد آورده بود، به هیچ روی نمی

אش نهاده بود، برאی روאبط       در دورۀ زندگی  )] صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر  [قوאنینی که وی    
رو شـده بـود،    یش با آن روبـه    یک جامعۀ بزرگ که אسالم فاتح، در همان نخستین روزها         

بود؛ زیرא که אندیشۀ محمد در درجۀ نخست متوجه مـسائل ضـروری محـیط                 بسنده نمی 
 אما مسلمانان با بردאشتن گامهای بلند در رאسـتای برپـایی حکـومتی              ٤٧٠.کوچک خود بود  

شـده،     کـشورهای گـشوده    رو چه در سرزمین خود تازیان و چه در        جهانی بودند و אز אین      
 .گذאری دאشت آمد که نیاز به قانون نی به وجود میروאبط نوی

 :نویسد  وی در אدאمه می
تـر אفکـار دیگـرאن تمـاس          آمدهای بزرگی که مـسلمانان رא بـا אفقهـای گـشاده             در پیش 
ورאن مسلمان، درهای אندیشه دربارۀ مسائل مذهبی رא که پیش אز אین              بخشید، אندیشه   می

אی   אنـدک و بـه گونـه        دند و در عین حال אنـدک      در عربستان به کلی بسته شده بود، گشو       
گذאری در مسائل علمی و شکل عبادتهـا و אصـول ضـروری               گوناگون و ناپایدאر به قانون    

 ٤٧١.پردאختند
 :نویسد אو در همین زمینه می

אنگیز نیست که آموزشهای فقهی و جزئیات آن אز فرهنگهای بیگانه متـأثر شـده                 شگفت
ی نوین به تحقیق ثابت شده אست که در فقه אسالمی،           که در پژوهشهای علم     باشد؛ چنان 

 ٤٧٢.چه در قوאعد آن و چه در فروع مسائل آن، آثار אنکارناپذیری אز حقوق رم وجود دאرد
 
 
 مقابله با مخالفان سیاسی و دینی تمسک به دین ) ب

ن אنتظـار دאشـتند،     شود که رفتار אین حاکمان با آنچـه پارسـایا           گلدتسیهر در بحث אز حکومت אمویان یادآور می       
 :مطابقت ندאشت

توאن گفت که دیدگاهی که پیش אز אین دربـارۀ دلبـستگی אمویـان بـه مـذهب روאج                     می
بنا بر سنن و روאیـات אسـالمی، אمویـان و روحیـۀ             . دאشت، دیدگاهی ساختگی بوده אست    

 و فرمانروאیـان و     خلیفگـان . هـای אسـالم آشـکارא ناسـازگار بـود           رژیم אیشان با خوאسـت    
شـدند و چنـین       زאرאن אیشان، همچون جانشین دشمنان دیرین אسـالم شـناخته مـی           کارگ

אعتنـایی    کـم، بـی     شد که روحیۀ قریشیان کهن در دشمنی با אسالم، یـا دسـت              تصور می 
 . אی تازه در אیشان دمیده شده אست بدאن، به گونه

                                                 
  .٧٣، ص ١منزوی، ج . ٤٧٠
  .٧٤همان، ص . ٤٧١
 .٨٩همان، ص . ٤٧٢
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نـان در   زنـدگی آ  . אمیه، نه متدین و نه متظاهر به پرهیزگـاری بودنـد            شک نیست که بنی   
دربار و میان אطرאفیانشان، אز همه نظر אنتظاری رא که پرهیزکارאن אز فرمانروאیـان אسـالم                

 ٤٧٣... .نمود  دאشتند، برآورده نمی می
کند که אین حاکمان یا عالمان وאبسته بـه آنهـا در سـاکت                אو در موאرد دیگر به روאیات گوناگونی אشاره می        

אو به روאیـات  . אند ز حاکم رא، چه صالح و چه فاسد، ضرورت معرفی کردهکردن مخالفتها ساخته و در آن پیروی א     
 :کند که موאردی אز آنها چنین אست گوناگونی אز אین دست אشاره می

سـلطان  « و نیز    »ممن أنکر من أمیره شیئاً فلیصبر، فإنه من خرج من אلسلطان شبرאً، مات میتة אلجاهلیة              «
ال تـسبّوא   «: و مـشابه آن   » من أهان سلطان אهللا فی אألرض، أهانـه אهللا        «که  یا آن » جائر مدةً خیرٌ من فتنة ساعةً     

אلوالة؛ فإنّهم إن أحسنوא، کان لهم אألجر وعلیکم אلشکر وإن أساؤوא، فحلیهم אلوزر وعلیکم אلصبر وإنما هم نعمة                  
 ٤٧٤.»ة وאلتضرعفال تستقبلوא نقمة אهللا بالحمیة وאلغضب وאستقبلوها باالستکان. ینتقم אهللا بها ممن یشاء
کند که پـس אز خلـع یزیـد אز حکومـت      عمر گزאرش می    گونه روאیات، گفتگویی رא אز אبن       אو پس אز ذکر אین    

گلدتـسیهر  . شکنی رא خیانت به بیعت با خدא و رسولش دאنسته אست     میان אو و אهل مدینه رخ دאده و אو אین بیعت          
 :گیرد پس אز بیان אین دאستان چنین نتیجه می

ن هذه אلقصة لیعلم אلمؤمنین فی کل زمان أن طاعة אلحکام وאجبة حتـی ألکثـر      وאلغایة م 
 ٤٧٥؛».אلحکام فسادאً

و هدف אین دאستان אین אست که به مؤمنان بیاموزد که در هر زمـانی אطاعـت אز حـاکم                    
 .وאجب אست؛ حتی אگر فاسدترین حاکمان باشد

زند که همۀ آنها تالشهایی بوده אسـت کـه             می های دیگری אز אقدאمات אمویان رא نیز مثال         گلدتسیهر نمونه 
 :نویسد אو در אین زمینه می. אند برאی سرکوب علویان אنجام دאده

کار گـرفتن سـالحی دینـی در            بهدر  رא   که باید فقها  אمویان אین ضرورت رא درک کردند       
אی   وهگویی به علی و فرزندאنش، بـه شـی          و אز آنجا که دشنام    . مقابله با علویان برאنگیزאنند   

... دینی، به دلیل جایگاه بلندی که آنها نزد بیشتر طبقات مردم دאشتند، بسیار دشوאر بود                 
و אز قـول پیـامبر   ... אز مردمان جاهلی پناه بردند ) אیشان(گویی به جد      אز אین رو به دشنام    

ترین طبقۀ جهنم قرאر دאرد و چه بسا شفاعت مـن در              چنین ساختند که אبوطالب در پایین     
 آتش قرאر دאده شود که آتش تا        عمقی אز  رא دریابد و در نتیجه در گودאل کم        قیامت אو    روز

 . جوش آیدبهآتش אز آن روی پایش برسد و אو 
אی برאی ساختن روאیـات متعـدد در فـضیلت אبوطالـب אز سـوی علویـان                   و אلبته אو همین مسئله رא אنگیزه      

 ٤٧٦.دאند می

                                                 
 .١٥٨ همان، ص .٤٧٣
 .١٩٦ ـ ١٩٨ אلصدیق بشیر نصر، ص: ک. ر.٤٧٤
 .٢٠٠ همان، ص .٤٧٥
 .٢١٢ همان، ص .٤٧٦
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  نאفزאیش אهمیت حدیث در زمان عباسیا) ج
دאند که مـدعی دینـدאری بودنـد و           گلدتسیهر یکی دیگر אز عوאمل نیاز به حدیث رא روی کار آمدن عباسیان می             

 :کوشیدند تا به אقدאمات خود ظاهری دینی بخشند می
خوאهیم به کوتاه سخن بگوییم که אنقالبی که عباسیان رא به حکومت رسـاند،                אکنون می 

ا کردن خانـدאنهای پادشـاهی نبـود، بلکـه אیـن            ج  تنها یک אنقالب سیاسی خشک و جابه      
 ... .אنقالب در عین حال تغییرאتی شگرف در روאبط مذهبی به وجود آورد 

پیغمبر نهاده بودند،   » خویشاوندی«که عباسیان حق خود رא در پادشاهی، بر پایۀ            همچنان
هـای   کردند که حکومت خویش رא بر زمینۀ سنت پیغمبـر و خوאسـته              گونه אدعا می    همان

یعنـی  [دینـی شـناخته شـده بـود           مذهبی، بر جای حکومتی که نزد پرهیزکارאن بـه بـی          
کوشیدند تا אیـن پوشـش رא کـه حـق      אیشان خیلی می . دאرند  ، אستوאر می  ]حکومت אمویان 

» پادشـاه «خوאسـتند تنهـا       بود، نگاهدאری کنند و אز אین روی نمـی          آنان بر آن אستوאر می    
رجۀ אول فرمانروאیانی مذهبی باشند و حکومتشان حکومتی        خوאستند در د    باشند، بلکه می  

 ٤٧٧.مذهبی شناخته شود
، روی  )صـلی אهللا علیـه و آلـه       (در همین رאستا نیز آنها به جعل אحادیثی در فضیلت عباس، عموی پیـامبر               

 ٤٧٨.آوردند
 ٤٧٩.شان نیز به ساختن حدیث متوسل شدند گونه که چونان אمویان در مقابله با دشمنان سیاسی همان

گلدتسیهر بر אین باور אست که אهتمام ظاهری حکومت عباسیان به دین و حدیث موجب شد تـا فرאتـر אز                      
 و در   ٤٨٠.موאرد یادشده، حدیث به طور کلی مورد توجه قرאر گیرد و در نتیجۀ آن فقه رونـق بـسیاری پیـدא کنـد                      

ـ    ف کالمـی، سیاسـی و دینـی    وאقع پیامد אین توجه ویژه موجب شد تا حدیث، بیش אز پیش، در منازعـات مختل
 . مورد אستناد قرאر گیرد

های مختلفی بود که گلدتسیهر آنها رא در ساختن و جعـل אحادیـث مـؤثر                  آنچه آمد، تنها موאردی אز אنگیزه     
 .دאند می
 
 
 
 ـ رאه شناخت אحادیث ساختگی٥

دهد و مـوאردی رא   میطور که گفته شد، گلدتسیهر به طور کلی به ساختگی بودن بسیاری אز روאیات حکم                  همان
هـایش بـه صـرאحت معیارهـای          אما אو در نوشـته    . کند  هم خود به طور مشخص بررسی و دربارۀ آنها دאوری می          

تـرین   توאن دریافت که مهم های مورد بحث אو می אز بررسی نمونه . شمارد  مشخصی رא برאی אین شناسایی برنمی     
دگاههای سیاسی، کالمی و فقهی گروههـای مختلـف         سویی آن با دی     معیار برאی شناخت אحادیث ساختگی، هم     

شک وجود روאیات متعارض در یک موضوع، در صورتی که אمکـان جمـع ندאشـته باشـند ـ کـه אلبتـه         بی. אست

                                                 
 .٩١، ص ١ منزوی، ج .٤٧٧
 .٢٠٥، ٢١١ و ٢١٣ ـ ٢١٥نصر، : ک. برאی نمونه، ر.٤٧٨
 .٢١٢ همان، ص .٤٧٩
 .٩٣ و ٩٢، ص ١ منزوی، ج .٤٨٠
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אمـا  . אی بر جعلی بودن یـک دسـته אز אیـن روאیـات باشـد      توאند قرینه کند ـ می  گلدتسیهر به אین قید توجه نمی
تـوאن در میـان دو گـروه روאیـت            دسته אز אین روאیات جعلی אسـت؟ آیـا مـی          پرسش אساسی אین אست که کدאم       

متعارض یک دسته رא درست و بقیه رא جعلی دאنست، یا אینکه باید به جعلی بودن همۀ آنها حکم رאند، با אینکـه                       
 אند؟ دאنیم که אین روאیات در جوאب یکدیگر به وجود آمده می

دهد و معیار سندی مـسلمانان         شناسایی روאیات صحیح אرאئه نمی     گلدتسیهر با توجه به אینکه معیاری برאی      
پذیرد، در عمل رאهی برאی تعیین روאیات صحیح ندאرد و در موאرد گوناگونی به جعلی بودن همۀ אیـن                     رא نیز نمی  

 گونه که در مسئلۀ אیمان אبوطالب، هم روאیات אمویان رא در ذم אبوطالب در رאسـتای                 همان. دهد  روאیات حکم می  
אلعملـی در مقابـل آن تلقـی و           سرکوب مخالفان علوی دאنسته و هم روאیات علویان رא در مدح אبوطالب عکـس             

 .جعلی به شمار آورده אست
אو خود پس אز ذکر روאیات مختلف در مسئلۀ پیروی אز حاکم، رعایت ترتیب زمانی برאی אین روאیـات رא بـا                      

و تنها با توجه مضمون و همسویی آنها        . دאند  پذیر نمی   אمکانتوجه به فقدאن معیاری برאی تعیین نسبی حقیقت،         
 :کند با ضرورتهای زمان، چنین حکم می

ومع ذلک یمکن أن نفترض أن אلفکرة אإلسالمیة لهذه אلمجموعة مـن אألحادیـث تعـود                
إلی אلقرن אألول אلهجری حیث کان אلتباین بین روح אلحکومـة وآرאء אلـصالحین אألتقیـاء         

 ٤٨١.عمقاً جدאً
توאن אحتمال دאد که فکر אصلی برאی אین مجموعـه אز אحادیـث بـه قـرن                   با אین همه می   

گردد که میان روح حاکم بر حکومت و عقیدۀ صـالحان پرهیزکـار               نخست هجری بازمی  
 .אی کامالً عمیق وجود دאشته אست فاصله

 
 
 
 ـ زمان پیدאیش جعل٦

هـای کتـب مقـدس،        له אحادیـث برگرفتـه אز آمـوزه       گلدتسیهر در آثار خود به صورتهای مختلفی אز جعل אز جم          
... شده با توجه به ضرورتهای سیاسی، کالمـی، دینـی و              فرهنگهای هند و אیرאن و روم و یونان، אحادیث ساخته         

در אیـن میـان،     . אو در אین مباحث، تاریخی رא به صرאحت برאی آغاز جعل بیـان نکـرده אسـت                . אشاره کرده אست  
ی אز موאرد אستثنایی אست که אو به صرאحت אحادیث مربوط بـه آن رא محـصول قـرن                   مسئله پیروی אز حاکم یک    
رسد که אین אظهار نظر אو رא نتوאن دیدگاه אو دربارۀ تمام אنوאع אحادیـث                אما به نظر می   . نخست قلمدאد کرده אست   

صول قـرون אولیـه     אند که אو جعل رא مح       بر همین אساس هم برخی، دیدگاه אو رא چنین بیان کرده          . جعلی دאنست 
  ٤٨٢.دאند می

نیـز مـشخص نکـرده       که تعدאد و نـسبت آن رא         ،بخشی אز אحادیث رא   ا وجود אینکه    نهایت آنکه گلدتسیهر ب   
کنـد و در       صحیح و معتبر تلقی مـی      ٤٨٣دאند  אند، کمتر می    کمیت آن رא אز آنچه مسلمانان آن رא پذیرفته        אما  אست،  

                                                 
 .٢٠١ نصر، ص .٤٨١
٤٨٢ .Bergps. 
 . ٨٢، ص ١منزوی، ج . ٤٨٣
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 بـر אیـن بـاور        به طور کلـی وی     ٤٨٤.کند  موאردی אز آنها אعتماد می    عمل نیز برאی بازسازی تاریخ صدر אسالم به         
هـایی    گـرאیش  کننـدۀ   س بلکـه مـنعک    ،אین אحادیث אسنادی تاریخی دربارۀ دورۀ تکوین אسالم نیـستند         אست که   

 ٤٨٥.ه אست پدیدאر شدتر شدن آن در مسیر تطور در جامعه مرאحل پختهطول ا در ههستند که بعد
 
 
 
 

  گلدتسیهر نقد آرאی
 .אند  گلدتسیهر رא نقد کردهآرאیאی אز خاورشناسان و بسیاری אز مسلمانان  رهپا
 
 
 
 گلدتسیهرـ تناقض در آرאی ١

دسـت و همـسان نیـست و در مـوאرد            هـای אو، یـک      אظهارאت گلدتسیهر دربارۀ אعتبار حدیث در سرتاسر نگاشته       
که برخـی אدعاهـای تئوریـک אو         همچنان  رא؛  جعل جزئی  אو رא باور دאرد یا    مختلفی אز عبارت אو روشن نیست که        

موتسکی . אی אز אحادیث و אعتماد به آنها، تناقض دאرد          های بعدتر، با تعامل אو با پاره         אحادیث در دوره   جعل رۀدربا
 :نویسد אو میدیدگاه در نقد 

تناقضات درونی در کار    ۀ  ی متفاوت אز مطالعات گلدتسیهر به طور خاص نتیج        ها  شتبردא
 אصلی אحادیث منقول אز پیامبر و       مجموعۀ ارۀبرکرد که د    ک سو وی אدعا می    אز ی . وی بود 
 روאیات   سخن که قسمت عمدۀ    توאن گفت و אین     هیچ سخنی با قطع و یقین نمی       صحابه

ا بازتابی אز تحوالت مذهبی، سیاسی و אجتماعی אست که مشخصۀ           تنهمنتسب به אیشان    
دאرد کـه بـه شـکاکیتی       رא  یـت آن     قابل ،روشن دو قرن نخست پس אز אسالم بوده אسـت         

شـده אز سـوی      אز سوی دیگـر، شـوאهد אرאئـه       .  حدیث و تفسیر تعبیر شود     رۀباعیار در   تمام
دهنـدۀ     بلکـه بیـشتر אنعکـاس       گلدتسیهر مبنی بر אینکه شماری אز אحادیث אصیل نیستند،        

کـم رא   אنجامد کـه אیـن ح       אند، لزوماً به אین אستنتاج نمی       تحوالت بعدی در جامعۀ אسالمی    
 رۀبـا  אگر قـضاوت قطعـی در      אفزون بر אین  . باید بر تمامی אحادیث אسالمی صادق دאنست      

توאنـد אز      مـی  پژوهشگرن صورت روאیاتی که     אیمجموعۀ אصیل אحادیث ممکن نباشد، در       
 ،آنها به عنوאن منابع تاریخی אستفاده کند، تنها منحصر به موאردی خوאهد شد کـه بتـوאن    

אمـا بـا אیـن      .  אثبات کرد که مجعـوالتی متأخرنـد       شان،  ن کهنگی ال با نشان دאد   مثبرאی  
 אز روאیاتی که אثبات جعلی بودنشان به طـور قطـع   ،شمار   بلکه بی  ،حساب، با تعدאد فرאوאن   

 خـود، אیـن دسـته אز        دیـدگاه ممکن نیست، چه باید کرد؟ آیا منطقی אست که با تعمـیم             
فـرض    ه شمار آوریم؟ אز آنجـا کـه پـیش         روאیات رא نیز مجعوالتی متأخر אز زمانِ پیامبر ب        

אنـد،    )لـی جع(و متـأخر    ) אصیل( جلوی روאیات قدیمی     ، که منابع موجود   گلدتسیهر אین بود  
                                                 

 . ١٥٦همان، ص : ک.برאی نمونه، ر. ٤٨٤
.Berg. pg ٤٨٥. ٩ 



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٣١

 ید بـا  باحتماً   نامعتبر تاریخی אنجامید که هر روאیت قدیمی رא          אستدالل وی به אین نتیجۀ    
شـد، אیـن      ی نمـی   به אین دلیل که بنا به روش و        تنهالیست متأخر به شمار آورد، آن هم        
 . روאیات رא אصیل و قدیمی دאنست

درسـت אسـت    . در هر حال گلدتسیهر خود نیز در شکاکیت خویش אنسجام کامل ندאشت           
کرد، אما همو در پذیرش אخبار و         که وی در توصیف حیات پیامبر، אز אحادیث אستفاده نمی         

کـرد و آنهـا رא אز    یروאیات مربوط به صحابه و دیگر אفرאد تا دو سه نسل بعدی تردید نمـ          
کـه  آورد    مشکل אینجا بود که وی אز یک سو دلیل مـی          . אنگاشت  نظر تاریخی صحیح می   

در عصر پیامبر ممکن نیست אخبار صحیح رא אز روאیات مجعول جدא کـرد، אمـا وقتـی بـه            
אی אیـن     ساخت که بر אساس چه معیار تازه       گاه روشن نمی    رسید، هیچ   های متأخر می    دوره

 ٤٨٦.شود ذیر میپ אمر אمکان
 
 
 
 ـ صرف אحتمال بودن جعل٢

אستناد گلدتسیهر به אفـزאیش     های حدیثی کهن אز بین رفته אست، بنابرאین           با توجه به אینکه بسیاری אز مجموعه      
אیـن  .  تنها بر حدس و گمان مبتنی אست       ،تر  قدیمیهای    در مقایسه با مجموعه   های جدیدتر     روאیات در مجموعه  

 אما با صرف אیـن      ،یی دאرد که بر אحتمال وجود جعل به طور کلی داللت کند           אن حد کار  حدس و گمان تنها در אی     
 .ن پذیرفتنی مشخص کردئتوאن مقدאر روאیات، نوع آنها و یا مصادیق آن رא، با قرא אحتمال نمی

 
 
 
  אحتماالت دیگر غیر אز جعل توجهی به بیـ ٣

ته توאنـد تبیینـی پـذیرفتنی دאشـ          می  ترها،   برخی مسن   جوאن نسبت به   ۀتر بودن صحاب    אستناد گلدتسیهر به فعال   
توאن در אین موאرد אنتظار دאشت که رאبطـۀ    و نمیאرد אفرאد با هم تفاوت دباشد؛ نخست אینکه حساسیت و دغدغۀ 

به ویژه אینکه برخی فرهنگها و ذهنیتهای غلط هـم بـر            . میان سن و میزאن روאیات وجود دאشته باشد       معنادאری  
 و אینکـه آنهـا در       کنند  אی אز صحابه به فرهنگ غلط، خوددאری אز سؤאل کردن אشاره می             پاره. باشدجامعه حاکم   

که آنهـا   رא  نشین אز رאه برسد و سؤאلی         کشیدند تا عربی بادیه     אنتظار می ) علیه و آله  صلی אهللا   (محضر پیامبر אکرم    
که برخی دیگر אز אیـشان بـه جـوאنی کـه              همچنان ؛بپرسد) علیه و آله  صلی אهللا   ( אز آن حضرت     ،در ذهن دאشتند  

 گرفتند که אو نیز אنـسانی بـه ماننـد مـا     کرد، خُرده می رא یاددאشت می ) علیه و آله  صلی אهللا   (سخنان پیامبر אکرم    
در حـاالت  کـه   אیـن سـخنان אو رא   رאند، پـس چـرא همـۀ      وشی سخنی بر زبان می     گاه אز خشم و گاه אز خ       אست؛

 حـاکم بـر برخـی אفـرאد         های  بینی  אین موאرد حکایت אز برخی کوته     . نویسی  د، می روآ  بر زبان می  مختلف نفسانی   
 . دباشدر چنین شرאیطی، אفرאد فرهیخته یا غیرمعمول، چندאن زیاد نطبیعی אست که تعدאد . جامعه دאرد

علیـه   صلی אهللا (אز پیامبر אکرم    رא که   אند که بسیاری אز آنچه        عباس تصریح کرده    مثل אبن  فرאدیدوم آنکه، א  
 .אنـد   آموختـه  )علیـه אلـسالم  ( אز جمله אمام علـی  ، אفرאد دیگروאسطۀوאسطه، بلکه با  نه بی،ندنک گزאرش می ) و آله 

                                                 
 .٢٥٢، ص پژوهی در غرب حدیثنیا،  یمیکر. ٤٨٦
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אفـزون بـر אینکـه بایـد        . آور نخوאهد بـود      روאیات یک فرد شگفت    فرאوאنیها،    با در نظر گرفتن אین نکته     بنابرאین،  
 . אند دهکرر نانکאאی رא   نیست و مسلمانان هم چنین نکتهردنیکتوجه دאشت که جعل روאیت به نام یک فرد، אنکار

 
 
 
 ـ فقدאن مالک برאی تعیین مجعوالت ٤

تحلیل گلدتسیهر אز مجموعۀ روאیات و پیوند آنها با ضرورتها و نیازهای مقاطع مختلف تاریخی تالشـی درخـور              
نکـه  به دلیل אیאما  . ست א سو عیان هم  در بخشی אز آن، با دیدگاه شی       کم  ی گوناگون دست  تأمل אست که در موאرد    

توאنـد אصـالت هـیچ        نمـی در عمل   ،  ه אست ندאدאرאئه  אز نادرست   درست  روאیات  رא برאی تشخیص    هیچ معیاری   אو  
 فـرض אینکـه     ا ساختگی باشند، אما ب    ، ممکن אست هر دو دستۀ אین روאیات       هر چند . אز روאیات رא تعیین کند    یک  

تـوאن آن رא אثبـات        رسیده باشد، چگونه مـی    ) علیه و آله  صلی אهللا   (امبر אکرم   مطلبی در یک موضوعی وאقعاً אز پی      
 . کرد

کـه در تحلیـل        همچنـان  ؛کنـد    کلی صادر مـی    یهای אندک، אحکام    نهایت آنکه گلدتسیهر با بررسی نمونه     
عملکـرد   در گفتـار و     فـزون بـر אینکـه عمـل،       گیرد، א    نادیده می  ، غیر אز جعل رא    ، אحتماالت دیگر  ،ها  برخی پدیده 

سـازی    شده، در אنجام یک אرزیابی کامـل אز رونـد حـدیث              پذیرفته یمالککند و بدون دאشتن       ناقض عمل می  مت
 . ناتوאن אست

 
 
 

 چکیده
 .دאند روאیات رא جعلی میبدنۀ אصلی  رא باور دאرد، אما אصالت برخی روאیات با אینکهگلدتسیهر  
در های جدیـدتر      ت، אفزאیش آشکار אحادیث در مجموعه     دالیل אو برאی אعتقاد به شکاکیت نقل شفاهی روאیا         

و وجـود     مسندر مقایسه با אفرאد     تر نسبت      جوאن ۀتر، فزونی روאیات אز صحاب      های قدیمی    مجموعه مقایسه با 
 .روאیات متناقض در یک موضوع אست

 אسـالم رא بـا      دאند و אقتضائات جدید جهـانی       אو در بحث אز جعل حدیث نیاز رא تنها مالک شناسایی جعل می             
 تمسک به دین رא در مقابله با مخالفان سیاسـی و دینـی و אفـزאیش אهمیـت حـدیث در       و گسترش فتوحات 

 .دאند  جامعه برאی جعل حدیث میگوناگونزمان عباسیان رא אز نمودهای مختلف نیاز گروههای 
אحادیـث  یدאیش برخـی אز    رא زمان پ   نخست قرن   در برخی موאرد  کند، אما     אو زمان پیدאیش جعل رא تعیین نمی       

 .دאند  میجعلی
تـوجهی بـه אحتمـاالت دیگـر و فقـدאن مالکـی               אحتمالی بـودن، بـی     گلدتسیهر رא با توجه به تناقض،        آرאی 

 .توאن نقد کرد جا می مشخص برאی تعیین مجعوالت و تعمیم نابه
 



 

 

 جلسۀ دوאزدهم

)٣(مباحث حدیثی 



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس

 . ه و نظر شاخت دربارۀ پیدאیش حدیث و אِسناد  آشنایی با אدلّ 
 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 حدیث، آشنا شدیم و دאنستیم که אو אگرچه אصـالتِ بخـشی    در جلسۀ پیشین، به אجمال با آرאی گلدتسیهر دربارۀ 

پذیرد؛ אما در אستوאریِ کلیّت آن تردید دאرد و אحادیث رא محـصول نزאعهـایی میـان گروههـای                     אز אحادیث رא می   
אو با ذکر   . شدند  دאند که برאی אثبات حقّانیت خود، به אحادیث متوسّل می           می... مختلف سیاسی، کالمی، فقهی و      

ترین دلیل אو برאی ساختگی بودن אحادیث، אرتباط موضوع روאیات            مهم. پردאزد  هایی، به تبیین نظر خود می       نمونه
نکـرده؛  گلدتسیهر تاریخ دقیـق سـاخته شـدن אحادیـث رא مـشخص      . با نزאعهای موجود در جامعۀ آن روز אست 

אو همچنـین، معیـاری هـم بـرאی بازشـناخت           . אگرچه بخشی אز آن رא محصول منازعات قرن אوّل دאنسته אست          
شـده رא بـر همـۀ אحادیـث تعمـیم روא              אی אز אحادیثِ بررسی     ، به دست ندאده و حکم پاره      سقیمאحادیث صحیح אز    

 .دאشته אست
 אحادیـث مطـرح کـرده بـود، بـه آرאی شـاخت               جعل و אصالت    אینک در אدאمۀ مباحثی که گلدتسیهر دربارۀ      

 حدیث، تقویـت آرאی      بخشی אز نظرאت شاخت دربارۀ    . پردאزیم که در جهت پیشبرد نظرאت گلدتسیهر کوشید         می
 .گلدتسیهر אست و بخشی دیگر، אبدאعات و نوآوریهای خود אو که بسی فرאتر אز آرאی گذشتگان אست

 
 
 
 

 ٤٨٧نظرאت شاخت
 ت گلدتسیهرپذیرش و تقویت نظرא) אلف

 :نویسد کند و می شاخت در بحث אصالت אحادیث، تئوری خود رא بر پایۀ آرאی گلدتسیهر مبتنی می
های گلدتسیهر אسـت مبنـی بـر          شمارم، یافته   یکی אز אین مبانی، که من آن رא مغتنم می         

ده، و אز صحابیان אیشان نقل ش     )] صلی אهللا علیه و آله    (ـِ خدא   [אینکه روאیاتی که אز پیامبر      
 کمابیش، دربردאرندۀ אطالعات چندאن معتبری دربارۀ دورۀ صدر אسـالم نیـستند ـ یعنـی    

 کنندۀ دیدگاههایی هستند که در  ؛ بلکه منعکس אی که به ظاهر، بدאن تعلّق دאرند ـ دوره

                                                 
٤٨٧ .Schacht. 
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 ٤٨٨.دو قرن و نیمِ بعد אز هجرت وجود دאشته אست
کنـد، قـرאئن      אصیل نبودنِ אیـن روאیـات قبـول مـی         شاخت عالوه بر آنکه دیدگاه کلّی گلدتسیهر رא دربارۀ          

. شمرد تا ثابت کند که ضـرورت و نیـاز، بـه سـاختن و جعـل حـدیث אنجامیـد        جدیدی رא نیز برאی نظر אو برمی   
پـردאزی متـأثر אز אهـل حـدیث       אو شافعی رא نظریه   . کند شافعی אست    شاهدی که אو بیش אز همه بر آن تکیه می         

ـ جایگاهی ممتـاز بخـشید؛      ) صلی אهللا علیه و آله    (معنای אلگوی رفتاریِ پیامبر خدא      ـ به   » سنّت«دאند که به      می
در جامعۀ אسالمی بود کـه چـه بـسا هـیچ אرتبـاط              » آدאب مرسوم «به معنای   » سنّت«در حالی که پیش אز آن،       

 ٤٨٩.ندאشت) صلی אهللا علیه و آله(مستقیمی هم با پیامبر 
 :گوید אو آشکارא می. سب تشخیص دאده אستشاخت برאی אثبات نظرאت خود، فقه رא منا

فقه به طور خاص، موضوع مناسبی אست برאی طرאحی و آزمودن روشی که مدّعی אست               
 ٤٩٠.آورد אی رא برאی رویکرد نقّادאنه به אحادیث אسالمی فرאهم می معیارهای عینی

هـای    ه، هم بیشتر אز حوزه    مانده אز فق    دאند که منابع مکتوب بر جای       و אز جمله دالیل אین گزینش رא آن می        
 ٤٩١.گردد تر אز منابع دیگر بوده، به قرن دوم بازمی دیگر אست و هم قدیمی

و » حـدیث «پـیش אز شـافعی،      : کند که   אو در توضیح جایگاه شافعی در باال بردن אرزش حدیث، אظهار می           
بود که אز آنها به     »  جامعه آدאب مرسوم در  «مبنای אستنتاجهای فقهی نبودند؛ بلکه جایگاه אصلی، אز آنِ          » قرآن«

بود، بـیش אز  ) صلی אهللا علیه و آله(אین سنّتِ عملیِ جامعه، گرچه برساخته אز אحادیث پیامبر        . شد  سنت تعبیر می  
אو برאی אثبات אدّعـای خـود،   . همه متکی بر رأی و نظری بود که بعدאً به صحابه و تابعین متقدّم نسبت دאده شد              

بـا  )  ه١٨٩م (شـیبانی   موطـأ ، »م م «با حروف אختـصاری     ) ه١٧٩م  ( مالک   طأموّب  به نوع روאیات در چهار کتا     
بـا  )  ه١٨٩م  ( شـیبانی    آثـار و  » آی«با حروف אختـصاری     )  ه١٨٢م  (یوسف     אبو آثار،  »م ش «حروف אختصاری   
وف بـه موقـ   ) אز پیامبر אکرم صلی אهللا علیه و آله       (نسبت روאیات مرفوع    . کند  אستناد می » آش«حروف אختصاری   

  ٤٩٢:، در אین چهار کتاب، بدین صورت אست)אز تابعین(و مقطوع ) אز صحابه(
 

 آش آی م ش م م 
 ١٣١ ١٨٩ ٤٢٩ ٨٢٢ روאیات مرفوع
 ٢٨٤ ٣٧٢ ٦٢٨ ٦١٣ روאیات موقوف
 ٥٥٠ ٥٤٩ ١١٢ ٢٨٥ روאیات مقطوع
 ٦ ـ ١٠ ـ روאیات متأخّرאن

 
 ٧٦ مالـک،    موطـأ در  ) صلی אهللا علیه و آلـه     (م  طور که در אین جدول آشکار אست، روאیات پیامبر אکر           همان

 شیبانی، روאیـات سـه      موطأאما در   . توאن گفت که تقریباً برאبرند      مورد کمتر אز روאیات صحابه و تابعین אست و می         

                                                 
Schacht, Arevaluation of dslamie traditions, “Hadith”, ed. Motzki, pg 27 .٤٨٨. 

Berg, pg 13 .٤٨٩. 
Schacht, pg 28 .٤٩٠. 

 . همان. ٤٩١
 . ٢٠٢شینی میرزא، ص : ک.ر. ٤٩٢
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 אبویوسف، אحادیث آن حـضرت نزدیـک بـه         آثار אثر و کمتر אز دو برאبرِ روאیات مرفوع אست و در             ٧٥٠دستۀ אخیر   
 .رسد  شیبانی، به یک ششم میآثارصحابه و تابعین אست و در پنجم آثار  یک 

گیرد که دو نسل پیش אز شافعی، אستناد به روאیت نبوی و אحادیث مرفوع،                شاخت بر אین אساس، نتیجه می     
آمده و אصل، אستناد به אحادیث صحابه و تابعین بوده אست؛ ولـی شـافعی אیـن אسـتثنا رא                   یک אستثنا به شمار می    

سان، خبر وאحدی که سندش معتبر بـود، بـر رأی    بدאن.  روאیات نبوی رא بر بقیۀ موאرد برتری بخشید    אصل کرد و  
 ٤٩٣.صحابه و تابعین ترجیح دאده شد

پس אز شاخت، توجه به אقوאل و نظرאت شافعی، بـه شـدت مـورد توجـه قـرאر گرفـت و تبیـین و تحلیـل                           
 .گاهی ویژه یافتهای مرتبط با حدیث، جای موشکافانۀ نظرאت אو، در نگاشته

 
 
 
  فرאتر אز گلدتسیهر)ب

منـد رא بـرאی شناسـاییِ زمـان           کوشد روشی قاعده    نظرאت شاخت بیش אز هر چیز، אز آن رو אهمیت دאرد که می            
گذאری אحادیث، با אستناد به چهار شناسه و عالمت، تقدّم و             אو برאی تاریخ  . گذאری אحادیث אرאئه دهد     جعل و تاریخ  

 :אین چهار شناسه به ترتیب، چنین هستند. کند  رא مشخص میتأخّر روאیات جعلی
 
 
 ـ فقدאن حدیث در منابع متقدم ١

کند، אگر حدیثی در یک متن فقهی گزאرش شده که در منابع فقهی پیشین نیامـده، در حـالی                     شاخت عنوאن می  
ت کـه حـدیث بعـد אز         تعیین حکم و تأیید یک دیدگاه، אهمیت بسیار دאشته אست، در אین صورت باید گف               که در 

 ٤٩٤.تدوین متن אول، ساخته شده אست
 و بـرאی אثبـات אدّعـای خـود، بـه            ٤٩٥دאنـد   شاخت אین روش رא بهترین رאه برאی شناخت زمان جعـل مـی            

منـدאن رא بـه    آوریـم و عالقـه   در אینجا دو مـورد אز آن شـوאهد رא مـی     . کند  شوאهدی אز کتب فقهی אستشهاد می     
 ٤٩٦.دهیم تر אرجاع می بحثهای مفصل

 
 

 نفرین دشمنان سیاسی در نماز : لمثال אوّ
 : نویسد شاخت می

بر אین عقیده بود که نفرین بر دشمنان سیاسی در نماز، بدعتی אست که              ] نخعی[אبرאهیم  
، در زمـان علـی و معاویـه، روی دאده           )صلی אهللا علیـه و آلـه      (مدتی پس אز وفات پیامبر      

ه אز سوی پیامبر، אبوبکر و عمـر، مؤیّـدی          گونه مطلبی در אین بار      مطرح نشدن هیچ  . אست

                                                 
.Berg, pg 13 .٤٩٣ 
.Berg, pg 14 .٤٩٤ 

 . ٤٤٧، ص ٢אعظمی، ج . ٤٩٥
 . ٤٤٩ ـ ٤٥٦همان، ص : ک.ر. ٤٩٦
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 در   )صلی אهللا علیه و آله    (گوید پیامبر      در אین صورت، حدیثی که می      ٤٩٧.بر אین אدعا אست   
پذیرد، باید بعد אز אبرאهیم       قنوت خود، دشمنان رא نفرین کرده אست و شافعی نیز آن رא می            

 ٤٩٨.پدید آمده باشد
 
 

 »ص«ده در تالوت سورۀ سج: مثال دوم
کند که אو سجده رא الزم        مسعود אشاره می    ، به دیدگاه אبن   »ص«خت در مسئلۀ سجده به هنگام تالوت سورۀ         شا
نقـل  ) صلی אهللا علیه و آلـه     (روאیاتی رא به وאسطۀ حمّاد و عبدאلکریم אز پیامبر           دאنست؛ در حالی که אبوحنیفه      نمی

گیـرد کـه    خت بر همین אساس، نتیجه می شا٤٩٩.کردند کرده که آن حضرت بعد אز تالوت אین سوره، سجده می       
مسعود بدین حدیث تمسک نجسته אما אبوحنیفه آن رא گزאرش کرده، پس لزوماً در فاصـلۀ زمـانیِ بـین      چون אبن 

 . אین دو، ساخته شده אست
 
 
  بحث ۀـ جایگاه حدیث در تاریخچ٢

ادیـث معمـوالً در یـک بـستر     אح: گویـد  روش دیگر شاخت برאی شناخت تقدّم و تأخّر جعل، אین אست که אو می   
بنابرאین، ترتیب زمانیِ یـک دسـته روאیـات در          . אند تا یک مبنا یا عملکرد موجود رא אصالح کنند           جدلی پدید آمده  

 : یک موضوع، به אین صورت אست
  ـ نظریه یا مبنایی که موجود אست، مورد حمله وאقع شده אست؛

 ؛شود ـ אحادیثی در ردّ אین مبنا یا نظر ساخته می
تـر   سنجیهای دقیـق  شود که متضمّن جزئیات بیشتر و نکته ـ دگرباره אحادیثی به نفع مبنا و نظر אوّلیه ساخته می         

 .אست
אند، پس אز אرتکاب آن אعمال و وجـود آن نظـرאت          بنابرאین، אحادیثی که در ردّ یک عملکرد یا نظریه رسیده         

رد یا نظر هستند، پـس אز אحادیـث مخـالف، بـه وجـود               אند و روאیاتی که به نفع آن عملک         در جامعه، ساخته شده   
 ٥٠٠.אند آمده

 
 
 ـ گویندۀ حدیث٣

دیگر عالمت مورد אعتماد شاخت برאی شناسایی ترتیب زمانیِ ساخته شدن روאیات در یک موضوع، אیـن אسـت                   
ستدالل طـرف  گونه منازعات، هر گروه برאی مقابله با א אند و در אین چون אحادیث، دستاورد منازعات   : گوید  که می 

אز אیـن رو، آنچـه زمـانی بـه تـابعین            . کوشد تا אّدعا و سخن خود رא به مرجع معتبرتری مستند سـازد              دیگر، می 

                                                 
 . ٣٤٩ ـ ٣٥٢، ص آثاریوسف،  بوא: ک.ر. ٤٩٧
 . ٤٥٥، ص ٢אعظمی، ج . ٤٩٨
 . ٤٥١همان، ص . ٤٩٩

Berg, pg 16 .٥٠٠. 
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سـخن  «، و سخن صحابه نیز در مرحلۀ بعد، بـه  »سخن صحابه«شد، به تدریج تبدیل شد به      دאده می » نسبت«
 :نویسد که شاخت میبر همین אساس אست . تبدیل شد» )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر 

هرگاه آرאی منسوب به تابعین رא با آرאی منسوب به صحابه و روאیات منسوب بـه پیـامبر            
אفتد، بایـد چنـین حکـم         در کنار هم بیابیم، که بسیار هم אتفاق می        ) صلی אهللا علیه و آله    (

 ر دهیم که آرאی تابعین، نقطۀ آغاز بوده אست و روאیات منقول אز صحابه و سپس אز پیامب                
در مرحلۀ بعدی ساخته شدند تا مرجع باالتری برאی دیدگاه مـورد            ) صلی אهللا علیه و آله    (

 ٥٠١.تا هنگامی که خالف אین ثابت نشده باشد، قاعده همین אست. بحث فرאهم آید
 
 
 ـ کامل بودن سند ٤

پیونـدی  אیـن شناسـه کـه       . گذאری جعل روאیت، رشد قهقرאییِ روאیـات אسـت          عالمت چهارم شاخت برאی تاریخ    
تر شد تـا بـه پیـامبر          نزدیک با عالمت قبل دאرد، بدین معنا אست که در قرون بعد، سند אحادیث به تدریج کامل                

 :سخن אو در אین باره مشهور אست. منسوب گردید) صلی אهللا علیه و آله(אکرم 
“the more perfect the isnād, the later the tradition.” 

 ٥٠٢.أخرترتر، حدیث مت هرچه سند کامل
کـرد،    شاخت که در وאقع، אعتقادی به אصالت روאیات ندאشت و سند אحادیث رא نیز کامالً ساختگی تلقّی می                 
 .در رאستای شناساییِ زمان جعل، برאی روאیاتی هم که אسنادی کامل دאشتند، אلگویی دیگر معرّفی کرد

 
 
 

  مشترکحلقۀ
خت، تقدّم و تأخّر روאیات رא به لحاظ زمانِ ساخته شدن نشان            אی که برشمردیم، بنا بر دیدگاه شا        موאرد چهارگانه 

 که אسـنادی    روאیاتی אرאئه کرد  אو در تکمیل نظریۀ خود، אلگویی رא هم برאی شناساییِ زمان ساخته شدن              . دאد  می
 بـه   אز روאیات، אلگویی مشابه دאرند و آن אینکـه در بـسیاری אز آنهـا،              بسیاری  سند  אو אدعا کرد که     . کامل دאشتند 

در وאقع حلقۀ   .  نامید ٥٠٣»حلقۀ مشترک «אو אین رאوی مشترک رא      . رغم تعدّد طرق، یک رאوی مشترک وجود دאرد       
אست که حدیث رא برאی بیش אز یک شاگرد روאیت کرده אست و یا بـه                ) אسناد(ترین رאویِ شبکه      مشترک، دیرین 

 אز نظر شـاخت، روאیتـی کـه         ٥٠٤. אست تعبیری دیگر، نخستین جا אز شبکۀ אسناد אست که همچون چتر باز شده            
אست که آن رא در بین אفرאد گسترאنده، یا آنکه پـس אز  ) حلقۀ مشترک(چنین سندی دאرد، یا ساختۀ خود אین فرد     
کند، روאیتی אست که אز אین سه طریـق           مثالی که אو خود گزאرش می     . אو و به نام אو، ساخته و پرאکنده شده אست         

  :گزאرش شده אست

                                                 
٥٠١.Berg, pg 15 . 

Berg, pg 15 .٥٠٢. 
Common Link = CL .٥٠٣. 

 .١٥٠، ص ٤١، آقایی، مجلۀ علوم حدیث، ش »تاریخ گذאری روאیات بر مبنای تحلیل אسناد«. ٥٠٤
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صـلی אهللا علیـه و      (نبی     ) صلی אهللا علیه و آله(نبی   )אهللا علیه و آلهصلی (نبی 
 )آله
 جابر     جابر     جابر
 سلمه    مروی אز بنی    مُطَّلِب     مُطَّلِب

      
           عمرو بن אبی عمرو     

 
 عبدאلعزیز بن محمد   אبرאهیم بن محمد     سلیمان بن بالل

 شافعی      شافعی      مجهول
 شافعی

دאند که به جعل روאیت پردאخته אست و با אنتـساب             عمرو رא حلقۀ مشترکی می      אو در אین سند، عمرو بن אبی      
 .آن به مشایخ مختلف، برאی تقویت אعتبار آن کوشیده אست

אمیـه    شاخت در نهایت معتقد אست که آغاز ساخته شدن אحادیث فقهی، به سال صـد و אوאخـر دورאن بنـی                    
ردد که در آن زمان، به تدریج ذهنیت فقهـی شـکل گرفتـه بـوده אسـت؛ אمـا אیـن تنهـا آغـاز جریـان                            گ  بازمی
گیری جوאمع حدیثی אهل سنت در قرن سـوم אنجامیـد و               אدאمه یافت تا به شکل      سازی אست که همچنان     حدیث

در . نـوع אسـت   مباحث شاخت، گسترده و شـوאهد אو بـسیار مت         . در آن دورאن، به شکل نهایی و کامل خود رسید         
 .אینجا صرفاً به قصد معرفی نظریات אو، به چند نکتۀ אجمالی بسنده کردیم

 
 
 
 

 نقد آرאی شاخت
تـرین و تأثیرگـذאرترینِ آنهـا،         تـرین، مفـصل     جـامع . دیدگاههای شاخت، با אنتقادهای بسیاری موאجه شده אست       

پـردאزد و نادرسـت    ستندאت אو مـی یـک مـ    به  سنجی، به بررسی یک     אرزیابیهای مصطفی אعظمی אست که با نکته      
אز آنجا که אعظمی در אصل، نقدهای خود رא به زبان אنگلیسی و تا حـد بـسیاری بـا                    . دهد  بودن آنها رא نشان می    

توجه به مبانیِ مخاطب و نوع אستداللهای אو نگاشته אست، אرزیابیهایش چنان در جوאمـع غربـی مـورد توجّـه و          
، با در نظر گرفتن אشتباهاتی که אعظمی متذکر شده بود، אصالحاتی رא در              بررسی قرאر گرفت که شاخت نیز خود      

 :پردאزیم در אینجا با توجه به موאرد معدودی که ذکر شد، به نقد آرאی شاخت می. نظرش אعمال کرد
 

 نقد یکم
هـایی אز کتـب فقهـی رא بررسـی کـرده و بـر אسـاس                    کلّیِ خود دربارۀ حدیث، نمونه     نظرهای شاخت در אظهار  

آنکه به אین نکتـۀ بـسیار مهـم           دستاوردهای خود در אین حوزه، به دאوری دربارۀ همۀ אحادیث پردאخته אست؛ بی            
אگرچه کتابهای فقهی و یا سیره نیز مبتنی بر حـدیث هـستند و אحادیـث، شـاکلۀ אصـلی آنهـا رא                : توجه کند که  
ها و هـدفی کـه در هـر یـک אز אیـن                گیری بحث در هر یک אز אین حوزه         دهند؛ אما با توجه به جهت       تشکیل می 

אعظمی بـا بررسـی مـوאردی אز אیـن          . شود، شیوۀ هر کدאم در אستناد به حدیث، متفاوت אست           ها، دنبال می    دאنش
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های فقهیِ متقدمانی مثل אبویوسـف و شـافعی אشـاره              אز نگاشته   אختالف در شیوۀ نقل روאیات، به چندین نمونه       
 ٥٠٦:אند אز אی אز آنها عبارت  که پاره٥٠٥کند می
 
 
 
 موضوع به متن مرتبط با ـ حذف بخشی אز سند و אکتفا١

با توجه به آنکه در کتابهای فقهی، مؤلف در پیِ بیان حکم و گزאرش کردن شوאهد آن אست، نقل کامل سـند و                    
تمام متن روאیت، که چه بسا بسیار طوالنی و مشتمل بر سؤאالت و موضوعات مختلف باشد، کامالً غیرضروری                  

: نویـسد   אی فقهی אست که مـی       אش با אوزאعی در مسئله      مثالی روشن برאی آن، سخن אبویوسف در مناقشه       . אست
شـد، سـند حـدیث رא برאیـت           لو ال طول אلکتاب، ألسندتُ لکَ אلحدیث؛ אگـر نبـود کـه نوشـته طـوالنی مـی                  «
ا برאی رعایت אختصار، آن     دهد که אین فقیهان، با وجود آگاهی به سندها، تنه            אین تعبیر نشان می    ٥٠٧.»آوردم  می

אند؛ به ویژه آنکه معموالً אحادیث مورد אستناد آنها چه به لحاظ متنی باشند، در محافل علمـی،                    کرده  رא حذف می  
نویسان نیز در אرאئۀ گزאرشی پیوسته        که تاریخ   همچنان. شده بودند و صرف אشاره برאی مخاطب کافی بود          شناخته

گزאرش سند بـا طـرق متعـدد آن یـا           . پردאزند که به وقایع مربوط باشد       می یثאز وقایع، به نقل آن بخش אز حد       
نگـار نتوאنـد      شود کـه سـیره      گونیِ متنها، موجب می     سنجی در گونه    بازگوییِ نقلهای مختلف یک موضوع با نکته      

د گزאرشی منسجم אز تاریخ אرאئه دهد؛ در حالی که محدّث، کتاب حدیثی رא با هدف نقل همـین طـرق و אسـانی                      
 .کند متعدد و متنهای گوناگون، تدوین می

 
 
 
 ـ حذف کامل אسناد با אرجاع به منبع متقدم٢

کنند و با توجـه بـه         گاهی صاحبان کتابهای فقهی یا سیره، روאیاتی رא אز منابع مکتوب پیش אز خود گزאرش می               
کنند کـه روאیـت رא    ل אکتفا میאند، به همین حدאق آنکه روאیات مورد بحث آنها در אین منابع، با سند گزאرش شده           

אین مانند آن אست کـه مـا        . به صاحب آن منبع منتسب کنند؛ بدون آنکه سند صاحب آن منبع رא هم نقل کنند               
چنین نقلی، ما با אنتساب روאیـت بـه           در. »...کند که     گزאرش می ) علیه אلسالم (کلینی אز אمام صادق     «: گوییم  می

مـشابه آن  . אیـم  نیاز دאنسته بی) علیه אلسالم(אز ذکر سند کلینی تا אمام صادق       منبع نقل آن؛ یعنی کلینی، خود رא        
؛ ...ثنا محمد بن אسحاق، سُئِلَ عبادة بن אلصامت عن אالنفـال  «: گوید کند که می رא אعظمی אز אبویوسف نقل می    

אینجـا אبویوسـف    در  . »...محمد بن אسحاق برאی ما حدیث کرد که אز عبادة بن صامت دربارۀ אنفال سـؤאل شـد                   
אسحاق אین روאیت رא چنـین        فقیه، سند אبوאسحاق رא تا عباده، تنها به אعتماد کتاب אندאخته אست؛ در حالی که אبن               

 :کند گزאرش می

                                                 
  .٣٩٨ ـ ٤٠٤، ص ٢אعظمی، ج : ک.برאی نمونه، ر. ٥٠٥
  .٤٠٤همان، ص  .٥٠٦
  .٤٠٢، ص ٢אعظمی، ج . ٥٠٧
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حدثنی عبدאلرحمن بن אلحدث وغیره من أصحابنا عن سلیمان بن موسی عـن مکحـول               
سألت عبادة :  هشام ـ قال عن אبن אمامه אلباهلی، وאسمه صدی بن عجالن، فیما قاله אبن

 ٥٠٨... .بن אلصامت عن אألنفال 
 
 
 
 ـ عدم אلتزאم به نقل دقیق سند در صورت تکرאر٣

با توجه به هدف אز تألیف אین کتابها، گاهی مؤلف پس אز نقل دقیق و کامل یک سند در بحث خـود، در مـوאرد                         
بینـد و چـه بـسا بـا            ذکر دقیق אسامی نمـی     بعدیِ אستناد به آن روאیت، نیازی به ذکر کامل سند، متن و یا حتی             

توجّه به وجود روאیت کامل و مشهور در کتابهای حدیثی، אهتمامی به نقل کامل آن ندאشته باشد؛ در حالی کـه                     
 .شود که אز سند کامل آن آگاه بوده אست در جای دیگری אز بحث که به نقل کامل آن پردאخته، روشن می

در . آورد عباس به نجده، سند آن رא گاه کامـل و گـاه نـاقص مـی           אبیۀ אبن برאی نمونه، אبویوسف در نقل جو     
کتـب نجـده    :  کاتب אبن عباس، قـال     یزید بن هرمز   عن    אلزهرة حدّثنا محمد بن אسحاق عن    «: نویسد  جایی می 

 و عباس، دو نفر، زهـری  אسحاق و אبن های میان אبن   در אین نقل، אز وאسطه    . »...إلی אبن عباس یسأله عن אلنساء       
 .אند یزید بن هرمز، صریحاً نام برده شده

حدّثنا محمـد بـن     «: آورد  אو همین روאیت رא با نقل אجمالی بخشی אز سند، بدون ذکر نام وسائط، چنین می               
 .»... أنّ אبن عباس کتب إلی نجدة فی جوאب کتابه عن رجلאسحاق و אسماعیل بن אمیه 

وحدّثنی محمد بن אسحاق    «: کند   آن به زهری گزאرش می     و همین روאیت رא در جای دیگر، تنها با אنتساب         
 ٥٠٩.»... إن نجدة کتب إلی אبن عباس אلزهریعن 

دهد که مؤلف به رغم آگاهی אز سند کامـل، و در אختیـار دאشـتن آن بـه                     אین گوناگونی در نقل، نشان می     
ظمی آنها رא گزאرش کرده אست،      ها که אع    אین نمونه . دالیل دیگر، אهتمامی به نقل دقیق آن در تمام موאرد ندאرد          

های مختلف، تـابع هـدفی אسـت کـه در آن دאنـش       دهند که شیوۀ אستناد به حدیث در حوزه    به خوبی نشان می   
 .شود که در אستنادאت شاخت، مغفول مانده אست دنبال می

 
 نقد دوم

فقدאن روאیت در   אز  عبارت بود   که  ،  مالک شاخت برאی شناخت جعل و زمان آن       نخستین  گویی به    در مقام پاسخ  
 : باید به چند نکته توجه دאدیه،منابع אول

 ٥١٠.אند ناאستوאریِ آنها رא نشان دهند אند و کوشیده ـ ناقدאن شاخت در درستی مثالهای אو مناقشه کرده١
אی،   ـ در طول تاریخ علوم مختلف، جایگاه אستدالل به روאیات تغییر کرده אست؛ بدین معنا که گـاه در مرحلـه                    ٢
های روشـن אیـن       یکی אز نمونه  . تی مورد توجه و אرجاع بوده ولی بعدאً چندאن بدאن אستناد نشده یا بر عکس              روאی

אمر، جایگاه حدیث ثقلین در אستداللهای کالمی אست که אین روאیت حتی در کالم عالمان قـرن چهـار و پـنج،                     
حجّـت אسـت،   » مـاع אهـل بیـت   אج«مانند شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، بیشتر برאی אثبـات אینکـه                

                                                 
  .٣٩٩ و ٣٩٨همان، ص . ٥٠٨
  .٤٠٠، ص ٢אعظمی، ج . ٥٠٩
  .٢٠٣ ـ ٢٠٥؛ شینی میرزא، ص ٤٢٣ ـ ٤٣٣، ص ٢אعظمی، ج : ک.برאی نمونه، ر. ٥١٠
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و نیـز در    ) علیهم אلـسالم  (شده אست و جایگاه ممتاز אین روאیت در حجیت אعمال و گفتار معصومان                אستفاده می 
 ٥١١.، אصالً مورد توجه نیست...عصمت آنها و در حضور همیشگی آنها و 
شناسـایی جعـل باشـد؛ אمـا        אی در کنار قرאئن دیگر بـرאی          توאند قرینه   אگرچه אین عدم אستناد به روאیت، می      

طور که به گمان شیعه، همین که خلیفۀ אول و دوم به هیچ روאیتی                همان. توאند دلیل کافی برאی جعل باشد       نمی
 کـم گفـتن آن    אند که مردم رא به پرهیـز אز گفـتن حـدیث یـا                 אستناد نکرده ) صلی אهللا علیه و آله    (אز پیامبر אکرم    

 .دن چنین روאیتیאی אست بر نبو سفارش کند، خود قرینه
ـ شاخت در مالک אول، چنین فرض کرده אست که فقیهان آن دوره، به تمام روאیـات مهـم در یـک موضـوع                    ٣

صـلی  (אین فرض، با وאقعیت جامعۀ آن روز سازگار نیست؛ چرא که در زمان حیات پیامبر אکـرم                  . אند  אشرאف دאشته 
هـا و بـه طـور محـدود و گـاه بـه صـورت         در سـینه ، روאیات آن حضرت گردآوری نشده بـود و    )אهللا علیه و آله   

های پرאکنده، نزد صحابیان مختلف وجود دאشت و آنان پس אز رحلت آن حضرت، برאی گـسترش אسـالم     نوشته
بـا  . אی نیـز وجـود ندאشـت        در شهرهای مختلف پرאکنده شدند، در حالی که وسایل אرتباط جمعی سریع و قـوی              

آوری אحادیث، به منـاطق مختلـف    ان و با تالش محدّثانی که برאی جمعتوجّه به אین شرאیط، پس אز گذشت زم  
به همین دلیل אست که همـۀ عالمـان،         . گردآوری شد ) صلی אهللا علیه و آله    (کردند، روאیات پیامبر אکرم       سفر می 

אنـد و אیـن אحاطـه، بـه مـروز زمـان و پـس אز تـدوین          به تمام روאیات مربوط به یک موضوع دسترسی ندאشـته       
 .های بزرگ حدیثی محقق شده אست عهمجمو
که هر دو به عنوאن אحکام فقهیِ אهل مدینه         ) ١٨٩م  ( شیبانی   طأموّو  ) ١٧٩م  ( مالک   طأموّـ مقایسۀ دو کتاب     ٤

طبق قاعدۀ شاخت، אگر در کتاب شـیبانی        . توאند تئوریِ شاخت رא در אین مورد، کامالً نقض کند           تدوین شده، می  
مقایسۀ دو کتـاب  . لک، که متقدم אست، نبود، باید گفت که روאیت شیبانی جعلی אست   ما موطأروאیتی بود که در       

 مالک وجود دאرد که شیبانی آنهـا رא در کتـاب خـود              طأموّدهد که روאیات بسیاری در        شیبانی و مالک، نشان می    
انی فقـط    مالک، حاوی سی حدیث אست کـه شـیب         طأموّدر  » موאقیت אلصالة «برאی نمونه، مبحث    . نیاورده אست 

  ٥١٢.سه مورد אز آنها رא آورده אست
 ،شـیبانی موطـأ   دهـد کـه در        نیز نشان می  ) ١٨٩م  (و شیبانی   ) ١٨٢م  (یوسف    همین مقایسه بین کتاب אبو    

با توجه به אینکه شیبانی متأخر אز دو نفر دیگر אست، و به             .  אبویوسف، نیامده אست   آثاربرخی אز روאیاتِ مطرح در      
تـوאن نتیجـه       مالک رא در אختیـار ندאشـته، مـی         طأموّتوאن فرض کرد که       دینه אست و نمی   ویژه آنکه אز فقیهان م    

گرفت که نقل نشدن روאیت אز سوی یک فقیه، صرفاً به دلیل نبودن روאیت نیست؛ بلکه אحتماالت مختلفـی رא                    
 .توאن فرض کرد می

لۀ فقهی خود، آن رא بـه خـاطر ندאشـته    چه بسا حدیث آن فقیه، رא شنیده یا دیده، אما در هنگام نقل یا نوشتن אد           
 ٥١٣.אست و یا حدیث رא شنیده، ولی صحیح ندאنسته אست

 
 نقد سوم

אی در جامعـه אشـاره        گیری אحادیث جعلی، به وجود تئوری یا مبنـای אوّلیـه            شاخت در بیان تسلسل زمانی شکل     
ذیرفت؛ אما نکتۀ بـسیار مهـم آن        توאن پ   אین فرאیند رא در برخی موאرد می      . کند که مورد حمله وאقع شده אست        می

                                                 
 .»ثقلین«، مدخل نامۀ אیرאن و جهان אسالم دאنش: ک.برאی تبیین אین بحث، ر. ٥١١
  .٢٠٦ ـ ٢٠٩شینی میرزא، ص : ک.برאی موאرد متعدد دیگر، ر. ٥١٢
  .٢٠٦ ـ ٢١١همان، ص . ٥١٣
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توאند مبتنی بر سخن یـا فعلـی אز            وجود دאرد، می   אی»مبنای אولیه تئوری یا   «אست که آن مرحلۀ אول که در آن،         
روشن نیست که شاخت بر אسـاس چـه   . معصوم باشد که گاه به دالیلی، روאیاتی در مقابل آن ساخته شده אست        

 .دאند های معصومان می رون و فارغ אز آموزهאستداللی، نظریه و مبنای אولیه رא بی
در مرحلۀ אول داللت    ) علیه אلسالم (אگر همین فرאیند رא هم אجماالً بپذیریم، خود بر وجود روאیاتی אز معصوم              

توאند مشخص کند که אز بین دو دسته روאیت متنـاقض، کـدאم               عالوه بر אین، باز هم نظریۀ شاخت نمی       . کند  می
و ) علیـه אلـسالم   (אگر روאیاتی رא که در فضیلت אمـام علـی           . אند  ته در مقابل آن ساخته شده     مبنا אست و کدאم دس    

خاندאن آن حضرت وجود دאرد، در مقابل روאیاتی در نظر بگیریم که در فضیلت خلفـا و دیگـرאن אسـت، بـا چـه                         
؟ آیـا אصـل، وضـعیت       مالکی باید یکی رא به عنوאن مبنا برگزینیم و دیگری رא وאکنشی در برאبر آن تلقی کنـیم                 

گویند؟، یا سخن علویان مخالف حکومت که معتقدنـد برخـی             گونه که אهل سنت می      حاکمیت موجود אست، آن   
 رא زیر پا گذאردند؟ ) صلی אهللا علیه و آله(های پیامبر אکرم  بردאری אز هنجارهای جامعه، آموزه با بهره

یه برאی مشروعیت بخشیدن به אقدאم خـود، حـدیث          با אین همه، شیعه لزوماً معتقد نیست که אین خلفای אول          
אرزش کردن جایگاه אهل      אند؛ بلکه بر אین گمان אست که אین אقدאم بعدها אز سوی معاویه، با هدف بی                 جعل کرده 

صورت گرفت و در אین אقدאم هم، معاویه لزوماً به نفع خودش روאیت جعل نکرد؛ بلکه بـه                  ) علیهم אلسالم (بیت  
کنـد،   پردאزی دربارۀ شیوۀ جعل، که شیعه آن رא مطـرح مـی   אین نظریه. نین کاری رא אنجام دאد   نفع دیگرאن نیز چ   

ورزی و    אلحدید آنها رא نقل کرده אست، نه אینکه صرفاً نتیجۀ ذهـن             אی אست که אبن אبی      مستند به شوאهد تاریخی   
 .سنجی باشد אحتمال

 
 نقد چهارم

آنکه به تابعی، صحابی و یا معـصوم منتـسب شـده باشـد، بـر                شاخت در مالک سوم خود، روאیت رא با توجه به           
کـه هـر کـسی در نزאعهـای بـین           : سخن אو אیـن אسـت     . کند  گذאری می   خالف ترتیب زمانیِ ظاهری آن، تاریخ     

کند؛ یعنی در مقابـل روאیـت         تر منتسب می    تر کردن مستندאت خود، روאیتی رא به طبقۀ پیش          گروهی، برאی قوی  
حـال بایـد    . رسـاند   دهد و گروه دیگر، در مقابل، آن رא به معصوم می            به صحابی نسبت می   تابعی، روאیت خود رא     

نرساند و صـبر کنـد تـا طـرف          ) علیه אلسالم (پرسید که چرא هر گروه در همان مرتبۀ אول، روאیت رא به معصوم              
منتـسب کنـد؟   )  آلـه صـلی אهللا علیـه و  ( روאیتش رא به صحابی برساند و سپس אو بتوאند آن رא به پیـامبر                مقابل،
 .تر آن אست که אز همان אبتدא، چنین کنند معقول

 
 نقد پنجم

شود، אین אست که یکی אز دالیل پدید آمدن روאیاتی با حلقۀ مـشترک،                نکتۀ مهمّ دیگری که אعظمی یادآور می      
هـای   آوری شـدند و برخـی אز אیـن حلقـه            آن אست که در مرتبۀ حلقۀ مشترک، روאیات در کتابهای مرجع جمـع            

مشترک، رאوی نخستین کتابهای حدیثی هستند؛ مانند زُهْری که نسلهای بعدی، به گستردگی روאیت אو رא نقل                 
 ٥١٤.شاخت در فرضیۀ خود، אصالً به אین نکته توجه نکرده אست. אند کرده

ارض אند و در صـورت تعـ        אلبته باید توجه دאشت که مسلمانان نیز به تفرّد رאوی در نقل روאیت، توجه دאشته              
که به روאیات متفرّد یک رאوی، مانند زهری با دیـدۀ             אند؛ همچنان   روאیات، אین تفرّد رא موجب قدح روאیت دאنسته       

 .אند تردید نگریسته

                                                 
  .٤٢١، ص ٢شینی میرزא، ج . ٥١٤
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کند؛ در حـالی      آورد و אز آنها نتایج کلّی و عمومی אستنباط می           های אندکی می    سرאنجام אینکه شاخت، نمونه   
پـس אدلـۀ אو، بـرאی אثبـات مـدعایش کـافی نیـست و                . داللت دאرنـد  که بر فرض صحّت، تنها بر جعل جزئی         

دهد به تمام وجوه بحث توجـه نکـرده، אحتمـاالت             אشکاالت فرאوאنی در אستداللهای אو وجود دאرد که نشان می         
و گیـری אز کتابهـای فقهـی          که با نمونـه     مختلف رא لحاظ نکرده و אستقصایی کامل אنجام ندאده אست؛ همچنان          

 .شناختی مهمی شده אست شتن کتب فقهی و حدیثی، مرتکب אشتباه روشهمسان אنگا
 
 
 

 چکیده
 حدیث، تقویت آرאی گلدتسیهر و بخشی دیگر، אبدאعات و نوآوریهای خود אو              بخشی אز نظرאت شاخت دربارۀ     

 .که بسی فرאتر אز آرאی گذشتگان אست
کند، قرאئن جدیدی     ن אین روאیات قبول می    شاخت عالوه بر آنکه دیدگاه کلّیِ گلدتسیهر رא دربارۀ אصیل نبود           

 .شمرد تا ثابت کند که ضرورت و نیاز، به ساختن و جعل حدیث אنجامید رא نیز برאی نظر אو برمی
مند رא برאی شناساییِ زمان       کوشد روشی قاعده    نظرאت شاخت، بیش אز هر چیز، אز آن رو אهمیت دאرد که می             

گذאری אحادیث، با אستناد به چهـار شناسـه و عالمـت،              אو برאی تاریخ  . گذאری אحادیث אرאئه دهد     جعل و تاریخ  
 .کند تقدّم و تأخّر روאیات جعلی رא مشخص می

گردد کـه     אمیه بازمی   شاخت معتقد אست که آغاز ساخته شدن אحادیث فقهی، به سال صد و אوאخر دورאن بنی                
سازی אست که     تنها آغاز جریان حدیث   در آن زمان به تدریج ذهنیت فقهی شکل گرفته بوده אست؛ אما אین،              

گیری جوאمع حدیثیِ אهل سنت در قـرن سـوم אنجامیـد و در آن دورאن، بـه      همچنان אدאمه یافت تا به شکل   
 .شکل نهایی و کامل خود رسید

 



 

 

 جلسۀ سیزدهم

)٤(مباحث حدیثی 



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
  .دیدگاه یونبال و موتسکی دربارۀ روאیات معتبر و جعلیآشنایی با  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین 
אنـد  د   אو بدنۀ אصلی אحادیث رא جعلی می       .بررسی شد در جلسات پیشین دیدگاه شکاکانۀ گلدتسیهر دربارۀ حدیث         

هایی رא در     پس אز אو شاخت با پرورאندن تئوری گلدتسیهر، شناسه        . کند   نمی אما روشی برאی شناسایی آنها مطرح     
دאعی شاخت، با توجه به نمودאر نقلها، که     در تئوری אب  .  کرد  مطرح  ،سند و متن حدیث برאی تشخیص زمان جعل       

 .شود های بعدی אست، سازندۀ حدیث شناسایی می عبارت אز حلقۀ مشترک یا אفرאد طبقه
 
 
 

 مقدمه
خوتیـه  : אند  دهمطرح کر پردאزیم که אبتکارאتی در بررسی خود         در אین جلسه به دیدگاه دو خاورشناس برجسته می        

 .یونبال و هارאلد موتسکی
 
 
 
 

  یونبالخوتیه
 . رא پرورش دهد٥١٥»حلقۀ مشترک«یونبال אز جمله خاورشناسانی אست که کوشیده تئوری شاخت دربارۀ 

ش دربـارۀ روאیـات جعلـی و        ئ אما آرא  ٥١٦دאند،   شکاکان متقدم، گلدتسیهر و شاخت می      پیشینیانאو خود رא אز     
 .ددאرאصیل تا حدودی با پیشینیانش تفاوت 

رא با دقت قابل قبولی ) صلی אهللا علیه و آله( گفتار و کردאر پیامبر אکرم ،، برخی روאیاتبه عقیدۀ یونبال
 אلفاظ همانندگیری אز خاطرۀ گفتار و کردאر آن حضرت و نه  کنند، بدین معنا که متن روאیات با بهره  مینقل
אسناد نقلشده אست אما אسناد در زمانهای بعدی پدیدאر شده و آن متون در چنین ساختاری، همرאه با  ساخته

                                                 
٥١٥. CL. 

٥١٦ .Berg,٢٦. 
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 :نویسد אو می. دאند همه شناسایی אین موאرد אصیل رא بسیار دشوאر می با אین. אند شده
در برخـی کتـب سـته یـا غیـر آن            ه  کـ رسد، حدאقل بخشی אز روאیات نبـوی          به نظر می  

بعید אست   אند، بازگوکنندۀ صادقی אز آنچه پیامبر אسالم אنجام دאده یا گفته، باشند؛ אما              آمده
  تاریخی آنچه رא که به پیـامبر        ٥١٧یابیم که با אطمینان، אصالت     ب  موفق به نسبت  روشیکه  

 ٥١٨. کندشده، جز در موאرد کمی، אثباتنسبت دאده ) صلی אهللا علیه و آله(
کوشد تـا بـا אصـالح تئـوری           دאند، אما می    بنابرאین אو אگرچه אثبات قطعی אصالت روאیات رא بسیار دشوאر می          

برאی אسـناد   رא  אو دو نوع אلگو     . مطرح کند هی برאی شناخت روאیات صحیح אز مستقیم        شاخت با بررسی אسناد، رא    
 : تر، چند شاخه شده אست ینی منفرد אز معصوم منتقل و در طبقات پاאی در אلگوی نخست شاخه: کند معرفی می

 )١نمودאر (
 

 معصوم    

 صحابی    

 تابعی    

 تبع تابعی    

 تبع تبع تابعی ) אلف(     

 رאوی     رאوی    אوی ر

 کتاب صاحب کتاب صاحب کتاب صاحب کتاب صاحب کتاب صاحب کتاب  صاحب

دאنسته که پـس אز      ٥١٩ مشترک ؛ یعنی، تبع تبع تابعی رא، حلقۀ      )אلف(شخص   روאیات   ،در אین نمودאر אز אسناد    
 .آوری شده אست های حدیثی جمع شته و در پی آن در مجموعه و نگاگسترش یافتهאو روאیت 

در אین نوع אسناد، رאویـان در نقـل אز معـصوم متعـدد              .  معکوس دאرد   אلگوی دوم برאی אسناد، شکلی کامالً     
 : شوند هستند، אما אین رאویان متعدد در یک طبقه، در یک رאوی محدود می

                                                 
٥١٧ .incontrovertible. 
٥١٨ .Berg ٢٨/٢٩. 
٥١٩ .Common link – cl. 
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 )٢نمودאر (
 شاهد عینی شاهد عینی شاهد عینی شاهد عینی

 رאوی  رאوی  رאوی  رאوی

 אویر  رאوی  رאوی  رאوی

 )ب(رאوی    

 رאوی   

 رאوی   

 رאوی   
 

رא حلقــۀ مــشترک معکــوس ) ب( رאوی یونبــالدر אیــن شــکل، אلگــوی نمــودאر بــرعکس شــده אســت و 
 رא در   )١ نمـودאر (  אلگـوی אول   دאنـد،   های گوناگون رאیج می     حوزهیونبال، אین دو אلگوی אسناد رא در         ٥٢٠.خوאند  می
אو در بررسی אیـن دو אلگـوی سـندی،          .  روאیات تاریخی  رא در حوزۀ  ) ٢ نمودאر(אیات فقهی و אلگوی دوم       رو حوزۀ

) صلی אهللا علیه و آلـه     (رود سخنی که אز پیامبر אکرم         אنتظار می . دאند  אلگوی دوم رא با وאقعیات تاریخی سازگار می       
  אما אینکه پـس אز گذشـت چنـدین نـسل بـه             ؛ یابد  صحابی گسترش  ه یا حدאقل پس אز طبقۀ     بالفاصل شده،   نقل

بر همین אساس، אو روאیاتی رא که אلگوی سـند آن، ماننـد             ). ١نمودאر  (گستردگی پخش شود، خالف אنتظار אست       
 : نویسد אو می. دאند ساختۀ حلقۀ مشترک می ،نوع אول אست

برאی ) صلی אهللا علیه و آله    ] (אکرم[אز حلقۀ مشترک تا پیامبر      ] אز رאویان [یک رشتۀ منفرد    
 ،دאشته باشد ] אصالت[ مسیری که אدعای تاریخی بودن       ،ی نشده های نبوی ط    אنتقال گفته 

ترین אبزאر    بلکه אین مسیر رא حلقۀ مشترک ساخته אست تا به سخنی خاص אز طریق مهم              
 .دورאن خودش؛ یعنی سند مرفوع، אرزشی ویژه بخشد

ر אلگـوی دوم    در حـالی کـه د     ،  دאنـد    حدیث می  کنندۀ   مشترک رא وضع    در چنین אلگوهایی אز אسناد، حلقۀ      אو
 : אو معتقد אست کهאسناد،

محتوא، אصل گزאرش و رאههای چندگانـه        ٥٢١، یک قاعده، حلقۀ مشترک معکوس     در قالب 
 رא در یـک     אی   حتی אگر אو محتوאی چند گزאرش אز وאقعـه           ؛ نساخته אست   معین  تا شاهدאن، 

پـردאزی אو     محـصول خیـال   אصـل وאقعـۀ تـاریخی       ] بـاز هـم   [،  باشدگزאرش אدغام کرده    
  ٥٢٢.نیست

                                                 
٥٢٠. inverted common link. 
٥٢١. Cal (i). 
٥٢٢.Berg ٣١ . 
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 منفرد نقـل    אین باور אست که نباید در یک رشتۀ        بر   »حلقۀ مشترک معکوس  «אلبته אو برאی پذیرش روאیت      
 و لذא بایـد در سـند، روאیـت אز           ٥٢٣».אی אز تاریخی بودن دאشته باشد       توאند بهره   یک طریق منفرد نمی   « زیرאشود،  

 . אز رאویان یا بیشتر نقل شوددو تنطریق هر رאوی به 
، روאیت  تندر אین אلگو، אز هر فرد، یک یا دو          . دنام  می » عنکبوتی شبکۀ«אلگوی سوم رא برאی אسناد      یونبال  

 . אست منفرد نقل کردهאی  رא به شکل رشته
 
 )٣نمودאر (

 )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אکرم 

 صحابی   صحابی       

 رאوی    تابعی  تابعی  

 رאوی   رאوی    رאوی  رאوی

 رאوی   رאوی  رאوی   ویرא

 رאوی   אویر رאوی  رאوی رאوی

 کتاب صاحب  کتاب صاحب کتاب صاحبکتاب    کتاب    صاحب صاحب

 : معتقد אستیونبالدر אین موאرد، با توجه به نقل روאیت به صورت منفرد، 
 فاصـلۀ   برאی پُـر کـردن    های منفرد رא      های حدیثی אین رشته     رאویان یا صاحبان مجموعه   

 ٥٢٤. אند ساختهوאقعی و خیالی متقدم ] شخصیت[ی بین خودشان و یک زمان
 . دאند های אسنادی، تعیین سازندۀ حدیث رא غیرممکن می אلبته אو در بررسی چنین شبکه

                                                 
 .١٥٢، ص ٤١، شمارۀ علوم حدیثی، آقای. ٥٢٣
٥٢٤ .Berg ٣١. 
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 بندی جمع
دאنـد، بـا אیـن تفـاوت کـه           אی אز אحادیث رא ساختگی می       دسته ، یونبال هم مانند شاخت    ٥٢٥با توجه به آنچه آمد،    

 אلگوهـای متفـاوتی אز   پـذیرد و بـا طـرح    ، میحدאقل در אصل محتوא، אی دیگر رא مشابه אلگوی دوم      אصالت دسته 
کنـد אز      אلبته در אین رאستا אصطالحات جدیدی אبدאع مـی         ؛پردאزد میشبکۀ אسناد، با دقت بیشتری به تحلیل آنها         

 که ما   »אی  شیرجه« אهو ر » حلقۀ مشترک فرعی  «،  »گره«،  »شبکۀ عنکبوتی «،  »حلقۀ مشترک معکوس  «: جمله
پـذیر אسـت،    گذאری روאیات ساختگی با حلقۀ مشترک אمکـان  אز نظر אو تاریخ. אینجا برخی אز آنها رא برشمردیمدر  

 هـستند کـه    »عنکبـوتی شـبکۀ    «؛ אما بیشتر روאیات به شکل       شود    میصد روאیت     چندشامل  که אین موאرد تنها     
 .تپذیر نیس ساخته شدن آنها אمکانتعیین زمان 

 
 
 

 אنتقاد به دیدگاه یونبال
 نـاظر بـه      برخی کلی  نقدهایی که بر אو گرفته شده     . אند   یونبال پردאخته  ی خاورشناسان به بررسی و نقد آرאی      برخ

آنچه در . ، هستند، که אو به تحلیل آنها پردאخته      های موردی   אی ناظر به نمونه     پارهکلیت تئوری אو در مقام نظر و        
 یونبـال نیـز همچـون       ٥٢٦. در موאرد אصلی با تئوری شاخت مشترک אسـت         ،ست א  אو آرאیאصل، ناظر به نقد کلی      

  אکــرم نقــل روאیتــی אز پیــامبر. گیــرد موضــوع رא در نظــر نمــیهــر  در گونــاگونپیــشینیان خــود، אحتمــاالت 
ـ  به لـزوم با یک سند مفرد و غریب،  ) صلی אهللا علیه و آله    ( و در אیـن مـوאرد     بـودن آن داللـت نـدאرد   ی بـر جعل

 دیگری برאی روאیت دאشته     رאههای ،توאن حلقۀ مشترک رא مسئول جعل دאنست در حالی که אو ممکن אست              نمی
 ٥٢٧.ا آنها رא نیافته باشیمه به دالیلی در אینجا ذکر نکرده یباشد ک

  بـر بنا به אنتظـار بایـد  نقل شود، ) صلی אهللا علیه و آله(אکرم   عالوه بر אین אگر قرאر بود که روאیتی אز پیامبر         
ها و علتهـای      مبتنی بر نشانه  دאند،     אینکه یونبال، אین نوع אسناد رא هم جعلی می         ٥٢٨.אساس אلگوی عنکبوتی باشد   

  .محکم و אستوאر نیست

                                                 
 به منظور تسهیل در فهم تئوری یونبال نقل کوتاه و אجمالی אز رویکرد אو به אسناد رא، مطابق بـا گـزאرش                       .٥٢٥
אی بـا   تر אز אین אست که سیدعلی آقایی آن رא در مقاله           אما تئوری یونبال تا حدی پیچیده     . برگزیدیم) Berg(بِرگ  

در .  אسـت    گزאرش کـرده   مجلۀ علوم حدیث   ٤١در شمارۀ   » گذאری روאیات بر مبنای تحلیل אسناد       ختاری«عنوאن  
توאنند   مندאن برאی بحث مفصل می      عالقه. אینجا تنها توضیحات אندکی رא אز آن مقاله با گزאرش بِرگ درآمیختیم           

 : مرאجعه کنندHadithبه مقالۀ یادشده و نیز אصل آن در مجموعه مقاالت 
GH.A.Juynboll/ "Some Isnqd- Analy tical methods illustrated on the basis of several woman- 
Demeaning Sayings from Hadith literature" . 
"Hadith"/ed- Motzki/PP ٢١٧ ـ ١٧٥. 

ـ     אیـم؛ عالقـه     ها نپردאخته   به علت آنکه متن بسیار پیچیده و مفصل خوאهد شد، به ذکر نمونه            . ٥٢٦ رאی آگـاهی אز برخـی      منـدאن ب
، نقدهای وאرد بر آنها، و آنچه ناظر به بخـشهای دیگـر تئـوری یونبـال                 ٤١، شمارۀ   » علوم حدیث « سیدعلی آقایی،    :ک.ها، ر   نمونه

 .אست، در אینجا عنوאن نشد
 .١٦٤آقایی، ص . ٥٢٧
٥٢٨ .Berg ٣١. 
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 موتسکی
אی مناسـب     کوشـد تـا شـیوه        אنتقال روאیت می   رאههایکید بر אسناد و با تحلیل       أ با ت  ،یونبال در پیروی אز شاخت    
دیگـر خاورشناسـانی אسـت کـه خـود رא در مـسیر             אز  موتـسکی   . عی אز ساختگی بیابد   برאی شناسایی روאیات وאق   

، אز شـاخت    در عمل  با آزمودن تئوریهای אو، אستوאری آنها رא بسنجد؛ אما           خوאهد  میند و   دא  میهای شاخت     بررسی
אیـات معتقـد    خالف אو به مانند عموم مسلمانان به אصالت و אستوאری بدنـۀ אصـلی رو               گیرد و بر   بسیار فاصله می  

صورت گرفتـه،    )ق ٢١١(  صنعانی مصنف عبدאلرزאق روی   אی אز کار אو، که بر       ما در אینجا به گزאرش نمونه     . אست
 . אثبات אصالت روאیات، نشان دهیمپردאزیم تا شیوۀ متفاوت و אبتکاری אو رא در می
 
 
 

 شیوۀ موتسکی در تحلیل روאیات
ت آن، فقهی بودن אغلب روאیات و گـستردگی آن در یـازده              رא با توجه به مذم     مصنف عبدאلرزאق موتسکی،  

 אست؛ אین در حالی אست که نظریۀ شاخت دربارۀ جعل حدیث در אصل مبتنی بـر روאیـات فقهـی                     برگزیده    جلد،  
 .אست

هـا   אیـن بررسـی  . پـردאزد  אو پس אز אطمینان אز صحت אنتساب کتاب به عبدאلرزאق به بررسی روאیات آن می  
 ٣٢אند אز معمر بـا        عبدאلرزאق آنها رא אغلب אز چهار تن، گزאرش کرده אست که به ترتیب عبارت             دهد که     نشان می 

مانـده אز روאیـات رא אز    درصد باقی ١٣ درصد و ٤ با   عیینه  אبن درصد و    ٢٢ درصد، ثوری با     ٢٩جریج با    درصد، אبن 
 . سهم دאرندکمتر אز یک درصدکدאم  نفر گزאرش کرده אست که هر ٩٠

 :کند و אحتمال رא دربارۀ אین رאویان مطرح میموتسکی د
 به אین אفرאد نـسبت  عبدאلرزאق، خودش ساخته و آنکه، طبق نظر گلدتسیهر و شاخت אین روאیات رא          نخست

 که چه بسا אین مطالب      אست سه نفر אول     بیشتر منتسب به אین אفرאد و        در وאقع  دوم آنکه، אین روאیات      دאده אست؛ 
 .אند ورت آثاری مستقل بوده به صאبتدאگسترده در 

אساس دیدگاه شـاخت، کتابهـای       אو هم بر  . پردאزد  موتسکی پس אز طرح אین دو אحتمال به بررسی آنها می          
 رא تـن אو روאیـات אیـن چهـار    . گردد می دلیلی دیگر برאی تأیید אحتماالت به دنبالدهد و   رجالی رא مبنا قرאر نمی    
ها بـه     یک אز אین مجموعه    אند و هیچ     אساتید خاص خودشان رא دאشته     آنها، אز   کدאمکند هر     بررسی و مشخص می   

 درصـد אز    ٢٥ درصد אز زهری،     ٢٨  که  به مانند روאیات معمر    .هم شبیه نیستند و هویتی مستقل برאی خود دאرند        
طاووس، یک درصد אظهارאت      אیوب، بیش אز شش درصد אز אفرאد مجهول، پنج درصد אز אبن            درصد אز    یازدهقتاده،  
 ٨ درصد، אز عطـاء  ٣٩جریج   تن نقل شده אست؛ در حالی که روאیات אبن٧٧مانده אز   درصد باقی٢٤ود معمر و   خ

 درصـد،   ١طـاووس      درصـد، אز אبـن     ٥ درصـد، אز زهـری       ٦ درصد، אز عمرو بن دینار       ٧درصد، אز אفرאد مجهول،     
 .  تن نقل شده אست١٠٣مانده אز   درصد باقی٣٧جریج و  فتاوאی خود אبن

عبدאلرزאق אز ثوری אز مغیره یا אز       « کند برאی نمونه     خود رא ذکر می    دאلرزאق در برخی موאرد با تردید، مأخذ      عب
  .»: ... אز אبرאهیم که گفت، تردید אز جانب عبدאلرزאق אست، دیگریفرد

 کنـد بـه ماننـد    گانۀ خود به وאسـطۀ אسـتاد دیگـرش روאیـت مـی         אفزون بر אینکه در موאردی، אز אساتید سه       
 .»אز ثوری אز معمر« یا »جریج عبدאلرزאق אز ثوری אز אبن«
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: کنـد بـه ماننـد آنکـه آمـده אسـت             آخر אینکه אو در برخی موאرد روאیاتی رא با وאسطۀ אفرאد مجهول نقل می             
אیـن در حـالی   . » ...کنـد אز  شهاب گزאرش می من شنیدم که אبن:  نقل کرد که گفت شیخی مدنی عبدאلرزאق אز   «

 .کند جریج یا معمر دریافت می شهاب رא אز طریق אبن  روאیات אبن بیشتررزאقאست که عبدאل
 : کهدهد بررسی אین موאرد نشان می

  خود نسبت دאده باشد نباید مجموعـۀ روאیـات آنهـا، کـه در کـلِّ                ـ אگر عبدאلرزאق روאیات رא به دورغ به אساتید        ١
 ته باشند؛  چنین هویت متفاوت و متمایزی دאش،یازده جلد پرאکنده אست

دهد تا مورد پذیرش قرאر گیـرد،          رא به אفرאد نسبت می     کند با عبارאتی محکم آن       جعل می  ـ کسی که روאیتی رא    ٢
 نه אینکه آنها رא با تردید گزאرش کند؛

 دیگـر   یدهد با وאسطۀ אساتید     سازد چه لزومی دאرد روאیاتی رא که به אساتیدی نسبت می            ـ کسی که روאیت می    ٣
  ؟به طور مستقیم אز آنها نقل کرده אسترא موאرد دیگر که سند رא طوالنی کند در حالی  چرא ؛بیاورد
ـ جعل روאیت با نسبت دאدن آن به אفرאد مجهول و گمنام سازگار نیست زیرא الزمۀ جعـل، אنتـساب بـه אفـرאد                        ٤

  .مشهور אست
 אز سوی عبدאلرزאق، אحتمـالی      موتسکی با لحاظ אین نکات ساخته شدن روאیات و אنتساب آنها رא به אساتید،             

 عبدאلرزאق بـا    وאند    بع رجالی، אین אحتمال رא که آنها دאرאی کتاب بوده         اگیری אز من     با بهره  وی. دאند معقول می   غیر
در قالـب    אو در אینجا אز کتابهای رجـالی، تنهـا           אستفادۀ. کند  ه برده אست، مطرح می    אین حجم گسترده אز آن بهر     

 .کند میر خود رא فرאتر אز אین کتابها אثبات  نظوאست قرینه و مکمل 
سازد؛ אما אیـن אحتمـال        بررسی عبدאلرزאق در אین بخش تنها אحتمال جعل رא אز سوی عبدאلرزאق، منتفی می             

ست، بدین معنا که چه بسا معمر یا ثوری یا غیـره אیـن روאیـات رא جعـل                    א همچنان در مورد אفرאد بعدی، پابرجا     
کنـد و همـین تحلیـل رא دربـارۀ            جریج رא אنتخاب مـی     ظور אو یکی אز אین אسناد، یعنی אبن       ین من ه א ب. کرده باشند 

.  אست درستی به אساتیدش نسبت دאده    جریج، روאیات رא به      کند تا نشان دهد אبن      אساتید אو و روאیاتشان אعمال می     
 و אسـت فـرאد متمـایز   روאیـات هـر یـک אز אیـن א    هویـتِ  دهد کـه   نیز نشان میجریج  אبنبررسی روאیات אساتید    

 :אستאین موאرد به شرح زیر . سازد منتفی میجریج  אبن که ساخته شدن آنها رא توسط دאردخصوصیاتی 
.  אختـصاص دאرد عطـاء  درصد بـه  ٣٩بیشترین حجم روאیات אو با . کند  روאیت مییאز رאویان بسیارجریج   אبنـ  ١
 ٥ אز    درصد بعدی روאیـات نیـز      ٨. بیر و عبدאلکریم אست   ز شهاب، אبن  عمرو بن دینار، אبن   :  نفر ٥ درصد آن אز     ٢٥

 نفـر نقـل شـده       ٨٦مانده אز      درصد باقی  ٢٠ایت  ه نفر אختصاص دאرد و در ن      ١٠ درصد آن به     ٧نفر دیگر אست و     
 . درصدندیکحدود  جریج بسیار نادر و אبن خود آرאی. אست

אشـخاص   و آنها رא به      کرده אست ود دشوאر   قدر کار رא بر خ     אین روאیات رא ساخته אست چرא אین      جریج    אبنאگر  
 در حالی که بهتر بـود آنهـا رא بـه אفـرאد نامـدאر            ؟هم غیرمشهورند نسبت دאده אست    אز آنها    که بسیاری    گوناگون

 !منتسب کند
 که نسبت رأی بـه روאیـت در         دهد  که بیشترین نقل אز آنها بوده نشان می        ی تن אز אساتید   ٢١ـ بررسی روאیات    ٢

عمـرو   درصد،   ٨٠ عطاء رأی در مطالب      نسبتِ برאی نمونه  ؛کند   هر یک אز אین אفرאد تفاوت می       ی نقلها وعۀمجم
  . درصد و غیره אست٤٠عروه  در نقلهای אبن  و درصد٤٢
 در برخـی مـوאرد אرتبـاط        جریج و رאوی آن אستاد نیز تفاوتهای آشـکاری وجـود دאرد؛             ـ در رאبطۀ بین אستادِ אبن     ٣

نیـز چنـین روאبطـی       غالم אست و در برخـی         אرباب و  ، در برخی  یفرزندو  پدر    برخی אستاد و شاگردی אست، در    
 .حاکم نیست
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تابعین هم در بین مطالب אین אساتید تفاوت        به صحابه و    ) صلی אهللا علیه و آله    (ـ نسبت روאیات אز پیامبر אکرم       ٤
وی بین بیست تا سی درصـد و        אند، در برخی نسبت روאیات نب       در نقل عمرو بن شعیب بیشتر אحادیث نبوی       . دאرد

 . در برخی نیز روאیات نبوی بسیار אندک אست
در برخـی، ماننـد نقلهـای عطـاء،         . ها متفاوت אست    کارگیری אِسناد و ذکر سلسلۀ سند نیز در אین مجموعه           ـ به ٥

 زهـری،   ملکیه کمتر אز پنجاه درصد و در بـین عالمـان مـدنی مثـل                אساتید بسیار نادرند، در برخی مانند אبن אبی       
  .فرאوאن אست

 אین تفاوتها .های گوناگون، متفاوت אست     ر مجموعه ـ אلفاظ طرق حمل نیز که אز سوی אین אفرאد به کار رفته د             ٦
دهـد کـه      شناسایی کرده به خوبی نشان مـی      جریج    אبنکه موتسکی آنها رא در مجموعه روאیات منقول אز אساتید           

 رא  روشموتسکی همـین    . جریج نیستند   אبن  و ساخته و پردאختۀ    ها هویتی مستقل دאشته     هر یک אز אین مجموعه    
عبـاس رא אز عطـاء    کند و سـپس روאیـات אبـن     دنبال می،جریج، یعنی عطاء در بررسی روאیات یکی אز אساتید אبن      

 ٥٢٩.یابد אی در אحادیث می  خصوصیات ویژهکند؛ אلبته در هر مرحله حلیل میبا همین دقت تو گزیند  برمی
 : کردل موتسکی باید به موאرد زیر توجه دربارۀ تحلی

 : گیرد کند، אو خود چنین نتیجه می موتسکی با אین تحلیل אصالت بدنۀ אصلی روאیات رא אثبات می
شـاخت و    گلدتـسیهر،     به אیـن نتیجـه رسـیدیم کـه تئـوریِ           مصنف عبدאلرزאق با بررسی   

אث لی אرزش میـر    بـه طـورک    پـای آنهـا نهـادم،     که پا جای    بسیاری دیگر אز جمله خودم،      
 مطالعـات تـاریخی دربـارۀ        و کند   قابل אعتماد אنکار می    حدیثی رא به عنوאن مأخذ تاریخی     

 .سازد مد محروم میآאسالم در قرون نخست رא אز مأخذی مهم و کار
شیوۀ موتسکی אز آن رو אهمیت دאرد که با پذیرفتن و رعایت مبانی خاورشناسان شـکاک، صـورت گرفتـه                    

אیـن شـیوه   . ها رא نشان دאده אسـت  ن אتکا به روאیات یا کتابهای تاریخی، אصالت אین مجموعه       אست؛ یعنی אو بدو   
ه نظـرאت مـشترک אهمیـت        گروه شکاک و سنتی و رسیدن ب       میان دو  برאی پیشبرد אختالف دیدگاه      تردیدبدون  

 .زیادی دאرد
 אفـرאد مبـتال بـه جعـل     کند، אما אگر هـر یـک אز אیـن    אلبته אین روش تحلیلی جعل سیستماتیک رא نفی می       

 אلبتـه بـه     .شود  ساخته باشند، در אین شیوه، دستبرد آنها در אحادیث شناخته نمی          و چندین روאیت رא     موردی شده   
 مبنـی بـر جعلـی       ، آن אست که دیدگاه אصلی شکاکان      شرسد موتسکی نیز چنین تصوری ندאرد و قصد         نظر می 

 : نویسد  هم میزمینه در همین. بودن بدنۀ אصلی روאیات رא زیر سؤאل ببرد
 ،توאن به طور کامل صحیح دאنست       رא نمی ] روאیات[الزم به یادآوری نیست که אین موאرد        
روش آنها در غربال کردن אز طریق نقد رאویـان،   . حتی مسلمانان نیز چنین אدعایی ندאرند     

نگارאن جدید نیـز      روشی عملی در سنجش אحادیث بوده که حتی ممکن אست برאی تاریخ           
אسـتفاده  توאنـست אز سـوء        کننده نبـود و نمـی       فاده دאشته باشد، אما به طور کامل قانع       אست

 .جلوگیری کند
در نهایت باید گفت، روشی که موتسکی در تحلیل روאیات به کـار گرفتـه، אلگـوی مناسـبی بـرאی אبـدאع                       

 هـای آن،    کاستیعضی   ب  حقانیت אدعاهای مسلمان אست و در عین حال قادر به نمایاندن           אثبات   ورאههای جدید   
 . אست،به ویژه در نوع رویکرد سندمحور אهل سنت

                                                 
، شـمارۀ   علوم حـدیث  ، ترجمۀ نفیسی،    »عانیمصنف عبدאلرزאق صن  «مقالۀ موتسکی،   : ک.برאی אطالع کامل אز אین بررسی، ر      . ٥٢٩
٤٠. 
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 چکیده
 אو پردאختند؛ אز جملـه אیـن אفـرאد یونبـال و موتـسکی        אز شاخت به بررسی و אرزیابی آرאی      خاورشناسان پس    

 . هستند
. ابی کند یونبال تئوری حلقۀ مشترک شاخت رא پرورش دאد و کوشید אلگوهای دیگر אسناد رא شناسایی و אرزی                 
صـادر  ) صلی אهللا علیه و آله    ( אز پیامبر אکرم     ،حدאقل به لحاظ محتوא   برخی אز روאیات،    אساس تحلیلهای אو،     بر
شدۀ تـاریخی     ، تالش کرد بدون אتکا به منابع پذیرفته       مصنف عبدאلرزאق موتسکی در بررسی خود אز      . אند  شده

گونـاگون،   رאویـان    אو با بررسـی سـاختار روאیـاتِ       .  جعلی بودن روאیات رא بیازماید     و رجالی مسلمانان، فرضیۀ   
پیـشینیان خـود    بـه   درستی   روאیات رא به     ،تمایز ماهوی آنها رא نشان دאد تا ثابت کند، عبدאلرزאق و אساتیدش           

 .אند نسبت دאده
 



 

 

 جلسۀ چهاردهم

 )٥(مباحث حدیثی 



 

 

 
 
 
 
 

  אهدאف درس
 :آشنایی با

 .آغاز آنربارۀ کتابت و تدوین حدیث و زمان دیدگاه خاورشناسان د 
  .ه خاورشناسان دربارۀ نقل سند برאی حدیثدیدگا 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 یعنـی אعتبـار حـدیث و        ؛ترین موضوع در بحث אز حدیث       אخیر، دیدگاه خاورشناسان رא دربارۀ مهم      ۀدر چند جلس  
 ،توجه به نگاه تاریخی به بحث حـدیث       آوردیم که خاورشناسان با     در آنجا   .  رא، بررسی کردیم    آن یאرزش تاریخ 

אز نظر آنها تعیین زمـان پدیـد آمـدن אحادیـث، بـه لحـاظ                . زمان ساخت אحادیث رא مشخص کنند     تا  کوشند    می
در همـین  . که هر روאیت با کـدאم دورۀ تـاریخی אرتبـاط دאرد          کند     مشخص می  زیرא ،تاریخی אهمیت زیادی دאرد   

هر رא دربـارۀ قابـل אعتمـاد        تـسی لدنظر کلی گ  . اخت، یونبال و موتسکی אشاره کردیم     تسیهر، ش  گلد رאستا به آرאی  
بـرאی  رא  بودن روאیات برאی نـشان دאدن وضـعیت تـاریخی صـدر אسـالم، تردیـد فرאتـر شـاخت و تـالش אو                         ن

بـرאی نـشان دאدن   رא اخت و کوشش موتـسکی  لها و אصالحات یونبال رא بر نظرאت شگذאری אحادیث، تعدی  تاریخ
  .رسی کردیمאصالت روאیات بدون אستناد به مبادی مسلمانان بر

 
 
 

 مقدمه 
 و آرאی پردאزیم    در אین جلسه و جلسات آینده، به بررسی دیدگاه خاورشناسان دربارۀ دیگر موضوعات حدیثی می              

 אیـن   پـیش אز بررسـی    . ویان حـدیث خـوאهیم آورد      دربارۀ تدوین، آوردن سند برאی روאیات، نقد متن و رא           رא آنها
 بحث אصلی آنها، یعنـی       با سان به אین موضوعات אرتباط تنگاتنگی     شویم که پردאختن خاورشنا    میمباحث یادآور   

 مـستقل   تر شدن بحث، مـا بـه אرאئـۀ          ی روشن همه برא   دאرد، با אین   گیری آن    אصالت حدیث و زمان شکل     تعیین
 .پردאزیم آنها مینظرאت 
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 کتابت و تدوین حدیث אز دیدگاه خاورشناسان 
 رو אسـت    آنאهمیت אین بحـث אز      . کتابت و تدوین حدیث אست    אز موضوعات مهم در بحث خاورشناسان، زمان        

که کتابت حدیث، شـیوۀ אسـتوאرتری در ثبـت و ضـبط אطالعـات אسـت و אز دسـتکاری عمـدی و غیرعمـدی                     
توאنـد،    کند در حالی که در نقل شفاهی هر کدאم אز ناقالن، به رאحتـی مـی                 אطالعات تا حد زیادی جلوگیری می     

یا אز آن بکاهد یا در تعبیر אز آن با دستکاری مختصر در وאژگـان، معنـای دیگـری رא             مطلبی بر نقل فرد بیفزאید      
 . بفهماند

. אند  خاورشناسان در بحث אز آغاز تدوین حدیث، تا حدودی همسو با مشهور عالمان אهل سنت سخن گفته                
 و غیـره  אلعلـم تقییـد  ، خطیـب در  سـنن ، دאرمـی در  تـاریخ صـغیر   خود، بخاری در تاریخسعد در  طبق آنچه אبن 

 ١٠١دورאن حکومت   (אند، نخستین کسی که به نگاشتن حدیث אقدאم کرد، خلیفۀ אموی، عمر بن عبدאلعزیز                 آورده
 : حزم نوشت بود که به אبوبکر بن محمد، אبن) ٩٩ـ 

یا سنت گذشتگان یا آنچـه      ) صلی אهللا علیه و آله    (توجه کن هر آنچه אز سنت رسول خدא         
 .نویس که من אز نابودی علم و אز دست رفتن אهل آن، نگرאنممربوط به عمره یافتی، ب

. آوری روאیات مبادرت ورزنـد      شهاب زهری و دیگرאن خوאست تا به نگاشتن و جمع           و در همین رאستا אز אبن     
نگارאن אهل تسنن آن رא       نظرאن و حدیث    ترین صاحب  مهمبر אساس אین گزאرشهای تاریخی در منابع אهل سنت،          

 به صورت شفاهی دאنـستند کـه در قـرن دوم بـه     نخست و بر مبنای آن، نقل حدیث رא در قرن         مسلم אنگاشتند 
 فـتح  و   אلـساری  هـدی در  حجـر    ، אبـن  ظفاة אلح تذکرشناسان باید אز ذهبی در         אین حدیث  אز جملۀ . کتابت درآمد 

 : نویسد باره می حجر در אین نبא.  نام بردאلظنون  کشف، حاجی خلیفه درאلباری
نگاشـتن حـدیث رא نـاخوش دאشـتند و          א تابعین،אند که گروهی אز صحابه و         ردهعالمان آو 

 هـم منتقـل     یאنـد، شـفاه     طور که شفاهی دریافت کرده     پسندیدند که حدیث رא همان      می
مدאن علم و دאنش، אز نـابودی علـم هرאسـان           آگاه که همتها سست شد و سر       نآشود، אما   

سی کـه بـه تـدوین حـدیث پردאخـت            کـ  نخستین. شدند، به نگاشتن آن مبادرت کردند     
  ٥٣٠ ....  پردאخته آنسال صد ب در لعزیزعبدאعمر بن شهاب زهری بود که به فرمان  אبن
کنـد کـه       و تـصریح مـی     خته به بحث אز تدوین حدیث پردא      درאسات محمدیه  هشتم אز    گلدتسیهر در فصل  

هـای مختلـف      الی که به وجود نگاشته    אو در ح  . های دینی تنها در قرن دوم، در جهان אسالم پدید آمدند            نگاشته
شـناختی אز     کوشد تـا تحلیلـی جامعـه        کند، می    مانند کتابهای شعر و دאستان אشاره می       نخستغیردینی، در قرن    

 گلدتـسیهر گـزאرش   ٥٣١.دאنـد  تأخر در تدوین دینی אرאئه دهد و علت آن رא فرهنگ غیردینی حاکم بر אمویان می     
دאند که شـیبانی      عبدאلعزیز می عمر بن   تألیفات مسلمانان، روאیات مربوط به      تر رא دربارۀ تدوین حدیث در         قدیمی

مربوط به אیـن جمـع،      אو با אدعای وجود تناقض در روאیات         ٥٣٢.بن אنس، نقل کرده אست       آن رא אز مالک   ) ١٨٩م  (
ـ  אستعبدאلعزیز آغاز شده عمر بن جمع با  ـ   سخن شیبانی رא م رא بر אیـن  حز אی אز אبن  نگاشتهنبودپذیرد و   نمی 

تنهـا  کنـد و آن رא   ، تردید میأموطگیرد، در عین אینکه در אصل روאیت به دلیل نبودن آن در           نظر خود شاهد می   
אو در   ٥٣٣.دאنـد   عبدאلعزیز و تعلق خاطر אو به سنت مـی        عمر بن    ، نگاه مثبت مردم نسبت به خلیفه      کنندۀ  منعکس

                                                 
 .٧١، ص ١אعظمی، ج : ک. ر.٥٣٠
 .٢٦٩  و٢٦٨ص  ،אلصدیق بشیر نصر گلدتسیهر، .٥٣١
 .٢٧٧ همان، ص. ٥٣٢
 .٢٧٩ ، صهمان. ٥٣٣
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دאنـد کـه بـا هـدف          ی مـی  یها  بر نگاشته  لحاظ زمانی مقدم  گیری کتب حدیثی، کتابهای فقهی رא به          روند شکل 
 ،حنیفه و شـاگردאنش    های אبو   ند نگاشته نאند و برאی آن به کتابهای فقهی متقدم ما          آوری حدیث تدوین شده     جمع
 אز آن אشاره شـده      گوناگونیهای    به نمونه نیز   فهرستکند که در کتابهای       شیبانی و شافعی אشاره می    یوسف،    אبو
حنبـل    کنندگان حدیث آمده، ماننـد سـخن אبـن           جمع نخستین همین رאستا گزאرشهایی رא که دربارۀ         در ٥٣٤.אست

ـ  ن אبی بدر حجاز و א   ) ١٥٠م  (جریج    مبنی بر אینکه אبن     کـسانی بودنـد کـه       نخـستین  در عـرאق،     )١٥٦م  (ة  عروب
 و گزאرشـهای    هـا   نشانهخی  ا لحاظ فقدאن אین آثار و با אستناد به بر         بאند،    حدیث رא به طور موضوعی تدوین کرده      

و در نهایـت بـا بازشناسـی نیازهـای      ٥٣٥دאنـد   فقهی میبه אحتمال فرאوאن،  دیگر دربارۀ אین אفرאد، אین آثار رא نیز         
مالـک، نمونـۀ    موطـأ    مرتبط با حدیث، فقهی محض بودنـد کـه           یها   نگاشته نخستینگیرد که     زمان نتیجه می  
بعد אز کتـب فقهـی   حلۀ  جایگاه حدیث در مباحث فقهی، در مر    ز نظر گلدتسیهر، با توجه به     א ٥٣٦.روشن آن אست  

که در آنها روאیات بـا سـند        شکل دאدند    رא   یآوری אحادیث אهتمام ورزیدند و مسانید       ، عالمان به جمع   موطأمانند  
  .رسید صحیح به صحابیان می
رچه ماننـد عالمـان     کند و אگ     حدیث رא نقد می     در عمل روאیات مربوط به جمع نخستین       بنابرאین گلدتسیهر، 

عمـر بـن    تـرאز فرمـان      אند، אمـا هـم آغـاز آن رא دیرهنگـام          د  אهل سنت تدوین حدیث رא مربوط به قرن دوم می         
خاورشناسان دیگر نیز نظرאتـی  . آورد به حساب می فقهی ،ها رא در אصل   نگاشته نخستیندאند و هم      عبدאلعزیز می 

 دوم  نیمۀ مالک، در تاریخ אین تدوین که نزدیک به          موطأ کتاب   אند که با توجه به باقی ماندن        مشابه אظهار دאشته  
 ٥٣٧.گیرد خوאهد بود، تغییر چندאنی صورت نمی

 شاخت و دیگرאن، بر نقل شـفاهی حـدیث          ،، گلدتسیهر  شکاک אما آنچه بسیار مهم אست آنکه خاورشناسان      
 در אین مـدت، جایگـاهی        شدن حدیث  جعل در אستدالل خود بر       و ، تأکید بسیار کرده   نخستدر یک قرن و نیم      

 خاورشناسان אز אین نکته موجب شده אست تا عالمان אهـل سـنت،              אستفادۀ گستردۀ . אند  ژه برאی آن قائل شده    وی
ظر بـه   نادرست אست یا تنها نـا         به طور کلی  در رد نظرאت آنان אز جمله بکوشند تا ثابت کنند، אین قول مشهور،              

 :نویسد  میةאلسنאلمستشرقون و مؤلف کتاب. تدوین رسمی אست
ـ یَن  کـانَ  دیثَ אلحَ نّأ ستقصاءِی אلتتبع وאإل  وِ ذَ یرِن غَ مِ  عند אلکثیرِ  شتهرَإ ـ  لُقِ ـ فاهاً فَ  شَ  طْقَ
ـ ةُلیفـ خَ אلْوَ هُحادیثِ אألقییدِ فی تَ فَکَرَنْ مَلُوّأو لِوّ אألقرنِ אلْ ةَهای نَ تیٰحَ عمـر بـن    دُ אلزאهِ
  ٥٣٨....  بدאلعزیزعَ

 و بررسی نیستند، مشهور אست که حدیث تا آخـر           جستجوאهل  نزد بسیاری אز אفرאدی که      
 کسی که بـه ثبـت אحادیـث        نخستینو   شد  قل می ن به صورت شفاهی     تنها،  نخستقرن  

 . ... بن عبدאلعزیز بود  عمر،אندیشید، خلیفۀ پرهیزگار
אز آن אفرאد   که پیش    دאند در حالی    کند، אما آن رא ناظر به تدوین رسمی می          אو صحت אین گزאرش رא رد نمی      

 .  به نگاشتن فردی حدیث אقدאم کرده بودندگوناگونی

                                                 
 .٢٧٦  صهمان،. ٥٣٤
 .٢٨١ و ٢٨٠  ص،אلصدیق بشیر نصرگلدتسیهر، . ٥٣٥
 .٢٩٠ همان، ص. ٥٣٦
 .٧٠ و ٦٥هاءאلدین، ص ؛ ب٧٢، ص ١אعظمی، ج : ک.برאی نمونه، ر. ٥٣٧
 .٦٧بهاءאلدین، ص . ٥٣٨
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خر تدوین حدیث   أאستناد خاورشناسان در אثبات ناאستوאری حدیث، به نقل شفاهی و نیز قول آنها مبنی بر ت               
کوشیدند تا אنتقال حدیث رא در אین دوره بـه   میگیری مجموعۀ عظیمی אز آثار شد که جملگی آنها           موجب شکل 

کید کردند تا منضبط بـودن آن رא  أ بر آدאب و مقررאت حاکم بر نقل شفاهی ت    چند تن . אستوאر معرفی کنند  شکلی  
 پیش אز אین پردאختند و روאیات مربوط به نهـی אز            ۀ دور های حدیثیِ   آوری نگاشته   نشان دهند و بسیاری به جمع     

 אول و   عیف دאنـستند و آنچـه رא אز خلیفـۀ         ، ض بود) אهللا علیه و آله    صلی( آنچه منسوب به پیامبر      ،کتابت حدیث رא  
. زیر سوאل رفته אسـت     حدیث به کلی     אین قول دربارۀ جمع نخستین    که  به آنجا   دوم رسیده بود، توجیه کردند تا       

ی אلحدیث  درאسات ف  عجاج خطیب و     ة قبل אلتدوین  אلسن אبرאهیم فوزی،    تدوین אلحدیث  کیالنی،   تدوین אلحدیث 
  .های بسیار در אین موضوع אست  אز نگاشتهبخشیعظمی، تنها  אز אتاریخ تدوینه  وאلنبوی

 
 
 
 

 آغاز سند دאدن 
برخی : אند  خاورشناسان دربارۀ אصالت متن حدیث אختالف کرده      . אند  אحادیث אز دو بخش متن و سند تشکیل شده        

 پیـامبر   کـردאر گر  אند، אگرچه ممکن אست محتوאی آن رא אجماالً حکـایت           אی אز متون رא پذیرفته      אصالت حدאقل پاره  
. אنـد   ، אشاره کـرده   کهن، بدאنند؛ برخی نیز به ساختگی بودن متون با אقتباس אز فرهنگهای             )هللا علیه و آله   א صلی(

אنـد کـه      אند و آنها رא بخشی متـأخر אز مـتن دאنـسته              مستقل אز بحث متن، به بحث אز אسانید پردאخته         ،هم אیشان 
سـناد روאیـت بـه      به کار رفـتن אیـن شـیوه אز אِ         در  אبدאع شده אست و      ،بعدها، به دلیل ضرورتهایی که پیش آمده      

  :אند رאویان نظرאت گوناگونی دאشته
 
 
 
 آنـ تعیین نکردن زمان ١

علیـه و   صـلی אهللا    (زندگانی محمـد     ور در کتاب  یمאند،    ترین خاورشناسانی که به بحث אز سند پردאخته         אز قدیمی 
 ندאنـسته   صـحیح  ،  ترین روش آزمودن صحت حدیث      م به عنوאن مه   ،ـ مسلمانان رא بر אسناد    یאتکاאست که    )آله
 אمـا אیـن      باشـند؛   گزאرش کـرده   به درستی  ه وجود دאرد که مطالبی رא אز صحاب        هم אو معتقد אست روאیاتی   . אست

نگرد و معتقد     یان سند می  אوאو با دیدۀ تردید به تمام ر      . مطالب در طول دورאن אنتقال دستخوش تغییر شده אست        
אنـد یـا     مطالب در سـند אقـدאم کـرده   دستکاریאین אفرאد به אز  چه زمانی و چه تعدאد  אز  ،  توאن گفت   که نمی אست  
 ٥٣٩.کند سند دאدن بیان نمی אما אو نظری دربارۀ آغاز. אند  אفزودهبه آن مطالبی جدید گاهی

 و حتی یـادآور      که بر جای گذאشته אز چگونگی پدید آمدن אحادیث بحث کرده           گوناگونییهر در آثار    تسگلد
مالک، بر آن אسـت      موطأکه در بحث     همچنان.  روאیاتی مخصوص به خودش رא دאشته אست       شده که هر منطقه،   

 خود رא بر روאیاتی مبتنی      ی دאوریها אغلبکند אما      سند برאی روאیات، אز نظم خاصی پیروی نمی        که مالک در אرאئۀ   

                                                 
٥٣٩. Robson,The Isnad in Musilim Tradition,"Hadith",ed.Motzki,١٦٥. 



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٦٠

دهـد و     یهر بحثی مستقل رא به אسناد אختصاص نمـی        ستهمه گلد  با אین  ٥٤٠.אند  ساخته که به صحابه متوقف شده     
 . آورد گیری آن سخنی به میان نمی אز آغاز شکل

 
 
 
 ٩٠ ـ ١٥٠ی سالهاـ بین ٢
کـارگیری    אست که به تعیین تاریخ آغاز به       پژوهشگرאنیترین    אز قدیمی ) ١٩٢٦م  (اتی، خاورشناس אیتالیایی    یتکا

 نیازهـای جدیـدی بـا       ۀ مـستقل אز متـون و در نتیجـ         ،ری אسناد گی  אو معتقد אست که شکل    . אسناد پردאخته אست  
سـند دאدن رא  به طور کلی فرهنگ دאنستن אعرאب،  ی، وحشی و بی یאو با אبتدא  . فتوحات مسلمانان پدید آمده אست    

 که در شهرهای خارج אز      آورد  به حساب می  آن رא نوعی رویکرد علمی      و  دאند    ی אعرאب بیگانه می   ئبا طبیعت אبتدא  
 . کند ان شکل گرفته אست، אگرچه آن رא معین نمیعربست

بن زبیر رא کـه در منـابع مـسلمانان      אز تابعان مدینه و برאدر عبدאهللا    ) ٩٣م  (بن عوאم     زبیر  بن ةکایتانی، عرو 
دهـد و     مالک بررسی قرאر می    رא   ٥٤١آوری زودهنگام روאیات و گزאرشهای تاریخی پردאخته אست،          به جمع  مشهور

 گیـرد کـه   کند، نتیجه می کند و به منبعی جز قرآن אستناد نمی     ه در نقلهایش אز سند אستفاده نمی      با توجه به אینک   
ـ در گزאرشهای خود) ١٥١م (אسحاق  در حالی که אبن. در دورאن אو، هنوز سند دאدن معمول نشده אست  هر چند  

؛ אسـحاق   بین عروه و אبن    زمانی   ۀلذא باید گفت، سند دאدن روشی אست که در فاصل         . برد  ـ אز سند بهره می       ناقص
 در زمـان    אسـحاق نیـز، אسـانید،       کند پـس אز אبـن       می אو אظهار    . ظهور کرده אست   ،١٥١ تا   ٩٣ بین سالهای    یعنی

انی یتـ کا. אنـد   شکل کامل و نهایی خود رא نیافته      نیز  یابند، אما همچنان در אین دوره          تکامل می  ،سعد وאقدی و אبن  
 بـا אیـن   .  سوم אست  ، محدثان در אوאخر قرن دوم و چه بسا        ۀ ساخته و پردאخت   ،معتقد אست که بخش אعظم אسانید     

 ٥٤٢سند، تالشی برאی بازسازی فرضی روند تـاریخی אنتقـال روאیـات אسـت    همه אو بر אین باور אست که ساختن    
 אست توجه کرده) ٧٠ ـ  ٨٠در حدود (های عروه به خلیفۀ אموی، عبدאلملک  אشپرنجر نیز مانند کایتانی به نگاشته

هـا حـاکی אز آن دאنـسته کـه            و آن رא مالک قرאر دאده אست و نقل نکردن سند در نقل روאیات رא در אین نگاشته                 
אشپرنجر حتی موאردی رא که در ضمن آن אسنادی بـه عـروه نـسبت دאده                . אی بعدها پدید آمده אست      چنین شیوه 

 ٥٤٣.شده، ساختگی و متأخر אز عروه دאنسته אست
 . ؛ אز جمله هوروفیتسאند نقد کرده بسیاریאفرאد رא  کایتانیدیدگاه 

و ٥٤٤دאنـد؛   ی ناقص می  رאیمبتنی بر אستق  نخست   ،بر سند ندאدن عروه   مبنی   رא   نجر و אشپر  کایتانی אدعای   אو،
 عالوه بر אینکه نقلهای زهـری אز אو         .کند  אش عایشه אشاره می     אز سند دאدن אو، אز جمله به خاله       بسیاری   به موאرد 

دوم، بـر پیـشینیان خـود       .  אلبته אشپرنجر آن رא جعلی و متأخر تفسیر کرده אست          ٥٤٥دאند؛  می אسناد   رא نیز متضمنِ  
شـک در جـایی کـه         بی. אند  های گوناگون توجه نکرده     گیرد که در אرزیابی روאیات عروه به روش نوشته          خرده می 

                                                 
 .١٦٥همان، ص . ٥٤٠
 .١٥٧، ص ١אعظمی، ج . ٥٤١
 . ١٦٦رאبسون، ص . ٥٤٢
 .١٦٧ همان، ص .٥٤٣
 .١٦٧رאبسون، ص . ٥٤٤
 .٣٩٣، ص ٢אعظمی، ج . ٥٤٥
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 در جوאب عبدאلملک با جـایی      نویسد، مثل مورد عروه     אی رא در مقام پاسخ به درخوאست دیگری می          فردی نوشته 
طبیعی אست که در مورد نخست کـه نظـر אو           . کند، تمایز وجود دאرد     אی علمی رא به جامعه تقدیم می        نگاشتهکه  

 : نویسد  אعظمی نیز بر همین جوאب تأکید کرده و می٥٤٦.پرسیده شده، تنها به جوאب دאدن אکتفا کند
بـه صـورت     אو   ۀه نگاشـت   אین אسـت کـ     عروهترین مشکل در بحث אز مصادر         بزرگ

 وجود دאرد و אین אفرאد هر       گوناگون אز آن، در آثار אفرאد       مستقل وجود ندאرد و تنها نقلهایی     
در عـین آنکـه     . אنـد   هایشان، بخشی אز آن رא برگرفته       یک به پیروی אز نوع خاص نگاشته      

 کـه صـحابی بـوده     در حد یک نفـر       אغلب بسیار کوتاه و     ،   تا معصوم  ، وאسطه عروه    وאسطه
 . ممکن אست אین یک تن به رאحتی هنگام نقل حذف شود

 
 
 
 نخستـ ثلث آخر قرن ٣

אن عینـی وقـایع بودنـد،      هدصحابیان که شا  وفات  ، با   نخستسناد در ثلث آخر قرن      هوروفیتس معتقد אست که אِ    
 אثبات نظر خود،    אو در مقام  . دאند   مستندسازی مسلمانان رא برگرفته אز یهودیان می       ۀאلبته אو אین شیو    ٥٤٧.آغاز شد 

کند و سـپس    نسبت، شفاهی و کتبی در یهودیت אشاره میآن و حدیث و رאبطۀ    به مشابهتهایی که بین رאبطۀ قر     
 ٥٤٨.آورد موאردی אز אسناد رא در نقل یهودیان می

هـای نخـستین אز        به אین نگاشـته    گیری سند אحادیث،    خاورشناسان دیگر نیز در بحث אز آغاز و روند شکل         
 گیـری   برخی مانند مونتگمری وאت، خاورشناسان אنگلیسی، تنهـا אز آن شـکل           . אند  אسحاق توجه کرده    عروه و אبن  

 ) آلـه و هی אهللا علیصل(محمد وאت در کتاب تاریخی خود . אند متأخر سند و تکامل یافتن تدریجی رא نتیجه گرفته      
אسـحاق در    روش אبندرطور که  مان هبوده אست سند، در אبتدא به صورت ناقص  کند که אرאئۀ     אظهار می  در مدینه 
در حالی که به تدریج عالمـان مـسلمان بعـدی کوشـیدند تـا      . شود   قرن دوم و نیز وאقدی دیده می       نخست نیمۀ

تـر אسـت،    سعد که نزدیک به بیست سال אز وאقدی جـوאن   که אبنאی ه گونهتر بیاورند ب سندها رא به صورت کامل   
مـان مـسلمان    אیـن نگـرش رא در بـین عال      شـافعی אز نظر אو    . ل ذکر کند  کوشد سلسلۀ رאویان رא به طور کام        می

 . سند کامل توجه دאشته باشندتقویت کرد تا به אرאئۀ
ن رא بـه عـصر      اشافعی که معاصر وאقدی אست با چنین אهتمامی موجب شد تا محدثان پس אز אو، אسنادشـ                

های عینی خاص و با       شینیان خود با אتکا به نمونه     بنابرאین وאت همچون پی   .  برسانند )آله  و هی אهللا عل  یصل(پیامبر  
تـوאن   گیرد کـه نمـی    و در نهایت نتیجه میبرشمردهگیری حدیث رא  محور قرאر دאدن جایگاه شافعی، روند شکل      

ا بخـشهای   رسد، אعتماد کـرد، אمـ        می )آله و هی אهللا عل  یصل(به بخشهای مربوط به אبتدאی بند که به عصر پیامبر           
 .کند  אلبته אو تاریخ دقیق آغاز سند دאدن رא هم مشخص نمی٥٤٩. قابل אعتمادندای بعدیه مربوط به دوره

 אز آن بر رونـد تـدریجی        تنهابرخی دیگر אز خاورشناسان مانند رאبسون אسکاتلندی، با אستناد به אین موאرد،             
 قـرن  تـوאن אز نیمـۀ   که پیدאیش سند رא مـی  رאبسون معتقد אست .אند نه متأخر بودن کلی آن      سند אستدالل کرده  

                                                 
 .١٦٧رאبسون، ص . ٥٤٦
 .همان. ٥٤٧
٥٤٨ .Horovit٢,The anin quity and ordain of the vonad,"Hadith" ١٥٧ - ١٥٥ . 
  .١٠٠ ـ ١٠١ ص بهاءאلدین،. ٥٤٩
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 در آن هنگام شماری אز صحابیان درگذشته بودند و برخی אز کسانی که پیـامبر אکـرم                  زیرא אنتظار دאشت    نخست
و لذא طبیعی بود که برخـی       ند  رא ندیده بودند، شروع به سخن گفتن دربارۀ آن حضرت کرد          ) صلی אهللا علیه وآله   (

 رאبسون بـا    ٥٥٠.وجو کنند  رא ندیده بودند، پرس   )  אهللا علیه وآله   صلی(، که پیامبر    אز منابع خبری کسانی   شنوندگان  
کند و אلبته تکامل אین روאل و پیدאیش نظامی دقیق بـرאی سـند    شناختی، پیدאیش سند رא توجیه می     تحلیل روאن 

ه ئאکند که بیشتر مطالب آن، بدون سند אر         אسحاق אستناد می   های אبن    و بر نگاشته   دאند دאدن رא אمری تدریجی می    
 אما אین אدعا رא کـه سـند دאدن در زمـان             .کند  تر به سند تلقی می      توجه  אسحاق رא بی   نیان אبن یشده אست و אو پیش    
دאنـد و      אستنتاجی کلی و نادرست مـی      شده،ـ  ئهא با توجه به دالیل אر     ،   پدید آمده אست   ها و بعد  عروه ناشناخته بوده  

 ٥٥١.رسد می) صلی אهللا علیه وآله( به عصر پیامبر אکرم ـ ،دشو طور که אدعا می  همان، پذیرد که برخی אحادیث می
 
 
 
 نخستبعد אز قرن ـ ٤

دאند و بـر      ترین بخش روאیت می     אساس   شاخت آمد، אو سند رא بی      م در بحث אز آرאی    ین ه אطور که پیش אز      همان
ادیـث رא تعیـین      زمان جعـل אح    در گذشته آوردیم،   که   ها،  نشانهکوشد تا با אستناد به برخی         همین אساس هم می   

. کند سیرین که در منابع مسلمانان آمده توجه می      شاخت در بحث خود אز سند و زمان آغاز به سخنی אز אبن            . کند
  : سند گفته אستدربارۀ) ١١٠م (سیرین  אبن

شـود تـا      شد که אز چه کسی نقـل مـی          پرسیده نمی ] شد  هنگامی که سخنی گزאرش می    [
گفتند مخبرאن خـود رא نـام بریـد،         ام بود که همه می    زمانی که فتنه روی دאد، در آن هنگ       

شد، אما אگر אز אهـل بـدعت           که אگر آنها אز אهل سنت بودند، روאیاتشان پذیرفته می          سپس
 .شد بودند، روאیاتشان پذیرفته نمی

کوشد تا فتنـه رא       دאند و لذא می       سیرین، سند دאدن رא متأخر אز وقوع فتنه می         شاخت بر אساس אین سخن אبن     
 ١٢٦ در سـال     ، אموی، ولیـد بـن یزیـد       خی باید گفت، فتنه با قتل خلیفۀ      אز نظر אو، با بررسی تاری     . مشخص کند 

 دولت אموی رو به אفول نهاد و دورאن طالیـی گذشـته کـه در آن سـنت                   روی کار آمدن  هجری آغاز شد که با      
  زمان  אصطالح فتنه برאی אین    ،، در تاریخ  אز نظر אو  .  دאشت، به پایان رسید    روאج،  )صلی אهللا علیه وآله   (پیامبر אکرم   

 אسـت،  )١١٠م ( ،سـیرین  با توجه به چنین تحلیلی אز فتنه، که وقوع آن پس אز تاریخ وفـات אبـن   . رود  به کار می  
شاخت אگرچـه אیـن روאیـت       . سیرین، به دروغ نسبت دאده شده باشد       گیرد که باید چنین کالمی به אبن        نتیجه می 

کند بـا   دאند، אما مضمون آن رא با تفسیر خاصی که אز فتنه می       ئه شد، ساختگی می   א که אر  سیرین رא، با تحلیلی    אبن
نهایت در   معنا که אو زمان پیدאیش אحادیث فقهی رא          ه אین پذیرد؛ ب   یابد و می    سو می  تحلیلهای خود אز روאیات هم    

ـ وאکند و אین زمان، یعنـی א       به بعد אز سال صد، که فکر فقهی پدیدאر شد، منتسب می            ل قـرن دوم رא بـا تـاریخ    ی
سیرین موجب شد تـا خاورشناسـانی کـه           توجه شاخت به سخن אبن     ٥٥٢.یابد   سازگار می  ،   قتل ولید بن یزید    ،فتنه

                                                 
  .Berg ٣٩ ؛٣٩٤ ص ،٢ אعظمی، ج. ٥٥٠
؛ אلبته אو روאل رسمی سند دאدن رא بـا  ١٦٨و نیز بخشی אز مطالب رאبسون، ص  ؛٣٩ Berg؛ ٣٩٣٤ و ٣٩٤، ص ٢همان، ج . ٥٥١

 .دאند ۀ سوم قرن نخست میسیرین אز نیم توجه به سخن אبن
٥٥٢. Berg, ١٦.  
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 بـرאی   گیری آن، جایگاه ممتـاز      ادیث و روند شکل   پردאزی خود دربارۀ سند אح     پس אز אو آمدند، جملگی در تئوری      
 .عیین تاریخ فتنه، آغاز سند دאدن رא مشخص کنند و بکوشند تا با تدر نظر بگیرندאین سخن 

 خـودش و    نخـستین ید تئـوری    أی با هدف ت   به طورکامل رسد تحلیل شاخت אز فتنه،        אز آنجا که به نظر می     
 با پذیرش صحت    گاهیطرفی علمی صورت گرفته אست، خاورشناسان دیگر،          بدون در نظر گرفتن بی    

زبیر رא در تصرف مکه،      برخی مانند رאبسون، ماجرאی אبن    . אند  هאین אنتساب، به تبیین مرאد אز فتنه پردאخت       
 ، بـا توجـه بـه آغـاز و אنجـام آن            ،٧٢  یا ٦٤دאنند که در אین صورت باید حوאلی سال           مصدאق فتنه می  

با אین تحلیل زمان آغاز سند      . کند  אست تطبیق می  )   ه٣٣(سیرین    אبن تولد אین تاریخ با تاریخ      ٥٥٣.باشد
 אیـن אدعـا رא   ، در تعیـین تـاریخ فتنـه      אما אغلب عالمان مسلمان   . زودتر بوده אست  ن  دאدن حدود نیم قر   

قتل عثمان و وقایع پس אز آن یا رودررویی معاویه و אمام علـی               و معتقدند که مرאد אز فتنه،        پذیرند  نمی
کند کـه مـسلمانان بـر سـر آن بـا        موضوعی یاد میدر قالبه حسین אز آن אست که طٰ) علیه אلسالم (
 אلبتـه در طـول تـاریخ אسـالم تـا زمـان وفـات                ٥٥٤.کدیگر به شدیدترین صورت، دشـمنی ورزیدنـد       ی
مـاجرאی قتـل    . یده شـدند  سیرین، وقایع بسیار مهمی روی دאده אست که برخی אز آنها هم فتنه نام              אبن

وאقعـۀ  شـک אهمیـت    ، وقایع بسیار مهمی هـستند کـه بـی   زبیر  ماجرאی אبن  و  وقایع پس אز آن    عثمان،
 אمـا در . بـدیل بـوده אسـت       برאی همۀ مسلمانان، با توجه به جایگاه ممتاز طرفهای دیگر،ـ بـی            نخست

سـیرین بتـوאن بـه       رسد אز אیـن سـخن אبـن         تعیین مصدאق باید به چه نکاتی توجه دאشت؟ به نظر می          
 آنکـه   نخـست :  دیگری هم دست یافت کـه بـرאی تعیـین مـصدאق אهمیـت دאشـته باشـد                  های  نشانه
سیرین  دאند؛ دوم آنکه אبن     و سنت می  بندی مسلمانان به אهل بدعت        مد אین فتنه رא دسته    سیرین پیا  אبن

 کنـیم אگر در تعیین مصدאق فتنه به אین دو نکته هم در کنار نکات دیگر توجه                . אز تابعان بصری אست   
ه جنـگ   که وقایع پس אز قتل عثمان، به ویژ       یابیم     می  در ،کنیمایع تاریخی هر دو فتنه رא مطالعه        و وق 
 شد تا مسلمانان به     باعث دאشته אست و     ،   که محل وقوع آن אست     ،   نمودی بسیار روشن در بصره     ،جمل

אی نیز אز هر دو گـروه          برخی با یکی אز دو جریان همرאه شدند و عده          ؛ آن موضع بگیرند   برאبرشدت در   
و אفـرאد   אست   ثبت شده    گیریها، به دلیل אهمیتش در تاریخ       که אلبته هر یک אز אین موضع      گرفتند  کناره  

زبیـر، چنـین پیامـدهای        مـاجرאی אبـن    אین در حالی אسـت کـه      . کنند  یاد می  خاصی   با نام ،   رא هر گروه 
سـیرین، فتنـه بـا       رسـد، در سـخن אبـن        در نتیجه به نظر می    . אی رא در جامعه به دنبال ندאشت        گسترده

 توجه دאشت که تبیین کـل تـاریخ    باید،با אین همه  . ماجرאهای پس אز قتل عثمان، تطبیق دאشته باشد       
אی אز آنچـه       یک سخن درست نیست و אین کالم تنها قرینه برאی بیان گوشه            تنها با گیری سند،     شکل

توאند وجود سند رא به طـور کلـی     אما نمی؛و ضرورت دقت در אسناد، قابل אستفاده אستאتفاق אفتاده  که  
 .تعیین کند

                                                 
٥٥٣. Berg,به کالم مالـک هـم در       » فتنه«؛ אلبته אو در אین تحلیل خود، به אستعمال کلمۀ           ١١١؛ و مشابه آن، بهاءאلدین، ص       ٣٩
 .برد زبیر به کار می  توجه دאد که فتنه رא برאی ماجرאی אبنموطأ
  . به بعد١١٢ ص ؛ و موאرد دیگر، بهاءאلدین،٣٩٥، ص ٢אعظمی، ج . ٥٥٤
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 چکیده
 در یـک قـرن و   انند مشهور אهل سنت بر نقل شـفاهی    تدوین حدیث به م   خاورشناسان در بحث אز کتابت و        

 .אند אی مناسب برאی جعل حدیث دאنسته  آن رא زمینه و تأکید بسیار کردهنخستنیم 
אی تـاریخ     אند، عـده    برخی تاریخی رא تعیین نکرده    : آنان در تعیین زمان آغاز سند دאدن אقوאل گوناگونی دאرند          

אند، برخی نیز زمان آن رא ثلث آخر قرن نخست و برخـی بعـد אز قـرن                     دאنسته ٩٠ـ   ١٥٠آغاز رא در سالهای     
 .אند نخست دאنسته

 مانند آنچه אز عـروة بـن زبیـر،          ،  های متقدم    سند برאی روאیت، توجه به نگاشته      دאیش אرאئۀ در بحث אز آغاز پی     
و برخـی بـا توجـه بـه אیـن            نزد خاورشناسان אهمیـت بـسیار زیـادی دאرد           ،ـسعد نقل شده   אسحاق و אبن   אبن

سـیرین در پیـدאیش    دאنند؛ سخن אبن  می٩٢ ـ  ١٥١سالهای میان ها، پیدאیش سند رא مربوط به دورۀ  نگاشته
کننده  باره مشخص کردن مصدאق فتنه، تعیین       אلبته در אین   .سند نیز مورد توجه برخی دیگر قرאر گرفته אست        

 .אست
 قتل خلیفه؛ ولید بن یزید؛ فتنۀ     . ردلمانان אختالف نظر وجود دא    در تعیین مصدאق فتنه بین خاورشناسان و مس        

 . אستفتنه ماجرאهای پس אز قتل عثمان אز مصادیق مطرح ؛زبیر אبن
 



 

 

 جلسۀ پانزدهم

)٦(مباحث حدیثی 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

عباس و  אبوهریره، אبن دیدگاه خاورشناسان دربارۀ رאویان حدیث و به طور مشخص 
 زُهری؛ 
 .خانوאدگی و معمروندیدگاه آنان دربارۀ אسناد  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 و تالشـهای آنهـا رא در        دربارۀ علـوم אعتبـار کلیـت אحادیـث آوردیـم          در جلسات پیشین دیدگاه خاورشناسان رא       

عـالوه بـر אیـن، دیـدگاه آنهـا رא دربـارۀ تـأخیر تـدوین                 . گذאری אحادیث به אجمال گزאرش کردیم       رאستای تاریخ 
אست، ذکر و زمان آغاز אرאئۀ سند برאی روאیات رא با بیـان אخـتالف                 ه مشهور אهل سنت     אحادیث، که مشابه دیدگا   

 .آنها دربارۀ شروع آن در אوאخر قرن نخست یا אوאیل قرن دوم بیان کردیم
 
 
 

 مقدمه
خاورشناسان شکاک، در بررسی خود دربارۀ مباحث حدیثی و سند، نگرش مسلمانان به سند و אهمیـت آن رא در                    

אز دیدگاه آنها تمـسک بـه وثاقـت و عـدאلت            . کنند  بخشی به صدور روאیت فاقد אرزش علمی قلمدאد می         אطمینان
ـ                                         אی نادرست אست که با وאقعیت روאنی אنسانها در توجیه אعمال نادرست آنها                رאوی، در אعتماد به سخن אو، تلقی      

آنها در پی אثبات درستی אین دیدگاه خـود  . ها سازگار نیستدر بهترین صورت ـ با هدف دفاع אز عقیده و باور آن 
ما رأیت אلکذب فی أحد أکثر منه فیمن        «به אظهار نظر برخی پیشوאیان رجال دربارۀ پرهیزکارאن، مبنی بر אینکه            

 چنـگ   ٥٥٥،»אیـم   دروغگوتر אز کسانی که به نیکی و زهد منـسوب هـستند، ندیـده             «؛  »ینسب إلی אلخیر وאلزهد   
کلی به אین شیوۀ אرزیابی سند توجهی ندאرند و به دنبال آن دאوریهـای رجالیـان رא                   نابرאین، آنها به طور     ب. אند    زده

پذیرند، אمـا در برخـی مـوאرد אز אطالعـات تـاریخی و אخبـار موجـود در         مبنی بر وثاقت یا ضعف رאویان نیز نمی      
گیرنـد و   تاریخی در پژوهشهای خود بهره مـی אی  کتابهای رجال دربارۀ אفرאد و رאویان گوناگون، به عنوאن قرینه         

پردאزنـد؛ ماننـد آنچـه دربـارۀ سـفرهای یـک رאوی یـا برخوردهـایش بـا دیگـرאن و                        یا به نقد و بررسی آن می      
 با אین همه خاورشناسان، در ضمن مباحث خود، دربارۀ . برخوردهای دیگرאن با אو و آثار אو و غیره آمده אست

 

                                                 
 .٢٤٨، ص ٢، ج אلآللی אلمصنوعهسیوطی، . ٥٥٥
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אنـد، ماننـد    אند یا نوعی אز رאویان رא که صفتی ویژه دאشته        ور مشخص אظهار نظر کرده    אی رאویان حدیث به ط      پاره
 معمرون، یا رאویانی رא که پیوندی ویژه میان آنها برقرאر بـوده אسـت، ماننـد رאویـانی کـه بـا هـم خویـشاوندی                         

پردאزیم و آرאی آنها رא       میدر אینجا ما تنها به بخش نخست دیدگاههای آنها          . אند  אند، مورد بررسی قرאر دאده      دאشته
 .کنیم אی אز رאویان برجستۀ אهل سنت به אجمال گزאرش می دربارۀ پاره

شـهاب    عبـاس و אبـن      אبوهریره، אبن : אند  خاورشناسان در بحث אز رאویان بیش אز همه به سه نفر توجه کرده            
 . زُهری

 
 
 
 

  אبوهریره
 در معرفی אبوهریره، پس אز گزאرش کنیه و قبیلـۀ אو            ،)EI( دאئرة אلمعارف אسالمی  گلدتسیهر در ویرאست نخست     

و نیز فرאوאنی روאیـاتش چنـین بیـان         ) صلی אهللا علیه و آله    (و چگونگی אسالم آوردن و مالزمتش با پیامبر אکرم          
کند که حضور ذهن بیش אز אندאزۀ אبوهریره نسبت در حفظ و بازگویی אحادیث موجب شده بود مـردم بـه אو                        می

گـویی و دفـاع אز خـود وאدאر           در برخی موאرد אین تردیدِ خود رא به طعنه بیان و אبوهریره رא به پاسخ              تردید کنند و    
کنـد   گلدتسیهر بر همین אساس، پژوهشگرאن رא به رعایت אحتیاط در برخورد با روאیات אبوهریره دعوت می  . کنند

روی کرده אسـت؛ بـا אیـن همـه       زیادهکند که אبوهریره در ساختن حدیث و سخن אشپرنجر رא دربارۀ אو تکرאر می  
 گلدتسیهر، אبوهریره رא سرمنشأ پیدאیش قصص و دאسـتانها          ٥٥٦.بوده אست אقدאم אو אز سر ورع و پرهیزکاری        אین  
های پسین به نـام   شود که بسیاری אز آنچه که به אو نسبت دאده شده אست، در دوره                و אلبته یادآور می    ٥٥٧دאند  می

ترین رאوی אهل سنت، به شـوאهد و قرאئنـی אز              אبوهریره، در معرفی پرروאیت     مؤلف مدخل  ٥٥٨.אو جعل شده אست   
 :نویسند אی که یکی אز دאنشمندאن אسالمی در نقد شیوۀ אو می دهد؛ به گونه منابع مسلمانان אرجاع می

آمیـز خـود رא بـه کتابهـای           ، سـخنان طعنـه    ]بر אبـوهریره  [زننده    با אین طعن   ]گلدتسیهر[
گونه אلقا کند که אین        بر آنها ظاهری زیبا بپوشاند و به مردم אین         د تا ده  אسالمی אرجاع می  
 . مطالب صحیح אست

 ٥٥٩.خوאند وی در אدאمۀ אین روش رא روشی آکنده אز خدعه و نیرنگ و تردید می
 :نویسد  میة אلمعارفدאئریونبال نیز در مدخل حدیث אز همان 

ظر همـه، אمـری مـسلم و قطعـی نبـوده           ن صحابه در آغاز، אز ن     אی אز بزرگا    אعتماد به پاره  
אست و به همین دلیل אست که אبوهریره، میان بسیاری אز مردم، محـل אخـتالف جـدی                  

 ٥٦٠.بوده אست

                                                 
 .١٩٧بهاءאلدین، ص . ٥٥٦
 .١٦٢، ص אلحدیث و אلمحدثونאبوزهو، . ٥٥٧
 .١٩٧بهاءאلدین، ص . ٥٥٨
 .אی ه אبوزهو، پیشین، به نقل אز نویسند. ٥٥٩
 .١٩٨بهاءאلدین، ص . ٥٦٠
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 بازنویـسی شـده و رאبـسون در אیـن           )EI٢( אلمعـارف אسـالمی    دאئرة אلبته مدخل אبوهریره در ویرאست دوم     
دهای وאرد بر אو نیز אشاره کرده אما آنها رא אثبات نشدنی             نق مدخل با گزאرش دیدگاه مسلمانان دربارۀ אبوهریره، به       

 ٥٦١.دאند می
هـای אسـالمی و       אنتقاد אز אبوهریره که پیشینۀ אسالمی بسیار کوتاهی دאشته و با وجـود ناآگـاهی אز آمـوزه                 

אسـالمی  های نادرست یهود رא با אحادیث         ، بسیاری אز آموزه   )صلی אهللا علیه و آله    (سرپیچی אز فرمان پیامبر אکرم      
درآمیخته و متأسفانه، جایگاهی رא با عنوאن مفسر אسالم غصب کرده אست، אز جمله دیـدگاههای خاورشناسـان                  

אی אز نوאندیشان אهل سنت، ماننـد   که پاره אست که با دیدگاه دאنشمندאن شیعی دربارۀ אو، همسان אست؛ همچنان 
و אنتقـاد کـرده و نقـش کلیـدی אو رא در گـسترش      אی گـسترده אز א  אحمد אمین، אبوریّه و دیگـرאن نیـز بـه گونـه           

 در مقابل، אهل سنت هم با توجـه بـه فرאوאنـی روאیـات אو در               .אند  نوאیی אو با معاویه رא بازنماینده       و هم אسرאئیلیات  
های مربوط بـه حـدیث، بـه شـدت אز אو دفـاع کـرده و بـر ورع و                       منابع אهل سنت و محوریت אو در تمام حوزه        

 دیگرאن در پی زنـدگی خـود بودنـد، אو صـبحگاهان و          در حالی که   אند،   حفظ אو تأکید کرده    پرهیزکاری، صدق و  
فرمودند، به خاطر سـپرده       بوده و آنچه رא که آن حضرت می       ) صلی אهللا علیه و آله    (شامگاهان مالزم پیامبر אکرم     

د کـه هـدف آنهـا אز بـین          دאننـ   روهای خاورشناسان می    אندیشمندאن אهل سنت، منتقدאن אبوهریره رא دنباله      . אست
  ٥٦٢.بردن אسالم אست

 
 
 
 

 عباس אبن
های دینی، אز جمله حدیث، نظر خاورشناسان رא به خـود             صحابی دیگری که حضور چشمگیرش در همۀ عرصه       

אست که در منابع אهل سنت، پـس אز         ) صلی אهللا علیه و آله    (عباس، پسرعموی پیامبر אکرم       جلب کرده אست، אبن   
אلبته روאیات تفسیری אو אز دیگر رאویان بیشتر אسـت و حتـی در         . روאیات رא روאیت کرده אست    אبوهریره، بیشترین   

 .برخی موאرد، در یک موضوع روאیاتی متناقض אز אو نقل شده אست
عباس، مانند همۀ مباحث مربوط به حدیث، صـحت אنتـساب روאیـات بـه                 خاورشناسان در بحث دربارۀ אبن    

مانـده אز אو، شخـصیت وی،    ا قرאر دאده و در رאستای آن אز آثار مکتوب بر جای عباس رא محور אصلی پژوهشه      אبن
 ٥٦٣.אند طرق مشهور روאیت אز אو و نیز مصادر روאیتش سخن گفته

                                                 
 .EI٢در  Abu Hurayrah: مدخل: ک. ر.٥٦١
 . به بعد٣٠٦، ص فی אإلسالمکانتها مة وאلسن؛ نیز سباعی، ١٩٨ـ   ٢٠٤لدین، ص بهاءא: ک.برאی نمونه، ر. ٥٦٢
خاورشناسان بسیاری مانند אشپرنجر، گلدفیلد، بیرکلند، گلدتسیهر، ناگل، ورشیخ، گیلیوت، هُرسـت، کـوپر، نولدکـه، شـوאلی،        . ٥٦٣

 .Berg، ١٣٠ ـ ١٣٥ ،١٦٢ و ١٦٣: ک.אند؛ ر عباس پردאخته بُهل، وאلیری و غیره به بحث دربارۀ אبن
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 روאیات منتسب به אو
عباس، بیش אز هر چیز به سه نکته بسیار توجه کرده و بر אسـاس                 خاورشناسان در مباحث مربوط به روאیات אبن      

 :אند אز אین موאرد دیدگاههای خود رא بنا کردههمه یا برخی 
 ٥٦٤عباس در تفسیر یک آیه یا موضوع؛ وجود روאیات متعارض אز אبن) אلف
 ؛)صلی אهللا علیه و آله(عباس هنگام وفات پیامبر אکرم  خردسال بودن אبن) ب
 .عباس، که جد אعالی عباسیان אست پیوند حاکمیت سیاسی با نام אبن) ج

 : نویسد عباس می فی אبنگلدتسیهر در معر
 אز میان تمـامی صـحابه، کـه نخـستین خلفـا، عایـشه و دیگـر همـسرאن پیـامبر אکـرم                       

عبـاس، پـسرعموی پیـامبر        אند، در نظر مسلمانان، אبـن       אز آن جمله  ) صلی אهللا علیه و آله    (
ترین دلیـل   و فرزند جد אعالی خاندאن عباسی، به عنوאن مهم) صلی אهللا علیه و آله(אکرم  
אی در تفـسیر، دریـای دאنـش و عـالم و      کـه אو معجـزه   دی جایگاه بلندی دאرد؛ چنـان   سن

شود، نهایت دאنش و  آنچه אز تفسیر به אو نسبت دאده می       ... شود    متخصص قرآن تلقی می   
و بر אساس روאیات و گزאرشهای אسـالمی، אو خـود بـه             . توضیح رא در فهم قرآن دربردאرد     

دאشت، تمام אین جوאنـب     ) صلی אهللا علیه و آله    (مبر אکرم    که با پیا    دلیل پیوند مستحکمی  
) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (مختلف تفسیری رא که شایستۀ אعتماد هـستند، אز آن حـضرت             

گونه کـه در دیگـر مـوאرد       که אین روאیات و گزאرشها، به رאحتی، همان فرאگرفت، در حالی  
 گـام وفـات پیـامبر אکـرم        عبـاس هن    אنـد کـه אبـن       مشابه روی دאده אست، فرאموش کـرده      

 ٥٦٥.نهایت، ده یا سیزده ساله بوده אست) صلی אهللا علیه و آله(
 :عباس دیدگاههای مختلفی دאرند خاورشناسان با توجه به אین نکات دربارۀ روאیات אبن

دروغگـو   و با توجه به تناقضی که در آنها وجود دאرد، אو رא            عباس دאنسته    אین روאیات رא وאقعاً אز אبن      ٥٦٦ـ برخی، ١
عباس، אست و طرفـدאر        אین دیدگاه در مطالعات خاورشناسی تصوری אبتدאیی و אولیه دربارۀ אبن           ٥٦٧.אند  تلقی کرده 
 .زیادی ندאرد

אند کـه بـه אو نـسبت دאده شـده             عباس گزאرش شده، مطالبی دאنسته      ـ عموم خاورشناسان روאیاتی رא که אز אبن       ٢
ن אنتساب و دلیـل آن و نیـز אمکـان شناسـایی روאیـات وאقعـی אو                  אست و אلبته אین گروه در تحلیل چگونگی אی        

 .نظر دאرند אختالف
ترین مفسرאن نخستین قرآن تلقی کـرده و پـردאختن אو رא بـه                عباس رא در شمار مهم      نولدکه و شوאلی، אبن   

ه אو دربارۀ یک آیۀ   یابی به دیدگا    אند که دست    אند، אما آنها تصریح کرده      پذیرفته هغل אل و فقه موضوعاتی مانند تاریخ    
پـذیر نیـست و تعـارض و     خاص، با مرאجعه به آنچه به شاگردאن و هوאدאرאنش نـسبت دאده شـده אسـت، אمکـان                

به دو صورت   دست نبودن رא      אز دیدگاه نولدکه و شوאلی אین پدیدۀ یک       . ناسازگاری در سخنان אو بسیار زیاد אست      
 : ترتیب که ؛ بدینجیح کردوتوאن ت می
 אند؛  عباس مطالبی رא אز سر אشتباه یا عمد، در سطحی وسیع به אو نسبت دאده ن אبنشاگردא) אلف

                                                 
 .Berg، ١٣٣ و ١٣٢، ٩٩، ص مذאهب אلتفسیر אالسالمیگلدتسیهر، : ک.برאی نمونه، ر. ٥٦٤
 .٨٣ ـ ٨٥همان، ص . ٥٦٥
 .Sprengerאشپرنجر، : مانند. ٥٦٦

Berg .٣٢ ،٥٦٧. 
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 .هایش رא تغییر دאده אست پی گفته در عباس پی אبن) ب
گیرند که تنها گزینۀ موجود که برאی          رو نتیجه می    دאنند و אز אین     نولدکه و شوאلی هر دو אحتمال رא بعید می        

عباس אمری ساختگی و غیروאقعی אست؛ بـدین          אست که بگوییم مقام علمی אبن     تحلیل در سمتِ אین وאقعه אین       
אز دیدگاه آنهـا  . אند ترین مفسر نسبت دאده ترین و برجسته های خود رא به قدیمی    معنا که نویسندگان بعدی، آموزه    

 .عباس بوده אست אنگیزۀ אین אنتساب، فروتنی یا تمایل به بزرگ دאشتن و باال بردن مقام אبن
سان کـه در روאیـات آمـده אسـت، غیروאقعـی و               عباس رא، آن    ولدکه و شوאلی هر چند گسترۀ تخصص אبن       ن

های مختلف بوده باشد تا پـسینیان بتوאننـد    بایست فردی فعال در زمینه پذیرند که אو می   دאنند، אما می    تخیلی می 
 .چنین אنتسابی رא به אو بدهند

کردنـد، אیـن تلقـی ویـژه شـکل            عباس مطالعه می     دربارۀ אبن  به تدریج، در میان خاورشناسانِ شکاکی که      
אین تـصور   . گرفت که אو شخصیتی אنتزאعی، אما نه لزوماً تخیلی، אست که نقشی مهم در ذهنیت مسلمانان دאرد                

که אز אظهارאت گلدتسیهر، نولدکه، شوאلی، بیرکلند، ناگل و دیگرאن پدید آمده אسـت، بـه אهمیـت نـام و عنـوאن                    
دאند که موجب شده אست        ضامن صحت دینی آن می     و بودن نام אو رא در رأس یک عقیده،        توجه دאرد   عباس    אبن

عباس بـه عنـوאن ـ جـد אعـالی       אفرאد مختلف برאی אثبات אستوאری عقیدۀ خود، אز نام אو بهره برند؛ یا אینکه אبن
کـه אوالً   ن אسـتوאر سـازند؛ چـرא    توאنستند אدعاهای خود رא بـر آ  عباسیان ـ مبنایی مستحکم بود که عباسیان می 

) صلی אهللا علیـه و آلـه      (نسبت خونی دאشت و پسر عموی آن حضرت         ) صلی אهللا علیه و آله    (عباس با پیامبر      אبن
بود؛ دیگر אینکه جایگاه ممتاز אو به عنوאن مفسر قرآن، عباسیان رא ـ که دودمـان אو بودنـد ـ אز دאشـتن قرאبـت       

تـوאن در کـالم برخـی         تبلور אیـن دیـدگاه رא مـی       . برخوردאر ساخت ) لیه و آله  صلی אهللا ع  (معنوی با آن حضرت     
 :نویسند  که با تردید می٥٦٨نویسندگان مسلمان نیز دید

بـا אیـن    . شگفت אست که אو دربارۀ قرآن دאنشی بیش אز אبوبکر، عمر و علی دאشته باشـد               
درت سیاسـی   آوری تفسیر، אفرאدی אز نسل אو در رأس ق          همه روشن אست که هنگام جمع     

 אو بـرאی رسـیدن بـه        אخـالف بودند و در אین مقطع حساس אمپرאطوری אسالمی بود که           
 ٥٦٩.عباس مبالغه کردند אهدאف سیاسی خود، در تقوא، درستی و علم אبن

شـده توسـط آبـوت و سـزگین אز            آوری  אی אز خاورشناسان، با تکیه بر אطالعات جمع         ـ در مقابل אین تلقی، پاره     ٣
 אز جملۀ אین خاورشناسان אسـت کـه אطالعـات           ٥٧٠گلدفلد. אند  عباس رא پذیرفته    ، همۀ روאیات אبن   منابع مسلمانان 

کنـد و همـین    های حدیثی و سیرۀ نقل شده אز قول صحابه و تابعان رא معتبر تلقـی مـی            אولیۀ موجود در نگاشته   
عبـاس    ری رא برאی אبـن    دهد و حتی وجود تفسی      عباس هم تسری می     شده به אبن    אعتماد رא به مطالب نسبت دאده     

توאن دیـدگاههای تفـسیری و         می ،تفسیر طبری های متأخر، مانند      אز دیدگاه אو، با مرאجعه به مجموعه      . پذیرد  می
 ٥٧١.روش אو رא بازشناسی کرد

                                                 
 .Ahmad Jullandriאحمد جوالندری، . ٥٦٨
٥٦٩ .Berg ،١٣٣. 
٥٧٠ .Goldfeld. 

Berg .٥٧١،١٣٢ . 
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شـوند،    عباس ختم مـی     אی אز אسناد بسیار مهمی که به אبن          نیز هر چند بر אین باور אست که پاره         ٥٧٢بیرکلند
אو در . کـم مدرسـۀ تفـسیری אو رא شناسـایی کـرد          عباس یـا دسـت      توאن دیدگاه وאقعی אبن     میجعلی هستند، אما    

 : نویسد باره می אین
هـای    אی تمام مطالب موجود، متون و אساتید و گـرאیش           بررسی دقیق، تفصیلی و مقایسه    

تفسیری کالمی، در موאرد گوناگونی به ما کمک خوאهد کرد تـا אز متـون موجـود فرאتـر                   
سـان بـه      کم تفسیر زمـان אو برسـیم و بـدین           عباس یا دست    ه تفسیر وאقعی אبن   رویم و ب  

 ٥٧٣.فهمی وאقعاً معتبر אز فرאزهای قرآنی دست یابیم
 
 
 
 ررسی دیدگاه خاورشناسانب

عباس در علوم مختلف אسـالمی، بـه ویـژه حـدیث، جایگـاه ممتـازی قائـل          دאنشمندאن شیعه و سنی، برאی אبن     
 אز. ا، محـل تردیـد אسـت      هـ ۀ روאیات منتسب به אو به دلیل وجـود تنـاقض در آن            با אین همه صحت هم    . هستند

ـ      «: نویسد شافعی گزאرش شده אست که می  ؛ אز » حـدیث ةلم یثبت عن אبن عبـاس فـی אلتفـسیر إلّـا شـبیه بمائ
  אین سخن شافعی رא که خاورشناسـان، هـم         ٥٧٤.عباس در تفسیر جز نزدیک به صد حدیث، تأیید نشده אست            אبن

אندیـشمندאن אهـل    . نمایـد   آمیز مـی       مبالغه ٥٧٥אند،  رאی تأیید تردید گستردۀ خود به روאیات אو گزאرش کرده         آن رא ب  
سان بـه     אند و بدین    سنت، در بررسی سندی روאیات אو، برخی طرق روאیت אو رא صحیح و برخی رא ضعیف دאنسته                

 ٥٧٦.אند گزینش میان آنها پردאخته
رسی روאیات אو، אز نظر فرאوאنی و تناقض، در صـحت همـۀ آن تردیـد                אی אز دאنشمندאن شیعه نیز در بر        پاره
عباس تأیید کرد؛ چـه   توאن صدور بیشتر אین روאیات رא אز אبن محمدتقی حکیم بر אین باور אست که نمی      . אند  کرده

 کـه   توאند کفاف אیـن همـه روאیـت رא بدهـد؛ همچنـان              ، هر אندאزه هم که طوالنی باشد، نمی         אینکه عمر یک نفر   
توאن یافت     چنان گسترده אست که حتی یک موضوع و وאقعه رא نمی            تناقض و אضطرאب محتوאی אین روאیات آن      

که אز אو در مورد آن بیش אز یک قول نقل نشده باشد که برخی אز אین سخنان با توجه به نوع موضوعات، قطعاً                        
 ٥٧٧.های بعدی مربوط אست به دوره

های אین جعل درאزدאمن، אمـوری گونـاگون متعـدد بـوده אسـت کـه                  ینهאز دیدگاه אین אندیشمندאن نقاد، زم     
عباس، که ضامنی برאی پذیرش سخن منتسب به אو بوده אست، و نیـز پیونـد نهـاد                    جایگاه علمی و برجستۀ אبن    

 אلبته אز دیـدگاه אندیـشمندאن شـیعه، بررسـی           ٥٧٨.شود  قدرت، یعنی عباسیان، با אو، אز جملۀ אین عوאمل تلقی می          

                                                 
٥٧٢ .Birkeland. 
٥٧٣ .Berg ، .١٣٣ 
 .٤٩٩، ص ٢، ج אتقانسیوطی، . ٥٧٤
 .Berg، ١٣٢: ک.برאی نمونه، ر. ٥٧٥
؛ אز میان אندیشمندאن شیعه، آقای معرفت نیز به بررسـی אرزش و אعتبـار طـرق    ٤٩٦ ـ  ٤٩٨، ص ٢، ج אتقانسیوطی، : ک.ر. ٥٧٦

 .٢٣٩ ـ ٢٧٢، ص ١، ج تفسیر و مفسرאن אست؛ معرفت،  روאیات אو پردאخته
 .١٠٦، ص ٢، ج ن عباسعبدאهللا بحکیم، . ٥٧٧
 .٢١٦ ـ ٢١٧معرفت، پیشین، ص : ک.برאی نمونه، ر .٥٧٨
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אی אز مـوאرد، در نظـر گـرفتن           وאیات אو برאی تشخیص روאیات صحیح אز ضعیف کافی نیست و در پـاره             سندی ر 
 .توאند، به رد یا پذیرش برخی אز روאیات אو کمک کند شخصیت علمی، אجتماعی و سیاسی אو می

אی جزئـی    عبـاس، بـه گونـه       توאن دیدگاه خاورشناسان رא دربارۀ אبن       با در نظر گرفتن دیدگاه مسلمانان، می      
אنـد، در آرאی مـسلمانان        אی אز نکاتی هم که آنها در نقد و تحلیل روאیات אو در نظر گرفته                که پاره   پذیرفت؛ چنان 

 : رفته نکات زیر دربارۀ دیدگاه خاورشناسان درخور تأمل אست روی هم. قرאر گرفته אستمورد توجه نیز אو 
دאننـد و آنهـا رא فاقـد           مسلمانان رא شایستۀ אعتماد نمی     אز آنجا که خاورشناسان شکاک، گزאرشهای تاریخی      ) אلف

عباس که    کنند، رسیدن به تصویری روشن אز شخصیت علمی، سیاسی و אجتماعی אبن               אرزش تاریخی قلمدאد می   
پذیر نیـست و       قرאر گیرد، در مباحث אیشان אمکان       گذאری روאیات אو    کم در برخی موאرد، مبنای אرزش       بتوאند، دست 
 .پذیرند ن، אین رویکرد رא به دلیل אختالف مبنا نمیخاورشناسا

אند   بسیار تأکید کرده  ) صلی אهللا علیه و آله    (عباس به هنگام وفات پیامبر אکرم         خاورشناسان، بر خردسالی אبن   ) ب
کـم در     אمـا אیـن تحلیـل אز روאیـات אو، دسـت           . אند  و آن رא دلیلی روشن بر نادرستی روאیات منتسب به אو دאنسته           

عباس تمـام אیـن روאیـات رא بـه طـور               אز آن، در صورتی پذیرفتنی אست که ما بر אین باور باشیم که אبن              بخشی
که אرسال روאیات، یعنی نیاوردن وאسـطه         شنیده אست، אین در حالی    ) صلی אهللا علیه و آله    (مستقیم אز پیامبر אکرم     

بسیاری אز بزرگان تابعان نیز به دאشتن مرسـالت         ، در دورۀ אو אمری شایع بوده و         )صلی אهللا علیه و آله    (تا پیامبر   
عبـاس هـم خـود در         אبـن . تر شدن شیوۀ سنددهی، אز بین رفتـه אسـت           مشهورند و אین پدیده، به تدریج با پخته       

تـوجهی אو   ، אشاره کرده אست که אین مطلب، بی)علیه אلسالم(אش، אز جمله אمام علی     موאردی به منابع אطالعاتی   
 .سازد ای خود نمودאر میه رא به نقل وאسطه

 
 
 

  عباس אبنאسرאئیلیات در روאیات 
عباس אز جمله موضوعاتی بوده אست که خاورشناسـان، و אز جملـه گلدتـسیهر،                 پردאختن به منابع אطالعاتی אبن    

 بر אسـتفادۀ    ،مذאهب אلتفسیر אالسالمی  عباس، در کتابش      گلدتسیهر در بحث خود دربارۀ אبن     . אند  بدאن توجه کرده  
کنـد کـه    عباس رא شخصی معرفی می אو، אبن. عباس אز عالمان یهودیُ אالصل بسیار تأکید کرده אست    می אبن عل

אو بر אین بـاور     . אز مرאجعه به אهل علم، در جایی که خود تردید دאشته و آگاهی کافی ندאشته، אبایی ندאشته אست                 
 بودند، مانند کعب אالحبـار و عبـدאهللا بـن            فتهאی که אسالم رא پذیر      אست که در بسیاری אز موאرد، عالمان یهودی       

عبـاس تنهـا در موضـوعات مربـوط بـه       کند که אبـن   אو אدعا می٥٧٩.אند عباس بوده   سالم، در شمار منابع برتر אبن     
 در تفسیر تعـابیری     کرده אست، بلکه אز کعب، حتی       אسرאئیل و دאستانهای گذشتگان، به אین אفرאد مرאجعه نمی          بنی

 کـه אیـن عالمـان       کنـد    چنین تحلیل مـی     گلدتسیهر .نیز نظرخوאهی کرده אست   » مرجان«و  » ابأمّ אلکت «مانند  
تـر   بردאشتی دقیـق ) صلی אهللا علیه و آله( یادشده در قرآن و سخنان پیامبر אکرم  یهودیُ אالصل، אز مطالب دینی 

لدتـسیهر در אیـن تلقـی       אلبتـه گ  . عباس نشان و אثری אز یهودیت دאرد         بر همین אساس مدرسۀ אبن     ٥٨٠אند و   دאشته

                                                 
 . ٨٦ و ٨٥ ص ،مذאهب אلتفسیر אالسالمیگلدتسیهر، . ٥٧٩
 .٨٨ و ٨٧همان، ص . ٥٨٠
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 אدعـای   ٥٨٢ و کایتـانی، تکیـه کـرده אسـت         ٥٨١عباس، بر آرאی خاورشناسان پیش אز خود، مانند لـوت           خود אز אبن  
אی אز دאنـشمندאن مـسلمان، کـه          عباس به عالمان یهودی موجب شده אست تا پاره          گلدتسیهر دربارۀ مرאجعۀ אبن   

ی همین سخن رא تکرאر کنند و אسرאئیلیات یـا نقـل אز אهـل             אند، تا حد    شناسی تفسیر پردאخته    پس אز אو به جریان    
 یا אینکه هر چند سخن گلدتـسیهر رא بـه طـور             ٥٨٣عباس و مکه بدאنند     کتاب رא אز ویژگیهای مکتب تفسیری אبن      

عباس رא به عالمان یهـودیُ אالصـل، در مـوאردی درسـت قلمـدאد و آن رא توجیـه        کامل نپذیرند، אما مرאجعۀ אبن  
کـه אو در مقابـل    پرאکنـان אسـت؛ چنـان      عباس خود אز سردمدאرאن مبارزه با אسـرאئیلیات          که אبن   ی در حال  ٥٨٤.کنند

אظهارنظرهای کعب אالحبار دربارۀ قرآن به شدت موضع گرفته و خود، بر خالف دیدگاه مشهور אهل سنت کـه                   
صلی אهللا  (ی رא אز پیامبر אکرم      دאنند، روאیات   نقل قول אز یهودیان رא در غیر مسائل مربوط به دین و אحکام جایز می              

 אلبتـه   ٥٨٥.אند  گزאرش کرده אست که אیشان، مسلمانان رא אز هر گونه مرאجعه به אهل کتاب نهی کرده               ) علیه و آله  
عبـاس برسـاخته    אی که אز شخـصیت אبـن     אما با تلقی   ٥٨٦عباس אشاره کرده،    گلدتسیهر نیز به אین گزאرشهای אبن     
 ـ چه بسا ـ در شمار موאردی دאنسته אست که به אو منتـسب شـده                 אقع آنها رאאست، به آنها توجهی نکرده و در و

گیریهایی کلی پردאخته و      های אندک، به نتیجه     عباس، با توجه به نمونه      گلدتسیهر در بررسی شخصیت אبن    . אست
 אدعـا کـرده אسـت؛    عبـاس  بدون هیچ دلیل روشن و معتبری، فرאوאنی رאویان אسرאئیلی رא در میـان مـشایخ אبـن                

آیـد، ماننـد مقابلـۀ        که با برخورد گزینشی با אطالعات تاریخی، آنچه رא که با تئوری אو سـازگار درنمـی                  همچنان
عباس و مدرسۀ مکه نـشان        بررسی روאیات تفسیری אبن   . پرאکنان رא، نادیده אنگاشته אست      عباس با אسرאئیلیات    אبن
کی אز ویژگیهای אین مدرسه دאنست و אین אدعای ناאستوאر که برخـی             توאن وجود אسرאئیلیات رא ی      دهد که نمی    می

 کـه زودهنگـام   ،مذאهب אلتفسیر אالسالمیאند، در سخنان گلدتسیهر، در کتاب      אز مسلمانان نیز آن رא تکرאر کرده      
 .به عربی ترجمه شده אست، ریشه دאرد

 
 
 
 
 هریزُ

. ست که در روאیات אهـل سـنت جایگـاهی ممتـاز دאرد    زهری، یکی دیگر אز رאویان پرروאیت طبقۀ صغار تابعان א   
. אنـد   אند و بـر אو و روאیـاتش خُـرده گرفتـه             زهری در شمار رאویانی אست که خاورشناسان به אو توجه جدی کرده           

دאند که، بر خالف دیگرאن که אز رفتن به قصر حاکمان و پیوند بـا                 گلدتسیهر، زهری رא در شمار دאنشمندאنی می      
. کردند، با אمویان پیوندی نزدیک دאشته و در موאرد گوناگونی در کنار حاکمان دیده شده אسـت      یآنها خوددאری م  

                                                 
٥٨١ .Loth. 
 .٨٩ و ٨٧گلدتسیهر، پیشین، ص : ک.ر. ٥٨٢
 .٢٤٦، پیشین، ص معرفت: ، به نقل אزفجر אالسالمبرאی نمونه، אحمد אمین در . ٥٨٣
گیـری אز علـم آنهـا رא کـه بـه              روی אز بهـره     ؛ אلبته אو دیـدگاه زیـاده      ٧٠، ص   ١، ج   אلتفسیر و אلمفسرون   برאی نمونه، ذهبی،     .٥٨٤

 .کند دهد، نقد می گلدتسیهر و אحمد אمین نسبت می
کند و  می؛ که آرאی گلدتسیهر، אحمد אمین و حتی ذهبی رא به شدت نقد ٢٣٩ ـ  ٢٤٨معرفت، پیشین، ص : ک.برאی نمونه، ر. ٥٨٥

 .زدאید عباس رא אز אین אتهام به طور کامل می ساحت אبن

 ).١(، پاورقی شمارۀ ٨٧ص ، گلدتسیهر، پیشین: ک.ر. ٥٨٦
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گرفتند تا به     אز دیدگاه אو אمویان در رאستای پیشبرد مقاصد خود אز شخصیتهای باאستعدאدی مثل زهری بهره می               
ملک در مبارزه با عبدאهللا بـن       سازی زهری به نفع عبدאل      אو به طور مشخص به حدیث     . نفع آنها حدیث جعل کنند    

دאنـد    مـی » ...ال تشد אلرحال إلّا إلی ثالثة אلمساجد        «که אو رא مسئول جعل روאیت          همچنان ٥٨٧کند  زبیر אشاره می  
אز . אلمقدس، در کنار مکه و مدینه אز مساجدی دאنسته شده که سفر به آن سـفارش شـده אسـت                     که در آن، بیت   

و منصرف کردن مردم אز     » قبة אلصخره «אی تأیید אقدאم عبدאلملک در ساختن       دیدگاه אو زهری، אین روאیات رא بر      
  ٥٨٨.حج، ساخته אست

در منـابع אهـل سـنت، بـه عظمـت و            . شخصیت زهری در منابع مسلمانان، شخصیتی درخور تأمّل אسـت         
. وده אسـت  با אین همه، متفردאت אو، که حدود پنجاه مورد אست، هموאره محل تردید ب             . وثاقت אو אشاره شده אست    

زهری אز شخصیتهای אثرگذאر در تاریخ حدیث אست که فرمان منع تدوین حدیث در زمان אو صادر شده אست و                    
کـه در نقلهـای دیگـر، در شـمار            אو خود در برخی نقلها، مخاطب فرمان عمر بن عبدאلعزیز بوده אست؛ همچنان            

 . نخستین کسانی אست که אین فرمان رא محقق ساخته אست
ن אهل سنت، به شدت אز زهری دفاع کرده و حضور אو رא در دربار حاکمان، نه برאی خـدمت بـه                      אندیشمندא

אنـد کـه زهـری تلقـی          אند و אز موאردی یاد کـرده        אیشان، بلکه گامی در رאستای نصیحت و אصالح אیشان دאنسته         
ود و تنهـا نیکوییهـایش   شود تا אعمال بد אو ثبت نـش         نادرست خلیفه رא دربارۀ جایگاه ممتاز خلیفه که موجب می         

) علیـه אلـسالم   (نگاشته شود و نیز بردאشت אو رא دربارۀ متهمان ماجرאی אفک، که به غلط آن رא بـه אمـام علـی                       
زبیر و نیـز مـدح        آنان همچنان אرتباط زهری رא با جعل روאیت علیه אبن         . دאده אست، אصالح کرده אست      نسبت می 

دאنند؛ چه אینکـه زهـری       ن אز حج با وאقعیات تاریخی سازگار نمی       بیتُ אلمقدس به منظور منصرف کردن مسلمانا      
زبیر، به عبدאلملک אموی پیوسـته         هجری، یعنی نزدیک به یک دهه پس אز پایان یافتن ماجرאی אبن            ٨٢در سال   

معنـا بـوده      رو جعل روאیت در אین زمینه، در آن زمان אز تـاریخ نیـاز بـه آن خـارج و کـاری و بـی                          אست؛ אز אین    
  ٥٨٩.אست

زهری که در عصر אمام     . در منابع شیعه، אز زهری به دلیل نزدیکی به حاکمان אموی به بدی یاد شده אست               
در مقابـل، אمـام     . کرده אست، عبارאتی بلند در وصف אمـام سـجاد دאرد            در مدینه زندگی می   ) علیه אلسالم (سجاد  

 אللحـن אو رא אز نزدیـک شـدن بـه حاکمـان و               אی بلند و شـدیدُ      نیز با خیرخوאهی برאی אو، در نامه      ) علیه אلسالم (
 אست که ظاهرאً در אو کارگر نیفتـاده و אو در     خدمت کردن به آنها در رسیدن به אهدאفشان به شدت برحذر دאشته           
عالوه بر אین، زهـری ناقـل روאیـاتی         . کردند  سلک عالمانی درآمده אست که در رکاب حاکمان אموی خدمت می          

ماجرאی دروغین خوאستگاری אمام علـی      . دهد  نسبت می ) علیه אلسالم (به אمام علی    אست که אموری ناشایست رא      
. در شمار אین دسته אز روאیات אست      ) علیها אلسالم (אز دختر אبوسفیان در زمان حیات حضرت زهرא         ) علیه אلسالم (

ت نادرسـت، تمـام     با אین همه، متهم بودن زهری به خدمت אمویان و نیز אقدאم אو به ساختن یا نقل برخی روאیا                  
گونـه کـه گفتـه آمـد، مـشکل        برد؛ به ویژه آنکه برخی אدعاها אز نظر تاریخی، همان    روאیات אو رא زیر سؤאل نمی     

אنـد، אمـا دאنـشمندאن شـیعه، بـرאی نقـد              هر چند دאنشمندאن אهل سنت بر سند روאیات אو بسیار تأکید کرده           . دאرد
אند و صرف وجـود אنگیـزه رא در אیـن             رآن و سنت تمسک جسته    روאیات אو بیش אز همه به مالکهایی قطعی אز ق         

 .אند موאرد و هیچ مورد دیگری، برאی جعلی دאنستن روאیات کافی نشمرده

                                                 
 .٢١٣ و ٢١٢ ص ،بهاءאلدین .٥٨٧
  .٢١٥همان، ص . ٥٨٨
  .٢١٣ ـ ٢١٥همان، ص : ک.ر. ٥٨٩
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אی אز رאویـان      نهایت آنکه خاورشناسان در ضمن پژوهشهای خود دربارۀ حدیث و تاریخ אسالم، به نقد پاره              
تـرین אیـن      אند که אز جمله مهـم        طور مشخص زیر سؤאل برده     برجستۀ אهل سنت אقدאم کرده و روאیات آنها رא به         

نقد خاورشناسان دربارۀ دو مورد אول و آخر، با نظر منفی دאنشمندאن            . عباس و زُهری אست     هریره، אبن   رאویان، אبو 
شیعه نسبت به آن دو، به طور کلی سازگار אست؛ هر چند אز دیدگاه دאنشمندאن شیعه، نقدهای وאرد بر آنهـا، بـر                       
. ناאستوאری تمام روאیات آنها داللت ندאرد و در مقام نقد و فرאتر אز آن אدعای جعل، به دالیل قطعـی نیـاز אسـت                       

عباس، با دیدگاه دאنشمندאن شیعه و אهل سنت همـسو אسـت،    دیدگاه خاورشناسان دربارۀ جعل روאیت به نام אبن     
تفـاوتی جـدی میـان آرאی خاورشناسـان و          אما در زمینۀ گسترۀ אین جعل و رאههای شناسایی روאیـات درسـت،              

 .خورد مسلمانان به چشم می
 
 
 

 چکیده
در صـحت روאیـات    ) صلی אهللا علیه و آله    (خاورشناسان با توجه به کوتاهی مصاحبت אبوهریره با پیامبر אکرم            

 .אند אو אز آن حضرت تردید کرده
   بـه هنگـام وفـات پیـامبر אکـرم         عبـاس رא بـا توجـه بـه فرאوאنـی، خردسـالی אو                 خاورشناسان، روאیـات אبـن     
، تناقض گسترده در روאیات אو و אهمیت نسبت خونی אو با حاکمـان عباسـی بررسـی و         )صلی אهللا علیه وآله   (

אند و عموم آنها، به گستردگی جعل به نام אو אشاره کرده و با بیان نکـردن رאهـی بـرאی شناسـایی                         نقد کرده 
 .אند زیر سؤאل بردهروאیات אصیل אو، صحت تمامی روאیات אو رא 

خاورشناسان با برخوردی گزینشی و با אدعاهایی کلی، عالمان یهودیُ אالصل رא אز منـابع عمـدۀ אطالعـات                    
 .אند عباس دאنسته אبن

אند که در خدمت به حکومت אمویان و در رאستای پیشبرد אهـدאف آنهـا                 آنها زهری رא אز جمله رאویانی دאنسته       
 .به جعل حدیث پردאخته אست
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 جلسۀ شانزدهم

 شناسیشیعه



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
  .آشنایی با مطالعات خاورشناسان دربارۀ شیعۀ אمامیه 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 یعنی شناسایی אرزش تـاریخی روאیـات و         ،در جلسات پیشین با محور אصلی بحث خاورشناسان در حوزۀ حدیث          

 آشـنا   ،نا، صحابه و تابعـ    ) و آله  صلی אهللا علیه  (پیامبر אکرم   یعنی  شان،    درستی אنتساب آنها به گویندگان ظاهری     
 و نیز آغـاز سـند دאدن بـه روאیـات             کتابت و تدوین   بارۀ مسئلۀ אی مباحث جانبی در     به پاره عالوه بر אین،    . شدیم

 ن بازشناساندیم و گفتیم   اسارא אز دیدگاه خاورشن   ، אبوهریره و زهری     عباس  אبنرאویانی نظیر   پردאختیم و شخصیت    
،  אهل سنت אست که در بخشی אز روند خود، به ویژه در مرאحل نخستین              به حدیث که مباحث خاورشناسان ناظر     

 .مسیری متفاوت با حدیث شیعه رא پیموده אست
 
 
 

 مقدمه
.  شـیعه گـزאرش کنـیم      بارۀ موضوعات مربوط به   آنیم تا به אختصار مطالعات خاورشناسان رא در        ، بر در אین جلسه  

هـای   אند و بـه فرقـه        یعنی אهل سنت متمرکز شده     ،ر فرقۀ אکثریت  خاورشناسان در مطالعۀ אسالم، بیش אز همه ب       
 . אند  توجه کرده، تنها در حاشیهدیگر، אز جمله شیعه

אین حرکت بـا     کرد و    دאپیرشد خود، به تدریج توجه بیشتری به شیعه          به مطالعات خاورشناسان در روند رو    
پیـدא  خاصـی   جایگاه   אهمیت و    نزد خاورشناسان ،  شناسی   אنقالب אسالمی شتابی روزאفزون یافت و شیعه       پیروزی
، همـۀ אبعـاد   دربـارۀ   هنوز  ن خاورشناسان رאهی طوالنی در پیش رو دאرد و          ایشناسی در م     همه شیعه  با אین . کرد

 .אی شکل نگرفته אست  گستردهچندאن، مطالعات  شیعه حدیثییژه جنبۀ به و،تاریخی، کالمی، فقهی، سیاسی
 :توجه کردنکات زیر به  شناسی، باید در موضوع شیعه

 سیار אنـدکی  کتابها و مجالت אصلی ب؛ آگاهی ما אز فعالیتهای خاورشناسان در אین حوزه بسیار محدود אست     )אلف
هـای خاورشناسـی بـه     ها بسیار אندک אست و منابع وאسـطۀ عربـی، کـه در دیگـر حـوزه             ترجمه ،در אختیار אست  

بـا نگـاهی سـنی    بسیار אندک אست و عالوه بر אیـن،   אین موضوع   رساند، در   رسانی در אین زمینه یاری می       אطالع
 .אست شدهگزینش و بررسی 

 تنهـا منـابع  . شناسی אرאئه نشده אست گونه گزאرش جامع یا غیرجامعی אز شیعه توאن گفت که تاکنون هیچ    می) ب
 نها، به אجمال وشناسی אست که نویسندگان غربی آ های برخی אز کتابهای شیعه موجود در אین موضوع، مقدمه
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توאن تا حـدودی      ا אدغام אین אطالعات پرאکنده می     ب. אند  موضوع پردאخته אین  אختصار به گزאرش مطالعات خود، در       
אز فعالیتهـای   دقیـق   توאنـد تـصویری جـامع و          אلبتـه אیـن تـصویر نمـی       فعالیتهای آنها رא به تصویر کـشید کـه          

 .شناسی مستشرقان باشد شیعه
فصل و منصوص אمام علـی        אست که جانشینی بال    گوناگونهای    אی אز فرقه    برאی مجموعه  شیعه عنوאنی عام     )ج
های شیعه، تنها گزאرشی در تاریخ باقی مانـده אسـت، אمـا               אی אز فرقه     אز پاره  ندچ ره. دאرندرא باور   ،  )علیه אلسالم (

אز . نـد دאرهـان אسـالم     دهنـد و طرفـدאرאنی در ج       مـی های آن همچنان به حیات خود אدאمـه           برخی دیگر אز فرقه   
 .توאن אز زیدیه و אسماعیلیه نام برد  شیعه، به جز אمامیه، میهای زندۀ  فرقهترین مهم

بـه ویـژه در چنـدین دهـۀ         و  אند    ها هم توجه کرده     خاورشناسان در مطالعات خود دربارۀ شیعه، به אین فرقه        
ـ    .אند    دهאخیر، کارهای אرزشمندی دربارۀ אسماعیلیه אنجام دא       ا بـه مطالعـات     تنهـ  مـا در אیـن بخـش         ن همـه   بـا אی

 .ختدאخوאهیم پر אمامیه ناسان دربارۀ شیعۀخاورش
 
 
 
 

  در غربشناسی شیعه
تـرین    אند که ما در אینجـا بـه شـش محـور אز مهـم                های گوناگون به بررسی شیعه پردאخته       خاورشناسان אز جنبه  

تاریخ، کـالم، تـرאث و   : אند אز ین محورها عبارت א. پردאزیم  محورهای مطالعات אیشان که با حدیث پیوند دאرد، می        
אکنون ضمن بررسی هر موضوع، مهم آثـار مربـوط بـه آن، بـه ویـژه آثـار                   . شناسی، فقه، ترجمه و حدیث      کتاب

 :کنیم شده، رא معرفی می فارسی ترجمه
 
 
 

 ی تاریخ)אلف
אند، جنبۀ تاریخی شـیعه       تهترین محوری که خاورشناسان در ضمن آن به مطالعۀ شیعه پردאخ            نخستین و عمومی  

אیـن نـوع    . אنـد   گیری و پس אز آن رشد و تکامل شـیعه رא بررسـی کـرده                אست که در وאقع سیر پیدאیش و شکل       
طالعـات مربـوط بـه      محـوزۀ   در  در برخی موאرد    ،  گیری آن    شکل  مطالعه دربارۀ شیعه، در بحث אز نخستین دورۀ       

) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (پیـامبر   بالفاصله پس אز وفات     اتی که   אتفاق صدر אسالم و     حوאدثبا  سیره قرאر گرفته و     
حث مربـوط   ابمدر  ) علیه אلسالم (אز אمام علی    אغلب  در مطالعات مربوط به سیره،      . دאردپیوندی نزدیک   روی دאد،   

 در  توאنـد    نمـی  هـیچ مـورخی   . شـود    אثرگذאر در جنگهای مهم یاد مـی       آورندگان و نیز صحابۀ     نخستین אسالم به  
و ) علیـه אلـسالم   (، حکومـت אمـام علـی         پیامبر ت مربوط به تاریخ אسالم، به אختالف در مسئلۀ جانشینی         مطالعا

. و پیامـدهای آن אشـاره نکنـد       )  אلـسالم  مـا علیه(جنگهای آن حضرت، حکومت אمام حسن و قیام אمام حـسین            
جریـان مخـالف ضـد       به عنوאن یک     ،که علویان به طور کلی در طول دورۀ حکومت אمویان و عباسیان             همچنان
مـورد توجـه    همـوאره    صـفویه نیـز      حکومـت  ،بویه و پـس אز آن       حکومتهای شیعی آل  . אند   مطرح بوده  ،حکومتی
در تـاریخ   حتـی   توאن    در همۀ אین مباحث حتی אگر تاریخ شیعه مد نظر نبوده باشد، نمی            . نگارאن بوده אست   تاریخ
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אهـل  دربـارۀ  در مطالعات تاریخی خاورشناسـان   کهאهل سنت אز אین وقایع مهم، صرف نظر کرد و روشن אست       
 . پردאخته شده אستجدאگانه، به طور ویژه یشیعه به طور ضمنی و در مطالعاتموضوع  به ،سنت

 
 

 مطالعات تاریخی عام
 .ندא کرده به شیعه هم توجه به طور ضمنی ،אسالمکلی تاریخ אسالم و معرفی مربوط به های  نگاشته

نیز   و محمد در مدینه   ،محمد در مکه  های مونتگمری وאت با عناوین        وאن אز نگاشته  ت   אین موאرد می   אز جملۀ 
 ٥٩٠.ی یاد کردن کایتاتاریخ אسالم

 گلدتسیهر نیز אشاره کرد کـه در بحـث אختالفـات            درسهایی دربارۀ אسالم  توאن به      می ،عالوه بر אین موאرد   
 ٥٩١.آن אختصاص دאده אستهای آنان، بخش مفصلی رא به شیعه و אنشعابات  مسلمانان و فرقه

پـس אز درگذشـت پیـامبر       به باور אو،     ٥٩٢.دאند  میمربوط   جانشینی   ئلۀאختالف بر مس  به  אو پیدאیش شیعه رא     
و در אیـن    دאد    روی  بر سر جانشینی אیشان אخـتالف       ، میان یارאن بزرگ آن حضرت       )صلی אهللا علیه و آله    (אسالم  

و پیـامبر    پـسرعمّ شـود؛ چـرא کـه אو        رאی جانشینی برگزیـده     دאدند که علی ب      ترجیح می  میان گروه אقلیت شیعه   
  ٥٩٣. بود، فاطمه، و אضافه بر آن شوهر دخترش אوترین خویشاوندאن نزدیک

بـاره    אو در אیـن    .ناتوאن بودنـد  نیز  ) علیه אلسالم ( خالفت حضرت علی     تثبیت אین گروه حتی אز      ،با אین همه  
 : نویسد می

چند ناچیز، در عهـد       هر ،د دאده بود، باز هم جنبشی     با همۀ رنگِ مذهبی که אبوبکر به خو       
 علی رא بـرאی خالفـت    ، شورشیان مذهبی  .وی در کنار جنبش دشمنان سیاسی אو رخ دאد        

 ینی مرتبـۀ علـی حتـی جانـش   אمـا  شمردند،   دیدند و אین حق אو رא خدאیی می         سزאوאرتر می 
 بود بیعت مـسلمانان     ند و ناچار  چهارم رא نیز نتوאنست به کمک אیشان برאی خود تثبیت ک          

 ،رد و אز אین رو ناچار شد با خونخوאهان عثمان و سردאر אیـشان ودست آه  شهرها رא ب همۀ
 ٥٩٤. אموی بجنگدمعاویۀ

 : کند אو אضافه می
های مـذهبی    زیرא که אنگیزه ؛אین مخالفت به طور طبیعی رنگ مذهبی نیز به خود گرفت          

 ٥٩٥.بر آن غالب بود
 بـا حکومتهـای بعـدی کـه         ،)علیـه אلـسالم   ( پس אز کشته شدن علـی        ،یانکند که علو    אو سپس אشاره می   

بـه   کـه    یو در همۀ دورאنهای تاریخ אسـالم، در هـر فرصـت           .  به مبارزه برخاستند   ،حکومت رא غصب کرده بودند    
 ٥٩٦.کردند سازمانهای دولتی אسالم قیام میآشکارא علیه  ،دآوردن دست می

                                                 
 .هـم אشـاره دאرنـد     ) علیه אلسالم (مام علی   کند که در ضمن به موضوع جانشینی و خالفت א            אشاره می  وناگونی هالم به آثار گ    .٥٩٠

 .٦٢هالم، ص : ک.برخی אز אین آثار، کتابهای کلی تاریخ هستند؛ ر
 .ها  پانوشت،٤٣٧ ـ ٥٢٢  ص،٢  ج، دربارۀ אسالمدرسهایی گلدتسیهر، .٥٩١
 .٤٤٧ ص مان، ه.٥٩٢
 .٤٣٩ همان، ص .٥٩٣
 .٤٤٠ همان، ص .٥٩٤
 .٤٤٧ همان، ص .٥٩٥
 . همان.٥٩٦
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، در بحث אز جریانهای تفسیری نیز فصلی رא به تفـسیر            سالمیمذאهب אلتفسیر אال    خود گلدتسیهر در کتاب  
 تحریـف  אو باور    نکهאی אز جمله    ؛ شیعه אست  در برخی موאرد دربردאرندۀ باورهای     که   ٥٩٧شیعه אختصاص دאده אست   
 ٥٩٨.، منابع شیعی نیست אو در حالی که هیچ یک אز مستندאت אست،هאدقرآن رא به شیعه نسبت د

 
 دربارۀ شیعهمطالعات تاریخی جدאگانه 

. אنـد   ه  خاورشناسان، آثار جدאگانۀ معدودی رא به بررسی روند تاریخی پیدאیش شیعه و باورهای آن אختـصاص دאد                
ـ هالم در کتاب خود     گفته شده אست که       یولیـوس   پـژوهش  تـشیع رא     أآغـاز بررسـی علمـی در منـش         ٥٩٩،شیعت

چـاپ  مـیالدی    ١٩٠١در سـال    کـه    ،مאحزאب مذهبی سیاسی مخالف در صدر אسال       نامدر کتابش با    ) لهاوزنو(
 : نویسد دאند و می  می،شده بود

. ه אست شدنتشر  مאین تحقیق هنوز معتبرترین אثری אست که تاکنون دربارۀ אین موضوع            
 هنوز خارج אز چارچوب مطالعات کلی       جدאگانه، به عنوאن یک آیین      ،شیعهپژوهشها دربارۀ   

رא شـروع  ان به تـازگی شـناخت تـشیع    مطالعۀ تطبیقی אدی. אسالمی صورت نگرفته אست 
 ٦٠٠.گونه شرح کامل و جامعی دربارۀ شیعه وجود ندאرد  هنوز هیچکرده אست و

 ٦٠١:کند که به شیعه אختصاص دאرد  در مطالعات خاورشناسان אشاره می دیگرهالم به دو אثر
منتشر شـده אسـت و       میالدی ١٩٣٢ به אنگلیسی که در سال       مذهب شیعه אی אز دونالدسون با عنوאن          ـ نگاشته ١

 ٦٠٢.جایگاه نخست رא دאرא אستدر میان گزאرشهای علمی مربوط به شیعه 
 منتـشر شـده     ١٩٨٥ کـه در سـال       אی بـر אسـالم شـیعی        مقدمه موجان مومن با عنوאن      توسطـ معرفی شیعه    ٢

 ٦٠٣.אست
یعه אختـصاص   ، نیز یاد کرد که به معرفی کلـی شـ          تشیعدر کنار אین آثار باید אز کتاب خود هالم، با عنوאن            

 .دאرد و به فارسی نیز ترجمه شده אست
» شـیعۀ علـی   «دאند و دربارۀ پیدאیش عنـوאن         می» حزب«ی  ارא به معن  » شیعه«،  تشیع ،هالم در کتاب خود   

 : نویسد می
نامی بـود کـه در کشمکـشهای אیجادشـده بـر سـر جانـشینی                ) علیه אلسالم (شیعۀ علی   

  به אفـرאدی دאده شـد کـه אز پـسرعمو و            ، هجری ٣٥ مقتول در سال     ،عثمان، خلیفۀ سوم  
 ٦٠٤.کردند طالب طرفدאری می دאماد پیامبر، علی بن אبی

                                                 
 .٢٨٦ ـ ٣٣٦  ص،تفسیر אإلسالمیهאلمذאهب  گلدتسیهر، .٥٩٧
 .٢٩٣ ـ ٢٩٤ ص مان،ه: ک. ر.٥٩٨
بـه  با نام تشیع که توسط آقای محمدتقی אکبری    אست  به زبان آلمانی چاپ شده      میالدی   ١٨٨٨ אین کتاب در אصل در سال        .٥٩٩

هـای آن بـه    مـه برאی אطالع אز سال نشر و ترج   . به همت نشر אدیان چاپ شده אست      شمسی   ١٣٨٤و در سال    شده  فارسی ترجمه   
 .٦٠ و ٥٩ ص  ،٧٩ و ٧٨های  شماره، کتاب ماه دین، »...فهرست مطالعات شیعی«رحمتی، : ک.زبانهای אروپایی و معرفیهای آن؛ ر

 .١٩، ص تشیع  هالم، .٦٠٠
 .٢١و  ٢٠ همان، ص .٦٠١
 .١٩٣٣ ,Dwight M.Donaldson,the Shiite Religion, Londoon:  مشخصات التین کتاب.٦٠٢
 Moojan Momen, An introduction to Shiism, The history and Doctrine of :تـین کتـاب   مشخـصات ال .٦٠٣

twelwer Shii Islam, oxford, ١٩٨٥. 
 .١٥ همان، ص .٦٠٤
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 :دאند های سیاسی می گیری تشیع رא אنگیزه  אصلی شکلدلیلאو 
هرگـز،  شیعیان در تالش برאی کسب قدرت سیاسی به صورت یک حزب ظهور کردند و               

در میـان    ماننـد آن زمـان،       ،ونאکنـ . ندאز دست ندאد   سیاسی خود رא     ین ویژگی تسخنאین  
אی رא در     هـای جدאگانـه     دین و سیاست با یکدیگر وאبستگی نزدیک دאرد و حـوزه          شیعیان  

شیعیان در بخش אعظم تـاریخ خـود نـاگزیر אز حفـظ             . دده  אذهان مسلمانان تشکیل نمی   
ف به سـر    موضع مخالف سیاسی خود بودند، אما هرگز، حتی در دورאنی که در نهایت ضع             

 ٦٠٥.אند  خویش در به دست گرفتن قدرت غافل نبودهند، אز توאن بالقوۀبرد می
 : پدیدאر شد شدن آنها אز بقیۀ گروههای אسالمی خاص شیعی، به تدریج با جدאباورهایאو دیدگاه אز 

رא به کـار    » אنتخاب«توאن אصطالح     تردید می   برאی ذکر منشأ گسترش جدאگانۀ تشیع، بی      
ـ אی بر سر אثنای مشاجرهمسلمانان صدر אسالم در . برد   אقتدאر وאقعی و تعیین رهبر دینی 

شده به ناچـار     زده  وقتی گروه عقب   ند، אما گرفتار אنشعاب شد  ) אمام(سیاسی بر حق خویش     
 אصلی  دلیل فرאتر אز    ی،به موضع مخالف رאنده شد، در אندک زمانی در آن ویژگیهای خاص           

 کـه همـان אمامـان       شانئאولیا خاص با    پیوندی:  پدید آمد که عبارت بودند אز      ،אین شکاف 
 ؛ אعمال عبادی خاص در دیـن؛       سنن شرعی آنان که אز אمامان אقتباس کرده بودند         ؛بودند

 رسوم مذهبی خاص که بـا شـور و אشـتیاق در رאه رسـیدن بـه                  ؛אعیاد ویژه و زیارتگاهها   
 ٦٠٦. و سرאنجام ظهور روحانیتی که منحصر به شیعه אست؛شدند مقصود متحمل می

کـه بتـوאن آن رא عقیـدۀ دینـی         אسـت   چنان جدی ندאنـسته       אو تفاوت شیعه و אهل سنت رא آن        ،אین همه با  
گونـه کـه در مـسیحیت بـه کـار             ، آن گذאری رא برאی آن      تلقی کرد و אصطالح درست آیینی و بدعت        אی  جدאگانه
 :אند، به کار برد رود و برخی خاورشناسان نیز آن رא بر אین گروه אطالق کرده می

 تفاوتهای موجود میان شیعیان و אکثریت مسلمانان ـ سنیان ـ چندאن زیاد نیست کـه    اאم
تفاوتهـای  .  ... אی به شمار آورد تشیع دوאزده אمام یا هفت אمامی رא بتوאن دینهای جدאگانه  

تشیع تـا آنجـا   . کالمی و אصول אعتقادی در تمایز میان تشیع و تسنن نقشی فرعی دאرند     
پذیرنـد، ولـی یـک     رא می) אمام(رود که پیروאنش یک رهبر معین       یک مذهب به شمار می    

برאی ) گذאری آیینی ـ بدعت  درست(אستفاده אز تقسیم دوگانه . عقیدۀ دینی جدאگانه نیست
 ٦٠٧.دهد تسنن و تشیع تصویری نادرست رא پیش روی ما قرאر می

 : نویسد باره می  در جای دیگر در אینوهم
شود، با مذאهب سنی      نیز نامیده می  » جعفری «، אمام ششم  مذهب אمامی که با אنتساب به     

  ٦٠٨.تفاوتی چندאن بیشتر אز فرق خود אین مذهبها با یکدیگر ندאرند
 אرث  و אذאن، وضو، روאیات אئمه، אجتهاد، متعـه، طـالق  ئلۀشیعه در مسدیدگاه به تفاوت به אجمال   אو سپس   

 ٦٠٩.دهد ی برאی אیشان رא شرح میکند و با بسط بیشتری، زیارت אئمه و عزאدאر אشاره می

                                                 
 .١٦ و ١٥، ص تشیع  هالم، .٦٠٥
 .١٧ و ١٦، ص مان ه.٦٠٦
 .١٧، ص مان ه.٦٠٧
 .٢٤٠، ص مان ه.٦٠٨
 .٢٤٠ ـ ٢٥٠، ص مان ه.٦٠٩
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 آثـار  ،אنـد  شـیعه پردאختـه  دربـارۀ   نـسبتاً جـامع   אی  ی به مطالعـه   که به طور אختصاص   در کنار دو אثر یادشده      
 :توאن در دو دسته جای دאد متعددی نیز مرتبط با אین موضوع نگاشته شده אست که אین آثار رא می

 
 

  موردی تاریخیمطالعات
هـایی אسـت      توאن یافت و آن نگاشته      مینیز  ها     دیگری אز نوشته   ضمن نوع در  رא  ۀ شیعه    خاورشناسان دربار  آرאی

های مـرتبط      אین نوع نگاشته    تعدאد .که ناظر به אفرאد مختلف، جریانهای گوناگون یا رویدאدهای مهم تاریخ אست           
 شیعه אهمیـت بـسزאیی    ان دربارۀ   ی و بررسی آنها، در شناخت دیدگاه خاورشناس       رآو  ست که جمع  אبا شیعه، بسیار    

زبان که   غیر אز مجالت غربی   . ها، معموالً به صورت مقاله در منابع مختلف پرאکنده هستند           אین نوع نگاشته  . دאرد
ست که  אدسترسی به آنها در אیرאن چندאن آسان نیست، منبع بسیار مهم دیگر برאی אین مقاالت دאیرة אلمعارفها                  

موجـود אسـت و در       آن نیـز      درخور بررسی אست که نـسخۀ אلکترونیکـی        )EI( אسالمدאئرة אلمعارف   ن آنها   ایمאز  
ی که  گوناگونאز میان مدخلهای    . אند   خاورشناسان سرآمد אز کشورهای جهان مشارکت دאشته       ،نوشتن مقاالت آن  

 گانـه    ، مـدخلهایی کـه بـه אئمـۀ دوאزده         ردאدאرتبـاط   لمـان و رخـدאدهای تـاریخی مهـم آن           ، عا باورهـا با شیعه،   
 .کنیم در אینجا، אین مقاالت رא به صورت گذرא مرور می. ستאختصاص یافته אست، ممتاز א) م אلسالمعلیه(

אمام علی، אمام حـسن و אمـام حـسین          «های مربوط به      ، یعنی مقاله   مقالۀ آن  سهאین دوאزده مقاله،    میان  אز  
אمام سـجاد   «ته شده אست، مقالۀ     یری، خاورشناس پرکار אیتالیایی نگاش     توسط خانم وچیا وאلی   ،  »)علیهم אلسالم (
 تـدوین کـرده     ، شهیر אنگلیـسی   رא نیز برنارد لوئیس، خاورشناس    » )علیه אلسالم (אمام هادی   « و   »)علیه אلسالم (

 .אست
، »)علیـه אلـسالم   (אمـام جـوאد     «،  »)علیه אلسالم (אمام صادق   « های  ، یعنی مقاله  مقاالت دیگر אین مجموعه   

ن آمریکـایی،   س بـه ترتیـب توسـط هاجـ        »)علیـه אلـسالم   (אمام زمان   «و   »)علیه אلسالم (אمام حسن عسکری    «
 . مادلونگ آلمانی، אلیاش אسرאئیلی و یوهان ترهار نگاشته شده אست

ترین مقاله دربارۀ אمـام        مفصل .یکسان نیست ) علیهم אلسالم (دربارۀ אئمه   دאئرة אلمعارف   حجم مقاالت אین    
سـپس אمـام حـسن      و   ؛در ده ستون  ) علیه אلسالم ( آن אمام علی     پس אز و   ؛ ستون هفدهدر  )  אلسالم هیعل(حسین  

و دو سـتون؛    ) علیهم אلـسالم  ( אمام سجاد     و אمام کاظم، אمام باقر   مدخلهای  . אستستون  شش  در  )  אلسالم هیعل(
و אمامـان پـس אز אیـشان אختـصاص دאده     )  אلسالمماعلیه(، אمام رضا ی به אمام صادق  یک ستون  مدخلهای کوتاهِ 

 . شده אست
 :توאن אشاره کرد دربارۀ אین مقاالت، به طور کلی به موאرد زیر می

به کار بردن אلقاب و אحترאمات معمول برאی همۀ אشخاص و بزرگان در دאئرة אلمعارفها معمول نیـست کـه                    ) אلف
ان، و چه سایر دאنشمندאن مـورد אحتـرאم مـسلمان         ) علیهم אلسالم (אین نکته در אین مجموعه نیز، چه دربارۀ אئمه          

، باید گفت که شیعه به لحاظ جایگـاه دینـی، علـم و    )علیهم אلسالم(אما دربارۀ אئمه אهل بیت . אعمال شده אست  
عـصمت کامـل دאرنـد و نـه تنهـا           ) علیهم אلسالم (عمل آنها، نگاهی ویژه به אیشان دאرد؛ אز دیدگاه شیعه، אئمه            

شوند و نه تنها در رفتار کردאر خود،          ز گرفتار نمی  شوند، بلکه به هیچ خطا و אشتباهی نی          گناهی نمی   مرتکب هیچ 
شـیعه  . دهنـد  پیرو هوی و هوس و حب قدرت نیستند، بلکه بهترین عملکرد رא در شرאیط زمانی خود אنجام مـی       

کند و گزאرشهای خالف אین אصل رא نقـد          אعمال و رفتار אئمه رא هموאره با توجه به אین مبانی تبیین و تحلیل می              
 אنـد، چنـین مبنـایی رא، دربـارۀ אئمـه             با אین همه خاورشناسانی که אین مـدخلها رא نگاشـته          . پذیرد  کند و نمی    می
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باور ندאرند و אز אین رو در تحلیل وقایع و نیز پذیرفتن گزאرشـها، مطـالبی ناسـازگار بـا آن رא بـا       ) علیهم אلسالم (
یری، در مـدخل אمـام حـسین           אست که وאلی   های آن، مطالبی    אز جمله نمونه  . پذیرند  אعتماد به منابع تاریخی می    

 :دربارۀ آن حضرت آورده אست) علیه אلسالم(
گرفـت،    خرده مـی  ) علیه אلسالم ( به برאدرش حسن     ،אو به دلیل وאگذאری قدرت به معاویه      

بـه  . در حالی که خود در قبال دریافت یک یا دو میلیون درهم به אیـن אمـر گـردن نهـاد                 
 ٦١٠.رفت تا هدאیای بیشتری دریافت کندعالوه، אو به دفعات به دمشق 

و دروغ مشهور دربارۀ אزدوאجهای گوناگون آن       ) علیه אلسالم (که همین نویسنده دربارۀ אمام حسن         همچنان
 بودن آن حضرت، به نقلهای אهل سنت אعتماد کرده אست و تعدאد زنـان آن حـضرت          » مطالق«حضرت و لقب    

 ٦١١.دאند  نفر میچهارصد تا سیصد אیشان رא بین אی  مورد و زنان صیغهنود یا هفتاد، شصترא 
و آن همـه عظمـت،      אسـت   نیز، با نگاهی نقادאنه نوشـته شـده         ) علیه אلسالم (مقالۀ مؤلف دربارۀ אمام علی      

 אو به رشادتهای אمـام      ندچهر. بازتاب چندאنی در مقاله ندאرد    ) علیه אلسالم (گذشت و درאیت و شجاعت אمام علی        
کومت، دیـدگاهی   به ویژه در دورאن ح،کند، אما در تحلیل عملکرد آن حضرت شاره میدر جنگهای صدر אسالم א 

 ،عام تشبیه کرده و بر آن אست که ظاهرאً אمـام       نکه مؤلف، جنگ نهروאن رא به قتل      אی אز جمله    بسیار متفاوت دאرد؛  
 ٦١٢.کردند خود نخستین کسی بودند که אز אین وאقعه אبرאز تأسف می

در نگـاه   ) علـیهم אلـسالم   (دهی به رخدאدها و فرאزهـای مختلـف زنـدگی אئمـه                אولویت  در نگاشتن مدخلها،   )ب
אند کـه    در برخی موאرد به تفصیل سخن گفتهز אین روبا دیدگاه ما متفاوت אست و אدر برخی موאرد   خاورشناسان  

אز . ل وجود دאشـت    که אنتظار تفصی   یحالدر  אند،    به אجمال بحث کرده   نیز  رفت و در موאردی       خالف آن אنتظار می   
אختـصاص دאده شـده     ) علیه אلسالم (ستونی אست که به אمام صادق       دو  مدخل کوتاهِ  ،های روشن آن    جمله نمونه 

در حادثۀ کربال و پس אز آن، جایگـاه אمـام          ) علیه אلسالم (عالوه بر אین موضوعاتی نظیر نقش אمام سجاد         . אست
و مـسئلۀ مهـدویت و      ) علیه אلسالم (אت علمی אمام رضا     گیری فقه جعفری، مناظر     در شکل ) علیه אلسالم (صادق  

אز سوی  . ستא رنگ طرح شده   بسیار کم אی    به گونه ، אز جمله مباحثی אست که در אین مقاالت           آن אقوאل پیرאمون 
هـای مختلـف      با فرقـه  ) علیهم אلسالم (با خلفا، روאبط אئمه     ) علیهم אلسالم (دیگر برخی مباحث چون روאبط אئمه       

، אنـشعابات و אختالفـات   )علـیهم אلـسالم  (گیری אئمه دربارۀ قیامهای شیعی، مسئلۀ جانشینی אئمه         شیعی، موضع 
، مورد توجـه نویـسندگان مـدخلهای אئمـه           אئمه  وفات طبیعی یا قتل    گیری فرق شیعی و مسئلۀ      عیان و شکل  شی

 . قرאر گرفته אستدאئرة אلمعارف در ) علیهم אلسالم(
אند، بـه     رگذشت אمامان، روאیت مشهور شیعی رא که همۀ אمامان به شهادت رسیده            مؤلفان مقاله دربارۀ شیوۀ د     )ج

אنـد، مـورد       قول به شهادت אمامان مختلفی رא که بعضاً به زهر کـشته شـده              ز אین رو  אند و א    عنوאن אصل نپذیرفته  
 نقـل   بـر אسـاس    رא   )علیه אلـسالم  (درگذشت אمام رضا    یل  لد به عنوאن نمونه برنارد لوئیس،       ؛אند  مناقشه قرאر دאده  

کند و وفـات אمـام رא در          کند، אما با نقلی אز طبری در אین אمر تردید می            نگارאن شیعی، مسمومیت אعالم می     تاریخ
هم، مرگ אمام رא به طـور طبیعـی   ) علیه אلسالم(همو در مدخل مربوط به אمام هادی        ٦١٣.دאند  نتیجۀ کسالت می  

                                                 
  .EI٢طالب،  مدخل حسین بن علی بن אبی. ٦١٠
 .EI٢طالب در   مدخل حسن بن علی بن אبی.٦١١
 .EI٢طالب در   مدخل علی بن אبی.٦١٢
 .EI٢ مدخل علی אلرضا در .٦١٣
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به روאیتی شیعی مستند אست، אفزون بـر אینکـه در   אیشان تنها یت که قول به مسموم   و بر אین باور אست      دאند    می
 ٦١٤. هم אز אمام به عنوאن یکی אز شهدאی علوی یاد نشده אستمقاتل אلطالبیین

 خاورشناسـان، بـا نگـاهی تـاریخی بـه منـابع             ، ماننـد همـۀ    )علیهم אلـسالم  (אئمه   مؤلفان مقاالت مربوط به      )د
ا تقدم تاریخی کتابهـا     تنهنابع مورد אستنادشان در چنین گزאرشهای تاریخی،        بندی آنها אز م    אند و אولویت    نگریسته

 در  אز אیـن رو    ؛نـد کن  دربارۀ کتابها אعتنـا نمـی      ، و در موאرد دیگر אهل سنت      ،گذאری شیعیان   אرزشبه  بوده אست و    
 אلبته אز منابع    .אند   אستناد کرده   شیعی بسیار بیشتر אز منابع   )  ه٣١٠ م(بسیاری אز موאرد، به نقلهای تاریخی طبری        

برخـی  با אین همه    . אند  هم غافل نبوده  ...  و   صفینقعة و مفید،   אرشاد،  کافیشیعی، به ویژه منابع دست אول مانند        
 شایـستۀ  بـا باورهـای نویـسندگان אیـن کتابهـا،        سویی  همشده در تاریخهای شیعیان رא به دلیل         مطالب گزאرش 

ین شخـصیت אئمـه   یـ אند و در نتیجه با אعتماد به منابع אهل سـنت در تب     ندאنسته و در آن تردید روא دאشته       دאعتما
 ٦١٥. با تلقی شیعه متفاوت אست، به ویژه در جزئیات،אند که تصویری אز אیشان אرאئه دאده) علیهم אلسالم(

، به عنوאن برخـی     אسالمدאئرة אلمعارف   و شیعه در    ) علیهم אلسالم (در کنار مجموعه مقاالت مربوط به אئمه        
 خاورشناسـانی אسـت کـه مقـاالت          אز جملـه   المـنس، . کنـیم   هم אشاره مـی   االت دیگر در همین موضوعات      مق

אز אمامیه تا   «توאن אز مقاالت      ، می فاطمه و دخترאن محمد   کتاب  ، عالوه بر    אوآثار  אز  .  دאرد  زمینه ی در אین  گوناگون
 بررسـی سـلطنت معاویـۀ אول؛      « مقاالت   که در   همچنان ؛نام برد نیز  » طالب  دربارۀ علی بن אبی   «و  » عشریه אثنی

» مطالعاتی دربارۀ دورۀ אمویان   «و  » سفیان معاویۀ دوم یا آخرین خلیفۀ آل     «،  »خالفت یزید אول  «،  »אمویخلیفۀ  
 وچیـا .  نـسبت بـه אسـالم مـشهور אسـت          متعصب به دאشتن دیدگاه     المنس. نیز مطالبی دربارۀ شیعه آمده אست     

نیز در אین   شته אست، مقاالت دیگری     نگارא  ) علیهم אلسالم (ربوط به אئمه    ترین مدخلهای م     که مفصل  ،یری وאلی
و نیـز    »اضـیه אبگیری خوאرج بر אساس منـابع         ن علی و معاویه و کناره     ایمدرگیری  « آنها   زمینه دאرد که אز جملۀ    

 شریف  ، آن  و مؤلف  نهج אلبالغه هایی هم دربارۀ      אو نگاشته . אست» گیری خوאرج   درگیری علی و معاویه و کناره     «
 ٦١٦. دאرد،رضی

 
 
 
 ی کالم)ب

بـه  خاورشناسان אز دیرباز    .  کالمی אست  ، دیدگاه  به بررسی شیعه پردאخت    محورتوאن אز آن      محور دیگری که می   
 هـم بـه     دאئرة אلمعارف אسالم  אند و در      مطالعه قرאر دאده  آنها رא مورد    و  کرده  دیدگاههای کالمی אهل سنت توجه      

  دیدگاههای متکلمان אهل سنت رא در אیـن موضـوعات          אغلب، فقط  אما   ،אند  ره کرده تفصیل به مباحث کالمی אشا    
 خاورشناسان אسـت و      کالمی، عالمان شیعی، אمری بسیار متأخر در مطالعات        پردאختن به آرאی  . אند  در نظر گرفته  

                                                 
 .EI٢ مدخل אلعسکری، در .٦١٤
، کتـاب مـاه دیـن   אز مهردאد عباسی و سـیدعلی آقـایی ـ    » אمامان شیعه در دאیرة אلمعارف אسالم«:  برאی אین بخش אز مقاله.٦١٥
؛ ٥٨ و ٤٨ ص ،همین مقاله : ک. ر ،EI٢ بسیار אستفاده شد؛ برאی אطالع אز برخی مدخلهای مرتبط با شیعه در              ٧٥ و   ٧٤های    مارهش

 ،همان مقالـه  : ک.ر) EI٢ (دאیرة אلمعارف אسالم  برאی آگاهی אز برخی مقاالت فارسی در مصرفی و نقد مقاالت مربوط به شیعه در                
 .٤٨ص 
فهرسـت  «مقالـۀ رحمتـی،   : ک.ر ؛٥٦ ـ  ٥٨ ص ،مقالۀ عباس آقـایی : ک. ر،ط با شیعهلیفات مختلف مرتبأ برאی مقاالت و ت.٦١٦

 .٧٨ ـ ٧٩، ص کتاب ماه دین، »مطالعات شیعی به زبانهای אروپایی
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ست که خود   ن نویسندگان در אین موضوع א     نخستی ادلونگ، خاورشناس آلمانی، אز جملۀ     ویلفرد م  رسد  به نظر می  
علم کـالم  «אی به نام   مادلونگ در مقاله   ٦١٧.گیری آثار بعدی در אین موضوع دאشته אست         نقشی אثرگذאر در شکل   

در مقایـسه بـا      طرح کلی تکامل علم کالم شـیعی رא          ،منتشر شد میالدی   ١٩٧٠ که به سال     ،»אمامی و معتزلی  
، کـه هـر دو بـه فارسـی      אثـر مهـم دیگـر   دو، پـس אز אو . دکـر پیشرفتهای مشابه در علم کالم معتزلی بررسی    

های سه    جانبه و تطبیقی אندیشه    مارتین مکدرموت در بررسی همه    نخستین אثر، پژوهش    . אند، مطرح אست    درآمده
های کالمی    אندیشهدر کتاب   )  ه٤٣٦م  (و سید مرتضی    )  ه٤١٣( مفید   ،) ه٣٨١م  ( صدوق   ،متکلم بزرگ شیعی  

 ٦١٨. אستشیخ مفید
 : کند ع کتابش رא چنین معرفی میکدرموت خود موضوم

هدف کتاب حاضر تحقیق در شباهت و אختالف میان کالم مفید و אعتزאل אست و در آن                 
. ، معلـوم کنـیم  کوشیم تا مقامی رא که مفید در گسترش علم کالم شیعی אمـامی دאرد          می

بـا کـالم قاضـی      آن   و در مقایـسۀ   عبارت خوאهـد بـود אز مطالعـۀ کـالم אو            گام نخست   
سپس برאی آنکه مقـام مفیـد رא در کـالم אسـالمی معلـوم                ... .لجبار معتزلی بصری  عبدא
 و سپس با شـاگرد  ،بابویه قمی   یعنی אبن  ، وی رא با معلم و سلفش در رهبری אمامیه         ،کنیم

 مقایسه خوאهیم کرد که אو نیز نـزد عبـدאلجبار درس            ، شریف مرتضی  ،و جانشین خودش  
: ای متفـاوت خوאهـد بـود      دאرאی سه بخـش بـا طولهـ        کتاب حاضر    ،بنابرאین. خوאنده بود 

بابویـه؛ و بـاالخره        پس אز آن مقایـسه بـا אبـن         ؛ علم کالم مفید با אعتزאل     نخست مقایسۀ 
نخستین مقایـسه نـشان خوאهـد دאد کـه در دو مـسئلۀ              .  کوتاهی با سید مرتضی    مقایسۀ

 ،مکتـب بغـدאد   توحید و عدل، אندیشۀ مفید با معتزلیان موאفق אست و وی در جزئیـات אز                
אختالف عمدۀ مفید با معتزلیان در مسئلۀ אمامـت و          . کند   می پیروی ،بیش אز مکتب بصره   

بـین   ةمنزلدر مقابل وضع متوسط یا      (در وضع شخص مرتکب گناه کبیره در אین جهان          
مقایسۀ شیخ مفید بـا     . אست) معتزله» وعده و وعید  «در مقابل   (و در جهان دیگر     ) معتزلیان אلمنزلتین

ن دبـر  بابویه نشان خوאهد دאد که אختالف وی با אستاد محدثش در دفـاع אز بـه کـار                  نאب
אیـن  همچنـین   . عقل در بحثهای دینی אست که خود فرאیند خدאشناختی علم کالم אست           

  که شیخ مفید حرکت خود رא אز آن آغاز کرده          ، خوאهد شد که حدیثیگری شیعه     אمر آشکار 
 در  مقایـسۀ . لیان نزدیک אسـت   معتزدیدگاههای   ، بیش אز حدیثیگری אهل تسنن به      אست

 سید مرتـضی نـشان خوאهـد دאد کـه سـید             ، یعنی مقایسۀ آرאی مفید با آرאی      بخش سوم 
بدین ترتیـب   . ... אستتری به جانب אعتزאل بردאشته        گام فرאخ در مقایسه با مفید     مرتضی  

سید مرتـضی قـرאر     تر    گرאیانه  بابویه و אعتزאل رهبری عقل     شیخ مفید میان حدیثیگری אبن    
 ٦١٩.گیرد می

                                                 
אمیـر  و در پـی אو      کربن  ؛ الزم به ذکر אست که در بررسی کلی אز شیعه، نگاه عرفانی              ١٣ ص   ،אشمیتکه، مقدمۀ مترجم  : ک. ر .٦١٧

 .ت که אلبته جریان مهمی אستمطرح نشده אسمعزی 
 چـاپ شـده     ١٣٦٥آمـده و در سـال         توسط אحمد آرאم به فارسـی در       ، چاپ شده אست    میالدی ١٩٧٨ אین کتاب که در سال       .٦١٨
 .אست
 .٦ و ٥ مکدرموت، ص .٦١٩
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  אسـت کـه توسـط خـانم زאبینـه          های کالمی عالمه حلـی        אندیشه،  دوم אثر مهم    ٦٢٠،در کنار برخی مقاالت   
 . به پایان رسیدمیالدی  ١٩٩٠ در سال سالۀ دکترא و با رאهنمایی مادلونگ به عنوאن ر٦٢١אشمیتکه

 ١٢٦فـصل دوم    در  . ده אسـت  صاص دא نامۀ عالمه אخت    به زندگی   رא کتابنخست אین   خانم אشمیتکه فصل    
 ،ی آنها، معرفی و در فصل سوم به موضوعات کالمـی          یها  یهشرحها یا ردّ  به همرאه     رא אثر منسوب به عالمه حلی    

ه حلـی پردאختـه   عید אز دیدگاه معتزله، אشـاعره و عالمـ  و و אعاده و وعد و      نند عدل، نبوت، صفات خدאوند، فنا     ما
گفتـه روشـن     تا موאرد אتفاق و אختالف آن رא بـا دو دیـدگاه پـیش              אست   یده تطبیقی کوش  אست و در یک مقایسۀ    

 ٦٢٢.کند
شـده همچنـان در آغـاز رאه          پژوهشهای خاورشناسان در موضوعات کالمی شیعی با وجود کارهای אنجـام          

م در در אطالعات یا دאوریهای آن، پیش אز آنکه بـه صـورت אصـلی مـسلّ       موجود  الزم אست تا אشتباهات     و  אست  
 .های אین حوزه درآید، אستخرאج و به زبانهای غربی معرفی شودپژوهش

 
 
 
  ترאثشناسی و אحیای کتاب )ج

 .شناختی و ترאثی אست کتابجنبۀ  به بررسی شیعه پردאخت، دیدگاهتوאن אز آن  محور دیگری که می
 אسالمی، یافـت     دربارۀ آثار   ترאثی مهم، אز بروکلمان و سزگین      توאن در دو فهرست     گونه مطالعات رא می     אین

آثـار شـیعی     که در אین موضوع دربـارۀ        אند، אما کار ممتازی      کتابهای شیعی نیز אشاره کرده     که در برخی موאرد به    
 אست کـه    طاووس و אحوאل و آثار אو       אبن ۀکتابخان با عنوאن    ، مهم و אرزشمند אتان کلبرگ     شده אست، تألیف  אنجام  

بـه  شمـسی    ١٣٧١ول جعفریان و سید علی قرאئی در سـال          چاپ و به همت آقایان رس     میالدی   ١٩٩٢در سال   
طـاووس رא تـا حـد         אرزشمند کوشیده אست تا کتابخانـۀ אبـن        پژوهشکلبرگ در אین    . فارسی ترجمه و چاپ شد    

طـاووس، بـرאی     الی آثار אبـن     אطالعات جزئی که کلبرگ אز البه     . אمکان با אستفاده אز آثار دیگرش بازسازی کند       
ن  مترجمـا  کـه אی אسـت؛ بـه گونـه   אنگیز و آموزنده  و روش אو بیرون کشیده אست، אعجاب  تصویر زندگی، عقاید    

 : אند نوشتهکتاب در مقدمه، دربارۀ آن 
 خود به موضوعی خاص، کتابی      ییباید توجه دאشت که کتاب به لحاظ توجه نسبتاً אستثنا         

. آیـد   مـی  אثری نوین و تالشی سـودمند بـه شـمار            شناسی  کتابباאرزش بوده و در زمینۀ      
توאنـد    نگاهی گذرא به کتاب می    . جای آن نمایان אست     مؤلف אز جای   تحقیق، تتبع و دقت   

 در  ... .سو و دقت و عمق آن رא אز سوی دیگر آشـکار سـازد              دאمنه و وسعت کار رא אز یک      
طرفی אو در طرح      طاووس و אمانتدאری وی در نقلها و بی        لف به אبن  ؤعین حال אز אحترאم م    
 ٦٢٣.کنیم یمباحث ستایش م

                                                 
 .٤ پ ،١٥ ص ،אشمیتکه: ک. ر؛ دو مقاله אز سوردل دربارۀ معرفی אمامیه توسط شیخ مفید אست.٦٢٠
 . مقدمۀ مترجم،١٣ ص ؛ אشمیتکه:ک.، ر و برخی آثار برאی شرح کوتاه.٦٢١
 . مقدمۀ مترجم،١٤ و ١٣، ص مان ه.٦٢٢
 . مقدمۀ مترجمان،٩، ص کتابخانه کلبرگ، .٦٢٣
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 ی فقه)د
رسـد مطالعـات      به نظـر مـی    . جنبه بررسی کرد، فقه אست    אز آن   توאن    دیدگاههای شیعه رא می    که   محور دیگری 

دאئرة אلمعارف  در موضوعات فقهی    .  مانند محورهای دیگر، متأخر و موردی אست       ،خاورشناسان در אین محور نیز    
 آنـان در    دیـدگاههای هـای אخیـر، بـه         אمـا در دهـه    . ت، توجه چندאنی به دیدگاه عالمان شیعی نشده אسـ         אسالم

אجتهاد و جایگاه فقیه و والیت فقیه، خمس، ولـد          . توجه شده אست  אی محدود،     אلبته به گونه   ،موضوعات مختلف 
  ٦٢٤.ها אز جملۀ אین موضوعات אست ها و אصولی زنا، متعه، مناسک و نیز אختالف אخباری

 אز  خمـس  ٦٢٦،الـت ین אز پ   مناسـک و عبـادאت متـدאول       ،شـیعیان  ٦٢٥، אز کلبرگ  جایگاه ولد زنا در فقه شیعه     
 . ستא   دربارۀ شیعه، سهم کوچکی رא به خود אختصاص دאدهخاورشناسانمجموع مطالعات אز  ٦٢٧ساچدینا

אمر به معروف و نهـی אز منکـر در           کتاب   ، که به فارسی ترجمه شده אست      یهای مهم فقه   אز جمله نگاشته  
چاپ شده و پس אز آن بـه طـور کامـل در دو              میالدی   ٢٠٠٢ אست که در سال       אز مایکل کوک   אندیشۀ אسالمی 

 بـه  شایـست و ناشایـست  و به طور ناقص توسط آقای ساکت بـا عنـوאن   ) ١٣٨٤(جلد توسط آقای אحمد نمایی      
 آرאی مذאهب فقهی حنبلی، حنفی، شـافعی،  ، אغلبکوک در אین مطالعۀ بسیار گسترده   . فارسی ترجمه شده אست   

 بررسی  ،אند  ، אمامیه و نیز אعتزאل رא که در مباحث کالمی خود بدאن جایگاهی ویژه بخشیده              اضی، زیدیه אبمالکی،  
 به بحث אز دیدگاه אمامیه دربارۀ אیـن אصـل مهـم پردאختـه               ٦٢٨صفحه مایکل کوک در حدود هشتاد    . کرده אست 

ترین אسناد و مدאرک در مقولۀ نهـی          ها و مکاتب، אمامیه رא دאرאی پربارترین و پیوسته          ن تمام فرقه  ایمאو در   . אست
دאند و به אهتمام فقیهان אمامی در אختصاص دאدن بابی به نهی אز منکر، در کتابهـای فقهـی אشـاره                       אز منکر می  

 شیعی، دیدگاه אمامیه رא در سه مرحله، دورۀ حضور           فقه  אو در אین کتاب با אستفاده אز منابع دست אول          ٦٢٩.کند  می
 .کند بررسی می تا زمان אنقالب אسالمی هشتمو سپس אز قرن هشتم تا هارم چ، אز قرن چهارمتا قرن 

تـرین کتـاب در موضـوع אمـر بـه             ترین و جامع     و مفصل  ؛خاصکتابی   ،کتاب مایکل کوک در אین موضوع     
 مـورد آن  سیـصد  کـه بـیش אز   ، کتـاب و مقالـه  ١٧٠٠ با אسـتفاده אز      پژوهش אین   .معروف و نهی אز منکر אست     

درخور توجـه آنکـه، مایکـل کـوک در بخـش            . אستسامان یافته    سال   دوאزده در مدت    ،ی אست کتابهای אسالم 
بـه فقـه    אغلـب   موאرد مـورد אسـتناد אو نیـز         دאده אست و    مربوط به אمامیه، کمتر به مطالعات خاورشناسان אرجاع         

 .دهد  در אین موضوع خبر میشده אنجام مطالعات אین אمر خود אز کمیِ. אختصاص ندאرند

                                                 
ظهور : شک و حق אنحصاری   אی آثار کالدر دربارۀ אجتهاد و نیز خمس به ترتیب با عناوین               توאن به پاره    אز جملۀ אین موאرد می     .٦٢٤

بـه   :ک.یاد کـرد؛ ر    خمس در فقه אمامیه אز قرن دهم تا شانزدهم میالدی          و   אقتدאر قضایی در فقه شیعه    نیز  و   تئوری شیعی אجتهاد  
 .١٩٨٢، مقاله ١٩٧٩، مقاله ـ ١٩٨٩، مقاله ـ ٥٤ رحمتی، ص :ترتیب
 .٦٣، ص مان ه.٦٢٥
 .٧٣، ص مان ه.٦٢٦
 .٧٧ ص مان، ه.٦٢٧
 .صاص دאرد نیمی אز آن به پاورقیها אختکم ست که אلبته در هر صفحه د.٦٢٨
 .٤٠٧، ص ١  کوک، ج.٦٢٩
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 ترجمه )ه
אی אز خاورشناسـان، بـه زبانهـای           پاره ندچ ره.  אست ، ترجمه شناسی در غرب    محور دیگر مطالعات شیعه   ترجمه  

אی אز آنها برאی مرאجعه به منابع אولیه و معتبر بـه کتابهـای                אسالمی عربی، فارسی یا ترکی تسلط دאرند، אما عده        
 شـیعه نقـشی مانـدگار در سـرعت بخـشیدن بـه        منـابع אصـلی  شده وאبسته هستند و אز אیـن رو ترجمـۀ          ترجمه
گیـری    شـده رא یکـی אز علـل شـکل           ، کمبود منابع ترجمه   تشیع کتاب   هاینس هالم، نویسندۀ  . شناسی دאرد   شیعه

شده نیز אشاره     אو خود در אنتهای هر فصل אز کتابش، به منابع ترجمه           ٦٣٠.دאند  دیرهنگام مطالعات دربارۀ شیعه می    
 :אند  که به زبانهای غربی ترجمه شده زیر یاد کردکتابهایتوאن אز  ها میترین آن کند که אز مهم می

کمـال  و  ) فیضی(صدوق  אعتقادאت  אز مفید،   ) سوردل (وאئل אلمقاالت أ  و )روحانی(אلجمل   ٦٣١،)هوאرد (אرشاد
 אز سـید مرتـضی،    ) مادلونـگ  ( فـی אلعمـل مـع אلـسلطان        ةلئمس،  )ساچه نیا  (رسالة אلغیبه ،   אز صدوق  )ملر (אلدین
  مالـک אشـتر    نامـۀ ،  )ینسحـ  جعفـر  (نهج אلبالغه ،  )چیتیک( دربارۀ אمام پنجم و ششم       نوאربحار אأل هایی אز     گزیده

 ).مک אلوی میلر( אز عالمه حلی باب حادی عشرو ) کری( محقق حلی سالمشرאیع אإل، )چیتیک(
 در ن אسـت،  رא کـه مرکـزش در لنـد   )Muhammadi Trust(» محمدی ترאست «ؤسسۀ م، هالمهاینس

 ٦٣٢.کند فعال معرفی میאی  مؤسسه آثار مهم אمامی، ترجمۀ
 
 
 
 حدیثی) و

 دربـارۀ آن    پژوهـشهای جدאگانـه    אسـت کـه      ، حدیث محور دیگری אز مطالعات خاورشناسان دربارۀ شیعه      حدیث  
.  پردאخته شده אست ی بدאن  در ضمن آثار منتشرشده در موضوعات پیشین، به طور ضمن           چند ره ،بسیار کم אست  

 אحادیث شیعه مبـذول دאشـته و   אند، توجه אندکی به ی که به پژوهشی حدیثی در אسالم אهتمام دאشته       انناسخاورش
 .دאن کرده محدود بر منابع אهل تسنن غلببحث خود رא א

 با نقل אز منابع אهل سنت به אحادیث مجهـول شـیعه אشـاره               درسهایی دربارۀ אسالم   شگلدتسیهر، در کتاب  
هـای   در دورۀ پـس אز سـده  نه در قرون אولیه، بلکه  ، به شیعه،אی بر فقه    مقدمهتابش   אما شاخت در ک    ٦٣٣کند،  می

 خاطرنـشان   )EI٢( دאئـرة אلمعـارف אسـالم     در  » حدیث«رאبسون در مدخل     ٦٣٤. אشاره دאرد  ،میانه، به ویژه در هند    
نقـل  ) معلیـه אلـسال  (های حدیثی مخصوص به خود دאرد که אز طریق خاندאن علی         مجموعه ،سازد که شیعه    می

مربـوط بـه   و هایی روאیـی    آنها رא به عنوאن مجموعهאما،  אستאو در אین زمینه אز کتب אربعه نام برده        . شده אست 
 אمـامی  بـه حـدیث شـیعۀ     تـوجهی ،مـسلمانان حدیث   ،یونبال در کتابش  . אمامی متمایز نکرده אست     دوאزده ۀشیع
 ٦٣٥.ندאرد

                                                 
 .٢١ هالم، ص .٦٣٠
 .نام مترجمها در پرאنتز آمده אست .٦٣١
 .٢٠ هالم، ص .٦٣٢
 .شناسی سسۀ شیعهؤ، به همت م٦ذیل پ ، ٨٢ ص ،نیومن. ٦٣٣
 .١٦ ذیل پ مان،ه .٦٣٤
 .٦٥، ص مان ه.٦٣٥
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 و در موאرد متعددی به      אفرאطی و خوאرج یکی دאنسته אست     ی  ها  ها، رאفضی   אو در موאردی، شیعه رא با رאفضی      
چنـد    אز صـدوق   خبارجامع אأل  و کتابی به نام      محاسن،  کافی אو אز    . کرده אست  دامحجر دربارۀ آنها אعت     دאوری אبن 

 ٦٣٦.بدون آنکه گردآورندگان آنها رא معرفی کندאست، روאیت نقل کرده 
אمـامی    دوאزدهۀ بـه אحادیـث شـیع   ،אی بـر حـدیث   مقدمـه  ، نیز در کتابش)Burton(که جان برتن    همچنان

אی    بـه پـاره    ،لیفات دیگر خاورشناسـان دربـارۀ אیـرאن       أ در ضمن ت    با אین همه در برخی موאرد،      ٦٣٧.אی ندאرد   אشاره
بـه مباحـث    אی    ویـژه אهتمـام   ها، به تناسب موضوع،       אی אز نگاشته    در پاره  אما   ٦٣٨.אحادیث شیعی אشاره شده אست    

 ، به صورت مقالـه ، אغلب آثاری نیز  با אین همه   ٦٣٩.شود   دیده می  گیری אز منابع روאیی אیشان      هرهحدیثی شیعه و ب   
אی אز عالمان شیعی، منـابع حـدیثی           در آن رویکرد حدیثی پاره     به مباحث حدیثی شیعه אختصاص یافته אست که       

 ٦٤٠.אست شیعه یا رאویان شیعه مطالعه شده 
 ٦٤١.אند ی هستند که به طور خاص بررسی شده موאردאز جملۀ و مفضل بن عمر نهج אلبالغهאمام صادق، 

 بـه معرفـی אصـل و        نخستאو در بخش    .  در چهار بخش سامان یافته אست      ٦٤٢مقالۀ نسبتاً مفصل کلبرگ   
 در بخـش دوم جایگـاه و אعتبـار אصـول رא نـزد عالمـان       .خته אستپردא بیان تفاوت آن با دیگر کتابهای حدیثی      

 مـورد אز    ١٠٩،   هـستند  رجـالی که אغلب    در بخش سوم با مرאجعه به منابع مختلف          ،هدرאخباری و אصولی بیان ک    
 .خته אستهای خطی موجود אز אصول پردא  و در بخش چهارم به معرفی نسخههאصول رא نام برد

گفتمـان  : אمـامی  گیـری تـشیع دوאزده   دورۀ شـکل  .در کنار אین مقاالت باید אز دو کتاب مهم نیز یـاد کـرد         
 هـای    نگاشـته   کـه  ، مؤلـف  ٦٤٣.אسـت ترجمه شـده    به فارسی   بار   אز آندرو نیومن که دو        و بغدאد  حدیثی میان قم  

 ، אمامیـه  های روאیی شـیعۀ     نخستین مجموعه  دربارۀ شیعه دאرد، در אین کتاب به بررسی سه مجموعه אز             متعددی
 אول رא متعلق بـه       که دو کتاب   ،لفؤم. پردאزد   می ، کلینی کافی صفار قمی و     بصائر אلدرجات  برقی،   محاسنیعنی  
دאنـد،     متعلق به بغدאد می    ، سالۀ کلینی در بغدאد    بیستنشده مبنی بر سکونت       با فرض אثبات   ، و کتاب سوم رא    ،قم

 یعنی سه فصل אول کتاب، به بررسی شـرאیط          نخست،در بخش   . پژوهش خود رא در دو بخش سامان دאده אست        
 یعنی قرن سوم در شهرهای بغدאد، قـم و          ،لفانؤ אین م   אمامیه در قرن   ویژهאجتماعی، سیاسی و مذهبی شیعه به       

                                                 
 .٩ذیل پ ، ٨٣، ص مان ه.٦٣٦
 .٦٥، ص مان ه.٦٣٧
 .١٥ ذیل پ ،אسکار موאردی אز بیندرو ،٨٥نیومن، ص : ک. ر.٦٣٨
אش دربارۀ جایگاه قـضایی عالمـان אمامیـه و אتـان      در مقاله) Joseph Eliash(در آثار خاورشناسان אسرאئیلی، جوزف אلیاش  .٦٣٩

، مادلونـگ در    مهـدویت  و ساچدنیا در     غیبت אمام دوאزدهم  אم حسین در    .  و نیز جی   אمام و جامعه در دورۀ پیش אز غیبت       کلبرگ در   
نیـومن،  : ک. ر شود؛   دیده می  هدאیت אلهی  و אمیر معزی در      ظل אهللا و אمام غایب     و אرجمند در     אمامیه در غیبت אمام   مرجعیت عالمان   

 .٨٧ ـ ٩١ و ٦٩ ـ ٧١ص 
هـای حـدیث     نکـاتی دربـارۀ ریـشه     «،  )١٩٩٥(אز אسماء אسفرאلدین    » طاووس  אلدین אبن  شناسی جمال   نظری بر شیوۀ حدیث   «. ٦٤٠
 ).Bukley(אز باکلی ) ١٩٩٩ (»به عنوאن منبعی برאی אحادیث شیعه) علیه אلسالم(ادق אمام جعفر ص«و ) ١٩٩٨(» شیعه
سلسله سندی غیرمتعارف در אحادیـث      «و  » حدیث شیعه « ،»گیری نصیریه   جایگاه مفضل بن عمر در سنت غالت و شکل         «.٦٤١
אز وچیـا   ) ١٩٥٧ (تی دربارۀ نهج אلبالغه   مالأتو  ) ١٩٥٨(لیف شریف رضی    أ ت ،لبالغه א  نکاتی دربارۀ نهج  אز کلبرگ،   ) ١٩٧٥(» شیعه
אتان کلبرگ یاد کرد که به همت آقای رحمتی به فارسی           » אصول אربعمائه « مقاالت حدیثی خاص، باید אز مقالۀ        یانאز م . یری  وאلی

 .٦٩ ـ ١٢٣، ص ١٧، شمارۀ علوم حدیث، ١٩٨٣، فصلی אز یک کتاب ١٩٧٨هالم : ک.ر ؛برگردאنده شده אست
 .٦٩ ـ ١٢٣ ص ،١٧ مارۀ ش،علوم حدیث .٦٤٢
که بسیار عجوالنه بوده و در نتیجه پرאشکال אست و دیگری بـه همـت              شمسی   ١٣٨٤ אز سید صادق آگاه אشکوری به سال         .٦٤٣

 .١٣٨٦شناسی به سال  سسۀ شیعهؤهمکارאن م
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 به بررسی אسناد و محتوאی روאیـات سـه کتـاب            ،مانده فصل باقی  پنج    یعنی ،در بخش دوم کتاب   . پردאزد  میری  
 کتاب چگونـه بـا ضـرورتهای عـصر و مکـان خـود پیونـد دאرنـد و                    سهپردאزد تا نشان دهد که אین         یادشده می 

 אختـصاص  کـافی  فصل אز بخش پایانی کتاب رא به سه ،مؤلف.  عصر خود پاسخ دهند  کوشند تا به چالشهای     می
אو . در جامعۀ آن روز توجـه کـرده אسـت          موضوعات مطرح    هدאده אست و به تحلیل تفصیلی رویکرد אین کتاب ب         

ف مـشهور شـیعه، کلینـی رא مخـال        نظر  دאند و بر خالف       های بغدאدیان می     رא پاسخ قمیان به دغدغه     کافیکتاب  
 . کند عقل معرفی می

بنـدی کتـاب و        به لحاظ אهتمامی کـه بـه تحلیـل موضـوع           ٦٤٤،هایش  تحقیق نیومن، به رغم تمام کاستی     
 . مل אستألفان در ورאی آن دאرد، پژوهشی درخور تؤهای ذهنی م ترتیب طرح روאیات و یافتن دغدغه

  אمامیه ریم و تفاسیر متقدم شیعۀ    قرآن ک کتاب مهم دیگری هم که אرتباطی مستقیم با روאیات دאرد، کتاب            
אیـن کتـاب در אصـل       . چـاپ شـده אسـت     میالدی   ١٩٩٩ אست که در سال      ،אز مایر بارאشر، خاورشناس אسرאئیلی    

فـرאت،   אما אز آن رو که تفاسـیر مـورد بحـث، قمـی،               رویکرد تفسیری، تفاسیر אولیۀ شیعه رא بررسی کرده אست،        
لف در אین مجموعه به     ؤم. عی بسیار مستقیم ناظر به حدیث אست       و نعمانی جملگی روאیی هستند، به نو       عیاشی

ری אز آنهـا بـرאی بنیـاد نهـادن مبـانی فکـری شـیعی و                 یـ گ  بررسی چگونگی تفسیر قـرآن در روאیـات و بهـره          
 .پردאزد  در برאبر مخالفانشان میگیری موضع

ـ        تنها شمایی بـسیار אجمـالی אز فعالیتهـای شـیعه           ،آنچه آمد  אی אز    پـاره . وده אسـت  شناسـی خاورشناسـان ب
אی אز     که بخش گسترده   ، آنها بررسی باورهای محورهای مورد توجه آنها אز جمله بررسی جوאمع شیعی معاصر و            

  . و نیز موضوعاتی نظیر تفسیر و عرفان، در אینجـا مطـرح نـشد              های آنها رא به خود אختصاص دאده אست         نگاشته
ربارۀ شیعه، هر چند دیرهنگام آغاز شده אست، אما אز شـتاب            با אین همه روشن אست که مطالعات خاورشناسان د        

هدف אز אیـن معرفـی، بـه دسـت آوردن           . بررسی، ترجمه و نقادی אست    رو به אفزאیشی برخوردאر אست و نیازمند        
شناسی خاورشناسان و آشنایی، حتی در حد אسم، با آثار آنهـا،              تصویری، هر چند אجمالی، אز گسترۀ مباحث شیعه       

 .شده به فارسی، אست ثار ترجمهبه ویژه آ
 
 
 

 چکیده
در طول جلسات אین درس نخست با אصطالحات אستشرאق و ناكارאمدی آن آشنا شدیم و دאنـستیم كـه بـه                      

אند، אما אكنون در غرب بـه         كار بردن אین عنوאن برאی אفرאدی، مثل آقای مدرسی، كه در حوزه تحصیل كرده             
 .نویسند، روشن نیست א به آن زبانها میאند و آثار خود ر تدریس و تدوین مشغول

پرفرאز و نشیب אستشرאق آگاه شـدیم و دאنـستیم کـه אستـشرאق در طـول ده قـرن،                  در אدאمه אز تاریخ بلند و        
مرאحل مختلفی رא به لحاظ نوع رویکرد به אسالم، پشت سر گذאشته אست که אین تحول در نتیجۀ تحـوالت        

 بـا אیـن همـه پژوهـشهای    . ر جامعه خود بـه وجـود آمـده אسـت    علمی، سیاسی و אجتماعی بوده אست که د   
 .های متفاوتی אدאمه یافته אست های مختلف با אنگیزه خاورشناسی در دوره

دیدگاه گروهی אز آنها نسبت به مسلّمات مـا مـسلمانان،           : مستشرقان، در بررسی אسالم مبانی مختلفی دאرند       
 .گویی به آن باید به אین موאرد توجه دאشت  پاسختردیدآمیز אست و در مقام فهم دیدگاههای آنها و
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های تخصصی و אفرאد سرشناس آنهـا       در بحث אز مدאرس خاورشناسان، با مرאکز گوناگون خاورشناسی، حوزه          
 .آشنا شدیم

در بحث אز فعالیتهای آنها بر آن بودیم تا شناختی אجمالی אز محورهای متعـدد فعالیتهـای آنهـا و برخـی אز                        
 .رشان به دست آوریمترین آثا مهم

ورאن و آرאی آنها رא معرفی کردیم و کوشیدیم تا دغدغۀ אصلی  در مباحث حدیثی، بخشی אز مشهورترین אندیشه
ساختن אجمالی مطالعات حدیثی و بنمایانیم و در نهایت هدف ما אز אین درس آشنا و نوع نگاهشان رא در 

 אز پژوهشهای آنها، چه به لحاظ پژوهشی و چه به دאنشجویان با دنیای وسیع خاورشناسی و ضرورت آگاهی
 .شناسی، بود لحاظ شبهه


