
 استشراق

 خاورشناسان و علوم قرآن 

در لغت عرب به  هاست اين واژ orienta- lismشناسى معادل كلمه خاورشناسى يا شرق

سى ياد شنا خاورشناسى يا شرقبه  آن ازو در فارسی  ى استشراق با واژه« علماءالشرقيات»

 شود.  مى

شده و سپس در سال  گفته شده اين واژه در آغاز به دانشجوى اهل مشرق زمين اطالق مى

 شناسى به كار رفته است. م در فرهنگ آكسفورد به معناى شرق1812

توان گفت قبل از حكومت هخامنشيان در امپراتورى  شناسى مى ى شرق در بيان تاريخچه

. ه استداشتوجود اى  هاى گسترده ان و يونان درگيرىبزرگ شرق و غرب با مركزيت اير

نظامى و  ى اسكندر مقدونى به شكل گاهى به شكل تجارى و زمانى در دوره ها اين جنگ

تسلط بر جغرافياى يكديگر بوده است. اسكندر تا چين را به تصرف خود درآورده بود. 

ز كره زمين را به خود ى عظيمى داشته و جغرافياى بزرگى ا ايران در اين دوره گستره

اختصاص داده بود. در قرن سوم و چهارم، اسالم تا مرزهاى فرانسه پيش رفت. بدون 

ها، رشد عقالنى مسلمانان و عدم  اغراق، عامل اصلى پيروزى مسلمانان در اين جنگ

توانايى پاسخگويى مسيحيان در برابر سئواالت عقالنى آنان بود. مسيحيت توسط كليسا به 

را نپذيرد، در پاسخ سئوال چرائى وقايع عهد  نگرشكشانده شده بود؛ كسى كه اين طاط انح

 ماند.  پاسخ مىشدن دانشمندان علمى از كليسا بى رنسانس و جدا

ترين دليل جويائى  مهمهای طوالنی و ظهور انديشه عقالنی اسالم، دو يعنی سابقه جنگاين 

ى كه در همان قرن دوم يوحناى دمشقى بود؛ به طور شرق خاصه اسالممسيحيان از تمدن 

 آورد.  ى تحرير در مى هاى جدل با مسلمين را به رشته در كتاب مناظره با مسلمانان و راه

ترى به  ن مطالعات، شكل جدىميالدى توسط مسلمانان، اي 711پس از فتح اسپانيا در سال 



 شود.  پيدان انادر مسلم نفوذبلكه راهكارى براى  تا فتگير خود 

هاى صليبى نشان داد كه ستيز با اسالم جزء الينفك ماهيت غرب است. آنان كه  جنگ

هاى  ى آن شدند؛ لذا جنگ ى اسالم را ديدند، در پى محدود كردن دايره پيشرفت همه جانبه

 صليبى را راه انداختند.

ته گيرد كه همواره نيز ادامه داش ترى به خود مى شناسى شكل قوى ، شرقهاپس از اين جنگ

هاى ضربه بر پيكر  يافتن راه ، بازرگان، ديپلمات همواره در پىاست. غرب با اعزام دانشجو

  .شرق بود

-باز میقبل از اسالم و وجود دو تمدن ايران و روم به شناسى  شرقهای اصلی مايه بنابراين

موته و تبوك در زمان پيامبر خدا با جنگ عظمت آن گردد. كه ظهور تمدن اسالم كه 

-میپيش گسترشی مضاعف يافت و البته هرقدر  ،برای غرب آشكار شدآله  و عليه اهلل ىصل

ى متون اسالمى به  زمان ترجمهكرد. رفت، غرب خطر آن را برای خود بيشتر احساس می

بر دامنه فعاليت شرق  12و  11بين قرون هاى صليبى  جنگو نيز  اى خارجىه زبان

 شناسان افزود.

مطالعات شرق شناسان در حوزه فرهنگ و تمدن اسالم بوده است ناگفته پيداست چون 

جنگ موته و تبوك و مخصوصا جنگ تبوك كه به قهر مسلم اسالم در برابر روم بدون 

تواند آغازی برای تفحص غربيان از دين نوپای اسالم و عمليات نظامی منجر شد، می

اسى را جنگ موته و تبوك در شايد بتوان مبدأ پيدايش خاورشن بنابراين مسلمانان باشد.

دانست. البته  است،اولين ارتباط عمومى مسلمانان با غربيان  كههجرى  هشتم سالاوايل 

مشاهده  اثری در تاريخاز آن تاريخ تا ارتباط گسترده مسيحيان در اندلس توان نمیچون 

 ا ناميد.توان عصر ارتباط مسلمانان در اسپاني كرد، مبدأ دوم پيدايش خاورشناسى را مى

 شرق كجاست؟



گردد. زمانى كه درياى مديترانه و  به قبل از قرون وسطى باز مى شرق و غرب اصطالح

اهميت آن باعث شده بود كه شرق و غرب عالم را با آن بسنجند، شرق به كشورهايى گفته 

العرب و حتى بخشى از  شد كه در قسمت شرق اين دريا قرار گرفته است، بعدها جزيره مى

 قا جزء شرق محسوب شدند. افري

رسد كه اصطالح شرق از نظر جغرافيايى تنها منحصر به اين نقطه نشده، بلكه نقاط  به نظر مى

العرب و نيز شمال آفريقا را هم در بر گرفته است. اين اصطالح پس از فتوحات  غربى جزيره

يگر كشورهاى اسالمى رواج يافت و كشورهايى مانند مصر، مغرب و شمال آفريقا و مردم د

را اختيار كردند، و همه كشورهايى كه آئين اسالمى داشتند در  اسالم و زبان عربیشرقى كه 

 قلمرو اصطالح شرق شمرده شدند. 

، اصطالح استشراق هم از مرزهاى جغرافيايى پا فراتر نهاد اصطالح شرق ازطوركه همان

شناس و شرق شناس  و عربها خارج شد و به طور كلى بر هر اسالم شناس  ى غربى حوزه

 ها از نظر جغرافيايى شرقى بوده باشند. اطالق گرديد؛ هر چند كه خود آن

با اين وصف اطالق استشراق روسى يا استشراق ژاپنى يا استشراق امريكايى يا استشراق 

ها  گردد و آن رسد و تعريف و اصطالح استشراق شامل آنان مى انگليسى صحيح به نظر مى

 گيرند.  ى خاورشناسان جاى مى هم در جرگه

 هاى استشراق  انگيزه

هاى استعمارى جديد  ها و احيانا كشف راه غالبا براى يافتن ضعفمستشرقان مطالعات 

برخى شك بیاست.  ى پژوهش علمى داشته جنبهها ولی گاه اين كاوش صورت گرفته است

؛ دليل اين ادعا، ق كنندى اسالم تحقي كنجكاوى شخصى، آنان را واداشته بود تا در باره

پايان زندگى در كشورهاى اسالمى  تانها شرق شناسان و ماندن آى از خرمسلمان شدن ب

 است. 



شناخت نظامى و سياسى داشتند. آنها در پى  ،برخى ديگر از مستشرقان اهداف اقتصادى

هب بلكه تنها گسترش حوزه سياسی ممالك خود را طالب بودند و لذا گاه مذ مذهب نبودند

-گرفت بر آن هم میكردند. طبعا اگر مذهب در مقابل نگرش آنان قرار میرا تقويت می

توان مستشرقان تبشيرى نام نهاد. آنان كه غالبا از  ى ديگر از مستشرقان را مى دسته تاختند.

هاى سريع و قوى ضربه پذيرى  شدند، تنها در پى راه )مكتب مسيحيت( فعال مى سوى كليسا

. هدف آنان اين بود كه مانع تقويت اسالم شده و اين دين را در برابر مسيحيت اسالم بودند

تضعيف نمايند. از جمله اهداف مهم اين دسته از مستشرقان، آشفته نمودن ذهن متفكران 

باشد. اين اهداف باعث شده كه برخى استشراق را به استخدام  بيان شبهات مى اسالمى با

به بدبينی مستشرقان توان به همه بنابراين نمی عنى كنند.علم در جهت سياست استعمارى م

 دانست.سوى استعمار  را اجير شده ازهمه نگريست و 

تقسيم قابل سه دسته  بهاز ناحيه مستشرقان كاوشهاى عربى و اسالمى توان گفت كه پس می

 :است

  .هاى علمى انجام يافته است انگيزه اهايى كه صرفا ب پژوهش ـ1

 .صورت گرفته است و نظامی يى كه با اغراض و اهداف سياسىها پژوهش ـ2

 .ليغ آئين مسيحيت صورت گرفته استهاى تب هايى كه به انگيزه پژوهش ـ3

 به شرح هر يك از اين سه هدف توجه كنيد:

 ـ اهداف علمى1

رازهاى نهفته در  جستجو ازدر اين باره است. ف خاورشناسان اهدا يكی ازى علمى،  انگيزه

 است.  ترين اهداف مستشرقان بوده ها و شريف ترين انگيزه از سالم ن،قرآ

تمدن  قابل انكار نيست كه برخى خاورشناسان، عظمت زبان عربى را به عنوان فرهنگ و

خاطر  ى اوج اين زبان است، شناخته و به ند و قرآن را كه نقطهبخشى از زمين لمس كرد



و قابل  ند و آثار بزرگب بزرگ پرداختپژوهش در اين كتاآگاهى از قرآن به كاوش و 

 ند.ددر اين راه از خود بر جاى نها ستايشى

، فاقد ويژگى يك تحقيق علمى بوده و ى بسيارى از مستشرقان اف مغرضانهبا اينكه اهد

برخى  اما ،اى نبود قعيت اجتماعى شناخته شدهوا متكى بر هيچ دليل دينى يا تاريخى يا

در برخی از توجهى به اين هدف مقدس علمى بى .ندواقعا در پى كشف حقيقت بود

 از انصاف است. دورخاورشناسان 

روژه گارودى و هانرى كربن  ،ه آلمانىيوهان رايسك يا ،ايد بتوان ادوارد سعيد آمريكايىش

و بعد از آن معتقد به  مدتى عضو حزب كمونيست فرانسه بودوی كه از اين دسته دانست. 

با نام  كتابى گارودیو نام رجا را براى خود برگزيد. ى آورد مسيحيت شد، به اسالم رو

آلمانى و مسيحى است كه به خاطر دفاع از نيز نوشت. يوهان رايسكه، « هشدار به زندگان»

منع در دانشگاه اسالم و پيامبر خدا در مقابل شبهات مطرح شده در جهان عرب، از تدريس 

باحث تاريخى صدر يا رفت. وى در طرح مشد و با بيمارى و در وضع وخيم مالى از دن

 استرا محقّ دانستهبن ابيطالب  على اسالم،

 بجان ها پرداخته و مخلصانه ها به بررسى آن استاد نجيب العقيقى ضمن نقل اين جدال

آن بر  هاى مستشرقان را گرفته و گفته كه خاورشناسى كارى علمى و آزادانه است كه پايه

 نيف قرار دارد. اصول تحقيق و ترجمه و تص

در  هاى خاورشناسان با وجود آنچه گفته شد، ما وظيفه داريم كه در مقابل آثار و تالش

 هيم. نگاه آغازين منفى بهداز دست ن هاى قرآنى موضع احتياط را ارتباط با پژوهش

به آن رغبتى نشان دهد و حتى از آن متنفر  مان معقولسلمهاى آنان چيزى نيست كه  كاوش

 آنان ازها و استنتاجات  و شيوه هاراهولی اين نگرش منفی نبايد مانع بهره برداری از  نباشد.

 اشد.قرآنى ب فهم



 ـ اهداف استعمارى -2

منابع بسيار غنى كشورهاى عربى و اسالمى مستشرقان را بر آن داشت تا زبان شرق را 

 لى سازند.ها انگيزه استعمارى خويش را عم فراگيرند و با رخنه در اعتقادات آن

هاى مسلمانان را سبك بشمارند و در اين راستا كوشش مستشرقان اين بود آرمان

پيشوايانشان را مورد انتقاد و نكوهش قرار دهند و آنان را در اعتقادات خود دچار ترديد و 

 دودلى كنند.

، برجسته كردن اختالفات، تقويت بين مردم جاسوسى براى كشورهاى خود، ايجاد تفرقه

ب مورد انكار غالب مسلمانان و... از ابزارى بود كه آنان را در راه رسيدن به اهدافشان مذاه

 داد. يارى مى

قومى، هاى تاريخى، انگشت گذاشتن بر تعصبات دينى و  دستكارى تاريخ، يافتن رخنه

 ها و سنن و... برگ برنده آنان را در ايجاد اختالف بود. شاذ از آيه هایسيرتقويت تف

ت پليد كشورهاى استعمارگرى بودند كه اقتضائات زمانه آنان را از شيوه استعمارى اينان دس

 تر و كم سر و صداتر وادار كرده بود. اى كم هزينه گذشته به شيوه

دادند و  هاى گوناگونى در اختيار مستشرقان قرار مى به همين جهت آنان امكانات و كمك

توان گفت انگيزه اقتصادى يا  ا آنجا كه مىكردند. ت حتى برخى منصفان آنان را تطميع مى

رسيدن به دستاوردهاى شخصى يا سياسى به طمع برخوردارى از مقام و پول و ثروت، 

 است.  شناسى و بيان نظريات دور از واقع آنان بوده محرك برخى از مستشرقان در امر شرق

ريشستين اسنوك ك»دهد. و  مثالً بالشر شيعه را در مقابل قرآن سوزى عثمان قرار مى

هاى علمى او از شرق  ( يكى از مستشرقانى است كه بر آگاهى1936ـ1857« )هورگرونيه

م( 1880) كه درسال« العيد المكى»اى است موسوم به  شود. وى مؤلف رساله بسيار تكيه مى

 السالم در قرآن هاى مربوط به ابراهيم عليه منتشر شد. او در اين رساله به بررسى انتقادى آيه



باشد پرداخته است، بااين همه وى درسال  و اين كه او نخستين بناى اسالم و سازنده كعبه مى

م( شش ماه به طور مخفيانه به منظور خدمت به اهداف استعمارى، درميانان 1385)

مسلمانان مكه زندگى كرد و در راه انجام ماموريت استعمارى خويش كتابى درباره مكه 

 نوشت.

هاى غربى دست اندر كار گويد: هنگامى كه حكومت قى در اين باره مىاستاد نجيب العقي

ها را به يغما  هاى شرقى شدند و خواستند مواريث آنبرقرارى روابط سياسى با حكومت

برند و از ثروت هايشان برخوردار شوند و ملل شرق را تحت استعمار خويش درآورند، 

ها را محرم اسرار خود گرفتند و ايشان  آن مستشرقان را به جمع اطرافيان خويش افزودند و

گرى و يا امور ديپلماتيك به كشورهاى شرقى روانه كردند و كرسى  را در پوشش نظامى

هاى عمومى و  هاى بزرگ و يا مدارس مخصوص و كتابخانههاى شرقى را در دانشگاهزبان

نظر گرفتند و به  هاى دولتى به آنان سپردند و حقوق فراوانى هم براى آنان در چاپخانه

 القاب بزرگ و عضويت در مجامع علمى مفتخرشان كردند. 

 هاى تبشريى ـ انگيزه3

 هاى هاى خاورشناسان در سال بر اين عقيده است كه هدف اصلى تالش «رودى بارت»

 آغازين قرن دوازدهم ميالدى و نيز در قرون بعدى، عبارت از همان تبشير بوده است.

 تابا زبان خودشان بباورانند كه اسالم دين باطلى است  به مسلمانانغرض آنان اين بود كه 

 ها را به دين مسيح فراهم سازند. ى گرايش و جذب آن زمينه

 در سال« اسالم»توان همين نكته را از كتاب بزرگى به قلم نورمن دانيل و با عنوان  مى



 1م نگارش يافته را به خوبى استنباط كرد.1960

المبشرون » ى اسالم و قرآن و پيامبر در كتابى به نام سان تبشيرى در بارهاتهامهاى خاورشنا

 مؤلف كوشيده آمده است. به قلم استاد محمد البهىّ« سالموالمستشرقون فى موقفهم من اال

يحيى  ها را اثبات كند. هر چند اين كتاب از سوى دكتر محمد تا اهداف پليد آن است

اى  حاشيه تر مقاصد گرفت و وى ضمن رد كل كتاب، بيشالهاشمى مورد نقد و بررسى قرار 

توان اساس  نمى ها را نفى كرد، هرگز خاورشناسان را نيز مورد انتقاد قرار داد و تمام آن

 2اهدف شوم مستشرقان را انكار نمود.

اسالم  و ،ادعاى بدون برهان برخى از خاورشناسان كه قرآن معجونى است از خرافات

اساس استوار  همينو مسلمانان افرادى وحشى و خونريزند بر  ستها از بدعتاى  مجموعه

 .است

چشم  مردم را به ،هاى كالن مادى آنان كه با اظهارات احساسى و عاطفى و با بذل و بخشش

ادعاى  .دهند كوشيدند اهميت اين دو را اندك جلوه خواندند و مى پوشى از قرآن و اسالم مى

دروغگويى، سحر و هر  بر، ابتالى وى به صرع، جنون،تحريف قرآن پس از درگذشت پيام

برهان اين خاورشناسان  بى آنچه عرب جاهلى به تصريح قرآن مطرح ساخته، در سخنان

  شود. فراوان ديده مى

 ى همين برخى چون نيكال دكيز، فيفش، فراچى، هوتنگر، ويلياندر و بريدو در جرگه

ريهر و بول به ذمانى و يهودى چون گلآلگروهى از خاورشناسان  مستشرقان جاى دارند.

كه قرآن پس از درگذشت پيامبر و در همان صدر اسالم تحريف و  اند اين باور گراييده

                                                           

حممد صادق  :ترمجه، ترمجه حممد حمسن على الصغرينوشته  هاى قرآىن ؛استشراق و مستشرق خاورشناسان و پژوهشر. ک:  1

 .شريعت
 همان. 2



آله(  و عليه اهلل تبديل شده است. سل در پيشگفتار ترجمه قرآن خود آورده است: محمد ) صلى

، چامپيون، شرت، سر ويليام مولر، ولستون، المنس و واضع آن است. شخصا مؤلف قرآن

همگى سخن سل را تكرار كردند و بدون برهان آن را تأييد  گلوب، رادينسون و مينزس،

گفته شده ادعاى شاعر بودن پيامبر را و  رادينسون قرآن را شعر معرفى كرده اند. كرده

اندرسون و وات، خيال باف بودن  بيان كرد و توسط بل و رادينسون تكرار شد. استوپارت

اند پيامبر از مصادر يهورى و  برخى ديگر از مستشرقان گفتهو  را مطرح كردند.پيامبر 

سان پدرو و برخى ديگر از مستشرقين تأكيد داشتند كه پيامبر  است. مسيحى كمك گرفته

كه پيامبر جادوگر  ردندك رخى از خاورشناسان نيز ادعا مىب دچار بيمارى صرع بود.

به مقام پاپ ناكام مانده، دست به اختراع آيين جديدى  رسيدن است. و از آن جا كه از بوده

 بگيرد. زد تا از دوستانش، انتقام

 داده و يكى از مستشرقانى است كه به اين ياوه گويى رسواخيز پاسخ« اميل درمنگهام»

در كتاب خود به نام زندگى « سرويليام موير»بسيارى از خاورشناسان منصف بخصوص 

« ون هامر»و « هنرى المنس»اند. پدر  غ و پوشالى پاسخ گفتهمحمد به اين ادعاهاى درو

سخيف و بيان و سخنان  را در باره تفاوت ميان حالت صرع و وحى« موير»نيز عقيده 

 مخالف با واقع ايشان را رد كرده است.

هاى اقتصادى و استعمارى همراه گاه انگيزه تبشيرى و اهداف علمى با هدف ناگفته نماند

در مسير استعمار و استثمار را  هاى استعمارگران از دسيسه ناآگاهرشناسان خاوشد و  مى

 نمود. ها را از همه آنان فراهم مىداد و موجب دلزدگى ملت ها قرار مىملت

 مطالعات خاورشناسان

هاى  شناسى گاهى محدود به امور نظامى و آگاهى از موقعيت هاى شرق هر چند فعاليت

مبانى انديشه شرق فكری و هاى  ساخت غالبا بررسى زيراما  د،ش جغرافيائى شرقيان مى



عبارت است  های اسالمیگرفت. مراد ما از خاورشناسى در پژوهش مورد ارزيابى قرار مى

ى ميراث شرق و مسائلى مرتبط  از مطالعاتى كه متفكران و گردشگران غالبا غربى در زمينه

 دات و سنن آن مردم و بويژه دين، كتاب آسمانىبا تاريخ، زبان، ادبيات، هنر، علوم، آئين، عا

ی ترين موضوعات قرآن يكى از غنىدر اين راستا  اند. و فرهنگ مردم مشرق زمين انجام داده

ها و  . آنان تمام جزئيات و كليات قرآن را كاويدند و بررسىبوددر نظر خاورشناسان 

ساختند. هدف از ورود  ميك را پيرامون قرآن به شكلى اعجاب آور مطرحات آكادتحقيق

هاى غير مسلمان در  اين مبحث در سلسله مباحث علوم قرآنى، نقد و بررسى آراى غربى

 مجموعه مباحث مورد نظر مستشرقان عبارت است از: .ى كتاب آسمانى مسلمانان است باره

 ـ قرآن شناسى 1

مباحثى كه اند. عمده  ى قرآن كريم صرف كرده برخى خاورشناسان همت خود را در حوزه

مورد . طبعا حق هم تاريخ قرآن استى  اند، حوزه اينها در تحقيقات خود به آن مترض شده

مورد تعرض قرار  كه از مباحث تاريخ قرآن است، است؛ اگر وحيانى بودن قرآن انتظار

 گيرد، ديگر از اين كتاب مقدس چيزى نخواهد ماند. 

ها  ودى، نولدكه و...در اين زمينه كتابم( گوستا و ويل آلمانى يه1883بوتيه فرانسوى )

 اند.  اند و به نقادى گاه افراطانه پرداخته نوشته

حوزه رسيدن به يك هدف بوده كه قرآن وحى مطالعات اين مستشرقان در هدف بسياری از 

اى نيز پيامبر  سماوى نيست و پيامبر آن را تحت افكار يهوديت و مسيحيت نوشته است. عده

ى افكار تخيلى وى  هاى او را زائيده اند و نوشته يال تصور كردهرا صاحب قدرت خ

اند. پرواضح است كه اين ادعاهاى بى برهان تنها براى مقابله با قدرت نيرومند لفظ و  دانسته

باشد كه متأسفانه دو كتاب فعلى تورات و انجيل از آن به شدت بى  محتواى قرآن مى

 اند.  بهره



ى قرآن، به بررسى موضوعات مطرح شده در  شرقان در حوزهومين بخش از مطالعات مستد

 قرآن و احيانا مطابقت دادن آنها با ساير كتب آسمانى مربوط است. 

كتابى با نام تورات در قرآن نگاشت. همچنين الويس 1889گوستاو سيمون ويل آلمانى 

ى از نيز كتابى بانام محمد و قرآن نوشته است. ديگران نيز بسيار 1893اشپرنگى 

 اند. هاى آن را مورد بحث و بررسى قرار داده موضوعات قرآن، خاصه سرگذشت

شود. گاه اين  فهرست نويسى قرآن و تهيه معجم الفاظ آن نيز در آثار مستشرقان ديده مى

( 1791ها تمام آثار اسالمى را در بر گرفته است. مثالً ميخائيل كزيرى) فهرست نويسى

كوريال را تهيه كرده بود؛ همچنين ويليام كورتون و چارلز فهرست كتب خطى كتابخانه اس

 نوشته است.  1842هاى خطى عربى موزه ريتانيا را در سال  ريو كتاب

 ـ زندگى پيامرب 2

برخى  جايگاه مهمی دارد. ى مورد مطالعه مستشرقان، زندگى پيامبر خدا در ميان حوزه

اى  اند. عده صى و اجتماعى پيامبر شدهى زندگى شخ وارد حوزها ديد نقادانه ب خاورشناسان

اند؛ و برخى ديگر به زندگى  پيامبرى پيامبر را نپذيرفته و ابالغ وحى به وى را انكار كرده

 اند.  شخصى وى وارد شده و كردارهاى او را نقد و بررسى كرده

 شناسى  ـ حديث3

تحقيق در است. شناسى  حديثمطالعات گسترده در حوزه هاى مستشرقان،  از عمده فعاليت

يسمون  از اين دست مطالعات است.ى زندگى محدثان اسالمى و نقد و بررسى احاديث  باره

 1918السالم و مارتين هارتمان  م بخشى از سخنان امام على عليه1720اوكلى انگليسى 

كتاب حديث در اسالم و آرنت جان و نسنگ  1921فهرست اعالم مسند احمد، و گلدزيهر 

اند. كتاب اخير معجم المفهرس  به نگارش درآورده السنة را كتاب مفتاح كنوز، 1939هلندى 

 احاديث وارد شده در كتب حديثى اهل سنت است.



 فقه -4

از تورات و ديگر رسوم  گيرى الهام با فقهمطالعات فقهی برای رسيدن به اين نكته كه 

 ت.ايجاد شده است، از ديگر مطالعت مستشرقان اس يهوديان و مسيحيان

فقها و نقد و بررسى اصول استنباط، از جمله اجماع، از مواردى   برجسته كردن اختالف

 اند.  است كه مستشرقان بسيار به آن پرداخته

 مطالعات ديگرـ 5

ى متون عرفانى و فلسفى، بويژه شيعى به  ترجمه، هاى اسالمى تهيه فهرست موضوعى كتاب

 ر اين باره است. زبان التين، از جمله كارهاى خاورشناسان د

 تشكيالت مستشرقان 

-ای را برای آغاز و گسترش فعاليتهای ويژهخاورشناسان عالوه بر كارهای فردی، تشكل

 های خود ايجاد كرده اند. كه عبارت است از:

 ـ تشكيل مؤسسات 1

هاى مختلف در كشورهاى غربى و همچنين در كشورهاى اسالمى به  هزاران مؤسسه به نام

كنند. هدف اين بنيادها ايجاد بسترهاى  گوناگون، اهداف مستشرقان را دنبال مىهاى  شيوه

 هاى مستشرقان است.  هاى مطلوب براى فعاليت مناسب و زمينه

 ى اسالم شناسى ـ اجياد دانشگاه و رشته2

 ، شيعه شناسی و...شناسى ى عربى، اسالم هاى معتبر جهان، رشته در تعداد زيادى از دانشگاه

ميالدى  1575ترين اين مراكز، دانشگاه ليدن هلند است كه در سال  ده است. قديمىايجاد ش

 كرسى درسى زبان عربى را آغاز كرده است.  1593تشكيل و در سال 

هاى  پردازند كه دانشگاه ى اسالم مى اكنون صدها مركز علمى جهان به علوم مربوط به حوزه

گام در انگلستان و ايتاليا، بوستون، شيكاگو معتبر جهان مانند مك گيل در مونترال، بيرمن



 وهاروارد در آمريكا و...از اين جمله نهادها هستند. 

 هاى خطى  ى نسخه ـ گردآورى و ترمجه3

هاى كشورهاى غربى، مملو از آثار خطى مسلمانان است كه بسيارى از آنها به التين  موزه

 ترجمه شده است. 

 ى اسالمى  ـ چاپ دانشنامه4

م در لندن تشكيل شد، دابرتسون اسميت 1892شناسى كه در سال  ن كنگره شرقدر نهمي

ى اسالمى نمود. اين دانشنامه با حضور خاورشناسانى  اسكاتلندى پيشنهاد تدوين دانشنامه

كار كرد و در  چون گلدزيهر، بالشر، بروكلمان گيپ، آرنولد، شاخت، المنس و...شروع به

ميالدى نيز  1960جنگ جهانى دوم چاپ شد.در سال  در پنج مجلد و قبل از 1938سال 

 با ويرايش جديد به چاپ رسيد. 

 ها  ـ تشكيل مهايش5

هاى عظيم و پر خرج از كارهاى مستشرقان براى بررسى بازدهى  تشكيل همايش و كنگره

 باشد.  فعاليت آنها و نيز ارائه راهكارهاى جديد مى

 ـ سفرنامه 6

اى مستشرقان، نوشتن سفرنامه است. سفرنامه بنيامين تودالئى ه هاى ترويج ايده يكى از راه

هاى  و صد سال بعد سفرنامه ماركوپولو و نيز سفرنامه 1173يهودى اسپانيائى در سال 

 هاى مشهور است.  سرآنتونى شرلى و اوزلى انگليسى از سفرنامه

 آثار مستشرقان 

 ت. از آن جمله:های مستشرقان چاپ و منتشر شده اسحاصل بخشی از فعاليت

اى بر قرآن كريم نشر  ريچارد بل: وى انگليسى است و ترجمه انگليسى قرآن و مقدمه ـ1

مباحث تاريخى علوم قرآن از جمله نزول به كتاب اين در  بلدانشگاه ادينبورگ از اوست. 



 قرآن، اسلوب و مباحث محتوائى پرداخته است. 

بازنگرى »ى كتاب استادش ريچارد بل به نام ترين كتاب او، بازنگر مونتگمرى وات: مهم ـ2

 است. « اى بر قرآن مقدمه»و باز نگارى كتاب 

ى قرآن به  ترين اثر وى، ترجمه رژى بالشر: وى فرانسوى و متولد پاريس است مهم ـ3

ها را بر اساس ترتيب تاريخى نزول كه خود وى استنباط كرده،  فرانسه است. وى سوره

 نوشته شده است.

در دانشگاه كمبريج به چاپ رسيده از  1977برتون: كتاب جمع قرآن كه در سال جان  ـ4

 اوست. برتون به مباحثى چون جمع آورى نسخ پرداخته است. 

« ارتباط قرآن با يهوديت و مسيح»ويلهلم رودلف: وى آلمانى است و مؤلف كتاب  ـ5

 نگاشته است. 

هايى چون: تحقيق و  بوده و كتاب آرتور جفرى: وى استاد دانشگاه آمريكائى بيروت ـ6

نصوص قرآنى به نام القرآن، تحقيق كتاب « مصاحف ابى داود سجستانى»تصحيح كتاب 

 القرآن نوشته خالويه، ابوعبيده و قرآن را نوشته است. 

است. « مذاهب تفسيرى»ر او، اثآ يكی ازيهودى االصل و آلمانى است. گلدزيهر: وى  ـ7

، تفسير به رأى پرداخته یى چون مراحل تفسير قرآن، تفسير نقلوى در اين كتاب به مباحث

 است. 

ى دكتراى او تاريخ قرآن  آلمانى و متولد هامبورگ است. رسالهوی تئودور نولدكه:  ـ8

است. پس از مرگ وى اوتو پرتسيل اين كتاب را تكميل و چاپ كرد. نولدكه به مباحثى 

 ر رسم الخط قرآن پرداخته است. چون وحى، جمع آورى قرآن و قرائات مختلف د

 خدمات مستشرقان 

مطالعات شرق شناسان . ه خدماتى به شرق و اسالم نمودنديا ناخواستو مستشرقان خواسته 



. نه تنها از قداست دين اسالم نكاست بلكه در تقويت اين آئين سهم مهمى داشته است

غير قابل انكار بر  اعتراف برخى خاورشناسان منصف، نزد مسلمانان به عنوان سندى

انه آنان را بخوبی كينه توزهاى  نوشته ستيزجويان كهف اهدو اشد.  حقانيت اسالم قلمداد مى

های فعاليتآثار مثبت برخى كرد، موجب غنای علمی معارف اسالمی گرديد. معرفی می

 استشراقی عبارت است از: 

 ـ ترويج زبان شرق و زبان عرىب 1

اين  هاى مهماين درس در دانشگاه ع غربى و برقرارىربى در مجامگسترش زبان ع

 شناسى بود.  كشورها، از بهترين پيامدهاى شرق

اسالمى  ى مستشرقان باعث ايجاد تشنگى شديدى به معارف اخبار و اطالعات گسترده

از متون  گشت. آنان براى فهم اين معارف و يا ضربه زدن به آن، خود را مجبور ديدند تا

 ى متون بسنده نكنند.  برند و به ترجمهاسالمى بهره 

 ـ بيان شبهات2

و دين  ى قرآن بيان شبهات از سوى مستشرقان موجب گسترش علم و تقويت آن در حوزه

هاى مستشرقان  شده است. قابل انكار نيست كه اگر اشكاالت و شبهات و نيز نقد و بررسى

 يافت.  ى نمىكالم، فقه، اصول، تفسير و علوم قرآنى چنين گسترش نبود،

بر غناى فكرى اسالم افزوده است و غالبا به تقويت اسالم  به شبهات آنان  بى ترديد پاسخ

 منجر گرديده است. 

 ـ شناخت مسائل مهم3

است.  پيگيرى مسائل اثر گذار و مهم و پرهيز از حشويات، از جمله كارهاى مستشرقان

شان اثر  اهداف ند كه در راستاىپرداخت آنان صرفا به بحث و تحقيق در مورد علومى مى

اين امر موجب تقويت كردند.  علمى و عملى داشت و از ورود در مباحث بى اثر پرهيز مى



 اين مباحث در مراكز علمی جهان اسالم گرديد.

 ـ كار و كيفيت4

در كارهاى تخصصى نيز ستودنى است. كيفيت كار بسيار  خاورشناسانپشتكار بسيار 

راى مستشرقان اهميت داشت. مثالً گفته شده كه فلوگل جمع آورى كميت آن ب تر از بيش

 هاى سال انجام داده و ادموند كاستر فرهنگ زبان 25را در « فهرست ابن نديم»خطى  نسخ

اين مسأله برای انديشمندان اسالمی از آن نظر سال به پايان برده است.  12سامى را در 

كند، به برای اثبات رأی خود چنين تالش می حائز اهميت است كه آنان وقتی ببينند باطل

 تالش مضاعف روی آورند.

 ديدگاه انديشمندان اسالمى 

اى ديگر  اند و عده نظريات مستشرقان شدهدنباله رو يشمندان مسلمان برخى انداالسف مع

هاى آنان را باطل و در پى اهداف و اغراض  دشمنى را پيش كشيده و تمام يافته راه

 اند.  تهدانس نامطلوب

اى كه  عدهرسد قضاوت يك سويه در باره مطالعات خاورشناسان صحيح نباشد. به نظر می

كه هدف آنها بيانگر  ندپيمود باطلاند، راهى  بوده در پى اهداف استعمارى و تبشيرى

با ، بايد اندمطرح كردهمنطق و استدالل  با ابزارنقد خود را اما آنان كه  .مسيرشان است

مغرض، نه تنها مشكلى را حل نخواهد كرد، بلكه  بشنوند. نگاه به آنان به عنوان پاسخبرهان 

عالوه اينكه انديشه در بين ملل جهان خواهد افزود.  بر تقويت آنان نزد صاحبان عقل و

ای در مجموعه مسائل اعتقادی و تكليفی بايستی به خاورشناسانی كه قضاوت منصفانه

ش قرآن و پيامبر اسالم پرداخته و گاه در اين مسير متحمل اسالم داشته اند، گاه به ستاي

 های بزگ جسمی و روحی شده اند، ادای احترام كرد. زيان

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


