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  نقاط قوت و ضعف مطالعات مستشرقاننقاط قوت و ضعف مطالعات مستشرقان
  اقتراح با حضور حضرت آيت اهللا معرفتاقتراح با حضور حضرت آيت اهللا معرفت

 

 :چكيده

متن حاضر اقتراحي است در مورد قرآن 
و مستشرقان كه با حضور اساتيد حوزه 

اهللا  تآيو دانشگاه آقايان حضرت 
معرفت، دكتر رضايي اصفهاني و استاد 
محمدحسين محمدي برگزار شده است 

اف مستشرقان و آسيب و در مورد اهد
ها، شيوه برخورد با  شناسي تحقيقات آن

آنان و ضرورت وجود مجله تخصصي و 
رشته قرآن و مستشرقان در سطح عالي 

 .مباحثي مطرح شده است) دكتري(
  . قرآن، مستشرقان، اقتراح:ها كليد واژه

 : دكتر رضائي اصفهاني

موضوع اين اقتراح مسأله قرآن و 
 داريم نخست مستشرقان است تقاضا

حضرتعالي ديدگاه كلي خود را در اين 
 :مورد بفرماييد

  :آيت اهللا معرفت

قرآن و مستشرقان يكي از مسائل روز 
است براي اين كه از يك طرف محققان 
و كساني كه در رابطه با مسائل اجتماعي 
به طور مطلق، به ويژه مسائل ديني 

خواهند تحقيقاتي بكنند، حاال  مي
خواهند معلوماتي به   ميبرحسب اين كه

دست بياورند يا اين كه راهي را انتخاب 
ها و  بكنند، بيشتر توجهشان به نوشته

هاي متخصصان آن رشته است،  گفته
براي مثال امروزه اگر يك دانشجوي 

ن يا تشيع يا آ قربارهاروپايي بخواهد در
اسالم تحقيقي بكند، نخستين بار سراغ 

رود كه در آن  آن دانشمنداني در اروپا مي
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باب تجربه دارند و سپس از طريق آنها 
كند و حتي  به منابع اسالمي مراجعه مي

ها هم پيدا شده  اين شيوه در خود شرقي
كنند كه  بررسي مياست؛ يعني اول 

به اين موضوع چه گفته  مستشرقان راجع
اند تا از  هايي را ارائه داده و چه آدرس

، وندطريق آنها سراغ مطلب مورد نظر بر
آن وقت به كتابخانه ما سري بزنند و 
ببينند درباره موضوع مورد نظرشان چه 
مطالبي آمده است يا اين كه اين 
مستشرقان ميان تمام پژوهندگان و ارائه 
دادن منابع اوليه حلقه اتصالند، آن وقت 
ما، با قطع نظر از اين كه آيا ما بر 

ها  خوردمان با اينها چگونه است، آيا اين
ها   نيت دارند يا ندارند؛ از اينحسن

گذشته حاال كاري نداريم كه بعضي 
كنند و  مستشرقان به نفع استعمار كار مي

ين و مسلكي يبعضي به نفع آن دين و آ
كنند؛  كه دارند، در مورد آن تالش مي

اي براي آن  يعني استشراقشان وسيله
هدف خاص خودشان است، حاال 

د و گوييم واقعاً حسن نيت دارن مي
خواهند بفهمند اسالم چيست، تشيع  مي

چيست، قرآن چيست؟ مثل اين كه 
خواهند بدانند بودايي و زرتشتي  مي

پس ... چيست، مسيحيت چيست و 

ها دنبال فهميدنند، اما يك مسئله  اين
است و آن اين كه اين ها باالخره از 

اند؛ يعني چون خودشان را  اسالم بيگانه
اً اسالم را به دانند؛ پس اساس مسيحي مي

عنوان دين آسماني قبول ندارند، هرچند 
هم افراد منصف و محققي باشند كه فقط 

اند، اما مسئله اين است كه  دنبال علم
هيچ انساني با يك سري مسائل پيش 

تواند خودش را تخليه كند،  فرض نمي
اگرچه يك سري مسائل پيش فرض دارد 
كه اين اهرم بزرگي سرراه او است و آن 

ن است كه قرآن را به عنوان وحي اي
قبول ندارد، اين سد بسيار بزرگي براي 

اين با رسيدن به حقايق است، پس كسي كه 
باالخره اين پيش فرض است، با باور و 

كند،  افكار و تحقيقاتش را توجيه مي
گيرد و  ش را ميستيعني همان است كه د

 .برد به اين طرف و آن طرف مي
قرآن را به عنوان به طور طبيعي كسي كه 

وحي آسماني، يعني كالم خدا كه اشتباه 
آن نباشد، خطا در آن نباشد، از هر در 

چيزي مصون باشد قبول دارد، اين وقتي 
است كه قطعاً اين باور براي او باشد كه 
اين كالم صد در صد از خداست، اما اگر 
چنان چه اين باور را ندارد، يعني اين 

امبر است كه ساخته و پرداخته شخص پي
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عرب درس ناخوانده بوده، منتها يك 
شخص كامالً با ذكاوت بوده است، پس 

رود،  اين باور سراغ قرآن ميبا وقتي كه 
ها  ها كه تاريخ آن آن گاه به برخي داستان
رسد، آري واقعاً  را ثبت نكرده است مي

ماقبل تاريخ از ي يها در قرآن گزارش
تنها تواند  هست، در اين هنگام او نمي

. تواند با گزارش قرآن را باور كند نمي
چرا، چون اين پيش فرض جلويش را 
گرفته؛ از اين رو وقتي به داستان 

گويد اين  رسد مي  ميحضرت نوح
ـ ي ملل  اي بوده كه در همه افسانه
 طوفان ـ وجود دارد، از جمله ي افسانه

در ملت عرب و در قرآن هم آمده 
گير   عالمبعدي گويد طوفان. ... است 

بوده است، نوح هزار سال عمر كرد، در 
، يشود، آر اين جا ديگر زيربنا خراب مي

نشيند در مورد اين بحث  اين ديگر نمي
شود يك  كند يا تحقيق نمايد كه آيا مي

 سال عمر كند يا نه، چرا؟ چون 95انسان 
انسان وقتي وقتش را براي تحقيق 

كند كه  پيرامون يك موضوعي صرف مي
وضوع را ثابت بداند، اما وقتي آن را آن م

افسانه بداند ديگر در مورد آن پژوهش 
كند؛ براي مثال حاال ما بحث  نمي
كنيم كه زال پدر رستم واقعاً هزار  نمي

سال عمر كرد يا نه، هيچ وقت بحث 
اين . دانيم كنيم، چون آن را افسانه مي نمي

يكي از مشكالت است كه سر راه 
باشد كه  يتحقيقات مستشرقان م

ها به واقع برسند، اما اگر  گذارد آن نمي
چه  مستشرقي بيايد خودش را واقعاً از آن

باور دارد به عنوان پيش فرض تخليه 
كند، باز در عين حال اين باالخره اسالم 
را هم نخواهد پذيرفت، چون خودش را 
به كلي از همه چيز خالي كرده؛ پس 
خيلي فرق است ميان يك مستشرق و 

مسلمان كه قرآن رابه عنوان كالم يك 
الهي صد در صد پذيرفته است؛ بنابراين 

خواهم اين را فرض بكنم ما اگر  مي
سراغ مستشرقان برويم بايد بدانيم كه 

ها درگير اين مانع بزرگ هستند؛ از  آن
ها حمله بكنيم كه  اين رو ما نبايد به اين
گويي، چون به قول  چرا تو اين را مي

» شقثبت العرش ثم الن«: مثال عربي
يعني نخست سقف را درست كن، (

حاال، ما ) سپس به نقش و نگار آن بپرداز
بينيم در اين تحقيقاتي كه مستشرقان  مي

اند كه چون  جا رسيده اند به اين انجام داده
از يك طرف وقتي قرآن و كتب اسالمي 

اند، در برابرش شگفت  را مطالعه كرده
 كه در زده شدند و حتي من آن وقت
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هاي  نجف بودم در يكي از مقاله
هاي تاريخي  مستشرقاني كه دنبال گزاره

اش  قرآن بودند خواندم كه در مقاله
نوشته بود ما به تجربه برايمان ثابت شده 

هاي قرآن درست است و هيچ  كه گزاره
كدام خيالي نيست؛ و بر اين اساس ما 

هاي قرآن را دنبال كرديم،  ي گزاره همه
يا ،  از اصحاب كهف كردهوقتي سخن

وقتي سخن از قوم ارم و سد و قوم عاد 
ما . (و ثمود بحث كرده درست است
ها صد  چون باورمان بوده كه اين گزاره

در صد صحيح است، اين يك مطلب 
يد مورخي، ن، اما فرض ك)ديگري است

گزارهايش درست » هيلبرت«براي مثال 
است، چون اين مورخ ده سال زمان 

 ايران بوده است، پس اگر گفت ايشان در
مثالً خشايار شاه فالن جا فالن قصر را 

روند و جستجو  ساخت، به آن مكان مي
كنند تا قصر را پيدا كنند، چرا چون  مي
دانند گزارش او درست است، چون  مي
گويند گاهي اوقات  ها خودشان مي اين

اي كه  براي رسيدن به اين كه فالن گزاره
ويست ميليون دالر در فالن كتاب داده، د

صد سال پيش خرج كرديم باالخره هم 
اند، يعني در اين راه  به آن نرسيده

كنند،  هاي هنگفتي مصرف مي سرمايه

ها به  ولي ديوانه نيستند، پس ببينيد اين
هاي قرآن  اند كه گزاره اين حقيقت رسيده

 .درست است
خواندم كه  اخيراً در كتاب گلدزيهر مي

شگفت ما «: گويد مي» ةيعالشر«در كتاب 
اين است كه اسالم اولين پايه گذار 

 مدني است و اين تنظيم  وقوانين حقوقي
فقه اسالمي كه از هزار و اندي سال قبل 

سابقه  تأسيس كرده، در تاريخ بشر بي
فقه همين قانون (يك فقه مدون . است

است، االن در مصر به قانون دانان فقها 
ابعاد زندگي  كه شامل تمام .)گويند مي

باشد، اين واقعاً اعجاب انگيز است كه 
اين علما و انديشمندان اسالم چنين 

ها  اند، اين دستاوردي تحويل بشريت داده
رسند، اين  آرام آرام به يك چيزهايي مي

اعترافاتشان براي زمان امروز بسيار 
خواهند توجيه  ارزشمند است، بعد مي

كنند؛ از يك طرف مستشرقان باور 
رند اين وحي آسماني است، از آن ندا

گويند بعضي از اين مطالبي  طرف هم مي
بينيم دقيق است، چه  كه ما در قرآن مي

آن . شود طور اين دو مطلب جمع مي
اد كه قوت جناب آقاي يوسف حد

بيست سال اسقف اعظم لبنان بود، بيست 
سال كارش را كنار گذاشت و مشغول 
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 هشت جلد. تحقيق پيرامون قرآن شد
ها بيش از هفتصد  قطور كه بعضي از آن

صفحه است درباره قرآن نوشته و به اين 
نتيجه رسيده كه قرآن باالخره از كتب 

ها به ويژه تورات  ديگر كتابو عهدين 
مطالبي را گرفته است، او آن قدر مبالغه 

گويد اساساً قرآن كپي  كند كه مي مي
ن حن«: گويد  آن وقت مي،تورات است

 القرآن وحي لكن بمعني انه نّأنعترف ب
يعني وحي مستقيم »  من الوحيمقتبس

نيست، از يك كتابي كه وحي است 
گوييم كه قرآن  اقتباس شده، اما ما مي

شبهات «ما در همين كتاب . وحي است
» مصادر القرآن«بحثي پيرامون » وردود

چه چيز : بيان كرديم و پاسخ داديم كه
از اين باعث شد كه شما بگوييد قرآن را 

: گويند ها مي ايم، اين ها اقتباس كرده كتاب
هاي قرآن و  اين تشابهي كه ميان گزاره

هاي كتب عهدين است، تشابه  گزاره
كامل است، پس اگر دو گزارش يكي 
سابق و يكي الحق، هر دو مشابه هم 

ها  ديگر باشند، پس اين الحقي از سابقي
گرفته است، اين قاعده عقالني است 

داديم كه در اين آن جا ما كه پاسخي 
يك : فرض دو احتمال وجود دارد

گوييد، اما  احتمال همين كه شما مي

احتمال ديگري هم هست كه اين دو 
گزاره هر دو از يك منبع گرفته باشند كه 

هاي  فرض كنيد گزاره. منبع الهي باشد
قرآن مانند هم هستند، بسيار و تورات 

 خوب احتمالي هست كه قرآن از تورات
. گرفته شده باشد، اين يك احتمال است

احتمال دوم اين است كه قرآن و تورات 
از يك منبع گرفته شده باشند، پس اين 
تشابه به اين علت است كه هر دو 
شاگرد يك استادند، اين احتمال هم 

چه دليلي براي برتري آن احتمال . هست
شما چه : گويند ها مي اول داريد؟ آن

 داريد؟ دليل و دليلي بر احتمال دوم
مستند ما براي ترجيح احتمال دوم اين 

تورات، و هاي قرآن  ميان گزارهكه است 
هاي اصلي تشابه  گرچه در اصول و پايه

هاي تورات آن قدر آلوده  دارند، اما گزاره
هاي قرآن كه اين همه  است كه گزاره
باشد، اگر بخواهد اين  زالل و پاك مي

 باشد، بايد گزاره از آن گزاره گرفته شده
ها فيلتر قوي بگذرد و اگر ما پيامبر  از ده

و ) نعوذباهللا(اسالم را واقعاً پيامبر ندانيم 
او را يك عرب امي بدانيم، با كدام فيلتر 

به اين زاللي  توانسته آن مطالب آلوده را
ي علمي تشكيل شده مدرآورد، كدام آكاد

كه بنشينند مطالعه كنند و آن مسائل را 
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اش كنند و به اين صورتي كه  هپاك و منز
در قرآن آمده درآورند؛ افزون بر بعضي 

هايي كه در تورات هست كه  گزاره
ها   هست، ميان آنن همنظيرآن در قرآ
اصالً امكان ندارد . باشد تباين كلي مي

اين از او اقتباس شده باشد، اگرچه در 
اصل مثالً داستان آدم در هر دو جا 

كجا؛ بنابراين مطرح است اين كجا و آن 
امكان ندارد اساساً قرآن از كتب عهدين 
اقتباس كرده باشد، به دليل اين كه آن 
آلودگي با اين زاللي، هيچ تناسبي ندارد، 

، دهيم پس در نتيجه احتمال دومي كه ما مي
مستدل است و اين احتمال شما غير 

باشد، اين بود خالصه آن  مستدل مي
 .يمچيزي كه ما در اين زمينه نوشت

شما فرموديد كه : دكتر رضائي اصفهاني
راجع به » شبهات وردود«در كتاب 

مباحث مستشرقان مطالبي را مطرح 
ايد، در آثار ديگرتان تا چه اندازه به  كرده

در كدام . ايد مباحث مستشرقان پرداخته
هايتان، اگر يك ليستي را به ما  كتاب

 .كنيم بفرماييد از شما تشكر مي
» التمهيد« در جلد اول بله،: آيت اهللا

 .شبهات وحي را هم مطرح كرديم
 شما فرموديد كه بحث :دكتر رضائي

باشد و  مستشرقان امروزه بحث روز مي

بايد به آن پرداخت، شما تا چه اندازه 
دانيد كه يك  اين مسئله را ضروري مي

جمله پژوهشي در مورد وضع مستشرقان 
اساتيد  و از حوزه علميه قم منتشر شود

زه و دانشگاه در آن قلم بزنند و از حو
قرآن دفاع كنند و آيا اصالً شما صالح 

دانيد در اين راستا يك رشته در سطح  مي
قرآن و «دكتري به عنوان بحث 

 در كشور مطرح شود و »مستشرقان
اهداف و مطالب آنها شناسايي گردد و 

عالي شبهاتشان  حضرتامثال با راهنمايي 
 پاسخ داده شود؟

 بنده قطعاً اين كار را : معرفتآيت اهللا
دانم، ولي با اين شرط كه در  ضروري مي

سطح باال باشد، يعني در سطح آكادمي 
دار اين كار  اي دانشمند عهده يك عده

اي به دستم رسيد  جلهمبنده اخيراً . شوند
 كه يكي از قرآن پژوهان معروف كشور كه

چند وقت پيش بزرگداشت خيلي خوبي 
د، كتابي نوشته و در آن هم برايش گرفتن

 )شبهات مستشرقان(هفت تا هشت شبهه 
مطرح كرده بعد نوشته به ذات حضرت 

خورم كه هيچ يك از  احديت قسم مي
در  اين شبهات وارد نيست، يا يكي ديگر

الت ده شبهه مطرح كرده كه جيكي از م
اصالً اين انگيزه شد براي اين كه من 



17 
 

 

 قر
جله

م
آ

ن  
رقا

تش
مس

ن و 
  /

ول 
ره ا

شما
  /

ان 
ست

زم
13

85
   

 كتاب شبهات را بنويسم، بعد در آخر
يك . گفته بود كه اين شبهات وارد نيست

پاسخ اجمالي در بيش از پانزده صفحه 
به اين ده شبهه داده بود و گفته بود 

آيد كه  ي پاسخ در شماره بعدي مي بقيه
 شماره خبري نشد، بنابراين آناز 
خواهم عرض كنم اميدواريم كه  مي

ي  حضرت عالي چون خودتان وزنه
ه از اين را ك سنگيني هستيد، افرادي

گروه نباشند دعوت كنيد و اين كارهاي 
 .ضروري و دفع شبهات را به ثمر برسانيد

 بله، اين نكته :دكتر رضائي اصفهاني
بسيار مهمي است و دوستان ما دغدغه 

 .كنند دفاع از قرآن دارند و رعايت مي
 من از اين سخن :آيت اهللا معرفت

: گويد كنم كه مي تعجب مي» نولدكه«
داشته و ) غش(= ض صرع پيامبر مر

گرفته، دهانش كف  احياناً وقتي صرع مي
گفت و  كرد و گاهي چيزهايي مي مي

ها رابه عنوان وحي  كُتّاب وحي اين
دهد، پنج  نوشتند و بعد هم آدرس مي مي

ي ابن هشام  تا شش آدرس معتبر، سيره
من به منابع مراجعه كردم، آدرس  ...و 

جنگ ي  دقيق بود، ديدم مطلب درباره
 در جنگ بدر پيامبر اكرم. بدر است

براي جنگ نيامده بود، بلكه آمده بود كه 
 قدري راه را براي تجارت مشركان نا

ها فرستادن  امن كند، مثل اين كه آن
مبلغان اسالمي را ناامن كرده بودند، 

كنيد ما  شما ناامن مياگر : حضرت فرمود
ل هابوج. توانيم ناامن كنيم هم مي

يارانش را با هزار سوار  و پيامبر
 نفر 313و لشكر اسالم  محاصره كرد

بيشتر نبودند و تجهيزات نظامي هم 
جنگ پيامبر دو روز همان صبح . نداشتند

: سه ساعت با ابوجهل حرف زد و فرمود
ابوجهل دست از ما بردار كه ما برگرديم، 
ما نيامديم با شما بجنگيم و آمادگي 

ه مدينه جنگ هم نداريم، بگذاريد ما ب
ل نپذيرفت، حتي هبرگرديم، ابوج

ابوسفيان هم به ابوجهل پيغام فرستاد كه 
رها كن برگردد،  قافله رد شده محمد را

 پيامبر. ابوجهل گفت امكان ندارد
چند ساعت در آن هواي گرم تالش كرد 

براي مدت ) شيار(= و بعد زير سايبان 
» فَخَفَق خفقةً« .كوتاهي خواب رفت

مختصري زد، چون يعني يك چرت 
يك وقت از خواب پريد . خسته شده بود

و وعدة پيروزي جبرئيل آمد : و گفت
 را» خفقةًخفق «حاال اين مستشرق . داد

يك حالت غش گرفته و  به عنوان
اين مطالب وحي به صورت گويد  مي

 .هزيان بوده است
حاال آن آلماني كه اين مطلب را 

 تواند به سيره ابن هشام خواند نمي مي
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مراجعه كند كه تازه متن اين سيره عربي 
 .هم هست

اي   شما به نكته:دكتر رضايي اصفهاني
 بسيار جالبي ي اشاره فرموديد كه نكته

بود، ببينيد اين كه االن برخي تحقيقات 
مستشرقان براي محققان در سطح دنيا، 
بلكه در سطح جهان اسالم منبع شده، 

ف  المعارةحتي دانشجويان مثالً به دائر
كنند كه به عربي هم  اسالم مراجعه مي
 المعارف ةاخيراً دائر. ترجمه شده است

» مك اوليف«را كه خانم » ليدن«قرآن 
كند و   آماده ميرراستايآمريكائي سرو

 المعارف ةجالب اين است كه زبان دائر
 المعارف قبلي كه ةنسبت به دائر» ليدن«

حتي دانشجوي عادي هم خوب متوجه 
تر است و  تر و روان  سادهشود، خيلي مي
كه خانم مك اوليف در  تر اين ي مهم نكته

 ادعا اليدن المعارف ةي دائر مقدمه
خواهم  كند كه من با دوستانم مي مي

كتابي بنويسم كه بهترين منبع قرآني قرن 
ها حمله  شما فرموديد كه ما به اين. باشد

هايي  ها يك پيش فرض نكنيم، چون اين
نتها از آن طرف هم در ذهنشان است، م

ها هم ممكن  فرموديد كه برخي از آن
است اهداف استعماري داشته باشند، 
حاال سؤال اين است كه پس ما بايد 

ها برخورد بكنيم، اگر  چگونه با اين
ها برخورد  خواستيم محققانه با اين

كنيم، اين شبهاتشان، مسائلشان و ب
اي  اند را با چه شيوه مقاالتي كه نوشته

  دهيم؟پاسخ
ها كارشان اين   خود آن:آيت اهللا معرفت

ها مخفيانه و  آن. كنند است كه حمله نمي
دهند؛ ازاين  زيركانه كارشان را انجام مي

رو خيلي مؤثر است، ولي اگر تهاجمي 
باشد، خود خواننده گوشش بدهكار 

 المعارف ةنيست؛ ببينيد همين دائر
اسالمي كه به عربي ترجمه شده و 

اب كهف را مطالعه داستان اصح
بفرماييد، چون آن داستاني را كه اين 

 زمان دقيانوس ، درگونه مطرح است
 سال پس 200 تا 150بوده؛ يعني تقريباً 
 كه اين پادشاه از حضرت مسيح

كافر بوده و آن طيفي كه ايمان آورده و 
مسيحي شده بودند، سپس آن پادشاه 

 ها فرار كرده ها ظلم كرده و آن كافر بر آن
ها پس از بيرون آمدن از غار  بودند، اين

آن پادشاهي كه زمان دوم يعني زماني كه 
د، مسيحي شده نها از غار بيرون آمد آن

ها را پذيرفت و تحويل  راين اينببود، بنا
گرفت آن وقت تاريخ زمان آن پادشاه را 
كه دقيانوس است و آن پادشاه دوم را كه 
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 ها حدود دويست سال فاصله زماني آن
است به طور دقيق ثبت كرد، اما 

و .  سال310: گويد قرآن مي: نويسد مي
شود، در  گويد و رد مي ديگر چيزي نمي

زند،  اين جا با اين سخن نيشش را مي
انسان بايد زيرك باشد، اكنون ببينيد شما 
صد تا دانشجو، چه در خارج و چه در 

كند و به  داخل وقتي اين را مطالعه مي
گويد باالخره تاريخ كه  ميرسد  جا مي اين

اشتباه نكرده، پس قرآن اشتباه كرده 
هاي تاريخي براي   چون گزاره،است
ها مانند وحي منزل است، حاال اگر ما  آن

ها حمله كرديم، درست  آمديم به اين
نيست، بايد چه بگوييم، همين كاري كه 

روي » شبهات وردود«من در كتاب 
اصالً ما بايد : همين بحث كردم، گفتم

 ام ية يهودثةهذه حاد«بررسي كنيم 
شتباهات اين يكي از ا» ؟ مسيحيهثةحاد

بزرگي است كه اين حادثه را مسيحي 
اند، اين حادثه اصالً به مسيحيت  گرفته

حادثه اصحاب كهف به دو . ربطي ندارد
مسيح مربوط است، از هزار سال پيش 

چرا؟ به اين دليل كه ابن اسحاق 
دو نفر از قريش را به مدينه : گويد مي

كه از احوال يهود   فرستادند براي اين
كه به نبوت دعوت كرده بپرسند كسي 

ها سه  گويد يا نه، آن گاه اين راست مي
ما بال الفتيه في العهد «. 1: سؤال داشتند

چه كساني تحريك ها را  اين» االول
هاي مدينه،  يهودي: كردند كه بگويند

علماي مدينه براي مشركان قريش 
 الفتيه الذين خرجوا لما با«: نويسند مي

ك يهودي وقتي كه ي» في العهد االول
يعني چه؟ » في العهد االول«: گويد مي

يعني پيش از اسرائيل و پيش از حضرت 
 اصل داستان اين است، وقتي كه ،موسي

ي داستان برخورد بكنيم، اصالً  ما با ريشه
اين داستان به جهان مسيحيت ربطي 

ما بايد معقوالنه از همان راهي كه . ندارد
زنند پاسخ دهيم، يك  ها نيش مي اين
ايد  اسخ ديگر اين كه اصالً شما نفهميدهپ

كه اين نقل قول است، چون قرآن در پي 
»  بما لبثوااهللا اعلمقل «: فرمايد آن مي

 يقولون«اين مانند همان آيه ) 26، كهف(
) 22 ،كهف(» ...خمسة سادسهم كلبهم

اين را چه كسي گفته؟ اين را ابن . است
عباس گفته است، اين نقل قول است، نه 

ما وقتي با . كه خود قرآن بگويداين 
آرامي اثبات كنيم كه اين آقاي محققي 

 المعارف چنين مطلبي ةكه در دائر
نوشته، نه به مفسران ما مثل ابن عباس و 
 مجاهد و ديگر مفسران بزرگ رجوع كرده
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و نه به اصل داستان محمد بن اسحاق كه 
يك مورخ معتبري است و تاريخ آن 

. جعه كرده است سال پيش بوده مرا1200
بدهيم، مشت وقتي ما سند تاريخي نشان 

ايم  شود، يعني ما كاري كرده ها باز مي اين
ي ما كنار آن گزاره قرار  كه وقتي گزاره

گيرد، آن وقت اگر يك جوان آن را 
 .سوادند ها بي آن  فهمد چقدر بخواند مي

 من در تأييد :دكتر رضائي اصفهاني
موديد كنم كه فر فرمايش شما عرض مي

. كنند ها خيلي زيركانه برخورد مي كه آن
 المعارف اليدن كه اخيراً چاپ ةدائردر 

رسد،  شده به بحث تحريف قرآن كه مي
قرآن : گويد مقاله تحريفه قرآني، مي

ها و اهل  تحريف نشده و قرآن شيعه
ها مثل هم  است و مصاديق آن سنت يكي

است؛ بنابراين، تهمتي كه به شيعه، 
ه قرآن تحريف شده اين زنند ك مي

 المعارف ةدرست نيست، اما همان دائر
وقتي كه به بحث قرآن و حديث 

رسد، احاديث تحريف قرآن را نقل  مي
رود، يعني  كند و مي كند و رها مي مي

جا  در آن. كند خواننده را در تنگنا رها مي
خواهد دنبال تحريف قرآن  كسي كه مي

بگردد، در اين مقاله تحريف جستجو 
خواهد انحراف  كند، ولي وقتي مي مي

ايجاد بكند در مقاله قرآن و حديث ايجاد 
اي  كند و اين يك برخورد زيركانه مي

است كه بايد با آن زيركانه برخورد كرد 
و من از فرمايش شما اين گونه نتيجه 

گيرم كه برخورد ما با مستشرقان بايد  مي
صفانه و مؤدبانه باشد، به نعالمانه، م

ي برخورد كنيم كه دانشجو و استاد ا گونه
خواند، كامالً  ما وقتي اين مطلب را مي

متوجه شود كه اين در حقيقت يك 
مطلب تعصبي نيست، بلكه تحقيقي 

 .عالمانه است كه تعصب بردار نيست
ام كه   من بارها گفته:آيت اهللا معرفت

تصرف . 1: تحقيق دو عنصر اساسي دارد
و عدم تعصب نداشتن، اين د. 2نكردن 

 .بايد براي محقق باشد
 لطفاً در مورد :دكتر رضائي اصفهاني

 .تعصب و تصرف توضيح دهيد
 يعني براي تحقيق پيرامون يك :آيت اهللا

كه نبايد در  چيزي عجله نكنيم، ديگر اين
هاي قومي مذهبي وارد  يك سري تعصب

 .فهمد شد، چون علم تعصب نمي
حضرتعالي به نكات : استاد محمدي

هم و جالبي اشاره نموديد، بسيار م
فرموديد مستشرقان با يك سري پيش 

شوند و  ي وارد مسائل مييها فرض
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كنند، مانند  تحقيقات خودشان را آغاز مي
ها، آيا به  وحياني نبودن قرآن و مانند اين

عالي در ميان مستشرقان  نظر حضرت
اند كه قصدشان مثالً خدمتي  افرادي بوده

ها و  رزشباشد يا احياي يكي از ا
خدمت به اسالم يا هاي اسالمي و  كتاب

هاي اسالم و مسائل  يا يكي از پژوهش
اسالمي باشد يا خير، يعني آيا كاركرد 

 اند يا خير؟ مثبتي داشته
 وقتي كه مستشرقين :آيت اهللا معرفت

اال روي حگوييم روي ملل بيگانه  مي
فرهنگشان روي تاريخشان تاريخ 

 فرق روي دينشان  هاي ديگر ملل
 هيلبرتآقاي جناب ... كند و مثالً  نمي
خواهد تاريخ ايران را بنويسد، بعد  مي

خواهد ارائه بدهد  فرهنگ ايران را هم مي
خواهد گزارش  و از زرتشت هم مي

مستشرقان سه كار انجام داده و آن . بدهد
 :كنند را گزارش مي

 هايشان  فرهنگ. 2ها  امتتاريخ . 1
 .اديان و عقايدشان. 3
ها دنبال اين نيستند كه به آن مطالب  ينا

سر و صورت بدهند، به طور قطع اين 
د نخواه گونه نيست، بلكه فقط مي

خواهند بدانند براي  ها مي بفهمند؛ آن
چه مثال كوروش در چه تاريخي بوده، 

ها در  آن. كجا بوده استكسي بوده و 
صدد اين نيستند كه كارهاي ما را توجيه 

 . تخريب كننديا
ها قصد سوء  صل بر اين است كه آنا

ندارند، بلكه در پي فهم هستند، دنبال 
اند عاشق اين هستند  يك سري معلومات

كه تاريخ ايران را در باستان بفهمند 
بله كارهاي . خواهند توجيه كنند نمي
ها ناخود آگاهانه گاهي خدمت است،  اين

 ما ي هاي گذشته چون بسياري از كتاب
رقان كشف شده و به دست همين مستش

بسياري از زواياي تاريخ ما به دست 
ها  ها كشف شده است، پس اين همين

بدون اين كه خواسته باشند اين خدمت 
هاي  را به ما بكنند و احياناً اين خدمت

ها صادر شده  بزرگ هم از دست اين
است؛ بنابراين، ما براي مستشرقان ارزش 

 هايشان انتقاد قائليم، ما فقط به قضاوت
ها وقتي  هاي آن كنيم؛ از اين رو اشتباه مي

 .خواهند قضاوت كنند است كه مي
المعجم «مثالً كار : دكتر رضائي اصفهاني

ها در حقيقت  كه آلماني» فهرستمال
ها آن  كردند و بعد مصري آماده سازي مي
 .را تكميل نمودند

 بله، هم اكنون بسياري از :آيت اهللا
شف شده ها ك هاي ما به دست اين كتاب
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ها االن از دست رفته  وگرنه اين كتاب
بود، حتي خود ايران و زواياي تاريخ آن 

 .ها كشف كردند را آن
 االن شما چه :دكتر رضائي اصفهاني

اتي را در بحث مستشرقان براي عموضو
بينيد كه  پژوهش و بررسي در اولويت مي

در مورد آن پايان نامه نوشته بشود يا 
 مقاله بنويسند؟

  آنچه نسبت به ما حوزويان در:هللاآيت ا
ها  هاي آن اولويت است، يكي گزاره

راجع به قرآن و تاريخ اسالن و آن چه 
ها  در رابطه با مسئله باورهاي ما مسلمان

به چيزهاي ديگر  است، بله، نقد راجع
هم بايد انجام شود، اما اين موارد در 

 .اولويت است
 بنابراين، شما براي مثال نقد و :دكتر

 المعارف ليدن را كه ةبررسي ترجمه دائر
شود را  االن راجع به قرآن نوشته مي

با توجه . بله: ؟ آيت اهللا دانيد  ضروري مي
ها به ويژه در مصر  به كارهايي كه عرب
به مستشرقان انجام  و عربستان راجع

بنده كتابي : دكتر رضائي اصفهاني. اند داده
يراً را در دانشگاه ابن سعود مدينه كه اخ

جامعه «اسمش هم عوض شده و به نام 
و دانشگاه مستقل در مدينه تشكيل » بهطي

جا گرفتم كه حدود  شده كتابي را از آن

چهل تا پايان نامه كارشناسي ارشد و 
دكتري از دانشجويان و طالب در 

ها در اين  اين .عربستان گزارش كرده بود
باره رشته، تشكيالت، برنامه، منابع و 

ند، جاال با توجه به اين گروه دار
اي كه ما داريم، شما چه وظايفي  فاصله

را اكنون براي حوزويان و دانشگاهيان ما 
توانيم اين  قائل هستيد و ما چگونه مي

ي را كه ما ترا پركنيم و اين مدفاصله 
نسبت به آنها عقب هستيم جبران نماييم، 
چه كارهايي را در اين رابطه بايد انجام 

 ؟ظايفي را در اين زمينه داريمدهيم و چه و
ي شرق است،   مصر دروازه:آيت اهللا

هاي علمي  فرهنگ، تمدن پيشرفت
ه در قرون اخير در اروپا رخ كفرهنگي 

داد، از راه مصر وارد شرق شد وحتي 
اين نحو نويسندگي از اروپا از راه مصر 
به ما رسيده است اصالً ما صد يا 

م نوشتي دويست سال پيش اين طور نمي
و سبك ادبيات امروز چيزي است كه از 
راه مصر به اين طرف آمده، از اين رو 
پيشگامان اين قصه مصريان هستند، 
چرا؟ چون اين مصريان نزديك اروپا 

ها را در  هاي اروپايي هستند و تمام كتاب
كنند، حتي اين  اختيار دارند و ترجمه مي

هم كه اخيرًا ترجمه »نولدكه«تاريخ قرآن 
 . به عربي ترجمه شدشد، باز
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ي  ها بارها به وسيله هاي آن كتاب
. شود ها به عربي ترجمه مي مصري

خواهم بگويم اين كار ديروز براي ما  مي
ها  ضرورت داشت كه ما سراغ مصري

شما از مستشرقان چه خبري . برويم
داريد، بياوريد تا ما هم مطالعه كنيم، ولي 
 امروز ما به بركت همين دانشگاه اسالمي
 كه خودمان داريم، چون اساتيدش واقعاً

اساتيد متديني هستند، مسلمان هستند و 
ها را خيلي  بان اروپاييزها  ي اين همه

دانند، ما هم  ها مي بهتر از زبان مصري
توانيم خودمان به طور مستقيم  اكنون مي

هايشان  با اروپا در ارتباط باشيم و كتاب
ي نهضت علم. را بياوريم و ترجمه كنيم

كه در حوزه اسالمي در حدود هزار سال 
پيش انجام گرفت، اول از ترجمه شروع 

در زمان مأمون به بعد همين طور . شد
اين را هم . رفتندشد و سراغ يونانيان 

 هاي عربي واقعاً ترجمهكه عرض كنم 
ها پيشگام هستند، اما  مشكل دارد، آن

اي دارند كه  ها در ترجمه شيوه عرب
 و آن شيوه اقتباس مورد پسند نيست

خواهند ترجمه  است، يعني وقتي مي
قلم ادبيات . كنند كنند، خالصه گيري مي

اروپايي امروز اين است كه مطلب را با 
نويسند  شاخ و برگ و نوعاً با استعاره مي

ند رمان نو داستان تاريخي را ما
كنند،  ها چه كار مي نويسد، اما عرب مي

ه اصطالح ها ب اين را از اين شاخ و برگ
ريزند، در صورتي كه آن  خودشان مي

نويسنده غربي، گاهي اوقات از اين 
ها و تشبيهات يك غرض و   رفتن حاشيه

هاي رمان  نكاتي دارد؛ براي مثال، كتاب
است » سه تفنگ دار«به نام  نويسي كتابي

 و به فارسي هم هبه عربي ترجمه شد كه
ترجمه شده، به نام سه تفنگ دار، عربي 

. ك جلد و فارسي آن سه جلد استآن ي
من تجربه دارم، اين تاريخ تمدن ويل 

 قصة«دورانت به عربي ترجمه شد به نام 
. من شانزده جلد آن را دارم» ةالحضار

فارسي هم ترجمه شده به اين كتاب 
است، عربي آن شانزده جلد است كه 

باشد و  جلد قطورش چهارصد صفحه مي
ست اما ها آمده ا گزارش مختصري در آن

در ترجمه فارسي دقيقاً افرادي مثل 
احمد آرام ترجمه كردند كه پانزده جلد 
 دقطور است، بعضي جلدها دو مجل
 داست؛ براي مثال جلد چهارم دو مجل

صورت خط ريز كه  است، آن هم به
براي بنده زياد اتفاق . قابل قياس نيست

كنم،  افتاده كه به اين كتاب مراجعه مي
بينم  روم مي عربي ميوقتي سراغ كتاب 



24 

 

 

طال
ف م

ضع
ت و 

 قو
اط
نق

ان
شرق

ست
ت م

عا
   

چيزي از اين گزارش نكرده و تنها يك 
گزارش مختصري داده است، اما فارسي 
، اين هم كه همان عرب در سه سطر آورده

اين در سه يا چهار صفحه گزارش كرده 
عرض كردم پيش كه است، پس وقتي 

هاي مصر بودند و بر ما هم  گامان عرب
روپا  فراواني دارند، ما را با فرهنگ احقّ

ها را معرفي  نآهاي  آشنا كرده، كتاب
كردند، اما وقتي كه ما قدرتمان براي 

تر است،  ها قوي هاي آن ترجمه كتاب
تر است و چرا اين  تر و اساسي درست

 .كار را خودمان نكنيم
توانيم   در ضمن مي:دكتر رضائي اصفهاني

با نقد طرح كنيم و اين نكته بسيار همراه 
 .دقيق و جالبي بود

هايي است كه من  ها تجربه  اين:آيت اهللا
 .خودم به دست آوردم

در يك من  :دكتر رضائي اصفهاني
اي كه با گروهي از روحانيون  جلسه

جا من خودم به  آلمان داشتم، آن
صراحت به مستشرقان هم گفتم كه منابع 
شما به طور معمول از اهل سنت است و 

رويد كه  سراغ منابع اصيل شيعي نمي
وظيفه ما در اين . را مطرح كردندحقايق 

 برخوردها چيست؟
، بودمها   من خودم ميان اين:آيت اهللا
هاي  ترين دانشگاه  در بزرگيسمينار

انگلستان بود كه رئيس دانشگاه ما را 
دعوت كرده بود، من هم همين اعتراض 
را به او كردم، خودش كشيش بود، به او 
گفتم كه چرا شما از منابع ديگران براي 

: كنيد، گفت شناسايي شيعه استفاده مي
اتفاقاً ما تصميم داريم كتاب ارشاد شيخ 
مفيد و كتاب تفسير علي بن ابراهيم قمي 

كنيم تا اين را گفت من  را ترجمه مي
ما بايد اول به : ها گفتم متأثر شدم به آن

نزد  هايي شما معرفي كنيم كه چه كتاب
 .ما معتبر است

 فصل الخطابب  كتا:دكتر رضائي اصفهاني
 .اند را نيز به انگليسي ترجمه كرده

 ببينيد اصالً ما كارهايمان :آيت اهللا
هايي كه  ها كتاب سني. تناقض است

دارند، مانند صحاح سته، زير سؤال 
برند، سپس تاريخ طبري، تفسير  نمي

 تفسير فخر رازي و تاريخ كامل ،طبري
دارند، ولي ما در كنار كافي چه چيزي 

ب اربعه داريم، اما در كنارش داريم، كت
 . شيخ طبرسي استمناماتكتاب 

هايي را ارزش و  خوب شما چنين كتاب
كني، او هم شيعه را از روي  س مييتقد

كنم كه يك  من فكر مي. شناسد همين مي
 يك شيعه ههاي درج فهرستي از كتاب

ا بگوييد يتنظيم كنيد و بعد به دن
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 هايي را كه ما قبول داريم و به كتاب
عنوان مستند و منابع تشيع است، 

ها تكليف خودشان را  هاست تا آن اين
از تفسير علي بن ابراهيم چه او . بدانند
 اهللا زنجاني يةداند؛ براي مثال سراغ آ مي
رود تا از او بپرسد اين كتاب چگونه  نمي

 است و او در پاسخ بگويد اين تفسير، تفسير
پرسد، من هم  او از من مي. خوبي نيست

گويم، چه تفسير جليل القدري است،  مي
او هم آن را به عنوان تفسير صحيح 

كند؛ بنابراين، اين  اش مي تنظيم و ترجمه
 .است كه يك مقدار كمبود هم از ماست

ها كتاب معتبرشان را به دنيا معرفي  سني
هايشان خط  اند و روي يك سري كتاب كرده

 .ايم اند، ولي ما اين كار را نكرده بطالن كشيده
ه بوديم ن ما در مدي:دكتر رضائي اصفهاني

اي دكتر قبه و بحثي با آدر جامعه طي
. يكي از اساتيد بودكه طعيمه مصري شد 

و صحاح كتب اربعه  سر همين بحث
گفتيم ما  گفت ما مي سته بود هرچه مي

 اين حديث را قبول نداريم، دسن
شما بگوييد چه چيزهايي را : گفت مي

 بفهميم چه كار  تا مادقبول داري
خواهيم بكنيم، ما فقط كتاب آيت اهللا  مي

 العقايد االسالميهسبحاني همراهمان بود، 
  اصل عقيدتي150كه اخيراً چاپ شده كه 

را آورده است؛ براي مثال راجع به 
به او گفتيم  .صحابه بحث پيش آمده بود

ما اين را قبول داريم، كتاب را گرفت و 
 كه بحث صحابه بحث صحابه را آورد، وقتي

استاد سبحاني را خواند لذت برد و گفت 
اين متفق عليه است، همه اين را قبول 
دارند، بعدها متوجه شديم كه شيعه بايد 

 .يك منشوري در اين زمينه داشته باشد
 بايد به دنيا معرفي كنيم كه :آيت اهللا

واقعش اين است . هاي ما اينهاست كتاب
بعضي اند كه  كه خودشان هم فهميده

ها اين  ها پيش ما ارزشي ندارد، آن كتاب
اند، هيچ وقت هم دير  حس را كرده

نشده، چون روز به روز مسئله استشراق 
توانيم از  كند، ما مي گسترش پيدا مي

همين حاال اين كار را انجام دهيم، واقعاً 
هاي اصيلي را كه وجود دارد و ما  كتاب

كنيم، ها را به دنيا معرفي  قبول داريم، اين
ارفي بنويسيم، يك معجم ع المةدائر

ها را  بنويسيم، كتبي كه شيعه آن
ها را قبول داريم، آن  پسنديده، ما اين

وقت اگر از حوزه هم اين كار صادر 
 .شود شود، اين امضا مي

 شخصي به نام پطرس :آقاي عبداللهي
ايشان از كشيشان مسيحي . سايتي دارد

او را از بوده و به قدري خباثت داشته كه 
كليسا بيرون انداختند، اما به قدري به 
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كتب اسالمي اشراف دارد كه تمام 
ها و سندها در اختيارش است،  روايت

 .سايتي دارد كه مراجعات ميليوني دارد
هاي قرآني و اخالق پيامبر  اين فرد بحث
با روايت كتب خود اهل را و سيره پيامبر 

كند، يعني ابزارهاي  سنت و شيعه رد مي
ند و دمختلفي دارند و در اختيار قرار دا

، كنند يانه كار ميذافرادي هم هستند كه مو
يانه ذهاي خاص كه مو تعامل با اين خط

 كنند بايد چگونه باشد؟ برخورد مي
ها دارند، ما   همان ابزاري كه آن:آيت اهللا

بايد همان ابزار را به كار بينداريم، او چه 
اجعه كار كرده كه سايتش اين قدر مر

اي  كننده و بيننده پيدا كرده؟ چون شيوه
انتخاب كرده كه جذاب بوده است اصالً 
ما بايد در ميدان كارزار، بهترين اسلحه 

وأَعِدوا لَهم «: راه داشته باشيم
مااستَطَعتُم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخَيلِ 

يعني بايد به  )60انفال،  (»...تُرْهِبونَ
ها  ه ابزار شما با آنصورتي باشد ك

تناسب داشته باشد و آن ابزار را پيدا 
 .ها استفاده كنيم هاي آن كرده و از شيوه

 در پايان اگر :دكتر رضائي اصفهاني
ها  اي داريد بفرماييد، ما شيعه توصيه

كوتاه آمديم، واقعش اين است ما اصالً 
خواهيم بفهميم دنيا چه خبر است،  نمي
شود، پس  سر ميگوييم برايمان درد مي

ندانيم بهتر است، اين منطق بدي است؛ 
هر . البته اين منطق بر ما حاكم است

كسي كار خودش و بار خودش را دنبال 
اي، درس را  تو طلبه: گويند كند مي مي

بخوان ودر روستاي خودت تبليغ كن يا 
در دانشگاه تدريس كن، چه كار داري 

 منطق است يكدنيا چه خبر است، اين 
كلكم «ر ما حاكم است، ما به دستور كه ب

 .ايم اصالً عمل نكرده» راع و كلكم مسئول
اي به   يك مژده:دكتر رضائي اصفهاني

و قرآن شما بدهم كه رشته دكتري 
همكاري اساتيدي با مستشرقان را 

همچون دكتر زماني و دكتر اسكندرلو و 
حاج آقا محمدي از دوستان مركز جهاني 

قايان ديگر و جناب دكتر مؤدب و آ
اي به نام  همكاري كرديم و يك رشته

و به قرآن و مستشرقان تعريف كرديم 
 از سال ديگر وزارت علوم فرستاديم كه
انشاء اهللا و . شود در مركز جهاني جدا مي

ها و تحقيقات عالي شما در  اين بحث
 و در موارد ديگر شبهات وردودكتاب 

شود و يك نسل جديدي در  استفاده مي
ينه به بركت وجود حضرت عالي اين زم

 .آيد به وجود مي
باشم و به   بنده در كنار شما مي:آيت اهللا

 .عنوان خدمت گزاري مخلص شما هستم


