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  هاي استشراقهاي استشراق   تاريخچه و دوره تاريخچه و دوره،،شناسيشناسي  مفهوممفهوم
 دكتر محمدحسن زماني
 عضو هيئت علمي مركز جهاني علوم اسالمي

 

 چكيده
 معناي واژه ، نخستدر اين نوشتار

 و تعريف خاص آن بررسي » استشراق«
 بيان شده  ـشناسي غيرمسلمانان اسالمـ 
شناسي و شش  سپس تاريخچه شرقو 

 اشته شده استبه كاوش گذمرحله آن 
كه از آغاز روابط سياسي شرق و غرب 

شود  ها شروع مي هاي آن و رقابت تمدن
ها با اسالم و  ي غربيي آشناو در ادامه،

نقدنويسي انفرادي عليه آن، ترجمه قرآن، 
هاي صليبي و انتقال  دفاع كليسا و جنگ

 بحث بهعلوم و تمدن اسالمي به غرب 
 حله ديگرچهار مر: تذكر. ( استگذاشته شده

 .)شود شناسي در مقاله بعدي بررسي مي شرق
 قرآن، استشراق، غرب، :ها كليد واژه
 .هاي صليبي، انتقال علوم و تمدن اسالم، جنگ

 تعريف استشراق
 Orientalismواژه شناسي 

يعني شرق شناسي و » استشراق«
ترجمه اصطالح انگليسي » خاورشناسي«
»Orientalism «است. 

هر دو به » east«و » orient«گرچه واژه 
غالباً به معني » east«است، » شرق«معني 

رود و  جهت شرقي هر چيز به كار مي
مشرق «گاهي ممكن است به معناي 

» orient«استعمال شود، و كلمه » زمين
هاي واقع شدة در  غالباً به معناي سرزمين

 1شرق درياي مديترانه و اروپا است؛
شايد به همين جهت شرق شناسي و 

 دوم اقتباس شده و ةاز كلممستشرق 
 و »Orientalism«اصطالح 
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»Orientalist« رواج يافته است؛ البته 
شرق « به »Orientalism«در ترجمه 

، اندكي مسامحه وجود دارد؛ »شناسي
 بر شناخت اشيايي »al«زيرا پسوند 

است نه » متعلق به شرق«داللت دارد كه 
، مگر آن »سرزمين مشرق«شناخت خود 

را اعم از سرزمين » شرق« مفهوم واژه كه
 .و همه متعلقات آن بدانيم

 آغاز پيدايش واژه استشراق

 در آغاز سال »Orientalist«اين واژه 
 ةاي التيني، دربار  در موسوعه. م1766

 و يا 2به كار برده شد» پدر بولينوس«
 1779طبق نظر برخي نويسندگان، سال 

 3تانانگلس اولين كاربرد را در 1780يا 
به زبان  1799داشته است، سپس در سال 

آكادمي فرهنگ  به 1838فرانسه و در سال 
به فرهنگ .  م1812 و در سال 4فرانسه،

 5.گردد آكسفورد وارد مي

 مشكل تعريف

هاي گوناگون شرق شناسي  وجود جلوه
هاي مختلف تاريخي و مناطق  در دوره

اي  متعدد موجب شده كه هر نويسنده
تعريفي خاص ارائه نمايد براي استشراق 

كه با مشاهدات و معلومات خودش 
هاي  منطبق باشد؛ به همين دليل تعريف

فراوان و متفاوت از سوي دانشمندان 

اي كه برخي  ارائه شده است، به گونه
،  تدوين يك 6كارشناسان استشراق

تعريف دقيق جامع و مانع را براي 
 .اند استشراق محال دانسته

 استشراق جغرافيايي ةمحدود

ترين محدودة استشراق، در  كوچك. 1
 تعريف شده است؛ فرهنگ آكسفورد

زيرا اين فرهنگ محدودة جغرافيايي 
خاور دور، يعني چين و ژاپن را هدف 
شرق شناسي قرار داده است؛ از اين رو، 

را » Orientalist«يكي از معاني رايج 
 :انسان ژاپني و چيني معرفي كرده است

Person From the Japan or china7 
، ترين محدودة استشراق  در گسترده.2

تمام كشورهاي مشرق زمين و آسيا اعم 
از خاور ميانه، دور و نزديك ـ كه در 
شرق اروپا و درياي مديترانه قرار دارند، 
اعم از كشورهاي اسالمي و غيراسالمي ـ 

شناسي غريبان   شرقةبه عنوان عرص
معرفي شده است، چنان كه ديكشنري 

  آمريكايي المعارف نيوجرسيةدائرمفصل 
 :كند چنين تعريف مي

8»The countries to the Ea(st) 

and SEA of the mediterranean« 
 جغرافيايي ةجديدترين محدود. 3

 استشراق، جغرافياي ديني است، مستشرقاني
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 ديني تبشيري مسيحيت يا ةكه با انگيز
 استعماري ةگري و احياناً با انگيز يهودي

هاي خاورشناسي را  ضد اسالمي پژوهش
اند، مرزهاي جغرافيايي زمين  انجام داده

شناسي را كنار نهاده، مرزهاي جغرافياي 
 ةاند و محدود ديني را جايگزين نموده

هاي  جغرافيايي استشراق را فقط سرزمين
 .اند مسلمان نشين دانسته
 مستشرق بزرگ قرن ماكسيم رودنسون ـ

 :كند نين تعريف ميبيستم ـ استشراق را چ
اتّجاه علمي لدراسة الشرق االسالمي «

گيري علمي   يعني جهت9؛و حضارته
هاي اسالمي مشرق  براي بررسي سرزمين

 ».زمين و تمدن آنان
در اين » الشرق«گرچه وجود واژه . 4

 منطقه جغرافيايي ةتعريف محدود كنند
توان  مي» اسالمي«است، از تأكيد بر قيد 

اين مالك و هدف دريافت كه هرجا 
اسالم شناسي وجود داشته باشد، 

ور عمليات استشراق در آن ضمقتضاي ح
 ةجا وجود دارد، بر اين اساس، كلي

هاي مسلمان نشين جهان حتي  سرزمين
در آفريقا، اروپا و آمريكا نيز مورد 

گيرد،  بررسي مستشرقان متأخر قرار مي
 ة، نوع چهارمي از محدودتدر اين صور
 .راي استشراق ترسيم خواهد شدجغرافيايي ب

  معرفتي استشراقةمحدود

هاي مختلف و  شرق شناسان در دوران
هاي متفاوت  هاي متنوع به مكتب با گرايش

هاي  ها و ديدگاه شرق شناسي، از زاويه
نگريستند و هر  گوناگوني به شرق مي
هاي خاصي از  گروه از آنان در موضوع

 :كردند شرق پژوهش مي
 رافيايي و تاريخي شرقاطالعات جغ. 1

ترين نوع استشراق، بررسي پيرامون  بسيط
ها، شهرها و روستاهاي هر  تعداد آبادي

هاي مهم،  كشور شرقي، رشته كوه
هاي معروف،  ها، درياها، درياچه رودخانه

نوع كشاورزي، صنعت، معادن، ذخاير و 
 .هاست  آن سرزمينةتاريخ گذشت

 ةهاي مستشرقان دربار بسياري از كتاب
همين موضوعات نگاشته شده و 

هاي جهانگردان  ها سفرنامه ترين آن كهن
غربي است كه در قرون گذشته به جمع 
آوري و تدوين و نشر مشاهدات خويش 

پرداختند، تعريف پيشين ديكشنري  مي
 .نيوجرسي نيز بيانگر همين تعريف است

هاي  زبان، هنر، ادبيات و ديگر ويژگي. 2
 كشورهاي شرقي

 از شرق شناسي، افزون بر اين اين بخش
كه حجم قابل توجهي از فعاليت مراكز 

ها و  دهد و رشته استشراق را تشكيل مي
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هاي  هاي شرق شناسي و زبان دانشكده
متكفل آن هستند، مقدمه گريز ناپذيري 
براي تربيت مستشرق و امكان بررسي و 

هاي مستقيم مستشرقان در  پژوهش
 .كشورهاي شرقي است

عمدة محدودة معرفي استشراق ، آكسفورد
شرقيان و سپس ديگر » زبان و هنر«را 

كند  هاي كشورهاي شرقي بيان مي ويژگي
 :نمايد و مستشرق را چنين معرفي مي

«The person who stodies the 

language’arts’etc of oriental countries»10 

آمريكايي نيز در  المعارف نيوجرسي ةدائرو 
 حدوده شرق شناسي م،ها يكي از تعريف

 :داند شرقيان مي» زبان و ادبيات«را 
«Oriental Languages’ Literature»11 

 تمام علوم، فنون و تمدن شرقيان. 3

 دانش شرق ةترين پهن اين تعريف وسيع
دهد كه شامل  شناسي را نشان مي

هاي شرقي، دانش جغرافيايي  زبان
هاي كشورهاي  جمعيت شهرها، آبادي

ها، آداب   انواع لهجه،قبايلشرقي، نژادها، 
و سنن ملي، تمدن و تاريخ تطور تمدن 

هاي علمي،  ها، پيشرفت آنان، خرافه
باورها، اديان، مذاهب، مكاتب فكري، 

ها و روحيات مردم مشرق  انواع حكومت
 .زمين است

آنچه امروز مورد نظر عموم مراكز علمي 
هاي تخصصي  ها و رشته و دانشكده

باشد، همين  ميخاورشناسي در جهان 
 .مفهوم عام و گسترده است

العلم : االستشراق«: نويسد ميالمنجد 
 12».باللغات و االداب و العلوم الشرقية

چنين تعريف المورد  منير البعلبكي در
 المستشرق الدارس Orientalist«: كند مي
 13». الشرق و فنونه و حضارتهةللغا
آمريكا نيز در   المعارف نيوجرسيةدائر

حاالت و ( همين مفهوم عام ،يفيك تعر
را ) طرز فكر و اختصاصات مردم مشرق

 .مطرح كرده است
»Peculiraty or idiosyncrasy _ or 

the oriental peoples.«1.  
»the character of …14«2.  

يعني صفات اختصاصي، حاالت و طرز 
 .فكر مردم شرق و نير سيره و ساختار آنان

 ، ياد شدههاي متفاوت با مالحظه تعريف
 توان حدس زد كه حركت خاورشناسي مي

در آغاز شايد فقط اطالعات جغرافيايي 
و تاريخي و زبان اقوام شرقي را مورد 
نظر قرار داده باشد، اما به تدريج همه 
شئون فرهنگي اعم از اديان، مذاهب، 

ها، مراسم، هنر، ادبيات،  باورها، سنت
ا ه حساسيتها،  ها، تمدن ها، قوميت گرايش
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هاي مشرق زمين را فرا  و آداب ملت
گرفته است، و به همين جهت، به كسي 

 اي از اين گويند كه مجموعه مي» مستشرق«
 .ها را داشته باشد اطالعات يا بخشي از آن

 اسالم شناسي. 4

گرچه اسالم شناسي بخشي از دانش عام 
 جمع زيادي از ،شرق شناسي است

 ةمستشرقان در طول تاريخ هزار سال
تشراق و بلكه از قرن هفتم ميالدي تا اس

هاي خويش را  عصر حاضر، پژوهش
و بررسي و » اسالم شناسي«روي 

شناخت قرآن، سنت و احاديث، تاريخ و 
اء و امامان ف و خل پيامبر اكرمةسير

و پيشوايان مذاهب اسالمي، عالمان 
هاي  برجسته تاريخ اسالم، جنبش

هاي مسلمان و مراكز  اسالمي، جمعيت
ها در سطح جهان، نقاط قوت  تقرار آناس

 ،و ضعف معارف اسالمي اعم از عقايد
فقه، اخالق، فلسفه و عرفان، عناصر 

زاي معارف  خطر آفرين و جنبش
اسالمي، نقاط آسيب پذير دين اسالم و 
امت مسلمان متمركز كرده و به شناسايي 

اند و  ها پرداخته و نقد و تحليل آن
 .اند  ساختهاستنتاجات خويش را متمركز

 امروز علماي ديني و دانشمندان ةدغدغ
اسالمي و مدافعان دلسوز فرهنگ مصلح 

اسالم دقيقاً شناخت و نقد همين نوع 
اسالم شناسي «استشراق خاص، يعني 

 ي»استشراق«است و مقصودشان از » غربيان
 هاي اسالمي هاي ديني و دانشگاه كه در حوزه

 همين نوع پردازند، دقيقاً فقط به نقد آن مي
 شناسي استشراق خاص، يعني شيوة اسالم

واژه باشد؛ به طوري كه اين  ان مييغرب
 اصطالح خاصي در مجامع علمي اسالمي

 و متخصصان شده است، برخي نويسندگان
 15.اند استشراق همين تعريف را برگزيده
ماكسيم شايد تعريف مستشرق بزرگ 

 : ناظر به همين نوع باشدرودنسون
 اتجاه علمي لدراسةاالستشراق «

 16».الشرق االسالمي و حضارته

 مليت مستشرق

ي گفته نمستشرق اغلب به شرق شناسا
ه داراي مليت غربي اروپايي يا كشود  مي

آمريكايي باشند، اما از آن جا كه جمعي 
از اسالم شناسان غير مسلمان كشورهاي 
شرقي مانند چين و ژاپن و هند همگام 

ه پژوهش و با اسالم شناسان غربي ب
داوري مثبت و منفي پيرامون اسالم، 

هاي كشورهاي  قرآن، مسلمانان و ويژگي
هاي علمي  اند و تالش اسالمي پرداخته

هر دو گروه داراي ماهيت واحد است و 
از سوي ديگر، آثار علمي هر دو گروه 
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با مالك يكسان در دستور كار نقادي 
انديشمندان مسلمان قرار گرفته و تفاوت 

 و جغرافيايي آنان هيچ نقشي در مليتي
» غربي بودن«نظر آنها ندارد، خصوصيت 

غير «مستشرق جاي خويش را به ويژگي 
داده است، بر اين اساس، » مسلمان بودن

برخي نويسندگان مسلمان نام مستشرق 
اسالم شناس غير مسلمان اعم «را به هر 

 17.اند گذارده» از غربي و شرقي
تاد دانشگاه دكتر عبدالمنعم فؤاد ـ اس

االزهر و دانشگاه امام محمد بن سعود 
 :نويسد رياض ـ مي

نويسندگاني كه در تعريف «
 عنصر غربي بودن »استشراق«

نويسنده يا شئون و ابعاد غير 
ديني كشورهاي شرقي و 

 غير ةها را دربار هاي آن پژوهش
اند، عمدتًا به  اسالم دخيل دانسته

 استشراق ة پديدةتاريخ و پيشين
اند؛ اما آنچه اينك  ه داشتهتوج

 معركة نزاع استشراق معاصر بين ما
هاي  و مستشرقان است، فعاليت

علمي و تبليغي دشمنان اسالم 
براي تشكيك در معارف اسالمي 

است؛ مسلمانان و تضعيف ايمان 
زيرا مگر كتبي كه دانشمندان غير 

مسلمان در ژاپن، چين، كره، 
هند، كشورهاي جنوب شرق 

 اسالم و ةها دربار نند آنآسيا و ما
اند،  قرآن و مسلمانان نگاشته

همرنگ و هم جهت با كتب 
دانشمندان غربي اسالم شناس 
نيست و آيا اهداف مشترك را 

 18»كنند؟ تعقيب نمي
 نيز احمد عبدالحميد غرابچنان كه دكتر 

 19.همين تعريف را برگزيده است
 :نويسد يكي ديگر از صاحب نظران معاصر مي

راق هو اشتغال غير االستش«
المسلمين بعلوم المسلمين 
بغض النظر عن وجهه المشتغل 
الجغرافية و انتمائاته الدينية و 
الثقافية و الفكرية، و لو لم 

 20»يكونوا غربيين
ادوارد سعيد سه تعريف را از سه ديدگاه 

 :براي استشراق مطرح كرده است
: نوعي تبيين آكادميك شامل. الف

ه شناسي، انسان شناسي، جامع
 .تاريخ شناسي و زبان شناسي شرقيان

نوعي سبك فكري بر مبناي . ب
 تمايز بود شناختي و اختالف بنيادين

ها و  شرق و غرب در نوع حماسه
 .آداب و رسوم و مقدراتشان
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 يك نهاد ثبت شده و سبك غربي. ج
 21.براي ايجاد سلطه غرب بر شرق

با توجه به توضيحاتي كه تاكنون ارائه 
توان براي استشراق دو تعريف  شد، مي

 :عام و خاص ارائه كرد

 تعريف جامع و عام. الف

هاي  استشراق يعني مجموعه تالش
علمي غربيان براي شناسايي و شناساندن 
كشورها و شرايط جغرافيايي، منابع، 

ها، زبان، ادبيات،  معادن، تاريخ، قوميت
هنر، آداب، سنن، عادات، فرهنگ، 

هاي روان  ها، ويژگي باورها، اديان،تمدن
هاي روحي، ابعاد  شناختي، حساسيت

خطرناك و نقاط آسيب پذير مردم آن 
كشورهاي مشرق زمين كه خاور دور تا 
خاور نزديك و شرق درياي مديترانه و 

هاي ديگر اسالمي در  حتي سرزمين
آفريقاي شمالي و ديگر نقاط جهان در 

هاي مادي و معنوي  جهت كشف ثروت
 .ين منافع غربيانآنان براي تأم

تعريف ياد شده گرچه مفصل است، اما 
 .باشد جامع مي

 تعريف خاص. ب

استشراقي كه مورد نظر و نقد عالمان 
اسالمي و دستور كار نوشته حاضر است، 

 هاي استشراقي فقط حوزه خاصي از تالش

: را مد نظر قرار داده كه عبارت است از
 .»اسالم شناسي توسط غير مسلمانان«

 يخچه استشراقتار
 آراي صاحب نظران

نويسندگان راجع به آغاز شرق شناسي 
 :اند غربيان آراي گوناگوني ارائه داده
مي از سگروهي برآنند كه شرق شناسي ر

 ميالدي آغاز شده است؛ زيرا 18قرن 
 18در نيمه دوم قرن » Orientalism«واژه 

. شورهاي غربي وارد شدكدر فرهنگ 
 شرق شناسي برخي معتقدند كه جريان

 ميالدي در اروپا آغاز شده 16از قرن 
است؛ زيرا نهادهاي شرق شناسي و 
اسالم شناسي در كشورهاي اروپايي و 
آمريكايي در طول چهار قرن اخير 

 .تأسيس شده است
.  م14گويند كه غرب از قرن  اي مي عده

هاي صليبي به فكر افتاد تا  پس از جنگ
هنگ به جاي جنگ نظامي به شناسايي فر

مشرق زمين بپردازد تا براساس 
دستاوردهاي پژوهشي شرق شناسي، 

تري را براي تعامل با  هنهاي واقع بينا راه
 22.شرق داشته باشد

 گوستاودوجا و 23رودي بارتجمعي مانند 
 كه شكوفايي 12برآنند كه غرب در قرن 

تمدن اسالمي را در اندلس و انتقال علوم 
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ده كرد، يونان و رم به امت اسالمي مشاه
به ترجمه كتب عربي و اسالمي و شرق 
شناسي اقدام نمود تا از آن دانش عظيم 

گوستاو مند شود؛ به همين جهت  بهره
 منتشر 1960نام كتابش را كه در دوجا 
تاريخ مستشرقان در اروپا از قرن كرد، 

 24. نام نهاد19 تا 12
 كه از عبدالحميد صلح حمداندكتر 

يبي متخصصان بحث استشراق در ل
استشراق آغاز كه است، بر اين باور است 

 با  كهت ميالدي اس11 قرن ،انفرادي
) 1092 ـ 1156 (بطرس المحترمفعاليت 

شروع شده و در هر قرن يكي دو نفر به 
ها را در  پرداختند، وي نام آن آن مي

 اما آغاز ؛برد مقدمه كتاب خويش مي
 16ان، قرن ياستشراق گروهي غرب
بوه محققان و ميالدي است كه ان

دانشمندان غربي در هر كشوري وارد 
او . شرق شناسي و اسالم شناسي شدند

 طبقات المستشرقينمين دليل كتاب هبه 
 16خود را با معرفي مستشرقان قرن 

  كند و به بيان زندگي ميالدي شروع مي
 25.پردازد  مستشرق مي200نامه بيش از 

دكتر محمد دسوقي ـ رئيس بخش فقه و 
نشكده شريعت دانشگاه قطر ـ اصول دا

جيب عقيقي معتقدند كه فتح ندكتر 
اندلس و فتوحات اسالمي در اروپا در 

 بود كه غرب و 10 تا 8هاي  قرن
ها  مسيحيت را به وحشت انداخت، و آن

براي چاره انديشي به شرق شناسي و 
 اسالم شناسي پرداختند و از اين رو، عقيقي

 26.داند تاريخ استشراق را هزار ساله مي
برخي مانند دكتر محمود حمدي زقزوق 

بر اين  لخلفيةاالستشراق و ادر كتاب 
باورند كه مجرّد ظهور دين اسالم و 

 كه نسخ ديگر دعوت پيامبر خاتم
اديان را به همراه داشت، مسيحيان و 
يهوديان غرب را برانگيخت تا مانند 
يوحناي دمشقي به شناسايي اسالم و نقد 

 27.آن بپردازند
نقد كتر ساسي سالم الحاج ـ مؤلف د

: نويسد  ـ نيز ميالخطاب االستشراقي
 قبل از 6شرق شناسي غربيان از قرن 

ميالد آغاز شد، در دوره كنعانيان كه 
يونانيان و ايرانيان ارتباط تجاري و سپس 

 28.فرهنگي خويش را آغاز كردند

 گانه شرق شناسي مراحل ده
 . م6 قرن م تا. ق6شرق شناسي عام از قرن . 1

ـ آغاز روابط سياسي شرق و غرب و 
 رقابت دو تمدن

اي كه در تاريخ بين شرق و  اولين رابطه
غرب در پي رابطه تجاري دوران 

ها به وجود آمد، كشاكش قدرت  كنعاني
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م بين حكومت ايران و .در قرن ششم ق
يونان بود، يونانيان از آن دوره اقدام به 

د تا رقيب خويش ننمود» شناخت شرق«
هاي مقابله و دفاع و  را شناخته و راه

 .تهاجم را بيابند
اولين مستشرق آن دوران مورخ بزرگ و 

وي كه در . بودهيردوتس شهير يوناني 
نام گرفت، مجموعه » پدر تاريخ«غرب 

مشاهداتش را از سرزمين ري، رافدين، 
 العرب و نيز ةعراق، مصر، شام، جزير
ها و  و تجارتمردم شناسي و عادات 

ها را در كتاب  كاالهاي تجارتي آن
ماندگار خويش ثبت كرد، گرچه 

ها، خرافات  هاي وي شامل افسانه نوشته
و مطالب و گزارش وقايع خارق العاده 

 . فراواني نيز هستةپاي بي
م به .دومين ارتباط، در قرن چهارم ق

 ـ پادشاه اسكندر مقدونيوجود آمد كه 
ن غربي ـ به يونان و كشورگشاي جوا

هاي مشرق زمين  ايران و كليه سرزمين
تك قطبي «حمله كرده بود، و با تئوري 

سراسر آسيا را اشغال » شدن كره زمين
هاي چين رسيد، و  نمود تا به دروازه

 33چون مرگش در آن لحظات در 
هاي غرب  سالگي فرا رسيد لشگركشي

به شرق متوقف شد، اسكندر در اين 

 العرب پس از ةرحمالت براي فتح جزي
فتح مصر و هالل خصيب، گروهي را به 

 مأموريت Archias ارخياسفرماندهي 
داد تا از شهر بابل به سوي بحرين گسيل 
شود و اطالعات الزمه براي يك حمله 
موفق را جمع آوري كند، وي اطالعات 
فراواني را از آن سرزمين جمع آوري 
كرد كه بخشي از اسناد شرق شناسي 

 29. تشكيل دادغربيان را
آشنايي اوليه غربيان با اسالم در عصر . 2

 ظهور اسالم

 جهانيان و آن گاه كه پيامبر اسالم
ها را به آيين پاك اسالم  پيروان همه آيين

فراخواند عالمان مسيحي و يهودي و 
هاي مردم و ديگر اديان از غرب و  گروه

يا شرق به صورت انفرادي يا گروهي و 
 جديد و نايي اين ديسازماني براي شناس

آمدند و تحقيقاتي  پيامبر آن به مدينه مي
 اسالم داشتند، جمعي از آنان ةدربار

پذيرفتند، و برخي اطالعات  اسالم را مي
تازه را به مردم و مسئوالن موطن خويش 
انتقال داده و احياناً تعدادي هم براساس 

هاي كور ديني خود يا منافع  عصبيت
اجتماعي و يا مادي و جاه و جايگاه 

بدفهمي از سر ستيز در آمده و به مبارزه 
 .پرداختند با اسالم مي



36 

 

 

وم
مفه

 
وره

و د
چه 

ريخ
، تا

سي
شنا

 
راق

تش
 اس

اي
ه

   
 

 به پادشاهان هايي كه پيامبر اكرم نامه
و رؤساي كشورهاي غرب و شرق 
فرستادند، انگيزه اسالم شناسي را در 

ها ايجاد كردند؛ برخي استقبال كرده و  آن
ه معارفي از اسالم را نبينا با نگاه خوش

ا گرفتند و برخي دشمنانه به صحيح فر
 اسالم پرداختند و ةپژوهش دربار

 30.هايي ايجاد كردند درگيري
اسالم شناسي مغرضانه و نقد نويسي . 3

 انفرادي عليه اسالم

 يوحناي دمشقي، اولين مستشرق اسالم شناسـ 
، )قرن دوم هجري(قرن هشتم ميالدي 

 ـ 749 (يوحناي دمشقيعالم مسيحي 
يه خالفت امويان كه در سا.)  م676

 ،كرد زندگي و به دربار امويان خدمت مي
اولين مسيحي بود كه به طور رسمي به 
اسالم شناسي نقادانه روي آورد و 

: هايي در رد آن نوشت به نام كتاب
) گفتگو با مسلمانان(= ؛  مع مسلمةمحاور

ارشادات النصاري في جدل و كتاب 
راهنمايي براي مسيحيان (= ؛ المسلمين

 31).ت مناظره با مسلمانانجه
ودش يك شرقي خاز آن جا كه يوحنا 

 نبود و در سرزمين شرق در دولت امويا
كرد، شايد نتوان او را آغازگر  زندگي مي

استشراق غربيان شمرد، ولي چون به 

عنوان يك مسيحي و غير مسلمان نقد 
توان او  اسالم شناسي را شروع كرد، مي
تشراق را آغازگر جريان ضد اسالمي اس

 .تبشيري برشمرد
 ـ ثيوفانيس بيزانسي

دومين مستشرق تبشيري، ثيوفانيس، 
 م ـ نويسنده 817ـ  ه 202متوفاي 

 .ـ استزندگاني محمد بيزانسي كتاب 
 :وي در كتابش نوشت

پيامبر اسالم پيامبر خدا نبود، «
بلكه وي تعاليم اسالم را از 
علماي مسيحي و يهودي شام فرا 

مسيح " او را گرفت، پيروانش نيز
 32».دانستند  مي"موعود

شناسي در  البته اين پژوهشهاي اسالم
قرون اوليه اسالم از يكديگر گسسته و 

 .غيرمرتبط و سازمان نيافته بود
 اقدام كليسا به ترجمه قرآن. 4

 ـ پطرس اولين كشيش مترجم قرآن
 33پطروس المبجل المحترمپدر روحاني 

 شد، در فرانسه متولد)  م1092 ـ 1157(
اش او را در كودكي مشغول  خانواده

 17تحصيل علوم ديني كردند، او در 
 به سلك هوكسسالگي به دست قديس 

ها فعاليت  روحانيت درآمد، پس از سال
 سالگي رئيس كليساي 30ديني در 

 35. واقع در شرق فرانسه شد34»كلوني«
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اقدام به اولين .  م1143پطروس در سال 
؛ البته  كرد قرآن به زبان التينةترجم
با (هاي ديگري نيز از قرآن  ترجمه

انجام شد كه ) اغراض و اشكاالت متعدد
 .طلبد اي مستقل را مي ها مقاله بررسي آن

مرحله دفاع كليسا و غرب و شروع . 5
 هاي صليبي جنگ

 قرن اول پنجدعوت جهانيان به اسالم در 
با استقبال مردم كشورهاي مختلف شرق 

شد،   به رو مي العرب روةو غرب جزير
دن عقايد اسالمي، وت، مستدل بعقالني

جامعيت قوانين زندگي، انسانيت و 
معنويت گرايي دين اسالم و نيز اخالق 

ر  و پيشوايان اسالم عامل پيامب
اي در پذيرش آزادانه اين دين از  عمده

سوي جوامع شرقي و غربي بود؛ اما 
ورود اسالم به اروپا و اندلس و مرزهاي 

به ناگاه دستگاه پاپ و كليسا را فرانسه 
كه تا آن روز بر اروپا حاكميت مطلق 
داشتند، به وحشت انداخت؛ از اين رو، 

هاي  ها و كشيش از قرن دهم ميالدي پاپ
بزرگ مانند جربرت ـ راهب فرانسوي 

 ـ پطرس عالي قدر در قرن 10در قرن 
، و ديگران خود وارد ميدان اسالم 11

 و به شناسي و شرق شناسي شده
فراگيري زبان عربي و ترجمه قرآن كريم 

 36.اند و نوشتن نقد و اشكاالت بر آن شده

ناكامي دستگاه پاپ در اين مبارزه به 
خاطر ضعف شديد علمي، موجب شد 
 كليسائيان به برخورد نظامي و خشن فيزيكي

هاي دويست ساله  مصمم شوند و جنگ
صليبي را راه بيندازند تا با ساقط كردن 

مدن اندلس اسالمي، راه پيشروي كاخ ت
 .فرهنگ اسالمي در غرب را بگيرند

كليسا كه موجوديت دين مسيحيت را با 
حضور دين جديد كامل تر در صحنه 
فرهنگ جهاني در خطر ديد، به دست و 
پا افتاد و به شناسايي كامل معارف اين 
دين و ملت عرب و امت اسالمي و 

اي اسالمي شرق روي آورد تا هكشور
هاي دفاع در برابر پيشرفت  راه: الًاو

به : بيشتر فرهنگ اسالم را بشناسد و ثانياً
هاي تبشير و تبليغ مسيحيت و  راه

، برگرداندن تازه مسلمانان به دين نصراني
و مسيحي نمودن ديگر مسلمانان مشرق 

 .زمين دست يابند
 ـ مستشرق مسيحي ـ چنين يوهان فوك

 :نويسد مي
ن انگيزه هنگامي كه غرب با اي«

 گيري مستعمرات و گسترش باز پس
مجدد مسيحيت به شناخت شرق 

پردازد، طبيعي است  مي) استشراق(
هايشان  كه جهت گيري پژوهش
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هاي واقع گرايانه و  شناخت
طرفانه نيست، بلكه در صدد  بي

يافتن نقاط آسيب پذير شرقيان 
خواهد بود كه معرفتي غير علمي 

در اين . باشد و غير واقع بينانه مي
شرايط جنگي، شناخت متقابل دو 
گروه از يكديگر دقيق و حقيقتي 

 .نخواهد بود
انديشه تبشير و مسيحي نمودن 

 ةترين انگيز جوامع شرقي اصلي
مستشرقان براي ترجمه قرآن و 

 زيرا هر قدر كه ؛كتب عربي بود
هاي نظامي عليه مسلمانان  جنگ

يافت، نه تنها توفيقي در  ادامه مي
ن و تضعيف ايمان آنان تغيير دي

آوردند، بلكه شاهد  به دست نمي
تأثيرپذيري جنگاوران صليبي و 

ها در برابر تمدن و  خضوع آن
 37».شدند انديشه اسالمي مي

هاي صليبي حدود دويست سال از  جنگ
 1095 هجري، يعني از 691 تا 489سال 

 .به طول انجاميد.  م1291تا 
هاي صليبي را  مورخان، مدت جنگ

 .  ه690 تا 488هاي  ست سال بين سالدوي
. م1291 تا 1095هاي  يعني سال

اند، اما برخي محققان تاريخ نگار  دانسته
هاي صليبي در  معتقدند كه اين جنگ

دهم قطع نشد، بلكه مسير سيزقرن 
به سوي سرزمين اسالمي  خويش را

 792 تا 668آفريقا تغيير داد و از سال 
.  م1390ا  ت1270هاي  يعني بين سال.  ه

ارتش صليبي در كشورهاي شمال آفريقا 
يعني سودان، مغرب و ليبي به جنگ 

 هها آن قدر مهم بود  اين جنگ38.ادامه داد
 شده  ها نگاشته كه كتب مستقلي دربارة آن

 في الصليبيةالحروب است، مانند كتاب 
 .، تأليف دكتر ممدوح حسينشمال افريقيه

هاي صليبي  ـ استشراق، مكمل جنگ
 هيونيستيص

 نقل ليوبولدفايسدكتر محمد قطب از 
هاي مستشرقان مكمل  كند كه فعاليت مي

ها و  و تحقق بخش اهداف نهايي حمله
هاي صليبي و صهيونيستي است؛  جنگ

ها فقط ممكن است به  زيرا جنگ
جايگزيني قدرت كفر به جاي حكومت 

هاي فرهنگي  المي بينجامد، ولي طرحسا
هاي اسالمي  همستشرقان است كه انديش

را از مغز مسلمانان خارج كرده و 
هاي غربي را جايگزين  فرهنگ و ارزش

 39.نمايد آن مي
انتقال علوم و تمدن اسالمي به غرب، . 6

 . م13از قرن 

ها دوران خاموشي و  غرب كه قرن
گذراند، اكنون در قرن  تاريكي خود را مي
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هاي  سيزدهم بيدار و شاهد پيشرفت
ه كننده مسلمانان علمي و فرهنگي خير

غربيان .  م13شده بود؛ از اين رو، از قرن 
هاي كليسا و  ها و دستگاه به ويژه پاپ

ها  هاي غربي و مستشرقان آن دولت
مصمم شدند براي فراگيري دانش و 
تمدن مسلمانان و رشد علمي خود و 

 ريزي مقدمات علمي يك نهضت فرهنگي پي
 :هايي بردارند و يك تمدن جديد گام

 انتقال علوم و تمدن مسلمانان به غرب. فال

 مؤسس 40ـ پاپ رايموندوس لولوس،
اولين مركز آموزش زبان عربي و معارف 

 اسالمي مستشرقان
پاپ رايموندوس لولوس متولد جزيره 

وي . است.  م1232ماالما اسپانيا متولد 
هاي صليبي بين  در گرماگرم جنگ

مسلمانان و مسيحيان متولد شد و در 
 ةا زندگي كرد و از اين رو، كينهمان فض

 در دل داشت، پدرش تاسالم را به شد
هاي ضد مسلمانان مغرب  در جنگ

 .شركت داشت
او با مشاهده ناكامي تبليغ مسيحيت در 

ها به اين نتيجه رسيد كه بايد كار  جنگ
قوي فرهنگي براي تبليغ مسيحيت عليه 

انجام بگيرد؛ از اين ) اسالم(كفر و الحاد 
 كشيش شد، تشخيص داد كه رو وقتي

براي مبارزه اسالم راهي جز مراجعه 
مستقيم مبلغان به معارف و متن قرآن و 
قناعت نكردن به نقل قول ديگران وجود 
ندارد؛ لذا با چشم پوشي از عافيت و 
راحت طلبي مادي، نه سال به فراگيري 

هاي اسالمي و شرقي پرداخت، و  زبان
در تبيين  را Ars majorدر پايان، كتاب 

هاي استدالل  قوانين مناظره همراه با راه
 .هاي مناسب تأليف كرد مثالو منطقي 

او معتقد بود كه براي اين كار بايد 
مؤسسه آموزشي عربي و تقويت «

رابه عنوان » فرهنگي مبشرين عليه اسالم
رشته تخصصي تشكيل دهد، وي پس از 

پادشاه  و يعقوب اولكسب موافقت 
سسه را با جذب سيزده  اين مؤجيمز دوم

مبشر تأسيس كرد، براي گسترش اجراي 
 و پاپ نيكوالي سوماين پيشنهادش به 

 و پس هونوريوس چهارمپس از وي به 
 مراجعه و نيكوالس چهارماز وي به 

مصرّانه از آنان درخواست حمايت 
گاه با طرح او موافقت  كرد؛ اما هيچ مي
كردند؛ زيرا اميد به تأثيرگذاري  نمي
نگي بر مسلمانان را به اين سادگي، فره

دانستند، وي مجموعه  ساده انديشانه مي
آرزوهاي تبشيري و تجربيات خويش 

 در Blanguernaرابه صورت كتاب 
 . منتشر كرد1285سال 
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 به مقام اسقف كشيش لولوستا آن كه 
» پاپ«ارتقا يافت و پس از آن به مقام 

در آن زمان بود كه از موضع . رسيد
دش وارد اجراي گسترده اين قدرت خو

هاي مبشر را  و گروه پروژه ابتكاري شد
كرد تا تفكر  به انحاي عالم اعزام مي

هاي  كاتوليك را ترويج كنند و زبان
وي افرادي را  .مختلف را نيز فرا بگيرند

وي ركه از اديان ديگر به دين مسيحيت 
هاي  آورده بودند، موظف كرد تا زبان

 .ان آموزش دهندشان را به مبشر مادري
ـ منشور كنفرانس وين و طرح آموزش 

 هاي شرقي در پنج دانشگاه بزرگ غرب زبان
پاپ لولوس در پايان عمر خويش، 
قانوني را در كنفرانس وين تصويب كرد 

پاريس، آكسفورد، « غرب هكه پنج دانشگا
ولوينا، سلمنكا و دانشگاه اداره مركزي ب

قي هاي شر اند استادان زبان موظف» پاپ
را براي آموزش دادن به دانشجويان به 

هاي عربي، عبري،  كار بگيرند؛ مانند زبان
 41 ....يوناني، كلداني 

كنفرانس وين ـ شوراي مجمع عمومي 
كشيشان جهان در كليساي شهر وين در 

ـ اجالسي را به )  ق712. ( م1312سال 
هاي اكيد   و توصيهروجر بيكنپيشنهاد 

صويب كرد پاپ لولوس تشكيل داد و ت

عربي، يوناني، عبري و (هاي شرقي  كه زبان
، هاي پاريس، آكسفورد در دانشگاه) سرياني

ها  بلوينا، آوينيون و ساالمانكا و دانشگاه
 42. تدريس شود(kurie)ها  شهر پاپ

 ها و نسخ خطي ربودن كتب كتابخانه. ب

بعد از آن كه ارتش غرب مسيحي در 
هاي صليبي، اندلس اسالمي را  جنگ

اشغال كردند و پايگاه تمدن و فرهنگ 
علوم اسالمي را تصرف نمودند، وارد 
كتابخانه بزرگ اندلس شدند كه برخي 
مورخان تعداد كتب آن را تا چهار 

 .اند ميليون جلد ذكر كرده
زمامداران صليبي، دانشمندان و محققان 
غربي را به اين كتابخانه اعزام كردند تا 

دانند، ببرند  هر آنچه از كتب را مفيد مي
گيري از دانش گسترده و  اساس بهره و بر

ها تمدن جديد و نهضت علمي  متنوع آن
غرب را آغاز نمايند، و آنچه را 

 .نفهميدند، آتش زدند
هاي صليبي و بيرون  پس از پايان جنگ

 . م1291سال » عكّا«ها از  راندن صليبي
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