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جریان خاورشناسی بهطور رسمی در ضمن جنگهای صلیبی و بـا ههـفه ی مشـابه ،شـروب بـه
کارکرد و نتایج بسیار چشمگیری برهی جهان غـر بـه هرمنـان دورده بهگونـههی کـه سرمنشـب بـرهی
بسیاری هز هستعمارگری و تسلط مـادی و معنـوی بـر سـرزمینهای هسـممی قـرهر گر ـ ه جریـان
شرقشناسی ره میتـوهن بـه چهـار دور تقسـیم نمـود :دور دغـاز ققـرن  )98در درون کلیسـا ،دور
رنسانس ققرن  )91که خاورشناسی ره به خارج هز دیوهر کلیسا کشـانف ،دور رنسـانس خاورشناسـی
ققرن  )91که رویکردی هنتقادی نسب به گذشته خویش دهشته و تمش میکنف ،هرچه بیشتر خود ره
د کادمیک نمایف و درنهای دور مفرن ققرن  )82که خاورشناسی بهطور کامل پرسـتی د کادمیـک و
بیطر انه به خود گر ته هس ه هین چهار دور هز طریق تحلیل تـارییی داـار خاورشناسـان پیرهمـون
ا
قردن بهدس دمف و در یک نگا کلی ،نتیجه گر ته هس که رویکرد خاورشناسی هز رویکردی کامم
ا
ستیز جو یانه و غیر منصف ،به رویکردی علمی و بیطـر و نسـبتا منصـف در اـال تبـفیل بـود
هس ؛ هما باهیناال تحلیل داار قردنی خاورشناسان در همه دور ها نشان میدهـف کـه هیـن جریـان
هرگز هز قیفوبنف ستیز جو یی با قردن خارج نشف و باوجود برخی داار درخشان در دور هـای هخیـر،
همچنان بسیاری هز پ وهشها ی خاورشناسان ،رنگ و بوی هنتقادی و تردیف ه کنانـه خـود ره افـ
کرد هس ه
کلماااک کلیاا خاورشناســـی ،هستشــرهق ،شرقشناســـی ،قردنپ وهــی ،دسیبشناســـی
خاورشناسی ،دور های خاورشناسیه

ه تاریخ دریافت  9912/20/92و تاریخ تأیی 9912/21/92ه

ه دهنشدموخته دکتری قردن و افیثhamed.marefat@gmail.com :

مقدمه
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خاورشناسی که در عربی بفهن «هستشرهق» گوینف ،ترجمه وهژ « »Orientalismهسـ ه هیـن وهژ
هز سه بیش ""ORIENTبه معنی شرق و " "ALکه پسونف صـفتی بـه معنـی «مربـو بـه» و پسـونف
" "ISMبه معنای «عمل و کار» تشـکیل یا تـه هسـ قدریـانوور ،رهنـگ کامـل هنگلیسـی ارسـی،
676 /6 :6734؛ 2462 /2؛ )7464 /7ه بفین ترتیب معنای تحـ هللفظی دن بـه هینگونـه هسـ :
« عالی مرتبط با شرق»ه
هین وهژ هولبار در اوهلی سال  9001میمدی در زبان هنگلیسـی و در سـال  9292مـیمدی در
قاموس د کادمی رهنسه وهرد شف قامفهن ،طبقات هلمستشرقین ،بیتا)4 :ه
هنگامیکه هز شرق یا خاور سین به میان میدیف ،هین وهژ مفاهیم گوناگونی ره دربرمیگیرد؛
هلفه مفهوم جنره یایی :در هین معنا مرهد هز شرق ،همان دسیا ،خاور نزدیـک باسـتانی و جهـان
غیرهروپایی هس .
ه مفهوم هیفئولوژ یکی :در هین تعبیر ،شرق مسلمان در برهبر غر مسیحی قرهر دهد میشود.
جه مفهوم سیاسی :هنگامیکه در یک مضمون سیاسی هز شـرق صـحب میشـود ،دروهقـ بـه
خطری هشار دهرد که جهان مسیحی غربی و دنیای سرمایهدهری ره تهفیف میکنف و هین خطـر تنهـا
[]6
در هسمم نهفته هس قسلیمانی)6737 ،
تعــاریف متفــاوتی هز خاورشــناس و خاورشناســی وجــود دهرد قســعیف ،شرقشناســی:9909 ،
91ـ91؛ زمـانی ،شرقشناسـی و هسممشناسـی غربیـان 19-49 :9921 ،؛ معـار  ،دردمـفی بـر
قردنپ وهی مستشرقان و دسیبشناسی دن)48 :9924 ،ه به نظر میرسف هین تفاوت به رویکردهـای
متفاوت خاورشناسی برگش دهشته باشفه هز دیفگا برخی ،خاورشناسی به معنای عام ،همه شـوون
رهنگی و تمفنی مل های مشرق زمین ره رهمیگیرد قزمانی ،شرقشناسی و هسممشناسی غربیان،
)19-12 :9921ه یک تعریف مشهور هز خاورشناس بفین قرهر هس « :خاورشناس کسی هس کـه
[]8
در علوم میتص به شرق و زبانهای شرقی و دده شرق ،متیصـص باشـفه» قهلهـامی)9914 ،
03
بهعبارتدیگر ،خاورشناس به شیصی هطمق میشود که دریکی هز اوز هـای مطالعـاتی پیرهمـون
شرق به پ وهش پردهخته و صااب هطمعاتی شف باشفه
همروز دهنشمنفهن هسممی ،شرقشناسی ره در مفهوم هیفئولوژ یکی مـفنظر دهشـته و اتـی دن ره
محفودتر هم کرد و خاورشناس ره هر غیرمسلمانی معر ی میکننف که پیرهمون هسـمم بـه پـ وهش
پردهخته و صااب هطمعا تی شـف هسـ قره  :زقـزوق ،هشستشـرهق و هلیلفـک هلفکریـک للصـرهب
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هلحضاری88 :9481 ،؛ شبلی ،هشستشرهق ،تارییه و ههفه ه شبهات هلمستشـرقین ضـف هشسـمم،
بیتا) 91 :ه هین تعریف هز طر ی محفودتر هز تعریف پیشین هس ؛ زیره تنهـا پ وهشگـرهن پیرهمـون
هسمم ره در برمیگیرد و هز طر ی گسترد تر هز تعریف پیشین هس ؛ زیره شـامل همـه پ وهشگـرهن
ا
غیرمسلمان اتی شـرقیها میگـردده هاتمـاش هز همـین روسـ کـه گـا دیـف مـیشـود ،برخـی
نویسنفگان غربی ،باوجود تبلیفات متعفدی که پیرهمون شرق دهشتههنف ،کسی به دنها مستشرق نگفته
هس و برعکس ،برخی دیگر ،با نوشـتن یـک جلـف کتـا  ،در زمـر مستشـرقان مشـهور و مطـر
قرهرگر تههنف قرهفهر ،تبایر شرقشناسی بر تاریخنگاری هیرهن معاصر)922 :9929 ،ه
درزمینه دور ها ی جریان خاورشناسی ،گفتگوهای متعـفدی ر دهد و اتـی برخـی دور هـای
میتلف شرقشناسی ره تا  92مراله نیز رسانف هنف که شامل :شرقشناسی پیش هز هسـمم ،دشـنایی
هولیه غربیان با هسمم ،هسممشناسی منرضانه و نقفنو یسی منرضـانه ،ترجمـه قـردن ،مرالـه د ـاب
کلیسا و غر  ،هنتقال علوم هسممی به غر  ،چاپ و نشر کتب هسممی و ضف هسـممی ،هستشـرهق
هستعماری ،هستشرهق علمی ،شیعهشناسی و بررسی هنقم هسممی قره  :زمانی ،شرقشناسـی و
هسممشناسی غربیان)9921 ،ه
در نقف هین نوب دور نگاری بایف گف  :گرچه هستشرهق در تاریخ خود هز پیفهیش تاکنون ،تنییـرهت
بسیاری دهشته هس ؛ هما هین تنییرهت به افی نیس کـه بتـوهن دن ره بـه د دور مسـتقل تقسـیمبنفی
نمود؛ برخی هز هین تنییرهت ،جزئی بود و میتوهننف در یکفیگر هدغام شونف ،ماننف مرالههای :ترجمه
قردن ،د اب کلیسا و غر  ،هنتقال علوم هسـممی بـه غـر  ،چـاپ و نشـر کتا هـای هسـممی و ضـف
هسممیه ضمن هینکه برخی دیگر بسیار هساسی و محـوری بـود و قـرهر گـر تن دن در میـان تنییـرهت
متعفد ،ههمی دنها ره کم کرد هس ؛ ماننـف هستشـرهق علمـیه گذشـته هز هیـن ،برخـی دور هـا چـون
پیفهیش هستشرهق ،مطابق تعریف عام و کلی هز خاورشناسی هس ؛ دراالیکه خاورشناسـی بـا تبکیـف
ا
بر قردنشناسی ،عمم هز قرن دوهزدهم ـ یعنی دور چهارم در دور های وق ـ شکل گر ته هس ه
در هین بین شایف بهترین تقسیمبنفی ،دور چهار مرالـههی باشـف :دور پیـفهیش درون کلیسـا
ققرن )62؛ دور روشن کری ققرن )64؛ دور پسا روشن کری ققرن  )61و دورهن مفرن ققرن )26ه
هین تقسیمبنفی ،در کمم برخی محققان با کمی تفاوت ذکر شف هسـ قدسـوقی ،سـیر تـارییی و
هرزیابی هنفیشه شرقشناسـی42-46 :6734 ،؛ و زمـانی ،شرقشناسـی و هسممشناسـی غربیـان،
661 :6712؛ به نقل هز :سیف قطب ،هلمستشرقون و هشسمم)94 :ه برتـری هیـن تقسـیمبنفی چهـار
مرالهه ی ،دن هس که هر دور نقطه عطفی در هین جریان بود هس ؛ زیـره هـر دور هـم هز جهـ
هنگیز و هم هز جه نحو عالی خاورشناسان ،تفاوتهای چشمگیری با دور های دیگـر دهرده در
هدهمه به توصیف و تحلیل هر دور میپردهزیم:

03

دوره اول :آغاز جریان نظاممند خاورشناسی (قرن  21م)

در هین دور که دور شـکلگیری جریـان خاورشناسـی بـه معنـای خـا دن قهسممشناسـی و
قردنشناسی غربیان) هس  ،دو مطلب اائز ههمی هس  :تحلیلی بر زمان پیفهیش خاورشناسـی و
دوم هقفهمات صورت گر ته در هین دور که در هدهمه بفهن هشار خوههف شفه
الف .پیدایش
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در زمینه دغاز پیفهیش ارک هستشرهق ،درهء میتلفی وجود دهرد که هز قرن ششم پیش هز مـیمد تـا
قرن  92یعنی دور پسا روشن کری متنیر هس قره  :زمانی ،شرقشناسـی و هسممشناسـی غربیـان،
01 :9921ـ)29؛ هما همانگونه که برخی محققان معاصـر بیـان کرد هنـف ،هیـن هختم ـات بیشـتر بـه
هختم مبنایی در تعریـف هستشـرهق بـر گشـ دهرد و هـر کـس یکـی هز جلو هـای شرقشناسـی ره
موردنظر قرهر دهد و دغاز همان جلو ره دغاز تاریخ خاورشناسی دهنسته هس قهمو)29:ه باهیناـال بـه
نظر میرسف بهترین دیفگا  ،قول کسانی هس که دغاز هستشرهق ره قـرن  98مـیمدی مـیدهننـف قره :
امفهن ،طبقات هلمستشرقین ،بیتا9 :؛ شبلی ،هشستشرهق ،تارییه و ههفه ه شبهات هلمستشرقین ضـف
ا
هشسمم ،بیتا)91 :؛ زیره تا پیشهزهین ،غربیان دشنایی بسیار محفود و جزئی هز شرق دهشتنف کـه غالبـا
محصول مرهودهت عادی دو مل بود و گاهی نیـز شـاهف عالی هـای خاورشناسـانه و هرهئـه نقـفهای
پرهکنف علیه هسمم و قردن هستیم قدزهد ،تحلیل و نقف مطالعات قردنی مستشرقان981 :9919 ،ـ)980؛
هما هوضاب رق هنگیز و هرجومرج و رسایش همورهتوری روم شرقی باعث شـف بـود کـه هیـن پفیـف تـا
[]9
قرنها رشفی نفهشته باشف قهلهامی)9914 ،ه
جریان شرقپ وهی هف منف و منسجم ،قرنها بعف کلیف خورد هس قره  :زقزوق ،هشستشرهق و
هلیلفک هلفکریک للصرهب هلحضاری)88 :9481 ،ه در قـرن  98مـیمدی هولـین و بنیـادیتـرین ارکـ
شرقشناسی ،یعنی ترجمه قردن به زبان شتین صورت پذیر ه هز جه دیگر ،در هیـن دورهن بـود کـه
جریان جنگهای صلیبی در جهان مسیحی  ،بهطور محسوس توهنایی هسمم در غلبه بر سـرزمینها و
عقایف مسیحی ره مشاهف نمود و هنگیز شزم جه شروب یک ارک همهجانبه ـرههم دمـف قره :
03
شبلی ،هشستشرهق ،تارییه و ههفه ه شبهات هلمستشرقین ضف هشسمم ،بیتا91 :ـ)89ه
در هین دورهن ،جهان مسیحی پس هز ناکامیهای متعفد در مقابله با نفـوذ و گسـترش هسـمم،
دریا که شرق هزلحاظ هنفیشه و تمفن و هقتصاد بر دنـان برتـری دهرد ،هز همـین روی تصـمیم بـه
شناسایی دقیق و علمی هسمم گر تا برنامههی مـثار در برهبـر هیـن نفـوذ و گسـترش تـفوین کنـف
قدسوقی ،سیر تارییی و هرزیابی هنفیشه شرقشناسـی 04 :9901 ،ـ )01ه شرقشناسـی در عصـر

ّ
تفوق بیچونوچرهی هسممی قهزنظر نظامی و سیاسی و تمفنی) متولف شف ،هزهینرو میتـوهن گفـ
شرقشناسی یک صورت هز پاسخهایی هس که غربیها در مقابل «تهفیف هسممی» هرهئـه کرد هنـف
قهلهامی ]4[)9914 ،و بیوجه نیس هگر گفتـه شـود ،جریـان هستشـرهق تکمیـل کننـف جنگهـای
صلیبی در مبارز با هسمم هس ه
ب .اقدامات خاورشناسان در دوره آغازین

ج .تحلیل رویکرد خاورشناسی در دوره آغازین

هنگیز هصلی مترجمان و قردنپ وهـان در هیـن دورهن ّردیهنویسـی و جلـوگیری هز بسـط و نفـوذ
هسمم در هروپای مسیحی بود هس ه در هین داار بفنمایی چهـر هسـمم و هرهئـه تصـویری نـاقص و
منرضانه هز متون مقفس هسممی موج میزنفه وی گی هصلی هین داار ،جـفلی بـودن و صـبنه ّردیـه
ا
گونه دنهاس که عمفتا در رهستای هابات برتری مسیحی بر هسمم و تمش برهی یا تن کاسـتیها و
نقا ضعف در دین هسمم ،بهو ی در شیصی و سیر پیامبر هکرم هس قکریمینیا ،مسوله تبایر
زبانهای درهمی و سریانی در زبان قردن72 :6712 ،ـ)74ه
در تحلیل هینگونه ر تارهای خاورشناسان گفته شـف  :بـیش هز دنکـه مسـوله سـوءتفاهم مطـر
باشف ،پای یک هف و قصف مشیص در میان بود هس  :رهنگ هروپایی هز طریق قرهر دهدن خـود
در مقابل شرق به هعتبار یک ذهت جایگزین ـ اتی یک ذهت پرهرزش میفی مانف ـ بر قفرت خـود
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خاورشناسان در هولین گام هساسی ،هقفهم به ترجمه قردن به شتین در دهخـل کلیسـا کردنـفه هیـن
مهم به دس کشیش کلیسای کلونی رهنسه ،پـاپ پطـرس عـالیقـفر ق 9218ـ  9911م) در سـال
 9949میمدی صورت پذیر قزمانی ،شرقشناسی و هسممشناسی غربیان)21-22 :9921 ،ه
گام هساسی بعفی ،تبسیس کرسی زبـان عربـی در دهنشـگا های پـاریس ،دوینیـون قشـهری در
رهنسه) د کسفورد ،بلونیا قشهری در هیتالیا) ،ساشمانکا قشـهری در غـر هسـوانیا) و دهنشـگا های
شهر پاپها ق )Kurieبود قزقزوق ،هشستشرهق و هلیلفـک هلفکریـک للصـرهب هلحضـاری92 :9481 ،
؛سعیف ،شرقشناسی)11 :9909 ،ه
جریان خاورشناسی تا پایان قرونوسطی ،توسط کلیسا مفیری میشف و کلیسا هجـاز نمـیدهد
ترجمه قردن و بسیاری هز داار هسممی بهطور عمومی هنتشار یابفه بـفین ترتیـب اـفود  422سـال
ترجمه قردن در کلیسا ابس بود قزمانی ،شرقشناسی و هسممشناسی غربیان)98 :9921 ،ه
در هین دورهن مجموعههایی در شـناخ پیـامبر ،قـردن و هسـمم همـره بـا ّردیـههایی هز سـوی
[]1
کشیشهای مسیحی رههم دمفه

00

میه زود و هز هوی خود د اب میکرد؛ زیره غر تا دن زمان هیچگا بـا تهفیـف مسـتمری هز طـر
مثل تهفیفی که هز جانب هسمم اس میکـرد ،موهجـه نشـف

یک دول یا یک روش کری خا

بوده به همین جه  ،هز قرن دوهزدهم میمدی ،هروپا قرنهـا در مرالـه » هرهئـه تصـویر شـیطانی هز
دشمن» ـ که کسی نبود جز مسلمانان ـ به سر میبرد ،هنفیشههی که هارش اتی تا همـروز نیـز بـاقی
هس ه در هین قرون ،رو دشمنی مستلزم دن بود که تصـویری کریـه هز هیـن دشـمن کـه در شـرق ـ
ا
جنگهای صلیبی ـ و در غر ـ دنفلس ـ با دن میجنگیفنف ،هرهئـه گـردد؛ خصوصـا زمـانی کـه در
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شرق بر دن پیروز شف و هز شام بیرونشان کردنف و در غـر هـم بـر دنـان پیـروز شـف و هز هنـفلس
[]1

هخرهجشان نمودنف قهلهامی)9914 ،

تحریفهای خاورشناسان در هین دور دنقفر رهوهن بود که مستشـرقان متـبخر ره بـه هعتـره و
عذرخوههی وهدهش ه ساذرن مستشرق معرو در کتا «نگا غـر بـه هسـمم» مینو یسـف« :مـا
نبایف هیچگونه هنتظاری هز دن دورهن دهشته باشیم که نقفهای علیه هسمم با رو دزهدمنشی و علمی و
د کادمیك و هصول و دده هنسانی هنجامگر ته باشفه» قره  :زمـانی ،شرقشناسـی و هسممشناسـی
غربیان)11 9921:9 ،ه
دوره دوم :رنسانس (قرن  21م)

در هین دور که شاهف شکلگیری تفاوتهای زیادی در جریان خاورشناسی هستیم ،موهرد ذیـل
اائز ههمی هس :
الف .تأثیر رنسانس بر جریان خاورشناسی

شار رنسانس و نهض عقلی و علمی هروپا ،سرهنجام سف هنحصار ره شکس و ترجمه پطـرس
در قرن  91بهطور عمومی هنتشار یا

و بفین ترتیب خاورشناسی وهرد دورهن جفیفی شفه دورهنـی

که در کنار هربابان کلیسا ،روشن کرهن متولـف شـف دور رنسـانس نیـز وهرد عرصـه هسـممپ وهی و
 03قردنپ وهی شفنفه ترجمه پطرس به دلیل هشتباهات رهوهن ،مورد هنتقاد زبانشناسـان قـرهر گر ـ و
قردنپ وهان ره بر دن دهش تا ترجمـههای دقیـقتر و متنـوبتری هز قـردن تـفوین کننـفه عمـف هیـن
ترجمهها توسط کشیشان و در جه غلبه بر هسمم هنجام گر ه بـهعنوهن نمونـه رههـب هـامبور ،
هبرههام هنکلمان ق 9111ـ  9118م) هف هز ترجمه خود ره عرضه دنچه بـهزعم خـود ضـعفهای
قردن هس  ،میدهنف ق و  ،تاریخ ارکک هشستشرهق ،بیتا)12 :ه

تحلیلی تار یخی از دورهها خاورشناسی با تأکی بر حوزه قرآنپژوهی

هین مسوله نشان میدهف که باوجود ورود روشن کرهن به جریان خاورشناسـی ،همچنـان نقـش
هساسی بر عهف کلیسا بوده به گفته برخی :کلیسا هموهر پشتیبان هصلی جریـان خاورشناسـی بـود
هس قدزهد ،تحلیل و نقف مطالعات قردنی مستشرقان)981 :6736 ،ه
به نظر میرسف ،بهوهسطه ناسازگاریهای جریـان روشـن کری بـا کلیسـا ،برخـی روشـن کرهن
خاورشناس ،دیف مثبتی به هسمم پیفه کردنف؛ چرهکه هسمم با قفرت در مقابل کلیسـا هیسـتاد بـود و
ا
هعتقادهت کلیسایی ره شفیفه به چالش کشیف بوده هزجمله «الینبز» پیامبر هسمم ره دعوت کننـف
به طبیعی معر ی نمود؛ هنری بولنفلییز ق 9112ـ  )9088پیامبر هسمم ره شوهلیههی معر ی کرد که
علیه رهبانی پیکار کرد و ناقل دین هفهی گری بود که تا اـف زیـادی برتـری هز مسـیحی هسـ
ق و  ،تاریخ ارکک هشستشرهق ،بیتا)922 :؛ هما تبفیل کلیسا ستیزی روشن کرهن بـه دینسـتیزی و
معر ی دین بهعنوهن مولود تییـل و جهـل و تـرس کـه در داـار هـابز ق 9122ـ  9101م) و هولبـا
ق 9089ـ  9021م) و دیگرهن مشاهف میشود قره  :دورهن  ،تـاریخ تمـفن 62 /1 :6731 ،؛ /3
 ،)316بر تحقیقات خاورشناسان روشن کر تبایر گذهش و دنان نیز هماننف خاورشناسان کلیسـایی
به هنتقاد علیه هسمم پردهختنفه با هین تفاوت که جریان روشن کری ،بهنقف درونی هسمم بسنف نکرد
و به نحو عام ،هصل نهاد دین و پفیف وای ره زیر سثهل برده بهعنوهن نمونه ،ویل دورهنـ بـه خـاطر
رهایی بشری هز دین ،هظهار سرور و شادمانی کرد و میگویف :تاریخ تمـفن ،خـود تـاریخ دنیـوی
گشتن و زمان مـا عصـر غـرو خـفهیان هسـ قهمـو ،لـذهت لسـفه)449-492 :9909 ،؛ وی
همچنین وایانی بودن قردن ره زیر سثهل برد  ،دن ره ساخته و پردهخته خود پیامبر معر ی میکنف و
میگویف :محمف همچون همه رسوشن ،زبان اال مردم عصر خویش بود و ااج هـا و درزوهـای
هیشان ره تعبیر میکرد قهمو ،تاریخ تمفن)820 /4 :6731 ،ه
ب .اقدامات جریان خاورشناسی در دوره رنسانس

در هین دور  ،گذشته هز شکلگیری ترجمههای متعفد و دقیقتر قردن که بفهن هشار شـف ،شـاهف
شتا گیری هنتقال علوم و تمفن هسممی به غر هسـتیمه در قـرن  ،90کتابیانـه شیـفن بـا هـف
جم دوری کتا های خطی کشورهای هسممی بنیاد شف و کار خود ره بـا  812جلـف کتـا شـروب
کرد و اجم دن بهسرع به  9222جلف ه زهیش یا ق و  ،تاریخ ارکک هشستشـرهق ،بیتـا)24 :ه
دخرین هرسـ نگاریها نشـان هز وجـود د هـزهر نسـیه خطـی در هیـن کتابیانـه دهرد قزقـزوق،
هشستشرهق و هلیلفک هلفکریک للصرهب هلحضاری)11 :9481 ،ه
در همین دورهن ،کتابیانههای دیگری نیز در دیگر سرزمینهای هروپایی به هین همر مشنول شـف
و اتی چاپخانههای متعفدی برهی چاپ کتا های عربی تبسیس گش قزمـانی ،شرقشناسـی و
هسممشناسی غربیان)991-920 :9921 ،ه

03

یکی هز نقا قابل توجه در دور دوم خاورشناسی ،ورود یهودیان به هین عرصـه هسـ قرهـفهر،
تبایر شرقشناسی بـر تاریخنگـاری هیـرهن معاصـر)901 :9929 ،ه در سـال  9121مـیمدی ،یـک
یهودی ،طرای در خصو

همکاریهای مشتر یهودیـان و مسـیحیان بـه پـاپ تقـفیم کـرد کـه

دربردهرنف سه نکته بود :هشـنال جهـان هسـمم ،جـفه کـردن بی هلمقـفس هز مسـلمانان و هشـنال
ا
لسطین به دس یهودیانه هنگامیکه پاپ هین طر ره پذیر  ،عمم پای یهودیـان نیـز بـه عرصـه
هستشرهق باز شف؛ هزهینپس همکاریهای مشتر یهود و مسیحی در جه تحریف شرق و بهو ی
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هسمم دغاز شف و برهی همیشه هدهمه یا ه هلبته مطالعات شرقشناسی یهود در هدهمـه ،بـا قریـب بـه
نیمقرن تبخیر نسب به مسیحی  ،در قرن  91بود کـه شـکل شـبکههی و نظاممنـف بـه خـود گر ـ
قدسوقی ،سیر تارییی و هرزیابی هنفیشه شرقشناسی)21 :9901 ،ه نکته قابل توجه هینکه بـه گفتـه
برخی محققان :یهودیان با لباس مستشرق هروپایی پا به عرصه هستشرهق گذهشتههنف و بـفین ترتیـب
اضور یهود در میفهن هستشرهق بسیار نامحسوس بود هس قزقزوق ،هشستشرهق و هلیلفک هلفکریـک
للصرهب هلحضاری)41 :9481 ،ه گفته شف یهود در کنار میفهن مبارز علنی ،هموهر مبارز میفـی

نیز دهشته هس که هز دن به «الیهود فی ظالم» به معنای یهود در تاریکی ،تعبیر میشود که مـیتـوهن

نشانههای دن ره در جریانهای روتاری ،لیونز ،ماسونی و ههه مشـاهف کـرد قهشستشـرهق ،تارییـه و
ههفه ه شبهات هلمستشرقین ضف هشسمم ،بیتا918 :ـ)914ه ورود نامحسوس به جریـان هستشـرهق
وهیف زیادی برهی دنان دهرد هزجمله هینکه ،ه کار خود ره علیه هسـمم و اتـی مسـیحی هلقـا کـرد ،
بفون هینکه اساسیتی ره علیه منشب هصلی دن یعنی یهـود برهنگییتـه نماینـف قهشستشـرهق و هلیلفـک
هلفکریک للصرهب هلحضاری41 :9481 ،؛ هشستشرهق ،تارییه و ههفه ـه شـبهات هلمستشـرقین ضـف
هشسمم ،بیتا918 :ـ)914ه هیشان بهخوبی میدهنستنف که مطرود بودنشان ،باعث کاهش تبایر دنـان
در جریان هستشرهق گردد ق رضوهن ،درهء هلمستشـرقین اـول هلقـردن هلکـریم و تفسـیر  ،ریـا  :دهر
طیبه)11 /9 :9499 ،ه

03

گرچه جریان خاورشناسی در هین دور شـتا گر تـه و شـاهف مطالعـات عمیـقتری هز جانـب
خاورشناسان هستیم؛ هما دنگونه که برخی تبکیف کرد هنف ،مطالعات خاورشناسان تا قرن  92باوجود
کثرت و ههمی  ،همچنان هز عفم هنسجام و پرهکنفگی رنج میبرد هس قرهفهر ،تبایر شرقشناسـی
بر تاریخنگاری هیرهن معاصر901 :9929 ،ـ)900ه

دوره سوم :رنسانس در خاورشناسی (قرن )21

مشخصههای خاورشناسی در این دوره

الف .رش چشمگیر فعالیتها خاورشناسی

همرهستا با رشف چشمگیر عالی های علمی خاورشناسان ،در هین دورهن بود کـه بـرهی هولبـار
وهژ « »orientalismبکار گر ته شفه به نظر میرسف در هین زمان ،شرقشناسی هز پرهکنفگی رها شف
و تعریف خاصی پیفه میکنف که بیشتر بر مبنای هف و نتیجه عالی هستوهر هس  ،نه نوب عالی ه
با هین وصف خاورشناس شیصی هس که دربار شرق به شکلی خا تحقیـق مـیکنـف و نتـایج
و ی هی میگیرده به هین مراله هز شرقشناسی ،شرقشناسی گفتمانی هطمق میشـوده منظـور هیـن
هس که برهی مستشرق ،هشتنال به پ وهش در هر موضوب و قلمروی هز شرقشناسی تفاوت نـفهرد؛
هما درهراال ،نتایج تحقیقات بایف به یکجا ختم شـوده درسـ مثـل کارخانـه شـرهبی کـه تفـاوتی
نمیکنف در دن هنگور امل بریزیم یا هنگور غصبی ،یا در دن هنگور شمالی بریزیم یا هنگور جنـوبی،
ا
یا کارمنفهن دن شرقی باشنف یا غربی ،درهراال محصول منطقـا بایـف شـره باشـف قرهـفهر ،تـبایر

تحلیلی تار یخی از دورهها خاورشناسی با تأکی بر حوزه قرآنپژوهی

در هوهخر قرن هجفهم و هوهیل قرن نوزدهم ،رنسانسی در جریـان شرقشناسـی صـورت گر تـه
هس ؛ چرهکه جمعی رهوهنی هز متفکرهن ،سیاستمفهرهن و هنرمنفهن ،دگاهی جفیـفی هز شـرق کـه
دهمنه دن هز چین تا مفیترهنه گسترد بود ،سر بـردورد هسـ ه طبـق گزهرشهـا ،در اصـله سـالهای
 9122ـ  9292در هروپا 499 ،کتا دربار زبان و هدبیات عر و تاریخ هسمم و مسیحی در شرق
عربی و علوم در میان عر ها به طب رسیف هس ه یعنی دو کتا در هر سال کـه هیـن بـفون شـک
نمایانگ ر ههمی رهوهنی هس که در هروپا به هین موضوعات دهد شف هس قبفوی ،رهنگ کامـل
خاورشناسان)81 :9901 ،ه جالبتر دنکه هین هشتیاق در هدهمه دور پسـا روشـن کری ،بیشـتر هـم
میشود ،به افی که تعفهد تبلیفات مستشرقان هز هبتفهی قرن  91تا نیمه قـرن  82بـه شصـ هـزهر
جلف بالغ میشود قزقزوق ،هشستشرهق و هلیلفک هلفکریک للصرهب هلحضاری)18 :9481 ،ه یکـی هز
دشیل هین مسوله ،رهبطه نوین شرق و غر بود که توسط ناپلوون در سال  9012در امله و تصـر
مصر بنا نهاد شف قسعیف ،شرقشناسی)28-29 :9909 ،ه
در هین دورهن شاهف رشف چشمگیر عالی های شرقشناسی هستیم کـه در غالـب همایشهـا،
جمعی ها ،نشریهها ،مرهکز و مثسسات ،هیجاد بیش پ وهشهای شرقی در دهنشگا ها و ههه بـروز
پیفه کرد هس قدسوقی ،سیر تارییی و هرزیابی هنفیشـه شرقشناسـی)14-19 :9901 ،ه اـفس
زد میشود که در سالهای  9222ـ  9112در افود شص هـزهر جلـف کتـا در غـر پیرهمـون
خاور نزدیک به رشته تحریر دردمف باشف قبفوی ،رهنگ کامل خاورشناسان)910 :6732 ،ه

03

شرقشناسی بر تاریخنگـاری هیـرهن معاصـر)929- 922 :9929 ،ه در تبییـف هیـن مـفعا مـیتـوهن
گزهرشهای متعفدی هشار کرد که نشان میدهف هشتباهات شرقشناسان قبلی ،بارها در داـار شـرق
شناسان بعفی تکرهر شف هس قدزهد ،تحلیل و نقـف مطالعـات قردنـی مستشـرقان)991 :6736 ،ه
همین مسوله به یکی هز دسیبهای شرقشناسی تبفیل شف هس ه
ب .عقلگرایی
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ا
عقلگرهیی ،هاباتگرهیی و تاریخگرهیی؛ که بعضـا بـهه ره و وسـوهس نیـز کشـیف مـیشـف ،هز
مشیصههای هصلی قرن نوزدهم هس که به مطالعات دینی نیـز کشـیف شـف قدزهد ،تحلیـل و نقـف
مطالعات قردنی مستشرقان)998 :6736 ،ه
ج .تخصصی نگار

یکی هز تنییرهتی که در هین قـرن درزمینـه قردنشناسـی خاورشناسـان بـه وجـود دمـف ،رویکـرد
موضوعی و تیصصی نگاری بهجای کلـی نگـاری هسـ ؛ کـه اکایـ هز تیصصـیتـر شـفن و
د کادمیکتر شفن مطالعات خاورشناسی دهرده بهعنوهنمثال ،پوتیـه قم  9229م) کتـابی بـا موضـوب
هارپذیری قردن هز سایر هدیان و شرهیط و عقایف زمانه نوش ؛ گوسـتاو وهیـل یهـودی قم  9221م) بـه
تاریخگذهری قردن روی دورد و دبرههام گـایگر کتـا دنچـه مسـلمانان هز یهودیـ هخـذ کرد هنـف ره
نگاش قهمو)999-998 :ه
د .استشراق استعمار

نکته قابل توجهی که در دورهن پسا روشن کری به چشـم مـیخـورد ،هنتقـال طمیـه شرقشناسـی هز
هربابان کلسیا به سردمفهرهن هستعمار بود؛ گرچه هرجایی که هستعمار اضور دهش  ،کلیسا نیـز بـا شـفت
کمتری ااضر بود؛ ولی در همهجا با دول های هستعماری ،همکاری و همرههی میکرد قهمو)922 :ه
خاورشناسی در هین سالها توهنس نقش مهمی در خفم به سیاسـ های هسـتعماری غـر
هیفا کنف قزقزوق ،هشستشرهق و هلیلفک هلفکریک للصرهب هلحضـاری)44 :9481 ،ه هز همـین روی هز
هین دور بهعنوهن خطرنا ترین دورهن هنفیشه خاورشناسی یاد مـیشـود قدسـوقی ،سـیر تـارییی و
 03هرزیابی هنفیشه شرقشناسی)22 :9901 ،؛ و برخی هز تبشیر و هستعمار و هستشرهق ،بـه سـه جنـا
مکر یاد کرد هنف قنمله ،هلمستشروق و هلقردن هلکریم ی هلمرهج هلعربیه)89 :9499 ،ه
ها .تحقیقاک منصفانه

در قرن  91با رشف مذهب هنسانی ق )Humanismدر هروپا ،به قردن با هنصا بیشتری نظـر شـفه
مبنای دیگر هرزشگذهری قردن ،هختم شکلی و محتوهیی دن با کتا مقفس نبود ،بلکه قـردن نـزد

دوره چهارم :خاورشناسی علمی (قرن )12
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محققان جایگا مستقل و خاصی پیفه کرد بوده هولین کسی که به هیـن همـر هعتـره کـرد« ،یوهـان
مولر» ق 9011ـ  )9292دلمانی بود که قردن ره کتا مستقلی دهنس که دهرهی وی گیهـای خـا
بــود و هاساســات و شــعور هنســان ره بــه تحریــک وهمـیدهرده وی بــه پیــامبر هســمم بــا هاتـرهم
مینگریس و بیان میکرد کتا پربهر هو ،بایف هز یک منب ّیاضی نشـبت گر تـه باشـف قنولفکـه:
)VIIIه همچنین «جان دیون پورت» هنگلیسی در سال  9211م کتابی تح عنوهن «عذر تقصـیر بـه
پیشگا محمف و قردن» نوش ه
عالی های خاورشناسان که در قرن  91جفی بیشتری به خـود گر تـه بـود تـا قـرن  82هدهمـه
یا ه هرچنف در هین عالی ها همچنـان شـاهف نـوعی بـفبینی رهگیـر و عمـومی هسـتیمه چنـین
مینمایف که خاورشناسان هز همان هبتفه به دو منب هسممی قردن و سن  ،به دیف هی بس تردیـفدمیز،
نگریسته و ر تهر ته هین نگا ها تنفتر هم میشفه بهعنوهنمثال میتوهن بـه نولفکـه ق 9291ـ )9192
هشار کرد که دیفگا های هو دربار هصال قردن هظهارنظر میکنفه بعفها دیـفگا ها تنـفتر و بـفبینی
نسب به قردن بیشتر نیز شف و ه رهدی ماننف «مینگانا» و «شـاخ » بـا دیـفگاهی تنـفتر در هصـال
خود پیامبر و سن هیشان تردیفهای جـفی روه دهشـتنفه بـهو ی شـاخ کـه در سـال  9112در
کتا «سرچشمههای قه هسممی» هصال هرگونه افیث ره در جهان هسمم زیر سثهل برد هسـ ه
بعف هز شاخ  ،در نیمه دوم قرن بیستم نیز هین رویکرد در ه رهدی همچون ونزبرو ،برتن و دیگرهن نیز
وجود دهرد قره  :دسوقی ،سیر تارییی و هرزیابی هنفیشـه شرقشناسـی914 :9901 ،؛ پـاکتچی،
نقف دیفگا های خاورشناسان پیشین هز سوی خاورشناسان دهه هخیر)98-1 /6717 ،ه
در قرن بیستم عمو بر رویکرد ه رهطی ،رویکرد متعـادلتری نیـز وجـود دهشـ و داـار علمـی
ا
قابلتوجهی نیز هیجاد شف که در برخی هز دنها شاهف دهوریهای علمی و نسبتا منصـفانههی پیرهمـون
هسمم و قردن هستیمه
الف .رویکرد منصفانه به اسالم و قرآن

تحقیقات قردنی در هین دورهن که هز جانب مستشرقان به قردنپ وهی نوین نامیـف شـف قشـولر،
پ وهشهای قردنی پس هز دور روشنگری در غر  ،)62 :6714 ،توهنس سـهم زیـادی در تنییـر
نگرش منفی خاورشناسان به قردن هیفا کنف قهمو)ه هماننف پ وهشهای قردنـی یـوز هـوروویتس
قبرلین  )9181که بیشتر به بیشهای دهستانی و هعمم قردن پردهخ ه کتـا «وهژ هـای دخیـل در
قردن» ،درتور جفری ،هار مرج و مفیفی هس که خمصههی هز بسیاری داـار پیشـین بـا تحقیقـات
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جفیف عرضه میدهرد و کتا «مسوله محمف» ،رژیس بمشره همچنین میتوهن به «مقفمه قـردن» و
سایر داار «مون گومری وهت» هنگلیسی قمتولف  )9121و کتا «مقایسههی میان تـورهت ،هنجیـل،
قردن و علم» ،هار «موریس بوکای» رهنسوی و کتا «خفه و هنسان در قردن» و سایر داار «هیزوتسو»
ژهپنی قمتولف  )9194هشار کرده
یکی هز مهمترین تبلیفات خاورشناسان در هبتفهی قرن  ،82دهئرةهلمعار هسمم شیفن هس که
ااوی بیش هز  922مقاله قردنی هس ه هین دهئرةهلمعار شایف مهمترین کتا مرج هسممشناسـی
برهی محققان در سرهسر جهان باشفه
یکی هز جفیفترین و شایف مهمترین تبلیفات خاورشناسان درزمینه قردنپ وهی« ،دهئرةهلمعار
قردن شیفن» ق )Eneydopaedie of Quranهس که در سال  8221مه منتشر شـف و نزدیـک بـه 022
مقاله ره در خود جایدهد هس و به گفته سرویرهسـتار دن خـانم «جـین دمـن مـکهولیـف» ق Jane
 )Dammen MC Auliffeبهترین تو یق قرن در با پ وهشهای قردنی هس ه هین دهنشنامه عمو بـر
[]0
نقا قوت زیاد ،نقا ضعف رهوهنی نیز دهرده
ب .انتقال طالیه شرقشناسی به آمریکا

هز نقا قابلتوجه در دور چهارم ،هنتقال طمیه شرقشناسی هز هروپا به دمریکا بوده هیـن هنتقـال
در جریان جنگ جهانی دوم صورت پذیر که معلول تنییرهت سیاسی -هقتصادی در نظام جهـانی
بود قرهفهر ،تبایر شرقشناسی بر تاریخنگـاری هیـرهن معاصـر)9929:921 ،ه گرچـه پ وهشهـای
شرقشناسی در دمریکا به قـرن  91بـازمیگـردد ،ولـی تحـول بـزر در شرقشناسـی دمریکـایی ره
میتوهن هز نیمه دوم قرن بیستم و هز سالهای پس هز جنگ جهانی دوم رصف کرد؛ و در اال ااضر،
دهنشگا هاروهرد ،بزر ترین دهنشـگا دمریکـا محسـو میشـود کـه بـه پـ وهش دربـار شـرق و
[]2
زبانهای شرقی و تاریخ مل های شرق ههتمام دهرد قهلهامی)9914 ،ه
ج .تبرئه از گذشته

یکی هز زمینههایی که شرقشناسی مفرن ره هز سلف خود متمایز کرد هس  ،بروز و گسترش دو
33
پفیـف پسـامفرنیســم و جهـانیشــفن هسـ ه پســامفرنیسـم کــه هسـاس دن هصــال تکثـر هسـ ،
محوریترین مبنای شرقشناسی که هصال ره تنها به غر مـیدهـف ره بـه چـالش کشـیف هسـ ه
همچنین جهانیشفن که خودی و غریبه ره نفی نمود  ،همه ره خودی میپنفهرد ،نیز دوگـانگی نظـام
جهان که زیربنای تحقیقات شرقشناسی هس ره زیر سثهل برد هس قرهفهر ،تبایر شرقشناسی بر
تاریخنگاری هیرهن معاصر)918-9929:921 ،ه
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هز جه دیگر ،به نظر میرسف ،همکاری جریان شرقشناسی با جریان هستعماری ،باعـث همسـانی
دو هصطم شف و شومی هستعمار به هستشرهق نیز سرهی کرد بوده هرچنف میتوهن به هین تنییـر عنـوهن،
به دیف مثب نگا کرد؛ هما بفیهی هس که تنییر عنوهن بفون تنییر روش ،مفیف نیوههف بوده
هز همین روس کـه در هیـن دور  ،شـاهف تنییـر عنـوهن شرقشناسـی بـه عنـاوین دیگـر ماننـف
تحقیقات قومیتی و منطقههی هستیمه متبسفانه به نظر میرسف که باوجود برخی تحقیقات منصـفانه
و علمی که در هین دورهن به هنجام رسیف هس ؛ هما غالـب جریـان هستشـرهق ،همچنـان دنبالـهروی
ا
سلف خویش هس ؛ گرچه هزلحاظ پرستی  ،قالبی کـامم علمـی و خـالی هز هرگونـه تحمیـل دهرده
بههرروی ،با توجه به شناسنامه شرقشناسی که نشان میدهف ،هین جریان پیش هز خفم به علـم ـ
در پوشش همان دهری علمی ـ به منا اکوم ها خفم کرد هسـ  ،هعتمـاد بـه هیـن پرسـتی ها
[]1
بسیار دشوهر مینمایف قره  :هلهامی)9914 ،ه
نگرش هنتقادی بر جریان خاورشناسی باعـث شـف گروهـی درصـفد تـفوین یـک بـفیل بـرهی
تبیینهای شرق بردینف ،هینان سعی کردنف تا برهی تحلیل جوهمـ و رهنـگ هسـممی ،هز قالبهـای
نظری دیگری هستفاد کننفه هزدنجاکه دیفگا هین گرو نقطه مقابل دیفگا خاورشناسی سنتی هسـ ،
به «شرقشناسی وهرونه» معرو شف هس قهمتیگلیان ،تارییچه شرقشناسی :کاوشـی در سـیر
مطالعات هسممی در غر )99 :9912 ،ه
شرقشناسی وهرونه ،گفتمانی هس که روشنفکرهن و سردمفهن سیاسی «شرق» به کار میگیرنـف
تا هدعا کننف ،هویتی «اقیقی» و «هصیل» دهرنف و سوس هین هوی ره به چنگ دورنف و مالک شونفه
ا
هین شیو ی هوی سازی برهی خویش غالبا بهعنوهن دهنش خنثیکننـف ی روهیـ غر هـا هز شـرق
وهنمایانف میشود؛ هما شرقشناسی وهرونه ،نهتنها شرقشناسی ره کالبفشکا ی نمیکنف ،بلکه ماننـف
همهی وهرونهسازیها ،بسیاری هز هصول هستیشناسی و شناخ شناسانه دن ره به عاری میگیـرده
شرقشناسی وهرونه در درجهی هول هین ر شرقشناسی ره کـه یـک تفـاوت بنیـادین هنتولوژیـک
[هستیشناختی] میان غر و شرق هز ایث ذهت ،مـردم و رهنگهـا وجـود دهرد ،بهگونـههی غیـر
هنتقادی میپذیرده شرق و غر همچون موجودی هـای جنره یـایی ،تـارییی و رهنگـی تصـویر
ا
میشونف که ذهتا با یکفیگر ناهمگونهنفه ر بر هین هس که هر یـک هز دنهـا ،تـاریخ ،تیـیمت،
سن کری ،شیو ی گفتمان ،هصول هخمقی و رهنـگ خـا خـویش ره دهرد کـه بهدسـانی قابـل
شناخ هس ههه برهی منادیان شرقشناسی وهرونه ،غر همان نقش من دیگر ره بـازی میکنـف کـه
شرق بهگونههی سنتی برهی شرقشناسان هیفا میکرده «ما» ی شرق ،همـوهر در هرتبـا بـا غیـر مـا،
یعنی هنسان غربی ،ساخته میشود قبروجردی ،روشنفکرهن هیرهنی و غر )81 :9902 ،ه
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همانگونه که هشار شف ،جریان خاورشناسی در هین دورهن ،بهنوعی لباس عو کرد و مـفعی
تنییر رویکرد هس ؛ هما به نظر میرسف ،همچنان همان هنفیشه و رویکرد سنتی دسـ کـم در داـار
بسیاری خاورشناسان باقی هس ه شاهف باقی مانـفن هنفیشـه خاورشناسـی سـنتی در دورهن مـفرن
خاورشناسی ،تشابه نوهقص روشی هین جریان در دورهای سنتی و مفرن هس ه یکی هز هین نـوهقص
روشی ،هکتفا به مناب ضعیف و غیر معتبر هس که همچنـان در پ وهشهـای شرقشناسـی مـفرن
باقی هس ه بهعنوهنمثال میتوهن به ه سانه غرهنیق هشار دهشـ کـه هـیچ منبـ معتبـری دن ره تبییـف
نمیکنف؛ هما همچنان هز سوی برخی خاورشناسان معاصر تلقی به قبول و مورد هسـتناد هسـ قدزهد،
تحلیل و نقف مطالعـات قردنـی مستشـرقان)990 :6736 ،ه بـه همـین شـکل ،مـیتـوهن بـه نقـص
روششناسانه دیگر یعنی بیتوجهی به مناب هصیل و پربر و بـار شـیعی هسـ قهمـو)ه دسترسـی
نفهشتن خاورشناسان قفیم ،به هین مناب قابل توجیـه بـود؛ همـا هز پ وهشـگرهن معاصـر بههیچوجـه
پذیر ته نبود و هین بیتوجهی میتوهنف نشان هز بیمباشتی هیشان به رعای وهقعی متف علمی باشـفه
نقص روشی دیگر که بـهنوعی خیانـ علمـی نیـز محسـو مـیشـود ،هنکـار و تحریـف برخـی
وهقعی ها پیرهمون مسلمانان هس ه هیـن رویکـرد همچنـان در داـار مستشـرقان همـروزی مشـاهف
میشود ،بهعنوهنمثال ،در دهیرةهلمعار قردن شیفن ،وجود هرگونـه هعتقـادهت ضـابطهمنف در میـان
مسلمانان هنکار شف و هدعا شف هس  ،هیچ هصل هعتقادی که مورد پذیرش همه مسـلمانان باشـف،
وجود نفهرد قهسکمیفنگ ،مقاله هعتقادهت)422 :8221 ،ه
ا
بههرروی بایف گف در هین دور  ،در کنار جریان تحقیقاتی نسبتا متعـادل و منصـف ،همچنـان
جریان ه رهطی در برهبر هسمم و قردن و خفم به اکوم های غربی ،هدهمه دهشته هس ؛ هرچنف که
بهشفت سعی میکنف ماهی معانفهنه خود ره زیـر ش د کادمیـک میفـی نمایـفه نمونـه بـارز دن
نوشتههای لولینگ در سال  9104مه هس که مفعی هس متن قردن پس هز رال پیامبر توسـط
مسلمانان مورد دس کاری وهق شف و مفاهیم دن تنییر کرد هس ه وی در تحقیقـات خـود سـعی
 33دهرد دن متن هصلی ره که مفعی هس  ،ریشه یهودی-مسـیحی دهرد ره بازسـازی نمایـف؛ همـا هز روی
هینکه هیچگونه دلیل و مفر تارییی و علمی در دس نفهرد ،بـا هعتمادبـهنفس بـاش ،بـفون هـیچ
ا
شاهفی ،تلف و هعره کلمات قردن ره مطابق رضیه خود تنییـر دهد و بعضـا گـام ره رهتـر نهـاد ،
عناصر صام  ،ترتیب و اتی کل وهژگان ره تنییر دهد هس قشولر ،پ وهشهای قردنی پس هز دور
روشنگری در غر 12 :6714 ،ـ)19ه عالی های مشابهی نیز هز سوی دیگرهن چون لـوگزنبر در

سال  8222م منتشر شف که هدعای مشابهی ره مطر نمود هس ه بـهعنوهنمثال گفتـه شـف هسـ ،
«شر » در هصل «سر » بود که در زبان سریانی به معنای ریفتن هس ؛ « ّزوج» در هصل « ّ
اـور»
بود و ههه قکریمینیا ،مسوله تبایر زبانهای درهمی و سـریانی در زبـان قـردن14 :9928 ،ــ)11ه در
نقف نظریه لولینگ ،همین بس که هاوتینگ دن ره دور معر ی کرد  ،مـیگو یـف :رههـی بـرهی بررسـی
صح متن بازسازیشف پیشـنهادی لولینـگ وجـود نـفهرده تنییـر مـتن قـردن بـرهی سـازگاری بـا
پیش ر های پ وهشی یک نفر ،عملی خطرنا هس قشـولر ،پ وهشهـای قردنـی پـس هز دور
روشنگری در غر )19 :6714 ،ه
هـ .گسترش دامنه موضوعی خاورشناسی

نتیجه

جریان خاورشناسی که بهصورت رسمی و سیسـتماتیک در قـرن دوهزدهـم ،در جریـان مقابلـه
نظامی میان هسمم و مسیحی شکل گر و در هدهمه دو مراله رنسانس ،رنسانس خاورشناسـی ره
پش سر گذهش تا در قرن بیستم به مراله خاورشناسی علمی رسیفه
رویکرد و هنگیز هصلی خاورشناسان در دغاز ،مقابله با تهفیفی بود که هز جانب هسمم و قـردن،
علیه مسیحی به وجود دمف بوده هین هنفیشه در دورهن رنسانس نیز هدهمه دهش و شاهف نوشـتههای
ا
کامم منرضانههی نسب به قردن هستیم؛ هما در دور رنسانس خاورشناسـی کـه هز قـرن  92شـروب
شف ،خاورشناسی تمش کرد ،سابقه منفی خویش ره بهبود بیشف و شـاهف برخـی پ وهشهـای بـه
نسب منصفانه هستیم؛ هما باهینوجود ،خوشخفمتی خاورشناسی بـه جریـان هسـتعمار ،نشـان هز
باقی مانفن رویکرد سابق در هین دورهن هستیمه در قرن بیستم که دخرین دور خاورشناسی ره شـکل

تحلیلی تار یخی از دورهها خاورشناسی با تأکی بر حوزه قرآنپژوهی

جریان خاورشناسی در دورهن معاصر ،گذشته هز تنوب رویکردی و گسترش عالیـ  ،در جهـ
موضوعی نیز گسترش دهشته هس ه بهعنوهنمثال ،یکی هز مهمتـرین موضـوعاتی کـه در هیـن دورهن،
ذهن خاورشناسان ره به خود مشنول کرد ،کشف با تاری بودن متن قردن هس ه با تـاری بـودن مـتن
قردن ،یعنی عفم همکان تفکیک میان معنای متن بهخودیخود و تولیف معـانی دن در رهینـف شـر و
تفسیر قشولر ،پ وهشهای قردنی پس هز دور روشـنگری در غـر )11 :6714 ،ه بـهعبارتدیگر،
هم درس متن قردن بفون در نظر گر تن سایر مناب هسممی ماننف سن و تفسیر و کمم هسممی و
ههه ره بهجایی نیوههف برده پیامف دنی هین تنییر نگرش ،مسـوله گـرهیش چشـمگیر بـه متـون تفسـیر
هسممی بود؛ چنانکه در رهنگ هسممی ،هموهر چنین بود هس ه مسولههی که تا پـیشهزهین دورهن
ا
تقریبا بهطور یکجا و بیدلیل هز دستور کار مستشرقان اذ شف بود قهمو)11 :ه
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ا
میدهف ،هین رویکـرد کمـی متعـادلتر شـف و پ وهشهـای نسـبتا درخشـانی ره بـه امـر دهد؛ همـا
ا
متبسفانه ،شوههفی وجود دهد که نشان میدهف ،دن رویکرد کهنه و نسبتا کینهتوزهنه نسب بـه قـردن،
همچنان در هنفیشه و عملکرد بسیاری خاورشناسان مفرن ،باقی مانف هس ه
ا
در طی هین قرنها ،هرروز جفیتر هز دیروز به هسممپ وهی و قردنپ وهی پردهختنف ،ولی تقریبا
میتوهن گف هرگز روایه مقابلهگرهیی که در پیفهیش دن وجود دهشته ،هرگز خاموش نشف هس ه
پینوشتها
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[2] https://cgie.org.ir/fa/news/50677
[3] https://cgie.org.ir/fa/news/50677
[4] https://cgie.org.ir/fa/news/50677

ّ
[ ]1نمونه دن :کشیش رهیمنفوس مارتین دومنیکنی هس که سور هی بهعنوهن معارضه با تحفی
قردن عرضه کرده وی همچنین کتابی با عنوهن «خمصههی علیه قردن» نوش ه نمونه دیگر ریکولـفو
ق 9849ـ  )9982رههب و مبلغ مسیحی هس که کتابی با عنوهن «جفهل علیـه مسـلمانان و قـردن»
نوش ه همچنین میتوهن به کتا «طعن مسـلمانان بـا شمشـیر رو » نوشـته سـگوبیا ققـرن )91
کاردنیــال بــر کنــار شــف هشــار دهش ـ قره  :بــفوی ،رهنــگ کامــل خــاور شناســان:9901 ،
912ـ929ـ)88ه
[6] https://cgie.org.ir/fa/news/50677

[ ]0جه هطمب بیشتر به مجله قردنپ وهی خاورشناسان شمار های متعفد مرهجعه کنیفه
[8] https://cgie.org.ir/fa/news/60712
[9] https://cgie.org.ir/fa/news/60712
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