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  الرحيم الرحمن هللا بسم
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  پيشگفتار

زمين، جهان اسالمي را آماجگاه تعرّض و تهاجم فرهنگي  ديرزماني است كه مغرب
از . دهد خود قرار داده است و با صور گوناگون به يورش روزافزون خويش ادامه مي

پژوهشگران غرب كه مستشرق هاي مختلف اين تهاجم، تالش گروهي از  ميان شكل
)(Orientalistشوند، در خور اعتناء و اعتبار است و بايد آثار   يا خاورشناس ناميده مي

 به ويژه كه مخاطب اين گروه، ،ايشان به صورتي جدي مورد بررسي و نقد قرار گيرد
معموالً كساني هستند كه با فرهنگ غربي كم و بيش آشنايي دارند و گاهي بر آستانة 

  !اند ايستاده» زدگي غرب«
هايي است كه مسيحيان پس از پايان  ها و پژوهش خاورشناسي، ميراث كنجكاوي

اين شناسايي پردامنه، در . هاي صليبي در برابر فرهنگ اسالمي آغاز كردند گرفتن جنگ
اي كه در قرون وسطي گاهي پيامبر بزرگ  سرآغاز خود با افترا و ناسزا همراه بود به گونه

كردند كه چون به مقام پاپي دست نيافت،  معرفي مي) كاردينال( را اسقفي رومي � ماسال
و اين افتراي شگفت !  بنيان نهاد� به عربستان گريخت و آيين ناصوابي بر ضد مسيح
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Dictionnaire Historique et Philosophiqueرا پيربل در فرهنگ تاريخي و فلسفي 
1 

  .ه استاز قول گزارشگران مسيحي نقل كرد
هايي كه در عصر شكسپير ميان مردم انگلستان دربارة پيامبر ارجمند  ها و افسانه دروغ
   و مسلمانان رواج داشت در فصل نهم از كتاب هالل و گل سرخ� اسالم

The Crescent the Rose تأليف چيو Chewو شگفت آنكه همين .2 گرد آمده است 
داد و به اسالم و فرهنگ  تأثير قرار مي  تحتزمين را پايه، گاهي علماي مغرب شايعات بي

  .نگريستند اسالمي از همان ديدگاه مي
 كه از فالسفه و قانونگذاران شهير غرب در نيمة نخست از Montesquieuمنتسكيو 

اساس اعتماد نموده  هاي بي اي از اين افسانه رود بر پاره قرن هيجدهم ميالدي به شمار مي
  :نويسد  ياد كرده است و مثالً ميEsprit des loisقوانين ال و از آنها در كتاب روح

سالگي به حبالة  گويد كه وي خديجه را در سن پنج پريدو در شرح حال محمد مي«
  .3!»سالگي با وي همخواب شد نكاح آورد و در هشت

توان  آميز را كه با اندك پژوهشي در تاريخ عرب مي آنگاه منتسكيو اين گزارشِ وهم
پذيرد و به دستاويز آنكه در كشورهاي گرمسير، زنان زودتر  ي آن پي برد، ميپايگ به بي

  :گويد كند و مي رسند، آن را توجيه مي به بلوغ جنسي مي
  .4!»هاي كشورهاي گرمسير در سنّ بيست سالگي پير هستند اين است كه زن«

 با شناسيِ مستشرقان زمين از قرون وسطي فاصله گرفت، اسالم به تدريج كه مغرب
پژوهشگري بيشترين قرين شد و به مرور زمان، خاورشناسان نامداري را به ميدان آورد 

                                                           

  .896چاپ پاريس، جلد دوم، ص . 1
  .از اين كتاب نگاه كنيد) 1965چاپ نيويورك  (451 تا 387 صفحةبه . 2
  .، چاپ تهران432اكبر مهتدي، ص  عليترجمة القوانين، اثر منتسكيو،  روح. 3
  .433القوانين، ص  روح. 4
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توز روزگار كهن و مورخان زودباور گذشته، تفاوت داشتند و اگرچه  كه با كشيشان كينه
به كار ...) تبليغي، استعماري، سياسي (هاي غيرعلمي  بسياري از ايشان به انگيزه

ولي اهل دانش و انصاف نيز در ميانشان ـ هر چند به ندرت ـ شناسي روي آوردند  شرق
  .شود ديده مي
را ي مالهاي برخي از مستشرقان، اختالف اساسي علماي اس ورزي نظر از غرض صرف

علماي . با خاورشناسان غربي در اسلوب تحقيق هر كدام از اين دو دسته بايد يافت
آن و جرح و تعديل راويان، به روايات كوشند تا از راه مقايسة حديث با قر اسالمي مي

شناسي از آنها بهره گيرند ولي اكثر خاورشناسان به  موثّق دست يابند و در كار اسالم
هاي پيشين آنها سازگاري نشان دهند  روند كه با تخيالت و فرض سراغ رواياتي مي

 Arthurچنانكه آرتور جفري ! هرچند از اشخاص فاسد و مغرضي گزارش شده باشند

Jeffery بدين تفاوت تا » كتاب المصاحف« خاورشناس شهير انگليسي در مقدمة
اي اعتراف نموده و پس از آنكه به روش تحقيق در ميان علماي اسالمي اشاره  اندازه
  :نويسد كند، به زبان عربي فصيحي مي مي

»������ ��� ��� !�"#� ��$�% �& '(��� �) *+,�-�) ./,�0�� 1�& �2&�3 4 � 5 � 3 6�"�70��� �5 4
 8�-9� ��2:��� ��;�<� �,=��2 �+�2 ��> �2 8�?0>@�� A(���= ��B�0C/� �+$DE=5 53 5 F 4 5

���
G� ��� �0H� ��I0$2 J��K��4 4 4 5«!1.  
روش پژوهش ايشان چنان است كه ) خاورشناسان جهان غرب(اما كاوشگران  «:يعني

ند تا با جستجو و اكشتاف، به آور همة آراء و پندارها و اوهام و تصورات را گرد مي
ها   در حاليكه متناي كه با مكان و زمان و شرايط احوال مطابق باشد، دست يابند نتيجه

  !»ند بدون آنكه اسناد روايات را درنظر گيرندشمر را معتبر مي

                                                           

  .، چاپ مصر)از مقدمه (4كتاب المصاحف، اثر سجستاني، به اهتمام آرتور جفري، ص . 1
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 آيا خاورشناسان مزبور، شرايط احوال گذشته را از كجا :توان پرسيد در اينجا مي
اند تا آراء و اوهام و پندارها را با آنها تطبيق كنند؟ اگر   خود اجازه دادهاند كه به شناخته

هاي  اند كه نتايج پژوهش سند و ناموثّق بدست آورده شرايط را نيز از روايات بيآن 
 و چنانچه به آيات قرآني و آثار قطعي استناد ،اعتبار و نقش بر آب است ايشان به كلي بي

 از قرآن كريم و روايات يقيني و معتبر رويگردانند كه آنها راه كنند، مگر علماي اسالم مي
  اند؟ خويش را از محقّقان اسالم جدا نموده

گاه بحث و تحليل ايشان غالباً  ايم كه تكيه ما با بررسي آثار خاورشناسان مالحظه كرده
هاي اسالمي  اندازي، به گزارش  و در چنين چشم،دليل و بدبينانه است هاي بي فرض

 و فرهنگ و تمدن اسالمي به � نگرند و دربارة قرآن كريم و پيامبر بزرگوار اسالم يم
  .آور است رسند كه براي ما مسلمانان حيرت نشينند و گاهي به نتايجي مي داوري مي

 را انكار � شنيدني است كه برخي از خاورشناسان حتي نام پيامبر بزرگوار ما محمد
هاي سيره ـ از صدر اسالم تاكنون ـ اين  يم و در تمام كتاببا اينكه در قرآن كر! كنند مي

دكتر جواد . نام فرخنده به تكرار آمده و در ميان مسلمانان و غيرمسلمانان متواتر است
  :نويسد مي» تاريخ العرب في اإلسالم«علي در كتاب 

» -;LIM .��)Sprenger)N 	O2 FPQ< *
� �;R S ��T U �� �& 4 4 5 � V 3
-<� *3 V WLQ� J�3 5

��-X� ��YZ0C2 [&-�� ��� ��& �Y� ["�7���= \��7R�� 1/BL]� \R!�-Y ^_E0= ��`�4 3 3 � 3 35 55 5«!1.  
بر اين قول رفته كه واژة محمد، نام ) خاورشناس اتريشي(الويس سپرنگر  «:يعني

تأثير خواندن انجيل و پيوند با   و او اين نام را تحت،خاص پيامبر اسالم نبوده است
  .!»اند حيان بر خود نهاده و خاورشناسان ديگر نيز رأي او را تأييد كردهمسي

                                                           

  .78، تأليف دكتر جواد علي، چاپ بغداد، ص )بويةالسيرة النّ(اإلسالم  العرب في تاريخ. 1
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دليل مبني بر آنكه پيامبر اسالم، نام محمد را  شود يك فرض بي چنانكه مالحظه مي
موجب ! در بزرگسالي بر خويشتن نهاد تا بتواند خود را پيامبر موعود انجيل معرفي كند

دهد  بيراهه روند و همة آثاري را كه نشان ميشده است كه سپرنگر و همفكران وي به 
  .نام محمد از آغاز تولد براي پيامبر انتخاب شده بود، انكار كنند

هاي  ها كاوش در زبان هاي ديگر كار خاورشناسان آنست كه با وجود سال از شگفتي
 و ما در ،مانند شرقي و به ويژه زبان عربي، گاهي از درك متون روشن اسالمي فرو مي

 ،به عنوان نمونه. ل مطالعة آثار ايشان به موارد متعددي از اين بابت برخورديمخال
دولت و حكومت اسالمي « ضمن كتاب )Lambton( معاصر انگليسي لمتون سخاورشنا
 State and Government in Medieval Islam (London, 1981)» هاي ميانه در سده

  :نويسد مي
بر اين قول » التّمهيد«در كتاب ) ان برجستة اهل سنّتيكي از متكلّم(ابوبكر باقالني «

بيعت با امام پس از كفر و ترك نماز از سوي او، همچنان به قوت خود  «:رفته است كه
تصريح نموده ) ، چاپ مصر186ص (با آنكه باقالني در كتاب مذكور ! »ماند باقي مي

  :است
»?*>�� ��2G� b<X .c�� [��� �2 1d�Y J�Y �Q5 4 e 3 � �\� 1/Y e:"�2& g�h .c�� � e, -�> �+�2 �

�W�Q �$=V,g�h ��Q !����� j��<7�� U2�YQ \>-R �+�2� 4 k 3 elll«l 
شود،  اي بپرسد كه از ديدگاه شما آنچه موجب خلع امام مي اگر گوينده «:يعني

شود كه اموري چند موجب اين كار خواهد شد از جملة  چيست؟ بدو پاسخ داده مي
مردم به  و از جمله، برپا نداشتن نماز و فرانخواندن ،پس از ايمان اوستآنها، كفر امام 

  .»...سوي نماز است
اي از علماء دربارة  منشأ اشتباه لمتون اختالف نظري است كه به نقل باقالني پاره

اند كه در صورت ستمگري، آيا بالدرنگ امام مزبور از حكومت  به ميان آورده» ظلم امام«
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وجه سخن اصلي و فتواي روشن باقالني  ه؟ و طرح اين اختالف به هيچشود يا ن خلع مي
  .كند را نقض نمي

هاي مختلف نوشته شده  باري ما در اين كتاب با رجوع به مĤخذ گوناگون كه به زبان
اند و ديگران در  كه اكثر آنها از مشاهير قوم(بود، از ميان خاورشناسان غربي چند تن را 

اي از  ايم و پس از گزارش زندگينامة علمي آنان، به ذكر پاره زيدهبرگ) روند پي ايشان مي
سپس . ايم اند، پرداخته كتب و آثار ايشان بويژه آثاري كه به فارسي يا عربي ترجمه شده

ايم و عالوه بر ذكر نكات مثبت در كار برخي  ار خاورشناسان مزبور روي آوردهبه نقد آث
ايم تا نسل جوان و جديد ما  روشن آنان را نيز ياد كردههايي از اشتباهات  از ايشان، نمونه

از حدود تواناييِ خاورشناسان در شناخت حقيقت اسالم آگاهي يابند و به خواست 
. خداوند متعال از خطر غربزدگي و تهاجم فرهنگي در اين زمينه، مصون و بركنار مانند

بنياد «ز امكانات كتابخانة  اناگفته نماند كه در فراهم آوردن و نگارش مقاالت اين كتاب
ايم كه در اينجا الزم است از اولياء آن مؤسسة   بهرة فراوان گرفته»المعارف اسالميدائرة 

: h<-� −��� «. فرهنگي و ديني سپاسگزاري شودe 3−n/)�0��� U���o� ��� 3 5 k«.  
  مصطفي حسيني طباطبايي

  ش.   ه1372ديماه 

  ق.   ه1414رجب 
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   خاورشناس انگليسي،ادوارد براون

  زندگينامة علمي براون

 .Edward Gاند ادوارد گرانويل براون  از ميان خاورشناساني كه در ايران شهرت يافته

Brown آثار وي  بيش از ديگران مشهور شده است ولي نويسندگان ما كمتر به نقد
 از ايالت Uley ميالدي در دهكدة اولي 1862اين مستشرق نامدار در سال . اند پرداخته

تحصيالت ابتدايي و .  در انگلستان ديده به جهان گشودGloucestershireگالسترشر 
در آن هنگام كه مقارن با سال . متوسطه را چنانكه معمول بود در وطن خويش گذراند

ميان روسية تزاري و دولت عثماني در گرفت كه آن جنگ را  ميالدي بود جنگي 1877
عموي براون به طرفداري از عثماني برخاست و به شدت با روسيه .  ناميدند1كِريم

اين . ها شركت كند مخالفت نمود و حاضر شد تا داوطلبانه در آن جنگ، به نفع عثماني
رصدد برآمد كه به سود عثماني تأثير قرار داد و او نيز د جانبداري، براون جوان را تحت

در نبرد كريم وارد شود ولي پدرش وي را از ا ين كار بازداشت و به فرا گرفتن دانش 
ادوارد براون براي آموختن طب به دانشگاه كمبريج وارد شد ضمناً . پزشكي تشويق كرد

ثماني  گفتند براي آنكه زبان تركي عبان تركي نيز همت گمارد، چون بدوبه ياد گرفتن ز
را به طور كامل بداند بايد با زبان عربي و فارسي هم آشنا شود، بر آن شد تا اين دو زبان 

انگلستان بود به  كه مقيم 2باقر بواناتي محمد  و از اين رو، نزد ميرزا.را نيز فرا گيرد
در خالل .  و از اينجا به ادبيات گستردة ايران راه يافت،آموختن زبان فارسي پرداخت

زمين  كرد و با اين سفر، دلبستگي وي به مشرق) قسطنطنيه(يام سفري هم به تركيه اين ا
 تحصيالت پزشكي را در كمبريج به پايان رسانيد و تصميم 1887در سال . بيشتر شد

 Comte de Gobineauگرفت به ايران مسافرت كند چرا كه كتابي از كنت دوگوبينو 

                                                           

  .اي در تركيه است كِريم، نام منطقه. 1
  .اي در ايالت فارس است بوانات، ناحيه. 2



 نقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناسان

 

16161616

 خوانده بود و عالقة 1»ها در آسياي مركزي و فلسفهاديان «دربارة ) رانيسفير فرانسه در ا(
 پس از فراغت تحصيل ،بنابراين. پژوهش كند» فرقة بابيه«بسيار داشت كه دربارة 

 و يك سال در ميان ايرانيان گذرانيد و ،سفر به ايران شد عازم 1887دانشگاهي، در سال 
هاي سران  رد و به برخي از كتابهاي گوناگون بويژه با طائفة بابيه آشنايي پيدا ك با فرقه

زيست، زبان فارسي را  براون در مدت كوتاهي كه در ايران مي. اين فرقه دست يافت
بيش از پيش فرا گرفت و به شعر و ادب ايران دلبستگي فراوان يافت و با فلسفة متداول 

زواري  و در اين باره از ميرزا اسداهللا سب،اي سطحي آشنا شد در كشور ما نيز به گونه
  .بهره گرفت) يكي از شاگردان مال هادي سبزواري(

در بازگشت به ا نگلستان از ادوارد براون دعوت شد تا در دانشگاه كمبريج به 
در . ترتيب براون، كار دانشگاهي خود را آغاز نهاد تدريس زبان فارسي بپردازد و بدين

ز مرگ دوستش هاي شرقي را به وي سپردند و پس ا  رياست بخش زبان1902سال 
كرد، سرپرستي  پژوهش مي) عثماني( كه دربارة زبان و ادبيات تركي Gibbمستر گيب 

شمرد،  اوقاف گيب را ـ براي چاپ كتب سودمند ـ به عهده گرفت و آثاري كه الزم مي
ادوارد براون براي جستجو و كاوش چند بار به مصر و تونس و استانبول . منتشر ساخت

رت كرد و يك بار رهسپار جزيرة قبرس شد و با ميرزا يحيي و پاريس و غيره مساف
مالقات كرد و بار ديگر به عكّا رفت تا با ميرزا حسينعلي ) محمد باب جانشين علي(
 كه ادوارد براون را براي تدريس زبان 1902از سال . ديدار و گفتگو كند) رهبر بهائيان(

تا سال )  سپردندشرقي را بدوهاي   رياست بخش زبانو(عربي در كمبريج برگزيدند 
  . ميالدي كه پايان عمرش بود، اين سمت را حفظ كرد1926

 Persianانجمن ايران «ادوارد براون از آن رو كه در انگلستان انجمني به نام 

Society « برخاست » خواهان ايران مشروطه«به پا داشت و نيز از آنجا كه به پشتيباني از

                                                           

  .Les Religions et Philosophies dans l’Asie Centrale: عنوان اصلي كتاب گوبينو چنين است. 1
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دلبستگي بسيار نشان داد، طرفداران » ادبيات ايران«ت به به دليل آنكه نسبو همچنين 
هرچند عدة كمتري نيز عقيده دارند كه بخشي . فراواني در ميان نويسندگان ما پيدا كرد

جهت از وي به   و بدين،هاي او با سياست انگليس در ايران پيوند داشته است از تالش
پردازيم و سپس آنها را به لحاظ علمي  ميدر اينجا ما به شرح آثار او . كنند نيكي ياد نمي

  .كنيم نظر مي هاي سياسي صرف  و از بحث،دهيم در معرض نقد و ارزيابي قرار مي
  آثار براون

اين آثار شامل سفرنامه، . از ادوارد براون آثار فراوان و گوناگون باقي مانده است
در اينجا از مهمترين  و ما ،باشد هاي ادبي و علمي، مقاالت تاريخي و سياسي مي كتاب

  :كنيم آنها ياد مي
 ايران و بازگشت به وطن خود نوشت،  نخستين كتابي كه براون پس از سفر به-1
در اين كتاب . است» A Year Amongst the Persiansيك سال در ميان ايرانيان «كتاب 

ر راه دهد كه چگونه از انگلستان به سوي ايران حركت كرد و د ادوارد براون توضيح مي
چه رويدادهايي برايش پيش آمد و در شهرهاي ايران با چه كساني روبرو شد و چه 

  سرانجام، چگونه به وطنش برگشت؟... اطالعاتي دربارة فرقة بابيه كسب كرد و 
تاريخ ادبيات زبان پارسي « دومين كتاب براون كه در خود توجه و اهميت است -2

A literary Hisotry of Persian «ها كوشش ادوارد  اين كتاب كه فراوردة سال.  داردنام
رود، در چهار بخش تدوين شده كه مترجمان  براون دربارة ادبيات فارسي به شمار مي

  .اند ايراني هر چهار قسمت را به فارسي ترجمه كرده
نگاشته شده و » ترين ايام تا روزگار فردوسي از كهن«بخش اول دربارة ادبيات ايران 

  .الح آن را به  فارسي برگردانده استعلي پاشا ص
مجتبايي، اهللا   و فتح،گويد سخن مي» از عصر فردوسي تا روزگار سعدي«بخش دوم 

  .ترجمة آن را برعهده گرفته است
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اصغر  كند كه ترجمة آن را علي را بيان مي» از دورة سعدي تا عصر جامي«بخش سوم 
  .دار شده است حكمت عهده

سروكار دارد كه رشيد ياسمي به » هاي جديد يران در دورانادبيات ا«بخش چهارم با 
  .ترجمه و تلخيص آن پرداخته است

اين كتاب فوايد ادبي و تاريخي گوناگوني را در بر دارد ضمناً نكاتي در آن ديده 
اي از آنها در همين مقاله خواهيم   و ما به پاره،رسد شود كه درست به نظر نمي مي

  .پرداخت
تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در «ن كتاب مبسوط ديگري دربارة  ادوارد براو-3

. شود ادبياتش شمرده مينگاشته كه در حكم پنجمين بخش از تاريخ » دورة مشروطيت
اين كتاب كه محمد عباسي آن را به فارسي برگردانده است، شاعران دوران مشروطه و 

ي رويدادهاي آن عصر را در بر كند و تقويم تاريخ هاي آن دوره را معرفي مي روزنامه
» تاريخ انقالب ايران«ادوارد براون چنانكه خودش اعتراف نموده كتابي به نام . دارد

نوشته بود كه خالي از نقصان نبود، از اين رو به تأليف كتاب مزبور همت گمارد تا آن 
  .كاستي را جبران كند

اين . است» Arabian Medicineطب عربي «چهارمين اثر براون كتابي دربارة  -4
به فارسي ترجمه » تاريخ طب اسالمي«نيا آن را تحت عنوان  كه مسعود رجبكتاب 
كتاب طب عربي بر اثر دعوتي پديد آمد كه . شود  نيز از آثار مهم براون شمرده مي،كرده

كتاب مزبور بر چهار . از ادوارد براون شده بود تا در دانشگاه كمبريج به سخنراني پردازد
  :خطابه در تاريخ طب اسالمي مشتمل است

 و خلفاي راشدين و عصر � خطابة نخستين از طبابت در روزگار پيامبر اسالم
ها در  جندي شاپور و خدمات حرّانيگويد و از مدرسة  ها و عباسيان سخن مي اموي

  .كند ترجمة طب بقراطي و جالينوسي به عربي ياد مي
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 طبري، رازي، :اسالمي بويژه چهار پزشك نامورخطابة دوم خدمات و آثار پزشكان 
  .دهد اهوازي و ابن سينا را توضيح مي

هـاي غـرب بحـث     آن در دانـشگاه به اروپا و نفوذ خطابة سوم از انتقال طب اسالمي     
  .كند مي

در سر زمين آندلس سخن به ميـان مـي آورد و          اسالمي   چهارم از طب  خطابة  
جلجـل، ابـن رشـد، ابـن بيطـار،          ابـن   : همچـون (خدمات پزشـكان آن ديـار       

را بر مي شمرد و از كتابهاي شرقي كه در كار پزشكي نوشته شده              ...) زهراوي
  .نام مي برد...) كامل الصناعه، قانون، ذخيرة خوارزمشاهي: همچون(است

به همراه مباحث اصلي كتاب، نكته هاي فراواني نيز در خـالل آن ديـده مـي                 
با اين همه در كتاب طب عربـي، جـاي          . فتشود كه مي توان از آنها بهره گر       
  .نقد و چون و چرا خالي نيست

» بهـاييگري «و » بـابيگري «بخشي از عمر ادوارد براون بر پـژوهش دربـارة          -5
گذشته است و در اين باره كتابها و مقاالتي چند نگاشته كه مـا، در اينجـا بـه                   

  :عمده ترين آنها اشاره مي كنيم
پـسر  ( زبـان انگليـسي از آثـار عبـاس افنـدي             بـه » مقالة سياح « ترجمة   -الف

كه براون ترجمه و تحشية آن را بر عهده گرفت و در اين باره        ) حسينعلي بهاء 
  :مي نويسد

متن كتاب مقالة سياح را كه عباس آفندي پسر بزرگتر بهاء اهللا به قصد اعالء      « 
ر كلمة بهاء اهللا و نشر افكار او و تخفيـف درجـة بـاب و تقليـل اهميـت او د              

از آن كـه بـه خـط     تأليف نموده و يك نسخة بسيار خـوبي         1303حدود سنة   
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 و در عكـا بـه مـن هديـه داده            اب خوش خط بهايي است    زين المقربين از كُتّ   
بودند، عين اين نسخه را چاپ و عكس نمـودم و يـك ترجمـة انگليـسي بـا                   

مـتن و ترجمـه،     . حواشي مفصله در توضيح مجمالت كتاب نيز بر آن افزودم         
  .»1از طبع خارج شد) هجري1308-9( مسيحي 1891ر دو در سنة ه
به زبان انگليسي كه ميرزا حسين همداني آن را در          » تاريخ جديد « ترجمة   -ب

ايـن  . شرح احوال علي محمد باب شيرازي و ماجراي دعوت او نگاشته است           
  :ترجمه را نيز براون عهده دار شد و دربارة آن مي نويسد

، در صدد طبع ترجمـة تـاريخ   )يعني مقالة سياح(ن كتاب پس از فراغت از اي  «
جديد تأليف ميرزا حسين همداني كه در اوقـات اقامـت حقيـر در شـيراز در                 

يكي از دوستان بابي به من هديه داده بود، بـر آمـدم و بـاألخره در                 1305سنة  
 طبع آن به اتمام رسيد و در ذيل اين كتاب نيـز حواشـي مبـسوطه                 1310سنة  

ميـرزا  ( صـبح ازل     ام و نيز رسالة كوچكي كه       افزودها تزييفاً لمضامين الكتاب     تأييداً ي 
 :باب و بابيه تأليف نمـوده موسـوم بـه         به خواهش حقير در تاريخ اجمالي وقايع        ) يحيي

آن را نيـز متنـاً و ترجمـه در آخـر كتـاب الحـاق          » مجمل بديع در وقـايع ظهـور منيـع        «
  .2»ام نموده

از بابيان قديم و مقتول (اثر ميرزا جاني كاشاني » نقطه الكاف «ج ـ اهتمام به چاپ كتاب
اي از اين كتاب را با تالش بسيار به دست  براون نسخه).  هجري قمري1268در سال 
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اي كه بر  در مقدمة گسترده. آورد و آن را با تاريخ جديد مقابله كرده و به چاپ رسانيد
  :گويد كتاب مزبور نگاشته، چنين مي

در ضمن اشتغال به ترجمة تاريخ جديد ديده بودم كه مؤلّف آن، مكرّر از يك سابقاً «
كند و به همين جهت تاريخ  تري تأليف حاجي ميرزاجاني كاشاني نقل مي كتاب قديم

خود را موسوم به تاريخ جديد نموده تا از تاريخ حاجي ميرزاجاني كه نسبت بدان 
در ... دم كه اين كتاب را نيز به دست آورملهذا درصدد برآم. تر است، امتياز يابد قديم

. اوقاتي كه در ايران بودم از هر كس كه سراغ اين كتاب را گرفتم، از آن اطالع نداشت
پس از مراجعت به اروپا نيز به دوستان بابي خود در ايران و اسالمبول و شام و غيرها 

باالخره !  يافتمنوشتم و از اطراف درصدد تفتيش برآمدم، هرچه بيشتر جستم، كمتر
 1309مأيوس شدم و يقين كردم كه اين كتاب به كلي از بين رفته است تا در بهار سال 

در اوقات تعطيل فصح، به پاريس رفتم و در ضمن تفتيش در كتب بابيه محفوظه در 
پس از ... كتابخانة ملي پاريس، اتفاقاً يك نسخه از تاريخ حاجي ميرزاجاني كاشاني يافتم

به توسط يكي از دوستان قفقازي خود مقيم پاريس، يك نسخه از  كمبريج مراجعت به
روي نسخة كتابخانة پاريس براي خود، نويسنده متن آن را با متن تاريخ جديد مقايسه 

معلوم شد كه مؤلّف تاريخ جديد، كتاب حاجي ميرزاجاني را به كلي نسخ بل . كردم
 كه به  تصرّفات مغرضانه در آن نمودهاي جرح و تعديل و  و به اندازه،مسخ كرده است

نتيجة مقايسة اين دو كتاب . ي بابيه، در پردة خفا مانده استكلي حقيقت تاريخ دورة اول
را با يكديگر و خالصة تصرّفات جامع تاريخ جديد را در حواشي مبسوطه كه در آخر 

كه متن نقطه ام و از همان وقت عزم كردم  ام، متعرّض شده جديد افزودهترجمة تاريخ 
  .1»الكاف را البته به طبع برسانم
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 دربارة (J. R. A. S)د ـ ادوارد براون مقاالتي چند در مجلة انجمن سلطنتي آسيايي 
 نسخة خطي 27فهرست و شرح « و 1»بابيان ايران« از قبيل مقالة ،بابيگري نوشته است

  ...  و امثال اينها 3»1850خاطراتي از شورش بابيان زنجان در سال « و 2»مربوط به بابيه
گوييم رأي خود را دربارة اين رشته از   ما، در بخشي كه از نقد آثار براون سخن مي

  .كارهاي وي خواهيم آورد
هايي است كه در زمينة متون فارسي از وي   ديگر از آثار ادوارد براون ترجمه-6

 انگليسي و همچنين ترجمة ، به)اثر ابن اسفنديار( مانند ترجمة تاريخ طبرستان ،باقيمانده
  ...و نظاير اينها ) اثر نظامي عروضي سمرقندي(چهار مقاله 

در » مجلة انجمن سلطنتي آسيايي« از آثار ديگر براون سلسله مقاالتي است كه در -7
  :مباحث ديني و ادبي و تاريخي نگاشته مانند
  .)1894، سال 26جلد (وصف يك نسخة قديمي تفسير قرآن 

  .)1898، سال 30جلد (ها و عقايد حروفيه  بارة نوشتهمالحظاتي در
  .)199، سال 3جلد (مĤخذ دولتشاه 
  .)1900، سال 32جلد  (األرب في أخبار الفرس والعرب نهاية شرحي دربارة 

  .)1905، سال 37جلد (ناصرخسرو، شاعر، سياح و داعي 
، 39جلد (ة بكاشيه هاي حروفيه و رابطة آنان با سلسل چند نكتة ديگر دربارة نوشته

  ).1907سال 
 و در اينجا تنها از مهمترين ،آثار ادوارد براون بدانچه آورديم محدود نيست

  .ايم هاي اين خاورشناس ياد كرده نوشته

                                                           

  .1889، سال 21جلد . 1
  .1892، سال 24جلد . 2
  .1897، سال 29جلد . 3
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  نقد آثار براون

كنند كه براون در  هاي فراواني حكايت مي ها و مقاالت ادوارد براون از تالش كتاب
هاي  ن اسالمي و ايراني از خود نشان داده و به آگاهيراه آشنايي با فرهنگ و تمد

اي از موارد هم دچار اشتباه شده و از حقيقت   اما در پاره،دست يافته استدرستي نيز 
هايي از نكات مثبت و منفي آثار براون را   و ما، در اينجا نمونه.فاصله گرفته است

  .كنيم تا از انصاف دور نشده باشيم گزارش مي
بارة آيين اسالم برخالف بسياري از خاورشناسان، گرفتار تعصب و براون در

 مثالً در مقايسة ميان ،اي نموده است هاي بجا و منصفانه انديشي نشده و داوري خشك
  :نويسد قرآن كريم و اوستا مي

پردازم و هرچه بيشتر براي درك روح قرآن كوشش  تر به مطالعة قرآن ميشهرچه بي«
آور و  اما بررسي اوستا ماللت. شوم ه قدر و منزلت آن ميكنم، بيشتر متوج مي

األساطير و مقاصد  شناسي و علم افزا و سيركننده است مگر آنكه به منظور زبان خستگي
  .1»تطبيقي ديگر باشد

هاي اخالقي باالتر از اسالم  براون با اينكه به گمان خود، مسيحيت را در آموزش
ت زندگي نزديكتر و به لحاظ تطبيق با تمدن جديد، پندارد ولي اسالم را به واقعي مي

خاورشناس متتبع كه در  و اين اعتراف از سوي يك ،كند از مسيحيت معرفي ميتر  مترقّي
اي برخوردار   ويژهميان مسيحيان پرورش يافته و تمدن تازه را نيز دريافته، از اهميت

  :نويسد وي در اين باره مي. است
جديد و  سادگي و شايستگي انطباق شريعت اسالم با اوضاع نيروي عظيم اسالم در«

كسب فضائل و مكارم اخالقي . است) نهفته(همچنين در موازين عالية اخالقي اسالم 
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 اخالقي ديانت مسيح گرچه  لكن بايد اقرار كنيم كه موازين،كامالً در حيز امكان است
نتوانند ها نيز كليه   و دولت،تاز دسترس افراد بشر تقريباً خارج اس) ولي(تر است  عالي

باشد و از  اما دولتي كه كمال مطلوب اسالم است قابل تصور مي. بدان پايه نائل گردند
خلفاء چهارگانة راشدين كه جانشيان بالفصل . و ادراك و امكان بيرون نيستحدود فهم 

  .1»پيامبر بودند، در حقيقت آن نوع حكومت را عمالً به وجود آوردند
  :كند د براون از نهضت عظيم اسالم و از غلبة آن بر حوادث تاريخ، چنين ياد ميادوار

العرب  در آن سال، محمد كه معجزة بزرگ وي همانا الهام بخشيدن به قبايل جزيره«
به هم متصل ساخت بود با كيش و انديشة اجتماعي مخصوصي آنان را چون يك پيكر، 

 و امپراطوري بنيان نهاد كه سرانجام، ، داشتو براي فتح نيمي از جهانِ آن زمان گسيل
  .2»و اكاسره گشتجانشين قياصره 

براون در جريان فتح اسالمي اتهاماتي را كه برخي از خاورشناسان مغرض دربارة 
اسالم به زور شمشير «پذيرد كه  كند و مثالً اين تهمت را نمي دارند، رد مي اسالم روا مي

  :نويسد چنانكه در اين باره مي! »بر مردم جهان تحميل شده است
چه بسا تصور كنند كه جنگجويان اسالم، اقوام و ممالك مفتوحه را در انتخاب يكي «

 زيرا ،ولي اين تصور صحيح نيست! اول قرآن، دوم شمشير. ساختند از دو راه مخير مي
دن جزيه گَبر و ترسا و يهود اجازه داشتند آيين خود را نگاه دارند و فقط مجبور به دا

گبران، ترسايان، (زيرا اتباع غيرمسلم خلفاء  ،بودند و اين ترتيب، كامالً عادالنه بود
 كه بر امت پيامبر فرض بود، كاتاز شركت در غزوات و دادن خمس و ز...) يهوديان و 

 نوشته است 69البالذري در صفحة ) تأليف(البلدان  در كتاب فتوح. معافيت داشتند
اي را بدانجا فرستاد تا مردم را به احكام و آداب  يعت نمود، پيامبر عدههنگامي كه يمن ب
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 مقرّره را بخواهند و از زكاتآوردند  ني كه اسالم ميشريعت اسالم آشنا سازد و از كسا
در مورد عمان نيز . ماندند، جزيه بگيرند آنان كه به آيين مسيح و مجوس و يهود باقي مي

). 77صفحة ( و از مجوس، جزيه بستانند وجوه برّيهمسلمين، ابوزيد را فرمان داد كه از 
در بحرين، مرزبان ايران و برخي از هموطنانش به آيين اسالم گرويدند ولي ديگران به 

به طور سرشمار، جزيه ) در سال(كيش زردشت باقي ماندند و هر فردِ بالغ و رشيد 
  .1»داد مي

هاي ايران و اسكندريه   اسالم كتابخانهبرخي از خاورشناسان ادعا دارند كه جنگجويان
البلدان بالذري و  با آنكه تواريخ كهن چون تاريخ طبري و فتوح! را به آتش كشيدند
ادوارد براون اين اتهام . كنند به هيچ وجه از چنين رويدادي ياد نمي... فتوح الشام واقدي 

  :نويسد شمارد و مي را دربارة كتابخانة اسكندريه مردود مي
دارد كتابخانة گرانبهاي اسكندريه سه قرن پيش از حملة  نانكه گيبون اظهار ميچ«

  .2»مسلمين به مصر، به دست مسيحيان متعصب سوخته شد
هاي خود نسبت به ايرانيان نيز  از مباحث اسالمي كه بگذريم، ادوارد براون در داوري

ي و سوء تعبير به از انصاف نگذشته و همچون برخي از خاورشناسان غربي با بدبين
يك سال در ميان «به عنوان نمونه براون در كتاب . كارهاي ايرانيان نگاه نكرده است

  :نويسد مي» ايرانيان
آهني بودند كه از تهران به حضرت  وقتي كه من وارد تهران شدم مشغول اتمام راه«

راب آهن را خ مؤسسات راهو مردم ريختند و بعضي از ... شد عبدالعظيم كشيده مي
خواست سوار آن شود  ها را شكستند زيرا يك نفر هنگام حركت قطار مي كردند، واگون

ها نبايد  البته اين حركت مردم، يك حركت عاقالنه نبود و ايراني. و زير قطار رفته بود
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آهن  خواست در حال حركتِ قطار سوار آن شود راه احتياطي يك مسافر كه مي براي بي
ولي اين عمل، ناشي از نفرتي است كه مردم ايران اصوالً .  ببرندرا خراب كنند و از بين

به اين گونه امور يعني ورود اختراعات اروپايي به ايران دارند و من نفرت مردم را 
آهن حضرت عبدالعظيم و  دانند كه راه دانم براي اينكه مردم ايران مي طبيعي و عقالني مي

 و نفع ،اند براي خود ملت ايران نفع ندارد دههاي تهران كشي  كه در خيابانتراموايخط 
هاي خارجي و در درجة دوم نصيب شاه و درباريان او  آن در درجة اول عايد كمپاني

بايد دانست كه در ايران حساب شاه و درباريان از حساب ملت ايران جداست . شود مي
. دارد رنميزيرا شاه، قدمي براي بهبود وضع زندگي مردم و رواج آزادي در ايران ب

ساختن چهار تا عمارت به اسلوب اروپايي و يا كشيدن خط آهني از تهران به حضرت 
دانند كه اين اقدامات براي تمتّع مادي  دهد و همه مي كس را فريب نمي عبدالعظيم، هيچ

 و در عوض شاه، از توسعة فرهنگ جلوگيري ،و يا معنوي خود شاه و درباريان اوست
  .1»شود كه ملت ايران از قيد استبداد خود را آزاد كند ن ميكند و مانع از اي مي

هاي منصفانه كمتر در آثار جهانگردان اروپايي و خاورشناسان غربي  اين قبيل داوري
هاي براون نزد ما از آثار برخي از خاورشناسان نامدار   به همين دليل نوشته،شود ديده مي

 زيرا ،شتباهات گوناگون وي چشم بپوشيمتوانيم از ا با اين همه نمي. ارزشمندتر است
  .شود اين كار، خيانت به علم و دين و تاريخ و حقيقت شمرده مي

  :نويسد مي»  ايرانتاريخ ادبي«هاي براون يكي آن است كه در كتاب  از جمله لغزش
اي بود از جلوات نور كه صرفاً به  جلوه) پيروان ماني(مسيح واقعي به نظر آنان «

يالي بشر درآمده و بين او و شبيه و خصم او كه فرزند مصلوب صورت ذهني و خ
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عجيب است كه عقيدة مانويان مورد قبول پيغمبر اسالم . گذارند زني است، فرق مي بيوه
  .1»156، آية )از قرآن(ه سورة چهارم رجوع شود ب! واقع گرديده

 هرگز ادعا � اين امر مانند آفتاب روشن است كه قرآن كريم و پيامبر گرامي اسالم
! اي از نور بوده كه در ذهن و خيال بشر وارد شده است اند كه مسيح واقعي، جلوه نكرده

تفاوتي ) زن يا به قول براون، فرزند بيوه( و فرزند مريم �و همچنين ميان مسيح
اما مانويان مسيح را به دو صورت . اند اند بلكه هر دو شخصيت واحدي شمرده ننهاده

خواندند و از ايزدان  مي» مسيح تابان« يكي از آن دو صورت را كردند، تصور مي
مسيح «پنداشتند كه مظهر  مي» مسيح فرزند مريم«شمردند و ديگري را  اش مي مانوي

و اين رأي نيز با آنچه در قرآن كريم آمده به ! بود و بر باالي دار جان داد» نخستين
) كه براون آنها را به گواهي آورده(ء  از سورة نسا156سازد و حتي با آيه  وجه نمي هيچ

 ما ، آري:گفتند آية مزبور بر رد ادعاي يهوديان نازل شده كه به استهزاء مي. مخالفت دارد
دهد كه آنان در اشتباه  و قرآن كريم نشان مي! عيسي مسيح، رسول خدا را كشتيم

  :فرمايد  و در اين باره مي.اند افتاده

� öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== tt ttGGGG ss ss%%%% yy yyxxxx‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó				 tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ èè èè==== tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

çç ççννννθθθθ çç çç7777 nn nn==== || ||¹¹¹¹  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttµµµµ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ää ää©©©© öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà���� nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 77 77 ee ee7777 xx xx©©©© çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;; 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttíííí$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ oo oo???? $$ $$#### ÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$ $$#### 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ èè èè==== tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ KK KKΖΖΖΖŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttƒƒƒƒ �  )156 :نساءال(  
 ما مسيح ـ عيسي پسر مريم ـ رسول خدا :گفتند) به استهزاء(سخن يهوديان كه «

اشتباه كردند و كساني با آنكه او را نكشتند و به دارش نياويختند اما ! را كشتيم
اند و دانشي نسبت به او  اند از ماجرايش در شك كه دربارة او به اختالف افتاده

  .»اند روند و يقيناً وي را نكشته نميندارند و جز در پي گمان 
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 و نه مسيح ،پس اين آية كريمه، نه در مقام اثبات مسيحي نوري و خيالي برآمده است
شمرد  اين آيه، رأي يهود را مردود مي. كند حقيقي را شخصي جز فرزند مريم، معرفي مي

  .اند السالم را به دار آويخته كردند مسيح عليه كه گمان مي
 شدن  اند كه به دار آويخته  مسيحي هم گروهي چند بودههاي كهن قهدر ميان فر

از اين ) شاگرد يوستينوس شهيد( را باور نداشتند چنانكه پيروان تاتيانوس �مسيح
دسته بودند و در انجيل منسوب به برناباي حواري نيز تصريح شده كه سپاهيان رومي 

 به هر صورت، آنچه .1 آويختنداشتباه كردند و شخص ديگري را به جاي عيسي به دار
  .كند آيد كمترين داللتي بر اقتباس از مانويان نمي كه از آية قرآن برمي

هاي خود را به پيامبر اسالم  وانگهي از مستر براون بايد پرسيد كه كدام مانوي انديشه
منتقل كرد؟ و اين كار در كجا و چه زمان صورت گرفت؟ و دليل و مدرك اين ادعا 

 اين گذشته آيا ما اجازه داريم كه در عالم پژوهش و تحقيق، به اندك چيست؟ از
تأثير ديگري قرار  مشابهتي كه ميان رأي دو تن يافتيم ادعا كنيم كه يكي از آن دو، تحت

  !گرفته و سخن وي را به خود نسبت داده است؟
  :نويسد از خطاهاي ديگر ادوارد براون آن است كه مي

ترين علماي متن قرآن از عمل قاهرانة عثمان كه در قرآن ابن مسعود يكي از بزرگ«
 و باالخص اينكه كلية نسخي را ،نهايت دلتنگ گرديد كريم خودسرانه تغييراتي داد، بي

  .2!»كه به خيال خودش غيرمجاز بود، نابود ساخت
هر چند عثمان، قرائت عبداهللا بن مسعود را . اين سخن، اشتباه و دور از تحقيق است

 ولي هيچگاه در قرآن كريم خودسرانه، تغييراتي نداد ،شمرد اي از موارد معتبر نمي هدر پار
 مصحفي را كه عثمان گرد آورده بود، �طالب ابن ابي  بويژه علي� و ياران پيامبر

                                                           

  .، چاپ تهران نگاه كنيد217به انجيل برنابا، ترجمه سردار كابلي، فصل . 1
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تأييد ) كه اشتباهاتي داشت(ها  اي از نسخه تصديق كردند و او را در نابود ساختن پاره
  : گفت� چنانكه علي،نمودند

»�WO 1$) [��� 1O2 pK�7H� �) q<$�� �WO qY� ������ q�> ��e 44 3 4 5 e 4 e4 �«1.  
ها  اگر من در روزگار عثمان والي بودم همان كاري را كه او دربارة مصحف «:يعني

  .»كردم كرد، من نيز مي
اي از مردم دربارة قرآن بر كار  شنيد كه پاره در روزگار خالفت خود چون �علي

  :گيرند، برخاست و در دفاع از او گفت يعثمان خرده م
» ��&r���� �se 3 3!,R @� �WO �) ��<uR @ 4� ,pK�7H� v�-KQ � pK�7H� �) �^X @Q ���5 55 � F

 � @Q pK�7H� �) 1$) [��� 1$) �2 5���)� 5 5 4 3 4�$/D ��2 !	2F 3 V l�) ����,R �2 J�,)4 e 4 ��� 5

�-,��j!�,� *+w$= �& ��u<= �,) ?� x �Je: ^X �R!�-Y �Q � 4 x �2� �& ��;� ���� gR!�-Y� e 4e 4�-�> ��;�F 4 l
��<Y:J�Y ?[-R W) 4: �K�� p(72 �< r���� b�BL �& [-L V 5 V 4 43 � UY-) ��;� 	)� e ��;�@�e

��<Y ,8	0X��:q�&" �2 *$�) 4 � 44«2.  
جز ها و سوزاندن آنها  و در مورد مصحفروي مكنيد   در حقّ عثمان زياده،اي مردم«

ها كاري نكرد جز در  سوگند به خدا كه عثمان دربارة مصحف. سخن نيك مگوييد
گوييد؟ به من  ها چه مي گفت دربارة اين قرائت). ياران پيامبر(حضور گروهي از ما 

 قرائت من از قرائت تو بهتر : كه يكي از مسلمانان به ديگري مي گويدگزارش رسيده
 رأي تو :ما در پاسخ عثمان گفتيم! اي دارد  و اين سخن با كفر، اندك فاصله،است

 اينكه مردم را بر يك مصحف گرد آوريم تا پراكندگي و اختالف در ميان :چيست؟ گفت
  .» رأي نيكي در نظر آوردي:گفتيم. نباشد

                                                           

  .، چاپ قاهره46، ص )خاورشناس انگليسي(القرآن، به اهتمام آرتور جفري  المقدمتان في علوم. 1
  .، چاپ قاهره22كتاب المصاحف، اثر سجستاني، به اهتمام آرتور جفري، ص . 2
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بن مسعود نسبت به كار عثمان نيز  به عالوه در آثار و كتب قديم از رضايت عبداهللا
پس ادعاي براون، . شود كه اختالف آن دو رفع شده است  و معلوم مي.1اند سخن آورده

  .بنياد استواري ندارد و از مقام تحقيق دور است
  :نويسد مي» تاريخ ادبي ايران«از ديگر خطاهاي ادوارد براون آن است كه در كتاب 

سينه به ) اسالمي(در قرن اول هجرت هيچگونه كتابي نوشته نشد و كلية اين علوم «
 و قرآن تقريباً تنها اثري بود كه به نثر عربي ،گشت ه نسل شفاهاً منتقل ميسينه و نسل ب

  2!».باقي ماند) و بيشتر نثر موزون و مسجع(
كند زيرا كه  نويسد از قصور وي در كار پژوهش حكايت مي آنچه براون در اينجا مي

 روزگار خود اند كه در هاي فراواني در تاريخ گزارش كرده  نامه� از پيامبر بزرگ اسالم
و نجاشي ) هراكليوس(فرمان داد تا يارانش بنويسند و آنها را براي خسروپرويز و هرقلْ 

 مشهور است � صحيفة علي،به عالوه. و مقوقس و رؤساي قبايل عرب ارسال داشت
 و محدثان شيعه و سنّي آن را ، دربارة برخي از احكام نوشت� كه به فرمان رسول اكرم

 دربارة احكام دين كه به وسيلة عمروبن �  همچنين ذكر نامة پيامبر.3اند گزارش كرده
 : و نيز روايت.4حزم براي مردم بحرين فرستاده شد در كتاب سيره و سنن آمده است

»��M �=� ��هاي  شاه، آموزش دهد كه رسول خدا دستور داد تا براي ابي  نشان مي�0>�«5
 از پيامبر گرفت تا احاديث نبوي را وبن عمر  و نير رخصتي كه عبداهللا،ديني را بنگارند

                                                           

O«، ذيل عنوان 18كتاب المصاحف، اثر سجستاني، ص : به. 1 b�y ��$C2 �= ���� !�z"�V e �Wlll« نگاه 

  .كنيد
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دهند كه مسلمانان در صدر اسالم جز قرآن چيزهاي  همه و همه گواهي مي ... 1بنويسد
  .شود  و آگاهي براون در اين باره ناقص و نادرست شمرده مي،نوشتند ديگري را نيز مي

خاورشناس خطاي ديگر كه براون مرتكب شده آن است كه در نقل آراي معتزله از 
مثالً . اي را گرفته و بر آنها اعتماد نموده است پايه  مطالب بيDozyهلندي دوزي 

  :نويسد مي
دارند كه نوشتن نظير قرآن و حتي بهتر از آن،  بسياري از معتزله علناً اظهار مي«

 نازل  نسبت به اينكه قرآن كتاب آسماني است و از مبدأ وحي،بنابراين. غيرممكن نيست
  .2!»است، اعتراض داشتندگرديده 

روند  اي بزرگ از فرق اسالمي به شمار مي معتزله فرقه! اين ادعا خطاي محض است
كه متكلّماني چون قاضي عبدالجبار همداني و مفسراني مانند زمخشري و شارحاني نظير 

  و همواره با ايمان و اخالص و شور و گرمي از،اند ابن أبي الحديد از ميان آنها برخاسته
دانستند، اساساً  قرآن كريم را وحي الهي نمياگر آنان، . اند آسماني بودن قرآن دفاع كرده

شدند، نه آنكه از فرق مشهور اسالمي به شمار  از ملت اسالم جدا و بيگانه شمرده مي
كه قرآن مجيد همانند ذات خداوندي، ازلي و اند اين است  كرده آنچه ايشان ادعا مي. آيند

با آسماني بودن وجه   و اين عقيده، به هيچ،لكه مخلوق و حادث است ب،قديم نيست
وي  و معتزليان مانند همة مسلمانان ايمان داشتند كه قرآن از س،قرآن منافات ندارد

بر قلب مطهر پيامبر اسالم نازل شده چنانكه ) يليجبر(خداوند به وسيلة پيك وحي 
يك از  هيچ. ز به ذكر مدرك نيستاز اين مقال است و نياكتب و آثار ايشان مشحون 

! اند مخالفان معتزله هم به دستاويز آنكه اهل اعتزال، وحي محمدي را انكار نموده
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اند و اگر اختالفي با اين فرقه دارند بر سر مسائل و امور ديگري  معتزليان را تكفير نكرده
  .است

رآن و حتي بهتر از كردند نوشتن نظير ق اظهار مي «:اما آنچه براون آورده كه معتزله
اش آن است كه به نظّام معتزلي  داستان ديگري دارد و خالصه! »آن، غيرممكن نيست

باشد بلكه اعجاز آن با خبرهاي غيبي   نظم قرآن، معجزه نمي:اند كه ادعا نموده نسبت داده
ولي اين . همچون قرآن آورد كتابي و از اين حيث نتوان ،كه در قرآن آمده پيوند دارد

هاي خود و   زيرا دشمنان معتزله مانند ابن راوندي در نوشته،ت، ثابت نيستنسب
اند و  از راه طعنه اين نسبت را به نظّام داده) الفرق بين الفرق(عبدالقاهر بغدادي در كتاب 

اند چنانكه ابن خياط معتزلي در  معتزليان اتّهام مزبور را ناروا شمرده و تكذيب كرده
  .1فصيل در اين باره سخن گفته و از نظّام دفاع نموده استبه ت» االنتصار«كتاب 

 چه اثبات آن، از راه نظم ،به هر صورت، وحي قرآني نزد معتزله جاي ترديد ندارد
. هاي شگفت قرآن محقّق شود ن باشد و چه از طريق پيشگوييآبديع و بالغت عجيب قر

ي افتاده است كه نزد اهل اما دوزي، به كلي از درك موضوع دور شده و به گمان نادرست
گونه اعتباري نيست و دليل و شاهدي ندارد و ادوارد براون هم بدون  تحقيق داراي هيچ

  !تحقيق سخن دوزي را گزارش كرده و بر آن، مهر تصديق نهاده است
 و خطاهاي فراواني در آثار وي به ،هاي براون بدانچه آورديم محدود نيست لغزش
  .اي از آنها بسنده كرديم  پارهرسد كه ما به ذكر نظر مي

 اين مقاله سزاوار است از آن سخن بگوييم تالشي است كه ادوارد چيزي كه در پايان
 و در اين راه از سعي بليغ، دريغ نورزيده ،نشان داده» بابيان«براون در پژوهش از آثار 

  .است

                                                           

  .، چاپ بيروت28، اثر ابن خياط، ص »االنتصار«رجوع شود به كتاب . 1
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مده و با كوشش براون در راه شناسايي بابيگري از سفري آغاز شده كه به ايران آ
يك سال در ميان «ادوارد براون شرح اين سفر را در كتاب . ها ديدار كرده است بابي

ولي آگاهي براون در . دارد  و اطالعات خود را دربارة فرقة مزبور بيان مي،آورده» ايرانيان
آن كتاب نه تنها دربارة بابيگري بلكه دربارة اسالم و آثار اسالمي نيز بسيار ناقص و 

  :نويسد مثالً در كتاب مزبور مي. كند جلوه ميمغلوط 
شيعه ترين كتاب  از اطالعات وسيع شيخ قمي خوشم آمد و از او پرسيدم كه جامع«

هاي  ترين كتاب  جامع:كه محتوي تمام اخبار و احاديث باشد، كدام است؟ و او گفت
شد كه در با األنورا مي السعاده است و ديگري كتاب قطور بحار شيعه كه يكي معراج

بن يوسف بن علي  الدين حسن  جالل:پانزده يا شانزده جلد نوشته شده و مصنّف آن
  1!!».حلّي ملقّب به عالّمه، نام دارد

اثر » األنوار بحار«گمان ندارم كسي از اهل مطالعه باشد و نداند كه كتاب مشهور 
 حسن بن و لقب! باقر مجلسي معروف به عالّمة مجلسي است نه عالّمة حلّي محمد

و اگر به فرض بتوان پذيرفت كه اين ! الدين الدين بوده و نه جالل يوسف حلّي هم جمال
 به ،سر زده است) كه بر ادوارد براون سمت استادي داشته(اغالط از شيخ قمي 

توان دريافت كه اطالعات شاگرد وي در آن روزگار تا چه پايه مغلوط و  هرصورت مي
  .ناچيز بوده است

ناپخته و » يك سال در ميان ايرانيان« براون دربارة بابيگري نيز در كتاب هاي گزارش
نگاشته، قابل مقايسه » نقطه كاف«آيد و با آنچه مثالً در مقدمة كتاب  نادرست به نظر مي

رفته و در هر گام بر معلوماتش  پيدا است كه براون در مطالعات خود پيش مي. نيست
  .افزوده است مي
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مرتكب شده » يك سال در ميان ايرانيان«تي كه ادوارد براون در كتاب از جمله اشتباها
محمد شيرازي با گذشت  دانيم كه علي مي. در آيين بابيگري است» باب«تفسير كلمة 

خواند و  مي» باب«داد چنانكه در آغاز دعوتش خود را  زمان، ادعاي خويش را تغيير مي
گونه كه اين  ائم و شيعيان هستم همانمقصودش آن بود كه من از واسطة ميان امام ق

ولي همين كه گروهي در . به تصريح آورده است» أحسن القصص«معني را در مقدمة 
  .1معرّفي كرد! اي به ميان آورد و خود را قائم موعود پيرامونش گرد آمدند ادعاي تازه

يي با پيراون باب در آغاز دعوت، مايل نيستند كه اين تناقض را براي كسي كه آشنا
را به » باب«ناگزير واژة !) و خود را به دردسر اندازند(آيين ايشان ندارد مطرح سازند 

 اشتباه افكندند و  كنند چنانكه در ابتداي امر، براون را هم بدين معناي ديگري تأويل مي
يك «د براون در كتاب ربينيم كه ادوا از اين رو مي. حقيقت مسأله را از وي پوشاندند

  :نويسد مي» يان ايرانيانسال در م
محمد به فكر افتاده كه خود را به عنوان مصلح  باشد اينكه ميرزا علي آنچه محقّق مي«

 سال 24 كه نزديك 1844 ماه مه، سال 23 و در روز ،دهندة جامعه معرّفي نمايد و نجات
  و باب، يك كلمة عربي،معرّفي كرد» باب«گذشت علناً خود را به عنوان  از عمرش مي

اي هستم   من دروازه:گفت باشد كه ميرزاعلي محمد مي است و مفهوم مجازي آن، اين مي
بايست مردم از آن بگذرند تا بتوانند كه به اسرار بزرگ و مقدس ازلي و  ابدي و  كه مي

  .2»!حقايق پي ببرند
هاي اصلي بابيان دست  ولي همين كه براون، راه تحقيق در پيش گرفت و به كتاب

 به عكّا و قبرس سفر كرد، حقيقت موضوع بر او كشف شد و از همين رو در  و،يافت
  :گويد نوشته، چنين مي» نقطه الكاف«اي كه بر  كتاب  مقدمة گسترده
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از آنچه گذشت معلوم شد كه ادعاي ميرزا علي محمد باب شيرازي كه وي باب و «
 تازگي و غرابت واسطة بين امام غايب و شيعيان است از نقطه نظر شيخيه چندان

نداشت وي طولي نكشيد كه ميرزا علي محمد از اين درجه، قدم باالتر نهاده ادعا نمود 
 و لقب باب را به يكي ،كه وي همان قائم موعود و مهدي منتظر و امام ثاني عشر است

ميرزا علي محمد تا آن وقت در نوشتجات خود، . از اتباع خود مالّ حسين بشرويه داد
به مناسبت اينكه علي محمد، هفت حرف ( و ذكر و ذات حروف سبعه خود را باب

تاريخ اين . خواند از اين به بعد، خود را قائم و مهدي و نقطه ميخواند ولي  مي) است
مصادف بود با حركت ) 13، س 212ص (ادعاي جديد به تصريح حاجي ميرزاجاني 

 ـ شعبان 1264صفر (را دادن باب به قلعة چهريق كه دو سال و نيم آخر عمر خود 
  .1»در آنجا به سر برد) 1266

دهد و با مداركي كه عرضه  هاي دقيقي از بابيگري ارائه مي براون در آثار خود، آگاهي
سازد كه علي محمد باب براي جانشيني خود، شاگردش  كند به خوبي روشن مي مي

اي ميرزاحسينعلي بهاء، ميرزا يحيي ملقّب به صبح ازل را برگزيده بود و از اين رو، ادع
. شود شمرده مي! گري، باطلي اندر باطل رود و بهايي نيرنگ و فريبكاري به شمار مي

  :نويسد براون در اين باره مي
 و وصي ناشكالي كه هست در اين است كه صبح ازل كه بالشبهه، باب او را جانشي«

ميرزا (برادري خود تر از تصديق نا خود قرار داده بود به شدت و اصرار هرچه تمام
اهللا   بهايي كه قطعاً بايد به من جانب،بنابراين. و اباي مستمر نمودامتناع ) حسينعلي بهاء

چه كسي كه به يك ظهور ايمان آورد، بايد تمام ظهورات قبل را (بودن باب معتقد باشد 
 بالضروره مجبور است اعتراف كند كه باب كه مظهر مشيت الهي و) نيز تصديق نمايد
اهللا و داراي الهام و علم لدنّي بود، عالماً عامداً كسي را براي جانشيني  مبعوث من جانب
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بايستي بعد از خودش نقطة ظلمت و أشد منكرين ) عقيدة بهاييان(خود انتخاب كرد كه 
  .1»گردد) ميرزا حسينعلي(من يظهره اهللا 

نظر از مسائل  صرف(گري  و بهاييهاي ادوارد براون دربارة بابيگري  به نظر ما پژوهش
 و جا ، حائز اهميت است(Histoire des Religions)به لحاظ تاريخ مذاهب ) سياسي

  .گيري شود دارد در اين باره از آثار وي بهره

                                                           

  .بنگريد» الكافنقطه «به مقدمه ادوارد براون بر كتاب . 1



  كارل بروكلمن، خاورشناس آلماني
  

  زندگينامة علمي بروكلمن

.  استKarl Brockelmannنامدار آلماني كارل بروكلمن  از ميان خاورشناساني
زاده شد و ) در كنار درياي بالتيك( ميالدي در شهر رشتوك 1868در سال بروكلمن 

در دورة دبيرستان با زبان عبري و . تحصيالتي ابتدايي و متوسطه را در آنجا گذرانيد
سالگي به دانشگاه   يعني در هيجده1886 و در سال ،انگليسي و فرانسه آشنايي پيدا كرد

در سال . هاي عربي و حبشي پرداخت  آنجا به فرا گرفتن زبانرشتوك راه يافت و در
اي همچون تئودور   به دانشگاه اشتراسبورك منتقل شد تا نزد اساتيد برجسته1888

در سال .  كه نامورترين خاورشناس آن روزگار بود به تحصيل پردازدNoldekeنولدكه 
يخ ابن اثير و تاريخ طبري به  نولدكه پيشنهاد كرد كه دانشجويان دربارة پيوند تار1890

اي  پژوهش روي آورند و براي كسي كه بهترين رساله را در اين موضوع تهيه كند جايزه
پس از آنكه بروكلمن  (1893در سال . مقرّر داشت كه بروكلمن به دريافت آن موفق شد

هاي شرقي در دانشگاه بروتسالو  وي را به عنوان استاد زبان) دكتراي خود را گرفت
 به لندن مسافرت كرد تا بخشي از كتاب طبقات ابن سعد را 1895در سال . برگزيدند

هاي آنجا به  برداري كند و در همان روزگار به استانبول نيز سفر كرد تا در كتابخانه نسخه
هاي بعد نزد استادي از اهالي مراكش به تكميل زبان  در سال. كتب خطّي دست يابد

 استادِ بدون كرسي دانشگاه بروكسل بود و در 1903 تا 1900از سال . عربي همت گمارد
اين سال به دانشگاه كونيگسبرگ منتقل شد و در آنجا به عنوان استادِ صاحب كرسي به 

 از بروكلمن براي درس دادن در دانشگاه 1909در . هاي شرقي پرداخت تدريس زبان
 1922در سال . تغال داشت سال در آنجا به كار تدريس اش12هالّه دعوت كردند و مدت 
اي براي خاورشناسي بنيان نهاد و ضمناً در   و در آنجا مؤسسهبه سوي برلين عزيمت كرد

 1935 و در سال ،آنگاه به برتسالو بازگشت. دانشگاه برلين به تدريس مشغول بود



 نقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناسان

 

38383838

را به عهده » جمعيت آلماني خاورشناسان« رياست كتابخانة 1946در . بازنشسته شد
 1956هاي آخر عمرش را در شهر هالّه گذرانيد و سرانجام در سال  الگرفت و س
  .درگذشت

آنچه در زندگي اين خاورشناس آلماني براي ما شرقيان گيرايي دارد، تالشي است كه 
هايي  وي براي آشنايي با كتب خطي در ديار مسلمانان از خود نشان داده و مسافرت

اسالمي كرده تا از نزديك با كيش و آداب و هاي  است كه به استانبول و ديگر سرزمين
  .زبان و فرهنگ مسلمانان آشنا شود

  
  آثار بروكلمن

كارل بروكلمن آثار گوناگوني به زبان آلماني از خود به جاي نهاد و همچنين به 
 و ما ،از تأليفات علماي اسالمي همت گمارد كه در خور توجه استهايي  چاپ كتاب

  :كنيم ر وي ياد ميدر اينجا از مهمترين آثا
 Geschichte det Arabischen“ يكي از تأليفات بروكلمن كتابي است به نام -1

Litteratur” بروكلمن اين كتاب را در دو مجلّد به چاپ . »تاريخ ادبيات عرب« يعني
بخشي از كتاب وي را . بدان افزود» ملحقات«رسانيد و سپس سه مجلّد ديگر به عنوان 

به عربي ترجمه كرد كه تحت عنوان ) از نويسندگان مصري(جار دكتر عبدالحليم ن
پس از وفات دكتر نجار، . ضمن سه مجلّد در مصر به چاپ رسيد» تاريخ األدب العربي«

ترجمة بقية ) دكتر يعقوب بكر و دكتر رمضان عبدالتّواب(دو تن از مترجمان عرب 
  . چاپ و انتشار يافتكتاب را به عهده گرفتند و اثر ايشان نيز در دو مجلّد

ها و رسايل اسالمي است و براي  نامة بلندي از كتاب محتواي اين كتاب، فهرست
نامة گسترده فراهم  نگارش آن، به صدها كتب خطي و چاپي مراجعه شده تا اين فهرست

براي كتاب بروكلمن در معناي خاص » ...تاريخ ادبيات «بايد توجه داشت كه عنوان . آيد
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هاي   نرفته بلكه معناي عام و شاملي دارد كه معرّفي تفاسير قرآني و سيرهخود به كار
هاي شعر و معاجم لغوي و  نبوي و تواريخ اسالمي و كتب كالمي و آثار فقهي و ديوان

شود كه ما در همين مقاله  در اين كتاب، اشتباهاتي نيز ديده مي. گيرد جز اينها را در بر مي
  .واهيم پرداختاي از آنها خ به ذكر نمونه

 Die geschichte der“ كتاب ديگري از بروكلمن به جاي مانده است كه -2

Natioen und Islamische Stasten”ها و  تاريخ ملت«توان آن را به   نام دارد و مي
ترجمه كرد، اين كتاب در دو جزء به عربي ترجمه و چاپ شده و » هاي اسالمي دولت

اند و با نام  فتهركي به عهده گبيه امين فارِس و نيز منير بعلبنبرگردان آن را به عربي دكتر 
كتاب مزبور را دكتر هادي جزايري با . انتشار يافته است» تاريخ الشّعوب اإلسالميه«

زبانان  به فارسي ترجمه كرده و در دسترس پارسي» تاريخ ملل و دول اسالمي«عنوان 
گويد، خطاهاي   سخن مي� بر ارجمند اسالماين كتاب بويژه در آنجا كه از پيام. قرار داد

  .هايي از آنها را خواهيم آورد فاحشي را در بر دارد كه نمونه
» الطّبقات الكُبري« از جمله كارهاي بروكلمن اهتمام به چاپ كتاب ارزشمند -3

در اين كتاب . است)  ق  ه230متوفّي در سال (تأليف محدث قديمي، محمدبن سعد 
...  و سپس وصف ياران آن بزرگوار و آنگاه ذكر تابعان آنها� اشرح سيرت رسول خد
 K. Edvard Sachauخاورشناس آلماني كارل ادوارد سخو . طبقه به طبقه آمده است

 و ،بروكلمن ـ چنانكه گذشت ـ رهسپار لندن شد. چاپ اين كتاب را به بروكلمن سپرد
 نامدار اسالم تأليف شده از روي نسخة خطي كتاب، جزء هشتم آن را كه دربارة زنان

  .يادداشت كرد و آن را براي چاپ آماده نمود
اثر مورخ شهير، » األخبارعيون «روكلمن اهتمام در چاپ كتاب  كار ديگر كارل ب-4

 همچون سفرة »األخبار عيون«كتاب . است)  ق  ه276متوفّي به سال (ابن قتيبة دينوري 
و ! هاي متنوعي را در ميان دارد گون با طعمآيد كه غذاهاي گونا اي به شمار مي گسترده
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كتاب السلطان، كتاب الحرب، كتاب  «:در ده فصل تنظيم شده است كه عبارتند از
السؤدد، كتاب الطّبائع واألخالق، كتاب العلم، كتاب الزّهد، كتاب اإلخوان، كتاب الحوائج، 

اديث نبوي و امثال و اشعار در اين كتاب، آيات قرآن و اح. »كتاب الطّعام و كتاب النّساء
  .اند هر كدام در جاي خود آمده! ... و تواريخ و قصص و مرويات و فكاهيات

اثر » التاريخ الكامل في« از ديگر كارهاي بروكلمن اقدام به چاپ كتاب بزرگ -5
است كه به ابن )  ق  ه630متوفّي در سال (مورخ نامدار أبوالحسن علي بن أبي الكرم 

 در اشتراسبورگ به چاپ 1890بروكلمن اين كتاب را در سال . ي شهرت داردجزراثير 
  .رسانيد
» ما تلحن فيه العوام« نمونة ديگري از كارهاي بروكلمن كوشش در چاپ كتاب -6

متوفّي (اثر يكي از نحويون بزرگ و قاريان شهير عرب أبوالحسن علي بن حمزة كسائي 
الرّشيد، خليفة عباسي معاصر بوده و داستان مناظرة  است كه با هارون)  ق  ه189در سال 

 سبعة قرآن كسائي يكي از قرّاي. ، زبانزد استادبي او با سيبويه فارسي در حضور خليفه
  .تأثير وي قرار داشته است شود و در نحو و لغت، مكتب ادبي كوفه تحت شمرده مي
هايي  حيح واژهچنانكه از عنوانش پيداست به تص» ما تلحن فيه العوام«كتاب 

كردند و كسائي با  پردازد كه در آن روزگار، تودة مردم آنها را نادرست تلفّظ مي مي
نوشتن اين كتاب بر آن شد تا زبان عوام را اصالح كند و براي اين كار غالباً از آيات 

بروكلمن در چاپ اين اثر به تنهايي نسخة خطي كه در . شريفة قرآن كمك گرفته است
رلين وجود داشته اعتماد كرده و از اين رو، كار وي چندان در خور اهميت كتابخانة ب

پس از بروكلمن دوباره از سوي دكتر رمضان » ما تلحن فيه العوام«كتاب . نيست
هاي گوناگون، تصحيح شده و به چاپ رسيده است و  عبدالوهاب باتوجه به نسخه

  .كند ميمصحح كتاب در پيشگفتارش به خطاهاي بروكلمن اشاره 
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كه با همكاري چند تن از » المعارف اسالم دائره« بروكلمن در نگارش -7
از جمله در خاورشناسان تهيه شده نيز شركت كرد و نوشتن مقاالتي را به عهده گرفت، 

و أبوالفداء ) مؤلف وفيات األعيان(و ابن خلكان ) مؤلّف سيرة نبوي(احوال ابن اسحق 
و أبوالفرج اصفهاني ) مؤلف الرّحله يا سفرنامه(وطه و ابن بط) مؤلف تاريخ مشهور(
مؤلّف تفسير زاد المسير ونقد العلم (و ابن جوزي ...) مؤلف األغاني ومقاتل الطالبيين (

  .و جز ايشان مقاالتي دارد...) والعلماء
توان  از كارل بروكلمن، آثار ديگري نيز به جاي مانده كه براي ديدن فهرست آنها مي

تأليف دكتر ) 1955چاپ قاهره (» المنتقي من دراسات المستشرقين«به كتاب 
  .الدين المنجد رجوع كرد صالح
  

  نقد آثار بروكلمن

يكي به لحاظ كثرت تتبع و . توان بررسي و نقد كرد آثار بروكلمن را از دو جهت مي
اين انصافاً از » تاريخ ادبيات عرب«هاي بروكلمن بويژه كتاب  گردآوري مĤخذ كه كتاب

 اين كتاب ر ما بروكلمن، عنوان مناسبي برايحيث ارزنده و جالب است، هرچند به نظ
رود و شامل علم  در معناي خاص خود به كار مي» ادبيات«انتخاب نكرده و امروزه واژة 

مگر آنكه به توسع و مجاز از واژة (شود  تاريخ و تفسير و فقه و كالم و جز اينها نمي
Literatureبه عالوه، ). گيري كرده باشد نويسي دربارة علوم، بهره ابنامه براي كت

ه طور نمونه  چنانكه ب،نامة باالبلند بروكلمن از اغالط گوناگون خالي نيست فهرست
 را از تأليفات مورخ شهير اسالمي، محمدبن جريربن يزيد طبري »المصطفيبشارة «كتاب 

بن  كه كتاب مزبور، از آثار محمدبن عليبا آن ،1پنداشته و در سلسلة آثار او آورده است

                                                           

، چاپ مصر نگاه 50، ص 3 دكتر عبدالحليم نجار، ج ترجمةاألدب العربي، اثر كارل بركلمن،  به تاريخ. 1
  .كنيد
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نويسان اسالمي بدين امر  شود و فهرست شمرده مي) از علماي اماميه(رستم طبري 
نگاري بروكلمن كاري وسيع و سودمند به شمار  با وجود اين، فهرست. 1اند تصريح كرده

هت ديگر، يعني اما از ج. اند از آن استقبال كرده) از باختر و خاور(آيد و در همه جا  مي
هاي فراواني در  از حيث اظهارنظرهاي بروكلمن در مباحث اسالمي متأسفانه ما با لغزش

  .توانيم بهره گيريم شويم و از آراء وي به ندرت مي آثار او روبرو مي
البته ما انتظار نداريم كه بروكلمن يا ديگر خاورشناسان، مشتاقانه به اسالم بنگرند 

شناسي خود  كه آنان، محققانه با اسالم روبرو شوند و در اسالمولي انتظار ما اينست 
توانيم از شگفتي خودداري كنيم هنگامي كه   نمي،بنابراين. شرايط انصاف را از ياد نبرند

آورد كه   و مسلمانان سخناني را به قلم مي� بينيم بروكلمن دربارة پيامبر گرامي اسالم مي
   :نويسد  مي�  چنانكه دربارة رسول اكرم،است) زآمي بلكه تهمت(اساس  غيرعلمي و بي

بسيار سطحي و ) تورات و انجيل(شك نيست كه آشنايي محمد با كتاب مقدس «
اي از اين خطاها، وامدار اساطير   و او در پاره،مشتمل بر خطاهايي چند بوده است

زرگتري است كه اما باالتر از اين، بدهي ب. اند هاي تلمود آمده يهودي بوده كه در داستان
وي به آموزگاران مسيحي خود دارد، همان كساني كه انجيل كودكي مسيح و ماجراي 

  2!!»...اند  را براي وي بازگفته) ذوالقرنين(و حديث اسكندر ) اصحاب كهف(ياران غار 
  :نويسد و در جاي ديگر مي

  .3!»محمد انديشة گناه اصلي را از تورات اقتباس كرد«

                                                           

، چاپ بيروت نگاه 117، ص 3اثر شيخ آقابزرگ تهران، ج » الذّريعة إلي تصانيف الشّيعة«به كتاب . 1
  .كنيد

، ص 1 ترجمه دكتر نبيه امين فارس و منير بعلبيكي، ج تاريخ الشعوب اإلسالمية، اثر كارل بروكلمن،. 2
  .، چاپ بيروت43

  .82، ص 1اإلسالمية، ج  الشعوب تاريخ. 3
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كه در اواخر عمرِ پيامبر اسالم به ) كذّاب(مة لكند كه تعاليم مسي مي ادعا ،با اين حال
به دليل ! تر است هاي اسالم به آيين مسيح نزديك ادعاي نبوت برخاست، از آموزش

  : آنكه
ها و نانواها و  از گوسپند سياه و شير سپيد و آسياب) در آثار خود(مسيلمه «

شاهي آسماني كه خواهد آمد، سخن كند و پاد اي كه در آب زندگي مي قورباغه
  1!!».گويد مي

آيا به راستي اين سخنان، ارزش علمي دارد و به دليل و مدركي وابسته است؟ يا زادة 
  شود؟ پردازي و فرض و گمان بروكلمن و امثال او شمرده مي خيال

دهد كه پيامبر اسالم مدتي نزد علماي يهود و كشيشان  كدام گزارش تاريخي نشان مي
يك از أحبار يهودي و راهبان مسيحي در روزگار  حي درس خوانده است؟ چرا هيچمسي

چرا ! آيد؟ پيامبر، به چنين ادعايي برنخاست كه محمد از شاگردان من به شمار مي
 را به نومسلمانان � نتوانستند آموزگاران محمد) و حتي عمويش ابولهب(مخالفان پيامبر 

ن وي پراكنده سازند؟ آيا اطالعات ايشان از آقاي كارل معرّفي كنند و آنان را از پيرامو
  !بروكلمن دربارة پيشينة پيامبر كمتر بود؟
اي از مواضع با مندرجات كتاب مقدس سازگاري  اين حقيقت كه قرآن مجيد در پاره

ندارد، برخالف پندار بروكلمن خود گواه بر اين است كه پيامبر اسالم اطالعات خويش 
اساساً پيامبر عقيده .  يهود و نصاري نگرفته بودي و انجيل از علمارا دربارة تورات

اند چنانكه بروكلمن  داشت كه اهل كتاب، آثار پيامبران خود را دستخوش تحريف كرده
  :نويسد به اين امر اذعان داشته و مي

شود كه وي نتيجه گرفته بود  مخالفت يهوديان با تعاليم محمد بر اين معنا حمل مي«
اند و كتاب مقدس را ـ كه محمد عقيده داشت از  ز راه ايمان صحيح منحرف شدهآنان ا

                                                           

  .101، ص 1اإلسالمية، ج  الشعوب تاريخ. 1
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  .1»اند سوي خدا نازل شده ـ تحريف كرده
اي از مواضع با كتاب مقدس همراه  كارل بروكلمن از اينكه قرآن مجيد در پاره

 ولي هر خردمندي چنانچه از راه انصاف در كتاب! كند نيست، قرآن را به خطا متهم مي
هاي  عقيده نباشد كه اين كتاب تواند با پيامبر اسالم و قرآن كريم هم مقدس بنگرد، نمي

توان سخن كتاب مقدس را باور  مگر مي. اند آسماني از تحريف و تبديل مصون نمانده
 آدم و همسرش توانستند خود را در البالي درختان باغ از حضور :گويد كرد كه مي

  2!خداوند پنهان كنند؟
 خداوند از خلقت بشر : ممكن است قول كتاب مقدس را پذيرفت كه ادعا داردمگر

  3!پشيمان شد و در دل، از كاري كه كرده بود محزون گشت
را به اسرائيل  بني) يعني هارون( خدا  پيامبر:مگر امكان دارد كه به قول كتاب مقدس

  4!پرستي فراخوانده باشد؟ گوساله
خورد مخالف   سخنان كه در كتاب مقدس به چشم مي قرآن كريم با اين قبيل،آري
شمرد و اين ناسازگاري، از حقانيت قرآن   و آنها را اثر تحريف مغرضان مي،است

                                                           

  .54، ص 1اإلسالمية، ج  الشّعوب تاريخ. 1
 و خداوند خدا، آدم آدم و زنش خويشتن را از حضور خداوند خدا، در ميان درختان باغ پنهان كردند«. 2

، چاپ لندن 10 و 9، شمارة 3كتاب مقدس، سفر پيدايش، باب . (»كجا هستي؟: را ندا در داد و گفت
1895.(  

كتاب مقدس، سفر ! (»خداوند پشيمان شد كه انسان را بر زمين ساخته بود و در دل خود محزون گشت«. 3
  ).6، شماره 6پيدايش، باب 

هاي ايشان بود بيرون كرده نزد هارون آوردند و  هاي زرين را كه در گوش پس تمامي قوم گوشواره«. 4
اي ريخته شده، ساخت و  ايشان را  آنها را از دست ايشان گرفته آن را با قلم نقش كرد و از آن، گوساله

كتاب مقدس، سفر خروج، ! (»باشند كه تو را از مصر بيرون آوردند اي اسرائيل، اين خدايان تو مي: گفت
  ).4 و 3، شماره 31باب 
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اينكه اما ! كند نه چنانكه كارل بروكلمن پنداشته، دليل خطاي آن به شمار آيد حكايت مي
ماية ! تورات گرفته استرا از » گناه اصلي« پيامبر اسالم انديشة :بروكلمن ادعا دارد

آيد و نه در  شود زيرا گناه اصلي، مفهومي مسيحي دارد و نه از تورات برمي شگفتي مي
گناه اصلي در اصطالح مسيحيان آن است كه چون آدم و حوا با . اسالم آمده است

شوند و  وسوسة شيطاني به خطا گرفتار شدند پس همة فرزندان آن دو، گناهكار زاده مي
اي ـ كه مسيح باشد ـ نيازمندند تا آنان را از بند گناه آزاد  دهنده رو به نجاتاز اين 
گاه گناه پدر و مادر را بر گردن  دانند اسالم هيچ چنانكه همة محقّقان مي و .1سازد

   :گويد نهد و آشكارا مي فرزندان نمي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÌÌ ÌÌ““““ ss ss???? ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ————#### uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘ øø øø———— ÍÍ ÍÍρρρρ 22 22”””” tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& �  )18 :فاطر(  
  .»دارد بار گناه ديگري را بر نمي هيچ باربرداري،«

كند كه آدم در پيشگاه خدا توبه كرد و خداوند  از اين گذشته، قرآن كريم گزارش مي
ماند تا به فرزندان آدم منتقل   از گناه اصلي چيزي باقي نمي،، بنابراين2گناه او را آمرزيد

  !شود
ما آنچه را كه .  استحقّاً حكايت غريبي! اما شباهت تعاليم مسيلمه به انجيل مسيح
اند و ظاهراً ماية شگفتي بروكلمن شده است  مورخان قديم چون طبري و ديگران آورده

  .سپريم كنيم و داوري را به خوانندگان محترم مي در اينجا نقل مي

                                                           

) قديس شهير مسيحيان(اثر ويليان هوردرن، از قول اگوستين » راهنماي الهيات پروتستان«در كتاب . 1
آدم يعني انسان اوليه، از آزادي اراده كه بخشش الهي بود بر ضد «: گناه اصلي چنين تفسير شده است

 اوليةمسيح فرستاده شد كه انسان را به وضع . انيدخدا استفاده كرد و تمام فرزندان خود را به سقوط كش
  ).، چاپ تهران21راهنماي الهيات پروتستان، ترجمه ميكائيليان، ص . (»خود برگرداند
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كه آنها را وحي ( از جملة سخنان مسيلمه :نويسد ابوجعفر طبري در تاريخ خود مي
  : كهاين بود!) خواند آسماني مي
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  :يعني
  !هاي آن قسم به بز و رنگ«

  !رنگ است و شيرهاي آن تر از همة بزها، بز سياه و شگفت
  !ر سپيدو قسم به بز سياه و شي

  .كه اين شگفتي محض است
  .همانا آب به شير ريختن حرام شده است

  .»خوريد؟ پس چرا شما شير و خرما نمي
  :گفت نويسد، مسيلمه مي باز طبري مي
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  .، چاپ اروپا1933، ص 4، ج )تاريخ طبري( والملوك تاريخ الرّسل. 1
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  :يعني
  !اغه، دختر قورباغهاي قورب«

  .گزيني پاكيزه است آنچه برمي
  !بااليت در آب و پايينت در گِل است

  .كني نه از نوشنده جلوگيري مي
  . »!كني و نه آب را تيره مي

  :و نيز طبري آورده است كه مسيلمه گفته است
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  :يعني

  .قسم به بذرپاشان براي كِشتن«
  .كنندگان گندم هو پراكند. و دروكنندگان دروكردني

  .كردني كنندگان، آسياب و آسياب
  .كنندگاني ناني و پخت

  .و تريدكنندگاني تريدي
  .اي گيران لقمه و لقمه

  .از پيه ذوب شده و روغن
  .ايد كه شما بر چادرنشينان برتري يافته
  .اند و شهرنشينان از شما پيشي نگرفته
  .پس، از روستاي خودتان دفاع كنيد

  .هيدو فقير را پناه د
  .»و با سركشان دشمني كنيد

هاي بز سياه و  اين سخناني است كه بروكلمن را مجذوب ساخته و همين كه واژه
را در ميان آنها يافته است گمان كرده كه از آيين اسالم به ! شير سپيد و نانوا و قورباغه

  .2تعاليم مسيح نزديكترند

                                                           

  .1934، ص 4الرسل و الملوك، ج  تاريخ. 1
 قرابت دارد، كافي است به دستورات اخالقي �براي اينكه بدانيم اسالم تا چه اندازه با آيين مسيح. 2

  :يرعميقي كه در قرآن كريم آمده توجه كنيم نظ
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شود جز  ن مسيلمه ديده نمي در سخنا!»پادشاهي آسماني كه خواهد آمد«اما تعبير 
  :آنكه به قول طبري، مسيلمه به پيروانش گفته است

*+/)� *;/) !WC�� �2 �RE� [��� - 0L&4 4e 5 3 e� 3!1  
و » من در انتظار چيزي هستم كه از آسمان دربارة شما و ايشان بيايد «:يعني

  ! چنانكه بروكلمن پنداشته است» پادشاهي آسماني«بوده، نه » وحي«مقصودش 
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كند بلكه  گر ياد مي با لحني ستيزه � د اسالمبروكلمن نه تنها از پيامبر ارجمن
  :نويسد  و در اين باره مي،شمارد مي! »پرست سنگ«مسلمانان را هم 

كردند  ها را پرستش مي  و ديگر شهرهاي عرب، انواع سنگ1تازيان قديم در سلْع«
از كعبه در شهر مكه كار گذاشته اي  گونه كه مسلمانان حجر أسود را كه در گوشه همان

  .2!»پرستند شده، مي
گويد و به  كه در جاي ديگر از كتابش برخالف آنچه از او آورديم سخن مي! و شگفتا

  :نويسد چنان كه مي! تناقض در گفتار خود توجه ندارد
ها و  دم اسالم هيچ ضعفي در مخالفت با تقديس سنگ حق آن است كه ما از سپيده«
  .3»ن آيين نيافتيمها در اي بت

ها مخالف باشد ولي پرستش حجر أسود را  شود كه اسالم با تقديس سنگ چگونه مي
  !جايز شمارد؟

است، پيروانش را به » اهللا إله إالّ ال«مگر امكان دارد ديني كه نخستين شعار آن 
  اند، فرا خواند؟ عبادت سنگي كه در كعبه نهاده

اند كه طواف  اش نهاده و از اين رو در خانة كعبهنامند  مي» سنگ مرَّه«حجر أسود را 
اي كه مكعب شكل است، چه بسا نقطة   زيرا در خانه،به محاذات آن صورت پذيرد

سنّت ) استالم حجر(ودن بر حجر ترود و از اين رو، دست س شروع طواف از ياد مي

                                                           

  .ك مدينه بوده استسلع، نام شهري نزدي. 1
  .25، ص 1تاريخ الشّعوب اإلسالمية، ج . 2
  .90، ص 1اإلسالمية، ج  تاريخ الشّعوب. 3
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  وگرنه هيچ مسلمان موحدي سنگ مزبور را.1شده تا خطايي در طواف پيش نيايد
 چنانكه كنيسه و كليسا به ،پرستد هرچند تمام خانة كعبه نزد مسلمانان محترم است نمي

اي جدا از تقديس و پرستش به شمار  نزد يهود و نصاري احترام دارند اما احترام، مقوله
  .آيد مي

و به ! كند مي» تقطيع« بروكلمن آن است كه گاهي آثار اسالمي را  از كارهاي شگفت
  :نويسد مثالً در جايي مي. رسد ي نادرست ميها گيري نتيجه
دهند تا عربي كه به اسالم وارد شده در نمازش  همواره برخي از احاديث اجازه مي«

  :بگويد

»?��K& ��$2 *K-R @� ���T� ���"� *+<��F F� 3 x e  
 را در رحمت خود با ما همراه كس بارخدايا، بر من و محمد رحمت آور و هيچ

  .2»مكن
  :ر صحيح بخاري بدين صورت آمده استاصل حديث د

»J�Y j-�-� �=& �Q3:J�
" ��Y  �� ����	� �) j� �=�-& J�,) ,\$2 ���Y� k 4 e	7�� �) ��3 4j: 
��K& ��$2 *K-R @� ���T� ���"� *+<��F F� 3 x !����� *<
 W<)� 3 x 3 �����=�-�� J�Y }:K �,� 4 �Bx 6-4

�$
��F, U�" ��-� 4 e��«3.  
 به نماز برخاست و ما نيز با او به �  خدا بوهريره گزارش كرده كه رسولا «:يعني

 بر من و محمد رحمت ، بارخدايا:نشين گفت نماز برخاستيم، در ميان نماز مردي بيابان
                                                           

من مي دانم كه تو سنگي : از خلفاي راشدين نقل شده است كه در موقع بوسيدن حجر األسود گفته اند. 1
ر خدا صلي اهللا عليه وآله و اگر من نمي ديدم كه پيامب! بيش نيستي و نفع و ضرري به كسي نمي رساني

  )مصحح. (، تو را نمي بوسيدموسلم تو را مي بوسد
  .16، ص 1اإلسالمية، ج  تاريخ الشّعوب. 2
  .، چاپ لبنان171األدب، ص  ، كتاب20، جزء )با شرح كرماني(صحيح بخاري . 3
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و از نماز (چون پيامبر سالم داد ! كس را در رحمت خود با ما همراه مكن آور و هيچ
 رحمت وسيعِ خداوند را تنگ :آورد و گفتنشين روي  به آن مرد بيابان) فارغ شد
  !»گرفتي

شود پيامبر خدا با لطف سخن، اعرابي را از نادرستي آن دعاء آگاه  چنانكه مالحظه مي
كند كه احاديث به  كرد ولي بروكلمن بخش اخير از حديث را قطع كرده و ادعا مي

  !دهند تا چنين دعايي را در نماز بخوانند مسلمانان اجازه مي
همچون پيامبر بزرگوار (ي بروكلمن دربارة دانشمندان و مشاهير اسالم نيز داور
به عنوان نمونه بروكلمن دربارة محمدبن جرير . گاهي نادرست و متناقض است) اسالم

در حقيقت خردگرايي طبري، نشاني  «:نويسد طبري مورخ و مفسر مشهور، در يكجا مي
  .1!»...از مهر اصالت و نوآوري ندارد 

سپرد و در چند صفحه  ي بروكلمن به زودي ادعاي خود را به دست فراموشي ميول
  :نويسد بعد به مناسبت بحث از تفسير طبري مي

از آثار ديگر طبري، جامع البيانِ في تأويل القرآن است كه كتابي عميق شمرده «
  .2!»...توان گرفت هاي عظيم مي شود و از آن، بهره مي

اي ندارد  وجه از اصالت و نوآوري بهره  كار خود به هيچ كسي كه در:بايد پرسيد
ها  اي فراهم آورد؟ آيا اين گونه داوري چگونه ممكن است تفسير ژرفناك و پرفايده

  آيد؟ نادرست و متناقض به نظر نمي
اگر طبري در تاريخ خود به ذكر روايات تاريخي بسنده كرده است اين كار، دليل بر 

نيم نيروي عقلي او از اصالت و ابتكار نشاني نداشته است زيرا شود كه ادعا ك آن نمي

                                                           

  .46، ص 3العربي، ج  األدب تاريخ. 1
  .49، ص 3العربي، ج  األدب تاريخ. 2
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خود طبري در آغاز تاريخش تصريح نموده كه قصد من در اين كتاب، گردآوري اخبار 
  .1است نه تصحيح آثار و پرداختن به امور عقلي

 مثالً ،هاي نادرست كوتاهي نكرده  ديگر بزرگان اسالم نيز از داوريبروكلمن دربارة
هاي او معترفند ـ بدون آنكه  الدين ايوبي كه حتي اروپاييان به جوانمردي ة صالحدربار

  :گواهي از تاريخ آورد ـ مي نويسد
  .2!»ويران كرد) فلسطين(الدين تمام معابد مسيحيان را در سرزمين قدس  صالح«
نظر از مورخان  اند و صرف  را گزارش كردها آنكه تواريخ، برخالف اين ادعاءب
به . اند الدين به معابد مسيحيان ياد نموده لمان، نويسندگان مسيحي نيز از احترام صالحمس

تاريخ «اي دربارة   استيون رانسيمان، نويسندة مسيحي كه كتاب گسترده،عنوان نمونه
  :نويسد نگاشته در جلد دوم از كتاب خود، مي» هاي صليبي جنگ
يد، امپراتور ايزاك آنجلوس هيئتي را الدين به قسطنطنيه رس چون خبر پيروزي صالح«

نزد وي فرستاد و بعد از ابالغ تهنيت خويش، از او درخواست كرد تا اماكن مقدس 

                                                           

افكند بايد بداند كه من هرچه را در  كسي كه در كتاب ما نظر مي«:  اين باره نوشته استطبري در. 1
ام كه نگارندة آن باشم، تنها برپاية اخبار و آثاري است كه به من  ام و شرط نموده اينجا ياد كرده

 دليل دهم، نه براساس اموري كه با كنم و همه را به راويانش نسبت مي رسيده و آنها را بازگو مي
پس هر خبري كه در اين كتاب از ... اند ـ مگر اندكي از آنها ـ  عقلي و استنباط فكري فهميده شده

ايم، اگر به نظر خواننده، امري ناشدني آمد و يا در نظر شنونده، ناپسند جلوه كرد  گذشتگان نقل كرده
ه درباره آن، از جانب ما ـ از آن رو كه وجه صحيح و معناي درستي براي آن نشناخت ـ بايد بداند ك

گونه كه  اند و ما نيز آن را همان خبري داده نشده بلكه آن خبر را برخي از راويانش به ما رسانده
  ).، چاپ مصر نگاه كنيد8 و 7، ص 1به تاريخ طبري، ج . (»...ايم  ايم، بازگو كرده دريافت داشته

  .231، ص 2اإلسالمية، ج  الشّعوب تاريخ. 2
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ز لختي تأمل خواهش او را الدين پس ا مسيحيان را به اختيار ارتودكسان سپارد، صالح
  .1»برآورد

ر ارجمند اسالم و هاي بروكلمن را نسبت به پيامب اي از داوري آنچه آورديم نمونه
اي  دهد كه البته از مقام انصاف و تحقيق فاصله آيين مسلمانان و بزرگان ايشان، نشان مي

اسالم «بسيار دارد و به همين دليل بروكلمن ـ با همة تتبع و مطالعاتش ـ نزد ما به عنوان 
  .كنيم هاي او قدرداني مي نگاري جايي ندارد، هرچند از فهرست» شناس
  

                                                           

  .، چاپ تهران546، ص 2منوچهر كاشف، ج  ترجمة هاي صليبي، اثر استيون رانسيمان، تاريخ جنگ. 1



  سينيون، خاورشناس فرانسويلوئي ما
  

  زندگينامة علمي ماسينيون

 در 1883 خاورشناس نامدار فرانسوي در سال Louis Massignonلوئي ماسينيون 
تحصيالت مقدماتي و دانشگاهي را در كشور خود گذراند و . نوژان فرانسه به دنيا آمد

 و در دو مؤسسة  و آلماني و انگليسي آشنا شدهاي عربي و فارسي و تركمني با زبان
به تدريس اشتغال » مؤسسة مطالعات عالية سوربن«و ديگري » كلّژ دوفرانس«علمي 
شناسي كه در قاهره به پا شده بود او را با  عضويت وي در بنياد فرانسوي باستان. يافت

هايي به مصر و عراق و  كشورهاي اسالمي آشنا كرد و اين آشنايي موجب مسافرت
در ) 1945 تا 1919از (هايي چند  ماسينيون سال. جزاير و حجاز شدسوريه و ايران و ال

 به 1932 و از سال ،را به عهده داشت» شناسي اسالمي جامعه«كلّژ دوفرانس تدريس 
در . نيز بر درس پيشين افزود» مدرسة مطالعات عاليه«را در » شناسي اسالم«بعد، موضوع 
در دانشگاه قديمي مصر به تدريس ) 1913(زمين، يكسال  هايش به مشرق طي مسافرت

هاي عراق  در حفّاري. بود» تاريخ اصطالحات فلسفي«پرداخت و موضوع درس وي 
در سوريه به پژوهش دربارة . نيز حضور و مشاركت داشت» قصرّ األخيضر«براي كشف 

 اثر شيخ عطّار، »األولياءتذكرة «، و در اثر مطالعة كتاب همت گماشت» نصيريه«فرقة 
بن منصور مشهور به حالّج دلبستگي پيدا كرد و به  ه پژوهش در زندگي حسينسخت ب

از آن . كه زادگاه حالّج بود، ديدن كرد) از توابع فارس(ايران سفر نمود و از شهر بيضا 
  .اساسي تتبعات وي، زندگي حالّج و عرفان ايراني بودپس محور 

 و سپس ،پاريس به عهده داشترا در » مجلّة جهان اسالمي«لوئي ماسينيون سردبيري 
در ) 1341ماه  برابر آبان (1962در نوامبر .  جاي آن را گرفت1»مجلة مطالعات اسالمي«
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  .فرانسه بدرود زندگي گفت
  

  آثار ماسينيون

  :كنيم اي از آنها را ياد مي از لوئي ماسينيون آثار فراواني باقي مانده كه در اينجا پاره
  .ية نحوي در زبان عرب تفكرات در بناي اولية تجز-1

Reflextion Sur la structure Primitive de L’analyse grammaticale arabe. 

  .هاي فني عرفان اسالمي بررسي ريشه -2
Essai sur les origins du lexique Technique de la mystique musulmane. 

  .هاي معنويت اسالم در ايران  سلمان پاك و نخستين شكوفه-3
Salman pak et les premiers spirituelles de l’Islam Iranien. 

اين كتاب دربارة سلمان پارسي نوشته شده و دكتر علي شريعتي آن را به فارسي 
البواكيرُ الرّوحية سلمان الفارسي و«برگردانده و دكتر عبدالرحمن بدوي نيز تحت عنوان 

» سلمان پاك«كتاب . ست داده استاي به عربي از آن به د  ترجمه»يرانلإلسالم في إ
  .اي خطاهاي روشن دارد كه در اين مقاله ذكري از آنها خواهيم آورد پاره
  . منحني زندگي حالّج-4

Etude sur courbe personnelle d’une vie: Le cas de Hallaj, martyr mystique 

deL’Islam. 
فغاني، به پارسي ترجمه اين كتاب به وسيلة دكتر روان فرهادي از مترجمان فاضل ا

دراسة عن المنحني الشّخصي «دكتر عبدالرحمن بدوي نيز آن را با عنوان . شده است
  .انده استد به عربي برگر» الحالّج الشّهيد الصوفي في اإلسالم حالة:لحياة
  . مصيبت حالّج، صوفي شهيد اسالم-5

Passion d’Al-Hallaj, martyr mystique de L’Islam. 
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به فارسي ترجمه » مصايب حالّج«كتاب را دكتر ضياءالدين دهشيري با عنوان اين 
  .كرده است

 ديده از اين �در اين كتاب و كتاب پيشين، ماسينيون شباهتي ميان حالّج و مسيح
هاي وي از زندگي حالّج جاي نقد  در برداشت. رو داستان حالّج را پيگيري كرده است

  .اي بدين امر خواهيم داشت  اشاره و ما در همين مقاله،باقي است
 .La priere d’Abraham sur Sodom  . نيايش ابراهيم در سدوم-6

 .Les sept dormants Ephese  ).اصحاب كهف( هفت خفتة افسس -7

  .La cite des morts au caire  . شهر مردگان در قاهره-8
 ذكر يكايك آنها در ها و مقاالت ديگري هم از ماسينيون به جاي مانده كه از و كتاب

ة دائر«شوم كه ماسينيون در نگارش  همين اندازه يادآور مي. كنيم اينجا خودداري مي
و » قرامطه«و » تصوف« نيز شركت داشته و به عنوان نمونه، مقاالت »المعارف اسالم 
بن منصور  اثر حسين» الطّواسين«كتاب . ، از اوستالمعارف ة دائردر » حسين بن روح«

  .را هم ماسينيون به چاپ رسانده استحالّج 
  

  نقد آثار ماسينيون

لوئي ماسينيون مانند برخي از خاورشناسان بزرگ، اهل تتبع بسيار بوده و در 
كرده  ساخته از رجوع به اغلب مدارك و مĤخذ كوتاهي نمي موضوعي كه مطرح مي

شكّاك بودن شود يعني  عيب بزرگي كه در برخي از خاورشناسان اروپا ديده مي. است
كنيم كه مثالً در كتاب   از اين رو مالحظه مي،بيش از اندازه، نيز در وي راه نيافته است

! پنداشتند سلمان پارسي اساساً وجود خارجي نداشته با رأي كساني كه مي» سلمان پاك«
 با وجود اين، اشتباهات .1پذيرد وي را مي» شخصيت تاريخي«نمايد و  مخالفت مي

                                                           

  .، چاپ مشهد82، 81اثر ماسينيون، ترجمه دكتر علي شريعتي، ص » سلمان پاك«رجوع شود به كتاب . 1
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غرض بسيار بعيد به  شود كه از خاورشناسي ورزيده و بي ار وي ديده ميغريبي در آث
  :نويسد مي» سلمان پاك«به عنوان نمونه در همان كتاب . رسد مينظر 
اي كه بر آنچه بدو  ضحاك معتقد بوده كه سلمان، پيغمبر را در اطالع بر كتب ديني«

  .1!»ي بسيار ممكن است و اين، از نظر تاريخ،نازل شده سبقت دارد، كمك كرده است
 زيرا ضحاك هرگز ادعا نكرده كه ،در اينجا ماسينيون به خطاي عجيبي در افتاده است

ضحاك بن مزاحم به عنوان يك مفسر قرآن . سلمان پارسي، آموزگار پيامبر بوده است
در چنانكه ابوجعفر طبري ! اظهار داشته كه كافران قريش چنين افترايي را بر پيامبر بستند

  :تفسير خود  از قول عبيدبن سليمان آورده كه گفت
»\��Y �) J�,� ��(w�� q$�
5 e 3 e: �����	
��� ������� ���������� ������  �!	"��#����,� ��L�> 4: WLQ 3

�
"���� �W<
 \�<$�3 e e 3«2.  
� :از ضحاك شنيدم دربارة اين گفتار خداوند كه «:يعني���������� ������  �!	"�� ������� 

����	
��  !»دهد عليم ميتكه سلمان فارسي به پيامبر گفتند  مي) 3كافران( آنها :گفت مي #�
قرآن از كفّار قريش بازگفته شود ضحاك، تهمتي را كه خود  چنانكه مالحظه مي

گويد كه مقصود كافران، سلمان فارسي بوده است نه اينكه خود  دهد و مي توضيح مي
بويژه كه ضحاك، مفسر قرآن بوده و قرآن مجيد در . رأي باشد ش هموي با كفّار قري

  همين آية 

                                                           

  .127سلمان پاك، ص . 1
  .، چاپ بيروت120، ص 14، ج )لقرآنالبيان عن تأويل آي ا جامع(تفسير طبري . 2
كافران قريش است زيرا قرآن كريم، تهمت مزبور را از ايشان گزارش كرده و پاسخ » آنها«مقصود از . 3

  .دهد مي
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êê êê ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  )103 :حلالن(  
دهند زبانش   شخصي كه اين افترا را بدو نسبت مي:گويد كند و مي رأي كافران را رد مي

 و اين قرآن، به زبان عربي روشني آمده .)از زبان عرب آگاهي ندارد(بي است غيرعر
  :فرمايد و سپس در پي آن مي!)  آموخته است؟� پس چگونه وي قرآن را به پيامبر(

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÎÎ ÎÎ4444 tt ttIIII øø øø���� tt ttƒƒƒƒ zz zz>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### (( (( yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

šš ššχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$   )105 :حللنا(  � ####$$
ا ايمان ندارند و بندند كه به آيات خد نسبت دروغ مي) به پيامبر(كساني «

  .»خودشان كاذبند
چگونه ممكن است مفسر مسلماني چون ضحاك، خود را با مفتريان و دروغگويان 

 يا انگيزة ،عقيده نشان داده باشد؟ آيا لوئي ماسينيون اين معني را در نيافته هماهنگ و هم
  وي را بدين ادعا وا داشته است؟ديگري 

 رسيد و آيين مقدس او را � از اين گذشته، سلمان پارسي در مدينه به حضور پيامبر
 سوره از قرآن مجيد در مكه 80 يعني اين امر در هنگامي رخ داد كه نزديك .1پذيرفت

ا رفته ه هاي آسماني و انبياء سلف سخن بر پيامبر نازل شده بود و در خالل آنها از كتاب
و شگفت آنكه ماسينيون به ! بود، پس چگونه سلمان پارسي آنها را به پيامبر آموخت؟
 ولي 2كند در كتابش اشاره نموده روايت مفصلي كه از ايمان سلمان در مدينه حكايت مي

                                                           

�J ��«: چنانكه در گزارش مشهور از سلمان رسيده كه گفت. 1
" ��Q q�c5 e ������,= ��� !�) , \/< q<X5

 \=�(�& �2 -�L \$2�5 � e...«.) ص 1، چاپ اروپا و سيره ابن هشام، ج 56، ص 4بقات ابن سعد، ج ط ،

  ).، چاپ مصر219
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) آموزش پيامبر به وسيلة سلمان( اين :با دروغگويان قريش هماهنگ شده و مي نويسد
  ! ممكن استاز نظر تاريخي بسيار

كند و امر نادرست يا مشكوكي  ماسينيون گاهي به آساني، امري تاريخي را انكار مي
  :نويسد مثالً مي! نهد را به جاي آن مي

در مدينه، محمد، علي را به برادري ) پيمان برادري( مؤاخاةواضح است كه هنگام «
نشان داده است ) 14، ص 3ج ( بنا به گفتة ابن سعد Sarasinسارازان . برنگزيده است

  .1!»بن حنيف را به برادري گرفت ، علي، سهلمؤاخاةكه در 
  :در پاسخ ماسينيون بايد گفت كه

تصريح ) ، چاپ ليدن14، ص 3ج ( خود ابن سعد در همان كتاب طبقات :اوالً
 را به �طالب بن ابي  ميان يارانش پيمان برادري برقرار كرد و علي� كند كه پيامبر مي

  :نويسد  خود مفتخر نمود چنانكه ميبرادري با

»J�
" ��Y �H3 �� �����= �X� |$�) *+w$= ��-c�+H� V � 4, "�7L��� ��-c�+H� �= �X�� 5 4 4 4
�� J�
" �X�) j�
��H�� n�� �< *+�/= �X�� "�= 1�Y @Q j�X��2 �;R *<)e 4 �} � �V 4 3 � ���� �=� \�/= 4 e

.��� �=& �= �<V 5 }«.  
 به مدينه آمد ميان برخي از مهاجران با برخي ديگر و نيز � داچون رسول خ «:يعني

 و هيچ پيماني صورت نگرفت مگر پيش از ،ميان مهاجران و انصار، پيمان برادري بست
و اموال شريك يكديگر و ميانشان عقد برادري را برقرار كرد تا در حقوق . جنگ بدر

  .»مان اخوت بستطالب پي بن ابي  ميان خود و علي� باشند و رسول خدا
  :نويسد بنابر سنَد ديگري مي) ، چاپ ليدن14، ص 3ج (باز ابن سعد در همان كتاب 
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»����� �&3 3 x ����J�Y *_ �< .;�2 �< ��� bz� \=�(�& �= �X� �K 4 x � 5 e 4 5 4 4: ��_-R �X& qL& 4
��h q$�Y ��^H� U�� q�:L W<) g_"&�4 � �V e 3 4«.  

ن يارانش پيمان برادري بست، دست خود را بر شانة  هنگامي كه ميا� پيامبر «:يعني
. برم بري و من نيز از تو ارث مي  تو برادر مني و از من ارث مي:علي نهاد سپس گفت

) بردند كه برادران ديني از يكديگر ارث مي(آنگاه چون آية ميراث فرو آمد، اين قانون 
  .»قطع شد
ل سنّت و جماعت با آنچه از طبقات هاي مسلمين بويژه كتب اه  كهنترين كتاب:ثانياً

 مثالً در ميان كتب سيره، كتابي أقدم بر ،اند سخن ابن سعد گزارش كرديم هماهنگ و هم
تلخيص و تهذيب نموده و از اين كتاب را ابن هشام . سيرة ابن اسحق بن يسار نداريم

  :نويسد قول ابن اسحق مي

»J�
" �X�� �� ���� ��-c�+H� �2 \=�(�& �= 4 4 5 4J�,) "�7L���4 5: −W/) �= h�$L� ��u<= e 5�
 S �2 \/< J�,L �&� 5 4 �1,�−�) ��X�R e J�,) .��� �=& �=� �< �/= �X& *_ ���X& ���X& ��4 V 5 5 5} x5 4: 

 ���&�X«1.  
 ميان يارانش از مهاجرين و انصار پيمان برادري برقرار كرد و ـ � رسول خدا «:يعني

بريم از اينكه چيزي را به رسول خدا نسبت   پناه بر خدا ميبنابر آنچه به ما رسيده و
سپس دست .  دو به دو، در راه خدا برادر يكديگر باشيد:دهيم كه او نگفته است ـ فرمود

اين برادر من است: و گفت،طالب را گرفت بن إبي علي «.  
  :مخواني شود مي كه از كتب معتبر اهل سنّت شمرده مي» سنن ترمذي«و همچنين در 
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j-X#��4«1.  
رانش پيمان برادري  ميان يا�  رسول خدا:از فرزند عمر رسيده كه گفت «:يعني
 اي رسول خدا، ميان يارانت :آلود بود، گفت آنگاه علي آمد و چشمانش اشك. بست

 تو در دنيا و : بدو گفت� رسول خدا! كس برادر نكردي پيمان بستي و مرا با هيچ
  .»آخرت برادر من هستي

ف با بن حني  سهل:گويد  به چه دليل بايد بر روايتي اعتماد نماييم كه مي،بنابراين
 واضح :توانيم همچون ماسينيون ادعا كنيم كه  پيمان برادري بست؟ و چگونه مي�علي

 علي را به برادري خود برنگزيد؟ اين مسأله از چه راه براي پروفسور � است محمد
  !ماسينيون واضح شده است؟

 ولي از آراء آنها كامالً ،هايي كرده است ماسينيون هرچند در مذاهب اسالمي پژوهش
دهد مثالً دربارة ماجراي  هاي نادرستي به مذاهب مشهور مي  و گاهي نسبت،گاه نيستآ

  :نويسد غدير خم در صدر اسالم، مي
زيديه آن را منكرند ولي با تخفيف معني آن، از طرف بسياري از اهل سنّت تأييد «

  .2!»شده است
انند اهل سنّت زيرا آنان نيز م! و البته اين نسبت به زيديه، صد در صد غلط است

 را در غدير خم، � هرچند گروهي از ايشان، سخنان پيامبر(اند  ماجراي مزبور را پذيرفته

                                                           

  .، چاپ استانبول3720ـ حديث شماره ) كتاب المناقب(سنن ترمذي، . 1
  .131 ص سلمان پاك،. 2
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اما . 1)شمردند نه دليل بر إمارت وي  نسبت به ديگر صحابه مي�فضليت عليدليل بر ا
ملقّب به المهدي لدين اهللا كه از پيشوايان بزرگ بن المرتضي  مهدي، احمدبن يحيي

  :نويسد مي» مصارخّار الجامع لمذاهبِ علماءِ األالبحرُ الز «:شود در كتاب  ميزيدي شمرده
»�&��$= U2�� 1w)e e���� �< k lll� U�:�H� IX ���e-��u��«2.  

دليل ما بر اين ...  است�م، عليال برترين كس در امت اس� پس از پيامبر «:يعني
  .»ادعا خبر منزلت و غدير است

  !كند ه منكر حديث غدير نيستند و ماسينيون اشتباه ميبه هر صورت زيديپس 
گويد  بن منصور سخن مي چنان از حسين» منحني زندگي حالّج«ماسينيون در كتاب 

چنانكه كتاب خود را با اين عبارت به ! كه گويي وي يكي از كشيشان مسيحي بوده است
  :رساند پايان مي

ه كردند وي از همين حق سخن در دعاي واپسين شبي كه فردايش حالّج را مثْل
 به جايي رسيده  الشّهودوحدةخن آشكار گرديد كه وي از روي  و از همين س،گفت
آفرين، شده  يعني با دلي روشن شاهد جمال كلمة غيرمخلوق يا حقيقت مخلوق. است
  3!».بود

از اصطالحات مسيحيان است كه » آفرين مخلوق«و » كلمة غيرمخلوق«دانيم كه  مي
 �پندارند ولي مسلمانان عقيده دارند كه مسيح السالم را مصداق آن مي همسيح علي

اما حالّج اگر ادعاي .  مخلوق خدا بوده است كه به فرمان او پديد آمد�همچون آدم

                                                           

���J«: چنانكه ابن عساكر در تاريخش از حسن مثني آورده است كه در اين باره گفت. 1
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�������<C��� j"�2G� g��= � 4 4lll«سوگند به خدا مقصود رسول خدا از آن عبارت، امارت و «:  يعني

  ...).سلطنت نبود 
  .، چاپ بيروت94، ص 1لمرتضي، ج بن ا البحر الزّخّار، اثر امام احمدبن يحيي. 2
  .، چاپ تهران95قوس زندگي منصور حالّج، اثر ماسينيون، ترجمه دكتر روان فرهادي، ص . 3
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و اگر چنين ادعايي نداشته، ! خدايي داشته، در آن صورت نه مسلمان بوده و نه مسيحي
گري او از كجا به اثبات   پس مسيحي،ستشده ا از مسلمانان صوفي مشرب شمرده مي

  !رسيد؟
رعايت اختصار به همين  و ما در اين مقاله براي ،هاي ماسينيون فراوان است لغزش

  .كنيم چند نمونه بسنده مي
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   خاورشناس انگليسي،رينولد آلن نيكلسون
  

  زندگينامة علمي نيكلسون

امدارترين خاورشناسان  يكي از ن)Reynold A. Nicholson(رينولد آلن نيكلسون 
 ميالدي در شهر كيلي 1868وي در اوت . شود انگليسي در اين قرن شمرده مي

)Keighley(پس از طي تحصيالت .  در ناحية يوركشاير انگلستان چشم به جهان گشود
 به ترينتي كالج، در دانشگاه كمبريج راه يافت و در آنجا بطور 1887در سال مقدماتي 

) يوناني و التين(هاي كهن  در كالج مزبور به فراگرفتن زبان. گزيداقامت روزي  شبانه
در . مشغول شد و استعداد فراواني از خود نشان داد و به دريافت جوايزي چند نائل آمد

سپس براي . كمبريج به زبان عربي دلبستگي پيدا كرد و به آموختن آن همت گماشت
گ سفر كرد و در آن ديار با دخويه تكميل معلومات عربي خود به ليدن و استراسبور

Deigoeje و نولدكه Noldekeآمدند آشنا   كه بزرگترين خاورشناسان عصر به شمار مي
 .E با ايرانشناس شهير ادوارد براون 1891در سال . شد و از دروس آن دو بهره گرفت

G. Brownون  نيكلس1901در سال .  مالقات كرد و به فرا گرفتن زبان پارسي روي آورد
 و در سال بعد، تدريس همين زبان ،به استادي زبان پارسي در دانشگاه لندن برگزيده شد

نيكلسون در .  حفظ كرد1926 و اين سمت را تا سال ،را در كمبريج به عهده گرفت
 و پس از وفات ادوارد براون، در ، به عضويت فرهنگستان انگليس پذيرفته شد1922
 در سن شصت و 1933در سال .  در كمبريج رسيدي به استادي كرسي زبان عرب1926

بدو داده » استاد افتخاري دانشگاه«پنج سالگي دوران بازنشستگي را آغاز كرد و عنوان 
 در شمال غربي انگلستان سفر كرد و چند سالي را Chester به شهر چستر 1940در . شد

  . رخت از جهان بربست1945در آنجا گذرانيد و در اوت 
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  سونآثار نيكل

رينولد نيكلسون از خاورشناسان پركار بود كه آثار فراواني از خود به جاي نهاده 
 و به ويژه آثاري را كه از او به زبان ،كنيم ما در اينجا به برخي از آثار وي اشاره مي. است

  :نماييم فارسي ترجمه شده، معرّفي مي
ن كتاب تاكنون يازده اي. A literary History of the Arabs تاريخ ادبيات عرب -1

صفا خلوصي، آن را . رود  و از كتب دانشگاهي به شمار مي،بار در لندن به چاپ رسيده
  .به چاپ رسيده است» تاريخ األدب العربي« و تحت عنوان ،به زبان عربي برگردانده

اين كتاب دربارة طريقت، اشراق و جذبه، . The Mystics of Islam عرفاي اسالم -2
كند و به وسيلة خانم ماهدخت   الهي، اولياء و كرامات، مقام اتحاد بحث ميعرفان، عشق

  .بانو همايي به زبان فارسي ترجمه شده است
اين كتاب . The Idea of Personality in Sufism مفهوم شخصيت در تصوف -3

رضا شفيعي كدكني به  به وسيلة محمد» تصوف اسالمي و رابطة انسان و خدا«با عنوان 
  .رسي برگردانده شده استفا

باقر معين با   مقاالت گوناگون در باب تصوف كه چهار مقاله از آنها را محمد-4
  .به زبان فارسي ترجمه كرده است» پيدايش و سير تصوف«عنوان 
اين كتاب براي آشنايي با . Rumi: Poet and Mistic رومي، شاعر و عارف -5

 و اوانس اوانسيان ،نگاشته شدهبه زبان انگليسي الدين مولوي و اشعار او  جاللاحوال 
از انگليسي به » مقدمة رومي و تفسير مثنوي معنوي«مقدمه و حواشي كتاب را به عنوان 

  .فارسي ترجمه نموده است
اين كتاب را نيكلسون تصحيح كرده و آن . الدين محمد بلخي  كتاب مثنوي جالل-6

ما، در . ر هشت مجلد به چاپ رسانده است و د،را به انگليسي ترجمه و تفسير نموده
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در باب عرفان و زهد اسالمي همين مقاله نظر انتقادي خود را نسبت به آراي نيكلسون 
  .خواهيم آورد

اين كتاب شامل چهل و هفت . The don and the dervish شاهزاده و درويش -7
و سعدي و قطعه شعر از نيكلسون و ترجمة پنج غزل از حافظ و اشعاري از عطار 

  .مولوي و ابن فارض به انگليسي است
اين كتاب شامل اشعار محمد اقبال الهوري و ترجمة آنها به .  اسرار خودي-8

  .انگليسي به همراه مقدمه و حواشي است
اين كتاب ترجمه و . A Persian forerunner of Dante يك ايراني پيشروِ دانته -9

  . منظوم سنايي غزنوي به انگليسي استاثر» سيرالعباد إلي المعاد«تلخيص از 
اين كتاب، ترجمة سي و شش قطعه از . Persian lyricsاشعار غنايي فارسي  -10

  .آثار شعراي ايران را به انگليسي در بر دارد
اين كتاب اثر ابونصر سرّاج طوسي است كه نيكلسون . كتاب اللّمع في التصوف -11

  .آن را به انگليسي در پايان كتاب آورده استاي از  آن را به چاپ رسانده و خالصه
اين ديوان، اثر ابن عربي، صوفي مشهور اندلسي است . األشواق  ترجمان ديوان-12

  .كه نيكلسون آن را به انگليسي ترجمه و شرح كرده است
جز آنچه گزارش نموديم نيكلسون آثار و مقاالت گوناگون ديگري نيز دارد و 

  .ديم محدود نيستهاي وي بدانچه آور نوشته
  

  نقد آثار نيكلسون

آنهم تصوفي كه از احوال و آثار عرفاي . است» تصوف«هاي نيكلسون  محور انديشه
مسيحي سرچشمه گرفته و در جستجوي هماهنگي با مسلمانان، به آثار صوفياني چون 

نيكلسون در بحث از معارف . حالّج، مولوي، ابن عربي و ديگران، روي آورده است
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آشنا نشده بلكه از ) همچون يك عالم مسلمان(مي چون با فرهنگ ما از درون اسال
بيرون بدان نگريسته است، از درك بسياري از جوانب اين فرهنگ ناتوان مانده و به 

  :آوريم خطاهايي درافتاده كه چند نمونه از آنها را در اينجا مي
  :نويسد مي» مفهوم شخصيت در تصوف« نيكلسون در كتاب -1
) القدس پدر، پسر، روح(گانه  همان چيزي كه مسيحيت آن را تمايز ميان اقانيم سه«
شمرد، همان است كه مسلمانان به عنوان تمايز ميان صفات تشبيه و صفات تنزيه در  مي

  1!»ذات إلهي قائلند
گانه در  قصد اصلي نيكلسون در اين گفتار آن است كه نشان دهد اعتقاد به اقانيم سه

از يكسو خداوند از نافات با توحيد خداوند ندارد همچنانكه در اسالم نيز مسيحيت، م
  .اند كثرت، تنزيه شده و از سوي ديگر صفات تشبيهي براي او ياد كرده

   : در قرآن مجيد به مصداق،آري

� }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xx.... ÖÖ ÖÖ ïï ïï†††† xx xx«««« ((   )11 :لشّوريا(  � ))
  .»هيچ چيز مانند خدا نيست«

پدر، پسر، (گانة مسيحيان  اما اقانيم سه است، شده» تنزيه«خداوند از شباهت با خلق 
توانند بر ذاتي  از آنجا كه با يكديگر پيوستگي و هماهنگي كامل ندارند، نمي) القدس روح

  :يگانه داللت داشته باشند به دليل آنكه علماي مسيحي ادعا دارند كه
  !مچنان زنده مانداقنوم پسر، باالي صليب جان باخت و اقنوم پدر، در آسمان ه

 در حالي كه اقنوم پسر در 1القدس، از آسمان به شكل كبوتري فرود آمد اقنوم روح
  !زيست صورت انساني بر روي زمين مي

                                                           

، اثر نيكلسون، ترجمة شفيعي كدكني، )مفهوم شخصيت در تصوف(تصوف اسالمي و رابطة انسان و خدا . 1
  .، چاپ تهران49ص 
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  .2اقنوم پدر هيچكس را بندگي ننمود و اقنوم پسر، بارها به سجده و عبادت پرداخت
  ...دي نرسيد و اقنوم پدر را هيچ آسيب و در3اقنوم پسر، رنجور و غمناك شد

آيا انصافاً اين همه جدايي و ناهماهنگي، با وحدت حقيقي خداوند سازش دارد؟ و 
» چند خدايي« و اختالف آنها به ،گانه، امري موهوم و خيالي است يا وحدت اقانيم سه

  گردد؟ باز مي
  :نويسد مي» عرفاي اسالم« نيكلسون در كتاب -2
انند از ترديد و ناهماهنگي مصنّف آن ـ ضمن تو خوانند نمي اروپاييان كه قرآن را مي«

  !»طرح بزرگترين مسائل ـ متعجب نشوند
شود زيرا مسائل بزرگ، اغلب  اينگونه داوري از مطالعة سطحي در قرآن ناشي مي

 و قرآن كريم در هر بخشي از آيات خود به بيان يك بعد از مسأله ،اند بعدي چند
ميان ابعاد گوناگون را دريابد، اين ناتواني دليل » عوجه جم«اگر كسي نتواند . پردازد مي

بر وجود ترديد و ناهماهنگي در قرآن نيست بلكه از قصور و عدم تدبر روي ناشي 
  به عنوان نمونه، قرآن مجيد گاهي به حكم . شود مي

� ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 tt ttëëëë yy yy™™™™ �)4(  )39 :جمالن(  
  و گاهي به حكم . شمرد ميموفقيت را نتيجة تالش انسان 

                                                                                                                                                    

 عيسي از آب بيرون آمد، ديد كه آسمان شكافته است و همين كه«: در انجيل مرقس آمده است. 1
  ).10، شماره 1مرقس، باب (» .القدس به صورت كبوتري به سوي او فرود آمد روح

، 26متّي، باب (» ...عيسي كمي جلوتر رفت، رو به زمين نهاد و دعا كرد «: در انجيل متّي آمده است. 2
  ).39شماره 

. »...جان من از شدت غم، نزديك به مرگ است: بديشان گفت) سيعي(«: در انجيل متّي آمده است. 3
  ).38، شماره 26متّي، باب (

  .» اى جز سعى و كوشش او نيست و اينكه براى انسان بهره«:  يعني-4
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� ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   .)160 :آل عمران(  )1(� ####$$
يكديگر ولي اين دو معنا با . كند براي موفقيت، مؤمنان را به توكّل بر خدا تشويق مي

ناهماهنگي و برخورد ندارند چنانكه در آية ديگري اقدام به مشورت با مؤمنان را پيش 
   :فرمايد  و مي، و ميان آن دو را جمع كرده است،بر خدا سفارش نمودهاز توكّل 

�öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ xx xx©©©© uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ,,,, öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM øø øøΒΒΒΒ zz zz•••• tt ttãããã öö öö≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44   .)159 :آل عمران( �... 44
در كارت به رايزني پرداز سپس چون تصميم گرفتي، بر خدا ) مؤمنان (با ايشان«

  .»توكّل كن
كند، ما هنگامي كه قرآن را  رخالف آنچه نيكلسون ادعا مينكتة ديگر اينكه ب

 و از أدات تأكيدي كه در سراسر قرآن ،شويم خوانيم از قاطعيت آن دچار شگفتي مي مي
$ � :تعبيرهايي همچون. بريم اش از ترديد، پي مي كنيم به دور بودن گوينده مالحظه مي

����% 	&��	'#( )�������� 	*�+ ,*	-. /	0 1دارند  ترديد بودن گوينده را آشكارا اعالم مي بي... 3#3	��2*	%
اند از سطحي  در جمع ميان ابعاد گوناگون هر مسأله به كار بردهو دقتي كه مفسران قرآن 

  .دارد بودن نگرش امثال نيكلسون پرده برمي
 نيكلسون در باب تصوف و نفوذ آن در ميان مسلمانان مباحث گوناگوني را مطرح -3

از جمله آنكه نيكلسون عقيده دارد زهد و پارسايي از . ساخته كه خالي از نقص نيست
كند و در اين  معرّفي مي» !پرور لذت«مسيحيت در مسلمانان راه يافته و اسالم را آييني 

  :نويسد باره مي

                                                           

  .»بايد بر خداوند توكّل كنند] فقط[و مؤمنان «: يعني -1
  ).2: البقرة(هيچ ترديدي در آن نيست . 2
  ).147: البقرة(افتادگان مباش پس البته از ترديد. 3
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نهضت زهد و پرهيز، از اهداف مسيحيت الهام گرفته است كه دقيقاً با روح لذت «
  1!».مغايرت داردپرور اسالم 

هر چند در قرآن كريم ) رغبتي به دنيا و دل نبستن به آن به معناي بي(واژة زهد 
  : فرموده است�امام علي. توان يافت  ولي معنا و مفهوم آن را در قرآن مي2نيامده
»\L�(�
 e�� J�Y ,��-,�� �2 �0�<> �= \<> ��:��e 4 e4 5 5 4 3 e 3:  

� ŸŸ ŸŸξξξξ øø øøŠŠŠŠ ss ss3333 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((#### öö ööθθθθ yy yy™™™™ ùù ùù'''' ss ss???? 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss????$$$$ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããmmmm tt tt���� øø øø���� ss ss???? !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ àà àà66669999 ss ss????#### uu uu �    
  )23 :حديدال(  

  .تمام زهد در ميان دو سخن قرآني واقع شده است
  :گويد خداي سبحان مي

  .»تا بر آنچه از دستتان رفت اندوهگين مباشيد و بر آنچه به شما داد، شادماني مكنيد«
از نظر دور ) واني دربارة آن آمدههمچون پرهيز، كه آيات فرا(پس قرآن كريم زهد را 

  .نداشته است و برخالف آنچه نيكلسون ادعا دارد، زهد و پرهيز با اسالم مغايرتي ندارد
زيان را بر مسلمانان حرام نكرده ولي  هاي بي هاي پاكيزه و لذت آري، اسالم روزي
ارون، به قرآن مجيد در داستان ق. قرار نداده است» هدف زندگي«نعمت و ثروت دنيا را 

دهد كه ارزش ايمان و اعمال پسنديده نزد مؤمنان، به مراتب از نعمت و  خوبي نشان مي
  :خوانيم در آن داستان مي. ثروت دنيا باالتر است

                                                           

  .، چاپ تهران31عرفاي اسالم، اثر نيكلسون، ترجمه ماهدخت بانو همايي، ص . 1
به كار رفته آن هم درباره فرشتگان يوسف كه او را به بهاي » زاهدين«در قرآن كريم تنها يكبار واژه . 2

   !اندك فروختند

� çç ççνννν ÷÷ ÷÷ρρρρ uu uu4444 ŸŸ ŸŸ°°°° uu uuρρρρ ¤¤ ¤¤∅∅∅∅ yy yyϑϑϑϑ ss ssVVVV ÎÎ ÎÎ//// << <<§§§§ øø øøƒƒƒƒ rr rr2222 zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ ;; ;;οοοο yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ ¨¨ ¨¨““““9999 $$   )20: يوسف(  � ####$$
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� yy yyllll tt tt���� yy yy‚‚‚‚ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ šš šš†††† ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& ãã ããββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ρρρρ ää ää%%%% ss ss!!!! >> >> ee eeáááá yy yymmmm 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã   

tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& zz zzΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 nn nn==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>>#### uu uuθθθθ rr rrOOOO «« ««!!!! $$ $$#### ×× ××4444 öö ööKKKK yy yyzzzz ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ãã ããƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχρρρρ çç çç4444 ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )80 و 79 :لقصصا(  � ####$$
 كه خواستار زندگي آراسته به زيور خويش بر قومش آشكار شد، آنان) قارون(«

بود كه او   همانند آنچه به قارون داده شده ما را نيز مي، اي كاش:دنيا بودند گفتند
 واي :اما كساني كه از دانش برخوردار شده بودند گفتند! بهرة بزرگي يافته است

از (براي آنها كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كنند، پاداش خدا برتر ! بر شما
  .» و اين پاداش را جز صابران درنيابند،ستا) زيور دنيا

هاي دنيا و اندوه نخوردن  هاي حرام و دل نبستن به نعمت زهد اسالمي در ترك لذت
كه اينها ! نشيني و همسرنگزيني شود نه در رهبانيت و بيغوله بر مال و منال نمايان مي

  :فرمايد  چنان كه قرآن كريم مي،هاي مسيحيان است بدعت

� ºº ººππππ §§ §§‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt tt6666 ÷÷ ÷÷δδδδ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδθθθθ ãã ãããããã yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ öö öö;;;; tt ttGGGG xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ...�  )27 :حديدال(  
  .»بدعت آوردند، ما بر ايشان مقرّر نداشتيم )مسيحيان(رهبانيت را آنان «

را نشناخته و بدون دليل » زهد معقول اسالمي«بنابراين، بايد اذعان كرد كه نيكلسون 
  .متهم ساخته است! »پروري لذّت«اسالم را به 
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   خاورشناس آلماني،تئودور نولدكه

  
  زندگينامة علمي نولدكه

ترين خاورشناسان آلمان شمرده   از برجسته)(Theodor Noldekeتئودور نولدكه 
دوران تحصيلي خود .  ميالدي در شهر هامبورگ به دنيا آمد1863وي در سال . شود مي

 )Gottingen(هاي گوتينگن  هرا در آلمان گذراند و به ويژه تحصيالت عالي را در دانشگا
 در جنوب Leidenو برلين طي كرد و نيز براي تحصيل به وين پايتخت اتريش و ليدن 

...)   عربي، سرياني، عبري، آرامي،سامي(هاي  تئودور نولدكه، در زبان. هلند رفت
 25 يعني در 1861در سال . تخصص پيدا كرد و با زبان فارسي نيز به خوبي آشنا شد

هاي سامي و تاريخ اسالم نايل  ه مقام استادي در دانشگاه گوتينگن در رشتة زبانسالگي ب
 به دانشگاه استراسبورگ راه يافت و در آنجا به سمت استادي 1872در سال . آمد

آيد كه بسياري  نولدكه از خاورشناسان متتبع و برجسته به شمار مي. مشغول به كار شد
. تأثير قرار داده است شرقان پس از خود را تحتاز خاورشناسان روزگار خويش و مست

نولدكه در .  بدرود زندگي گفت1931 سال زندگي كرد و در سال 95وي نزديك به 
كنند و  اي برخوردار است و از او با احترام ياد مي ميان خاورشناسان از اهميت ويژه

  .نهند آثارش را ارج مي
  

  آثار نولدكه

  : مانده كه مهمترين آنها به قرار زير استاز تئودور نولدكه آثاري به جاي
زمين از شهرت  اين كتاب در مغرب). Geschichte des Qorans( تاريخ قرآن -1

نولدكه به خاطر همين . فراواني برخوردار شد و مورد توجه خاورشناسان قرار گرفت
 ما كتاب مزبور در ميان. اي از سوي آكادمي فرانسه نايل آمد كتاب به دريافت جايزه



 نقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناسان

 

74747474

. اي به فارسي از آن صورت نگرفته است  زيرا ترجمه،كامالً شناخته شده نيست
خوشبختانه متن آلماني كتاب در اختيار نويسنده قرار گرفت و در خالل همين مقاله به 

  .اي از مواضع آن خواهيم پرداخت نقد پاره
 اين كتاب هرچند به نحو ايجاز و ).Mohammads leben( زندگاني محمد -2

اختصار نوشته شده ولي نولدكه با اعتماد به مĤخذ تاريخي، آن را به نگارش درآورده 
  .گيري در آن خالي نيست در عين حال جاي نقد و نكته. است
اين كتاب بخشي از تاريخ ابوجعفر . ها در زمان ساسانيان  تاريخ ايرانيان و عرب-3

ي ترجمه كرده و با تعليقات شود كه پروفسور نولدكه آن را به آلمان طبري شمرده مي
خويي به فارسي  كتاب مزبور به وسيلة دكتر عباس زرياب. مفصلي به چاپ رسانده است

  .به چاپ رسيده است» انجمن آثار ملّي«برگردانده شده و از سوي 
 اين كتاب را نولدكه دربارة ).Das Iranische Naionalepos( حماسة ملي ايران -4

سعيد نفيسي در . و بزرگ علوي آن را به پارسي برگردانده استشاهنامة فردوسي نوشته 
  .هايي از كتاب مزبور نموده است گيري اي كه بر آن نگاشته، خرده خالل مقدمه

 اين كتاب در )Grundriss der Iranischen Philologie( اساس زبانشناسي ايران -5
  .به چاپ رسيده استدو مجلّد در اشتراسبورگ 

» اشعار شاعران قديم عرب«هايي دربارة  و پژوهش» نحو عربي«ربارة نولدكه كتابي د
  .كنيم نظر مي و آثار ديگري نيز از خود به جاي نهاده كه از ذكر آنها صرف

  نقد آثار نولدكه

چنانكه پيش از اين گذشت نولدكه از خاورشناساني است كه آثارش مورد استقبال 
روند  كار پژوهش و تحقيق به دنبال وي ميقرار گرفته و گروهي از ايشان در ها  غربي

ها و اختالف قرائت و  هاي قرآن و گردآوري سوره به ويژه دربارة ترتيب نزول سوره
خاورشناس شمرند چنانكه  ديگر مباحث قرآني، تئودور نولدكه را محقّقي بزرگ مي
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اي كه به زبان عربي بر كتاب   در مقدمهArthur Jefferyجفري انگليسي آرتور 
  :نويسد نگاشته، مي) اثر حافظ ابوبكر سجستاني(لمصاحف ا

» �>���L &�=4(Noldeke) �) p�Z�� ��-,�� �) ��� '(��� U,�-� JW$0
�= �L�H�� 5 5 5x 5 5 �
��CH� 1/<y� "�+?H� \=�0>3 5 5 5:��-,�� ��"�R 5 e lLe U�
 ��0;�� ��� Ze � 4 4  �  1> r�
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-,�� ��< �) '(=5 V�=�"& �) ��e 5«1.  
در آغاز، نولدكة آلماني اين شيوة پژوهش را دربارة قرآن شريف در كتاب  «:يعني
 ميالدي انتشار 1860كتاب وي در سال . اش كه تاريخ قرآن نام دارد به كار برد گرانمايه
شود بر پاية اين كتاب   و اينك هر بحثي كه در اروپا پيرامون علوم قرآن مطرح مي،يافت

  .»گيرد ميصورت 
نويسد تأثير تاريخ قرآن نولدكه بر خاورشناسان  آري، همانگونه كه آرتور جفري مي

و » مقدمة قرآن« در كتاب Blachereاروپا در مقاالت آنها آشكار است چنانكه بالشر 
از ... و ديگران » هاي مسلمين در تفسير قرآن گرايش« در كتاب Goldziherگلدزيهر 

 ما نيز در اينجا برآنيم تا با رعايت انصاف، ،بنابراين. اند سيار ياد كردهتاريخ قرآن نولدكه ب
  .را در معرض نقد قرار دهيم) يعني همان تاريخ قرآن  او(مهمترين كار نولدكه 

يكي از مباحث چشمگير كتاب نولدكه پژوهش وي دربارة اين مسألة مهم است كه 
كه در پايان بخش نخستين و آغاز بخش آيا از قرآن مجيد آياتي كاسته شده يا نه؟ نولد

 الهاماتي �هند پيامبر اسالمد دوم از تاريخ قرآن خود، رواياتي را گرد آورده كه نشان مي
اي از آنچه نولدكه آورده  نمونه! همراه نيست) مصحف متداول(داشته كه با قرآن كنوني 

  :به قرار زير است
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گوييم  خواهيم و بر تو ثنا مي  ما از تو ياري مي جوييم و آمرزش مي،خداوندا «:يعني
جوييم و او را  كنيم و از كسي كه تو را نافرماني كند بيزاري مي و تو را ناسپاسي نمي

  .»گوييم ترك مي
»*C= 5�� 5   */K-�� ��-��3 x5 l g/�Q� �BCL� �<7L g�� ��$L ���Q *+<��4 44 e e3 34 3 x ���(L� �$C�Le, 

n(<2 "��;��= g=�� �Q g=�� �?�L� g0�" �c-L� 5 3 4 4 4x«l 
گزاريم و سجده  كنيم و براي تو نماز مي  تنها تو را بندگي مي،خداوندا «:يعني

هراسيم كه  اميدواريم و از عذاب تو ميبه رحمت تو شتابيم،  آوريم و به سوي تو مي مي
  .»رسد عذابت به كافران مي

 ،شود به أدعية نبوي نزديكترند تا به آيات قرآني اين دو قطعه چنانكه مالحظه مي
 به ويژه كه 1)اند هرچند از اين حيث هم مورد ترديد برخي از علماي اسالم قرار گرفته(

 و هر كس مدت كوتاهي با قرآن كريم شكل و هماهنگ نيستند با شيوة بيان قرآن هم
خوشبختانه نولدكه نيز از اين امر روشن . يابد مأنوس باشد، به آساني اين معني را درمي
ها بنابر محتوا و شكل، با اسلوب قرآن تفاوت  غافل نمانده و اذعان دارد كه اين متن
  :نويسد شوند چنانكه مي دارند و از نوع ادعية نبوي شمرده مي

                                                           

  :نويسد در نقد ادعيه مذكور مي) شيخ محمدجواد بالغي(آالء الرحمن : صاحب تفسير. 1

»\��Y �7� p/>3� :�-B�� N �w�&� ?-B�� U�<> [�$0R p/>�F 3&��_��� .
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Da diese texte nach Inhalt und form Gebete sind
1
 

اما خطاي نولدكه در اينجاست كه ضمن بحث از قطعات مزبور در اصالت سورة 
كند كه احتماالً اين سوره هم وحي قرآني  دهد و ادعا مي فاتحه الكتاب ترديد نشان مي
  :نويسد و در اين باره چنين مي! نبوده و نوعي دعاء بايد باشد

Aber dieser umstand ist gerade einer de Grunde, um derentwillen die Fatiha 

im verdachte steht, kein Teil der offenbarung zu sein.
2 

ولي اين امر يكي از داليلي است كه به جهت آن، سورة فاتحه مورد سوءظن  «:يعني
  .3!»گيرد از آنكه بخشي از وحي باشد قرار مي

 مسلمانان از صدر اسالم تاكنون سورة فاتحه را اثر : گفت كهنولدكه بايددر پاسخ 
اند ولي  هاي خود درج كرده  اند و آن را در مصحف وحي الهي دانسته و از قرآن شمرده

عالوه از  به. اند  را در مصحف عمومي آوردهشمرند و نه آن مي» متواتر«را نه ادعية مزبور 
شود و فاتحه،  ا اين سورة شريفه افتتاح مي معلوم است كه قرآن ب»الكتاب ةفاتح«نام 

  .باشد سرآغاز كتاب خدا مي
4!-���وانگهي در متن قرآن به سورة فاتحه اشارت رفته و آن را 	���� 	6!5 +�*�7	8#4 

و اين خود، دليل ديگري است بر آنكه . خوانده كه از سوي خدا به پيامبر داده شده است
اسلوب فاتحه .  و جزئي از كالم خدا، بايد دانستسورة شريفة فاتحه را اثر وحي الهي

                                                           

، 1909، چاپ اليپزيك 2، ج 36ص (» ...ها، بنابر محتوا و شكل دعاء هستند  چون اين متن«: يعني. 1
Geschichte des Qorans.(  

  .Geschichte des Qorans: ، از2، ج 36ص . 2
وست فاضل و محترم، آقاي صادق امين مدني برخوردار شدم و از  متن آلماني، از ياري دترجمةدر . 3

  .كنم لطف ايشان سپاسگزاري مي
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. شيوه است هاي قرآني هماهنگ و هم نيز با ادعية معمولي تفاوت دارد و با سوره
  .آيد  ترديد نولدكه جايي ندارد و دور از تحقيق به شمار مي،بنابراين

جز آنچه گزارش كرديم سخنان ديگري هم نولدكه آورده كه هيچكدام با اسلوب 
  : مانند اين قطعه،تر است شبيه» احاديث قدسي«سازد و به   نميقرآني

» ��� @� �O��_ \/�Q �u0=@ �/L�_ \� �& ��� �/L�_ \/�Q �u0=@ J�2 �2 ����� ��� �=@ �& ��e 4 e �F F F F5 5x xV 4 5
��R �2 �< e�� ��0�� ����� @Q ��� �=� 8�c4 e e x 3 4 5 4«1.  

 ،جويد  پر از مال باشد با وجود آن، درة دومي را مياي اگر براي فرزند آدم دره «:يعني
را جز  با آنكه درون فرزندان آدم دطلب و اگر درة دوم نصيبش شود باز سومين دره را مي

  .»آمرزد كند و خدا هر كس را كه بدو بازگردد، مي خاك چيزي پر نمي
 اما ،يستچنانكه گفتيم شيوة بيان در اين قبيل سخنان با روش قرآن سازگار ن

  :نويسد آور است كه نولدكه در ذيل اين حديث مي شگفت
Die wichtige frage nach der zuverlassigkeit dieser traditionen ist keineswegs 

leicht zu entascheiden. Da sich die angefuhrten worte des propheten aufder 

linie qoranischer Denk-und Ausdrucksweise bewegen, so konnten sie einer 

verloren gegangenen offenbarung angehoren.
2 

وجه آسان  هيچ بهبدين روايات سنّتي، مهمترين پرسش دربارة اعتماد ) پاسخ( «:يعني
از سوي پيامبر بنابر چون كلمات به كار رفته . بتوان تصميم گرفت) تا برمبناي آن(نيست 

اند از اين رو ممكن است سخنان مزبور از  دا شدهطرز تفكّر و شيوة سخن قرآني ا
  !».هاي گمشده باشند وحي

                                                           

  .Geschichte des Qorans، 1، ج 235ص . 1
  Geschichte Qorans، 1، ج 241ص . 2
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به آيا اسلوب روايت مزبور با شيوة بيان قرآن يكي است تا جاي ترديد و احتمال 
 1!افتاده است» يونس« قطعة مذكور از سورة :ميان آيد؟ نولدكه، بنابر روايت ديگري گويد
يافت  كرد تا درمي سورة شريفة يونس مقابله ميو چه خوب بود كه وي اين قطعه را با 

ما اطمينان داريم كه اگر . كه آهنگ گفتار و سبك سخن، كامالً با يكديگر تفاوت دارند
ن حذف شده بود، مسلمانان غيور نخستين خيلي زودتر از پروفسور نولدكه آچيزي از قر

اشتند نسبت به الحاق شدند و با وجود ايمان پرشوري كه به كالم خدا د از آن آگاه مي
گزيد   در اين باره خاموشي نمي�به ويژه امير مؤمنان علي. ورزيدند آن اقدام جدي مي

و الاقل در دوران خالفت خود، آنچه را كه از قرآن حذف شده بود بدان ملحق 
  .ساخت مي

كه وي مرتكب شده آن است » تاريخ قرآن«لغزش عجيب ديگري كه نولدكه در 
...)  الم، المر، طه، حم، ن :همچون(ها  در آغاز برخي از سوره» مقطّعحروف «پنداشته 

 �صورت كه به گمان نولدكه هركدام از ياران پيامبر بدين! هاي صحابه دارند اشاره به نام
هاي قرآن نهاده بودند تا  در آغاز سوره» رمز«مصحفي براي خود نوشته و نامشان را به 

شد ولي نويسندگان قرآن از راه غفلت اين رمزها مصحف آنها از مصاحف ديگر جدا با
نولدكه ! شوند ها ديده مي اي از سوره را در متن كتاب وارد ساختند و اينك در آغاز پاره

و از بقيه (گونه تطبيق داده  برخي از حروف مقطّع قرآن را با اسامي صحابه بدين
  :است!) نظر كرده صرف
  R(z) = Zubair  )ر يا ز، عالمت زبير(
  S = Hafsa  )حفصهص، عالمت (
  M = Mughira  )م، عالمت مغيره(
  N = Othman  )ن، عالمت عثمان(
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  H = Abu Huraira  ) ، عالمت ابوهريره ه(
  K = Abu Bekr  )ك، عالمت ابوبكر(
  H = Hudaifa  )ح، عالمت حذيفه(
  S = Sa’d (b.abI Waqqas)  )س، عالمت سعدبن ابي وقّاص(
  T = Talha  ) ، عالمت طلحه ط(
  )عباس يا عيسي ع، عالمت عمر يا علي يا ابن(

  = Omar oder AII, Ibn Abbas, Aisa ع  
  Q = Qasim b. RabI’a  1)بن ربيعه ق، عالمت قاسم(

هايي   ثابت و دستيارانش نسخه  هنگامي كه عثمان دستور داد تا زيدبن:بايد پرسيد
ونه كسي نفهميد كه اين فرستادند، چگچند از قرآن نوشته و به شهرهاي مسلمانان 

از كاتبان وحي در » زيد«هاي قرآن نيست؟ مگر نه آنكه خود  عاليم عجيب، جزء سوره
ها در آن روزگار حضور  آمد؟ و مگر نه آنكه صاحبان مصحف  به شمار مي�عصر پيامبر

پرفسور نولدكه براي وانگهي شدند؟  داشتند و اگر چنين خطايي رفته بود، يادآور مي
يك از روايات تاريخي  ن گمان باطل و تئوري نادرست هيچ دليلي ندارد و هيچاثبات اي

  .كند اين معني را تأييد نمي
حقيقت آن  است كه اشتباه مزبور چنان واضح است كه به قول بالشر در مقدمة 

  2!»...اين فرضيه را بعدها خود نولدكه هم رها ساخت«: قرآن
گونه خطاهاي روشن در آثار   با وجود اينشويم كه ميدر پايان اين مقاله يادآور 

روا نيست كه پژوهشگران جوان ما در برابر آنان خود را ببازند و خاورشناسان، هرگز 

                                                           

 Ceschichte des Qorans، 2، ج 78 و 77ص . 1

، )148ص ( … Cette hypothese, abandonee plustard par Noldeke: عبارت بالشر چنين است. 2
  .)Introduction au coran, Blachere، 1977چاپ پاريس، (
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 ايشان شوند و تحقيقات عميق دانشمندان اسالم را به ويژه اساس هاي بي  تئوريمجذوب
ا حقايقي در آثار كنيم كه چون ب هرچند توصيه هم نمي. هاي نخستين از ياد ببرند در قرن

 : به ما آموخته كه�زيرا پيامبر اسالم! خاورشناسان روبرو شدند، روي از آنها برتابند
حكمت، گمشدة مؤمن است هر كجا آن را يافت در پذيرفتنش از همه سزاوارتر «

.1»است
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   خاورشناس روسي،ايليا پاولويچ پطروشفسكي
  

  زندگينامة علمي پطروشفسكي

خاورشناس روسي يكي از  )I. P. Petroushevsky(فسكي پطروشايليا پاولويچ 
وي در . هاي اخير در ايران شهرت يافته است شود كه در سال مستشرقيني شمرده مي

چشم به جهان گشود و پس از گذراندن » يِف  كي« ميالدي در شهر 1898سال 
ود را دربارة نامه يا رسالة دكتراي خ تحصيالت دبيرستاني، به دانشگاه وارد شد و پايان

. نگاشت»  ميالدي19 تا 16در آذربايجان و ارمنستان از قرن  تاريخ مناسبات فئودالي«
فرهنگستان «هاي   در تفليس و لنينگراد در شعبه1935 تا 1921پطروشفسكي از سال 

 در دانشگاه تفليس، تدريس تاريخ 1931 و از سال ،به پژوهش پرداخت» علوم شوروي
هاي جنگ دوم جهاني، تاريخ كشورهاي خاور نزديك را  در سال. را نيز به عهده گرفت

وابسته به » شرقشناسي« در دانشكدة 1947از سال . در دانشكدة تاشكند تدريس كرد
 در نخستين كنفرانس 1957پطروشفسكي در سال . دانشگاه لنينگراد، مقام استادي يافت

وي . خود را داشتشرقشناسي شوروي در تاشكند، سمت نمايندگي از سوي كشور 
 ميالدي 1977پطروشفسكي به سال . آيد مربي بسياري از شرقشناسان روسي به شمار مي

  .رخت از جهان بربست
  آثار پطروشفسكي

هايي كرده و آثاري از خود بر جاي نهاده  پطروشفسكي دربارة اسالم و ايران پژوهش
كه با رجوع بدانها (اند  برخي از آثار پطروشفسكي را به زبان فارسي ترجمه كرده. است
  :بدين شرح) توانيم از آراء اين خاورشناس روسي آگاهي يابيم مي

 پطروشفسكي كه آن را دربارة تاريخ اسالم و ايران تا پايان قرن ياه  يكي از كتاب-1
اين كتاب . نام دارد» Islam virane v vll-xvwاسالم در ايران «نهم هجري نگاشته 

  .پردازد اي از عقايد و احكام اسالمي نيز مي ي تاريخي به بيان پارهعالوه بر ذكر رويدادها
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پطروشفسكي در اين كتاب از حيث تعليل رويدادها و گزارش آثار و نقل آراء 
كتاب . شود اسالمي به اشتباهات فراواني درافتاده و اغالط واضحي در كتابش ديده مي

دانده و ما به هنگام نقد آثار به فارسي برگر» كريم كشاورز« را »اسالم در ايران«
  .پردازيم اي از خطاهاي وي در اين كتاب، مي پطروشفسكي به توضيح پاره

است كه » تاريخ اسالم« كتاب ديگري كه از پطروشفسكي در دسترس قرار دارد -2
پطروشفسكي آن را با همكاري چند تن از نويسندگان روسي نگاشته و هر يك از 

پطروشفسكي در اين تاريخنامه . اند اب را به عهده گرفتهايشان، نوشتن بخشي از كت
حوادث قرن چهارم تا هفتم هجري و نيز تاريخ تيموريان و صفويان را به نگارش 

  .نيز از آنِ كريم كشاورز استترجمة كتاب مزبور، . درآورده است
كشاورزي و « سومين كتابي كه از پطروشفسكي به فارسي در دست داريم، كتاب -3
پطروشفسكي در آغاز اين كتاب از منابع و . است» بات ارضي در ايران عهد مغولمناس

كند و سپس شرحي از يورش مغوالن  ياد مي) اند كه اغلب فارسي و عربي(مĤخذ خود 
گويد، آنگاه نوبت به توضيح  هاي وسيع آنان سخن مي آورد و از كشتار و ويراني مي

خان مغول شروع شد و او  از روزگار غازانكه به طور عمده (رسد  مرحلة بازسازي مي
كه آيين اسالم را پذيرفته بود، برخالف اسالفش به آباداني و توسعة كشاورزي دستور 

هاي زمين  گيري از اراضي و ماليات سپس پطروشفسكي از اقسام زمينداري و بهره). داد
براي ) ربدارانس(كند و سرانجام كتابش را با شرح قيام كشاورزان  در آن دوره بحث مي

كتاب پطروشفسكي با تكيه بر منابع و مدارك فراواني . رساند كسب آزادي به پايان مي
. نيستهاي نادرست نيز خالي  هر چند از داوري. توان از آن بهره گرفت تهيه شده و مي

  .آيد هاي كريم كشاورز به شمار مي اين كتاب همچون كتب پيشين، از ترجمه
نهضت سربداران «از پطروشفسكي به فارسي ترجمه شده  چهارمين كتابي كه -4

» D vizhenie serbedarov v khorasane-vijenie cerbedarov v khrassaneخراسان 
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كتاب مزبور، ابتدا در يكي از مجالّت روسي كه از انتشارات فرهنگستان علوم . نام دارد
پس كريم كشاورز  س،به چاپ رسيد)  ميالدي1956در سال (رفت  شوروي به شمار مي

موضوع كتاب عيناً همان بحثي . آن را به فارسي ترجمه كرد و در ايران انتشار يافت
» كشاورزي و مناسبات ارضي در ايران عهد مغول«است كه پطروشفسكي در پايان كتاب 

  . آورده و در حقيقت آن فصل را به صورت مقالة مستقلي بازگو نموده است
 آثارش سرشار از اين هچنانك -هاي مادي  كپطروشفسكي با معيارها و مال

هايي دارد كه در آنها از  به بررسي قيام سربداران خراسان پرداخته و تحليل -اند ضوابط
  .نهد چهارچوب ماركسيسم گامي فراتر نمي

پيرامون «اي است با عنوان   پنجمين اثري كه از پطروشفسكي در دست داريم مقاله-5
دار  عهده» سيروس ايزدي«كه ترجمة آن را به فارسي » زيانتاريخ بردگي در خالفت تا

. اي.  پطروشفسكي در اين مقاله، رأي يكي از پژوهشگران روسيه به نام ل.1شده است
رشد بردگي در ميان تازيانِ پيش از  «:نادرزاده اعالم كرده بود كه. كند نادرزاده را نقد مي

تازيان در تاخت و تاز پيروزمندانة اسالم و در روزگار خالفت، سخت ناچيز بوده و 
پسندد و ما در   و پطروشفسكي نظر او را نمي.2»خود، به گسترش بردگي دامن نزدند

ايم و شبهات وي و ديگر   به پطروشفسكي پاسخ داده3»بردگي از ديدگاه اسالم«كتاب 
  .ايم مخالفان اسالم را در اين باره دفع كرده

                                                           

  :نويسد كه اين مقاله با عنوان سيروس ايزدي، مقاله مزبور را از انگليسي به فارسي برگردانده و مي. 1
“On the history of slavery in the califate from the seventh to the tenth century”. 

  .روارد منتشر شده استدر مجموعه خاورشناسي كمبريج و ها
 11اثر پطروشفسكي و بليانف، ترجمه سيروس ايزدي، مقاله اول، ص» سه مقاله درباره بردگي«به كتاب . 2

  .نگاه كنيد
  .»ش .   ه1372بنياد دائرة المعارف اسالمي، سال «از انتشارات . 3
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ه زبان فارسي ترجمه شده، دو مقاله با عنوان  ششمين اثري كه از پطروشفسكي ب-6
هر دو مقاله را يعقوب آژند . است» ايرانشناسي در شوروي«و » دولت در عهد ايلخانان«

. اند  و به همراه مقالة ديگري از ارانسكي به چاپ رسيده،1به فارسي برگردانده
خان را  غازان وزير بزرگاهللا، الدين فضل  اقدامات رشيدپطروشفسكي در مقالة نخست، 

از خالل » رعايت احوال رعيت«هاي وي را در  ستايد و پافشاري در برقراري عدالت مي
ولي در نهايت از نگرش مادي خود . دهد هايش به گونة مؤثّري نشان مي كارها و نامه
نوعي دورانديشي «اهللا را  هاي دادگرانة رشيدالدين فضل و همة تالشدارد  دست برنمي
  !شمرد مي» ياسيفئودالي و س
دربارة تاريخ و كند كه در روسيه  از پژوهشگراني ياد ميدوم، پطروشفسكي در مقالة 

  .برد هاي ايشان را نام مي كنند و آثار و كتاب زبان ايراني مطالعه كرده يا مي
اثر خاورشناس نامدار روسي » نامهتركمنستان «اي بر كتاب  كي ديباچهاز پطروشفس

 .2 نيز به فارسي در دست داريم كه مترجم آن، كريم كشاورز است)Barthold(بارتولد 
  .هاي ديگري هم دارد كه در دسترس ما نيست پطروشفسكي مقاالت و كتاب

  
  پطروشفسكينقد آثار 

اي دارد ولي متأسفانه در آثار  پطروشفسكي در تاريخ اسالم و ايران مطالعات گسترده
پطروشفسكي از برخي از خطاهاي . شود فراواني ديده مياشتباهات و خطاهاي او، 

                                                           

سلسله مقاالت «ه دوم را از و مقال) Journal Central Asian(يعقوب آژند، مقاله نخستين را از مجله . 1
به مقدمه كتاب ايرانشناسي در شوروي، اثر . (برگرفته است» پنجاهمين مطالعات شرقي شوروي

  ).پطروشفسكي و ارانسكي، ترجمه يعقوب آژند بنگريد
  . نگاه كنيد26 تا 1نامه، اثر بارتولد، ترجمه كريم كشاورز، از صفحه  به تركستان. 2
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دقّتي و نگرش سطحي به مسائل ناشي شده و بعضي ديگر، با طرز فكر مادي و  بي
  :دهيم هاي او را نشان مي هايي از لغزش ما در اينجا نمونه. الحادي وي پيوند دارد

كند و به اسالم ناآگاهانه  الف ـ پطروشفسكي گاهي در فهم آيات قرآن دقت نمي
  :نويسد مي» اسالم در ايران«كتاب از  78مثالً در صفحة ! زند ه ميطعن
اإلسكندر (افزود ) نبي(اسالم، نام اسكندر مقدوني را هم به فهرست پيامبران عادي «

  !»)ذوالقرنين
 يكي آنكه اگر پطروشفسكي با اندك تأملي قرآن اين سخن از دو جهت خطاست،

ا نامي از اسكندر مقدوني يا اإلسكندر ذوالقرنين ديد كه در آنج كريم را خوانده بود، مي
اما اينكه ذوالقرنين چه كسي بوده؟ . ياد شده است» ذوالقرنين«بلكه تنها از ! نيامده

بعضي او را از پادشاهان يمن . اند مفسران قرآن، آراء گوناگوني در اين باره آورده
گويند و بعضي   إذواء يمن ميشود و آنها را آغاز مي» ذو«شمرند كه نامشان با كلمة  مي

پطروشفسكي بدون هيچ ... دانند  ديگر ذوالقرنين را با كورش پادشاه هخامنشي منطبق مي
» اإلسكندر ذوالقرنين«شمارد چنانكه تعبير   را همان اسكندر مقدوني ميوالقرنيندليلي ذ

و سپس هد د اسالم نسبت ميبرد و شگفت آنكه اين معنا را به  را دربارة وي به كار مي
دوم آنكه از ذوالقرنين در قرآن مجيد به عنوان يكي از پيامبران ! زند بر دين حق، طعنه مي

دانيم كه از   اما ما مي،خدا ياد نشده، هر چند از وحي خداوندي به او سخن رفته است
شود چرا كه قرآن كريم  ديدگاه قرآن تنها وحي به كسي، دليل بر نبوت وي شمرده نمي

 ولي مقام 1شمرد  را نيز از وحي الهي برخوردار مي� و حواريون عيسي�يمادر موس

                                                           

!! �:  آمده استچنانكه در قرآن مجيد. 1 !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ dd ddΘΘΘΘ éé éé&&&& ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ �) و نيز. )7 :القصص :� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 
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كه اسالم نام اسكندر  ادعاي پطروشفسكي ،بنابراين. پيامبري براي آنان قائل نيست
  . دقتي در مفهوم آيات، سر زده است از بي! پيامبران افزودمقدوني را به فهرست 

گاهي ناقص و ) همانند تفسير قرآن(ب ـ آگاهي پطروشفسكي از احكام اسالم نيز 
  :نويسد مي» اسالم در ايران« از كتاب 87مثالً در صفحة . نارسا است

حج براي فقيران و ناتوانان و زنان و بندگان و به طور اعم براي اشخاص «
غيرمستطيع كه نتوانند خويشتن را اداره كنند، واجب نيست ولي با اين وصف بسياري از 

  .!»كنند سم حج را برگزار ميفقيران و زنان مرا
دانيم كه برگزاري مراسم حج بر مرد و زن مسلمان به شرط توانايي مالي و بدني  مي

در قرآن كريم هم .  و از اين حيث هيچ تفاوتي ميان زن و مرد وجود ندارد،واجب است
  :وجوب حج، زنان را از مردان جدا نكرده و بطور عموم گفته است

� ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### BB BBkkkk ÏÏ ÏÏmmmm ÏÏ ÏÏMMMM øø øø3333 tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 44 44�  
  )97 :آل عمران(  

كنند، هر كس توانايي ) كعبه(بر عهدة مردم است كه براي خدا آهنگ آن خانه «
  .»دارد كه رهسپار آنجا شود

 ادعاي ،بنابراين.  هم در اسالم فتوي نداده كه حج بر زنان واجب نيستهيچ فقيهي
  .اس و ناشي از اشتباه استاس پطروشفسكي بي

  :نويسد مي» اسالم در ايران« از كتاب 206نمونة ديگر آنكه پطروشفسكي در صفحة 
) اسناد و مدارك كتبي(اين نكته شايان توجه است كه فقه اسالمي براي دليل كتبي «

  .!»چندان اهميتي قائل نيست
شود مالك  ميده راگر پطروشفسكي، قرآن مجيد را كه نخستين منبع فقه اسالمي شم

برد زيرا در قرآن كريم تصريح شده  قرار داده بود البته به روشني بر خطاي خود پي مي
  :است
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اي ميان  چون به يكديگر تا مدتي معين وام دهيد، آن را بنويسيد و بايد نويسنده«
د از نوشتنِ وامتان تا سرآمدش ـ چه و نباي... شما موضوع را به درستي بنويسد

تر و براي گواهي  كوچك باشد يا بزرگ ـ ملول شويد كه اين نزد خدا دادگرانه
  .»...استوارتر و براي اينكه به ترديد دچار نشويد، بهتر است

 چگونه پطروشفسكي ادعا دارد كه اسناد و مدارك كتبي در فقه اسالمي ،با وجود اين
  !؟چندان اهميتي ندارد

به . ج ـ نقد پطروشفسكي از احكام اسالم نيز بسيار ناپخته و دور از تحقيق است
  :نويسد مي» اسالم در ايران« از كتاب 175عنوان نمونه وي در صفحة 

فقه اسالمي اساس استواري در حقوق جزائي پديد نياورده و چون بر اصول ديني «
اسالمي فرد، طبق فقه ... أم شدهمبتني است، مفاهيم جنايت و معصيت و گناه در آن تو

موضوع حقوق نبوده بلكه خانواده است و قتل، جنايتي عليه جامعه شناخته نشده بلكه 
  .»!گردد كه بر ضد خاندان مقتول صورت گرفته بزهي محسوب مي

 هيچكدام از ايرادهاي پطروشفسكي بر فقه اسالمي وارد نيست به دليل :بايد گفت
  :آنكه

براي مجرمان معين كرده، موجب آمرزش ايشان ) در دنيا(ري را كه  اسالم كيف:�اوال
داند و همين امر نشانة آنست كه از  ود و آمرزش مجرمان را در گرو توبة آنها ميش نمي

گواه . تفاوت دارد) به معناي حقوقي آن(ديدگاه اسالم، مفهوم معصيت و گناه با جنايت 
كند كه  فرمان دادن به كيفر سارق، اعالم ميپس از بر اين معنا آن است كه قرآن كريم 
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سورة (آمرزد  كند در آن صورت خداوند گناهش را مياگر سارق ـ پس از كيفر ـ توبه 
توبه در دل و جان آدمي دارد و بدون پس گناه از نظر اسالم ريشه ). 39 و 38مائده، آية 
 جاني، گناهكار شود، در صورتي كه جنايت ممكن است از راه خطا رخ دهد و پاك نمي
  . و مسائل مربوط به آن، سخن رفته است»قتل خطأ«چنانكه در قرآن مجيد از نباشد 
آزارد   قتل عمدي از ديدگاه قرآن مجيد عالوه بر اينكه خانوادة مقتول را مي:�ثانيا

شود كه پطروشفسكي تنها به يك بعدِ  آسيبي نسبت به مصالح جامعه نيز شمرده مي
ديد كه  از بعد ديگر آن غافل مانده است، در غير اين صورت ميموضوع نگريسته و 

  :فرمايد قرآن كريم به وضوح مي

� tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ GG GG¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ4444 öö ööKKKK tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// CC CC§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 77 77ŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' xx xx6666 ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

$$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ...�  ����	
:   � 

 فسادي كرده باشد هركس، ديگري را ـ بدون آنكه شخصي را كشته يا در زمين«
  .»ـ بكشد، مانند آن است كه همة مردم را كشته است

در شريعت اسالم تنها براي تسكين خانوادة مقتول مقرّر نشده » قصاص «،از همين رو
گونه كه در قرآن  همان. بلكه براي حفظ و حمايت از حيات جامعه نيز تشريع شده است

  :خوانيم مجيد مي

� öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÄÄ ÄÄÉÉÉÉ$$$$ || ||ÁÁÁÁ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yymmmm ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### ... �  �����	
:    � 

  .»اي خردمندان، قصاص ماية پايداري زندگي شما است«
 از كتاب 35مثالً در صفحة . د ـ معلومات تاريخي پطروشفسكي نيز مغلوط است

  :نويسد مي» اسالم در ايران«
را به زني به ي دختر خويش شخص ابوسفيان از دشمني با محمد سر باز زد و حت«

  .!»وي داد
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 دارند كه ام حبيبه دختر ابوسفيان پيش   زيرا مورخان اتفاق،است و اين غلط آشكاري
از آنكه پدرش از دشمني با پيامبر دست بردارد، خود مسلمان شده و با پيامبر ازدواج 

  .1كرده بود
  :نويسد  مي55نمونة ديگر آنكه پطروشفسكي در كتاب مذكور، در صفحة 

ين با گروه كوچكي حركت كرد و مسلم بن عقيل پسر عم خويش را پيشاپيش حس«
فرستاد ولي عبيداهللا زياد حاكم كوفه، نائرة شورش شيعيان كوفه را در نطفه خاموش كرد 

  .!»لم پيش از رسيدن به كوفه هالك شدو مس
ن اند كه مسلم ب اين سخن نيز با آثار تاريخي همراه نيست و مورخان تصريح كرده

  .2عقيل در كوفه دستگير شد و در همانجا به شهادت رسيد
 از 277به عنوان نمونه در صفحة .  ـ كتابشناسي پطروشفسكي هم دقيق نيست ه
  :نويسد مي» اسالم در ايران«كتاب 
يكي ديگر از فقهاي اماميه كه نفاذ كالمش بيشتر است محمدبن يعقوب كليني بوده «

الدين تأليف اوست و  كتاب مفصل الكافي في علم. رگذشت در بغداد د  ه328كه به سال 
 )5072( ،اي محتواي بيش از شانزده هزار حديث كه به قول خود مصنّف مجموعه

 و وي باقي را با ، حديث آن، ضعيف9485حديث از آن ميان، صحيح و مورد وثوق و 
ة اصول و اين مجموعه به دو بخش تقسيم شده، بخشي دربار. پذيرد قيد احتياط مي

  .»بخش ديگر در فروع
 يكي آنكه محمدبن يعقوب ،بيان پطروشفسكي در اينجا از دو جهت خطا است

كليني احاديث خود را به صحيح و ضعيف و احاديث قابل احتياط، تقسيم نكرده و 
ها پس از كليني از سوي برخي مشايخ  اين كار مدت. تعداد هر دسته را برنشمرده است

                                                           

  .، چاپ لبنان نگاه كنيد165، ص 3ج ) األمم والملوك تاريخ (به عنوان نمونه به تاريخ طبري . 1
  .، چاپ لبنان نگاه كنيد350، ص 5ج ) ريخ األمم والملوكتا(به عنوان نمونه به تاريخ طبري . 2
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شود   دوم آنكه كتاب كافي، تنها به اصول و فروع تقسيم نمي.1استصورت گرفته شيعه 
  .را نيز بايد به آن دو بخش افزود» روضة كافي«بلكه 

شود، خطاي بزرگي  هايي كه در آثار پطروشفسكي ديده مي و ـ عالوه بر انواع لغزش
كند و آن،  هاي پطروشفسكي حكومت مي در كار وي وجود دارد كه بر سراسر پژوهش

انگيزد كه ابعاد  اين انحراف، پطروشفسكي را برمي! گري و الحاد است اي ماديخط
هاي نارساي مادي  معنوي و روحي را در رويدادهاي تاريخ ناديده انگارد و تنها به تحليل

هاي تاريخي پطروشفسكي سست و  از اين رو در بسياري از موارد، تحليل. بسنده كند
دربارة علل » اسالم در ايران« از كتاب 18ر صفحة كند مانند آنكه د موهن جلوه مي

  :نويسد پيدايش آيين اسالم چنين مي
بدين سبب ظهور دين جديد يا اسالم كه يكي از سه دين به اصطالح جهاني است، «

جامعة پدرشاهي . در شبه جزيرة عربستان نتيجة عوامل اجتماعي و اقتصادي بوده است
هايش در شرف انقراض  ها و نفاق اي و خصومت  قبيلهاي و قديمي عربي با سازمان طايفه

اي  پرستي قديم و بدوي و بتان و خدايان نجومي و قبيله بايست بت بوده، با آن جامعه مي
جان و خالصه كيش كهنه سقوط كند و  و قائل شدن روح براي اجسام و اشياي بي

احد و آيين برادري عقيدة ديني نويني كه مبتني بر يكتاپرستي و تعلّق همه به كيش و
فقط چنين معتقداتي . القبائل باشد، جايگزين آن گردد بوده برخالف نفاق و خصومت بين

  .»توانست دليل و رهنماي عقيدتي دولت جديد سراسر عربستان قرار گيرد مي
  :در پاسخ پطروشفسكي بايد گفت كه

ه نداشتند تا هاي خود با يكديگر نزاع و ستيز گاه بر سر بت پرست هيچ هاي بت عرب
چنانكه (سيصد و شصت بت ! از اين كار به تنگ آمده و آمادة يكتاپرستي شوند

                                                           

الوسايل، اثر ميرزا حسين   و كتاب مستدرك394به كتاب لؤلؤة البحرين، اثر شيخ يوسف بحراني، ص . 1
  . نگاه كنيد541، ص 3نوري طبرسي، ج 
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در خانة كعبه كنار يكديگر صف كشيده و هر كدام معبود ) 1نمودهپطروشفسكي اعتراف 
آمدند، بدون جنگ و جدال آنها را  اي بودند و هرگاه قبائل عرب به زيارت كعبه مي قبيله

اي معبود  اي بت ديگري را ويران كرد و نه هيچ دسته ه هيچ قبيلهن. نمودند پرستش مي
 مردم را با پافشاري بسيار به � پس اگر پيامبر بزرگ اسالم. دستة ديگر را به سرقت برد

كه آنان خدايان مقدس خويش را پرستي فرانخوانده بود، چه دليلي داشت  ترك بت
 ميان اقوام بابلي و آشوري و هم شكنند و به يكتاپرستي روي آورند؟ مگر دردر

پرستيدند؟ پس چرا  ها را نمي پرستي شايع نبود و انواع بت هاي طوالني بت قرن... كلداني
هاي خويش را نابود سازند و رو به توحيد آورده  ايشان تصميم نگرفتند تا تمام بت

  !يكتاپرست شوند؟
ار طوالني با يكديگر نزاع هاي بسي پرست أوس و خَزْرج مدت عالوه بر اين، اقوام بت

و اختالف داشتند تا آنكه پيامبر ارجمند اسالم ظهور كرد و در ساية ايمان به خداي 
 چرا اين دو قبيله در اين مدت دراز از اختالف و .2يكتا، ميان آنها الفت و برادري افكند

و پس از ! دشمني باهم به تنگ نيامدند و راه يكتاپرستي و يگانگي را در پيش نگرفتند؟
  !در ميان عرب بازنگشت؟) ثنويت(اين نزاع به چه دليل مجدداً شرك و دوخدايي 

  است؟» منصفانه«و » علمي«هاي  هاي پطروشفسكي واقعاً تحليل گونه تحليل آيا اين
اي تفسير كند كه مورد پسند  يا اين خاورشناس روسي خواسته است تاريخ را به گونه

  يرد؟در كشورش قرار گ» حزب حاكم«

                                                           

ر دست است به موجب روايتي كه د«: نويسد مي» اسالم در ايران« از كتاب 19پطروشفسكي در صفحه . 1
رفتند،  ها كه نماينده همه خدايان اعراب شمالي به شمار مي  تا از اين گونه بتان يا صنم360در اين محل 

  .»برپا بودند
محمد ميان دو قبيله اوس و خزرج كه در  گذشته با يكديگر «: نويسد پطروشفسكي در اين باره مي. 2

  ).30 اسالم در ايران، ص. (»ورزيدند، آشتي داد رقابت مي
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  توماس آرنولد، خاورشناس انگليسي

  
  زندگينامة علمي آرنولد

 از مشاهير خاورشناس انگليس )Thomas Waker Arnold(توماس واكر آرنولد 
پس .  ميالدي در دِون پورت از شهرهاي انگلستان به دنيا آمد1864وي در سال . است

سيتي « سپس به مدرسة و» پليموت«از گذراندن تحصيالت ابتدايي، به مدرسة متوسطة 
در دانشگاه » ماكدالين«آنگاه براي تحصيالت دانشگاهي به كالج . وارد شد» لندنآف 

 و پرفسور روبرتسون )Cowel(تأثير پروفسور كاول  در آنجا تحت. كمبريج رفت
)Robertson(شناسي روي آورد به طوري كه در همان اوايل   و به كار اسالم، قرار گرفت

 )Muhammadanism(اي دربارة اسالم تحت عنوان آيين محمد  ج، رسالهكمبريورود به 
پس از فراغت تحصيلي از كمبريج، به دريافت دكتراي فلسفه از دانشگاه داچ . نگاشت

و نيز به اخذ دكتراي ادبيات نايل آمد و به عضويت كالج ماكدالين در دانشگاه ) درپراگ(
هاي گوناگون آشنايي يافته بود، به هند   زبانپرفسور آرنولد كه با. كمبريج پذيرفته شد

 و مدت ده سال در آن ديار اقامت ،به تدريس پرداخت» اليگره«سفر كرد و در دانشگاه 
گزيد و در ميان استادان و دانشمندان به حسن شهرت معروف شد و سمت استادي در 

ين ديدن كرد و رس و فلسطآرنولد از مصر و تركيه و قب. دانشگاه دولتي الهور را يافت
وي . شناسي بهره گرفت  شبلي نعماني و برخي دانشمندان ديگر هند در اسالماز عالّمه

هاي علمي و افتخاري فراواني نائل آمد و نيز به  در بازگشت به انگليس به دريافت نشان
عضويت آكادمي بريتانيا و استادي مدرسة معارف شرقي در دانشگاه لندن و غيره 

 سالگي در انگلستان 84 ميالدي به سن 1930رفسور آرنولد در ژوئن سال پ. برگزيده شد
  .وفات كرد
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  آثار آرنولد

از توماس آرنولد آثار متعددي موجود است كه كمتر به زبان فارسي ترجمه شده و 
  :پردازيم اي از آنها مي در اينجا به معرفي پاره

هنر اسالمي و نفوذ آن بر اين كتاب از . )The legzcy of Islam( ميراث اسالم -1
كتاب مزبور به وسيلة عبدالمجيد سليك به زبان . كند نگارگري در جهان غرب، بحث مي

به فارسي » ميراث اسالم«مصطفي علم نيز آن را با عنوان . اردو ترجمه شده است
الفنُّ «اي تحت عنوان  اهللا مقاله همچنين مترجم عرب، جرجيس فتح. برگردانده است

علي التّصويرِ في أروبااإلسالمي از توماس آرنولد به » تراثُ اإلسالم«در كتاب »  وأثره
  .زبان عربي ترجمه كرده است

  . عهد قديم و عهد جديد در هنرهاي مذهبي مسلمانان-2
(The old and new Testaments in Muslim Religious…). 

  .)Painting in Islam( هنر نقاشي در اسالم -3
  .)The Preaching of Islam(م  مواعظ اسال-4
  .هاي او در كتاب ظفرنامه الدين بهزاد و نگارگري  كمال-5

(Bihzad and His Paintings in the Zafar-Nameh) 

  .)Sylvia G. Haim( با همكاري سيلويا حييم )The Caliphate( خالفت -6
 قرن هفتم تا  دربارة تاريخ و هنر اسالمي از)The Islamic Book(اسالم  كتاب -7

  .قرن هيجدهم ميالدي
  .)The Islamic Faith( اعتقاد اسالمي -8
  براون تقديم شده استاي از مطالعات شرقي كه به پروفسور ادوارد   مجموعه-9

(A Volume of oriental studies presented to Edward G. Browne). 
  .The Preaching of Islam) تاريخ گسترش اعتقاد اسالمي( دعوت اسالم -10

شود و مكرّر به زيور چاپ  اين كتاب مهمترين كتاب پروفسور آرنولد شمرده مي
كتاب مزبور را دكتر ابوالفضل عزّتي . هاي گوناگون ترجمه شده است درآمده و به زبان
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از انگليسي به فارسي برگردانده و دانشگاه تهران آن » تاريخ گسترش اسالم«تحت عنوان 
ي به زبان عربي ا حسن ابراهيم حسن و دستيارانش نيز ترجمه.  استرا به چاپ رسانده


�با عنوان ��  .اند  از كتاب آرنولد، عرضه داشته� 	����� ��	�
  

  نقد آثار آرنولد

در اسالم ) نقاشي(پروفسور آرنولد، بخشي بزرگي از آثار خود را به هنر نگارگري 
هميت دارد كار پرثمري است كه وي اختصاص داده است ولي آنچه به نظر ما بيشتر ا

دربارة تاريخ گسترش اسالم كرده و تتبع فراوان را با انصاف در داوري، قرين نموده 
اثر آرنولد، نكات جالب و » تاريخ گسترش اعتقاد اسالمي«كتاب دعوت اسالم يا . است

  .مناسبت نيست مثبتي را در بر دارد كه بازگفتن برخي از آنها در اينجا بي
و اديان غيردعوتي اديان دعوتي  «:وماس آرنولد در آغاز كتابش اديان را به دو دستهت

“Missionary and Non-Missionary Religions”كند و اسالم را از جملة   تقسيم مي
آرنولد به . در جهان گسترش يافتشمرد كه به وسيلة تبليغ صحيح  اديان دعوتي مي

دهد كه مسلمان شدن ملل گوناگون از بيم  يكمك داليل و مدارك فراواني نشان م
توماس آرنولد در فصل . شمشير مسلمانان نبود و با آزادي و به دلخواه، صورت پذيرفت

نخستين از كتابش، آياتي از قرآن مجيد را كه به تبليغ ديانت ـ بدون اكراه و اجبار ـ 
هاي  در سرزمينهاي بعدي، نشر اسالم را  و در فصلآورد  كنند، گواه مي اشاره مي

دهد و از انتشار اسالم در ميان ملل مسيحي آسياي غربي و  قرار ميمختلف مورد بررسي 
چين و ديگر نواحي سخن به ميان  و افريقا و اسپانيا و ايران و آسياي مركزي و هند

كه فتوحات اسالمي در صدر دهد  هاي خود اوالً نشان مي آرنولد در خالل بحث. آورد مي
به شمار » بخش هاي آزادي جنگ«شده و از نوع  ستقبال تودة مردم روبرو مياسالم با ا

  :نويسد به عنوان نمونه، مي. آمده است مي
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موقعي كه ارتش مسلمانان به درة اردن رسيد و ابوعبيده در محل اردوگاه، سپاه خود «
: داشتنداي بدين مضمون براي مسلمانان ارسال  را مستقر نمود، سكنة مسيحي منطقه، نامه

! دهيم هرچند آنان همكيش ما هستند ها ترجيح مي ما شما را بر بيزانساي مسلمانان، 
زيرا شما ما را در دين و ايمان خود، آزاد گذارده و با ما ترحم و مهرباني بيشتر رفتار 

نماييد و حكومت شما بر ما به  كنيد و از اِعمال زور و ظلم در مورد ما خودداري مي مي
هاي   زيرا آنان اموال ما را به غارت برده و خانه،ها است ر از حكومت بيزانسمراتب بهت

هاي شهرهاي خود را بر لشكر هراكليوس  اهالي امسا دروازه. ما را تصاحب نمودند
عدالتي و فشار   و عدالت اسالمي را بر بي بستند و به مسلمانان اطالع دادند كه حكومت

  .1»ددهن و تعديات يونانيان ترجيح مي
  :نويسد بخش ايران مي همچنين آرنولد دربارة فتح رهايي

اي همراه بود و  كننده آخرين پادشاه ساساني با هرج و مرج ناراحتسلطنت «
احساسات مردم ايران نيز نسبت به فرمانروايان خود غيردوستانه بود زيرا فرمانروايان، 

 تثبيت خود و تقويت دين نيروي خود را در راه تأييد سياست زجر و شكنجه به منظور
روحانيون زرتشتي قدرت وسيعي را در دستگاه دولت . بردند دولتي و زرتشتي به كار مي

اي  العاده و دربار در اختيار داشتند و در شوراي سلطنتي و دربار داراي نيرو و نفوذ فوق
غال شده بودند و براي خود سهم و نقش مهمي را در ادارة امور مدني و دولتي كشور اش

هاي ديني  آنان از قدرت خود به منظور زجر، شكنجه و فشار بر ساير گروه. كرده بودند
اين زجر و شكنجه و ... نمودند و با آنها توافق نداشتند، استفاده مي) كه بسيار نيز بودند(

تجسس عقايد و دين در تمام مردم يك نوع حس تنفّر عليه دين رسمي زرتشتي و 
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نمود به وجود آورده بود و  بر مردم كمك مي) كيش(به تحميل آن خاندان پادشاهي كه 
  .1»يك نوع نجات، رهايي و آزادي جلوه نمايدموجب آن شد كه فتح اعراب به صورت 

اي مردم را  دهد كه مسلمانان پس از ورود به هر منطقه  توماس آرنولد نشان مي:�ثانيا
كردند  رش تعاليم قرآن مجبور نميگذاشتند و آنها را در پذي در انتخاب دين آزاد مي

  :نويسد چنانكه مي
توانيم  اين مطلب كه پذيرش اسالم به وسيلة مسيحيان، معلول فشار نبود مي) براي(«

هاي  تاريخي كه حاكي است از اين كه در طول مدت خالء در مقامات و پستاز شواهد 
توانستند  و ميروحانيت مسيحي، مسيحيان از آزادي كامل ديني برخوردار بودند 

جديدي بسازند و از و حتي كليساهاي كليساهاي خود را نگهداري و تعمير كنند 
هايي كه در موارد مختلف داشتند نيز آزاد شدند و در محاكم خصوصي خود  محدوديت
شدند و رهبانان و روحانيون از پرداخت مقرّري و ماليات معاف بودند و  محاكمه مي

  .2»خوردار بودند، استفاده كنيمحتي از امتيازاتي نيز بر
و نيز دربارة مذاهب گوناگوني كه در ايرانِ پيش از اسالم تحت فشار بودند، پس از 

  :نويسد ورود اسالم به ايران مي
پيروان تمام اين اديان مختلف توانستند تحت حمايت حكومتي كه آزادي ديني و «

مين نمود لغ ناچيزي براي آنان تأمعافيت از خدمت نظام اجباري را در مقابل پرداخت مب
  .3»نفس راحت و آزادي بكشند
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كوشد تا ثابت كند كه سادگي و روشني تعاليم اسالم، موجب جلب   آرنولد مي:�ثالثا
بردار، به سوي اسالم روشن استوار  هاي گوناگون شد و آنان از عقايد پيچيده و شك فرقه
  :نويسد  چنانكه مي،آمدند
القة خاصي كه به سادگي مفاهيم دارد، فرهنگ يونان از شرق با عشق و عبراي «
نظر ديني يك نوع بدبختي بود زيرا تعليمات عالي و سادة مسيح را به يك سلسله  نقطه

. تفكرات پيچيده و غيرقابل درك و مملو از نكات قابل تشكيك و ترديد، تبديل نمود
يك احساس يأس عميق اين بالتكليفي ديني و پيچيدگي روحي منتهي به پديد آمدن 

طوري كه وقتي سرانجام به طرز  به. شد و اساس اعتقادات ديني را متزلزل نمود
غيرمترقّبه از بيابان عربستان خبر ظهور پيام و دين جديد منتشر شد، اين مسيحيت شرقي 
غيرمشروع كه در اثر اختالفات داخلي متالشي شده و اساس اعتقاداتش را از دست داده 

نست ديگر در برابر جذابيت دين جديد كه توانست در همان وهلة اول تمام بود، نتوا
 و موفق شد عالوه بر عقايد و اصول ،كننده را زايل نمايد شكوك و ترديدهاي ناراحت

ساده و آسان و غيرقابل تشكيك، امتيازات مادي فراواني را نيز عرضه دارد، مقاومت 
  .1»بنمايد

لد از سر انصاف همچون يك مسلمان راستين امتيازات از اينها گذشته، توماس آرنو
  :نويسد  و مثالً مي،شمرد اسالم را برمي

پرستي، مشرك  مردم عمالً به علت پرستش مقدسين و قبور شهدا و فرشتگان و مرده«
 متوسط به علت فشار ماليات سرخورده، و بندگان و اسيران ، فاسد، طبقةطبقة باال. بودند

  .»تفاوت بودند آرزو و نسبت به سرنوشت خود و حال و آينده بينيز بدون اميد و 
اسالم . اسالم با ياري خدا اين تودة فساد و خرافات را به كنار زد و به دور ريخت

اسالم طغياني عليه مجادالت توخالي . متضاد ديني بوديك نوع طغيان عليه تفكّرات 
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اسالم . ن نشانة زهد و ورع بودمسيحي و يك نوع انقالب مردانه عليه تجرّد به عنوا
وحدت و عظمت پروردگار، خداوند . معتقدات منطقي و اساسي ديني را به وجود آورد

صادق و عادل است و مردم را به اطاعت از خود و ) توجه قرار داد كه را مورد(مهربان 
اسالم آزادي و مسئوليت بشر و حقانيت معاد و روز . نمايد توكل به حق دعوت مي

اسالم وظايف عبادي، . داوري و پاداش نيكوكاران و مجازات بدكاران را اعالم داشت
اسالم فضايل . هاي مالي، روزه و كمك به ديگران را تعيين نمود تكاليف مربوط به كمك

بندي و امتيازات ديني، ناداني، عواطف اخالقي غيراساسي، مناقشات  مصنوعي، طبقه
. اسالم رهبانيت را به مردانگي تبديل نمود. كند ا طرد ميهاي متألّهين ر كالمي و لفّاظي

به بردگان اميد و به بشريت برادري را عرضه داشت و به حقايق و احتياجات اساسي 
  .1»بشر اعتراف نمود

اي از اشتباهات نيز در كتاب آرنولد به چشم  از اين نكات مثبت كه بگذريم پاره
  .كنيم ينجا بسنده ميخورد كه به ذكر يكي از آنها در ا مي

  :نويسد توماس آرنولد در فصل هفتم از كتابش مي
گفته شده است كه خود پيامبر مستقيماً و آشكارا دستوري صادر نموده بود كه «

رفتار ) يهود و نصاري(بايستي درست مانند اهل كتاب  براساس آن با زرتشتيان نيز مي
 حمايت دولت اسالمي و امنيت عمومي توانستند با پرداخت جزيه از شود و آنان نيز مي
محتمالً اين حديث در قرن دوم هجري هنگامي كه تأييد پيامبر در . برخوردار باشند

مورد حقوق پيروان اديان مختلفي كه اعراب در فتوحات خود با آنان برخورد نمودند 
  2!»رسيد، جعل شد الزم به نظر مي
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كند  را حديثي كه آرنولد بدان اشاره مي زي،اين احتمال، خردمندانه و پذيرفتني نيست
 �  و با عمل پيامبرگرامي اسالم،آمده است) از سنّي و شيعي(ترين كتب اسالمي  در كهن

  ).شود اي بر درستي آن محسوب مي كه خود قرينه(نيز كامالً موافقت دارد 
  :خوانيم مي)   ه179-93(اثر امام مالك ) از كتب معتبر سنّي(در كتاب الموطّأ 

»�= -� �&x  �����5 3J�,) r�BH� ->h4 4:J�,) ?*�-2& �) b��& p/> ["�& �2 e 4 :
J�
" q$�C� �+M& 8� �= ��-����e e V 5 5 3 �� ����J�,� e: »��0;�� 1�& U�
 *� ���
5 5 54 x �5 � 5 � 4 4 e � e«1.  

دانم در كار آنان   نمي:ياد كرد و گفت) زرتشتيان(عمربن خطّاب از مجوس  «:يعني
 � دهم كه از رسول خدا  گواهي مي:ل كنم؟ عبدالرحمن بن عوف گفتچگونه عم


�U &�1 ��;��0« :شنيدم فرمود *� ���
5 5 54 x �5 � 5 � 4 4 e � e« . با آنها به روش اهل كتاب رفتار «يعني
  .»كنيد

 � از پيامبر خدا» الخراج«در كتاب )   ه182-113(همين مضمون را قاضي ابويوسف 
  .2گزارش كرده است

نيز از اين حديث » من اليحضره الفقيه« ابن بابويه در كتاب ،دثان قديم شيعهو از مح
  .3ياد كرده است

رسد چنانكه در كتاب  سند حديث هم در كتب فريقين به افراد راستگو و بزرگوار مي
  :صورت ياد شده بديناز سند حديث مزبور » موطّأ«

��T �= -�$c � ,g��25 3 5 5 � � ,\/=& � ,�< �=5 � � 5 r�BH� ->h ����� �=-� �& 4 45 3 4 xlll 
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 نيز در روزگار خود با زرتشتيان بحرين و هجر به همين صورت بوده � رفتار پيامبر اكرم
 چنانكه بالذري ،پذيرفته است» جزيه« يعني آنها را از زمرة اهل كتاب شمرده و از ايشان .است

  :خوانيم ي نيز مي و در صحيح بخار1كند گزارش مي» البلدان فتوح«در كتاب 
»J�
" �& 8� �= ��-���� �+M �0K r�BH� �2 U�:y� �X& -� �;� Sx V 5 5 3 e4 3 5 4 �4 4 � �� ���� 

-B� r�� �2 ���X&5 � 4«2.  
گرفت تا آنكه عبدالرّحمن بن عوف  جزيه نمي) زرتشتيان (سوعمر، از مج «:يعني

  .» از زرتشتيان هجر جزيه پذيرفت� گواهي داد كه رسول خدا
  :ز در صحيح بخاري آمده استبا
»5�� J�
" �&4 x �����+0�:B= �RE� ��-(��� ��Q ��-y� �= j�/� �=& '$= 5 55 54 5 3 4«3.  

  .4» ابوعبيدة جرّاح را به بحرين فرستاد تا جزية آنجا را بياورد �رسول خدا «:يعني
  :نويسد مي» تاريخ گسترش اسالم«خود توماس آرنولد نيز در كتاب 

آزادي و حقّ استفاده از امنيت در برابر پرداخت جزيه را نه تنها براي دين اسالم، «
پرستان و  پرستان، آتش مسيحيان و يهوديان تأمين نمود بلكه زرتشتيان، صابئين، بت

  .1»توانستند از اين حق و امتياز استفاده نمايند پرستان نيز مي مجسمه و سنگ

                                                           

  .، چاپ لبنان108البلدان، اثر احمدبن يحيي بالذري، ص  فتوح. 1
  .، چاپ لبنان125، ص 13البخاري بشرح الكرماني، ج  صحيح. 2
  .125، ص 13البخاري بشرح الكرماني، ج  حيحص. 3
جزيه، برخالف آنچه كه بعضي مايلند ما را وادارند چنين «: نويسد مي» جزيه«توماس آرنولد درباره . 4

شد و به هيچ وجه جنبه  تصور كنيم، اصالً به عنوان مجازاتِ عدمِ پذيرش اسالم بر كسي تحميل نمي
رديف غيرمسلمانانِ ذمي ديگر كه ساكن در قلمرو اسالم بودند و انتقامي نداشت بلكه بر مسيحيان در 

شد، در مقابل تأمين مالي و جاني از طرف  دين آنان مانع انجام خدمت نظامي اجباري از سوي ايشان مي
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ه حديث مورد بحث، ساختگي است و آن توان ادعاد كرد ك  به چه دليل مي،بنابراين
  !اند؟ را جعل كرده

  
   خاورشناس فرانسوي،هانري كربن

  

  زندگينامة علمي كربن

 از خاورشناسان برجستة فرانسه در عصر ما به شمار )Henry Corbin(هانري كربن 
 1903كربن در سال .  و در ميان فضالي ايران از شهرت فراواني برخوردار است،آيد مي

اي كه به مذهب كاتوليك  ي در شهر پاريس ديده به جهان گشود و در خانوادهميالد
وي پس از گذراندن تحصيالت دبستاني و دبيرستاني، براي . پايبند بودند، پرورش يافت

 به أخذ ليسانس از آن 1925آموختن فلسفه به دانشگاه سوربن وارد شد و در سال 
هانري .  دست يافت(D. E. S) عالي فلسفه  به گواهينامة1926دانشگاه نايل آمد و در 

نيز وارد شد و در آنجا با زبان عربي و » هاي شرقي مدرسة زبان«كربن در پاريس به 
كربن در سال .  از اين مدرسه، ديپلم گرفت1929سانسكريت آشنايي پيدا كرد و در سال 

منتشر » Hic et Nncاينجا و اكنون «اي با عنوان   به دستياري دوستانش مجله32-1931
 كه در فلسفة )E. Gilson(وي در طول تحصيلي دانشگاهي، از اتين ژيلسون . ساخت

. را از وي آموخت» تفسير متون فلسفي«قرون وسطي تسلّط داشت، بهره گرفت و روش 
 )L. Massignon(هاي خاورشناس نامدار فرانسوي لوئي ماسينيون  همچنين از درس

مند شد   عالقه)H. Husserl(ديدارشناسي ادموند هوسرل در پاريس به فلسفة پ. سود برد
 نيز سخت، نظر او را جلب كرد به )M. Heidegger(و فلسفة وجودي مارتين هايدگر 

» تأويل فلسفي«طوري كه رهسپار آلمان شد و با هايدگر از نزديك تماس گرفت و شيوة 
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از » افيزيك چيست؟مت«آموخت و مجموعة مقاالتي از هايدگر را با عنوان را از وي 
هانري كربن در آلمان با ارنست كاسيرر نيز آشنا شد و از او . آلماني به فرانسه برگرداند

كربن به هنگام تحصيل .  پذيرفتانديشيد، تأثير مي» هاي رمزي صورت«كه در باب 
 اثر سهروردي دسترسي » اإلشراقحكمة«ه از طريق ماسينيون به كتاب سفه در دانشگافل

براي ديدن ) 1939سال (در آستانة جنگ دوم جهاني .  و بدان دلبستگي يافتپيدا كرد
 سال در آنجا 6آثار خطّي سهروردي به استانبول سفر كرد و به دليل وقوع جنگ مدت 

سپس در طي مأموريتي به . ماندگار شد و به پژوهش در آثار سهروردي پرداخت
يران با فضالي اين سامان مالقات كربن در ا. سرزمين سهروردي يعني ايران پاي نهاد

حسين طباطبايي فيلسوف نامور شيعي به مصاحبه و مذاكره  كرد و به ويژه با سيد محمد
 فرانسه بنياد نهاد و كتابخانة ترا در انستيتو» ايرانشناسي«هانري كربن بخش . پرداخت

يژه برخي را در تهران تأسيس كرد و كتب فلسفي و عرفاني و بو» مجموعة ايرانشناسي«
در » ارانوس« مؤسسة 1949در سال . از رسايل فرقة اسماعيليه را به چاپ رسانيد
بشر و جهان «هايي كه تحت عنوان  رانينسويس، از كربن دعوت كرد تا در سلسله سخ

كربن در مجمع ارانوس با كساني همچون كارل . شود، شركت كند برگزار مي» اساطيري
 كه )M. Eliade(او و رمزگراي سويسي و ميرچه الياده  روانك)C.g.jung(گوستاويونگ 

 و بوديسمِ ذن استاد )D. T., Suzuki(ها شهرت داشت و سوزوكي  در تفسير اسطوره
  .ديگران آشنا شد

هانري كربن را به جانشيني لويي » مدرسة مطالعات عالي پاريس «1954در سال 
الدين آشتياني به نشر متون  ل به اتفاق سيد جال1964كربن در سال . ماسينيون برگزيد

تصميم گرفت و به ) ميرداماد تا عصر حاضراز روزگار (اي از فيلسوفان ايراني  گزيده
» انجمن شاهنشاهي فلسفه «1973در سال . تدريج آثاري را در اين زمينه منتشر ساخت

 كربن هر ساله به. در ايران، او را به عضويت انجمن و به سمت استادي انتخاب كرد
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 و آراء خود را بر دانشجويان ،پرداخت آمد و در آن انجمن به تدريس فلسفه مي ايران مي
هانري كربن در آستانة انقالب اسالمي ايران يعني در . داشت و شيفتگان فلسفه عرضه مي

  . در پاريس ديده از جهان فرو بست1978اكتبر 
  

  آثار كربن

بخشي از آنها را كربن خود . انندها و آثاري كه از كربن باقي مانده، فراو كتاب
به فرانسه برگردانده و بر ... تصنيف كرده و برخي ديگر را از عربي و پارسي و آلماني 

ما در اينجا . اي نگاشته و به چاپ آنها همت گماشته است ها، ديباچه اي از كتاب پاره
  :كنيم ميبرخي از آثار وي را كه به نحوي با اسالم و ايران پيوند دارد، معرفي 

 Histoire de laتاريخ فلسفة اسالمي «يكي از آثار چشمگير هانري كربن، كتاب  -1

Philosophie Islamique «اين كتاب به شكل غريبي از جريان فكر فلسفي در . نام دارد
قسمت اول . به شدت بر آن غلبه دارد» گرايي تأويل«كند و روح  ميان مسلمانان بحث مي

دكتر اسداهللا مبشّري و بخش ديگرش را دكتر جواد طباطبايي به از كتاب مزبور را 
دگان عرب ـ نيز ترجمة ن نصير مروت و حسن قبيسي ـ از نويس.1اند فارسي برگردانده

اند و آن را از آغاز بحث تا وفات ابن رشد  اين كتاب را به زبان عربي بر عهده گرفته
هاي اساسي وي را در اين كتاب نشان  غزشما به هنگام نقد آثار كربن، ل. اند ترجمه كرده
  .خواهيم داد

ارض «گرايي نگاشته   كتاب عجيب ديگري كه هانري كربن با همان روحية تأويل-2
 Terre celeste etملكوت و كالبد انسان در روز رستاخيز از ايران مزدايي تا ايران شيعي 

corps de resurrection de l’Iran Mazenall’Iran Shiite«  نام دارد كه ضياءالدين
به مباحث » عالم خيال«دهشيري آن را به فارسي ترجمه كرده، اين كتاب با تكيه بر 

                                                           

  .مام كتاب را به فارسي ترجمه كرده استاخيراً دكتر جواد طباطبائي ت. 1
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فلسفي و مذهبي پرداخته و خود را آماجگاه نقد و اعتراض فراواني قرار داده كه 
  .اي از آنها را به زودي خواهيم آورد نمونه
فلسفة ايراني و فلسفة تطبيقي « كتاب ديگري كه از كربن به فارسي ترجمه شده -3

Philosophie Iranienne et Philosophie compare «اين كتاب را نيز دكتر . نام دارد
  .جواد طباطبايي از فرانسه به فارسي برگردانده است

 en islamدربارة اسالم ايراني « ديگر از آثار هانري كربن كتابي است با عنوان -4

iranien «امامت،  در پاريس انتشار يافته و به مباحثي پيرامون كه ضمن چهار مجلّد
اين .  استهسهروردي و افالطونيان ايران، سالكان طريق عشق، و مكتب اصفهان پرداخت

اند و بيشتر محتواي آن را در آثار پراكندة كربن  كتاب را هنوز به پارسي ترجمه نكرده
  .توان يافت مي

سماعيلي اثر ابويعقوب سجستاني از اي در آيين ا رساله» كشف المحجوب «-5
اي به زبان فرانسه از هانري كربن انتشار يافته  باطنيان قرن چهارم هجري كه با مقدمه

  .است
كه با تصحيح و ) داعي خراسان(اثر ناصرخسرو قبادياني » جامع الحكمتين «-6
  .اي به فرانسه از كربن به يور چاپ درآمده است مقدمه
اثر ابويعقوب » الينابيع «:تمل بر سه رسالة اسماعيلي يعنيمش» ايران و يمن «-7

بعضي از تأويالت «بن علي داعي اسماعيلي و  اثر حسين»  والمعادالمبدأ«سجستاني و 
  .با تصحيح و ترجمة هانري كربن به زبان فرانسه» گلشن راز

شت اي فراوان دا نيز عالقه) الدين يحيي سهروردي شهاب(كربن به آثار شيخ اشراق 
  :و به نشر مجموعة آثار وي همت گماشت مانند

  .با مقدمه به زبان فرانسوي از هانري كربن) متن عربي (» اإلشراقحكمة« -8
  .» الحكماء في اعتقاداترسالة« -9
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  .»قصة الغربة الغريبة« -10
نگاشت كه » مجموعة آثار شيخ اشراق«اي به زبان فرانسه بر   هانري كربن مقدمه-11

  . و اهتمام دكتر سيد حسين نصر انتشار يافتبه تصحيح
نيز ... كربن به آثار فيلسوفان ايراني چون ابن سينا، صدراي شيرازي و حيدر آملي 

  :هايي دربارة ايشان به چاپ رسانيد مانند پرداخت و كتاب
 كه قصة حي بن Avicenne et le recit visionnaireابن سينا و تمثيل عرفاني  «-12

كربن اين . رجمه و شرح آن را به قلم يكي از معاصران ابن سينا در بر دارديقظان و ت
  .رساله را به فرانسه ترجمه كرده و با مقدمات مفصلي آن را انتشار داده است

 از اي اثر صدرالدين شيرازي كه هانري كربن آن را با ترجمه» المشاعر« كتاب -13
  .اي به فرانسه بر آن نگاشته است رسانده و مقدمهبه چاپ ) الدولة ميرزا عماد(الملك  بديع

 » الوجودنقد النّقودِ في معرفة«اه رسالة به همر» جامع األسرار ومنبع األنوار« كتاب -14
اي بر آن، به چاپش اهتمام كرده  از تصنيفات حيدر آملي كه هانري كربن با نوشتن مقدمه

  .است
داد و به چاپ كتب  اي نشان مي ستگي ويژهكربن به نشر آثار صوفيان و عرفا نيز دلب

  :توان نام برد ورزيد كه در اين باره از دو كتاب ذيل ـ به عنوان نمونه ـ مي آنها اهتمام مي
  .اثر روزبهان بقلي شيرازي» عبهرُ العاشقين «-15
  . شرح شطحيات روزبهان بقلي شيرازي-16

يل باشند فهرست كامل آنها را آثار كربن بدانچه آورديم محدود نيست و كساني كه ما
  :توانند به ببينند، مي
بخش فرانسوي  (Melanges Offerts a Henry Corbinنامة هانري كربن  جشن

  .مراجعه كنند) 32 تا 3كتاب از صفحة 
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  نقد آثار كربن

تالش فراوان » شناسي شيعه«آيد كه در  هانري كربن از خاورشناساني به شمار مي
ما هنگامي كه . ر فالسفه و عرفاي شيعه اهتمام بسيار داشته استنموده و در احياي آثا

هايي را كه او در اين باره تصنيف كرده يا بر آنها مقدمه نگاشته، از نظر  فهرست كتاب
هاي پياپي كربن به ايران  مسافرت. توانيم خودداري كنيم گذرانيم از ابراز شگفتي نمي مي

 شيعه نشانة آن است كه در كربن حرارت و و تماس نزديك وي با علما و متفكّران
شوقي فراوان براي درك تشيع و فرهنگ آن، وجود داشته كه در كمتر خاورشناسي سراغ 

انكار كنيم كه شناخت او از تشيع بيشتر به آشنايي با فرقة توانيم  با اين همه نمي. داريم
و اين امر، !  فاصله دارد و اسالم حقيقي�انجاميده و از تعاليم راستين علوي» باطنيه«

كشيده شده بود و » گرايي باطن« زيرا ذهن كربن از دوران جواني به ،نيست ماية شگفتي
هاي ماسينيون و مالقات با هايدگر و  يابي از درس مطالعة آثار عرفاي مسيحي و بهره

ت همه و همه، اين شيوة تفكّر را در وي قو... ارنست كاسيرر و يونگ و ميرچه الياده 
به هنگام برخورد با آثار اسماعيليه، سخت بدانها عالقمند شد و به از اين رو . بخشيد

چون كشف المحجوب سجستاني و (گراي اسماعيليان  هاي تأويل نشر كتب و انديشه
اهتمام ورزيد و تا پايان زندگاني به اسالم و ) الحكمتين ناصرخسرو و جز اينها جامع

  :يست تا آنجا كه در مالقات با عالّمة طباطبايي صريحاً گفتنگر تشيع از اين ديدگاه مي
بايد مجدداً دربارة به وجود آمدن افكار اولية شيعه انديشيد و مخصوصاً دربارة «

هاي پنجم و ششم قبل از جدايي فرقة  مطالبي كه مورد بحث و مذاكره بين اطرافيان امام
متوفي كه در . انجام گيرد حقيقات دقيقياسماعيليه و اثناعشري قرار گرفته است، بايد ت

 يا شناسي توان جهان دهد كه نمي عرض سي سال اخير به طبع رسيده است نشان مي
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مانند تأليفات (شناسي شيعه را بدون در نظر گرفتن كتب اسماعيليه  پيغمبرشناسي و امام
   .1»مطالعه نمود) حميدالدين كرماني و ابويعقوب سجستاني و غيره

گري كه هانري كربن بدان تعلّق خاطر يافت از نوعي نبود كه در  شيوة باطنيالبته 
عين توجه به باطن يا عمق ديانت، ظاهر شريعت را نيز از نظر دور ندارد بلكه كربن در 

فضائح «و غزالي در كتاب انجاميد  رفت كه به انكار ظاهر شرع مي گري مي پي آن باطني
 و هانري كربن نيز بدون .2ي آن را نشان داده بود نقاط ضعف و چهرة منف»طنيةالبا
  :گفت پوشي در اين باره مي پرده
. داند باطني ميعرفان اسماعيلي همة احكام ظاهري را داراي معاني مكتوم و حقيقت «

 و ترقّي روحانيِ پيروان ،پس چون اين معاني باطني برتر از معاني ظاهري احكام است
 بنابراين ظاهر شرع به منزلة قشري است كه بايد يك بار به درك آن معاني وابسته است،

  .3!»به طور قطع آن را در هم شكست
گر، عقيده داشت كه ظاهر و باطن اسالم با يكديگر در  كربن همگام با باطنيان افراط

پنداشت، از اين رو  مي» گرا گروهي باطن«او چون فرقة شيعه را . اند ضديت و تعارض
كساني هستند كه با ) و نيز فالسفه و صوفيان حقيقي(يان راستين كرد كه شيع گمان مي

  :نويسد چنانكه مي. اند احكام ظاهري اسالم به نبرد و ضديت برخاسته
نبرد معنوي كه به وسيلة اقليت شيعه به سود اسالم روحاني و بر ضد مذهب «

ام يافته هرچند تشريعي رهبري شده است و همراه تشيع به وسيلة فالسفه و صوفيان انج

                                                           

متأسفانه عالّمه . ( نگاه كنيد78، چاپ تهران، ص )مجموعه مذاكرات با هانري كربن(شيعه : به كتاب. 1
  ).اند گيري نكرده و از آن گذشته طباطبايي، بحثي را كه كربن در آن مصاحبه مطرح ساخت پي

  . غزالي، تحقيق عبدالرحمن بدوي، چاپ كويت نگاه كنيداثر امام محمد» طنيةفضائح البا«: به كتاب. 2
  .، چاپ تهران127 اسالمي، اثر هانري كربن، ترجمه دكتر اسداهللا مبشّري، ص فلسفةتاريخ . 3
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نظم بوده، با اين همه امري است مسلّم و سراسر تاريخ فلسفة  كوششي پراكنده و بي
  .1»اسالم را فرا گرفته است

گري، مورد تأييد ائمة شيعه بوده و در آثار خود تمام  به نظر كربن اين شكل از باطني
  :نويسد اند و در اين باره مي ها و رازهاي آن را بازگفته نكته
اي از باطني بودن اسالم موجود نيست كه در گفتگوها و مواعظ ائمة شيعه قيد  كتهن«

  .2!»اي از آن گفته نشده باشد نشده يا شمه
 آيين اسالم پيش از آنكه دشمنانش به إبطال :در حقيقت كربن تمايل داشت كه بگويد

 امامان اهل آن برخيزند، طرح الغاء خويش را به ميان آورده و راز مزبور را از زبان
و اين ادعايي است كه آثار پيامبر ارجمند اسالم و خاندان !  استدهنمو بيان ‡بيت

دهند و هر كس با تعاليم ايشان آشنايي داشته باشد،  گرامي او برخالف آن گواهي مي
 ظاهر و باطن اسالم با يكديگر منافات ندارند و � داند كه از ديدگاه خاندان رسول مي

 از اين رو در آثار اسالمي، ،ز آن دو، مستلزم ترك و رفع ديگري نيستوصول به يكي ا
 چنانكه در حديث ،آمده است) يا حكْم(ظاهر و باطن دين، مرادف با علم و حكمت 

>*« :خوانيم نبوي مي \���=� *;K �-�� )� �e e«3�25 ��9- « :خوانيم  و در خطبة علوي مي � 5

*;K ���=� *<V V5«4 .و حكمت با هم تعارض ندارند و نبرد و و واضح است كه علم 
 و بعالوه رسول اكرم و خاندان ارجمندش در عين شناختِ ،نزاعي در ميان آنها نيست

كردند و تا پايان  معنويت و عمق اسالم از قبول و اجراي ظواهر شرع، خودداري نمي
  .زندگاني به احكام اسالم پايبند بودند

                                                           

  .44تاريخ فلسفه اسالمي، ص . 1
  .44تاريخ فلسفه اسالمي، ص . 2
  .، چاپ لبنان599، ص 2األصول من الكافي، اثر كليني رازي، ج . 3
  .، چاپ لبنان148خطبه ) با شرح شيخ محمد عبده(البالغه  هجن. 4
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! پنداشتند گذشتند و آنها را همچون رمز و معما مي مياما فرقة باطنيه از ظواهر دين در
و معلوم است كه طرّاحان رموز را با ظاهر امور، كاري نيست بلكه قصد آنان از طرح 

در صورتي كه اسالم سراسر رمز و چيستان . رمزهايشان اموري مخالف با ظاهر است
) ابي واضح و روشنكت( و كتاب اساسي آن يعني قرآن كريم خود را كتاب مبين ،نيست

  :فرمايد چنانكه مي. نازل شده است» عربي مبين«معرّفي كرده كه به زبان 

� yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )1()2 :القصص(  � ####$$
  :فرمايد يا مي

� yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 55 55>>>>$$$$ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ AA AA ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  )2()1 :النمل(  
   :و همچنين فرموده است

� AA AAββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎ//// << << cc cc’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 tt tt���� tt ttãããã && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  )3()195 :الشعراء(  
هاي باطنيه، اسالم را آييني مبتني بر اسرار و  با انديشههانري كربن نيز هماهنگ 

 آيين اسالم، براساس تعليم اصول و اسرار بنا شده «:نويسد پنداشته و مي معماها مي
ه سخن گفته و تمام بر ضد اين گرو» فضائح الباطنيه« و از اينكه غزالي در كتاب .4»است

كند و در دفاع از مذهب  احكام اسالم را رمز و چيستان نشمرده است، ابراز شگفتي مي
دانيم،  هاي غزالي مي هاي پرمغز اسماعيليه را به حمله امروز ما پاسخ «:نويسد باطني مي

  .5»توان مورد انتقاد قرار داد همة سؤاالت او را مي
                                                           

  .»  روشن است مبين واين آيتهاى كتاب« -1
  .»  است و روشنهاى قرآن و كتاب مبين اين آيه«  -2
  .» بزبان عربى روشن« -3
  .229تاريخ فلسفه اسالمي، ص . 4
  .230تاريخ فلسفه اسالمي، ص . 5
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گذشتند و به گمان خود به  از ظاهر شريعت در مي» ويلتأ«گفتيم كه باطنيه با ابزار 
هفت «مثالً به عقيدة آنان، عدد هفت در سراسر قرآن كريم به . بردند باطن دين راه مي

و نظاير اينها ... » هفت دريا«و » هفت آسمان«شود و مقصود از  تأويل مي» امام اسماعيلي
هفت امام در مذهب اسماعيلي،  «:يسدنو  هانري كربن مي.1اند در باطن، امامان هفتگانه

دانند كه اين قبيل تأويالت،   و اهل تحقيق مي.2»رمز هفت فلك دوار و سيارگان آن است
ريشة يوناني دارد و از فيثاغورثيان به اسماعيليه راه يافته و در آيين پاك اسالم خبري از 

  .ها نبوده و نيست اين پندارگرايي
در تأويل، به ورطة غلو دربارة امامان نيز در افتادند به همين ه عالوه بر مبالغه يباطن

شمردند و تقديس  ساقط ميديني و احكام خدايي را در تأويل نهايي، دليل تكاليف 
پيمايد و براي تجليل از  كربن نيز دقيقاً همين راه را مي. كردند امامان را جانشين آنها مي

اند كمك   كه غاليان در طول تاريخ جعل كردهاز همة روايات ساختگيمقام و شأن امام، 
و به عنوان ! آورد را به گواهي مي» نجيهخطبة ط«و » البيان خطبه«تي نظير گيرد و روايا مي

  :نويسد نمونه مي
 و ،اين تأكيدات در خطبه البيان معروف، منسوب به امام اول، به اوج رسيده است«

 آيت قادر مطلقم، من عرفان اسرارم، من من :)كه(گويد  راجع به امام جاويد سخن مي
من محرم انوار جالل خداوندم، من اول و آخرم، و ظاهر و باطنم، من هايم،  آستانة آستانه

من آنم كه در انجيل م، من مرآت خداوندم، من قلم أعلي و لوح محفوظم،  ااهللا  وجه

                                                           

  .، چاپ لبنان نگاه كنيد147صور، ص به كتاب الكشف، اثر جعفربن من. 1
  .45تاريخ فلسفه اسالمي، ص . 2
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ه نحو پرصالبتي خطبة مزبور ب... ام، من صاحب سرّ رسول خداوندم   ناميده شده1الي
  .2»كند العاده بيان مي هفتاد مورد را با همين نحو فوق

تواند دريابد كه اين سخنان ساختگي،  تأمل ميشناس خردمندي با كمترين  هر حديث
خواست تا آن سخنان را   و به فرض آنكه امير مؤمنان مي، نيست�از امام متقيان علي

 متعصبي كه در روزگار خود داشت، ممكن بر زبان آورد باتوجه به دشمنان فراوان و
اي را در حضور مردم اظهار دارد و در سخنراني عمومي، خويشتن  نبود كه چنين خطبه

   :چنانكه در همين خطبه آمده است! (معرّفي كند» مدبر جهان«و » أزلي«را داراي مقام 

»U/���� U/���� .K�� �L&3 33 e lllS�$�� -=�2 �L&e 3«3.  
كردند و چه بسا در دم،  صله نواصب و خوارج و ديگران او را تكفير ميزيرا بالفا
ها  پس ساختگي بودن اين خطبه و امثال آن ـ كه هانري كربن بدان! كشتند امام را مي

مشارقُ  «:توسل جسته ـ روشن است بويژه كه اين روايات را شيخ رجب برسي در كتاب
شناسان، متّهم و  ورده و اين شيخ نزد حديثآ» المؤمنين أنوار اليقينِ في أسرارِ أمير
اند تا آنجا كه  اند و به روايات وي اعتماد نكرده غاليان شمردهمطعون است و او را از 
  :نويسد مي» األنوار بحار«مجلسي در مقدمة كتاب 

» �-�0� �2 �< ��0& @� �
I�� .c" �)�(<� ����� ��0>� "��L�� v"�?2 ��0>e e e3 }e 5 5 5 5 5

�=���R"@�� �<��� ���� *��� �2 �< \/=�0> JW0M@ \<,4 4 e 5 55«4.  

                                                           

يعني الهي، الهي ! ايلي، ايلي لما سبقتني: گفت الي يا ايلي، نام خدا است، و در انجيل آمده كه مسيح مي. 1
  ).46، شماره 27متّي، باب ! (چرا مرا ترك كردي؟

  .68تاريخ فلسفه اسالمي، ص . 2
  .، چاپ لبنان204، اثر برسي، ص مشارق أنواراليقين. 3
  .، چاپ لبنان10، ص 1بحاراألنوار، اثر عالمه مجلسي، ج . 4
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 و من ،األلفين از آثار حافظ رجب برسي استو نيز كتاب األنوار  كتاب مشارق« :يعني
 اعتماد ندارم زيرا هر دو كتاب او اموري را در بر كند بدانچه اين شيخ، به تنهايي نقل مي

چار پريشان فكري و آشفتگيِ سخن و غلو شده رسد در آنها د دارند كه به نظر مي
  .!»است

هاي  و دربارة آثار برسي و خطبه! شناسان اسالمي نيز پيش افتاده اما كربن از حديث
  :نويسد مجعول وي مي

 األنوار را كه مهمترين رسد مشارق در ميان آثار رجب برسي كه به هشت اثر مي«
اي بسيار عالي بر  توان ديباچه شود، مي  ميهاي عرفاني منسوب به امام اول را شامل خطبه

  .1»حكمت شيعي تلقّي كرد
هاي امام در   نسبت داده با خطبه�ما اگر ادعاهايي را كه كربن به امير مؤمنان

  .2كنيم بسنجيم، در ساختگي بودن آنچه كربن آورده ترديد نمي» البالغه نهج«
لسفة آن را معرّفي كند،  هانري كربن به دستاويز اينكه تشيع حقيقي و ف،آري
 و نيز به شيعيان داده كه خود ايشان آشكارا به انكار ‡ هايي به امامان اهل بيت نسبت

كند كه شيعيان،  مثالً كربن ضمن بحث از معاني باطني قرآن ادعا مي! اند آنها برخاسته
  :نويسد و در اين باره مي! شمارند شده مي» مثله«قرآن كريم را كتابي 

ايم كه چگونه تمايز ميان تسنن و تشيع را بايستي اساساً با  ته توضيح دادهدر گذش«
 :يعني وحي قرآني فهميد البته نه صرفاً به اين دليل كه» پديدار كتاب مقدس«توجه به 

برابر نظر اهل تشيع، قرآني كه امروزه در دسترس ماست قرآني مثله شده است، بلكه به 

                                                           

  .، چاپ تهران139، ترجمه دكتر جواد طباطبايي، ص 2تاريخ فلسفه اسالمي، اثر هانري كربن، ج . 1
  .نگاه كنيد) با شرح محمد عبده(البالغه   نهج211خطبه : به عنوان نمونه به. 2
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ت معاني باطني  قلب اعمال پنهان و كثرني را بايستي دراين علت كه حقيقت كتاب آسما
  .1»آن دريافت
اخباري مسلكان شيعه، بزرگان علماي اماميه چون شيخ دانيم كه به جز  و ما مي

صدوق و سيد مرتضي و شيخ طوسي و شيخ طبرسي و عالّمة حلّي و ديگران، قرآن 
في است كه در اينجا قول شيخ  و كا،دانند كريم را مصون از هرگونه تبديل و تغيير مي

  :نويسد را به ياد آوريم كه در كتاب اعتقاداتش مي) بن بابويه قمي بن علي محمد(صدوق 

»��T \/�L �< ���$R e�� J:L& [��� ��-,�� �& �L��,0QV 5 3 4 3 4 x e ���� �) �2 ��� �0)��� �= �2 �� 4 4 45 3 4
g�h �2 -O>E= �/� r���� [��&� 44 5 3«2.  

 فرو � اين است قرآني كه خداي تعالي بر پيامبرش محمد) شيعيان(قاد ما اعت «:يعني
همين كتابي است كه اينك ميان دو جلد و در دست مردم قرار دارد و بيش از فرستاده، 
  .»اين نيست

كربن . است» گرايي تأويل«نكتة ديگري كه در آثار هانري كربن بر آن تكيه شده 
بهره گرفت و به قول » فنّ تأويل« باطن دين بايد از عقيده داشته كه براي دستيابي به

  :خودش
تر به نظر آيد، توجه ما را  روش تأويل هر اندازه براي تفكّر معمول ما غيرعادي«

  3!!»كند بيشتر جلب مي
 �مثال. يب كشانده استمورد، متأسفانه گاهي كربن را به سخناني بس غر اين افراط بي

در قرآن كريم، » مادران مؤمنين«يا » زوجات پيامبر«د از  مقصو:نمايد كه  ميكربن ادعا
  :نويسد چنانكه در اين باره مي! امامان اهل بيت هستند

                                                           

  .17، ترجمه دكتر جواد طباطبايي، ص 2لسفه اسالمي، اثر هانري كربن، ج تاريخ ف. 1
  .، چاپ سنگي93االعتقادات، اثر ابن بابويه، ص . 2
  .23تاريخ فلسفه اسالمي، ص . 3
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معنوي ائمه، زوجات پيغمبرند، باالتر از اين، از آنجا كه واليت چيزي به جز والدت «
ود، بايد ر ميبه معني حقيقي آن ) أم المؤمنين(مؤمنان نيست، وقتي سخن از مادر مؤمنان 

  .1!!»از معني حقيقي و نهاني اين كلمة مادر، ائمه را افاده كرد
 يا علماي راستين دين روا ‡يك از امامان اهل بيت چنين تأويل ركيكي را هيچ

فنّ «كه اند و جز فرقة باطنيه  اند و در آثار خود از آن ذكري به ميان نياورده نشمرده
اند، كسي از اين مقوله سخن  وايي را بر قرآن بستهرا بهانه قرار داده و هر نار» تأويل

، امامان باشند پس � مقصود نهايي از ازواج رسولنگفته است و معلوم نيست اگر 
  معناي حقيقي آية 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? šš šš^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ss ss???? ………… çç ççµµµµ yy yy____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& 

.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& �  )54 :حزاباأل(  
شما را روا نباشد كه رسول خدا را آزار دهيد و نه آنكه با همسرانش پس از «

  .»وي زناشويي كنيد
چيست؟ و اگر قرار باشد كه به هر دستاويزي قرآن را به تأويل بريم يا كلمات را از 

  !ماند؟ معاني اصلي آنها منحرف كنيم در اين صورت از اسالم و قرآن چه باقي مي
 اما اساس آنها بر ،تشيع فراوان استربن در شناخت اسالم و هاي هانري ك لغزش

توانيم  استوار شده و با نقد اين دو موضوع در آثار وي، مي» گرايي تأويل«و » گري باطني«
متأسفانه تالش يقت اسالم قبه اثبات اين مدعا نايل آييم كه تالش كربن در شناسايي ح

  .آيد موفّقي به شمار نمي

                                                           

  .، چاپ تهران120ارض ملكوت، اثر هانري كربن، ترجمه ضياءالدين دهشيري، ص . 1



   خاورشناس مجارستاني،يهرايگناتس گلدز

  
  زندگينامة علمي گلدزيهر

 خاورشناس نامدار مجارستاني در سال )Goldziher 1Ignaz(ايگناتس گلدزيهر 
خانوادة وي از لحاظ مذهبي، يهودي .  ميالدي در شهر استولونيسبورگ زاده شد1850

 را در بوداپست  گلدزيهر تحصيالت ابتدايي خود. بودند و از تمكّن مالي نيز بهره داشتند
تحصيالت دانشگاهي . طي كرد و مدتي را هم در برلن به سر برد) پايتخت مجارستان(

بود و در » مطالعات شرقشناسي«را در اليپزيك گذرانيد و رشتة تحصيلي او در دانشگاه، 
 رسالة 1870گلدزيهر در سال . اين باره از فاليشر به ويژه در زبانشناسي، درس آموخت

موضوع رسالة وي پژوهش دربارة . به پايان رساندد را تحت نظر فاليشر دكتراي خو
  .رفت بود كه از مفسران يهودي تورات در قرون وسطي به شمار مي» تنخوم اورشليمي«

 به 1872گلدزيهر پس از دريافت درجة دكترا، به بوداپست بازگشت و در سال 
، در پي مأموريتي به وين و اندكي بعد. سمت دانشيار دانشگاه بوداپست انتخاب شد
ابتدا . آنگاه سفر خود را به شرق آغاز كرد. ليدن رفت و يك سال در آن دو شهر بماند
در سوريه با شيخ طاهر . و مصر ديدن كردرهسپار سوريه شد و سپس از فلسطين 

جزايري عضو مجموع علمي دمشق و مدير كتابخانة ظاهريه، طرح دوستي ريخت و از 
كرد و   فراوان گرفت و در مصر نيز گاهي به دانشگاه األزهر رفت و آمد ميهاي او بهره

پس از يكسال و نيم اقامت در شرق . شد مند مي از دروس استادان و علماي مصر بهره

                                                           

شود ولي در فارسي رسم شده كه نام خاورشناس  ه ميخواند) تس(در زبان آلماني به صورت  zحرف . 1
و ظاهراً اين كار را براي رفع التقاء ساكنين در » گلدتسيهر«نويسند نه  مي» گلدزيهر«مزبور را به صورت 

را به » ايگناتس«اند ولي دليلي نداريم كه در آخر كلمه نيز اين قاعده را معمول داريم لذا  ميان كلمه كرده
  .ايم  ننوشته»ايگناز«صورت 
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در آنجا ابتدا او را . به مجارستان بازگشت)  تا آوريل سال بعد1873از سپتامبر (اسالمي 
 به عنوان 1892جارستان برگزيدند و سپس در سال اي آكادمي م به عنوان عضو مكاتبه

هاي   به سمت استاد زبان1894عضو فعال آكادمي انتخاب گشت و سرانجام، در سال 
هاي خاورشناسان نيز شركت  گلدزيهر در كنگره. سامي در دانشگاه بوداپست پذيرفته شد

در شهر ) الگي س70مقارن با  (1921وي در نوامبر . پرداخت كرد و به سخنراني مي مي
اين خاورشناس يهودي در تتبع و مطالعة متون از . بوداپست از جهان رخت بربست
رود و در عين حال، بخش اعظم معلومات خود را از  خاورشناسان سرآمد به شمار مي

علماي اسالمي فرا گرفته و مديون شيخ طاهر جزايري و ديگران است ولي متأسفانه 
پردازي قرين ساخته و از مخالفت با  سازي و خيال يههاي خويش را با فرض پژوهش

  .اسالم خودداري نورزيده است
  

  آثار گلدزيهر

 آثار گوناگوني به جاي مانده است و در ميان آثار وي، چند كتاب و مقاله از گلدزيهر
  :بيشتر مورد توجه و نقد قرار گرفته كه عبارتند از

  .Vorlesungen uber den Islamهايي دربارة اسالم   سخنراني-1
اي گرد آورده و به صورت كتاب مستقلّي  ها را در مجموعه گلدزيهر اين سخنراني

و ) 1981سال (كتاب مزبور در اروپا به انگليسي ترجمه و چاپ شده . انتشار داده است
ان مصري، آن را ابتدا سه تن از مترجم. در شرق اسالمي نيز موردتوجه قرار گرفته است

و در ذيل برخي از  ،اند به زبان عربي برگردانده »اإلسالم  فيوالشريعةقيدة الع«با عنوان 
اين سه تن محمد . اند اند و رأي گلدزيهر را رد كرده صفحات آن، تعلقيات كوتاهي آورده

به دليل نقد ايشان . يوسف موسي و عبدالعزيز عبدالحق و علي حسن عبدالقادر نام دارند
ه و كتابي تفتاد محمد غزالي قرار نگرمعاصر مصري، اساختصار، مورد پسند دانشمند 
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 و در مقدمة آن ، در پاسخ گلدزيهر نگاشته است»ة والشريعةدفاع عنِ العقيد«تحت عنوان 
  :نويسد مي

»� �	
G� � p�& �2   �2 ��0;�� �& n���5 5 3 } 4 4x ��
&&� �2 ec} �&� 6��$� �2 \/�Q \x V 5 4
�0�� U</<,�� 6�,/<$0��3 4 5 ����
 qL�> � U/=-$�� UD��� �) � 6�(�7�� |$= 1�h �) 6!�c F � �5 5 53 3 3 5 5
 6�c�2 ��2& j���TV F����$��� g)G� �2 U/���5 V4«1.  

از بدترين آثاري است كه دربارة ) نوشتار گلدزيهر(حق آن است كه اين كتاب  «:يعني
هاي  اند و حاشيه هايي است كه بر اسالم زده ترين طعنه اسالم تأليف شده و از زشت

توان  اي از صفحات در ترجمة عربي آن، آمده سدي محدود و كم اندكي كه در ذيل پاره
  .»آيد  سركش تهمت و ستم به شمار ميدر برابر امواج

 به وسيلة علينقي منزوي از عربي به »اإلسالم  فييعةة والشّرالعقيد«سپس، كتاب 
مترجم، . انتشار يافته است» سالمهايي از ا درس«پارسي ترجمه شده و با عنوان 

  .هاي استادان مصري را حذف كرده و تعليقاتي از خود به كتاب افزوده است پاورقي
  هاي مسلمين در تفسير قرآن  گرايش-2

 در ليدن منتشر شده و از آثار برجستة گلدزيهر به شمار 1920اين كتاب در سال 
 مصري، كتاب مزبور را تحت عنوان دكتر عبدالحليم نجار يكي از نويسندگان. آيد مي
. به عربي ترجمه نموده و حواشي مفيدي بر آن نگاشته است» مذاهب التّفسير اإلسالمي«

  .كند هاي گوناگون مسلمانان را در تفسير قرآن كريم بيان مي اين كتاب ديدگاه
  . ظاهريه، مذهب و تاريخ ايشان-3

بلكه از مذاهب گوناگون خن نگفته در اين كتاب تنها از مذهب ظاهريه سگلدزيهر 
هاي آنان با روش ظاهريان و از اتفاق و  فقهي در جهان اسالمي و از تفاوت روش

                                                           

  .، چاپ قاهره9دفاع عن العقيدة والشريعة، اثر محمد الغزالي، صفحه . 1
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كتاب . اختالف مذاهب مزبور و از سير تاريخي مذهب ظاهريه بحث كرده است
اند و از  اي از آنها هنوز به چاپ نرسيده كند كه پاره گلدزيهر به مĤخذ و منابعي اشاره مي

  .شود ين حيث در خور اهميت شمرده ميا
  .گيري قُدماي اهل سنّت در برابر علوم يوناني  موضع-4

اي به چاپ رسيده و دكتر عبدالرحمن بدوي، ترجمة آن  اين نوشته به صورت مقاله
گلدزيهر .  آورده است»التّراثُ اليوناني في الحضارةِ اإلسالمية« را به زبان عربي در كتاب

! رود  نميردان، انتظا ار به خطاي شگفتي در افتاده كه از خاورشناسي عربيدر اين نوشت
  ).به نقد آثار وي در همين بخش نگاه كنيد(

المستظهري اثر «يا » فضائح الباطنيه« عالوه بر اينها گلدزيهر فصولي از كتاب -5
ر محمدبن اث» التوحيد« به چاپ رسانده و نيز بر كتاب 1916ابوحامد غزالي را در سال 

اي نگاشته و  در مغرب، مقدمهبنيانگذار دولت موحدين ) ملقّب به المهدي(تومرت 
اي همراه كرده و به چاپ  اثر أبوحاتم سجستاني را با ديباچه» المعمرين«همچنين كتاب 
به ويژه آنچه در مقاالت ديگري هم از گلدزيهر به جاي مانده، . رسانيده است

  .اند اپ اروپا از وي آوردهچ »المعارف اسالم ةدائر«
 در ”Gesammelte Schriften“ :اي از آثار گلدزيهر نيز تحت عنوان  مجموعه-6

  .اروپا ضمن چند مجلّد به چاپ رسيده است
  

  نقد آثار گلدزيهر

ها و رسايل مسلمانان داشته و  گونه كه گفتيم گلدزيهر، تتبع بسيار در كتاب همان
 ولي متأسفانه كار خود را با حسن ،المي انباشته استاسآثارش معموالً از ذكر مĤخذ 

به . آورد نيت قرين نكرده و در تحقيق مباحث اسالمي غالباً به پندارگرايي روي مي
ماند و معاني نادرستي را به عبارات روشني  عالوه، گاهي در فهم تعابير عربي در مي
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اي را در اينجا  ها نمونه شسزاوار است براي اثبات هر كدام از اين لغز. دهد نسبت مي
  .بياوريم

 و مؤمنان وعده داده است كه � گلدزيهر دربارة اينكه قرآن كريم به پيامبر اسالم
  :نويسد چنين مي» كند خداوند از آنان دفاع مي«

آميزي در شيوة تصور محمد از اهللا وجود دارد، چون  در اينجا گمراهي افسانه«
آيد تا شريك و ياور پيامبر در  سماني خود پايين ميرساند كه خدا از مقام واالي آ مي

  .1!»جهاد او باشد
آميز را از كدام آية قرآني  ممكن است كساني بپرسند كه گلدزيهر اين تصور افسانه

گلدزيهر در همان صفحه از كتاب خود . دريافته است؟ پاسخ اين سؤال، روشن است
  :آورد واهي ميآية ذيل را به گ) ي در ترجمة عرب30يعني صفحة (

� NN NNχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏùùùù≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω OO OO==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... 55 55ββββ#### §§ §§θθθθ yy yyzzzz  

AA AA‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xx.... �  )38 :حج(  
يانتگر ناسپاسي را كند و خدا هر خ خدا از كساني كه ايمان آوردند، دفاع مي«

  .»دارد دوست نمي
اي دفاع از جبهة مؤمنان از دهد كه خداوند بر آيا به راستي اين آية شريفه، نشان مي

كند؟ يا اين پندار را ذهن گلدزيهر ساخته و  آيد و در جنگ شركت مي آسمان پايين مي
  به آية قرآن افزوده است؟

                                                           

اإلسالم، اثر ايگناس گلدزيهر، ترجمه محمد يوسف موسي و عبدالعزيز عبدالحق و  العقيدة والشريعة في. 1
  .، چاپ قاهره30 عبد القادر، ص  علي حسن
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تأثير كتاب ديني  خوانده، تحت رسد هنگامي كه گلدزيهر آية قرآن را مي به نظر مي
كرده است  ي تفسير ميقرار داشته و قرآن را با نگرش يك يهود» تورات«خودش يعني 

  :خوانيم زيرا در تورات مي
رفت تا راه را به ايشان داللت كند  خداوند در روز، پيشِ رويِ قوم در ستون ابر مي«

تورات، (» .و شبانگاه در ستون آتش، تا ايشان را روشني بخشد و روز و شب راه روند
  ).13سفر خروج، باب 

مصريان را انداخت و اردوي ابر نظر خداوند بر اردوي مصريان از ستون آتش و «
هاي عرّابة ايشان را بيرون كرد تا آنها را به سنگيني برانند و مصريان  آشفته كرد و چرخ
 .!»كند اسرائيل بگريزيم زيرا خداوند براي ايشان با مصريان جنگ مي ينگفتند از حضور ب

  ).14تورات، سفر خروج، باب (
بحان در تورات نظر داشته وگرنه، خداي  گلدزيهر به اين اوصاف خداي س،آري

  :خوانيم آيد چنانكه مي كس در نمي قرآن در تصور و احاطة هيچ

� ωωωω uu uu šš ššχχχχθθθθ ää ääÜÜÜÜ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt ää ää††††  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã �  )110 :طه(  
  .»به دانش بر او احاطه نكنند«

  :فرمايد و بر همة اشياء، چيره و محيط است همانطور كه مي

� 33 33 II IIωωωω rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// && && óó óó xx xx«««« 88 88ÝÝÝÝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ �  )لت54 :فص(  
  .»آگاه باش كه او بر هر چيزي احاطه دارد«

  : چنانكه آمده است،و به هيچ موجودي شبيه نيست

� }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xx.... ÖÖ ÖÖ ïï ïï†††† xx xx«««« �  )11 :شوريال(  
  .»هيچ چيزي همانند او نيست«
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 اگر در قرآن مجيد سخن از دفاع خداوند رفته، شك نيست كه دفاع او از مؤمنان، ،بنابراين
  .بحان، از راه تحكيم روحية مؤمنانماند بلكه خداي س دفاع آدميان از يكديگر نميبه 

� tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 yy yy™™™™ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   .)26 :توبةال(  � ####$$
  .»خداوند، آرامش خويش را بر رسولش و بر مؤمنان فرو فرستاد«

  هاي كافران و ايجاد ترس در دل

� ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ øø øø9999 éé éé'''' yy yy™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... || ||==== ôô ôôãããã ”” ””����9999 $$   )12 :نفالاأل(  � ####$$
  .»هاي كساني كه كافر شدند، هراس خواهم افكند در دل«

بخشد نه با خراميدن از آسمان و شركت در  و امثال اين امور آنان را نصرت مي
ن پس، انس گلدزيهر با عبارات تورات سبب شده تا از آية قرآن چنا! هاي آدميان جنگ

  . نسبت دهد� برداشتي را در نظر آورد و آن را به پيامبر اسالم
نمونة ديگر آن است كه گلدزيهر عقيده داشته كه قرآن، پيامبر اسالم را به عنوان 

علم كالمي «يعني سرمشق و مقتداي مسلمين معرّفي نكرده است بلكه اين » اسوه«
  :نويسد ر اين باره ميو د! است كه چنين ادعائي را به ميان آورده» اسالمي
ترتيب كه صورتي از  علم كالم در اسالم اين مطلب را محقّق شمرده است بدين«

 فضايل را مجسم ناي از باالتري پيامبر ترسيم نموده كه قهرماني برجسته و نمونه
سازد، نه كسي كه تنها ابزار وحي الهي بوده و وسيلة نشر كالم خدا در ميان مردم  مي
رسد اين را خودِ محمد نخواسته است  با اينكه به نظر مي. شده است ده ميايمان شمر بي

رسان و دعوتگر به  زيرا وي گفته كه خداوند او را به عنوان گواه و نويدبخش و بيم
) 46 و 45 :االحزاب سوره (.و چراغي تابان، فرستاده استسوي خدا ـ به فرمان او ـ 
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اقل او سرمشق نيكو نيست مگر در پرتو اميد به يعني او راهنما است نه الگوي برتر يا ال
  .1»)21 :األحزاب سوره(خدا و ياد بسيار از خدا 
 زيرا ،شود گلدزيهر در پايان سخن، سخت به تنگنا افتاده است چنانكه مالحظه مي

 را گواه و نويدبخش و � آشكارا ديده كه قرآن مجيد در همان سورة احزاب كه پيامبر
�«ي اهللا و چراغ تابان خوانده، وي را رسان و داعي إل بيم��� 
نيز » سرمشقي نيكو =  ��

اي  ازاين رو چاره) كند و او اين وصف را در قرآن، انكار مي (،توصيف كرده است
سرمشق نيكو  «:افزايد كه از ديدگاه قرآن، پيامبر انديشيده و اين قيد را بر سخن خود مي

خبر از آنكه اين معني، از  بي. »يار از خدانيست مگر در پرتو اميد به خدا و ياد بس
كند زيرا اين قيد در پي آيه، مربوط به  ناآگاهي او نسبت به زبان عرب حكايت مي

 پيروي كنند و او را سرمشق قرار دهند نه مربوط به � كساني است كه بايد از پيامبر

�« :كه اگر چنين بود جا داشت شرط مزبور به صورت! خود پيامبر�> �Q4 � �� ��c-� lll« 
�� �� «بيايد، نه به شكل c-� ��> �Hlll« .اصل آية شريفه در قرآن كريم چنين است:  

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### tt tt���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### #### ZZ ZZ4444KKKK ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... �  )21 :حزاباأل(  
در رسول خدا سرمشقي نيكو است، براي هر كس كه به ) لمانانمس(براي شما «

  .»خدا و روز بازپسين اميدوار باشد و خدا را بسيار ياد كند

�� ��«در اينجا به اصطالح أدبي، c-� ��> �H« بدل از »;�e شود  مي شمرده »�*4
  .1گفته است» كشّاف«در تفسير » زمخشري«چنانكه 

                                                           

  .33اإلسالم، صفحه  العقيدة و الشريعة في. 1
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پيامبر در صورتي سرمشق  «:يم قيد كرده باشدنگهي به فرض آنكه قرآن كر آو
 چنين اميدي به � مگر پيامبر» ديگران است كه به خدا اميد داشته و او را بسيار ياد كند

  !كرد؟ خدا نداشت و او را اندك ياد مي
   :نظر كنيم مگر قرآن مجيد تصريح نكرده است كه از اين هم كه صرف

� yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 @@ @@,,,, èè èè==== ää ääzzzz 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  )4 :قلمال(  
  .»تو خوي بزرگي داري«

پيروي ) كه داراي خوي بزرگي است(از پيامبر  همه بايد :و مگر قرآن كريم نفرموده
  كنند؟

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? ©© ©©!!!! $$ $$#### ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö7777 ÎÎ ÎÎ6666 óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$   )31 :آل عمران( � ####$$
ما را دوست داريد، پس مرا پيروي كنيد تا خدا ش  اگر خدا را دوست مي:بگو«

   .»بدارد
  و

� çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ss ss???? �  )158 :عرافاأل(  
  .»او را پيروي كنيد، باشد كه هدايت شويد«

گويد؟ و ادعاي وي كه قرآن، محمد را سرمشق اخالقي  پس گلدزيهر چه مي
  چه سهمي از حقيقت دارد؟! مسلمانان قرار نداده است

تي در ذهن داشته و سپس در متون اسالمي به دنبال ها و فرضيا گلدزيهر تئوري
اي از موارد به  از اين رو در پاره! گشته تا خياالت خود را به اثبات رساند ميدستاويزي 

 .را در نيافته و سخنان نامناسبي به ميان آورده استخطا افتاده و گاهي هم عبارات عربي 

                                                                                                                                                    

1 .»\��,> *;� �2 J�= 4�� ��c-� ��> �H� 4 � :*+�2 �2� �H ,���$w0
� ���<�� 4 �  21تفسير كشّاف، ذيل آيه . (»3

  ).، چاپ بيروت531، صفحه 3سوره احزاب، ج 
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كه بحث گسترده در اين (ا نشان دهيم هاي او ر اينجا بر آن نيستيم تا همة لغزشما در 
شناسي  اي كه آورديم سليقة گلدزيهر را در اسالم دو نمونه) كتابي مستقل الزم داردباره، 

هاي وي را در  با وجود اين، نمونة ديگري از ميان نوشته. سازد اي روشن مي تا اندازه
  .دآوريم تا شيوة كار اين خاورشناس نامدار بيشتر روشن شو اينجا مي

كوشد تا  مي» گيري قدماي اهل سنّت در برابر علوم يوناني موضع«گلدزيهر در مقالة 
مخالفت » منطق يوناني«نشان دهد كه امامان شيعه هم مانند بزرگان اهل سنّت با 

آمده استناد » اصول كافي« كه در �به روايتي از امام صادقاند و در اين باره  داشته
  :ست كه امام صادق فرمودروايت مزبور چنين ا. كند مي

»����,) g�h *0$�
 �h¡) ,5�� �) ���<;0� �0K n��H� *� J�:� @ r���� �Q4 � e3 3 3e e 4 x: @Q \�Q @ 3
!�M \<O�> �/� [��� �K����5 5 4 3 e«1.  

  :نويسد و مي! پنداشته» فنّ منطق«را در اين روايت، به معناي » المنطق«گلدزيهر واژة 
حظة اين نكته را از دست ندهيم كه اين گونه برحذر داشتن در اينجا الزم است مال«

  2!»نگرد مياي صادر شده كه در عقايد همچون معتزله  از فنّ منطق، از سوي فرقه
 و به ،با آنكه كلمة منطق در حديث مزبور، مصدر ميمي از فعل نطقَ ينطقُ است

 �حديث امام صادقندارد و مفهوم » فنّ منطق«آيد و ربطي به  مي» سخن گفتن«معناي 
  :اينست كه

. كنند گويند تا آنجا كه در ذات خدا نيز تكلّم مي مردم پيوسته در هر چيز سخن مي«
 هيچ معبودي نيست جز :بگوييدآوردند، پس چون شنيديد كه از اين امر سخن به ميان 

  .»اي كه مثل و مانند ندارد آن يگانه
                                                           

توانيد  ، چاپ بيروت مي92، صفحه 1األصول من الكافي، تأليف شيخ كليني، ج : اين حديث را در. 1
  .مالحظه كنيد

  .، چاپ بيروت150الحضارة اإلسالمية، مقاله گلدزيهر، صفحه  ليوناني فيا التّراث. 2
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حديث بنگرد، مفهوم آن را به آساني هر كس از زبان عربي آگاه باشد و به سياق اين 
=�� ¢ :حديث مذكور را دركند محمدبن يعقوب كليني  يابد به ويژه كه مالحظه مي درمي

U/�/;�� �) �	;�� � �+���3 5 5 5 شيعه از است و قصد داشته تا نشان دهد كه امامان  آورده 3£
 اثبات تئوري ولي گلدزيهر كه براي. اند سخن گفتن در چگونگي ذات خدا، نهي كرده

البته با . شود از درك اين امر روشن غافل مانده است خود، به هر دستاويزي متوسل مي
  .چنين روشي در كار تحقيق، نتوان اسالم را به درستي شناخت و از حقايق آن آگاه شد



   خاورشناس فرانسوي،رژي بالشر
  

  زندگينامة علمي بالشر

تر  شناسيم كه در كار خود از ديگران عميق ميدر ميان خاورشناسان اروپايي كساني را 
هاي آنان و روش كارشان، سرمشق ساير  اند به طوري كه پژوهش تر بوده و برجسته

 )Regis Blachere(از جملة اين گروه رژي بالشر . مستشرقان قرار گرفته است
ز قرن  ميالدي يعني در آغا1900بالشر در سال . توان نام برد خاورشناس فرانسوي را مي

تولد وي، در . بيستم زاده شد و پس از هفتاد و سه سال عمر، زندگي را بدرود گفت
پس از . گذرانيد) كازابالنكا(حوالي پاريس رخ داد و دورة دبيرستان را در مراكش 

تحصيالت دبيرستاني، براي آموختن زبان عربي به الجزائر رفت و در دانشكدة ادبيات 
سپس در مدرسة موالي . التحصيل شد  از آنجا فارغ1922نويسي كرد و در سال  نام

تري پرداخت و آنگاه در همان مدرسه به كار تدريس  عالييوسف در رباط به تحصيالت 
بنيانگذاري شد، » مؤسسة مطالعات عالي مراكش« كه 1929در سال . اشتغال يافت

سپس به . مه داد ادا1935مديريت مدرسة مزبور را به عهده گرفت و اين كار را تا سال 
در پاريس راه يافت و رسالة دكتراي خود را در آن مدرسه با » هاي شرقي مدرسة زبان«

دو سال بعد، بالشر در دانشگاه سوربن به مقام استادي در زبان عربي . موفقيت گذراند
 اين 1950هاي شرقي را بر عهدة وي نهادند و تا سال  سپس ادارة مدرسة زبان. رسيد

مؤسسة مطالعات اسالمي « مدير 1965 تا 1956از سال .  بر عهده داشتمسؤوليت را
و در .  انتخاب شد» دوفرانستويانست« به عضويت 1972بود و در سال » كادمي پاريسا

  . در پاريس در گذشت1972اوت 
اي از تحصيالت عربي خود را در  شود، بالشر بخش عمده چنانكه مالحظه مي

و از مسلمانان بهره گرفت و بيشتر معلومات وي در رشتة مراكش و الجزاير گذرانيد 
و كتب دانشمندان اسالمي برگرفته شده است و اگر در كار خود شناسي نيز از آثار  اسالم
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 است كه در اين باره بويژه (Methode)مرهون اروپاييان باشد، بيشتر در شيوة پژوهش 
  .تأثير او قرار داشته است تحت خاورشناس آلماني، سود جسته و )Noldeke(از نولدكه 

  
  آثار بالشر

ها و مقاالت گوناگوني دربارة ادب عربي و آيين اسالمي به جاي  از رژي بالشر كتاب
اي از   و برخي از مسلمانان پاره،اند مانده كه ناشران فرانسوي همه را به چاپ رسانيده

  .اند آثار او را به عربي و فارسي، ترجمه كرده
  :ت بالشر كه ما تاكنون از آنها آگاهي يافتيم بدين قرارندها و مقاال كتاب

 نخستين كتابي كه بالشر به تأليف آن پرداخته، رسالة دكتراي او است كه آن را -1
به نگارش درآورده و با ) ق .   ه354متوفّي به سال (دربارة أبوطيب متنبي، شاعر سوري 

 ”Un Poete arabe du Iv Siecle de l’hegire About-tayyib-Almotanabbi“عنوان 
اين كتاب . انتشار يافته است» شاعري عرب از سدة چهارم هجري، أبوطيب متنبي «:يعني

به زبان عربي برگردانده شده و ) از نويسندگان عرب(به وسيلة دكتر ابراهيم الكيالني 
بالشر در . است به چاپ رسيده »دراسة في التاريخ األدبي أبوطيب المتنبي،«تحت عنوان 

كند و فصل  اين رساله، از زندگاني شاعر و اوضاع اجتماعي و سياسي عصر وي ياد مي
دهد و سابقة پژوهش در احوال  اختصاص مي» متنبي و خاورشناسان«پاياني كتاب را به 

  .كند و آثار وي را در ميان مستشرقان بيان مي
 در دوران ناپختگي از عمر خود به دانيم كه به نظر بسياري از محقّقان ما، متنبي مي

اما چون كارش به . ادعاي نبوت برخاسته و عبارات مسجع و مقفّي نيز پرداخته است
از اين رو خاورشناسان . ناكامي كشيده، راه توبه پيش گرفته و به شعر بسنده كرده است

اما ! دشون دهند و گاهي منكر ادعاي وي مي به پژوهش در احوال وي عنايتي نشان مي
بالشر از عذرهايي كه متنبي دربارة كار نابخردانة خود آورده، بدين نتيجه رسيده كه وي 
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شمارد و  از آن ادعا دور نبوده است جز آنكه ادعاي او را همسان دعاوي ائمة قرامطه مي
  .1پندارد تأثير آنان مي وي را تحت

 نام دارد كه ”Histoire de la literature Arabe“ : دومين كتاب از آثار بالشر-2
بالشر در اين كتاب از جغرافياي سرزمين عرب و . است» تاريخ ادبيات عرب«معادل با 

اي از اشعار دوران جاهليت و ظهور قرآن  تاريخچة خطّ عربي آغاز نموده و به ذكر پاره
كريم و پيدايش خطيبان و شاعران و رواج أمثال و قصص و جز اينها در دورة اسالمي، 

كتاب مزبور را نيز آقاي دكتر ابراهيم الكيالني به عربي و بخشي از آن را . رداخته استپ
ديدگاه ما مسلمانان با بالشر در اين مباحث . اند اقاي دكتر آذرنوش به فارسي برگردانده

 و به نظر ما، وي در اين كتاب به اشتباهات گوناگون در افتاده است كه .تفاوت دارد
  . را در همين مقاله خواهيم آورداي از آنها نمونه
اثر ابوالقاسم » طبقات األمم«اي به زبان فرانسه از كتاب   سومين اثر بالشر، ترجمه-3

زيسته، كتاب مزبور در زمينة  صاعد ابن احمد اندلسي است كه در قرن پنجم هجري مي
  .تاريخ تمدن و نژادهاي بشري تأليف شده است

 ”le Probleme de Mahomet“اري است با عنوان  چهارمين كتاب بالشر، نوشت-4
 را � بالشر در اين كتاب به گمان خود شرح زندگاني پيامبر اسالم. »مسألة محمد«يعني 

 به نگارش درآورده و پرواضح است كه (biographie Critique)به صورتي نقّادانه 
  .هاي نادرست خالي نيست رسالة مزبور، به نظر ما از داوري

اي است بر ترجمة وي از قرآن كريم تحت عنوان  ن كتاب بالشر، مقدمه پنجمي-5
“Introduction au coran” كه به وسيلة آقاي دكتر محمود راميار به فارسي ترجمه شده 

اي از مواضع از انصاف  اين كتاب در پاره. انتشار يافته است» در آستانة قرآن«و با نام 

                                                           

اثر بالشر، ترجمه دكتر » التاريخ األدبي أبوطيب المتنبي، دراسة في«:  از كتاب106 و 105به صفحات . 1
  .ابراهيم الكيالني، چاپ لبنان نگاه كنيد
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با وجود اين، خطاهايي را نيز . پذيرد ا نميهاي خاورشناسان ر دور نشده و تندروي
  .اي از آنها خواهيم پرداخت توان در آن يافت كه در همين مقاله به ذكر نمونه مي

اين ترجمه، به . اي است به زبان فرانسه از قرآن كريم  ششمين اثر بالشر، ترجمه-6
ولي » 1دههاي اروپايي شناخته ش هاي قرآن به زبان يكي از بهترين ترجمه «:قولي
اي از آنها را نشان  اي از مواضع، چشمگير است چنانكه نمونه هاي مترجم در پاره لغزش

  .خواهيم داد
اي به سه زبان عربي، فرانسه و انگلسي است تحت   هفتمين اثر بالشر، تهية لغتنامه-7

 بالشر اثر مزبور را با همكاري مصطفي ”Dictionaire Arabe-Fracais-Anglais“نوان ع
. ويمي و كلود دنيزو تهيه كرده و آن را در سه مجلّد بزرگ به چاپ رسانده استش

هاي لغوي در فرهنگ ايشان، هم شامل لغات  اند كه پژوهش مؤلّفان اين كتاب قيد كرده
هاي نو را در بر دارد چنانكه اين جمله در روي جلد كتاب ديده  شود و هم واژه كهن مي

  .”langue classique et moderne“ :شود مي
-que saisدانم؟  چه مي« هشتمين اثر بالشر، جزوة كوچكي است كه در مجموعة -8

je « قرآن «تحت عنوان =le coran «مقدمة «اين جزوه، پس از . به چاپ رسيده است
از (جزوة مزبور را رضا سعادت . اي از آن را در بر دارد نگاشته شده و خالصه» قرآن

نزوله، تدوينه، (القرآنُ «اند و آن را با عنوان  ربي برگرداندهبه زبان ع) نويسندگان عرب
وتأثيره در بيروت به چاپ رسانده است» )ترجمته.  

است كه اثري ارزنده در فقه » الصاحبي« نهمين اثر بالشر، نظارت در چاپ كتاب -9
م قرن شود و از آثار أبوالحسين احمدبن فارس از دانشمندان و أعال اللّغه شمرده مي

و جبور عبدالنّور ) از دانشگاه پاريس(اين كتاب، با نظارت بالشر . چهارم هجري است

                                                           

  ).3مقدمه، ص (، چاپ تهران در آستانه قرآن، اثر بالشر، ترجمه دكتر محمود راميار. 1
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ر چاپ درآمده و مصطفي شويمي نيز تحقيق نصوص و به زيو) از دانشگاه لبنان(
  .نويسي آن را بر عهده گرفته است مقدمه
 در توان مجموعة مقاالت و رسايلي برشمرد كه وي  دهمين اثر بالشر را مي-10
بن أحنف و   عباس: و دربارة شاعراني چون،نگاشته) چاپ اروپا( اسالم المعارف ةدائر

أبوصخر هذلي و أخطل و عمروبن كلثوم و عنتره و ذوالرّمه و بشّاربن برد و فرزدق و 
المعارف بزرگ فرانسه  جز ايشان تحقيق كرده است و همچنين مقاالتي كه در دائره

  .معرّي و ديگران دارددربارة أبونواس و شوقي و 
ها و مقاالتي است كه از بالشر چاپ شده و اغلب در دسترس ما قرار  اينها كتاب

  .خبريم گرفت و از ديگر آثار وي ـ اگر چيزي داشته باشد ـ بي
  

  نقد آثار بالشر

تأليفات بالشر به لحاظ ارجاع به مدارك و مĤخذ فراوان، در خور اهميت است و تنها 
همچنين . شود هاي او بنگريم، اين امر به روشني اثبات مي كتاب»  شرقيمنابع«اگر به 

گيرد و آراي غريب  هاي خاورشناسان فاصله مي ورزي اي مسائل، از غرض بالشر در پاره
هاي وي پذيرفتني نيست و خطاها و تناقضات  البته همة برداشتولي . پذيرد آنان را نمي

  .شود گوناگوني در آنها يافت مي
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 .1شود اي از اين خطاها، جزئي است و از عدم دقّت وي در زبان عربي ناشي مي پاره
توان آنها را مولود اشتباه در  هاي بالشر به شكلي است كه نمي اما بيشتر لغزش

 از سورة اعراف كه تعبير 158به عنوان نمونه بالشر در ترجمة آية . شناسي دانست زبان
 le Prophete“ 2فرانسوي به كار رفته، معادل � اسالمبراي پيامبر گرامي » النبي األمي«

des Gentils”پيامبر گروهي كه «يا » پرستان پيامبر بت«و اين ترجمه، با .  را آورده است
» پيامبر ناخوانا و نانويسا «:كند در حالي كه آية كريمه از برابري مي» كتاب آسماني ندارند

و  ،در آية باال، مفرد است نه جمع» األمي «دانند كه وازة گويد و اهل زبان مي سخن مي
و اگر قرار بود كه قرآن كريم ! ليهإ به كار رفته نه مضاف» النّبي «نيز به عنوان صفت براي

برد و به  را به كار مي» نبي الوثنيين «:ياد كند، تعبيري همچون» پرستان پيامبر بت«از 
را » بي األميينن «:آمد  باشد، الزم ميپرست يا غير اهل كتاب فرض آنكه معناي أمي، بت

                                                           

برگردانده  ”Sourate la Genisse“را به » سورة البقرة«مانند آنكه بالشر در ترجمه خود از قرآن كريم، . 1
عالمت تأنيث نيست بلكه بر » البقرة«ولي حرف تاء در آخر واژه . است» ماده گاو«كه به معناي سوره 

از ) الشجرة و الثمرة و امثال اينها: مانند(آيد  مي» يك گاو«به معناي » البقرة«كند و  داللت مي» وحدت«
گاهي حرف تاء از آخر كلمه حذف شده و ) اسرائيل در خالل داستان گاو بني(اينرو در متن قرآن كريم 

¨¨: فرمايد مي ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� ss ss)))) tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttµµµµ tt tt7777≈≈≈≈ tt tt±±±± ss ss???? $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã)  البقرة«و نيز تعبير ) 70، آيه 2سوره كه خود بالشر در »خصاء 

آيد كه اگر در   مي» اخته كردن يك گاو«آورده، به معناي ) ، چاپ پاريس747، ص 2ج (اش  غتنامهل
آمد زيرا گاو  بود، بديهي است كه تركيب نادرستي از كار در مي» ماده گاو«اين تركيب، البقرة به معناي 

��"�«نامه عربي  در واژه! كنند ماده را اخته نميH� �-Y&e«خوانيم  نيز مي :» b,R j-,���� ��c *
� ,-,���e V
��c �2 �K�� \L& �< !�o� \0<X� WLQ� �OL��� ->��� �<V � e 3 3e 5 البقر، اسم جنس است و البقرة، بر «: يعني. »3

در آخر لفظ بقرة، تنها از آن رو در آمده كه بر يك رأس از ) يا تاء(شود و هاء  گاو نر و ماده اطالق مي
  .»جنس گاو داللت كند

2 .le Coran p. 466 (Paris-1949) 
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يعني هم واژة اخير را به صورت جمع آورد و هم نسبت ! »يالنّبي األم«به كار برد نه 
ها در تونس و الجزائر، عربي  آيا بالشر كه سال. ميان دو كلمه برقرار كند» اضافه«

 و جمع يا صفت و از درك تفاوتي كه ميان مفردآموخته و در سوربن آن را درس داده 
. پاسخ اين پرسش از نظر ما دشوار نيست! اليه وجد دارد، ناتوان مانده است؟ مضاف

خواسته اعتراف كند كه پيامبر ارجمند اسالم، ناخوانا و نانويسا بوده است  بالشر نمي
گيرد و متأسفانه به اين غلط فاحش  ناگزير در ترجمة قرآن راه توجيه را پيش مي

شاهدي كه بر ادعاي خود داريم آن است كه . از امثال او بسيار بعيد استافتد كه  درمي
 �  از سورة عنكبوت كه بر ناخوانا و نانويسا بودن پيامبر اكرم48بالشر در ترجمة آية 

داللتي بس روشن دارد نيز تحريفي آشكار روا داشته كه هر كس با ادب عربي سروكار 
  :آية مزبور چنين است. يابد گاهي ميداشته باشد به سهولت از انحراف وي آ

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷FFFF ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ’’ ’’ÜÜÜÜ èè èèƒƒƒƒ rr rrBBBB šš šš



 ÎÎ ÎÎΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// (( (( #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

zz zz>>>>$$$$ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ ^^ ^^ωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ öö öö6666 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )48 :عنكبوت(  � ####$$
خواندي و به دست خود  هيچ كتابي را نمي) نزول قرآن(تو پيش از آن «

  .»كردند  در كار تو ترديد مينوشتي كه در آن صورت، اهل باطل نمي
 پيش از نزول قرآن هيچ � دارد كه پيامبر اسالم اين آية شريفه به صراحت اعالم مي

اي كه بر قرآن نگاشته، دربارة  ولي بالشر در مقدمه. كتابي را نخوانده و خطّي ننوشته بود
  :نويسد مفهوم اين آيه مي

“Mohometn’s par recite ou recopie les ecritures juives et chretiennes. Il ne 

permet pas d’inferer qu’il fut capable ou incapable de le faire”.
1 

                                                           

1 .Introduction au coran. P. 10 (Paris-1991)  
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هاي كليمي و مسيحي را از حفظ  محمد كتاب) مقصود قرآن آنست كه( «:يعني
توانسته  توان فهميد كه او مي و از اين عبارت نمي. نداشته و يا رونويسي نكرده است

  !»توانسته؟ يسد يا نميبخواند و بنو
طور مطلق كتابي نخوانده سخن  ترديد آية مزبور از آن كه پيامبر اسالم، به با آنكه بي

در اينجا . چنين قيدي در آية كريمه نيست! گويد نه از خواندن كتب كليمي و مسيحي مي
 آمده و داللت # ...�	+	! > ;�:	 0	3�� . +�*� 97������كه اسم نكره باشد در سياق نفي » كتابٍ«واژة 

دارد بر آنكه پيامبر ارجمند اسالم، پيش از بعثت هيچ كتابي را نخوانده و خطّي ننوشته 
  .»كند نكره در سياق نفي، افادة عموم مي «: زيرا به قول اهل ادب،است

شناسي مستشرقان، همواره قواعد و ضوابط   در اسالم:از اينجا است كه بايد گفت
. كند بر فهم آنان حكومت مي! »اهداف خاص« در بسياري از موارد حاكميت ندارد بلكه

خبر  وگرنه چگونه ممكن است كه استاد زبان عربي، از اين قواعد مسلّم و روشن بي
  مانده باشد؟

به » تاريخ ادبيات عرب«هاي بالشر، ادعايي است كه در كتاب  نمونة ديگر از لغزش
  :ويسدن پروايي مي ميان آورده و با كمال بي

اي ميان مفاهيم و معاني شاعران پيش از اسالم و شاعران آغاز  فاصلهوحي محمدي، «
  .1»!اسالم به وجود نياورد

پرستان عرب را دربارة  آيا به راستي باوركردني است كه آيين اسالم، عقايد بت
خداشناسي و سراي ديگر و شيوة زندگاني، دگرگون ساخته باشد ولي در شعر آنان 

مگر شعر، با ايمان و انديشة آدمي پيوند ندارد و از ! به جاي ننهاده باشد؟تأثيري 
اندازهاي معنوي انسان در زندگي، به كلي جدا است؟ آيا بالشر كه كتاب مبسوطي  چشم

عرب نگاشته، خبر نداشته است كه شاعران دورة جاهليت در اشعار خود، دربارة ادبيات 

                                                           

  .، چاپ تهران)از مقدمه مؤلّف (17، ص 1آذرنوش، ج . تاريخ ادبيات عرب، اثر رژي بالشر، ترجمه دكتر آ. 1
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ه آباء و اجداد و وصف زنان زيبا و توصيف اسب و ها و افتخار ب بيشتر به ستايش بت
پرداختند و چون اسالم از افق ايشان سر زد و  مي... ها  شراب و مباهات به قتل و غارت

گروهي از آنان به ياري پيامبر اسالم برخاستند، جز دربارة توحيد خداوند و ستايش او و 
آنان به » خمريات«رودند و شعري نس... آداب حسنه و دفاع از رسول خدا و پيروانش 

مگر رژي بالشر، آثار شاعران مسلمان را در دورة جاهليت مبدل گشت؟ » إسالميات«
  :گفتند بن ثابت أنصاري مي نديده كه همچون حسان

�>�<2 ��>�0) ��ZL�F e  
 

 !�,<�� �++�+�� �2 ��
&�e 3 F1  
 

  :يعني
  شويم نوشيم و آنگه چون اميران مي باده مي

 

  �شويم يدار رقيبان همچو شيران ميوقت د  
 

داند كه قرآن ميان شاعران  شگفتا كه بالشر خود به ترجمة قرآن كريم دست زده و مي
نهاده و راه هر كدام بازمانده از دوران جاهليت و شاعراني كه اسالم را پذيرفتند، تفاوت 

  :فرمايد  چنانكه مي،را در شعر از يكديگر جدا شمرده است
�	6=>��	�����!	?��� �@�A�6�7,3	� BC�	2 *  

�.����A	� DE�	� FG < ��% �@�A,-� 	2	0 �@�� *  
�. �	6�H	� $ !	+ �. �. I	� �@�A,-�	� *  

�$�� !	+ ���6	J �*�+ ���2	K	3�-�	� 5�L�4< 	����� ���2<M	� �N!	���!,K�� �. ���	�	� �.�;	+O 	*������ 
�.���� P...#3.  
  :ييعن

                                                           

  .، چاپ مصر104، ص 4الدين احمد نويري، ج  األدب، اثر شهاب نهايةاألرب في فنون. 1
  . بيت، از نويسنده اين مقاله استترجمه. 2
  .227 تا 224سوره شعراء، آيه . 3
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  .كنند گمراهان، شاعران را پيروي مي«
  آيا نديدي كه شاعران در هر وادي سرگردانند؟

  !كنند ها عمل نمي گويند كه خود بدان و سخناني مي
و مگر آنان كه ايمان آوردند و به كارهاي شايسته پرداختند و خدا را بسيار ياد كردند 

  .»...ياري نمودند حق را ) به زبان شعر(پس از آنكه ستم بر ايشان رفت، 
نتوانسته » تاريخ ادبيات عرب«و باز هم جاي شگفتي است كه بالشر در همان كتاب 

  :بن ثابت انكار كند و گفته است نفوذ و تأثير اسالم را در اشعار حسان
بديهي جلوه ) كه از حسان سر زده(در اين قبيل اشعاري در حقيقت، تأثير اسالم «
شود چگونه ممكن است  ر مردي كه ستايندة اسالم شمرده ميدانيم اشعا كند و نمي مي

  1»!جز اين باشد؟
در مقام اعتذار برآمده و » تاريخ ادبيات عرب«با اين همه، مترجم فارسي كتابِ 

اي ميان معاني  نمود وحي محمدي فاصله كه ادعا مي(كوشيده تا با توجيه سخن بالشر 
و در اين باره ! ي را از خطا تبرئه كندو) شعر در جاهليت و اسالم پديد نياورد

  :نويسد مي
شايد مراد مؤلّف بيشتر آن باشد كه در ساختمان ظاهري شعر عربي، جاهلي و «

  .2!»اسالمي تغيير حاصل نگرديده

                                                           

و في الحقِّ فإنَّ التأثيراتِ اإلسالمية في «: مترجم عربيِ كتاب، عبارت بالشر را چنين ترجمه كرده است. 1
مادح هذا العملِ الشّعري تبدو بديهيةً و ال ندري كيف تكون غيرَ ذلك في أشعارِ رجلٍ كانَ يعتبرُ 

  ).، چاپ بيروت349األدب العربي، ص  تاريخ (»اإلسالم؟
  . از مقدمه17آذرنوش، پاورقي صفحه . تاريخ ادبيات عرب، ترجمه دكتر آ. 2
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م آن را به فارسي كتاب بالشر چنانكه خود مترجم محتر در متن :با آنكه اوالً
ساختمان ظاهري «آمده است، نه » اعرانمفاهيم و معاني ش«اند، سخن از  برگردانده

  .1!»شعر
اي واضح تأكيد نموده و   بالشر اين مسأله را در جاي ديگر از كتابش به گونه: ثانياً

  :نويسد  چنانكه مي،راه توجيه و تأويل را بر خوانندگان بسته است
رسم اين است كه به پيروي از دانشمندان مسلمان قرون وسطي همه، وحي الهي را «
 ميالدي بر پيامبر نازل شد، عاملي به شمار آورند 623 ميالدي تا 612هاي  ه بين سالك

لكن اين عقيده در حقيقت . كه در تحول ادبيات عرب شكاف يا توقّفي به وجود آورد
خواستند انقالبي را كه اسالم در  اشتباه است و اين اشتباه از آنجا برخاسته كه مردمان مي

  .2»ي خاورميانه به وجود آورد، در زمينة ادبيات نيز بازيابندتاريخ سياسي و مذهب
به » تحول ادبيات عرب«شود در اينجا به صراحت، سخن از  همانگونه كه مالحظه مي

كند كه انقالب ديني و  و بالشر انكار مي. ميان آمده است نه ساختمان ظاهري شعر
 و البته رأي وي، ادبيات را به كلي .سياسي اسالم، در تحول ادب عربي مؤثّر افتاده باشد

پرست و  كند و ميان اشعار شاعران بت هاي ديني و امور سياسي جدا مي از انديشه
و اين ادعا جز ! بيند خوشگذران و شاعران يكتاپرست و پرهيزكار تفاوتي نمي

  .اي ندارد پردازي مايه خيال

                                                           

 تحدثْ رسالةُ محمدٍ انقطاعاً لم«: نويسد مترجم عربيِ كتاب نيز با مترجم پارسي، هماهنگ است و مي. 1
  العربي،  تاريخ األدب (»الّالحقينَ الّذين جاءوا عقب اإلسالمِ مباشرةًفي مفاهيمِ الشُّعراءِ السابقينَ و 

  ).13ص 
، ترجمه »األدب العربي تاريخ«: مقايسه شود با. 131تاريخ ادبيات عرب، ترجمه دكتر آذرنوش، ص . 2

  .107دكتر الكيالني، ص 
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ز مباحث، راه اغراق و هاي بالشر آن است كه وي در برخي ا نمونة ديگر از لغزش
مثالً در اينكه آيا از روزگار پيامبر اسالم . شود گويي دچار مي پيمايد و به تناقض مبالغه مي

  :نويسد مي» تاريخ ادبيات عرب«هيچ نثري به ما رسيده است يا نه؟ بالشر در كتاب 
دت همچنين شايستة تذكر است كه جعل، نه تنها شعر بلكه آثار منثور را نيز به ش«

اين توان قاطعانه گفت به استثناي قرآن، حتي يك سطر از نثر  فرا گرفت به نحوي كه مي
  .1»روزگار به دست ما نرسيده است

 خود وي در صفحات پيشين از همين كتاب :در پاسخ بالشر كافي است كه بگوييم
در آثار نامة منثور ميان پيامبر اسالم و يهوديان مدينه كه  نمايد كه پيمان اعتراف مي

  :نويسد چنانكه مي! اسالمي نقل شده، كامالً صحيح است
ترند اگرچه  هاي فوق غني در عوض، متون نسبتاً مفصلي در دست داريم كه از كتيبه«

هايي كه  اين متون عبارتند از معاهدات پيامبر و يا نامه. محتواي آنها چندان متنوع نيست
اما همة دانشمندان در . اند ادشاهان معاصر فرستادهايشان براي سران قبايل يا اميران و يا پ

اي  مانند رساله(معهذا مدارك كامالً صحيح . القول نيستند مقدار صحت اين مدارك متّفق
 وضعيت مسلمانان و يهوديان 622كه در آن، پيامبر پس از ورود به شهر مدينه در سال 

  .2»يت قرار دارندشناسي در درجة اول اهم از نظر زبان) را مشخص كرده است
گويي، بالشر را به تناقض افكنده و گاه مطلبي را كامالً صحيح  بينيد كه اغراق مي

  !نمايد شمارد و سپس آن را انكار مي مي

                                                           

، ترجمه »األدب العربي ريختا«: مقايسه شود با. 276تاريخ ادبيات عرب، ترجمه دكتر آذرنوش، ص . 1
  .205دكتر الكيالني، ص 

، ترجمه »األدب العربي تاريخ«: مقايسه شود با. 105تاريخ ادبيات عرب، ترجمه دكتر آذرنوش، ص . 2
  .92دكتر الكيالني، ص 
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وي خليفة  :هاي بالشر اين است كه گويي ها و تناقض بازهم نمونة ديگر از لغزش
اي  نگارش قرآن، به دستهكند كه براي اهتمام به  بن عفّان را متّهم مي سوم عثمان

: و نيز أبي بن كعب را در ميان آنها تعيين نكرد تاطالب  بن ابي مأموريت داد ولي علي
تاج افتخار تهية يك نص قرآني را براي جامعة اسالمي، بر سر يك دستة مكّي «

  .1!»بگذارد
خود ونه كه  و همانگ2با آنكه علي بنابر آثار موثّق، كار عثمان را كامالً تصويب نمود

بن كعب هم يك يا دو سال قبل از آنكه   أبي،بالشر در صفحات پيشين آورده است
ها   اين قبيل لغزش3!عثمان هيئتي را براي كتابت قرآن گرد آورد، دار فاني را وداع گفت

دهد كه بالشر اهداف   و نشان مي،آور است در كار يك خاورشناس ورزيده، شگفت
توجه به جوانب بحث، گرفتار خطا و تناقض  ده و از همين رو بيكر اي را دنبال مي ويژه

  .شده است
انگيزتر آن است كه بالشر عقيده داشته كه پيامبر اسالم در زمان حيات خود،  شگفت

به تهية مصحفي كه جامع آيات قرآني باشد اهتمام نورزيد و دليل اين كار را چنان 
چنانكه !! دانستند مي» كفر« بدان عمل را پندارد كه شايد پيامبر و يارانش اقدام مي
  :نويسد مي

                                                           

  .76در آستانه قرآن، اثر بالشر، ترجمه دكتر محمود راميار، ص . 1
كتابت قرآن تعيين كرد شركت نداشت ولي آثار موثّقي كه رسيده هرچند علي در هيئتي كه عثمان براي . 2

ها نپرداخت و كار عثمان را  دهد كه آن حضرت در زمان خالفت خود، به اصالح مصحف نشان مي

� ��$>1O2 pK�7H� �) q ���] ($1 «: صريحاً تأييد نمود چنانكه فرمودWO qY� ������ q�> ��4 3 4 5 e 4 e4 4 �
�WOe«) اگر در روزگار عثمان، «: يعني...) ، چاپ مصر و مدارك ديگر 23ر سجستاني، ص المصاحف، اث

  .»كردم ها كرد من نيز مي من والي بودم همان كاري را كه او درباره مصحف
  .74در آستانه قرآن، ص . 3
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Peut-etre Mahomet et ses contem porains considererentils comme sacrilege 

une enterprise qui aurait a creer sur terre une copie de l’archetype de 

l’ecriture.
1 

اي از  كه منجر به ايجاد نسخهمبادرت به كاري را شايد محمد و معاصرين او، « :يعني
  .2!»دانستند معيار كتاب آسماني شود، كفر مي

دهد كه گردآوري آيات الهي از ديدگاه كسي كه  آيا هيچ دانشمند محقّقي احتمال مي
شك نيست كه كفر و الحاد از ستيز با خداوند و ! داند، كفر باشد؟ خود را پيامبر خدا مي

  .م در گردآوريِ آيات إلهي و حمايت از آنهازند، نه از اهتما آيات او سر مي
اما اينكه بالشر در شگفتي فرو رفته كه چرا پيامبر گرامي اسالم در روزگار خود به 

آيات قرآني پياپي  � تهية مصحف جامعي دستور نداد؟ بايد دانست كه در عصر پيامبر
عثمان و زيدبن  چون علي و ،داد تا كاتبان مخصوص شد و رسول خدا فرمان مي نازل مي
... هاي نازك و استخوان شانة شتر سنگو ديگران، آنها را بر روي قطعات پوست و ثابت 
نوشتند تا آنجا كه پيامبر ارجمند در روزهاي آخر از عمر شريفش، اعالم داشت كه  مي

چنانكه در خطبة . تمام قرآن را در ميان مسلمانان نهاده و رسالت خود را ادا نموده است
كه با اسناد بسيار و از طرق غيرقابل انكار گزارش شده، در حضور » الوداع حجه«مشهور 

  :هزاران مسلمان فرمود

»�s& ���<�)3 e  ��<wR �<) \= *0�70� �Q �2 *;/) q>-R� qu<= �Y �L¡) ,���Y r����3 3� e5 � 5 e e � 33
 �-2& ��=&F F5�� ��0> ,��/=4 F  .3»...و  3

                                                           

1 .Introduction au coran. P. 25 (Paris-1991)  

  .»در آستانه قرآن« از كتاب 42با استفاده از ترجمه آقاي دكتر راميار در ص . 2
، 151، ص 3، ج )تاريخ طبري(األمم و الملوك  ، چاپ مصر و تاريخ604، ص 1سيره ابن هشام، ج . 3

  ...، چاپ مصر و مدارك ديگر 208، ص 2بن أنس، ج  چاپ مصر و الموطّأ، اثر مالك
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د كه من پيام خدا را رساندم و در ميان شما چيزي  سخن مرا دريابي،اي مردم «:يعني
كه اگر بدان چنگ در زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد، امري است روشن، كتاب نهادم 

  . »...خدا است و 
من كتاب خدا  «:زند كه كه پيامبر اسالم در ميان چندين هزار مسلمان فرياد مي! شگفتا

  .دارد كه پيامبر چنين كاري نكرده استولي بالشر عقيده » ام را در ميان شما نهاده
 آيات قرآن در يك جا گرد � اگر مقصود اين است كه چرا در عصر رسول خدا

نيامد و در ميان دو جلد قرار نگرفت؟ البته اين كار در زماني كه پيامبر اكرم در ميان امت 
ها همگي بسته نشده بودند،  يافت و سوره برد و آيات قرآني به تدريج نزول مي به سر مي

ن از روي  قرآ� مقدور نبود اما پس از اكمال دين و اتمام نعمت و رحلت رسول اكرم
به قول حارث . گردآوري كردند) كه در عصر پيامبر تهيه شده بود(مدارك موجود 

  :»فهم السنن«محاسبي در كتاب 

»\L¡) U_�(�= qC/� ��-,�� U=�0>e 3 V � 5 e ���� ��Y-�� �) �Y-�2 ��> \�;�� \0=�0;= -2E� ��> 3 3 eF 4 4e 3 5

�;2 �2 �+�C�= n��7�� -2& WL¡) .C$��� 8�0>���� 3 45 5e 4 3 5 U�:��= g�h ��>� �$�0� ��;2 ��Q �5 4 4 4 F V V
�� J�
" q/= �) 6�c� v�"�&5 5 � V ���� �0K �/�= �="� b2�c �+$�B) �Z0�2 ��-,�� �+/) V 4 � F e

!�M �+�2 b/w�@4«1.  
اي نبود زيرا پيامبر خود به نگارش آن  كار تازه) پس از پيامبر(نوشتن قرآن  «:يعني

هاي درخت  و شاخه) شانة شتر(هاي  ا و استخوانه فرمان داد ليكن قرآن بر روي رقعه
صديق دستور داد تا آنها را از اين ) ابوبكر(خرما به طور پراكنده نگاشته شده بود و 

مكان و آن مكان برگيرند و در يك جا گرد آورند و اين كار، به منزلة آن بود كه 

                                                           

  .، چاپ مصر58، ص 1الدين سيوطي، ج  اإلتقان في علوم القرآن، اثر جالل. 1
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 قرآن نوشته شده باشد، آنگاه اي را در خانة پيامبر بيابند كه بر آنها آيات هاي پراكنده برگ
  .»اي بربندد تا هيچ چيزي از ميان نرود كسي همه را گرد آورد و با رشته

نمونة ديگر از خطاهاي بالشر آن است كه وي ادعا دارد همشهريان پيامبر اسالم 
اي  و در مقدمه! هاي قرآني باخبر بودند پيش از آنكه پيامبر به رسالت برخيزد، از داستان

  :نويسد  قرآن نگاشته در اين باره ميكه بر
Tous ces recits etaient connus et les adversaries du prophete avaient beau 

jeu de S’exclamer ironiquement en les entendant: ce sont la les histories des 

Ancetres! l'important etait de considerer l’usage nouveau qu’en faisait le 

coran. dans ce livre, chacun de ces recits deviant un argument.
1 

در آن زمان ) داستان هود و نوح و موسي و ابراهيم(ها  تمام اين داستان «:يعني
توانستند با شنيدن آنها ريشخندانه به  معروف بود و مخالفان پيامبر خيلي خوب مي

اهميت مطلب، بيشتر در نوع ! اطير األولين آينها چيزي نيست جز اس:پيغمبر بگويند
ها در هر يك از  در اين كتاب هر يك از داستان. جديد به كار بردن به وسيلة قرآن بود

  .2»شود موارد، خود تبديل به استداللي مي
داد كه قوم پيامبر  اگر بالشر در قرآن كريم دقت بيشتري كرده بود، به خود اجازه نمي

زيرا به عنوان نمونه، قرآن پس از داستان . هاي قرآني آگاه شمارد استاناسالم را از تمام د
  :گويد  به صراحت مي�نوح

� šš šš
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1 .Introduction au coran, p. 180, 181  

  .»در آستانه قرآن« از كتاب 153با استفاده از ترجمه آقاي دكتر محمود راميار در ص . 2
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 و پيش از اين، نه تو آنها ،كنيم اينها از اخبار غيب است كه به سوي تو وحي مي«
  .»دانستي و نه قومت از آنها آگاهي داشتند را مي

مزبور باخبر بودند، قرآن مجيد هرگز و روشن است كه اگر قوم پيامبر از ماجراي 
 :گويد كه  بنابراين، آنچه بالشر مي.توانست چنين ادعايي را در ميان آنها مطرح سازد نمي
هر چند سخن درستي » شود تبديل به استداللي مي... ها در اين كتاب، هر يك از داستان«

  .است ولي متأسفانه با ادعاي نادرستي همراه شده است
  :شود روي هم رفته در سخناني كه از بالشر آورديم، چند هدف دنبال مي

  !نا و نانويسا نبوده استاول آنكه پيامبر اسالم، ناخوا
  !اي كه قريش از آنها آگاه نباشند، نتوان يافت دوم آنكه در قصص قرآني سخن تازه

  !نزولش تأثير مثبتي بر ادبيات عرب ننهادمجيد در روزگار سوم آنكه قرآن 
و اين هر سه ادعا، از ريشه باطل است و داليل عقلي و تاريخي فراواني برخالف 

  .آنها وجود دارد
هاي بالشر در ادب عربي و معارف اسالمي فراوان است و ما به مالحظة  لغزش

  .كنيم طوالني نشدن سخن، در اينجا به همين اندازه بسنده مي



  آرتورجان آربري، خاورشناس انگليسي
  

  زندگينامة علمي آربري

آور   يكي از خاورشناسان پركار و نام)Arthur John Arberry(آرتورجان آربري 
 ميالدي در شهر پورت اسموت واقع در جنوب 1905وي در سال . تان استانگلس

تحصيالت ابتدايي و دبيرستاني خود را در همان شهر گذرانيد و در . انگليس به دنيا آمد
نويسي كرد و در فرا گرفتن  نام) از دانشگاه كمبريج( در دانشكدة پمبروك 1924سال 
به تشويق در همين ايام . ن از خود نشان دادهاي يوناني و التين استعدادي فراوا زبان

 و در زبان عربي به ، به آموختن زبان عربي و فارسي همت گماشت)Minns(دكتر منس 
.  بهره گرفت)R. Nicholson(خصوص از خاورشناس مشهور انگليسي، رينولد نيكلسن 

ز جمله، هايي چند دست يافت و ا هاي علمي در دانشگاه به جايزه آربري در اثر تالش
 او را به عنوان پژوهشگر وابسته 1931در سال . جايزة درجه اول براون نصيب وي شد

آربري با داشتن اين سمت، به قاهره مسافرت كرد و در . به دانشكدة پمبروك پذيرفتند
هاي  يعني زبان(آنجا به دانشگاه مصر راه يافت و به عنوان رئيس گروه ادبيات قديم 

هنگامي كه در مصر اقامت داشت از فلسطين . تي به كار مشغول شدمد) يوناني و التيني
معاون كتابخانة ديوان هند « او را به عنوان 1934در سال . و سوريه و لبنان نيز ديدن كرد

دو سال بعد آربري به دريافت دكتراي ادبيات از دانشگاه . انتخاب كردند» در لندن
ي در گرفت، آربري در وزارت تبليغات هنگامي كه جنگ دوم جهان. كمبريج نايل آمد
 وي را به 1944در سال . شد و مدت چهار سال در آنجا كار كردانگليس استخدام 

 دانشگاه 1947در دانشگاه لندن برگزيدند و در سال » هاي شرقي استاد زبان«سمت 
كمبريج از او به عنوان استاد زبان عربي براي تدريس دعوت كرد و در اين سمت باقي 

آرتور آربري عضو آكادمي انگليس بود و .  زندگي را وداع گفت1969ند تا در اكتبر ما
  .شد نيز از اعضاي مجمع علمي دمشق شمرده مي
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  آثار آربري

هايي تهيه كرده و مقاالتي  وي فهرست نامه. از آربري آثار فراواني به جاي مانده است
ي را نيز خود تأليف و يا هاي ديگر هايي را به چاپ رسانده و كتاب نگاشت و كتاب
  :كنيم ما در اينجا برخي از آثار آربري را معرّفي مي. ترجمه كرده است

اي از قرآن كريم است با عنوان   مهمترين اثري كه از آربري باقيمانده، ترجمه-1
  .»The Koran Interpreted :قرآنِ به تفسير در آمده يا«

ا در بر دارد و تا حدي از دقّت و اتقان اي زيبا و روان از قرآن ر اين كتاب، ترجمه
اي از اشتباهات شده كه ما ضمن  با اين همه آربري در اين اثر دچار پاره. برخوردار است

  .كنيم همين مقاله به برخي از آنها اشاره مي
عقل و  «: كتاب ديگري كه از آربري در دسترس است و خالي از اهميت نيست-2

  .نام دارد» Revelation and Reason in Islamوحي در اسالم 
اين كتاب را حسن جوادي از انگليسي به فارسي برگردانده و در تهران به چاپ 

اي از اشتباهات در  نيز به پاره» عقل و وحي در اسالم«آربري در كتاب . رسيده است
  .اي از آنها را ارائه خواهيم داد افتاده كه نمونه

 Shiraz Persian city of saintsشعر و عرفان شيراز مهد « : كتابِ ديگر آربري-3

and poets «رگان و زآربري در اين كتاب از تاريخ شيراز و همچنين از ب. نام دارد
كتاب مزبور به وسيلة منوچهر كاشف به فارسي ترجمه . كند نامداران اين شهر ياد مي
  .شده و انتشار يافته است

شابوري كتابي نگاشته كه تحت عنوان  آربري دربارة شيخ فريدالدين عطّار ني-4
Attar, Farid al-din م در لندن منتشر شده است1966 به سال .  

 به Jalal-al-Din Rumi :الدين مولوي نيز كتابي با اين عنوان  آربري دربارة جالل-5
  .نگارش درآورده و آن را به چاپ رسانده است
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 گرانماية پاكستان ـ چند اثر را به  آربري از ميان آثار محمد اقبال الهوري ـ شاعر-6
 1953(رموز بيخودي )  م1949( زبور عجم :زبان انلگيسي ترجمه نموده كه عبارتند از

  ). م1996(جاويدنامه ) م
كه در زمان جنگ جهاني دوم به زبان فارسي در » روزگار نو« آربري در مجلة -7

مقاالتي نگاشته و از )  داشتو خود آربري، سردبيري آن را به عهده(شد  لندن منتشر مي
  .در آن مجلّه سخن گفته است) مشهور اندلسيصوفي (جمله دربارة ابن عربي 

باقي مانده كه » The Legacy of Persian :ميراث ايران يا« از آربري كتابي به نام -8
مقدمة كتاب . اند در نگارش آن، دوازده تن از خاورشناسان اروپايي با وي همكاري كرده

. در ميان مقاالت آمده است» ادبيات ايران«خود آربري نوشته و مقالة وي با عنوان را 
اند و از ميان ايشان  را به عهده گرفتهها  ايراني، ترجمانيِ اين مقالهچند تن از مترجمان 

  .عزيزاهللا حاتمي مقالة پروفسور آربري را به فارسي برگردانده است
شمار يكي ديگر از آثار آربري به » British Orientalistsخاورشناسان انگليسي  «-9
تحت اين كتاب را محمد دسوقي نويهي به عربي ترجمه كرده و ترجمة وي، . آيد مي

  .به چاپ رسيده است» المستشرقونَ البريطانيون«عنوان 
ها و آثار ديگري نيز دارد كه از ذكر آنها  آرتور آربري جز آنچه آورديم كتاب

  .نظر شد صرف
  

  آثار آربرينقد 

نظر به كار برده و در بحث از  آربري در خالل آثار خود دربارة فرهنگ شرقي دقّت
اي از موارد حتي در مقام دفاع از  وي در پاره. سخن گفته استمنصفانه اسالم تا حدي 

كند چنانكه پس از نقل سخنان  ياروپايي را رد مقرآن كريم برآمده و آراي خاورشناسان 
  :نويسد هاي قرآن مي  دربارة يكي از سوره)R. Bell(ارد بل ريچ
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باري اين است وضعي كه قهرمان مكتب انتقاد قرآن، يعني ريچارد بل اتّفاقاً به آن «
 اين عدول از سنّت ديرين و بر ضد اين افراط و رسيده است و من اهتمام دارم تا بر ضد

كنم و بحث نمايم و مجزّي كردن قطعات مختلف پيكر كتاب مقدس اسالم، مجادله 
  .1»لزوم وحدت قرآن را با استدالل ثابت كنم

شتباه و خطا بركنار نيست و در موارد گوناگون، وي دچار ابا اين همه، آثار آربري از 
  .آوريم لغزش شده كه چند نمونه از آنها را در اينجا مي

  :نويسد مي» عقل و وحي در اسالم« آربري در كتاب -1
وجود  م، فيلسوفان بزرگ بهسينا عالم شرق اسال پس از ابنقابل توجه است كه «
  .2!»نياورد

 سهروردي و نصيرالدين طوسي و :اگر پروفسور آربري، آثار فالسفة ايران همچون
شد كه هر كدام  ميرداماد و صدرالدين شيرازي را از سر دقّت مطالعه كرده بود، متوجه مي

شود و در آن   بزرگ و برجسته شمرده ميفيلسوفي) سينا در مقايسة با ابن (از ايشان
  !برد صورت، به خطاي خود پي مي

  :نويسد مي» شيراز، مهد شعر و عرفان«آربري در كتاب  پروفسور -2
  .3!»اللّحم برد از ايران زمين بود كه مردي مجوس، ره به بيت«

ه به آمده مبني بر آنك» انجيل متّي«اين عبارت به داستاني خرافي اشاره دارد كه در 
به اورشليم ) يعني سرزمين پارس( چند تن مجوسي از مشرق �هنگام تولّد مسيح

 را در پارس ديده �رفتند و در جستجوي عيسي مسيح برآمدند زيرا كه ستارة عيسي

                                                           

، چاپ 46زاده، ص  ، تأليف دكتر جواد سلماسي»تاريخ ترجمه قرآن در جهان«رجوع شود به كتاب . 1
  .تهران

  .، چاپ تهران67 ترجمه حسن جوادي، ص آربري،. ج. عقل و وحي در اسالم، اثر آرتور. 2
  .، چاپ تهران8آربري، ترجمه منوچهر كاشف، ص . ج. شيراز، مهد شعر و عرفان، اثر آرتور. 3
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  آنگاه مالحظه كردند كه ستارة مسيح در اورشليم دوباره نمايان شد و بر فراز بيت! بودند
ان از اين حادثه دريافتند كه عيسي مسيح بايد در اين مجوسي. لحمِ يهوديان، بايستد

جايگاه زاده شده باشد، سپس به درون بيت لحم رفتند و در برابر مسيح به سجده 
  .افتادند

  :خوانيم اصل داستان را در انجيل متّي چنين مي
و چون عيسي در ايام هيرديس پادشاه، در بيت لحم يهوديه تولّد يافت ناگاه «

 كجاست آن مولود كه پادشاه يهود :چند از مشرق به اورشليم آمده گفتنداي  مجوسي
ناگاه آن ... ايم  ايم و براي پرستش او آمده است؟ زيرا كه ستارة او را در مشرق ديده

رفت تا فوق آنجايي كه طفل بود،  اي كه در مشرق ديده بودند پيش روي ايشان مي ستاره
نهايت شاد و خوشحال گشتند و به خانه  ند بيو چون ستاره را ديد. رسيده بايستاد

  .1»درآمده طفل را با مادرش مريم يافتند و به روي درافتاده او را پرستش كردند
كردند هر  پيداست كه اين قصه با پندار منجممان خرافي قديم پيوند دارد كه گمان مي

 مرگش ناپديد شود و با اي در آسمان دارد كه به هنگام تولدش آشكار مي كس ستاره
و شگفت از پروفسور آربري كه در قرن بيستم اين افسانه را باور كرده و در ! گردد مي

  .آورد نبوغ ايرانيان، آن را به گواهي مياثبات 
را رها كرده » سوشيانت«چرا موعود زرتشت يعني معلوم نيست كه چند تن مجوسي 

الوه از كجا دانستند كه فالن گشتند؟ و بع  كه موعود يهوديان بود، مي�و در پي مسيح
 اين نگهي چرا آدهد و مربوط به ديگري نيست؟ و  خبر مي�ستاره، از تولد عيسي
نديدند و بدان ) واريوني كه بعدها به عيسي ايمان آوردندمثالً ح(ستاره را ساير مردم 

 از آن حادثه ذكري به ميان �گواهي ندادند؟ و از همة اينها گذشته، چرا خود مسيح

                                                           

  .1895، چاپ لندن )11 تا 1(انجيل متّي، باب دوم . 1
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ها را  ياورد و طلوع ستارة مزبور را دليلي بر حقانيت خويش نشمرد؟ آيا اين قبيل افسانهن
  !بايد بدون دليل باور كنيم و آنها را از حقايق دين بشمريم؟

  :نويسد مي» ميراث ايران« آربري در كتاب -3
 مغز ها قبل از آنكه قرآن احتياج به تفسير و تعبير پيدا كند، در علم تفسير نيز مدت«

هوشمند ايراني در مورد اوستا، علم تفسير را به كار برده بود و اين علم كه ظاهراً خيلي 
يحي هاي يهودي، مس رسد ممكن است به همان اندازه كه مديون نمونه عربي به نظر مي

  .1»بود، مرهون ايرانيان هم باشد
ران نخستينِ قرآن، كساني همچون عليبن   لب و عبداهللاطا بن ابي بايد دانست كه مفس

بودند ... و قتاده و سدي) شاگرد ابن عباس(و مجاهد ) عباس شاگرد ابن(عباس و عكرمه 
 يهوديان و مسيحيان بودند و نه  اخذ كردند و نه مديون� علم تفسير را از ياران پيامبركه

مفسراني اما پس از دوران صحابه و تابعين، . اي گرفتند از ايرانيان و مفسران اوستا بهره
ايراني چون طبري و زمخشري و بيضاوي و رازي و ديگران پديد آمدند كه اين دسته 

چنانكه كتب تفسيري (هم ماية كار خود را از روايات صحابه و تابعين به دست آوردند 
پس ادعاي آربري در اين باره جز ! نه از روايت مغها و مفسران اوستا) ايشان گواه است

  . نيست و گواه علمي و تاريخي به همراه نداردپردازي چيزي خيال
 از سورة 157مثالً در ترجمة آية .  آربري در ترجمة قرآن نيز اشتباهاتي دارد-4

خوانده » پيامبر ناخوانا و نانويسا«به معناي » النّبي األمي«اعراف كه پيامبر اسالمي را 
ترجمه » Prophet of the commonfolkپيامبر مردمي «است، اين واژه را به صورت 

با آنكه قرآن و حديث اين ترجمه را رد ! ي يعني آنرا از ريشة امت پنداشته نه أم2!نموده
  :فرمايد كنند زيرا قرآن كريم دربارة يهوديان مي مي

                                                           

  .1336چاپ تهران، ) مقاله پروفسور آربري (333 و 332ميراث ايران، ص . 1
2 .The Koran interpreted  161چاپ لندن، ص.  
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  .»...شناسند  تند كه كتاب را نميأمي هس) يهوديان(برخي از ايشان «

باشد، اين آيه مفهوم درستي ندارد زيرا ) منسوب به امت(اگر امي به معناي مردمي 
خبر از تورات  شدند، نه گروهي از آنان كه بي  شمرده ميهمة يهوديان از امت موسي

   : آمده است كه فرمود� در حديث هم از پيامبر ارجمند اسالم. بودند

»�LQ3 U2&U/2& .C(L @� .0;L @ e e«1.  
  .»كنيم نويسيم و نه حسابگري مي ما گروهي امي هستيم كه نه مي «:يعني

چنانچه امي به معناي مردمي، فرض شود در آن صورت معناي عبارت مزبور تباه 
جاي شگفتي . اي ندارد شود زيرا مردمي بودن با ننوشتن و حساب نكردن مالزمه مي

  :نويسد اش از قرآن مجيد مي  ترجمهاست كه آربري دربارة
ام آنچه مسلمانان جهان در تمام قرون از كتاب مقدس  من در اين ترجمه سعي كرده«

كنند منعكس نمايم و توجهي به گفتار و مباحث نارواي يك مشت مترجم  استنباط مي
  2!».اروپايي ندارم

مه نكرده و اين رأي، به ترج» مردمي«با آنكه كسي از مسلمانان واژة امي را به معناي 
البته انگيزة اين ترجمه آن است كه ادعا شود . پروفسور آربري و همفكران او تعلّق دارد

 و اين ، اشارتي نرفته است� اسالمدر قرآن كريم به ناخوانا و نانويسا بودن پيامبر 
نكبوت اتهام  از سورة شريفة ع48اما آية ! اند مسلمانانند كه چنين ادعايي را به ميان آورده

  :خوانيم كند زيرا در آنجا مي مزبور را به روشني رد مي

                                                           

  .، چاپ لبنان34، ص 12منظور، ج  العرب، اثر ابن لسان. 1
  .36تاريخ ترجمه قرآن در جهان، ص . 2
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 ÎÎ ÎÎΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// (( (( #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

zz zz>>>>$$$$ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ ^^ ^^ωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ öö öö6666 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )48 :عنكبوت(  � ####$$
خواندي و به دست خود  هيچ كتابي را نمي) نزول قرآن(و تو پيش از آن «
  .»كردند نوشتي كه در آن صورت، اهل باطل در كار تو ترديد مي مين

اين آيه را بدون اي كه از قرآن كريم عرضه داشته،  خوشبختانه آربري در ترجمه
  :تحريف و با حفظ معناي صحيح آن، بدين صورت ترجمه كرده است

Not before this didst thou recite any Book, or inscribe it with they right had, 

for then those who follow falsehood would had’ doubted.
1 

به انگليسي، مدلول اين » امي«جا داشت كه پروفسور آربري به هنگام برگرداندن واژة 
  .افتاد آورد تا به خاط نمي آية شريفه را درنظر مي

                                                           

1 .The Koran interpreted  408چاپ لندن، ص.  



   خاورشناس هلندي،رينهارت دزي

  
  زندگينامة علمي دزي

 خاورشناس مشهور هلندي )Reinhart Pieter Anne Dozy(تر آن دزي رينهارت پي
خانوادة وي مذهب پروتستان . متولد شد) واقع در جنوب هلند( در ليدن 1820در سال 

داشتند و اصالً فرانسوي بودند ولي از نيمة قرن هفدهم ميالدي در هلند اقامت گزيدند 
  .و دزي در آنجا پرورش يافت

وي با . قدماتي خود را در ليدن گذراند و به دانشگاه وارد شددزي تحصيالت م
هاي هلندي، فرانسوي، انگليسي، آلماني، ايتاليايي، پرتغالي و اسپانيايي به تدريج  زبان

آشنا گرديد و چون با زبان عربي سروكار پيدا كرد، سخت بدان دل بست و تا پايان 
دانشگاه ليدن از .  عرب سرگرم شدزندگاني به پژوهش دربارة زبان و ادب و تاريخ

بنگارند و براي بهترين » هاي عربي لباس«خاورشناسان درخواست كرد كه كتابي دربارة 
اي مقرّر داشت و دزي به دريافت آن جايزه مفتخر شد در حالي كه سنّش از  كتاب جايزه

اس  طي مسافرتي به آلمان، با خاورشن1845در اوايل سال .  سالگي نگذشته بود25
آشنايي ) مترجم تفسير بيضاوي به زبان آلماني ()Fleisher(نامدار آلماني هانري فاليشر 
 به دنبال 1845در اواخر سال . ها با وي در ارتباط بود پيدا كرد و پس از آن، سال

در اي از خاورشناسان  و با عدههاي خطي كتابخانة آكسفورد، رهسپار انگلستان شد  نسخه
هاي  بخش نسخه(در بازگشت به هلند سرپرستي كتابخانة ليدن . يدآن ديار آشنا گرد

سپس در سال . هاي آنجا ترتيب داد را به عهده گرفت و فهرستي براي كتاب) خطي
در سال .  در دانشگاه ليدن، سمت استادي يافت و به تدريس زبان عربي پرداخت1850
نهادند و سرانجام در را در دانشگاه ليدن بر عهدة وي » تاريخ عمومي« درس 1878
  .در شهر ليدن بدرود زندگي گفت)  هجري قمري1300( ميالدي 1883
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دزي در چند مجمع علمي، عضويت پيدا كرد و شهرت فراوان يافت و از بزرگان 
توجهي دربارة زبان عربي و تاريخ اندلس  خاورشناسان به شمار آمد و به خدمات قابل

  .نايل شد
  

  آثار دزي

هاي وي،  زي آثار متعددي بر جاي مانده و در مقدمة يكي از كتاباز رينهارت د
ها، به منزلة چند  اند ولي برخي از اين كتاب بيست و هفت كتاب و مقاله از وي برشمرده

ما، در اينجا از . آنها تالش بسيار صورت گرفته استشود و براي تأليف  كتاب شمرده مي
  :كنيم اهم آثار دزي ياد مي

 Suppliment auxهاي عربي  پيوست فرهنگنامه« مهمترين آثار دزي  يكي از-1

Dictionnaires Arabes «زي در اين كتاب بر آن است كه واژه. نام داردهايي را  بناي د
اصل . اند، ياد كرده و توضيحاتي دربارة آنها بياورد هاي عربي نياورده كه در لغتنامه

ه چاپ رسيده و صدها واژة عربي را در بر فرانسوي اين كتاب، در دو مجلّد بزرگ ب
 برگردانده و نام و كتاب مزبور را محمد سليم النّعيمي از فرانسه به زبان عربي. دارد
 ادوارد لين :مبناي اثري از كتاب دزي بر. بر آن نهاده است» بيةالمعاجم العر تكملة «عنوان
Lanقامت گزيد و فرهنگنامة  خاورشناس انگليسي تهيه شده كه مدت دو سال در مصر ا

  . نام نهاد»للغةمد ا«بي ترتيب داد و آن را بزرگي به ا نگليسي و عر
دزي باتوجه به اثر مذكور، فرهنگنامة خود را نوشت و از اين راه به زبان عربي 

مترجم كتاب دزي نيز رنج فراوان برده و به تكميل خدمت دزي . خدمتي ارزنده كرد
  :نويسد  در مقدمة كتابش مي و،اهتمام ورزيده است

»!��X& q((�4 e 3� �4 ew2��� q(z�4 e 3<�� q<7)� \4 e 3 e\e«.1  
                                                           

  .، چاپ عراق بنگريد5، ص 1تكملة المعاجم العربية، ج : به مقدمه. 1
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من خطاهاي اين كتاب را اصالح كردم و مبهمات آن را روشن ساختم و آنچه  «:يعني
  .»را كه مختصر بود، گستردم

 Dictionnaireهاي عرب  فرهنگ اساسي لباس« دومين كتاب مشهور دزي -2

detaille des noms des vetements chez les Arabes «زي، . نام دارددر اين كتاب د
. پردازد هاي آنها مي برد و به توضيح ويژگي هاي گوناگون مردم عرب زبان را نام مي جامه

به » فرهنگ البسة مسلمانان«كتاب دزي بوسيلة دكتر حسينعلي هروي تحت عنوان 
  .پارسي ترجمه شده و به چاپ رسيده است

» 1863دم آن تا سال  تاريخ اسالم از سپيده«كتاب ديگري از دزي به يادگار مانده  -3
  .نام دارد كه به زبان هلندي نگاشته شده و در شهر ليدن به چاپ رسيده است

نام »  مرابطين تاريخ مسلمانان در اسپانيا تا فتح« كتاب ديگري كه دزي نگاشت -4
كتاب مزبور را .  صفحه است1410اً شامل دارد كه در چهار جزء تأليف شده و مجموع

اند و به عنوان  اند و در مادريد آن را به چاپ رسانيده به زبان اسپانيايي نيز ترجمه كرده
  .برند يكي از مراجع مهم تاريخ اسپانيا از آن نام مي

نيز به يادگار مانده » ابن رشد و فلسفة او«اي تحت عنوان   از رينهارت دزي مقاله-5
 1853نويسندة نامدار فرانسوي نگاشته و در سال  Renan را در رد ارنست رنان كه آن
  .به چاپ رسيده است» مجلة آسيايي«در 
 دزي عالوه بر نگارش كتاب و مقاله، گاهي به چاپ كتب مهم تاريخي نيز دست -6
العباس اثر ابو» نفخُ الطّيبِ في غصنِ األندلسِ الرّطيبِ«توان كتاب  زد كه از جمله مي مي

» البيانُ المغربِ في أخبارِ ملوكِ األندلس والمغرب«كتاب مقّري مشهور به تلمساني و نيز 
را نام برد كه دزي بر هر دو كتاب، مقدمه نگاشته و براي آنها » ابن عذاري مراكشي«اثر 

  .هايي ترتيب داده و به چاپشان اهتمام ورزيده است فهرست
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هاي  فرهنگ واژه« دستياري ديگري نگاشته چنانكه  دزي برخي از آثار خود را به-7
كمك اثر ديگر دزي است كه آن را به » اند اسپانيايي و پرتغالي كه از عربي مشتق شده

 Glossaire des mots« تأليف كرده و با عنوان فرانسوي )Engelman(دكتر انگلمان 

Espagnols et Portugais derives de l’Arabe «انتشار يافته است.  
ها و مقاالت چندي از دزي به جاي مانده كه از ذكر آنها در اين مقام،  جز اينها كتاب

  .كنيم نظر مي صرف
  

  نقد آثار دزي

هاي دزي در  دانيم كه از تالش چنانكه پيش از اين به اشاره گذشت ما وظيفة خود مي
ون در با وجود اين، چ.  قدرداني كنيمخدمت به زبان عربي و تاريخ اندلس اسالمي

توانيم خودداري  كارهاي علمي جاي گذشت و اغماض نيست از نقد آثار دزي نمي
مثالً دزي . هاي دزي در عين سودمند بودن، داراي اغالط فراوان است فرهنگنامه. ورزيم

' &% $ #"!«دو كلمة  » هاي عربي پيوست فرهنگنامه «:را در كتاب) از كجا و چگونه (= �

�� �\ �2 «به معناي ��Ye1$�� �& \/< .%� 5 e1) همان چيزي را كه بايد بكند، به او بگويد (
و اين خطاي روشني است كه هر عربي داني به زودي آن را ! تفسير كرده است

هايي را بياورد كه در قواميس  به عالوه دزي، در اين فرهنگنامه الزم بود واژه. يابد درمي
هاي ديگر كه دزي از  و بسياري از واژه» '$ #"!� &% «اند با اينكه وازة  مشهورِ عربي نيامده

دهد كه  و اين لغزش نشان مي! اند هاي عربي آمده كند به وضوح در فرهنگنامه آنها ياد مي
هاي مذكور باخبر   تا از وجود واژه هاي عربي مراجعه نكرده دزي از راه دقت به لغتنامه

آري، . نموده و در پي او رفته استاعتماد » ادوارد لين«شود بلكه در اين باره به كتاب 
                                                           

 �� &% $ #"!'�ه شود با اصل فرانسوي آن كه در تفسير  مقايس206، ص 1تكملةالمعاجم العربية، ج . 1

  dites seulement ce qu’il faut faire (Tomepremier, p. 42) :نويسد مي
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هاي  هاي عاميانة عربي را آورده كه در قاموس دزي در فرهنگنامة خود بسياري از واژه
كوشيدند كه به لغات اصلي و  ها بيشتر مي نامه اند زيرا نويسندگان آن واژه معروف نيامده

  .هاي دخيل و عاميانه فصيح عرب بپردازند تا واژه
نيز گاهي در فهم جمالت عربي » هاي عرب گ اسامي لباسفرهن«دزي در كتاب 

g��2 ^2& ��3 �2 ¤�_�� �2 « و مثالً در معناي عبارت ،هاي شگفت شده است دچار لغزش 4 e
g�h ��4 گويي اين داستان چگونه بوده  اي امير مالك، براي ما نمي «:نويسد  مي»؟4
  1!»است؟

  : مذكور بايد چنين ترجمه شودنام امير نبوده و عبارت» مالك«كه پرواضح است 
آن داستان چگونه ) گويي كه  چرا به ما نمي:يا(گويي  اي امير، چيست ترا كه بما نمي«

  »است؟
 مثالً ،ي درست نيستهآورده نيز گا» مصطلحات شرعي«توضيحاتي كه دزي دربارة 

  :نويسد مي» مستحب«به مناسبت ذكر واژة » هاي عرب فرهنگ اسامي لباس«در كتاب 
آيد و به معناي رفتاري است كه رسم عمومي  كلمة مستحب در برابر مستحق مي«

  .2!»آنكه هيچ نوع قانوني آن را مقرّر داشته باشد شده و مورد قبول مردم است بي
شود و تابع قرارداد  يك اصطالح شرعي شمرده مي» مستحب«دانيم كه واژة  و ما مي
  .گرفته است» مستحسن « و دزي ظاهراً اين واژه را به جاي،شرع است

0H�� J��$�� �2 j-O> U)�<��«و نيز در همان كتاب، عبارت �D5 4 � صورت  را به »�
 ولي از آنجا كه عبارت مذكور، منظرة ، ترجمه كرده است3»جمعي كثير از اعضاء«

                                                           

، چاپ دانشگاه 27فرهنگ البسه مسلمانان، اثر دزي، ترجمه دكتر حسينعلي هروي، ص : نگاه كنيد به. 1
  .تهران

  .165فرهنگ البسه مسلمانان، ص . 2
  .18البسه مسلمانان، ص فرهنگ . 3
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گروهي  «:تر آن است كه ترجمه شود كند صحيح دادرسي در محكمة شرعي را مجسم مي
  .»ن عادل و كساني كه حكم را به دادرس ارجاع كرده بودندبسيار از گواها

دهد كه حتي خاورشناسان بزرگ نيز با دقايق و نكات متون  اين قبيل خطاها نشان مي
اسالمي آشنايي كامل ندارند و سزاوار نيست كه مسلمانان در شناخت اسالم بديشان 

  .اعتماد ورزند و از آنان تقليد كنند



  شناس اسكاتلنديخاور، هاميلتون گيب

  
  زندگينامة علمي گيب

 ميالدي 1895 در سال )Hamilton A. R. Gibb(هاميلتون الكساندر روسكين گيب 
پدر و مادرش از اهالي اسكاتلند بودند ولي در مصر اقامت . در شهر اسكندريه متولد شد

 به پدر خود را از دست داد و مادرش وي را براي تحصيلگيب در دو سالگي، . داشتند
هاميلتون گيب دوران تحصيالت مقدماتي را در اسكاتلند گذراند و در  . اسكاتلند فرستاد

 ميالدي به دانشگاه 1912در سال . ايام تعطيالت تابستاني، دو بار به مصر سفر كرد
هاي عربي و عبري و آرامي پرداخت و به ويژه در  ادينبرا وارد شد و به فرا گرفتن زبان

م در زبان 1922تا آنكه در سال . د نشان داد، شوق بيشتري از خوآموزش زبان عربي
آن گاه به عنوان . التحصيل شد عربي از دانشكدة مطالعات شرقي در دانشگاه لندن، فارغ

 انتخاب گشت )Thomas Arnold(همكار و استاديار خاورشناس نامدار توماس آرنولد 
 به خاورميانه سفر كرد 1926-7ر سال د. و در دانشگاه لندن به كار تدريس اشتغال يافت

 پس از مرگ آرنولد، 1930در سال . و مطالعات خود را دربارة ادبيات عرب گسترش داد
كرسي تدريس زبان عربي به وي واگذار شد و نيز به جانشيني آرنولد براي ويراستاري 

ب به استادي هاميلتون گي. انتخاب گرديد» Encyclopedia of Islam المعارف اسالم ةدائر«
هاي لندن و آكسفورد و هاروارد و منچستر در رشتة زبان و ادبيات عرب نايل  دانشگاه

را در » مركز مطالعات خاورميانه« به بازنشستگي رسيد ولي رياست 1964در سال . آمد
 سال عمر، در انگلستان 80 پس از 1975در سال . دانشگاه هاروارد همچنان حفظ كرد

هاميلتون گيب از خاورشناساني است كه زبان قديم و جديد عرب . زندگي را وداع گفت
گفت و به هنگام سخنراني، از  نوشت و سخن مي دانست و به عربي مي را به خوبي مي
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وي مانند استادش پروفسور توماس آرنولد، . آورد بزرگان و شاعران عرب گواه مي
  . اسالمي حمايت كرده استاي انصاف نشان داده و از حقايق دربارة اسالم تا اندازه

  
  يبگآثار 

 و در ايران ،هاميلتون گيب آثار گوناگوني از كتاب و مقاله از خود به جاي نهاده
كنيم  ما در اينجا آثار مزبور را معرّفي مي. اند برخي از آثار وي را به فارسي ترجمه كرده

  .پردازيم و سپس به نقد آنها مي
اين كتاب دربارة پيامبر . )Islam a historical survey( اسالم، بررسي تاريخي -1

به ... ، قرآن كريم، حديث و سنّت، مذاهب اسالمي و اسالم در جهان نو� بزرگ اسالم
بحث پرداخته و به نحوي فشرده، معرّفي اسالم و حركت تاريخي آن را عهده گرفته 

اي از مواضع  هنويسنده در برخي از موارد جانب انصاف را رعايت نموده و در پار. است
. هاي وي را نشان خواهيم داد اي از لغزش نيز دچار خطا شده كه در همين مقاله نمونه

بوسيلة منوچهر اميري به فارسي ترجمه شده و به چاپ » اسالم، بررسي تاريخي«كتاب 
  .رسيده است

اين كتاب به . Arabic literature, an Introduction)( درآمدي بر ادبيات عرب -2
هاي اسالمي بحث  نگرد سپس از ادبيات دوره ات عرب از دوران پيش از اسالم ميادبي
در كتاب . دهد كند و سرانجام، ادب عربي را در عصر جديد مورد توجه قرار مي مي

مزبور، سخن به اختصار ادا شده و مؤلّف قصد داشته تا خواننده را به اجمال از سير 
هاميلتون گيب در آنجا كه از قرآن مجيد و اشتباهات . تاريخي ادب عربي آگاه كند

 بر ادبيات درآمدي«كتاب . گويد چشمگير است  سخن مي� شخصيت رسول اكرم
  . پارسي برگردانده استرا يعقوب آژند به» عرب
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اين كتاب . )Studies incontemporary Arabic literature( ادبيات نوين عرب -3
 قرن نوزدهم و نيمة اول قرن بيستم پي در تكميل كتاب گذشته، ادبيات عرب را در

گيرد و از نويسندگان نامور سوري و لبناني مصري  همانند جرجي زيدان، طه  مي
» ادبيات نوين عرب«هاميلتون گيب در كتاب . كند حسين، منفلوطي و ديگران ياد مي

 غفلت بيشتر به ادبيات منثور در زبان عربي توجه نموده و از بحث دربارة ادبيات منظوم
كتاب مزبور را نيز ـ همچون كتاب پيشين ـ دكتر يعقوب آژند به فارسي . كرده است

  .برگردانده است
هاميلتون گيب در اين رساله نشان .  مذهب و سياست در مسيحيت و اسالم-4
 و دولت برقرار دهد كه پيوند اسالم و سياست با پيوندي كه در مسيحيت ميان كليسا مي

  :كند كه  گيب اظهار عقيده مي.شده تفاوت دارد
نشو اش را پايه گذاشت، به تدريج  جامعة اسالمي در دنيايي كه خود سازمان سياسي

و نما كرد ولي هنگامي كه مسيحيت به ظهور رسيد، دولتي از پيش موجود بود و آيين 
كند و برتري   گيري مي گيب اين مسأله را پي. مزبور در آن دولت تدريجاً توسعه يافت

دهد و بحث را به مسائل گوناگوني  حركت سياسي اسالم را بر مسحيت نشان مي
اين مقاله به وسيلة مهدي قائني به پارسي ترجمه شده و به چاپ رسيده . كشاند مي

  .است
اين مقاله چنان كه از عنوانش پيداست، از . نگاري در اسالم  تطور تاريخ-5
ن گفته و آثار ايشان را به اجمال معرفي نگاران مسلمان در قرون گوناگون سخ تاريخ

اي تحت  مقالة مزبور به وسيلة يعقوب آژند ترجمه شده و در خالل مجموعه. كرده است
  .به چاپ رسيده است» نگاري در اسالم تاريخ«عنوان 
اين مقالة كوتاه نيز به وسيلة يعقوب آژند . نويسي در اسالم حال  ادبيات شرح-6

  .جموعه به چاپ رسيده استترجمه شده و در همان م
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رسي ديگري هم دارد كه به زبان فاها و مقاالت  هاميلتون گيب بجز اين آثار، كتاب
 Studies on civilization مطالعاتي در زمينة تمدن اسالمي :ترجمه نشده و از جملة آنها

of Islamهاي جديد در اسالم  و نيز كتاب جريان.  استModern Trends in Islam . و
. The Arab conguests in central Asiaهمچنين كتاب فتوحات عرب در آسياي ميانه 

ر نگارش جمه كرده و دررا به زبان انگليسي ت» بطوطه سفرنامة ابن«هاميلتون گيب 
» دانشنامة مختصر اسالم«نيز شركت داشته و همچنين ) چاپ اروپا(المعارف اسالم  دائره«

  .كرده استتأليف » كرامرز«را با همياري 
  

  نقد آثار گيب

كند و  اسالم اعتراف ميهاميلتون گيب در آثار خود تاحدودي به ارزش و اهميت 
  :نويسد مي» اسالم، بررسي تاريخي«در كتاب . شود امتياز اخالقي اين دين را يادآور مي

هاي غارتگر راه  اسالم در درون دنياي متمدن خارجي، به عنوان خرافات خام طايفه«
انگيخت و به  ت بلكه به عنوان نيرويي اخالقي معرّفي شد كه احترام همگان را برمينياف

منطقي كه مسيحيت روم شرقي و دين زرتشت را در ايران ـ يعني هر يك از منزلة آييني 
  .1»توانست به مبارزه طلبد اين دو كيش را در را در سرزمين و خاستگاه خويش ـ مي

  :نويسد دي آن در همان كتاب ميو ارجمن» فقه اسالمي«دربارة 
چيز را اعم از  توان گفت كه فقه همه به راستي مي. مهمترين علم عالم اسالم، فقه بود«

هم به علت جامعيتي كه داشت و هم به جهت شور و . گرفت انساني و الهي، در بر مي
 جاي توان نظيري براي آن در به دشواري مي. دادند شوقي كه در مطالعة آن به خرج مي

اي آن، فقه  ديگر يافت مگر در دين يهود اما گذشته از برتري عقلي و كاركرد مدرسه

                                                           

  .، چاپ تهران24اسالم، بررسي تاريخي، اثر هاميلتون گيب، ترجمه منوچهر اميري، ص . 1
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ريزي نظام اجتماعي و زندگاني جامعة  ترين و مؤثّرترين عامل در قالب اسالمي جامع
  .1»اقوام مسلمان بود
  :نويسد مانند بودن آن مي و بي» قرآن كريم«گيب دربارة 

  .2»در كار تأليف و تصنيف در قبال قرآن، هيچ استهنر و مهارتي ابراز هرگونه «
با وجود انصاف و خوشبيني گيب در برابر اسالم، وي نتوانسته تمام ابعاد اين دين را 

 و  دچار لغزش...) تاريخي، فقهي، تفسيري (به درستي درك كند و در موارد گوناگوني 
  .دهيم شان ميهايي از اشتباهات وي را ن ما در اينجا نمونه. خطا شده است

  :نويسد از جمله خطاهاي تاريخي هاميلتون گيب يكي آن است كه مي
به جهت سجاياي اخالقي وي بود، نه به علّت ) � محمد(استمداد مردم مدينه از او «

  .3!»تعاليم دينيش
اين ادعاي گيب مدرك تاريخي ندارد، بلكه مدارك تاريخي برخالف آن گواهي 

خوانيم كه گروهي از مردم مدينه به هنگام زيارت كعبه، با  زيرا در تاريخ مي. دهند مي
تأثير سخنان وي قرار گرفتند و به   روبرو شدند و به خواست خدا تحت�پيامبر اسالم

رسالت پيامبر ايمان آوردند و اميدوار شدند كه در ساية تعاليم او به وحدت دست يابند 
بازگشتند و در آنجا به تبليغ اسالم همت ) يثرب( آنگاه به مدينه .4كردند» بيعت«و با وي 

                                                           

  .29اسالم، بررسي تاريخي، ص . 1
  .55اسالم، بررسي تاريخي، ص . 2
  .51اسالم، بررسي تاريخي، ص . 3
، چاپ اروپا و 1221 و 1220 و نيز ص 1210 و 1209، ص 3به تاريخ طبري، ج : به عنوان نمونه. 4

  .، چاپ بيروت نگاه كنيد100 و 99، ص 2التاريخ، اثر ابن اثير، ج  الكامل في
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 پيغام �  ساختند و سپس براي پيامبر� گماردند و محيط شهر را آمادة هجرت رسول
  .1فرستادند كه به سوي ما بيا و متعهد شدند تا در برابر خويش و بيگانه او را ياري كنند

د، در مقايسة مردم مدينه اگر رسالت پيامبر و تعاليم اسالم را باور نكرده بودن
اي پرنفوذ و  گرفتند چرا كه قريش قبيله مسلمانان و قريش البته جانب قريش را مي

ها نيز همكيش بود و آنان به  قدرتمند بود و سدانت كعبه را به عهده داشت و با مدني
ضمناً دعوت پيامبر به مدينه و پذيرايي از او، . � قريش نيازمندتر بودند تا به محمد

انگيخت و كاري برخالف  ها برمي رست و همة قبايل مشرك را بر ضد مدنيپ مكّيان بت
 مردم مدينه را به حمايت و دفاع از او � پس ايمان به رسالت پيامبر! مصلحت بود

اما اخالق شخصي و طرز برخورد پيامبر . واداشت و به فداكاري در راه اسالم برانگيخت
بدون ( مرهون اخالق وي �  نفوذ پيامبركرد نه آنكه همة البته به دعوت او كمك مي

  .باشد) تعاليم و آيينش
  :نويسد گيب در بحث از مباحث فقهي اسالم نيز دچار اشتباه شده است مثالً مي

  .2»توان موقّتاً ترك كرد نماز را ميدر موارد بيماري يا خطر، «
چنانكه در سورة ! شوند نه ترك مي) كوتاه(دانيم به هنگام خطر، نمازها قصر  با اينكه مي

توان نماز را مثالً نشسته   همچنين در وقت بيماري، مي.3 به تصريح آمده است101نساء آية 
  : فرموده است� يا به پهلو خواند اما نبايد آن را ترك كرد چنانكه پيامبر اسالم

»1�}C�) b�0CR S �¡) ,.�c �<$) b�0CR S �¡) ���,) b�0CR S �¡) Wd�Y � � �� � �� � �V F F�/,<0F«1.  

                                                           

  .، چاپ بيروت بنگريد3، ص 2به تاريخ يعقوبي، ج : به عنوان نمونه. 1
  .89اسالم، بررسي تاريخي، ص . 2
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نماز را ايستاده بگزار و اگر توانايي نداشتي نشسته بخوان و چون نتوانستي به  «:يعني
  .»كناي برگزار  پهلو و اگر نه، در حالي كه به پشت افتاده
رود مثالً كلمة  هاي قرآني نيز گاهي به خطا مي از اينها كه بگذريم گيب در تفسير واژه

كند و از اين رو دربارة وصف پيامبر اسالم  ترجمه مي! »يغير يهود«را به معناي » األمي«
  :نويسد مي» النّبي األمي«به 

پيغمبرِ غيرمربوط به يهود يا النّبي األمي كه بعدها به وسيلة عامة مسلمين به  «:يعني
  .2!»پيغمبري كه سواد خواندن و نوشتن نداشته تفسير شده است

شود، آن است  او نيز فهيمده مي از آثار بالشر و جزانگيزة اين تفسير نادرست چنانكه 
 نمايد و كار را به جايي رساند كه ادعاء را انكار كند � كه درس ناخواندن پيامبر اسالم

با ! معرّفي نكرده است» ناخوانا و نانويسا«قرآن مجيد هم پيامبر اسالم را أمي به  معناي 
   :دهد ريح خبر ميآنكه پيش از اين گفتيم كه قرآن مجيد به تص
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zz zz>>>>$$$$ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ ^^ ^^ωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ öö öö6666 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )48 :عنكبوت(  � ####$$
خواندي و به دست خود  هيچ كتابي را نمي) نزول قرآن(تو پيش از آن «

  .»كردند مينوشتي كه در آن صورت، اهل باطل در كار تو ترديد  نمي
باشد پس اين آية كريمه را » غيرمربوط به يهود« اگر به معناي »أمي«به عالوه، واژة 
  :فرمايد ها آمده چگونه بايد تفسير كرد؟ كه مي كه دربارة يهودي
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جز آرزوهاي ) تورات(و از كتاب خدا أمي هستند ) يهوديان( از ايشان گروه«
  !»كنند دانند و تنها گمان مي دروغ چيزي نمي

اند بلكه اين   اين مسلمانان نيستند كه واژة امي را نادرست تفسير كرده،آري
 را � امبر اسالمكنند اگر بخواهند ناخوانا و نانويسا بودن پي خاورشناسانند كه مالحظه مي

اي تفسير  در نتيجه، واژة مزبور را به گونه. بپذيرند ناچار بايد نبوت وي را نيز قبول كنند
 چنانكه بالشر و هاميلتون گيب و 1نمايند كه با قرآن و لغت عرب سازگاري ندارد مي

  .اند ديگران بدين شيوه عمل كرده
  

  

  

  

   خاورشناس روسي،يوگني برتلس

  
   برتلسزندگينامة علمي

 يكي از خاورشناسان )Bertel’s, Evgnii Eduardowich(يوگني ادواردويچ برتلس 
لنينگراد ( ميالدي در پتربورگ 1890برتلس در سال . شود نامور روسيه شمرده مي

متولد شد و پس از گذراندن تحصيالت مقدماتي به دانشگاه راه يافت و از ) كنوني
ر  د1920از سال . التحصيل گرديد پتروگراد فارغهاي شرقي در دانشگاه  دانشكدة زبان

                                                           

 »الّذي ال يكتب«: پس از آنكه واژة اُمي را به معناي) 34، ص 12ج (العرب  ب لسانابن منظور در كتا. 1
كند، اقوال لغويون عرب را كه همه در اين معني اتفاق دارند گزارش  تفسير مي) نويسد كسي كه نمي(

�U2& �LQ «:  فرمود�آورد كه پيامبر  نمايد سپس حديث نبوي را به گواهي مي مي 3 3&0;L @ U/2� 3 @� .e
.C(Le«) ي هستيم كه نه ميكنيم نويسيم و نه حسابگري مي ما گروهي أم.(  
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 او را 1939در سال .  خاورشناسي به كار مشغول شدهمان دانشكده و نيز در انستيتوت
برتلس در زبان و . هاي شرقي برگزيدند به رياست شعبة ايرانشناسي در مؤسسة زبان

. گفت خن ميادبيات فارسي متخصص بود و به صورت ساده و روان، به زبان فارسي س
 مسكو و دانشگاه تاشكند و انستيتوتوي مدتي در دانشگاه لنينگراد و دانشگاه دولتي 

برتلس دوبار به . خاورشناسي مسكو، تدريس زبان و ادبيات ايران را بر عهده داشت
 به عضويت فرهنگستان ايران ـ به طور وابسته ـ 1944ايران سفر كرد و در سال 

  . در روسيه وفات كرد1957 اكتبر وي در هفتم. پذيرفته شد
  

  آثار برتلس

اند كه ظاهراً تنها دو نوشتار از  از برتلس دويست و نود و پنج اثر پژوهشي برشمرده
اي از آثار برتلس اشاره  ما، در اينجا به پاره. ميان آنها به فارسي ترجمه شده است

  :كنيم مي
ي به فارسي برگردانده و در اين كتاب را سيروس ايزد.  تصوف و ادبيات تصوف-1
برتلس در اين كتاب به تاريخ تصوف اسالمي، .  صفحه به چاپ رسيده است723خالل 

كتاب مزبور از نقاط ضعف و اشتباه خالي نيست . صوفيان و ديگر مباحث پرداخته است
سخن خواهيم » ...تصوف «اي خطاهاي برتلس در كتاب  و ما در همين مقاله از پاره

  .گرفت
اين كتاب را نيز سيروس ايزدي به فارسي برگردانده . هايش  فردوسي و سروده-2
 ي او سخن»يوسف و زليخا« فردوسي و »شاهنامة«برتلس در خالل اين اثر از . است
گويد كه البته منظومة دوم را گروهي از اديبان و پژوهشگران از آنِ فردوسي  مي

شمرد و به تحليل منظومة مزبور  ر نمياند ولي برتلس، داليل آنان را استوا ندانسته
  .پردازد مي
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 برتلس در زمينة ادبيات تصوف كارهاي فراواني كرده و متون متعددي را نقّادانه -3
  :به چاپ رسانده است از اين قبيل

  ).سيرُ العبادِ إلي المعاد( متن كامل منظومة سنايي -4
  .هاي خواجه عبداهللا انصاري  چكامه-5
  .ي ديوان باباكوهي متن انتقاد-6
  .نامة رومي از روي نوشتة افالكي  شرح زندگي-7
  .نماي فخرالدين عراقي  متن جام جهان-9
  ...نامة شبستري و جز اينها   متن سعادت-10
نامه، أسرارالتوحيد، سفرنامة   قابوسنامه، انوار سهيلي، طوطي: برتلس، آثاري چون-11

  .سترا به روسي ترجمه نموده ا... ناصرخسرو 
از ديگر آثار برتلس )  ميالدي1960مسكو، ( تاريخ ادبيات پارسي و تاجيكي -12

  .شود شمرده مي
ويچ برتلس دارد كه با پدرش نبايد اشتباه شود و از اين  برتلس، فرزندي به نام آندره

  .به فارسي ترجمه شده است» ناصرخسرو و اسماعيليان«فرزند كتابي با عنوان 
  

  نقد آثار برتلس

 و در اين ميان به اسالم نيز ،اي از آثار برتلس، ويژة ادبيات ايران است  عمدهبخش
تصوف «در كتاب . پرداخته و دربارة قرآن كريم و فرهنگ و تعاليم اسالمي سخناني دارد

گويد، به اسالم  گري و تكامل آن سخن مي آنجا كه از پيدايش صوفي» و ادبيات تصوف
پردازد و به اختصار سخناني در اين  شمندان مسلمان نيز ميو قرآن و فِرَق اسالمي و دان

  .آورد كه غالباً پخته و محقّقانه نيست زمينه مي
  :نويسد مي» بيني اسالمي جهان«به عنوان نمونه برتلس دربارة 
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هم رفته سنّت، فاقد سيستم منظّم فلسفي بود و مجموعة احاديث نيز اگر  روي«
آنها . نظر انجام فرايض ديني تحقّق يافته بود نها از نقطهبندي آنها ت سيستمي داشت، دسته

كردند اما در زمينة مقررات اصلي نظري، خأل وسيعي براي  رفتار مؤمنين را تعيين مي
اسالم براي آنكه در زمرة بزرگترين اديان جهان . گذاشتند هاي فلسفي باقي مي انديشه

  .1!»باشد به براهين فلسفي نياز داشت
بيني اسالمي ـ چنانكه مالحظه  ار، نقش قرآن كريم در معرّفي جهاندر اين نوشت

و برتلس به مجموعة احاديث فقهي كه دربارة رفتار شود ـ به كلي ناديده گرفته شده  مي
با ! هاي فلسفي خالي ديده است گويند نظر افكنده و آنها را از انديشه مكلفّين سخن مي

كس انتظار  ويي به مسائل فلسفي نيست و هيچاحاديث فقهي اساساً پاسخگاينكه مقصود 
بيني عقلي روبرو شود چه آن قوانين، اسالمي  ندارد در خالل قوانين رفتاري، با جهان

  .باشند و چه غيراسالمي
بيني اسالم را بايد از خالل آيات قرآن بدست آورد كه دربارة آفرينش جهان و  جهان

... وناگون و انحراف آنها از صراط مستقيمانسان، توحيد و شرك، مبدأ و معاد، اديان گ
سخنان فراواني دارند و همين سخنان ـ به ويژه در قرون نخستين اسالمي ـ ماية جلب 

در حقيقت پيش از آنكه گروهي از . بسياري از اقوام به سوي آيين مسلمانان شدند
 شمار مسلمين به فلسفة يوناني روي آوردند، اسالم با منطق متين و روشن خود، در

همراه اي از مسلمانان با انديشة يوناني  رگ جهان درآمده بود و پس از آنكه عدهزاديان ب
ايشان در جذب و ورود اقوام گوناگون به اسالم چندان دخالتي شدند افكار فلسفي 

سينا توانسته باشند  نداشت و در هيچ تاريخ و مأخذي نيامده كه مثالً فارابي و ابن
اسالم  «:كند كه برتلس ادعا مي!  به آيين اسالم وارد و معتقد سازندهاي بسياري را گروه

او از اين » براي آنكه در زمرة بزرگترين اديان جهان باشد، به براهين فلسفي نياز داشت
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حقيقت غافل مانده كه علت نفوذ اسالم در اقوام گوناگون، اصول روشن و تعليمات 
. سفي كه مسلمانان از يونانيان به عاريت گرفتندهاي پيچيدة فل آسان اسالم بود، نه برهان
  ! هاي مردم جايگزين شد، نه عقول عشرة يوناني آيات قرآن بود كه در دل

 خاورشناس محقّق انگليسي )T. Arnold(در اينجا ما به ياد سخنان توماس آرنولد 
  :نويسد افتيم كه اين نكته را به خوبي دريافته و مي مي
القة خاصي كه به سادگي مفاهيم دارد، فرهنگ يونان از براي شرق با عشق و ع«
بدبختي بود زيرا تعليمات عالي و سادة مسيح را به يك سلسله نظر ديني يك نوع  نقطه

. تفكرات پيچيده و غيرقابل درك و مملو از نكات قابل تشكيك و ترديد، تبديل نمود
يك احساس يأس عميق اين بالتكليفي ديني و پيچيدگي روحي منتهي به پديد آمدن 

طور  طوري كه وقتي سرانجام به به . شد و اساس اعتقادات ديني را متزلزل نمود
غيرمترقّبه از بيابان عربستان خبر ظهور پيام و دين جديد منتشر شد، اين مسيحيت شرقي 
غيرمشروع كه در اثر اختالفات داخلي متالشي شده و اساس اعتقاداتش را از دست داده 

نست ديگر در برابر جذابيت دين جديد كه توانست در همان وهلة اول تمام بود نتوا
د عالوه بر عقايد و اصول كننده را زايل  نمايد و موفق ش شكوك و ترديدهاي ناراحت

سان و غيرقابل تشكيك، امتيازات مادي فراواني را نيز عرضه دارد مقاومت ساده و آ
  .1»بنمايد

رخي از فِرَق اسالمي و آراي ايشان دچار خطا شده عالوه بر اين، برتلس در ذكر ب
  :نويسد است مثالً مي

                                                           

، از انتشارات 54 و 53تاريخ گسترش اسالم، اثر توماس آرنولد، ترجمه دكتر ابوالفضل عزّتي، ص . 1
  .ندانشگاه تهرا
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 مسلماني كه مرتكب گناه شود :ترين جريان خوارج، معتقد بودند ازارقه يعني افراطي«
ازارقه همچنين معتقد بودند كه نه تنها از خود گناهكار بلكه از ... ديگر مسلمان نيست 

  .1!»گردد يتمامي اعقاب او نيز حق دفاع سلب م
هرچند (شدند و خوارج  و اين نسبت، درست نيست و ازارقه از خوارج شمرده مي

نهادند و در قرآن  ظاهراً به حكم صريح قرآن مجيد گردن مي) اي گمراه بودند ولي فرقه
   :به تصريح آمده است كه

�  ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÌÌ ÌÌ““““ ss ss???? ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ————#### uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘ øø øø———— ÍÍ ÍÍρρρρ 22 22”””” tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& �  )18 :فاطر(  
  .»دارد گناه ديگري را برنميهيچ باربرداري، بار «
اند دربارة اعقاب كافراني است كه بر آيين پدران خود باقي باشند  گفتهآنچه ازارقه 

به دليل (كه پدرانشان از خوارج نبودند ولي آنان ) ازارقه(وگرنه چه بسا افراد همين فرقه 
  !شمردند خود را گمراه و كافر نمي) گمراهي پدران

دچار اشتباه شده و ) پيشواي فرقة معتزله(اصل بن عطا همچنين برتلس دربارة و
  :نويسد مي
تواند صفاتي را كه موازي ذات قرار دارد بپذيرد و  واصل با تأييد وحدت كامل، نمي«

. تواند بكند زيرا در كتاب آسماني اشاره به آنها هست در عين حال آنها را نفي نيز نمي
اين .  صفات تنها شكل تجلّي ذات استرسد كه آميزي مي حل مصالحه پس او به راه

تعليمات او نمايانگر تماسي مستقيم با تعليمات مسيحي دربارة تجلّي سيماهاي الهي 
  2!».است

آنچه برتلس دربارة رأي واصل بن عطا و همانندي آن با تثليث مسيحيان نگاشته 
 تنزيه به) و در رأس آنان واصل بن عطا(معتزله . سخني دور از تحقيق و صواب است

                                                           

  .14تصوف و ادبيات تصوف، ص . 1
  .18تصوف و ادبيات تصوف، ص . 2
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شمرند  خداوند سبحان از هرگونه تركيب عقيده دارند و صفات خدا را عين ذات او مي
مقاالت اإلسالميينَ واخْتالف «و همانگونه كه ابوالحسن أشعري در كتاب قديمي 

  :آورده است، گويند» المصلّين

»Q!�M \<O�> �/� �K�� 4�� �� 5 4 � x lll��2 @� ���� @� ���(�= �/��V V 4 4��V lll r�,� @�e 4
��c��� �2 \c�= n<�� \�?� @� r����=4 eV 4 5 3lll«1.  

اي باشد و  و او را نه اندازه... خداوند، يكتاست و هيچ چيزي چون او نيست  «:يعني
توان او را با مردمان سنجيد و نه به هيچ  شود و نه مي) پدر و فرزند(نه والد و مولود 

  .»...ماند  صورتي به آفريدگان مي
شباهت ) القدس پدر و پسر و روح(گانة مسيحيان  چنين خدايي چگونه به أقانيم سه

» صورت انساني«گردد و هم  مي» محدود«و هم » مولود«است و هم » والد«دارد كه هم 
  !شود؟ پذيرد و به آفريدگان شبيه مي مي

ات اما اينكه برتلس گمان كرده است كه واصل بن عطا صفات الهي را از تجليات ذ
يك از كتب مقاالت و فِرَق،  دانسته، اين نسبت هيچ مدركي ندارد و در هيچ خداوند مي

» قديم«را ... معتزله صفات ذاتي خداوند همچون علم و قدرت . ذكري از آن نيامده است
تعالي در عالم تجلّي كند اين صفات وجود داشته و  دانند يعني پيش از آنكه ذات حق مي

بنابراين نتوان ادعا كرد كه معتزله مثالً علم و قدرت حق را از . اند با ذات، متحد بوده
  2!شمردند تجليات وي مي

                                                           

  .، چاپ قاهره216، ص 1االسالميين، اثر ابوالحسن اشعري، ج  مقاالت. 1

H�4�,� �2 «رأي معتزله درباره صفات خداوند همانند رأي فالسفه است، چنانكه ابوحامد غزالي در كتاب . 2 e
J	w��3«نويسد  مي :» *o�Y��U�
	��� J�Y [& N *+����) ��-� [-% �2� �d�� *<$= @ 6����= */< \LQ� �e eV 5V 3 3

U�:0$H� .��2 �2 .�-Y �+/)5 �   ).، چاپ الجزائر60المنقذ من الضّالل، ص . (»�
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برتلس نه تنها در شناخت فرق اسالمي به خطا رفته بلكه گاهي دانشمندان شهير 
مثالً دربارة ! خبر است كند و گويي از احوال آنها بي اسالمي را نيز به درستي معرفي نمي

  :نويسد اهللاُ مي ي رحمه غزالحامدأبو
در )  ميالدي1060-1059( هجري 451امام ابوحامد محمدبن محمد غزالي در سال «

دوران كودكي و جواني خود را در زادگاه . شهر طوس در خراسان ديده به جهان گشود
 478در سال . خويش به سر برد و سپس براي تكميل تحصيالت به نيشابور رفت

. بينيم  سلجوقي ميرالملك وزير مشهو او را نزد نظام) ي ميالد1086-1085(هجري 
الملك،  نظام. احتماالً در همان وقت نيز او سخت به مطالعة فلسفه سروكار داشته است

. كرسي فلسفه را در مدرسة نظامية بغداد كه به وسيلة او تأسيس شده بود، به غزالي سپرد
درسة آن زمان بود به تدريس غزالي چهار سال در اين مدرسة عالي كه بهترين م

پرداخت و سپس اين كرسي را به برادر خويش احمد داد و تمام كوشش خود را صرف 
او به سياحت بزرگي پرداخت و به شهرهاي مكه، دمشق، . كارهاي علمي كرد

المقدس و اسكندريه رفت و در همه جا با بزرگترين دانشمندان گفتگو و در  بيت
خواهد آن را  مسألة اصلي كه او مي. لعه و پژوهش نشستها به كار مطا كتابخانه

و در وهلة نخست . بازگشايد عبارت است از رفع تضاد و برقراري آشتي بين علم و دين
او در اين دورانِ . ميان علوم يوناني كه در دوران اسالمي رشد يافته بود و دين

رسد كه اين  ين نتيجه ميگردد و به ا هاي پيگير، با نمايندگان تصوف روبرو مي پژوهش
او به زادگاهش در طوس باز . توان تنها بر پاية تصوف از ميان برداشت تضاد را مي

اي به اين مسأله اصلي  نگارد كه هر كدام به گونه هايي چند مي گردد و در آنجا كتاب مي
 1111 دسامبر 19( هجري 505الثاني   جمادي14 و در همانجا در ،پرداخته است مي
  .1»بندد در حوالي طبرستان چشم از جهان فرو مي) ديميال

                                                           

  .50تصوف و ادبيات تصوف، ص . 1
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اي باخبر باشد و بويژه اگر كتاب  هر كس از احوال و آثار ابوحامد غزالي تا اندازه
را خوانده باشد، خطاهاي روشن برتلس را در اين چند سطر » المنقذُ منَ الضّالل«

داند  چرا كه مي! رود ييابد و از ناآگاهي اين خاورشناس نامدار در شگفتي فرو م درمي
اوالً غزالي متصدي درس فلسفه در نظامية بغداد نبود، بلكه او نقّاد و ويرانگر فلسفه بود 

 و فالسفة مشهور را در سه مسأله ،را بر رد فيلسوفان نگاشت» تهافة الفالسفة«و كتاب 
 علوم تفسير و در نظامية بغداد هم. تكفير كرد و در هفده مسأله، به گمراهي متّهم ساخت
ثانياً هرگز . دادند نه فلسفة يوناني فقه و اصول و حديث و ادب و كالم آموزش مي

انديشة غزالي بر اين امر معطوف نبود كه ميان علوم يوناني و دين، آشتي برقرار كند 
 و اين معني را در اغلب آثار خود نشان ،بلكه او خصم فلسفة يونان بود چنانكه گذشت

براي آشنايي و گفتگو با ... لثاً سفر غزالي به شام و فلسطين و مدينه و مكّه ثا. داده است
دانشمندان صورت نپذيرفت بلكه مسافرت مزبور در پي يك تحول بزرگ روحي و 
اخالقي انجام گرفت و او در اين سير، از گفتگو و مباحثه با اين و آن پرهيز داشت 

بوبكربن وليد كه آهنگ مناظره و مباحثه با چنانكه در شام به دانشمند معروف اندلسي ا
>-R !�M ���V��� �v�-$�� �) U/�7« :وي داشت، گفت e اين، كاري است كه ما آن « : يعني»!�

و هر كس به كتب تراجم و ! »را به كودكان عراق واگذاشتيم و از آنجا بيرون شديم
  .1تذكره نگاه كند براي آنچه گفتيم مĤخذ فراوان خواهد يافت

                                                           

  . بسيار سودمند استالدين همايي در اين باره اثر استاد جالل» نامه غزالي«در زبان پارسي، كتاب . 1



   خاورشناس اسكاتلندي،گمري واتمونت

  
  زندگينامة علمي وات

عصر ما   از خاورشناسان هم)William Montgomery Watt(ويليام مونتگمري وات 
 ميالدي در اسكاتلند متولد شد و تحصيالت خود را 1909وي در سال . شود شمرده مي

ختيار در آغاز جبر و ا«تا دورة دكتراي فلسفه پي گرفت و رسالة دكترايش را دربارة 
آنگاه . وي مدت چهار سال به تدريس فلسفه در دانشگاه اشتغال داشت. گذرانيد» اسالم

 به مطالعات بيشتري دربارة اسالم گراييد و به عنوان يكي از دستياران اسقف آنگليكن
مونتگمري . المقدس به پژوهش پرداخت در بيت) وابسته به كليساي پروتستان انگليس(

در دانشگاه » رئيس بخش مطالعات عربي و اسالمي« به سمت 1947وات در سال 
 به 1980ها اين سمت را حفظ كرد و در اوايل دهة  ادنبورگ برگزيده شد و سال

   .1بازنشستگي نايل آمد
  

  آثار وات

به شيوة خاورشناسان » شناسي اسالم«وات آثار متعددي دارد كه بر محور مونتگمري 
هاي زير را كه اهميت بيشتري براي ما دارند  وات كتابزمين، از جمله آثار  مغرب
  :توان ياد كرد مي

  .محمد در مكه -1
 .محمد در مدينه -2

  .محمد، پيامبر و سياستمدار -3

                                                           

اثر خود وات برگرفته شده ) (The Majesty that was Islam: زندگينامه كوتاه مونتگمري وات، از كتاب. 1
  .است
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زاده به زبان فارسي ترجمه شده و مؤلّف با آنكه در  اين كتاب به وسيلة اسماعيل والي
نيز درافتاده است كه اي از مواضع انصاف نشان داده ولي به خطاهاي گوناگون  پاره

  .هاي وي را در همين مقاله خواهيم آورد هايي از لغزش نمونه
  .فلسفه و كالم اسالمي -4

به فارسي ترجمه شده است و با آنكه از ) بوسيلة دكتر ابوالفضل عزّتي(كتاب مذكور 
اي از موارد  آورد، متأسفانه در پاره فلسفه و كالم اسالمي به كوتاهي سخن به ميان مي

  .ون از خطا نمانده استمص
  .تاريخي از اسپانياي اسالمي -5

ترجمه شده و محمدعلي » اسپانياي اسالمي«اين كتاب هم به فارسي با عنوان 
در كتاب مذكور نيز جاي نقد و اعتراض . طالقاني ترجماني آن را به عهده گرفته است

  .باقي است و ما در همين مقاله به اختصار از آن سخن خواهيم گفت
  .ير اسالم بر اروپا در قرون وسطيتأث -6

بوسيلة يعقوب آژند به فارسي ترجمه شده » تأثير اسالم در اروپا«اين كتاب با عنوان 
  .است
 .دورة تشكّل انديشة اسالمي -7

  .اسالم و همبستگي جامعه -8
 .گذشتة شكوهمند اسالم -9

  .ايمان و عملكرد غزالي -10
از وي انتشار يافته است كه مونتگمري وات آثار ديگري هم دارد و همچنين مقاالتي 

  .توان يافت چاپ اروپا مي» المعارف اسالم دائره«برخي از آنها را در 
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  نقد آثار وات

ها و مقاالتي كه از اسالم سخن گفته كوشيده است تا نشان  مونتگمري وات در كتاب
 هاي خود را برپاية علم و انصاف بنيان نهاده تا از اين راه به حقايق دهد كه پژوهش

اما اينكه تا چه اندازه در اين كار توفيق يافته؟ جاي تأمل در ميان . تاريخي دست يابد
هاي   و لغزش،به نظر ما موفقيت پرفسور وات در اين زمينه، بسيار نيست. است

و ما چند نمونه . افكند چشمگيري در آثار وي وجود دارد كه ميان او و حقايق فاصله مي
  : آورداز آنها را ذيالً خواهيم

كند كه  چنين اظهارنظر مي» محمد، پيامبر و سياستمدار« مونتگمري وات در كتاب -1
كند، خداست ولي  برد كسي كه به او وحي مي پيامبر اسالم در آغاز نبوتش گمان مي

  :نويسد و در اين باره مي! بعدها عقيده پيدا كرد كه آن كس، جبرييل بوده است
موجود باشكوه همان خداست، بعدها شايد معتقد شده برد كه آن  در آغاز گمان مي«

اي است كه روح نام دارد و سرانجام، آن را همان  است كه آن موجود عالي، فرشته
تغيير اين تعبير، احتمال دارد در نتيجة اطالع از تعليمات يهوديان باشد . جبرئيل دانست

  .1!»كه عقيده دارند خدا نامرئي است
ت، سورة تكوير را خوانده و اين سوره را در كتاب خود شگفت آنكه مونتگمري وا

وجه درنيافته كه در آنجا از   ولي به هيچ،2هاي اوايل نبوت شمرده است يكي از سوره
 و پرواضح است كه رسول كسي بايد باشد 3شود ياد مي» رسول«آورندة وحي به عنوان 
روشن بوده كه  � ر اسالمآيد، پس، از همان اوايل كار بر پيامب كه از سوي ديگري مي

                                                           

  .، چاپ تهران18 و 17زاده، ص  محمد، پيامبر و سياستمدار، اثر مونتگمري وات، ترجمه اسماعيل والي. 1
  .17محمد، پيامبر و سياستمدار، صفحه . 2
  . از سوره تكوير نگاه كنيد23 تا 19 آيات به. 3
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مونتگمري وات  بنابراين، تئوري عجيب .1!آورندة وحي فرستادة خداست نه ذات إلهي
 بعدها از يهوديان مدينه آموخت كه آورندة وحي، فرشته بوده � مبني بر اينكه پيامبر

  .شود اساس شمرده مي پنداري بي! است
ابر عقيدة مسلمانان، قرآن كالم بن «:نمايد كه  مونتگمري وات از يك سو اذعان مي-2

نگريسته است و مسلّماً به اين امر ايمان  خداست و محمد خود نيز با اين ديده به آن مي
افكار خود و آنچه را از بيرون به ) ميان(تواند  كرده است كه مي كامل داشته و تصور مي

كند   ميات ادعا، از سوي ديگر پروفسور و با وجود اين.2»رسيده است، تميز دهد او مي
!! آمده است داده و درصدد اصالح آن برمي  از پيش خود، وحي را تغيير مي� كه پيامبر

  :نويسد چنانكه مي
براي گوش دادن به الهامات، روشي مخصوص داشته است و اگر ) محمد(ظاهراً «
  3!».كرد شد كه احتياج به اصالح داشت، آن را اصالح مي اي به او نازل مي وحي

شمرده و با   سخني را وحي خدا مي� تواند بپذيرد كه محمد يچ دانشمندي ميآيا ه
نموده است؟ آيا كمترين دليلي بر اين ادعا  داده و اصالح مي وجود اين، آن را تغيير مي

  وجود دارد؟
  :آمده است) رسيده كه به محمد مي(مگر نه آنكه در همان وحي قرآني 

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt//// éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ›››› !! !!$$$$ ss ss)))) ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ûû ûû ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ 

     †††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 55 55ΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã � )15 :يونس(  
                                                           

خوانيم كه پيك وحي در همان آغاز نزول، خود را به عنوان  عالوه بر اين در كتب سيره و تاريخ نيز مي. 1
، ص 3 چاپ لبنان و تاريخ طبري، ج 121به سيره ابن اسحق، ص . (به پيامبر معرفي كرد» جبرييل«

  ).، چاپ اروپا نگاه كنيد1147
  .20د، پيامبر و سياستمدار، ص محم. 2
  .21محمد، پيامبر و سياستمدار، ص . 3
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را كه به سويم  مرا نسزد كه قرآن را از پيش خود تبديل كنم، من جز آنچه :بگو«
اوندم را نافرماني كنم از عذاب روزي كنم، من اگر خد شود پيروي نمي وحي مي

  .»هراسم رگ ميزب
  !گويد؟ پس پروفسور وات چه مي

گويد كه با  هاي خود توجه ندارد و سخناني مي  مونتگمري وات گاهي به تناقض-3
  :نويسد مي» فلسفه و كالم اسالمي«مثالً در كتاب . يكديگر سازگار نيست

در حقيقت وي در همة علوم اوايل . لّمنصرالدين طوسي بيشتر فيلسوف بود تا متك«
البته فلسفة او همان فلسفة محض سينايي . به ويژه در رياضيات و نجوم دست داشت
وفات (دنياي فكري او و از آنِ فخررازي . نبود بلكه آشكارا تمهيدي بود براي كالم

  .1!»به هم بسيار نزديك بودند)   ه606/  م 1209
گويد كه نصيرالدين طوسي  ور وات در آغاز سخن ميشود پروفس چنانكه مالحظه مي

دارد كه فلسفة طوسي در  ولي در دنبالة سخن اظهار مي. بيشتر فيلسوف بود تا اهل كالم
حقيقت تمهيدي براي كالم بود و در نتيجه، طوسي را بيشتر بايد متكلّم دانست تا 

شمارد و اهل  ميبه ويژه كه مونتگمري وات، طوسي را با فخررازي قرين ! فيلسوف
دانند كه فخرالدين رازي متكلّمي اشعري بوده نه فيلسوف به معناي مشهور  تحقيق مي

  .آن
شيخ احمد أحسائي را » فلسفه و كالم اسالمي« مونتگمري وات در همان كتاب -4
  :نويسد كند و در اين باره مي تأثير مالّصدراي شيرازي معرّفي مي تحت
فيلسوفي متقدم بر خود يعني مالّصدرا بود كه به ر تأثي شيخ احمد احسائي تحت«

  2!»عالقه بود عرفان نيز ذي

                                                           

  .، چاپ تهران181فلسفه و كالم اسالمي، اثر مونتگمري وات، ترجمه ابوالفضل عزّتي، ص . 1
  .184فلسفه و كالم اسالمي، ص . 2
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شود و در شرحي كه  با آنكه شيخ احسائي از مخالفان سرسخت مالّصدرا شمرده مي
كند و به قول  اثر صدرا نگاشته، آراي وي را نقض و رد مي» عرشيه«بر كتاب 

 عرشية مالصدرا نوشته كه به جاي  شيخ احمد، شرحي بر:مالمحمداسماعيل اصفهاني
 از سوي ديگر، عرفاني كه مالّصدرا خود 1!آيد به شمار مي) پاره ساختن(= شرح، جرح 
دهد هماهنگ با عرفان ابن عربي طائي اندلسي مشهور به  مند نشان مي را بدان عالقه

 را كند و وي الدين است چنانكه در كتاب أسفار از او با تجليل تمام ياد مي محيي
شيخ احسائي از ابن عربي با تعبير نامد ولي   مي3» المكاشفينقدوة« و 2»العارف المحقّق«
چگونه . ورزد او مخالفت ميياد كرده و با عرفان ) ميرانندة دين (= 4»مميت الدين«

  مالّصدرا و همگام با او دانست؟تأثير  توان شيخ احمد را تحت مي
نيز دچار اشتباهاتي چند » از اسپانياي اسالميتاريخي « مونتگمري وات در كتاب -5

  :نويسد شده و از جمله مي
سروكار كمتري ) كشاورزان(هر كجا كه ممكن بوده با دهاقين ) اسالم(اين دين «

 ماه 12يكي از آثار اين طرز تلقّي، تقويم رسمي اسالمي است كه مركّب از . داشته است
كه از ميان كشاورزان برخاسته باشد تقويمي كه هيچ ديني .  روز است354قمري و 

  .5!»تواند آن را يك سال هم تحمل نمايد نمي

                                                           

، اثر )استكه در آخر كتاب أسراراآليات مالّصدرا به چاپ رسيده (حاشيه عرشيه : رجوع شود به. 1
  .محمداسماعيل ابن سيمع اصفهاني

  .، چاپ تهران380، ص 9األربعة، اثر صدرالدين شيرازي، ج  األسفار العقلية المتعالية في الحكمة. 2
  .45، ص 9األربعة، ج  األسفار العقلية المتعالية في الحكمة. 3
  .183، ص 9الكلم، اثر شيخ احمد احسائي، رساله  جوامع. 4
  .، چاپ تهران55ي اسالمي، اثر مونتگمري وات، ترجمه محمدعلي طالقاني، ص اسپانيا. 5
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» يإحياء أراض«مربوط به كرد و قوانين  نگاهي مي» فقه اسالمي«وات به اگر پروفسور 
كرد كه اسالم با  ديد، هرگز ادعا نمي را مي... »  محصولزكوة«و » مساقات«و » مزارعه«و 

و همچنين اگر مونتگمري وات، آيات متعددي را كه در . ستدهاقين سروكار نداشته ا
 و امثال اينها 6 و زارعون5 و تزرعون4 و زروع3 و حرث2 و زراع1قرآن مجيد از زرع

م اما تقويم قمري در اسال. گرفت آورد، ادعاي خود را پس مي سخن گفته به نظر مي
اينها تنظيم شده نه  جز  حج و روزة ماه رمضان وبيشتر براي عباداتي همچون مناسك

  :براي كشاورزي، چنان كه در قرآن كريم آمده است

� šš šš
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پرسند، بگو آنها براي تشخيص اوقات مردم و حج  هاي نو مي از تو درباره ماه«
  .»ايشان است

موالً در كار خود به فصول ساليانه توجه دارند و قرآن مجيد هم از اين كشاورزان مع
كار جلوگيري ننموده بلكه خورشيد را نيز همچون ماه براي تشخيص اوقات و محاسبة 

   :فرمايد  چنانكه مي،زمان شايسته دانسته است
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  .»و شب را ماية آرامش ساخت و خورشيد و ماه را براي محاسبه مقرّر داشت«
بينيم كه اسالم در ميان كشاورزان نيز مانند شهرنشينان رواج يافته و   مي،و از اين رو
ها ـ كه در آثار پروفسور وات نظاير فراوان دارند ـ نشان  اين نمونه. باقي مانده است

شناسي از دقّت الزم برخوردار نيست  مونتگمري وات در كار اسالمدهند كه متأسفانه  مي
  .كنند اي بسيار پيدا مي هاي وي گاهي از حقيقت اسالم فاصله و نوشته
  



  هانري الئوست، خاورشناس فرانسوي
  

  زندگينامة علمي الئوست

وي . شود  از خاورشناسان نامدار معاصر شمرده مي)Henri Laoust(هانري الئوست 
از طي تحصيالت مقدماتي، به  ميالدي در فرانسه به دنيا آمد و پس 1905ل در سا

 و همچنين از ،نامة تحصيلي گرفت دانشسراي عالي فرانسه راه يافت و از آنجا پايان
 نايل گرديد و در يآنگاه به اخذ درجة دكتر. حصيل شدالت هاي شرقي فارغ مدرسة زبان

وي، لوئي ماسينيون كرسي تدريس را به عهده كولّژ دوفرانس به جاي خاورشناس فرانس
آشنا بود ) به ويژه زبان عربي(هاي شرقي  هانري الئوست چنانكه دانستيم با زبان. گرفت

الئوست در انستيتوي فرانسه . و از اين رو در انجمن آثار شرقي در قاهره عضويت يافت
بلي و نفوذ اين وي دربارة مذهب حن. در دمشق نيز به سمت دبيركلّي برگزيده شد

 Revue des etudesها مديريت   و مدت،اي نموده است مكتب در شام، مطالعات گسترده

islamiques هانري الئوست اخيراً در .1را به عهده داشت» مجلة مطالعات اسالمي« يعني 
  .فرانسه درگذشت

  
  آثار الئوست

اي از آنها  ا در اينجا به پارهها و مقاالت فراواني به جاي مانده كه م از هانري الئوست، كتاب
  :شويم كنيم و به ويژه كتبي را كه به زبان پارسي يا عربي ترجمه شده، يادآور مي اشاره مي

اين . ابوحامد غزالي نگاشته كه از جهاتي جالب است الئوست كتاب مبسوطي دربارة -1
تشار يافته و ان» سياست غزالي« به معناي )La Politique de Ghazali(عنوان  كتاب تحت

  .نام دارد» سياست و غزالي«ترجمة مظفّري . مهدي مظفّري آن را به فارسي برگردانده است

                                                           

  .ده استبنيانگذار مجله مزبور، خاورشناس شهير فرانسوي لوئي ماسينيون بو..1
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بن تيميه تأليف كرده كه عنوان فرانسوي   هانري الئوست كتاب ديگري دربارة احمد-2
 .Essai Sur les doctrines Sociales et Politiques de Taki-d-din Ahmad b « :اين كتاب

tamiya «ه بررسي آراء اجتماعي و سياسي تقي «:توان آن را به است و ميين احمدبن تيميّالد «
عبدالعظيم علي، يكي از فضالي مصر تحت عنوان  كتاب مزبور را محمد. ترجمه كرد

  .به عربي برگردانده است» تيمية في السياسة واالجتماع نظريات شيخِ اإلسالمِ ابنِ«
 les schisms dans l’Islam :رة فرق اسالمي نگاشته و آن را الئوست كتابي دربا-3

  .نام نهاده است» هاي مذهبي در اسالم فرقه«
از فقهاي ) عبيداهللا محمد( تأليف كرده و ابن بطّه 1»ابن بطّه« الئوست كتابي دربارة -4

 الشّرح«زيسته و مؤلّف كتاب  آيد كه در قرن چهارم هجري مي بزرگ حنبلي به شمار مي
هانري الئوست اصل كتاب ابن بطّه را . شود  شمرده مي»اإلبانة على أصول السنة والديانةو

  .اي منتشر ساخته است نيز به فرانسه برگردانده و آن را به همراه مقدمه
  :اند هاي گوناگوني را از عربي به فرانسه ترجمه كرده كه از آن جمله  الئوست كتاب-5

  . اثر معروف ابن تيميه»في إصالح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية «كتاب ) الف
 و صاحب ، از شاگردان شيخ محمد عبده اثر محمد رشيدرضا»الخالفة«كتاب ) ب
 يعني le califat dans la doctrine de Rashid Risaاين كتاب با عنوان . »المنار«مجلة 

  .به چاپ رسيده است» خالفت در اعتقاد رشيدرضا«
  .از آثار ابن تيميه» لوصولمعراج ا«كتاب ) ج

  .شمريم هانري الئوست مقاالت و آثار ديگري نيز دارد كه ذكر آنها را در اينجا الزم نمي
  

                                                           

  .كه از فقهاي قديم شيعه بوده، اشتباه نشود) به ضم باء (ابن بطّةبا . 1
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  نقد آثار الئوست

ها و مقاالتي در  شود و كتاب شناسان بزرگ غرب شمرده مي هانري الئوست از حنبلي
 و آثار بزرگاني چون غزالي به بررسي احوالالبته الئوست . اين باره نگاشته كه زبانزدند

. است) و به ويژه ابن تيميه(و ابن خلدون نيز پرداخته ولي عمدة آثارش دربارة حنابله 
 ولي اشتباهات فراواني نيز دارد كه در اينجا ،نظر خالي نيست كارهاي الئوست از دقت

  :پردازيم به ذكر چند نمونه از آنها مي
گويد،  ء اجتماعي و سياسي ابن تيميه سخن مي هانري الئوست در كتابي كه از آرا-1

  :نويسد مي) ابن المطهر(دربارة عالّمة حلّي 
بزرگترين دانشمند شيعه در اصول فقه شد و متكلّمي گرديد كه ) عالّمه حلّي(وي «

  .1!»با  اصول مذهب اشعري، مخالفتي نداشت
شود و  اعره شمرده ميناپذير مذهب اش مطّهر حلّي، يكي از مخالفان آشتي با آنكه ابن

التّناسب «كند و كتاب مستقلّي با عنوان  در آثار كالمي خود به سختي آنها را تخطئه مي
  .2ها نگاشته است  بر رد أشعري»ية وفرق السفسطائيةشعربينَ األ

كس، از علماي بزرگ شيعه است ولي در اصول  توان گفت كه فالن اساساً مگر مي
سر زده » طغيان قلم«شايد اين سخن به اصطالح، از !  ندارد؟مذهب، با اشعريان مخالفتي

 عالّمة حلّي با اصول مذهب معتزله، سر خالف نداشته :و الئوست قصد داشته بنويسد
 زيرا ،لي اگر مقصودش چنين بوده باز هم نادرست گفته و به خطا رفته استو! است

  .با معتزله همراه نيست» امامت«شيعه الاقل در موضوع 

                                                           

�J «: صورت ترجمه كرده است مترجم عربي، عبارت الئوست را بدين. 1�& �) U$/?�� !W< I>& "�� �Y5 3 5 4 4 �
[-$M�� .��H� J��& �) ["���@ W<;02� \,���5 5 F 3  في السياسة واالجتماع، االسالم ابن تيمية نظريات شيخ (!»5

  ).، چاپ قاهره159اثر هانري الئوست، ترجمه محمد عبدالعظيم علي، ص 

v�7�� p?>� n�� ¥{3«: به مقدمه كتاب. 2 ee   .، چاپ قم نگاه كنيد20، ص 1 حلّي، ج عالّمة اثر »3
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بررسي آراء «هانري الئوست دربارة ابن تيميه نيز به اشتباه درافتاده و در كتاب  -2
  :نويسد مي» اجتماعي و سياسي ابن تيميه

يافتة  انديشة ابن تيميه، از منطق ارسطو بيش از منطق ديگران يعني علماي راه«
  .1»مسلمين بهره گرفت

الرّد «ارسطو نگاشته كه با عنوان با آنكه ابن تيميه كتاب مبسوطي بر رد آراء منطقي 
وي در آن كتاب، ارسطو را در منطق و . در هند به چاپ رسيده است» المنطقيينعلى 

هاي منطقي يونانيان  كند و استدالل قياسي فقهاي اسالم را بر قياس متافيزيك تخطئه مي
  .2دهد ترجيح مي

ند شده است، به عنوان نيز دچار اشتباهاتي چ» سياست غزالي« الئوست در كتاب -3
  :نويسد نمونه در آنجا مي

  3!»اما نسخ آيات قرآني به وسيلة آيات ديگر، مورد قبول غزالي نيست«
المستصفي منْ علمِ  «:اين گزارش صد در صد خطاست و با آنچه غزالي در كتاب

عالوه بر اين، با سخنان خود الئوست در جاي . سازد آورده به هيچ وجه نمي» األصول
كند كه  زيرا هانري الئوست از قول غزالي گزارش مي! گر از كتابش هم موافقت ندارددي

  :گفته است» اجتهاد«وي در شرايط 

                                                           

b�?R �,)e«: صورت به زبان خودش برگردانده است مترجم عربي، عبارت الئوست را بدين. 1 � U/�/R �=� -;) 3 e5 �
���M�-�� ��<CH� !W< �2 �^� n��2 �2 -O>& ��
"& n���=3 e4 5 5� �5 اإلسالم ابن تيمية في  نظريات شيخ (!»5

  ).227السياسة واالجتماع، ص 
ابن تيميه، نقّاد بزرگ «اثر نويسنده همين كتاب، فصل » متفكرين اسالمي در برابر منطق يونان«: به كتاب. 2

  .گاه كنيدن» منطق
  .، چاپ تهران119، ص 1سياست و غزالي، اثر هانري الئوست، ترجمه مهدي مظفّري، ج . 3
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آيات و شناخت ناسخ و منسوخ نيز ضروري است ولي نه همگي آن، بلكه در مورد «
  .1!»احاديثِ موردنظر

و منسوخ از كردند، شناخت ناسخ  و روشن است كه اگر آيات يكديگر را نسخ نمي
اثر » المستصفي«البته الئوست در پاورقي كتاب خود از كتاب . ميان آنها معني نداشت

شود كه هانري الئوست دچار  غزالي ياد كرده ولي با مراجعه به كتاب مزبور معلوم مي
  :نويسد  چنانكه مي،اي را به وسيلة آية ديگر پذيرفته است اشتباه شده و غزالي، نسخ آيه

»� \L�e 3 �� �+�C�� S� U/���� U�� q�CL ��^H� U�� �& �= � *<
 � \/< �� �<� 4 4� 3 34 4� 5 x 4 3
\C��=«2.  

��$�E> @� � بيان كرد كه آية ميراث � پيامبر «:يعني� ��% ������ �@ /��Q.��...# تآية وصي 

��N�.	���� �@ <	�	R� 	2	S	R �M�� �@ /�� و خود از جانب ،ترا نسخ نموده اس #...> �3&	 �	�
  .3»خويش آن را نسخ نكرد

شود و چون روحِ   الئوست گاهي دربارة ابوحامد غزالي نيز دچار تندروي مي-4
مثالً در كتاب ! سازد يابد، غزالي را به داشتن رأي ناصوابي متّهم مي سخن وي را درنمي

  :نويسد مي» سياست غزالي«
يزيدبن معاويه است كه به نظر شيعه، ي فتواي سياسيِ ديگر مربوط به مسألة لعن علن«

در . مسئول فاجعة كربالست و كينة شديدي نسبت به خاندان نبوت در دل داشته است

                                                           

  .252، ص 1سياست و غزالي، ج . 1
  .، چاپ بيروت124، ص 1األصول، اثر ابوحامد غزالي، ج  المستصفي من علم. 2
شود  شته پشيمان نميبايد توجه داشت كه به هنگام منسوخ شدن هر حكمي، شارع اسالم از حكم گذ. 3

وسيله، احكام  گيرد و بدين رسد و حكم ديگري جاي آن را مي بلكه دوره موقّت حكم مزبور به سر مي
  .رسند بنا به رعايت مصالح اجتماعي به تكامل مي
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دهد  آنكه نام يزيد را بياورد، مسألة لعن علني او را مورد بررسي قرار مي احياء غزالي بي
مجاز و ارجح آن رسد كه نه تنها لعن يك مسلمان جايز نيست بلكه  و به اين نتيجه مي

  .1!»است كه از خداوند، بخشايش او خواسته شود
مسلمانان كند كه غزالي بهتر دانسته كه  هر كس عبارات الئوست را بخواند گمان مي

ولي آنچه الئوست آورده با ! بجاي نفرين بر يزيد، دربارة او از خداوند آمرزش بخواهند
نگاشته است، تفاوت دارد و چنين » إحياء علومِ الدين«سخني كه غزالي در كتاب 

  :نويسد غزالي در احياء مي. آيد اي از گفتار غزالي بدست نمي نتيجه

»1/Y �¡)4 �:J�,� �& ��% 1+) 4 � e �:��<Y ?�� \�$� \<0,= -2#� �& e�� \�$� �C�� 1R�Y e e5 e 5 5 e: ���7�� e 3
J�,� �&4 �:e�� \�$� U=�0�� 1�Y 6�2 �Q �C�� 1R�Y e 5 3 44 e� 5 �/?K� �¡) U=�0�� �$= 6��� �& 1�0¦ \L� F 3 x �5 5 3 4 4 e e 3

J�
" * j:� 1R�Y} 4 4 �� ���� �& ��% @� �$/D 10,��� -�;�� � ��R *_ -)�> ��� \<0Y � e 4 4 4 4 eF 5 5 5 x �
�$<�4«2.  

 يا كسي كه فرمان � بر قاتل حسين:اگر گفته شود آيا جايز است كه گويند «:يعني
 بر قاتل حسين : سخن درست آن است كه بگويند:ا باد؟ گوييمقتلش را داده، لعنت خد

زيرا كه احتمال دارد وي از گناه خود توبه كرده و .  باشد، لعنت خدا بادهاگر توبه نكرد
 ـ حمزه را هنگامي � سپس مرده باشد چنانكه وحشي ـ قاتل حمزه عموي رسول خدا

تل توبه كرد و از اين رو جايز كه خود كافر بود به قتل رساند سپس از گناهِ كفر و ق
  .»نيست كه مورد لعن قرار گيرد

در اينجا غزالي به احتياطي روي آورده كه لزومي نداشته است زيرا كسي كه فرمان 
 را صادر كرد و نيز كشندة وي، هرگز توبه نكردند يعني از خاندان �كشتن حسين

                                                           

  .92، ص 1سياست و غزالي، ج . 1
  .، چاپ مصر108، ص 3الدين، اثر ابوحامد غزالي، ج  إحياء علوم. 2



 نقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناسان

 

188188188188

اما وحشي راه اسالم و . د پوزش نخواستند و خود را براي قصاص آماده ننمودن�پيامبر
بنابراين قياس قاتل .  اسالم وي را پذيرفت� توبه را در پيش گرفت و رسول خدا

با اين همه، غزالي چنانكه الئوست ادعا . الفارق است حسين با كشندة حمزه قياسي مع
 دعا كرد و براي او از �دارد هرگز فتوي نداده كه بهتر است دربارة قاتل حسين

بر قاتل حسين اگر توبه «آنچه غزالي آورده اين است كه ! ش خواستخداوند آمرز
شود و اين  اي بسيار ديده مي  و ميان اين دو سخن، فاصله.»نكرده باشد، لعنت خدا باد

فاصله نمايشگر آن است كه خاورشناسان غربي تا چه اندازه سخنان علماي اسالمي را به 
  .كشند تحريف مي



  ورشناس انگليسيويلفرد كنت ول اسميت، خا
  

  زندگينامة علمي ول اسميت

 از خاورشناسان معاصر )Wilfred Cantwell Smigh(ويلفرد كنت ول اسميت 
وي پس از طي .  مسيحي در انگلستان زاده شده است1916شود كه در سال  شمرده مي

تحصيالت مقدماتي و مرسوم در انگليس به دانشگاه كمبريج راه يافت و ليسانس خود را 
ز آنجا گرفت و سپس به امريكا رفت و در دانشگاه پرينستون رسالة دكتراي خود را با ا

) بررسي و نقد مجلة األزهر( يا )The Azhar Journal, Survey and Critique(عنوان 
ها و ادبيات   در رشتة زبان1948 گذراند و در سال )Gibbe(زير نظر پروفسور گيب 

 اسميت سفري به الهور رفت و در آنجا چندي اقامت ويلفرد. التحصيل شد شرقي فارغ
هاي  گزيد و به تدريس مشغول شد آنگاه به كمك بنياد راكفلر به بخشي از سرزمين

ني كنگرة جها« و در ،اسالمي مسافرت كرد و با احوال مسلمانان از نزديك آشنايي يافت
پروفسور . ودم در پاكستان برگزار شد، شركت نم1958كه به سال » مسائل اسالمي

اسميت مدتي در دانشگاه هاروارد در امريكا تدريس كرد و نيز در دانشگاه مك گيل 
ويلفرد اسميت هنگام . را به عهده گرفت» شناسي تطبيقي دين«درس ) در كانادا(مونرآل 

هايي پيرامون اديان جهان و به ويژه اسالم ايراد كرد و  مسافرت به مصر سخنراني
  .در شهر قاهره، برگزار شد» دانشگاه امريكايي«هاي وي در  سخنراني

  
  آثار ول اسميت

هايي چند به رشتة تحرير درآورده كه ما در اينجا  پروفسور اسميت مقاالت و كتاب
  :كنيم به برخي از آنها اشاره مي

  ).1966در سال  ()Belief and history( اعتقادات و تاريخ -1
 ).1965در سال  ()Faith of other men( ايمان مردم ديگر -2



 نقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناسان

 

190190190190

چاپ اول  ()Islam in modern history, two editions( اسالم در تاريخ جديد -3
  ).1959 و چاپ دوم در 1957در سال 

 ترجمه شده L’Islam dans monde moderneاين كتاب به فرانسه تحت عنوان 
ه به فارسي از فرانس» اسالم در جهان امروز«است و دكتر حسينعلي هروي آن را با نام 

كتاب . ترجمه شده است» سالم في التّاريخِ الحديثاإل«انده و به عربي نيز با عنوان برگرد
 و در خالل آن، از كتب ديگر ،شود مزبور از مهمترين آثار ويلفرد اسميت شمرده مي

ما در طي همين مقاله از . خود نيز بهره گرفته و كوشيده است تا بدان جامعيت بخشد
  . و منفي اين كتاب سخن خواهيم گفتنقاط مثبت

 و 1946چاپ اول در سال  ()Modern Islam in India( اسالم نو در هندوستان -4
  ).1969چاپ دوم در 

در سال  ()Modernization of a traditional society(هاي سنّتي   نوگرايي جامعه-5
1965.(  
  ).1981 در سال ()On understanding of Islam(در فهم اسالم  -6
در سال  ()Pakistan as Islamic State( پاكستان به عنوان يك كشور اسالمي -7
1951.(  
). 1984در سال  ()The worlds religious traditions(هاي مذهبي جهان   سنّت-8
  .ها و آثار ويلفرد اسميت بدانچه آورديم محدود نيست كتاب

  

  نقد آثار ول اسميت

اسالم در «كه با عنوان » اسالم در تاريخ جديد«، كتاب از ميان آثار ويلفرد اسميت
 زيرا مؤلّف در مقدمة آن ،به فارسي ترجمه شده داراي اهميتي ويژه است» جهان امروز

  :نويسد مي
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ام  اين اثر حاصل بيش از ده سال تحقيق و تفكّر است و تقريباً همة مقاالتي كه نوشته«
ام، در بيان مباحث كتاب  مي در اين دوره دادههايي كه دربارة موضوعات اسال و كنفرانس
  .1»...سهمي دارند
 بهتر است ما همين اثر را براي نقد و داوري برگزينيم و مالحظه كنيم كه ،بنابراين

  گويد؟ خاورشناس روزگار ما، دربارة اسالم و مسلمانان چه مي
چار اشتباهاتي به نظر ما پروفسور اسميت در كتاب مذكور، حقايقي را بيان داشته و د

  .آوريم هايي از هر كدام را در اينجا مي نيز شده است كه نمونه
اهميت «كند  از جمله حقايقي كه ويلفرد اسميت در كتاب خود بدان اشاره مي

  :نويسد است كه پروفسور اسميت با كمال انصاف دربارة آن مي» تاريخي اسالم
اند و ياد  ن را به وجود آوردههاي جها يكي از بزرگترين فرهنگاعراب در گذشته «

اين نيروي محركة اسالم است كه ... آن، در خاطر ايشان اثري عميق به جا گذاشته است
 نام و نشانِ خود به عظمت تاريخي، فتوحات و تحرّك خالّق هدايت  عرب را از قارة بي

  .2»كرده است
 درك كرده و اي از موارد، نظر علماي اسالم را به خوبي ويلفرد اسميت در پاره

  :نويسد مثالً از قول ايشان دربارة انحراف ديني يهوديان و مسيحيان مي. سازد منعكس مي
يك خطاي اساسي نيز مرتكب شدند، سرانجام به اين عقيده رسيدند ) يهوديان... («

كه فرمان إلهي فقط مربوط به خود ايشان بوده است، به جاي اينكه ملتفت شوند نوع 

                                                           

 از مقدمه، از 6جهان امروز، اثر ويلفرد كنت ول اسميت، ترجمه حسينعلي هروي، صفحه اسالم در . 1
اهللا  را با نظارت دكتر فتح» اسالم در جهان امروز«آقاي دكتر هروي كتاب . (انتشارات دانشگاه تهران

چنانكه در اند  ها در دانشگاه هاروارد، شاگرد پروفسور اسميت بوده اند كه خود سال مجتبايي ترجمه كرده
  ).مقدمه كتاب بدان تصريح شده است

  .99اسالم درجهان امروز، ص . 2
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براي اصالح در لحظة مناسب . و پيام، خطاب به تمام بشريت استحكم، جهاني است 
امتان او كه از الطاف و . اين خطاي شوم، خداوند پيامبر ديگري فرستاد، عيسي

هاي خداوند برخوردار بودند، صفت جهاني بودن ايمان را به خوبي درك  مرحمت
اپيدا، از دل و جان هاي ن براي تفهيم ايمان و گسترش جامعة ديني تا كرانه. كردند

به جاي اينكه ! كوشيدند ولي ايشان يك خطاي اساسي و در واقع ابلهانه مرتكب شدند
  .1!»آور پرداختند در متن پيام فكر كنند به پرستش پيام

هاي برجستة اسالمي دريغ ندارد چنانكه در  پروفسور اسميت از ستودن شخصيت
 و در عين حال از 2ستايد به خوبي ميرا ) اسدآبادي(الدين افغاني  كتاب خود جمال

  :نويسد كند و به ويژه رفتار آمريكا را ناپسند شمرده مي روش ناستودة غرب انتقاد مي
تر، شرق را عادت اين بود كه براي پرهيز از تسلّط  جامعة مسلمان يا به طور كلي«

لك وضع ذ سياسي و اقتصادي و تهديد غرب، پيوسته در برابر آن مقاومت نشان دهد مع
طوركلي  كرد و به خواهي غرب را بسيار تحسين مي داخلي زندگي و مخصوصاً آزادي

هذا دوست  خواهي غرب، با استعمار آن در مبارزه است و علي فرض اين بود كه آزادي
امروز اين طرز تصور، تغييريافته است و نه تنها از . هاي اسير شرقي است و متحد ملت

زدگي بر اثر برخورد با روح  اين بدبيني و دل.  نفرت دارندترسند بلكه از آن غرب مي
تغيير مركزيتي كه بعد . غرب به وجود آمده است، نه تنها در برخورد با سالح و سپاه او

از جنگ دوم جهاني از لحاظ سياسي در غرب حاصل شده، اين احساس را تيزتر كرده 
هاي  بندوبار خود، جنبه  و بيآمريكا با نمايش قدرت و نخوت و رفتارهاي غريب. است

                                                           

  .13 و 12اسالم در جهان امروز، ص . 1
  .50 تا 48اسالم در جهان امروز، ص . 2
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يان بيشتر نمودار ساخته و بدين طريق حيثيت قنظر شر هاي اروپايي را در زشت سنّت
  .1»غرب را ضعيف كرده است

هاي او ارزش و  البته اين اعترافات صادقانه از سوي يك خاورشناس غربي، به نوشته
با اين حال، پژوهش و نقد . ندخوا دهد و خوانندة آگاه را به خوشبيني فرا مي اعتبار مي

از اي  هاي پروفسور اسميت را نيز ناديده نگيريم و نمونه كند كه لغزش علمي ايجاب مي
  .خطاهاي وي را هم در اينجا نشان دهيم

ويلفرد ول اسميت چنين پنداشته كه رستگاري مسلمانان، با اعمال شايسته پيوند  -1
  :و در اين باره نوشته است! ندارد
رين تحليل، رستگاري يك مسلمان در به جا آوردن اعمال خوب نيست بلكه در آخ«

  .2!»در اينست كه تميز دهد چه اعمالي خوب است و عمل به آنها واجب
 زيرا اوالً ،اشتباه شده استبه نظر ما، پروفسور اسميت در تحليل نهايي خود دچار 

بود مگر آنان كه ايمان ها، زيانكار خواهند  قرآن كريم تصريح نموده كه همة انسان
   :فرمايد درست و عمل صحيح داشته باشند چنانكه مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 AA AA4444 ôô ôô££££ ää ääzzzz . �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ...�  
  )2 :لعصرا(  

قرآن مجيد در آيات فراواني به شكل نفي و اثبات، رستگاري را وابسته به اعمال نيك 
   :گويد و مثالً ميشمرد  مي

� ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )17 :يونس(  � ####$$
  .»شوند همانا گناهكاران رستگار نمي«
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  :فرمايد و يا مي

� (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøùùùù $$ $$#### uu uuρρρρ uu uu4444 öö ööKKKK yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� èè èè???? �  )77 :الحج(  
  .»د كه رستگار شويدخداوندتان را بندگي كنيد و به نيكوكاري پردازيد باش«

تشخيص اعمال خوب از بد و واجب از حرام براي عمل به كارهاي پسنديده و  :ثانياً
براي آنكه بدانيم چه اعمالي نيك و ، نه صرفاً از اعمال ناپسند استدوري گزيدن 

به دليل آنكه قرآن مجيد كساني را كه !) پندارد چنانكه پروفسور اسميت مي(اند  واجب
   :فرمايد پردازند توبيخ و سرزنش نموده و مي  كارهاي نيك، به عمل نميبا آگاهي از

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? �  )2 :صفال(  
  .»كنيد؟ گوييد كه بدان عمل نمي اي مؤمنان، چرا چيزي مي«
   :گويد و باز مي

� tt ttββββρρρρ ââ ââ,,,, ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? rr rr&&&& }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ hh hh4444 ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG ss ss???? || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& 

tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  )44 :ةبقرال(  
بريد، با آنكه شما  ميدهيد و خودتان را از ياد  آيا مردم را به نيكوكاري فرمان مي«

  .»كنيد؟ خوانيد آيا انديشه نمي را مي) خدا(كتاب 
شود و  ن خالص و عمل نيك حاصل ميبنابراين، رستگاري مسلمانان در پرتو ايما

  .پروفسور اسميت در درك اين مسأله به خطا رفته است
را از ديدگاه اسالم درنيافته و از سر » شهيد« ديگر آنكه ويلفرد اسميت مفهوم -2

  :نويسد اشتباه مي
برعكس عقيدة قديمي اسالم كه در نظر او شهيد كسي است كه حيات خود را در «

اهللا  سبيل داد نه به ضد تاريخ، و مردن او را به مثابة في  از كف مينبرد همراه تاريخ
شد كه  ، در جهان جنگي مي)يعني نبرد براي پيشبرد مادة اسالم(داشتند  محسوب مي
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كليساي مسيحي در چنين . هدف آن گسترش دار اإلسالم يعني قلمرو زميني اسالم بود
شهيد در نظر او كسي بود كه در . اشتلحظات مطلقاً فكر موفقيت تاريخي و زميني ند

رفت و فتح روحاني،  شد ولي زير بار تسلّط تاريخ نمي برخورد با تاريخ خرد و نابود مي
  .1»كرد شكست دنيوي او را جبران مي

پاسخ پروفسور اسميت بايد بگوييم كه اوالً كسي كه با داشتن ايمان به خدا در در 
» شهيد«د يا كشته شود او نيز از ديدگاه اسالم برخورد با نيروهاي ستمگر تاريخ، خُر

شود و شهداي اسالم تنها كساني نيستند كه در جهادهاي تاريخي شركت  محسوب مي
، مسلمانانِ مقتول � دليل اين مسأله هم آنست كه پيامبر اسالم. كرده و كشته شده باشند

ان در هيچ نبردي شمرد با آنكه ايش را شهيد مي...)  ياسر و سميه :همچون(در مكه 
به دست قريش و به جرم شركت نكرده و در دوران مكه ـ پيش از هجرت پيامبر ـ 

هاي جنگ  بنابراين، محدود ساختن شهدا به مقتولين ميدان. پرستي، به قتل رسيدند يگانه
كه در راه فتوحات زميني كوشيدند، اشتباه واضحي است كه از يك خاورشناس آگاه و 

هاي  شدگان جنگ ثانياً كليساي مسيحي در گذشته، كشته. رسد ظر ميمتتبع بعيد به ن
پنداشت  مي» جهاد مقدس«هاي مزبور را  كرد و جنگ قلمداد مي» شهيد«صليبي را نيز 

 ميالدي خطاب به 1095 نوامبر 28 در Urbainچنانكه پاپ اعظم مسيحيت اوربان دوم 
   :ها نوشت مسيحيان دربارة اين جنگ

مالِ شما خواهد بود و شما مالك دارايي آنها بوده خزاين ) مسلمانان(ثروت دشمنان «
كساني كه مرتكب هرگونه معصيت گرديده . توانيد به غنيمت ببريد و نفايس آنها را مي

باشند ولو قتل و زنا و غارتگري و ايجاد حريقِ عمدي و سوزاندن خانه و ابنية مردم، 
 بر اينكه وارد اين جنگ مقدس و باشكوه مجاناً و بالعوض تبرئه خواهند شد مشروط
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 حتي در اثناي راه بميرد، كسي كه در سرزمين مقدس شربت مرگ را بچشد يا. بشوند
  .1» داخل بهشت خواهد شدوب شده و فوراًسحشهيد م

هاي صليبي، آيا رأي كليساي مسيحي با نظر پروفسور اسميت  ماهيت جنگباتوجه به 
اً فكر موفقيت تاريخي و زميني در سر نداشت سازگار كند كليسا اساس كه گمان مي

از ديدگاه كليسا همان بوده است كه ويلفرد اسميت ادعا » شهيد«است؟ آيا مفهوم 
  كند؟ مي

را بازگو كنيم و نشان دهيم كه » فلسفة جهاد در اسالم«ما در اينجا بر آن نيستيم كه 
زيرا اين بحث به درازا شمرد؟  اسالم با چه شرايط و در چه زماني، جنگ را جايز مي

شويم به ويژه كه اين مبحث را در جاي ديگر به طور  كشد و از مقصود اصلي دور مي مي
در اينجا مقصود آنست كه روشن شود پروفسور اسميت گاهي با  .2ايم گسترده آورده

  .شود نگرد و دچار خطا مي نگاه محدود و يكطرفه به مباحث مي
  :نويسد اب خود مي ويلفرد اسميت در كت-3
دوستي  پذيرد ولي نه فلسفة انسان هاي اساسي مسيحيت را مي اسالم بعضي از فلسفه«

با تمام قوا و حتي با وحشت اين عقيده را كه . آن را چنانكه در مسيحيت مطرح است
دهد كه انسان، خداوند را بهتر بشناسد طرد  حلول خداوند در جسم انسان اجازه مي

  .3!»كند كرده و مي
ها يعني همان خداي  پذيرد كه آفريدگار كهكشان  آري اسالم نمي:بايد گفت

. ناپذير و نامحدود، در جسم ناتوان انسان حلول كند و محدود و محصور شود وصف

                                                           

  .38، چاپ تهران، ص )كشيش امريكايي( الدر   كليسا، اثر جانتاريخ اصالحات. 1
، 3خيانت در گزارش تاريخ، ج «براي آگاهي از اين مسأله، به اثر ديگر همين نويسنده يعني كتاب . 2

  .نگاه كنيد» چاپ تهران
  .317اسالم در جهان امروز، ص . 3
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دهد و به جاي آنكه انسان، خداوند خود  گونه نشان مي نساناچنين تصوري، خداوند را 
شود زيرا آنچه در جهانِ خلق، تنزّل كند و  ر ميرا بهتر بشناسد از معرفت حقيقي دورت

 و شناسايي او، عرفان حق يا ،در كالبد آدمي منزل گيرد ناگزير در حكم آفريدگان است
انجامد كه ملحدان  اينگونه خداشناسي بدانجا مي. شود آفرين، شمرده نمي شناخت جهان

و اين مسأله را ! »تانسان، خدا را به صورت خود آفريده اس «:گويند اش مي درباره
دهند چنانكه در مغرب زمين، همين انديشة ناصواب پيش  آويز انكار مبدأ قرار مي دست

و دانشمنداني چون پروفسور (آمده است و مسئول آن نيز متصديان كليساي مسيحي 
اند و خرمن  ايمان  اي از خدا به آتش الحاد دامن زده گونه كه با تصور انسان! اند )اسميت

آيا هنگام آن فرا نرسيده است كه از اين افكار . اند اري از فرزندان خود را سوختهبسي
  !تري بنگرند؟ محدود و جامد بيرون آيند و براي شناخت خداوند بزرگ، به آفاق وسيع

  
  

  هانري المنس، خاورشناس بلژيكي
  

  زندگينامة علمي هانري المنس

اسان نامدار سدة گذشته است كه  يكي از خاورشن)Hanri Lammens(هانري المنس 
 ميالدي 1862وي در سال . به تعصب و تندروي در آراء و ضديت با اسالم شهرت دارد

به ) 1878سال (در شانزده سالگي .  از شهرهاي بلژيك زاده شد)Gand(در شهر گاند 
جرگة كشيشان پيوست و مدتي در قرية غزير، در دير مسيحيان لبنان به تحصيل 

چندي بعد به انگلستان رفت و در آنجا به فرا گرفتن الهيات مسيحي مشغول . پرداخت
آنگاه .  براي تحصيل مسافرت كرد)Wien( و وين )Louvain(سپس به لووان . شد

 در دانشگاه مسيحيان وي را به آموزگاري 1897دوباره به لبنان بازگشت و در سال 
تاريخ اسالمي را در دانشگاه سن  تدريس 1907تاريخ و جغرافيا برگزيدند و در سال 
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نويسندة ( چون لويس شيخو 1927در سال . به عهده گرفت) قديس يوسف(ژزف 
شد كه به » المشرق«وفات كرد، المنس به جاي او مدير مجلة ) مشهور و كشيش مسيحي

را كه از آنِ » البشير«يافت و همچنين مديريت مجلة  انتشار مي» ماهنامه«صورت 
 سال 75المنس .  و مقاالت بسياري در اين دو مجله نگاشت، پذيرفتمسيحيان بود،

  . در بيروت، رخت از جهان بربست1937زندگي كرد و در آوريل سال 
  

  آثار المنس

ها و مقاالت  از المنس آثار فراواني به زبان فرانسه و عربي به جاي مانده و كتاب
هاي اسالمي و ديگر  رب و شخصيتگوناگوني دربارة اسالم و دوران جاهليت و زبان ع

كنيم و  ما در اينجا برخي از آثار المنس را ياد مي. مباحث از وي به چاپ رسيده است
  :آوريم ابتدا چند نمونه از تأليفات وي را به زبان فرانسه مي

  .le Berceau de l’Islam  ).1914در سال ( گاهوارة اسالم -1
  ).1923-24ال در س( مكه، در روزگار پيش از هجرت -2

  la Meque a la veille de l’hegire. 

  ).1922در سال ( شهر عربي طائف در روزگار پيش از هجرت -3
  la cite arabe de taif a la veille.  

  . معابد پيش از اسالم در غرب جزيرة عربي-4
 Les sanctuaries pre islamites dans l’Arabie occidentale.  

  ).ة محمد چگونه نوشته شد؟سير( قرآن و حديث -5
  Qoran et tradition (Commet fut compose la vie de Mahomet?)  

تازد و آنها را غير قابل  هاي سيره مي المنس در اين كتاب، بدون دليل بر همة كتاب
  .شمرد اعتماد مي

  .fatimat et les filles de Mahomet  )1912در ( فاطمه و دختران محمد -6
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شود كه به زودي دربارة آن سخن  هاي مغرضانة المنس شمرده مي ز كتاباين كتاب ا
  .خواهيم گفت

  )1907بيروت، سال ( اموي، معاوية اول  بررسي حكومت خليفه-7
  Etudes sur le regne du calife ommayyade Mo’awia ler.  

  .le califat de Yazid ler  )1921بيروت، سال ( خالفت يزيد اول -8
  .Etudes sur le siecle des omayyades )1930سال (روزگار امويان  بررسي -9
  ).1926بيروت سال (، اعتقادات و بنيادها  اسالم-10

 l'Islam croyances et institutions.  
اين كتاب، بسيار سطحي نوشته شده و ارزش علمي ندارد و متأسفانه مصنّف آن از 

  .انصاف به كلي دور شده است
  .La syrie, précis historique  ريخ مختصر سوريه، تا-11
  .l’arabie occidentale avant l’hegire   عربستان غربي پيش از هجرت -12

هايي نيز به زبان عربي نگاشته كه مناسب است برخي از آنها را در اينجا  المنس كتاب
  :ياد كنيم
1-  لُ في الفروق (اللغةفرائداألو 1889يان لبنان در سال كه در چاپخانة مسيح) الجزء 

  .است يدهسبه چاپ ر
 1903اين كتاب در دو جزء، به سال .  تسريح األبصارِ فيما يحتوي لبنانُ منَ اآلثار-2

  .به چاپ رسيده است
  .يةلسور في األقطارِ افيةالمذكّرات الجغرا -3
  ).1898چاپ بيروت سال  (الفرنسية المشتقة من العربية األلفاظُ -4
5- وبالعكس للترجمة من العربية إلى الفرنسية مختارات.  
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 نقد آثار المنس

در اينكه هانري المنس يكي از خاورشناسان پركار و پرمعلومات بوده سخني نيست 
ولي در اين هم هيچگونه ترديدي وجود ندارد كه وي كشيشي متعصب و مغرض بوده 

ن جهت در ميان خاورشناسان، انصافي است و از اي ورزي و بي و آثارش انباشته از كينه
ورزي در سخن ما نرود،  براي آنكه گمان غرض! شود كمتر كسي همچون او ديده مي

بهتر است نقد آثار هانري المنس را به قلم يكي از همكيشان دانشمند و لبناني وي 
مام اإل«شود كه در كتاب ارزندة  ده مياين نويسندة مسيحي، جرج جرداق نامي. بسپاريم

العداعلي نويسد  مي»لة اإلنسايية، صوت:  
اين ! ... نظير بود المعارفي كم المنس به لحاظ شناخت مدارك و شمول دانش، دائره«

جز آنكه ما اكنون درصدد توضيح . سخن دربارةخاورشناس پردانشي چون او، حق است
زيرا ! دهاي المنس، دانش فراوان وي را به تباهي كشي ورزي اين معني هستيم كه غرض

او علم خود را در خدمت حقيقت قرار نداد و اسناد بسياري را كه در تصنيفاتش آورد 
براي نماياندن چهرة واقعيت بكار نبرد و نخواست تا اموري را كه دربارة شرق قديم 
عربي بر ديگران پنهان مانده بود به درستي روشن كند، بلكه متأسفانه بايد بگوييم كه اين 

هاي بزرگ به دانش و وسعت اطالعات خود خيانت كرد،  نشمند در لحظهخاورشناس دا
هايي كه تصميم گرفت تا آنچه را كه تاريخ ثبت كرده و عقل و منطق و طبيعتِ  در لحظه

بلكه تصميم گرفت عواطف ! دهند، معكوس جلوه دهد ها گواهي مي حوادث بدان
كند  صدر اسالم احساس مياي را كه انسان نسبت به بزرگان مسلمانان در  دوستانه

دارد آنست كه هدف   واميرا بيش از اين به تأسفو چيزي كه تو ... واژگونه سازد
اش به كلي  نس در بدگويي از بزرگان راستين شرق، او را از رسالت علميروشن الم

از همين رو اگر امري دو وجه يا دو احتمال داشته باشد، اسناد و . بيرون برده است
اني را كه به تأييد وجه صحيح و رأي درست داللت دارند، همه را رها مدارك فراو
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سازد و به سندي غريب و مقطوع كه احتمال نادرست را به خيال خودش تقويت  مي
دهد و هنگامي كه ببيند اسناد و داليل فراواني كه مؤيد  كند، اعتماد نشان مي مي

كنند، خاموشي گرفته و سست  يكديگرند فضيلتي از فضايل آن بزرگان را اثبات مي
نمايد و  اما همين كه مالحظه مي. زند شود يا اساساً موضوع را ناديده گرفته و دم نمي مي

و اين صفت، از صفات مردم دانشمند و عادل و منصف ! كند؟ ها كه مي چه پرگويي
دث و المنس به كمك چنين اسلوبي با حوا... تر است نيست بلكه به افترا و بهتان نزديك

طالب  بن أبي شود كه از جملة آنها رويدادهاي مربوط به علي شرق قديم عربي روبرو مي
پردازد  و با چنين روشي از يكسو به بحث دربارة محمد و علي و ياران آن دو مي. است

كند و دستة  و از سوي ديگر احوال أبوسفيان و معاويه و طرفداران ايشان را بررسي مي
دهد و دستة دوم را براي تمجيد و  ود، آماج تهمت و افترا قرار مياول را در تأليفات خ

  .1!»كند مبالغه نيز دريغ نميگيرد و در هر دو صورت، از  تعظيم درنظر مي
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هاي گوناگون، مورد نقد محقّقان قرار گرفته و حتي  هانري المنس از جنبهآثار 
بر او اعتراض ) Cazanovaهمچون شرقشناس فرانسوي كازانوا (خاورشناسان اروپايي 

 ضمن بحث از آثار » المستشرقينموسوعة«ر عبدالرحمن بدوي در كتاب دكت. اند نموده
  :نويسد المنس مي

» \=�0> �) ���7X \<$) �2 b?=&�5 F e �¢��T 6��=� U���)V e e £ ª2��o� �) ^?� ��> \L& ��5 e 4 e 3
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فاطمه و (بدترين كاري كه المنس انجام داده، روشي است كه بويژه در كتاب  «:يعني
برطبق (هاي اين كتاب  رفته و روش مزبور آن است كه در پاورقيپيش گ) دختران محمد

اما من به بخش بزرگي از اين . كند به مراجعي با ذكر صفحاتشان اشاره مي) معمول
كند يا  ها اشاره مي هايي كه احاله داده مراجعه كردم و ديدم آنچه بدان ها در كتاب نشانه

ورزي  انديي و غرض  صريح كتاب را با كجها وجود ندارد و يا متن مطلقاً در اين كتاب
و با حمل آنها به معاني غيرظاهر، چيزهايي ! مطالعه كرده و يا از عبارات كتاب به زور

كند و از اين رو سزاوار  بيرون آورده است كه بر تباهي ذهن و نيت ناپاكش داللت مي
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  ).چاپ بيروت
  .، چاپ بيروت349 و 348موسوعة المستشرقين، تأليف دكتر عبدالرحمن بدوي، ص . 1
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تماد نورزد كه بيشتر نمايد، اع است كه خواننده بر آنچه به عنوان مراجع كتاب اشاره مي
پردازي و حمل كالم بر معناي غيرظاهر، در فهم متون صريح و  آنها فريبكاري و دروغ

شناسم كه در كار  و من از ميان خاورشناسان جديد كسي را همچون او نمي. روشن است
  !».گمراه ساختن خواننده و در سوءنيت، بدين پايه رسيده باشد

به ديگر آثار المنس بنگرد به ويژه اگر كسي » ان محمدفاطمه و دختر«عالوه بر كتاب 
چاپ (» Etudes sur le siecle des omayyadesبررسي روزگار امويان «چنانچه كتاب 
جويي المنس دربارة بزرگان اسالم به  را مالحظه كند، به كينه)  م1930بيروت، سال 
به عنوان نمونه، ! شود يچار مبرد و از شيوة كار او به حيرت و شگفتي د خوبي پي مي

بن أبي طالب  دربارة علي«نس در فصل نخستين از كتاب مذكور كه آن را تحت عنوان الم
a prposale Ale ibn Abitalib «كوشد كه از شأن امام بزرگوار مسلمانان  نگاشته مي

جلوه !! شود، مردي سبكسر بكاهد و حتي او را كه از جذابترين مردان تاريخ شمرده مي
انصاف و ). ، چاپ بيروت3ص  (il etait leger او مردي جلف بود :نويسد د و ميده

  !شناسي وي را از اين تعبير بايد قياس گرفت تاريخ



  ريچارد بولت، خاورشناس آمريكايي
  

  بولتزندگينامة علمي 

 از خاورشناسان امريكا و از استادان دانشگاه )Richard W. Bulliet(ريچارد بولت 
 ميالدي در امريكا زاده شد و تحصيالت 1940وي در سال . روزگار ماستكلمبيا در 

ابتدايي و دبيرستان را در سرزمين خود گذراند و سپس براي تحصيالت عالي به دانشگاه 
پس از اتمام . گام نهاد و در رشتة تاريخ به أخذ درجة دكترا از هاروارد نايل آمد

روارد و دانشگاه بركلي مشغول شد و تحصيالت دانشگاهي به پژوهش و تدريس در ها
  .شود اينك در دانشگاه كلمبيا در رشتة تاريخ از اساتيد برجسته شمرده مي

  
  آثار بولت

هاي گوناگوني به چاپ رسيده كه ما در اينجا به  از ريچارد بولت مقاالت و كتاب
  :كنيم اي از آنها اشاره مي پاره
  .The Patricians of Nishapur   بزرگان نيشابور -1

  .اين كتاب از آثار مهم ريچارد بولت شمرده شده است
  . تاريخ اجتماعي نيشابور در قرن يازدهم-2

  The Social History of Nishapur in the Eleventh Century.  
 براي 1967آيد كه در سال  اين نوشته، رسالة دكتراي ريچارد بولت به شمار مي

  .دانشگاه هاروارد نگاشته است
  .اإلسالم و تحول جامعة اسالمي يخ ش-3

  The Shaikh al-Islam and the Evolution of Islamic Society.  
  .هاي نخستين و دگرگوني سياسي در تركية نوين  نام-4

  First Names and political change in modern Turkey.  



  ريچارد بولت، خاورشناس آمريكاييريچارد بولت، خاورشناس آمريكاييريچارد بولت، خاورشناس آمريكاييريچارد بولت، خاورشناس آمريكايي

 

205205205205

مطالعات المللي  مجلة بين«اين مقاله يكي از مقاالت ريچارد بولت است كه در 
به » International Journal of Middle East Studeis, (1978), 489-495خاورميانه 

  .چاپ رسيده است
  . گروش به اسالم در قرون ميانه-5

هاي  اين كتاب را آقاي محمدحسين وقار به فارسي برگردانده و در سلسلة كتاب
پردازيم و  به نقد آن ميبه چاپ رسيده است و ما در همين نوشتار »  تاريخ ايرانحشر«

  .كنيم نكات مثبت و منفي كتاب مزبور را بازگو مي
  

  نقد آثار بولت

گروش به اسالم در «) كه به فارسي ترجمه شده(چنانكه گذشت يكي از آثار بولت 
  :نويسد مترجم كتاب در مقدمة آن مي. نام دارد» قرون ميانه

جمة آن اقدام گرديده، نخستين گروش به اسالم در قرون ميانه كه در اينجا به تر«
 از سوي دانشگاه 1979كتاب از آثار اين نويسنده است كه از متن اصلي آن كه در سال 

تواند به خوبي معرّف نحوة  شود و مي هاروارد به چاپ رسيده به فارسي برگردانده مي
. شدهاي ريچارد بولت در زمينة تاريخ و مطالعات تاريخي با كار، طرز تفكّر و نوآوري
هاي  اي كه با اتحاد ملت يابد كه گروش عظيم و گسترده هنگامي كه بولت درمي

خاورميانه بر مبناي يك دين جديد اساس تاريخي جهان را دگرگون ساخت، مورد 
شود تا به تحقيق در زمينة گروش به اسالم  هاي عميق قرار نگرفته بر آن مي بررسي

گيري جامعة اسالمي را در مقايسه  الم و شكلبپردازد و رابطة پيچيدة ميان گروش به اس
 گروش به اسالم آنچه كه از در زمينة فراينداما . با روند تحوالت تاريخي تشريح نمايد

... آيد بسيار اندك است هاي تاريخي به جا مانده از قرون وسطي به دست مي روايت
سالم در قرون ميانه براي جبران اين گونه اطالعات كه براي تحقيق در زمينة گروش به ا
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تحليل الگوهاي نامگذاري اسالمي در قرون وسطي ضروري است، بولت به تجزيه و 
  .1»آورد روي مي

به نظر ما هرچند كار ريچارد بولت در اين مورد، ابتكاري است ولي با مراجعه به 
 ها و نامه ها و آثار مؤلفان اسالمي در قرون ميانه و همچنين با رجوع به سياحت كتاب
ش وتوان اين بحث را تكميل كرد و به كنكا هايي كه از آن روزگار بجاي مانده مي تذكره
اما خطاها و اشتباهات ريچارد بولت بيشتر . بسنده نمودهاي مسلمانان نبايد  در نام

شود و ما در اينجا به  نبي و مختلفي است كه در كتاب وي ديده ميامربوط به مباحث ج
  .پردازيم ميذكر چند نمونه از آنها 

  :نويسد  بولت در مقدمة كتابش مي-1
يك فرد مذهبي پيرو هرگونه دين كه باشد، در گزينش شيوة برداشت از يك واقعه، «

  2!»پويد نگار آزادانديش و مردمي آن را مي رود كه يك تاريخ راهي جز آن مي
در !  باشندتوانند تاريخنگاران منصفي روشن است كه نويسنده ادعا دارد دينداران نمي

در ميان دينداران، افراد متعصب و . حالي كه ادعاي مزبور به صورت مطلق درست نيست
ويژه كه همة رويدادهاي  به. قشري وجود دارند و پژوهندگان آزادانديش نيز فراوانند

اند تا دينداران ناگزير باشند از ديدگاه عقايد  تأثير نهادهاي ديني پديد نيامده تاريخ تحت
انگيزد تا بدون  نويس را برمي  ديني، تاريخن گاهي وجدا،به عالوه. ها بنگرند  بدانديني

و به خاطر اي را نپذيرد و هر نسبتي را به كسي قبول نكند  علم و اطمينان، هر افسانه
دشمني با كساني، سخن درست آنها را انكار ننمايد و در داوري نسبت به ايشان راه 

يابد كه دين او،  نويسِ متدين راه مي اين روحيه هنگامي در تاريخو . انصافي را نپيمايد بي
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هايي ملزم كند مانند آيين اسالم كه در كتاب آسماني خود  وي را به داشتن چنين خصلت
  :نمايد به رهروان طريقش سفارش مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß#### øø øø)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ �  )36 :إلسراءا(  
  .»م و آگاهي از آن نداريچيزي را پيروي مكن كه عل«
   :فرمايد و نيز مي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù �  )152 :ألنعاما(  
  .»چون سخن گفتيد، به عدالت گوييد«

  :گويد و همچنين مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff tt ttƒƒƒƒ ãã ããββββ$$$$ tt tt↔↔↔↔ oo ooΨΨΨΨ xx xx©©©© BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã �� ��ωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  )8 :لمائدها(  
  .»ي دربارة آنان وادار نكندعدالت دشمني با گروهي، شما را به بي«

آورد زيرا  طلب بار نمي از اين گذشته، ترك دينداري لزوماً كسي را آزادانديش و حق
ديني متعصب گردد و تمايل به حفظ آن روحيه در او  در همان بيچه بسا كه آدمي 
. رداي كه اگر گاهي با سخنِ درستي از ديانتي برخورد كند، آن را نپذي راسخ شود به گونه

پس راه چاره آن است كه آدمي براي وصول به حقايق، در خود تقواي علمي پديد آورد 
و خويشتن را به دقّت در پژوهش و انصاف در داوري عادت دهد، نه آنكه پافشاري در 

  !جويي است ديني داشته باشد كه اين خود، برخالف آزادانديشي و حق بي
  :نويسد  ريچارد بولت در كتاب خويش مي-2
اجتماعي ساختن انديشة اسالمي تا حدود زيادي در نتيجة فشارهاي مسيحيان، «

گيري حيات  نظر به اينكه جهت. يهوديان و زرتشتيانِ به اسالم گرويده انجام گرفت
اجتماعي اسالم به سمت قبايلِ عرب بود كه همة مسلمانان يا از بدو تولد و يا مانند 
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به آن تعلّق داشتند، اسالم از يك ) خواندگي رسپ(گرويدگان به اسالم از طريق تبنّي 
  .1!»ساختار اجتماعي مشابه آنچه كه در اديان ديگر وجود داشت، برخوردار نبود

پيش از آنكه مسيحيان و . وجه درست نيست به نظر ما اين برداشت از اسالم به هيچ
 �پيامبر اسالم. يهوديان و زرتشتيان به اسالم بگروند، اسالم آييني اجتماعي بوده است

وارد شد اوالً دو قبيلة أوس و خزرج را به اتحاد فرا خواند و ) يثرب(همين كه به مدينه 
ميان ايشان برقرار ) أخوت(آن دو گروه را با مهاجران مكّي پيوند داد و رابطة برادري 

 يعني ،متشكل ساخت» أمت واحد«ثانياً همة پيروان خود را تحت عنوان كلي . كرد
گونه كه در  همان. اي داشتند ا پديد آورد كه زندگي اجتماعي و هدف يگانهگروهي ر

  :خوانيم مي) هاي نخستين در دوران مدينه از سوره(سورة آل عمران 

� (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||MMMM yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... [[ [[ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã rr rr&&&& yy yy#### ©© ©©9999 rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 

ΛΛΛΛ ää ää óó óóssss tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF uu uuΚΚΚΚ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ))))  ...�  )103 :آل عمران(  
نعمت خداي را بر خود به ياد آوريد آن گاه كه دشمنان هم بوديد و در ميان «

  .»...هاي شما ألفت افكند و به نعمت خدا برادران يكديگر شديد  دل
  :خوانيم و نيز در همين سوره مي

� öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu4444 öö ööKKKK yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ,,,, ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ...�  )110 :آل عمران(  
ايد، به نيكي دستور  شما بهترين أمتي هستيد كه به نفع مردم نمودار شده«

  .»...داريد و به خدا ايمان داريد  دهيد و از زشتي باز مي مي
اي براي  مدينه عهدنامه در آغاز هجرت و ورود به � عالوه بر اين، پيامبر اسالم

مسلمانان و يهوديان و حتي مشركان مدينه تنظيم كرد تا هر كدام با آنكه گروهي 
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رفتند، در كنار يكديگر با صلح و آرامش به سر برند و در برابر  جداگانه به شمار مي
يعني روابط اجتماعي مسلمانان را با ديگران . دشمن مشترك، از شهر خود دفاع كنند

  .هم فرا خواند هاي مخالف را به تعاون با شيد و آيينتوسعه بخ
اند و متن آن را  اين عهدنامة بس مهم را قدماي مسلمانان در كتب خود ضبط كرده

اند و نيز أبوعبيد در كتاب   آورده)ة النبويةالسير(هشام در كتاب ابن اسحق و ابن 
با سندي جدا از آنچه » ثراأل عيون«به نقل آن پرداخته و ابن سيدالناس در » األموال«

 :في چونوعالوه بر اين، محدثين قديمي و معر. هشام آورده، گزارش كرده است ابن
بخاري و مسلم و عبدالرّزاق و ابن سعد و طبري و احمدبن حنبل و ديگران هر كدام 

  :خوانيم در آغاز اين عهدنامه مي. اند نامة مزبور را در كتب خويش آورده قطعاتي از پيمان
» lllr���� ��� �2 j�K�� U2& *{Q3 5 � 3� � 3 �«.  

  .»اي هستند جدا از ديگر مردم أمت يگانه) مسلمانانِ مكّي و مدني( «:يعني
  :خوانيم باز مي

» *+��� ��<C�<�� *+��� ��+/<� ,��2�H� b2 U2& 8� ��= ��s �Q� � 34 44 4 45 V� xlll«.  
ان، يهود بر كيش خود و يهوديان بني عوف أمتي هستند به همراه مؤمن «:يعني

  .»...مسلمانان بر آيين خويش
گام برداشته و » وابستگي به قبيله«دهد كه اسالم بسيار فراتر از  نامه نشان مي اين پيمان

اسالم، قاعدة ضمناً . عالوه بر تشكيل امت واحد، آن را با أمم ديگر نيز پيوند داده است
را ) برادري(كند نقض كرده و أخوت   ميرا كه مؤلّف بدان اشاره) پسرخواندگي(تبنّي 

  :فرمايد  چنانكه دربارة پسرخواندگان در سورة احزاب مي،جانشين آن نموده است

� ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$   )5 :األحزاب(  � ####$$
 به شمار اگر پدران حقيقي آنها را نشناختيد، در آن صورت برادران ديني شما«

  .»...روند  مي
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 ماية شگفتي ، بنابراين.گيري نموده است قانونگذاري اسالم نيز در همين راستا، جهت
تأثير مسيحيان  شود كه ببينيم مؤلّف، اسالم را در ساختار اجتماعي خود مثالً تحت مي

قرآن اند به ويژه كه  كند كه داراي آييني رهباني و تاحدودي غيراجتماعي بوده قلمداد مي
  :فرمايد مجيد، روش آنان را بدعتي در آيين الهي شمرده و مي

� ºº ººππππ §§ §§‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt tt6666 ÷÷ ÷÷δδδδ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδθθθθ ãã ãããããã yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ öö öö;;;; tt ttGGGG xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ �  )27 :حديدال(  
  .»...رهبانيت را آنها بدعت نهادند، ما بر ايشان مقرّر نداشتيم «

ن خرّميان ميا» گروش به اسالم در قرون ميانه« ريچارد بولت در كتاب -3
و در اين باره ! نوعي همراهي و پيوند قائل شدهو شيعيان سلحشور زيدي، ) دينان خرّم(

  :نويسد مي
توان ميان آخرين خرّميان و نخستين پيروان تشيع زيدي ارتباط مستقيمي  در واقع مي«

ه  اسالم و انقالب در درون اسالم ب در اينجا نقطة عطف ميان انقالب عليه. برقرار ساخت
  .1!»خوبي مشهود است

دينان ـ به رهبري امام  بايد توجه داشت كه نهضت زيديه ـ سالها پيش از حركت خرّم
تمايالت پرشور داعية زيد و پيروان او، .  بر ضد خلفاي اموي آغاز شود�زيدبن علي
وجه سازگاري نداشت و  بودند به هيچ مĤب دينان كه مزدك و با انگيزة خرّم. ديني بود

 كه با خلفاي عباسي -ي زيديه همواره از كساني چون بابك و امثال او علما
 و اگر بخواهيم ارتباط مستقيم و نقطة عطفي ميان اين دو دسته ،دور بودند -جنگيدند مي

زيرا هر دو ! بپنداريم بايد مثالً ميان شيعيان زيدي و خوارج نيز نوعي پيوند تصور كنيم
ها از رويدادهاي  در صورتي كه اين گونه برداشت. ودنددسته با خلفاي اموي در ستيز ب

نبايد » نقاط عطف حوادث«را با پيوندها و » مقارنات تاريخي« و ،تاريخ درست نيست
  .برابر شمرد
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   خاورشناس آلماني،ژزف شاخت

  
  زندگينامة علمي شاخت

وي .  را از مشاهير خاورشناسان آلمان بايد شمرد)Joseph Schacht(ژزف شاخت 
 ميالدي چشم به جهان گشود و پس از سپري كردن تحصيالت دبيرستاني 1902ر سال د

آنگاه . التحصيل گرديد به دانشگاه وارد شد و از دو دانشگاه برتسال و اليپزيك فارغ
هاي فرايبورگ و كوسنبرگ به  دوران تدريس او فرا رسيد و به عنوان استاد در دانشگاه

عد، راه سفر به سوي آسيا و افريقا را پيش گرفت و در هاي ب در سال. كار اشتغال يافت
از سال . به تدريس پرداخت) 1935سال (و الجزائر ) 1934سال (هاي قاهره  دانشگاه
 وزارت اطالعات بريتانيا درآمد و در آكسفورد به پژوهش و  به استخدام1945 تا 1939

 كلمبيا در اياالت متحده هاي پاياني عمرش به استادي دانشگاه تدريس گذراند و در سال
 و از جمله وي را به ،هاي گوناگون علمي عضويت يافت شاخت در انجمن. نايل شد
 كه ژزف شاخت به 1934در سال . در دمشق برگزيدند» مجمع علمي عربي«عضويت 

تدريس در دانشگاه قاهره مشغول بود، ميان وي و استاد فاضل مصري أمين الخولي 
پروفسور . الخولي در بحث و تحقيق بر شاخت فايق آمد  امين مباحثاتي در گرفت كه

تحقيقات «شاخت با همكاري خاورشناس ديگري به نام برونشويگ، چندي مجلة 
ايش و دكرد و مقاالتي دربارة قوانين فقهي و حقوقي اسالم و پي را اداره مي» اسالمي
 67ميالدي به سنّ  1969ژزف شاخت در سال .  و تأثير آنها به نگارش درآوردتطور

  .سالگي چشم از جهان فرو بست
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  آثار شاخت

به جاي نهاده كه بيشتر بر محور فقه و كالم ژزف شاخت آثار فراواني از خود 
توان نام برد كه شاخت در  گردند و از ميان آنها، مقاالت متعددي را مي اسالمي مي

ن، پروفسور شاخت به عالوه بر اي. نگاشته است) چاپ اروپا(المعارف اسالم  دائره
اي از آنها اشاره  ها و مقاالت گوناگوني دست زده كه در اينجا به پاره نوشتن كتاب

  :كنيم مي
  . مباني فقه اسالمي-1
  . طرح تاريخ حقوق اسالمي-2
  .اثر قزويني، به زبان آلماني با مقدمه و حواشي» الحيلُ في الفقه«ترجمة كتاب  -3
  .و حواشي اثر ابن نفيس، به زبان آلماني با مقدمه »املةلة الكالرّسا« ترجمة كتاب -4
  .اثر ابومنصور ماتريدي، به زبان انگيسي» التّوحيد« ترجمة كتاب -5
  .از ابن بطالن بغدادي و ابن رضوان مصري، به زبان انگليسي» پنج رساله«ترجمة  -6
 شاگرد حسن شيباني بن اثر محمد» المخارج في الحيل« اهتمام به چاپ كتاب -7

  .ابوحنيفه
از فقهاي حنفي در قرن (اثر خصاف » الحيل والمخارج« اهتمام به چاپ كتاب -8
  .با مقدمه و حواشي) سوم
 :اثر» المعجم المفهرس أللفاظِ الحديثِ النّبوي« همكاري در تجديد چاپ كتاب -9

  .ونسنك و گروهي از خاورشناسان
اثر » The legacy of Islam اسالم ميراث«نويسي و نظارت بر كتاب   مقدمه-10

  .در همين كتاب» قانون اسالمي«و همچنين نگارش مقالة گروهي از خاورشناسان 
به وسيلة محمد زهيرالسمهوري و حسين مؤنس و احسان در سه جزء كتاب مزبور 

  .ترجمه شده و در كويت به چاپ رسيده استصدقي العمد به زبان عربي 
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  نقد آثار شاخت

مطالعاتي كرده و به ويژه مباحث » اصول فقه«و » فقه اسالمي«در شاخت ژزف 
را كه ! »هاي فقهي حيله«موضوع  چنانكه ،انگيزي را مورد توجه قرار داده است سؤال

اند، برگزيده و به ترجمه و چاپ  هايي نوشته دربارة آنها كتاب» علماي حنفي«مخصوصاً 
اي به سراغ فقه و  اخت با چنين سليقه ش.1چند كتاب در اين باره اهتمام ورزيده است

المعارف اسالم  خود كه در دائره» اصول فقه«رود و در آغاز بحث از مقالة  اصول آن، مي
فراموشي پيامبر دربارة آيات «و » داستان غرانيق«آمده مباحثي همچون ) چاپ اروپا(

و در حقيقت . آورد را به ميان مي» تعارض ناسخ و منسوخ با حجيت قرآن«و » قرآني
 و قرآن كريم سخن � بپردازد، بر ضد پيامبر اسالم» اصول فقه«ه به توضيح كآنبيش از 

دارد و مانند المنس  جز آنكه مخالفت خود را با رعايت ادب و نرمي اظهار مي! گويد مي
  .آميز ندارد و امثال او لحن توهين

  :نويسد  مي(USUL)شاخت در مقالة اصول 
است ) يعني قرآن(نگذاري و ارزشمندترين آنها در اسالم، كتاب نخستين مصدر قانو«

بودن قرآن از هيچ شكّي در حقّانيت كامل و منزّه ) به نظر علماي اسالمي(و در اينجا 
سورة ! (سعي كند آن را با باطل بياميزدآنكه امكان دارد شيطان رغم  رود، علي خطا نمي
، ص 1 اثر نولدكه و شوالي، ج Geschichte des Qorans و تاريخ قرآن 51حج، آية 

 ،بدون هيچ تحريفي به ما رسيده است) قرآن(چنانكه ترديد نيست كه كتاب ) 100
رغم آنكه پيامبر بخشي از آيات  علي) 93، ص 2 و ج 261، ص 1مدرك گذشته ج (

و )  و پس از آن6 و سورة أعلي، آية 100سورة بقره، آية ! (كتاب را فراموش كرده است
با ) ناسخ و منسوخ(ين ناسخ بودن برخي از آيات نسبت به آيات پيش از خود همچن

                                                           

هاي  ضمناً براي آگاهي از مخالفت قرآن كريم با حيله(ها در ضمن آثار شاخت، گذشت  نام اين كتاب. 1
  ). اعراف بنگريدسورة از 166 تا 163اسرائيل در امر دين، به آيات  بني
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 و 103 و سورة نحل آية 100سورة بقره آية ! (حجيت قاطع قرآن، هيچ تعارضي ندارد
  .1»)... و پس از آن52، ص 2پس از آن و تاريخ قرآن نولدكه و شوالي، ج 

نويسان  از سخن، به روش رديهكنيد پروفسور شاخت از آغ گونه كه مالحظه مي همان
شود و به دستاويز بحث از علم اصول، قرآن مجيد را در معرض  رو مي با قرآن كريم روبه
) نولدكه و شوالي( خاورشناسان پيشين هاي دهد و در حقيقت از لغزش تهاجم قرار مي

  :در پاسخ ژزف شاخت بايد گفت. كند در فهم آيات قرآني، پيروي مي
ز سورة شريفة حج ـ كه دستاويز شاخت و نولدكه و شوالي قرار گرفته  ا51اوالً آية 

آميزد بلكه در آية  است ـ هرگز داللت بر اين معني ندارد كه شيطان، قرآن را با باطل مي
مزبور تصريح شده كه پيامبران و رسوالن گذشته چون به خواندن پيام الهي 

ر ميان گفتار ايشان سخنان باطلي را د) هاي شيطان صفت يا انسان(خاستند، شيطان  برمي
كرد و آيات  و خداوند به دفاع از وحي خود، سخنان مزبور را ابطال ميداشتند  ابراز مي

  :فرمايد  چنانكه مي،داشت خود را استوار مي

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ @@ @@ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< tt ttΡΡΡΡ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ## ## ©© ©©____ yy yyϑϑϑϑ ss ss???? ’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& 
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 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm �  )52 :حجال(  
ما پيش از تو هيچ فرستاده و پيامبري را نفرستاديم مگر آنكه چون به خواندن «
دا آنچه را افكند آنگاه خ شد، شيطان در سخن وي چيزي مي مشغول مي) آيات(

ساخت و آيات خود را استواري  كه شيطان در ميان افكنده بود، باطل مي
  .»بخشيد كه خدا دانا و فرزانه است مي

                                                           

اش، بدين   بنگريد و آن را با اصل انگليسي483، ص 3المية، چاپ قاهره، ج دائرة المعارف اإلس: به. 1
 Encyclopaedia of Islam (1913-1936), USUL، مقاله 1055ص : نشاني مقايسه كنيد
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گويد  اين آية كريمه برخالف پندار شاخت و همفكرانش، از صيانت وحي سخن مي
دهد كه  هاي خويش است و اجازه نمي دهد كه خداوند، حامي و حافظ پيام و نشان مي

اگر دليل شاخت بر مدعاي خود، اين آية . قاي شيطاني بر تعاليم پيامبران غلبه كندال
 به جاي آنكه شاهدي بر درستي :بايد گفت) چنانكه ظاهراً اظهار داشته(شريفه باشد 

قصة «اما چنانچه از ! گفتارش آورد، گواهي بر ضد ادعاي خويش ارائه داده است
در آن صورت ) نه از نص قرآن(برداري كند  واهد بهرهخ كه در روايت آمده مي» غرانيق

اند و چون در  گوييم كه اين روايت را علماي اسالم به لحاظ سند و متن، نقّادي كرده مي
سخنان شاخت ذكري از روايت مزبور نيست ما هم از باز آوردن نقدهاي دانشمندان  

  .1كنيم نظر مي اسالمي صرف
اي است كه  پايه گذرد، ادعاي بي ه اشاره از آن مياخت ب تحريف قرآن كه ش:ثانياً

ايم كه تئودور  اند و ما در همين كتاب نشان داده نودلكه و شوالي از اثباتش عاجز مانده
 كه 2نولدكه، دعاها و همچنين سخنان ساختگي و مغلوطي را در تاريخ قرآن خود آورده

ر كس با قرآن مجيد آشنايي با آن كلمات، اختالف اساسي دارد و ه» شيوة بيان قرآن«
  .تواند در ميان قرآن و آنچه را كه نولدكه آورده، تفاوت نهد داشته باشد به سهولت مي

 نسبت به آيات قرآني، برخالف همان دليلي است كه شاخت �  فراموشي پيامبر:ثالثاً
خوانيم كه چون آيتي از خاطر   از سورة بقره مي100زيرا در آية ! بدان توسل جسته

وسيله از گمشدن آية مزبور  پيامبر زدوده شود، خداوند همانند آن را باز آورد و بدين
  :فرمايد جلوگيري كند چنانكه مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‡‡‡‡ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΨΨΨΨ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttΡΡΡΡ 99 994444 öö ööKKKK ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ...�  
                                                           

، از 3الخولي بر دائرة المعارف األسالمية، چاپ قاهره، ج  براي ديدن نقدهاي فوق به تعليقات استاد امين. 1
  . نگاه كنيد491 تا 483صفحه 

  .در همين كتاب رجوع كنيد» تئودور نولدكه، خاورشناس آلماني«به مقاله . 2
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  )106 :ةالبقر(  
بريم مگر كه بهتر از آن، يا  نمي) تو(كنيم يا از خاطر  اي را منسوخ نمي هيچ آيه«

  .»...آوريم  همانندش را مي
گويي قرآن يا پشيماني خداوند   ناسخ و منسوخ بودن آيات، مفهومش تناقض:�رابعا

سبحان نيست بلكه چون جامعة عرب در آغاز بعثت براي اجراي همة قوانين اسالمي، به 
پيمود تا از  تدريج راه كمال را ميصورت كامل مهيا نبود از اين رو دستورات قرآني به 

اين راه جامعه را براي دريافت و اجراي قوانين باالتر آماده سازد چنانكه در همان آية 

�ÏÏ :فرمايد  از سورة بقره، بدين مصلحت اشاره رفته است و مي100شمارة  ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttΡΡΡΡ 99 994444 öö ööKKKK ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 

!! !!$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ#   كند نه  گذاري حكايت ميقرآن در قانونپيداست كه اين شيوة تشريع، از فرزانگي

  !از پشيماني خداوند و وجود تناقض در وحي
البته هر يك از اين مباحث، جاي تفصيل و توضيح فراوان دارد ولي چون بناي كار 

عالوه بر آنچه . كنيم ما در اين كتاب بر اختصار نهاده شده لذا به همين مختصر بسنده مي
ز در آثار خود مرتكب شده كه روي گذشت، ژزف شاخت اشتباهات گوناگون ديگري ني

ميراث «هم رفته بر ضعف اطالعات تاريخي وي داللت دارند از جمله در مقدمة كتاب 
  :نويسد مي» the legacy of Islamاسالم 
عباسيان، حكومت أمويان را برانداختند و قوانين اسالمي را تنها معيار شرعي براي «

 ستيز با خانداني بود كه عباسيان به جاي آنها دولت شمردند و اين كار، نوعي مبالغه در
اي كه معتزله باشد پديدار شد و  ها مكتب كالمي ويژه در اثر توجه مثبت عباسي. نشستند

  .1»معتزليان، دعوت سياسي عباسي را بنا نهادند

                                                           

  .نگاه كنيد) مقدمه كتاب، اثر شاخت(، چاپ كويت 24القسم األول، ص » اإلسالم تراث«به كتاب . 1
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 دولت عباسي به :اوالً. هاي چندي شده است دچار لغزششاخت در اين سخنان 
ي شرعي از دولت أموي چندان ممتاز نبود و روي هم رفته ميان ها لحاظ توجه به مالك

 مكتب كالمي معتزله پيش از ظهور عباسيان : ثانياً.دو گروه ، تفاوت مهمي وجود نداشت
 131ها پديد آمد زيرا واصل بن عطا بنيانگذار معتزله در سال  يعني در دولت اموي

به عالوه از ميان . گذاري شد ه پاي132عباس در  هجري قمري وفات يافت و دولت بني
شاگرد (بن أنس و ابويوسف  عباسيان هارون بيشتر به سوي فقها گراييد چنانكه مالك

تنها در عصر مأمون . را كه با معتزله ميانة خوشي نداشتند به خود نزديك كرد) ابوحنيفه
آنان در معتزله رو به ترقّي نهادند اما بزودي دولت ) معتصم و واثق(و دو جانشين وي 

 خالصه آنكه .1روزگار متوكّل به خاموشي گراييد و گرفتار مخالفان و دشمنان شدند
دهد كه وي  هاي شاخت در اين باره از دقّت تاريخي، خالي است و نشان مي گويي مطلق

از تاريخ دول و فرَق اسالمي اطالعات كاملي نداشته و يا دچار غفلت و فراموشي شده 
  !است

                                                           

  . نگاه كنيد6 و 5اثر زهدي حسن جاراهللا، چاپ قاهره، فصل » المعتزلة«به كتاب . 1
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كه در غرب صورت گرفته و با اسالم و مسلمانان پيوند دارد يكي از كارهايي 
 است كه گروهي از خاورشناسان نامدار در تأليف آن شركت المعارفي ةدائرنگارش 

ر پنج مجلّد به سه  ميالدي د1938تا  1913هاي  در سالاين دانشنامة بزرگ، . اند كرده
در هلند به چاپ رسيد و مقاالت زبان فرانسوي و انگليسي و آلماني در شهر ليدن 

 و گلدزيهر Brokelman و بروكلمان Blachereخاورشناساني همچون بالشر 
Goldziher و گيب Gibb و آرنولد Arnauld و شاخت Schacht نسو الم Lammens 
 و Harmann و هارتمان Minorsky و مينورسكي Barthold و بارتولد Lewisو لويس 

 و جمعي ديگر از Farmer و فارمر Mann و مان Montgomery Wattمونتگمري وات 
تر شد و  هاي بعد گسترده  مزبور در سالالمعارف ةدائر. مستشرقان در آن گرد آمده است

نشنامه در ميان اين دا. اي بر آن افزودند دوباره به تحرير آن پرداختند و مقاالت تازه
مسلمانان نيز شهرت يافت زيرا برخي از مترجمان مصري به ترجمة آن به زبان عربي 

اي از  همت گماردند و در پانزده مجلّد آن را انتشار دادند و بعضي از فضالي مصر پاره
 مذكور را تحت عنوان اسالم المعارف دائرةدر تركيه نيز . مواضع آن را نقّادي كردند

همچنين در .  به زبان تركي ترجمه كردند)Islam Ansikopedisi(پديسي آنسيكولو
 اسالم به زبان اردو آغاز شد و در ايران هم المعارف دائرة ترجمة 1964پاكستان به سال 

 خورشيدي ترجمة كتاب ياد شده را آغاز كردند و بخشي از آن را با عنوان 1348از سال 
. برگرداندند و مقاالتي دربارة ايران بدان افزودندبه فارسي » دانشنامة ايران و اسالم«

اسالم، هرچند شامل اطالعات گسترده و ارزشمندي دربارة فرهنگ اسالمي  المعارف دائرة
هاي چشمگير نيز  و مشاهير مسلمانان است ولي متأسفانه از خطاهاي گوناگون و لغزش

تباهات مزبور آورده شود رسد چند نمونه از اش در اينجا مناسب به نظر مي. خالي نيست
  .با پاسخ بدانها پايان گيرد» نقد آثار خاورشناسان«و كتاب 
  



1  
  اسالم و مكارم اخالق

  

 بر Gibb اسالم، پروفسور گيب المعارف دائرةرا در » اخالق«تهيه بخشي از مقالة 
  :نويسد گيب در مقالة خود مي. گرفته استعهده 
 :گويد آورند و مي ا بر اخالق اسالمي گواه ميحديث پيامبر كه نويسندگان اخير آن ر«

»v	X�� �"�;2 *~� qO$=4 3 e«1!»، در كتب صحاح وارد نشده است  
اثر » الموطّأ«در پاسخ پروفسور گيب بايد گفت كه پيشرو همة كتب صحاح، كتاب 

  :اند  چنانكه گفته،امام مالك است
»g��2 ���=�� �< \�R"� '���� p�� �2 J�&� 5 e � 33 34 4 U���H�= lll«2.  
دربارة حديث كتابي ساخت و آن را به ابوابي ) از ميان اهل سنّت(نخستين كسي كه «

  .»...تقسيم و مرتب كرد، مالك در مدينه بود 
  : آورده كه فرمود� از رسول خدا» حسنُ الخلق« :همين مالك در كتاب موطّأ ذيل عنوان

»v	X�� �CK *~� qO$=4 3 3 e«3.  
  .»ام تا اخالق نيكو را به درجة نهايي رسانم خته شدهبرانگي «:يعني

شود با روايت مورد بحث، در لفظ و معنا تقريباً متحد  اين حديث چنانكه مالحظه مي
  :نويسد  و محدث شهير اندلسي ابنُ عبدالبرّ دربارة آن مي،است

                                                           

  :اند صورت ترجمه كرده ن عربي سخن گيب را بدينمترجما. 1

»U/2	
G� v	X�� �< ����M ��-XE0H� ��0;�� ��`� [��� J�
-�� '��K�3 35 F e4 3 3e e 3 3 5 :¢ �"�;2 *~� qO$=4 4 3 e
v	X��5 £��(7�� '���K�� .0> �) �-� S3 �5 5   ).، چاپ قاهره443، ص 2المعارف األسالمية، ج  دائرة (»�

  .الموطّأ، اثر مالك، مقدمه محمد فؤاد عبدالباقي، چاپ لبنان نگاه كنيد: ببه كتا. 2
  .، چاپ بيروت8، حديث شماره 904، ص 2الموطّأ، ج . 3
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» ��(� ��c� �2 1702 �/(� �L�2 '��K ��V V � 3 � k �lll«1.  
شود و با اسناد  اهل مدينه گزارش شده، صحيح شمرده مياين حديث از  «:يعني

  .»هاي متعدد و صحيح روايت شده است متصل از راه
دانم پروفسور گيب از نفي اين حديث در كتب صحاح، چه نيتي داشته؟ ولي به  نمي

 نيز از سفارش به محاسن و مكارم �هر صورت، چنين حديثي وجود دارد و پيامبر
صحابي (آمده كه أبوذر غفاري » صحيح بخاري« چنانكه در ، استاخالق، دريغ ننموده

 را شنيد، برادر خويش را به مكه فرستاد تا از � چون آوازة بعثت پيامبر اسالم) مشهور
  :برادر وي در بازگشت به سوي ابوذر گفت. سخنان پيامبر خبري آورد

»v	X�� �"�;�= -2E� \0�&"5 e e«2.  
  .»داد ا ديدم كه به مكارم اخالق فرمان مير) پيامبر اسالم(او  «:يعني

» مكارم األخالق«هايي هم كه دانشمندان اسالمي در طول تاريخ با عنوان  نام كتاب
 ابن أبي الدنيا و خرائطي و طبرسي باقي مانده، نيز ظاهراً از اين :اند مانند آنچه از نگاشته

  .حديث اقتباس شده است
  

  

  

  

  

  

                                                           

  .8، ذيل حديث شماره 904، ص 2الموطّأ، ج . 1
  .، چاپ بيروت81، ص 7صحيح بخاري، ج . 2
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2  
  أذان و وحي

  

اين .  نگاشته است)Tuynboll( اسالم، توينبول المعارف دائرةرا در » ناذا«مقالة 
كوشد تا نشان دهد كه اذان مسلمانان، زادة رؤيايي است كه يكي  خاورشناس نامدار مي

  :نويسد و در اين باره مي) نه وحي الهي! (از صحابه ديده
ل يا دوم هجرت، گويد كه پيامبر پس از ورود به مدينه در سال او روايت اسالمي مي«

شخصاً با يارانش مشورت كرد كه بهترين راه براي توجه دادن مؤمنان به اوقات نماز 
كدام است؟ برخي پيشنهاد نمودند كه براي اين كار آتشي برافروزند يا در شيپوري 

اما يكي از مسلمانان كه عبداهللا بن زيد نام داشت . بدمند يا ناقوسي را به صدا در آورند
خواند  كه در رؤيا مردي را ديده كه از سقف مسجد، مسلمانان را به نماز فرا ميخبر داد 

بر اين كار اتفاق و عمر نيز اين يوه را براي دعوت به نماز ستود و چون گروه مسلمانان 
  .1»كردند، پيامبر فرمان داد تا آن امر را دنبال كنند

كند كه در هر موضوعي  به نظر ما روش پژوهش صحيح در روايات اسالمي اقتضا مي
به تمام آثار و روايات مربوط بدان بنگريم و تنها از يك اثر و روايت به شكل ناقص 

آنچه توينبول آورده هرچند در خالل روايات اذان نقل شده است اما . برداري نكنيم بهره
 دنبالة اين گزارش را در روايت ديگري بايد يافت كه متأسفانه توينبول ذكري از آن به

  !كند اي بدان نمي آورد و حتي اشاره ميان نمي

                                                           

  :اند عبارت توينبول را مترجمان مصري، بدين صورت ترجمه كرده. 1

» �L�O�� �& J��� ��$�� �) j ��2 U���H� \��X� �$= \0=�(� b2 "��?R ����� �& U/2	
@� U���-�� J�,R�5 3 4 e e5 5 3 4 45 � 5 5 5 4 x 3 33 3 e
0� v-��� ^X �) j-B+<�5 5	7�� qY� ��Q ��2�H� \/��3 5 54j l�� �& �"�L g��� ���Y�� �& *+w$= ��Y�)� 4F 4 ����
�
�Y�L ��Y�� �& v�= �)F 3 � V lll IX& ��� �= 5���� �� ��<CH� �2 ��K�� �;��4 V 5 4 4 F 	c" ���H� �) [&" \L&F 5 e 3
	7�� ��Q ��<CH� ���3 4j��� -� ��02�� �BCH� p,
 �2 e 4 5 5	7�� ��Q j���� �) U,�-��� 5 3 4j l n�R� �H�4 3 3

\��R�= ����� -2& ��h�� ��� �< UWy� [&"5 53 3� 4 5 e«l) 509، ص 2اإلسالمية، ج  ارفدائرةالمع.(  
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 عمربن خطّاب نيز :روايت مزبور، به طوري كه در سيرة ابن هشام آمده است كه
زند و آنها را به  بيند كه مردي بر مسلمانان بانگ مي در رؤيا مي) همچون عبداهللا بن زيد(

خويش را بازگو كند، شتابد تا رؤياي   مي� خواند و چون به سوي پيامبر نماز فرا مي
آنگاه عمر رؤيايش را ! به گفتن اذان مشغول است) بن رباح حبشي(بيند كه بالل  مي

  :فرمايد كند و پيامبر به او مي  حكايت مي� براي رسول خدا

»�K��� g��= g,�
 �Ye 4 4 �!«1.  
گويد، به  و اذاني كه بالل مي (،وحي در اين كار بر تو پيشي گرفته است «:يعني
  .»)من و در پي وحي خداستدستور 

شود كه خداوند  نتيجة اين روايت آن است كه اذان مسلمانان از جمله عباداتي شمرده مي
آن را از راه وحي مقرّر داشته، ولي نتيجة سخن توينبول آن است كه اذان، زادة رؤيايي است 

  !دارنداند و البته اين دو امر با يكديگر تفاوت بسيار  ديده) و عمر(ابن زيد كه 
  

  

  

  

  

                                                           

  :اصل روايت در سيره ابن هشام چنين است. 1

» ����� -�0dQ3 43����� (�&	7<� 5�W0c	� r�Y����= \=�3 e5 3 �0�?X [�?� �& ��-� ����� �= -� W�/�) ,j5 4 ee 45 3 e
���H� �) ����� �= -� [&" hQ r�Y��<�5 3 e e 5 3 :$¨@7<� ��Lh& 1= r�Y���� ��<3 4 e3 � 3	����� ��Q -� .��) ,j} e3 5 4 ���� 

����� !�c �Y� [&" [���= �I�/�x 3 �4 3 e �����h�� J	= @Q -� ��" W) g��= �K��� e 3 4� 3 e e4 !J�
" J�,)e 4 ��  ���� �K 4
g��= �IX&4 e :�K�� g��= g,�
 �Ye 4 4   ).، چاپ بيروت156 و 155، ص 2السِيرة النبوية، ج . (»�
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3  
  راهيمبيعقوب، نوادة ا

  

 خاورشناس مشهور )Wensinck(اثر ونسنك اسالم  المعارف دائرةدر » اسرائيل«مقالة 
 شمرده �ر پسر اسحق و نوادة ابراهيم خليلنام يعقوب پيامبدانيم كه اسرائيل،  مي. است
 اين موضوعِ از» ناآگاهي« را به � ولي ونسنك در مقالة خود، پيامبر اسالم. شود مي

  :نويسد كند و در اين باره مي روشن متهم مي
شمرد زيرا هنگامي كه از  است كه محمد در آغاز كار، يعقوب را پسر ابراهيم ميدپي«

7	2,>�-	T!	! � :رود، در قرآن آمده است كه سخن مي) همسر ابراهيم(نويد رساندن به سارا %
 I�6	� 	U!	��8�� �C�	'	� �*�+	� 	U!	��8�V�J	W.#) به  او را به اسحق مژده داديم و در پي اسحق، :يعني

در آيه شتافتند و گفتند كه اين واژه، لزوماً به » وراء«و مفسران به توضيح كلمة ) يعقوب
  .1!»اشاره دارد چنانكه در زبان عربي هم اين معني به كار رفته است» نواده«

تاده كه توينبول مرتكب شده بايد گفت كه در اينجا ونسنك به همان خطايي در اف
نتيجه رسيده   يعني يك آية قرآني را درنظر گرفته و با كمك پندار و گمان، بدين،است

بدون ! به اشتباه تاريخي دچار شده است) در دوران مكه(كه پيامبر اسالم در آغاز كار 
ت، به بندي آيا اند رجوع كند و از جمع آنكه ونسنك به آيات ديگر كه در مكه نازل شده

  .نتيجه صحيحي دست يابد

                                                           

�� �=�� «: اند  عربي، چنين آوردهعبارت ونسنك را مترجمان. 1,$� I0$� -2�� J�& ��> ���T �& -+ ��F F4 3 4e 5 4 4 x e
*/��-=G4 j"�C� [Z��� q)� �2��$) 4 5 3 4�c�) !4 ��-,��5 :�	W. I�6	� 	U!	��8�� �C�	'	� �*�+	� 	U!	��8�V�J !	T!	-�2,>	7%# 

� U�#�   ��� j"�
 �2 5 � NlllQ ��Q ��¯�H� "�����4 3 e 5 U�<> �& ��w�4 x 5¢!�"� £ �& .% U�#� �) 6�"� �0��e 5 � 3
�=-$�� JW$0
	� �,)� �/��� ��Q j^?R3 5 F 5   ).293 و 292، ص 3المعارف اإلسالمية، ج  دائرة(، »4
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دهد كه  در خالل آيات سورة يوسف نشان ميقرآن كريم در همان دوران مكه، 
 به شمار �  بوده و بنابراين، نوادة ابراهيم� فرزند اسحق) فپدر يوس (� يعقوب

  :گويد  مي�  به يوسف� آيد چنانكه از قول يعقوب مي

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ šš šš



ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; tt ttFFFF øø øøgggg ss ss†††† yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ yy yy7777 ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ%%%% tt ttnnnn FF FF{{{{ $$ $$#### BB BBΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏFFFF ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

………… çç ççµµµµ tt ttFFFF yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ šš šš



 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... $$$$ yy yyγγγγ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn@@@@ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy7777 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ tt tt//// rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% 

tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) tt tt,,,,≈≈≈≈ pp pptttt ôô ôôdddd ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm �  )6 :يوسف(  
آمرزد و   به تو ميها را گزيند و تعبير خواب و بدينسان خداوندت تو را برمي«

كند چنانكه پيش از  اين بر دو پدر  نعمتش را بر تو و خاندان يعقوب تمام مي
  .».تو، ابراهيم و اسحق تمام كرد، به راستي كه خداوندت دانا و فرزانه است

 را به #�	+�*� �	'	�8�� �C��	U!	 �	6�W. I	�اند كه تعبير   مفسران قرآن دچار خطا نشده،بنابراين
شاهد ديگر ). نه برادر اسحق(آيد  اند كه در پي او مي ي فرزند اسحق تفسير كردهمعنا

 به هنگام پيري، از �كند كه ابراهيم براي اين معنا آن است كه قرآن مجيد گزارش مي
كه خداوند بدو عطا كرده بود ـ به رسم سپاسگزاري ـ ) اسماعيل و اسحق(فرزندانش 

ياد كند چنانكه از قول وي در قرآن كريم » يعقوب«م نام برد بدون آنكه از پسري به اس
  :آمده است

� ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### || ||==== yy yyδδδδ uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÎÎ ÎÎ4444 yy yy9999 ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 

ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ ss ss9999 ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt ttãããã ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$   )39 :براهيمإ(  � ####$$
ستايش و سپاس خدايي را سزد كه در هنگام پيري، اسماعيل و اسحق را به من «

  .»دعاست) و پذيراي(بخشيد، به راستي كه خداوند من، شنونده 
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اند،  هاي مكّي و در اوايل دعوت پيامبر آمده توجه به اينكه آيات مذكور در سوره با
شود كه در قرآن مجيد اشتباه تاريخي دربارة آل يعقوب وجود ندارد و  روشن مي

  .دقّتي به آيات كريمه نگريسته است ونسنك از سر بي
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  خطاي بروكلمان دربارة باقالني
  

 در )Brockelman(را خاورشناس شهير آلماني، كارل بروكلمان » باقالني«مقالة 
ضبط » أبوبكربن علي«اما شگفت آنكه اوالً نام وي را .  اسالم نوشته استالمعارف ةدائر

نّفات وي از مص «:نويسد و ثانياً مي .2بوده است» ابوبكر، محمدبن طيب« با آنكه 1نموده
 با 3!» چاپ شده، باقي نمانده است1315جز كتابي در اعجاز قرآن كه در قاهره به سال 

از » البيانُ عنِ الفرقِ بينَ المعجزاتِ والكرامات«كتاب » اعجاز القرآن«آنكه عالوه بر 
 1366باقالني در سال » التّمهيد« در بيروت چاپ شده و نيز كتاب 1958باقالني به سال 

وي در قاهره به » اإلنصاف«ري در قاهره به چاپ رسيده و همچنين كتاب هجري قم
اگر كسي گمان كند شخصي كه ما از او سخن .  به زيور چاپ درآمده است1369سال 
راه خطا پيموده زيرا ! كند گوييم جز آن باقالني است كه بروكلمان بدان اشارت مي مي

 به چاپ رسيده از آنِ ابوبكر محمدبن  در قاهره1315كه در سال » إعجاز القرآن«كتاب 
را نيز تصنيف كرده » اإلنصاف«و » التّمهيد«و » البيان«هاي  طيب باقالني است كه كتاب

 هجري قمري رخداده و اين تاريخ دقيقاً 403از سوي ديگر، وفات وي در سال . است
باشد و  يپيداست كه هر دو نام از آن يك تن م. با آنچه بروكلمان آورده برابر است

ناگفته . بروكلمان در ضبط اسم پدر و آثاري كه از باقالني باقي مانده، اشتباه كرده است

                                                           

  .105، ص 6المعارف اإلسالمية، ج  دائرة. 1
األعيان، اثر ابن خلّكان، ج  توفيا:  چاپ قاهره و نيز379، ص 5تاريخ بغداد، اثر خطيب بغدادي، ج : به. 2

  .، چاپ بيروت بنگريد269، ص 4
إعجازِ «لم يبقَ منْ مصنّفاتهِ إالّ كتاب في : اند مترجمان عربي، عبارت بروكلمان را چنين ترجمه كرده. 3

  ).106، ص 6اإلسالمية، ج  المعارف دائرة )  ه1315طبع في القاهرةِ سنةَ » القرآنِ
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 ارجاع 1»األعيان وفيات«نماند كه بروكلمان در ذيل مقالة خود، خواننده را به كتاب 
برد نه از شخص  نام مي» ابوبكر، محمدبن طيب«األعيان نيز از  در حاليكه وفيات. دهد مي

  !»ابوبكربن علي« به نام ديگري
رود كه اشتباه بروكلمان از آنجا ناشي شده است كه در همان صفحات از  گمان مي

 و بروكلمان او ،برده شده است» محمدبن علي بن طيب«نامي از » األعيان وفيات«كتاب 
اشتباه كرده با آنكه نام مزبور از آنِ أبوالحسين بصري، دانشمند » محمدبن طيب«را با 

  !مشهور معتزلي است نه باقالني، متكلّم نامدار اشعري

                                                           

  .، چاپ بيروت269، ص 4األعيان، ج  وفيات. 1
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)5(  
  بهاييگري، مذهبي التقاطي

  

 )Bausani( بوساني : اسالم، خاورشناس ايتالياييالمعارف دائرةرا در » بهاييگري«مقالة 
 بوساني در ميان سخنان خود دربارة 1!نگاشته و با لحني موافق از آن ياد كرده است

  2!»اين مطلب درست نيست كه دين بهايي را التقاطي بدانيم« :نويسد بهاييگري مي
اين ادعا از سوي يك خاورشناس اروپايي كه خود را پژوهشگر در اديان و مذاهب 

ميرزا (شمارد، بسيار جاي شگفتي دارد زيرا هر محقّقي با اندك تأمل در آثار بهاء  مي
 و باطنيان و اهل تأويل و هاي غالة اي از انديشه ي آميختهنشروبه ) حسينعلي نوري

 و از سوي ديگر، پيوند بهاء با صوفيان سليمانيه و تبعيت .يابد صوفيان و شيخيان را مي
) كه خود از تالمذة سيد كاظم رشتي، رهبر دوم شيخيان بود(وي از آثار علي محمد باب 

اعتراف  و حتي مورخان بهايي نيز اين مراتب را ،بر كسي از اهل تحقيق پوشيده نيست
توان   و باطنيه ميغالةهاي   بهاء را در ميان انديشهتقريباً تمام تأويالت باب و. دارند
 اعتقاد بهاييان به ظهور خداوند در انسان و معناي : و عناصر اصلي بهاييگري چون،يافت

 شيعه و باطنيه ديده ةغالهمگي در آراء ... و دوزخ و مراد آنان از قيام قائمبهشت 
 و از اين ،كه غالباً به صورت احاديث ناموثّق در اختيار شيخيه قرار گرفته است شود مي

  .بينيم كه بيشتر پيروان باب و بهاء در اوايل دعوت آنها، از گروه شيخيان بودند رو مي
اثر ميرزاحسينعلي بهاء را با تأويالت صوفيانه و باطنيه » ايقان«جا دارد بوساني كتاب 

)  علي ذكرهِ السالم رسيده:عي نامدارِ اسماعيلي، حسن مشهور بهبه ويژه آنچه از دا(

                                                           

  .پيوست» بهائيت«بوساني در آغاز، كمونيست بود و سپس به : شود گفته مي. 1
  :صورت آمده است المعارف اسالم بدين عبارت بوساني در دائرة. 2

It is thus inexact to consider the Bhai religion as syncretistic. 

  .)Encyclopeadia 1، ج 1986چاپ ليدن (
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) پيش از اظهار دعوتش(و به بررسي احوال و عقايد كساني كه با بهاءاهللا تطبيق كند 
  .معاشرت داشتند، بپردازد تا درستي اين گفتار بر او روشن شود
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)6(  
  تأويل قرآن و معناي آن

  

 خاورشناس آلماني )Paret(را بر عهدة پارت » يلتأو« اسالم واژة المعارف دائرةدر 
  :نويسد پارت در اين باره مي. اند تا به توضيح آن بپردازد نهاده
آيد و در برخي از آيات  تأويل در اصل ـ به طور كلي ـ به معناي تفسير و شرح مي«

س سپ. اي روشن به وحي محمدي دارد بينيم كه اشاره قرآن كه اين واژه به كار رفته مي
واژة تأويل در همين معناي ويژه استعمال شده و بدان اختصاص يافته است و از اينجا 

  .1»...شود واژة مزبور به معناي شرح معاني قرآن و مرادف با تفسير آورده مي
 به معناي شرح و  بايد توجه داشت كه برخالف نظر پارت، لفظ تأويل در اصل لغت

چنانكه ) از مادة أول به معناي رجوع(آيد  مي» دنبازگردان«تفسير نيست بلكه در معناي 
منظور و ديگر قواميس  العرب اثر ابن  اثر ازهري و لسانُاللغةتهذيب  :كتب مهم لغت مانند

اما در اصطالح قرآن كريم نيز تأويل به . عربي، در وضع لغوي كلمة مزبور اتفاق دارند
  :فرمايد قرآن مجيد مي. ه شده استجاي شرح و تفسير نيامده و مفهوم ديگري از آن اراد

� ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& éé éé####ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? ...�  )53 :األعراف(  
  .»...بيايد ) قرآن(روزي كه تأويل آن «

                                                           

  :اند بارت پارت را مترجمان عربي بدين صورت ترجمه كردهع. 1

»�) 1��E0��e  ���$2 1���e 5−�� \c�= V V− U �<�� ��� �+/) �-R �0�� ��-,�� 6��� |$= �)� �Z��� ^C�0�� e 33 35 5e e5 5 e 3
0
� "�� �Y� ��T ����� �< J:�� [��� �K��� ��Q U(z�� j"�MQ ^?R ���-L4 }� 3V e 3 5 F F e�<�� JW$e �$= 1��E0�� �4 35 5

h°� U �<� U)��-2 �2 ��/K 6"��� ��-,�� �L�$2 �  ��$R *_ �2 qL�>� ��� ��$H� �< �"�7,2 F F F3 x� �5 4 � }
^C�R«.)  162، ص 8دائرةالمعارف اإلسالمية، ج(  
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اگر به معناي بيان (دانيم كه ذكر زماني خاص براي آمدن تأويل قرآن  و ما مي
   :خوانيم باز در سورة ديگر مي. معنا ندارد) هاي آن باشد واژه

�öö öö≅≅≅≅ tt tt//// (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt ää ää††††  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& éé éé####ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? ...� .  )39 :يونس(  
بلكه آنها چيزي را دروغ شمردند كه با دانش بدان احاطه نيافتند و هنوز «

  .»...تأويلش ايشان را نيامده است
ود ش در اينجا احاطة علمي نسبت به قرآن، از آمدن تأويل آن جدا شده و معلوم مي

در سورة شريفة . كه تأويل قرآن، به معناي تفسير كلمات و حتي بيان علمي آيات نيست
دهد  به كار رفته در جايي از آن ياد شده است كه نشان مي »تأويل«يوسف نيز كه واژة 

 يعني پدر و مادر و ، تحقّق يافته و صورت خارجي پيدا كرده است�رؤياي يوسف
 ظاهر � د و ماه و ستارگان در رؤياي يوسفكه به صورت خورشي(برادران وي 

  : به پدر بزرگوارش گفت� در برابر او كرنش نمودند و بالفاصله يوسف) شدند

� ÏÏ ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ãã ãã≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? }} }}‘‘‘‘≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ öö öö ââ ââ‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ... �  )100 :يوسف(  
  .»...اي پدرم، اين تأويل رؤياي پيشين من است «

 از آن به درستي خبر داد، چيزي �  يوسفهمچنين تأويل رؤياي دو تن زنداني كه
پس لفظ . جز صورت خارجي و واقعي آن رؤيا نبود كه در آينده براي آن دو تن رخ داد

كه از وضع لغوي (آيد  يا مرجع و مĤلِ كار مي» عاقبت امر«تأويل در قرآن كريم به معناي 
   :خوانيم گونه كه در سورة نساء و إسراء مي همان) خود دور نيست

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××4444 öö ööKKKK yy yyzzzz ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸ξξξξƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? �  )35 : و اإلسراء59 :النساء(  
  .»تر است عاقبت اين كار، بهتر و خوش«

  :به همين صورت، آگاهي از تأويل آيات متشابه كه قرآن مجيد دربارة آنها فرموده

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss####ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ªª ªª!!!! $$   )7 :آل عمران(  � ####$$
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ان معنا بيرون است و به مفهوم آگاهي از عاقبت امر و از مقولة توضيح لفظ و بي
آگاهي از ) الساعه(مثالً علم به تأويل آيات قيامت . باشد سرانجام واقعي متشابهات مي

آن آگاهي هنگام ظهور و بروز رستاخيز است كه ويژة خداوند متعال بوده و كسي را از 
  :خوانيم  چنانكه در قرآن مجيد مي،نيست

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$   )187 :األعراف(  � ####$$
  .»بگو كه دانش آن، تنها نزد خداوند من است«

نيامده و پارت همچون » تفسير«در قرآن مجيد به معناي » تأويل« لفظ ،بنابراين
اند چنانكه عالّمه   و محقّقان اسالم، خطاي آنان را يادآور شده،ديگران اشتباه كرده است
  :نويسد مي» المنار«ي در تفسير شيخ محمد عبده مصر

» .�-Y �2:= g�h �$= ��^� �< q�<� *_ ��$H 1�:�0�� �2� �) 1�$0CR ±����� �2 �̂ O> �¡)V V 54 4 � 3x V 5 e 5 4 F x
�/$= �&V � l ��� g�h �2e 4 �¢1��E0��5 £ ��$�= -+0M�4¢^C�0��5 3 £ \�;�� �7² \c� ^� �< �& �,<�2e �3 V V 5 F
�) !�c4 ��$�= ��-,��V 5���$R \��,> [-X& 5 5: ��$�� ���2 X�;	� �G	T �*�+ �Y.�"	- 	*������  Z. I	� �� �����[	0 ��0�[	� 	\�.	� �������[	0 

]̂ 	���!�J !	;]J	'  G�8�' �N_C!	̀  ��9  G�79...a�b� #1.  
آنگاه . رفتند اي به كار مي ها هنگام نزول قرآن در معاني ويژه بسياري از واژه «:يعني

طور غالب در آنها  يافتند و بهاي  پس از دوران مزبور در زمان نزديك يا دور، معاني تازه
 است كه در معناي تفسير به صورت »تأويل«ها، لفظ  از جملة اين واژه. استعمال شدند

اما در قرآن به معناي ديگري . مطلق و بدون شكل مخصوصي شهرت يافته است
   :فرمايد اي كه مي استعمال شده مانند آيه

                                                           

  .، چاپ مصر21، ص 2، ج »المنار«تفسير . 1
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� öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ………… ãã ãã&&&& ss ss####ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? 44 44 tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& éé éé####ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### çç ççννννθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ãã ãã≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////.... �  )53 :األعراف(  
برند؟ روزي كه تأويل قرآن بيايد كساني كه  آيا جز تأويل قرآن را انتظار مي«

 آري، پيامبران خداوندِ ما به حق :اند گويند ن، آن روز را فراموش كردهپيش از اي
  .»آمدند

  :نويسد مي» الميزان«و همچنين عالمه محمدحسين طباطبايي در تفسير 

» 1��E0�� �&4 x U/c"��� "�2�� �2 �� 1= ±����� 1/���2 �� �0�� */���H� �2 �/�3 45 4 4 4 4� � 35 5
U/�/$��3«1.  

  :گويد و باز مي

» ��-�� � ����² ��> !��
 U�#� \/< J�R */���H� �2 �2�+�2 �/� U�#� 1��E0= ��-H� �&5 F e F4 x� 5 5� 5 4 4 44
U/c"��� "�2�� 1/�Y �2 �� 1= �,)��2 �&3 5 5 � 4 �� F«2.  

كنند، نيست بلكه از جملة امور  تأويل از مفاهيمي كه الفاظ بر آنها داللت مي «:يعني
مراد از تأويل آيه، مفهومي از قبيل معاني  «:و نيز گويد). دشو خارجي و عيني شمرده مي

نيست كه آية قرآن بر آن داللت داشته باشد، چه آن مفهوم با ظاهر آيه ناسازگاري نشان 
  .3»باشد دهد و چه موافقت نمايد بلكه تأويل آيه از قبيل امور خارجي مي

                                                           

  .، چاپ بيروت27، ص 3، ج »الميزان«تفسير . 1
  .، چاپ بيروت46، ص 3، ج »الميزان«تفسير . 2
بر آنها » تأويل«اند و نام  اي برخالف ظاهر قرآن آورده شود معاني غريبي كه عده و از اينجا دانسته مي. 3

  .اند، اعتباري ندارند نهاده
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)7(  
  !تميم الداري، افسانه يا حقيقت؟

  

شود كه در كتب رجال در تذكره   شمرده مي� يكي از ياران پيامبر اسالمالداري  تميم
 المعارف ةدائرشرح زندگاني تميم را در . اند از وي ياد شده و احاديثي نيز بدو نسبت داده

اين .  خاورشناس ايتاليايي نگاشته است)Levi Della Vida(اسالم، لوي دالّ ويدا 
  :نويسد خاورشناس نامدار، از يكسو مي

هاي شام، نصراني بود و توانست پيامبر اسالم را از عبادات  تميم مانند غالب عرب«
  1!»نصاري كه پيامبر آنها را از مسحيان به عاريت گرفت، به تفصيل آگاه سازد

داند كه آيا اساساً او  كند و نمي و از سوي ديگر، در شخصيت تاريخي تميم شك مي
  :نويسد همين مقاله ميچنانكه در ! وجود داشته است يا نه؟

هاي مربوط به تميم الداري، در حقيقت از  جاي پرسش است كه آيا اين گزارش«
  2!»اي و خيالي اشاره دارند؟ گويند؟ و يا به شخصيتي افسانه شخصيتي تاريخي سخن مي

از اين شك كه بگذريم دالّ ويدا اعتراف نموده كه تميم، نخستين بار در سال نهم 
 و اين ديدار، در هنگامي رخ داد كه 3به حضور پيامبر رسيد) واقعة تبوكبعد از (هجرت 

 آنچه را كه بايد به �  و رسول اكرم،گذشت  سال از دعوت اسالمي و نزول قرآن مي22

                                                           

  : اند صورت برگردانده عبارت دالّ ويدا را مترجمان عربي بدين. 1

» �/L�³L */~ ��>�F 3 e 4− 1�& .��u> 5 5 ��?��5− �2 ��"�$0
� �0�� 6����$�� 1/���0= ����� I� �& ���0
�) 4 44 � x3 5 5 3 4 �
  ).59، ص 10اإلسالمية، ج  دائرةالمعارف( »��3��7"]

2 .»�w�& J!�C0� �Y�F e : �{& �& ,U/�"�R U/7�?= U,/,K ["���� */�0= U,<$0H� 6����-�� ��� 170R 1�3 � 3 3 3V V 5F e3 e 35 3 e �
U�"��
& U/7�M� �3 3?UwT «) 62، ص 9اإلسالمية، ج  المعارف دائرة.(  

  .59، ص 10اإلسالمية، ج  دائرةالمعارف. 3
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پس . مردم ابالغ كند، بدانها رسانده بود و مدت كوتاهي پس از اين حادثه وفات يافت
  !چه نقشي را بر عهده گرفت؟آموزش از تميم به چه كار پيامبر آمد و 

توانند باور كنند كه مردي آموزش نديده و  حقيقت آن است كه اكثر خاورشناسان نمي
به تنهايي بتواند آييني بس گسترده و رفيع ) همچون پيامبر بزرگوار اسالم(ناخوانده  درس

است ولي آنه گذارد و كتابي عظيم چون قرآن را بياورد و از اين حيث هم حق با  را بنيان
بندند تا ثابت نمايند كه اسالم و قرآن مولود آموزش از فالن عرب  تالشي كه به كار مي

اي داشته   و اگر از حسن نيت و انصاف بهره،نتيجه است تالشي عقيم و بي! يا عجم بوده
باشند، ناگزير اعتراف خواهند نمود كه آثار عظيم نبوي، مولود وحي خداوندي و عنايات 

  .به بندة خويش بوده است و نه امر ديگريپروردگار 

� ““““ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& zz zzΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& šš šš



 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš



 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 

üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu4444 ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$   )6 :سباء(  � ####$$
تو فرود آمده، دانند كه آنچه از سوي خدا بر  اند مي ور شده آنان كه از دانش بهره«

  .»كند حق است و به راه خداوند چيره و ستوده هدايت مي
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)8(  
  !آزادي زن در جاهليت

  

. اند  نهاده)Weir( اسالم بر عهدة پروفسور واير المعارف دائرةرا در » جاهليت«واژة 
اسم جمع از مادة  «:را درنيافته و آن را» جاهليت«اين خاورشناس اروپايي متأسفانه كلمة 

از اسم فاعل يعني ) با ياء نسبت و تاء تأنيث(با آنكه جاهليت !  پنداشته است1»جاهلي
از اين گذشته، واير در مقالة خود به . بنا شده و ربطي به اسم جمع ندارد» جاهل«

آن » آزادي« وي چنان پنداشته كه معناي ،انگيز است هايي در افتاده كه شگفت لغزش
رو  از همين! در هر كار زشت و ناپسندي وارد شوداست كه انسان مجاز باشد تا 

  :نويسد مي
در جاهليت به مردان . زن در دوران جاهليت از جهاتي آزادتر از دورة اسالمي بود«

پدر خويش زناشويي  اجازه داده بودند كه دو خواهر با يكديگر به همسري گيرند و با زن
  2!»...كنند 

و توجه ندارد كه با ! شمرد ليل بر آزادي زن ميآقاي واير ازدواج با دو خواهر را د
. شود اين عمل، دوستي و قرابت بين دو خواهر به دشمني و رقابت ميان آن دو مبدل مي

پدر كه همچون مادر، بايد نزد فرزندان حرمت داشته باشد به معشوقة مشترك  و نيز زن
ها و بهتر بگويم  ي اسالم اين نمونه آزاد،آري. گردد ميان پدر و فرزند تبديل مي

داند اما  شمرد و آنها را ماية تزلزل و تباهي كيان خانواده مي را روا نمي» ها بندوباري بي«
نگرد و  مي!) نزديك به آزادي جانوران(به گونة ديگري » آزادي انسان«پروفسور واير بر 

                                                           

  :اند مترجمان عربي، سخن واير را چنين ترجمه كرده. 1

»�<��c �2 VbD *
� ��e!«) ة، ج  دائرةالمعارف14، ص 11اإلسالم.(  
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G4 4 4 �5 e V 5
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 اسالمي جاهليت بهتر از پيوند آن دو، در دورةاز اينجاست كه پيوند مرد و زن را در 
  1!پندارد مي

                                                           

1 .»�+/K��L |$= �) ��c U�/� �	
G� 1�Y qL�> j&-H�= 1c-�� U<� �& bY�����5 5F F 43 �3 35 4 5 e ex« !) دائرةالمعارف

  ).16، ص 11اإلسالمية، ج 
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)9(  
  خطا دربارة نماز جمعه

  

اين .  نگاشته است)Juynboll( اسالم، ژوينبول المعارف دائرةرا در » جمعه«مقالة 
چند شده كه دو نمونه از خاورشناس اروپايي، دربارة آداب نماز جمعه، دچار اشتباهاتي 

  .آوريم آنها را در اينجا مي
  :نويسد ژوينبول در وصف نماز جمعه مي

نماز جمعه عبارت از نمازي است كه مسلمانان با آن انس و آشنايي دارند و از دو «
  .1»خواند اي تشكيل شده كه خطيب پيش از نماز آن را مي ركعت نماز و خطبه

 و سخن ژوينبول ،پيش از نماز است» دو خطبه«بايد يادآور شد كه نماز جمعه داراي 
  .در اين تعريف، دقيق نيست

  :نويسد باز مي
آهنگ برپا داشتن نماز را داشته بدان ترتيب كه خطبة نماز، ) پيامبر اسالم(شايد او «

  .2!»در پي آن باشد
شود و  اين ادعا نيز بدون دليل است و در كتب فقهي و تاريخي اثري از آن ديده نمي

برگزار  بايد پيش از نماز و دارند كه خطبه هاي نماز جمعه را داشته  فقهاي اسالم اتفاق
  .كرد نه در پي آن

  .1كنيم نظر مي اشتباهات ديگري نيز در مقالة ژوينبول وجود دارد كه از ذكر آنها صرف

                                                           

  :اند جمان عربي چنين ترجمه كردهعبارت ژوينبول را متر. 1

»	�	7�� � j"�� U$�y� j3 5 � 5� ��0$>" ��� U)��EH� j4 5 4 5 5	7�� 1�Y ./��� �+/,<� U��X3 e4 �j« 
  ).286، ص 12اإلسالمية، ج  دائرةالمعارف(

2 .»�	7�� U2�YQ �< [-c �Y \<$�3 5 � 3U���� �+$�0R je e   .)286، ص 2اإلسالمية، ج  دائرةالمعارف(» 5
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  پيمان حديبيه را چه كسي شكست؟

  

.  است)Lammens( اسالم، اثر كشيش نامدار المنس المعارف دائرةدر » حديبيه«مقالة 
 و از ،ي گوناگوني مرتكب شده استاين كشيش متعصب در مقالة كوتاه خود، خطاها

 اهانت روا داشته و آن بزرگوار را از � تر آنكه به پيامبر بزرگ و گرامي اسالم همه زشت
  2!سر جسارت، عهدشكن خوانده است

اشتباهات مقالة المنس را استاد فاضل مصري، احمد محمد شاكر در پاورقي 
شود توضيح  ستاد شاكر ديده نمي ولي آنچه در نقد ا، پاسخ داده استالمعارف دائرة
شكني قريش پس از حديبيه است كه المنس از راه عناد و دشمني آن را به پيامبر  پيمان
اند كه قريش بعد از صلح حديبيه،  با آنكه همة تواريخ متّفق. دهد  نسبت مي� گرامي
س از اين را در حال نماز به تير بستند و گروهي از ايشان را كشتند و پ» خزاعه«قبيلة 
به عنوان نمونه، .  شد تا به فتح مكه روي آوردم مصم� شكني بود كه رسول اكرم پيمان

اي به سوي پيامبر  نويسد كه قبيلة خزاعه نماينده ابوجعفر طبري در تاريخ خود مي
   :فرستادند و او در حضور پيامبر گفت

�w,L �?�-Y �QF x´���H�   
 

  ��>�H� gY�O/2 ���<X&�3 4 4lll  
 

��B
� �$>" �L�<0,)F F3 3 33  
   :يعني

                                                                                                                                                    

، 2به ج (دانشمند مصري استاد، احمد محمد شاكر اشتباهات مزبور را در ذيل مقاله ژوينبول آورده است . 1
  ).اإلسالمية نگاه كنيد  از دائرةالمعارف287 و 286صفحات 

L�e,| ��$+� ���] &=-2\«: نويسند مترجمان عربي از قول او مي. 2 3 4 ، ص 3اإلسالمية، ج  دائرةالمعارف (»!4

  !»پيامبر پيماني را كه استوار ساخته بود، بشكست«: عنيي) 387
  .، چاپ اروپا1622، ص 3ج ) الرسل والملوك تاريخ(تاريخ طبري . 3
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  قريش قرارداد و عهد تو را شكستند
 

  ...استوار تو رفتار كردند  و برخالف پيمانِ  
 

  !و ما را در حال ركوع و سجود به قتل رساندند
  :نويسد همچنين طبري مي

»� ��=��& �2 *+�2 ��=��&� U�:X �< ª�-Y 6-�� R� � � *+�/= ��> �2 ��w,L� 4 �=�4

"J� ������v�O/H�� �+$�� �2 4 45«1.  

قريش بر ضد خزاعه همپشتي كردند و صدماتي بر ايشان وارد آوردند و  «:يعني
  .»پيمان و قرارداد استواري را كه ميان خود و پيامبر خدا بسته بودند، نقض كردند

معلوم نيست چرا پدر المنس حقيقت را واژگونه جلوه داده و در اين ماجرا، پيامبر 
  !كند؟  را به عهدشكني متهم مي �طهر اسالمم

خواستيم   اسالم راه يافته و اگر ميالمعارف دائرةاين ده نمونه، از جمله خطاهايي بود كه در 
  .افتاد هاي آن را به رقم آوريم و پاسخ دهيم به كتابي گسترده نياز مي همة لغزش

������ @�& 5� F 3�-X�F 
  مصطفي حسيني طباطبايي

  1373ت ارديبهش
1414ذيقعده 

                                                           

  .، چاپ اروپا1621، ص 3تاريخ طبري، ج . 1
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ردوسي، اثر براون، ترجمة علي پاشا صالح، چاپ ترين ايام تا روزگار ف از كهن -15
 .تهران

اهللا مجتابيي، چاپ  از عصر فردوسي تا روزگار سعدي، اثر براون، ترجمة فتح -16
 .تهران
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اصغر حكمت، چاپ  سعدي تا عصر جامي، اثر براون، ترجمة علياز دورة  -17
 .تهران

چاپ هاي جديد، اثر براون، ترجمة رشيد ياسمي،  ادبيات ايران در دوران -18
 .تهران

تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دورة مشروطيت، اثر براون، ترجمة محمد  -19
 .عباسي، چاپ تهران

 .نيا، چاپ تهران تاريخ طب اسالمي، اثر براون، ترجمة مسعود رجب -20

 .الكاف، اثر ميرزاجاني كاشاني، با مقدمة براون، چاپ ليدن نقطه -21

22- اي ديگر، با مقدمة آرتور  ه و نويسندهالمقدمتان في علوم القرآن، اثر ابن عطي
 .جفري، چاپ قاهره

 .اإلرشاد، اثر شيخ مفيد، چاپ تهران -23

 .الجامع لألصول، تأليف شيخ منصور علي ناصف، چاپ بيروت التاج -24

 .هشام، چاپ بيروت ، اثر ابنالسيرة النبوية -25

 .الفرق بين الفرق، اثر عبدالقاهر بغدادي، چاپ بيروت -26

 .بيروتاط معتزلي، چاپ االنتصار، اثر ابن خي -27

 .األنوار، اثر محمدباقر مجلسي، چاپ بيروت بحار -28

 . محمد باب، چاپ سنگي القصص، اثر علي أحسن -29

30- Geschichte der Arabischen litterature ،اثر كارل بروكلمن، چاپ اروپا. 

31- Die geschicht der Natioen und Islamische stasten اثر بروكلمن، چاپ ،
 .اروپا

 .العربي، اثر بروكلمن، ترجمة دكتر نجار، چاپ مصر األدب تاريخ -32
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، اثر بروكلمن، ترجمة امين فارس و منير بعلبيكي، ميةالشعوب اإلسال تاريخ -33
 .چاپ بيروت

تاريخ ملل و دول اسالمي، اثر بروكلمن، ترجمة دكتر هادي جزائري، چاپ  -34
 .تهران

ادوارد سخو، چاپ ، اثر محمدبن سعد، به اهتمام )الكبري(الطبقات الكبير  -35
 .ليدن

 .التاريخ، اثر ابن اثير جزري، به اهتمام بروكلمن، چاپ اشتراسبورگ الكامل في -36

 .األخبار، اثر ابن قتيبة دينوري، به اهتمام بروكلمن، چاپ اروپا عيون -37

 .بن حمزة كسائي، به اهتمام بروكلمن، چاپ اروپا ما تلحن فيه العوام، اثر علي -38

 .الدين المنجد، چاپ قاهره تشرقين، اثر دكتر صالحالمنتقي من دراسات المس -39

 .، اثر محمدبن علي بن رستم طبريالمصطفي ةبشار -40

 .، اثر شيخ آقابزرگ تهراني، چاپ بيروتالذريعة إلى تصانيف الشيعة -41

 .راهنماي الهيات پروتستان، اثر ويليام هوردرن، ترجمة ميكائيليان، چاپ تهران -42

 .اثر محمدبن جرير طبري، چاپ اروپا) بريتاريخ ط(الرسل و الملوك  تاريخ -43

 .، اثر محمدبن اسماعيل بخاري، چاپ لبنان)بشرح الكرماني(البخاري  صحيح -44

هاي صليبي، اثر اسيتون رانسيمان، ترجمة منوچهر كاشف، چاپ  تاريخ جنگ -45
 .تهران

46- Reflexions sur la structure primitive de l’anlyse grammaticale arabe، 
 .ماسينيون، چاپ اروپااثر لويي 

47- Revue des etudes islamiques ،اثر ماسينيون و ديگران، چاپ اروپا. 

48- Essai sur les origins du lexique Technique de la mystique 

musulmaneاثر ماسينيون، چاپ اروپا . 
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49- Salman pak et les premiers spirituelles de l’Islam Iranien اثر ،
 .روپاماسينيون، چاپ ا

دكتر ، اثر ماسينيون، ترجمة يرانإ لإلسالم في حيةالفارسي و البواكير الرو لمانس -50
 .عبدالرحمن بدوي

 .سلمان پاك، اثر ماسينيون، ترجمة دكتر علي شريعتي، چاپ تهران -51

52- Erude sur courbe personnelle d’une vie: le cas de Hallaj, martyr 

mystique de L’Islam،چاپ اروپا، اثر ماسينيون . 

اثر  ،حالة الحلّاج الشهيد الصوفي في اإلسالم: دراسة عن المنحني الشخصي لحياة -53
 .ماسينيون، ترجمة دكتر عبدالرحمن بدوي

قوس زندگي منصور حالّج، اثر ماسينيون، ترجمة دكتر روان فرهادي، چاپ  -54
 .تهران

55- Passion d’Al-Hallaj, martyr mystique de l’islam چاپ ماسينيون، اثر ،
 .اروپا

 .مصائب حالّج، اثر ماسينيون، ترجمة دكتر ضياءالدين دهشيري، چاپ تهران -56

، اثر محمدبن جرير طبري، )تفسير طبري(البيان عن تأويل آي القرآن  جامع -57
 .چاپ بيروت

 .اثر محمدبن عيسي ترمذي، چاپ استانبولالترمذي،  سنن -58

 .يروتالبحر الزخّار، اثر احمدبن يحيي بن المرتضي، چاپ ب -59

 .بن منصور حالّج، به اهتمام ماسينيون، چاپ اروپا الطواسين، اثر حسين -60

 .تاريخ دمشق، اثر ابن عساكر، چاپ دمشق -61

62- Aliterary History of the Arabsاثر نيكلسون، چاپ اروپا ،. 

 .عرفاي اسالم، اثر نيكلسون، ترجمة ماهدخت بانو همايي، چاپ تهران -63



 نقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناسان

 

246246246246

64- The Idea of personality in sufismاثر نيكلسن، چاپ اروپا ،. 

تصوف اسالمي و رابطة انسان و خدا، اثر نيكلسن، ترجمة دكتر شفيعي  -65
 .كدكني، چاپ تهران

66- Rumi: Poet and Misticاثر نيكلسن، چاپ اروپا ،. 

 .اوانس اوانسيان، چاپ تهرانمقدمة رومي و تفسير مثنوي، اثر نيكلسن ترجمة  -67

68- The don and the dervishيكلسن، چاپ اروپا، اثر ن. 

69- A Prersian forerunner of Dante ترجمة كتاب سيرالعباد إلي (، اثر نيكلسن
 .، چاپ اروپا)المعاد، از سنائي غزنوي

70- Persian lyricsاثر نيكلسن، چاپ اروپا ،. 

 .التصوف، اثر ابونصر سرّاج، به اهتمام نيكلسن، چاپ اروپا كتاب اللّمع في -71

 .ور، چاپ بيروتالعرب، اثر ابن منظ لسان -72

73- Geschichte des Qoransاثر تئودور نولدكه، چاپ اليپزيك ،. 

74- Mohammads lebenاثر نولدكه، چاپ اروپا ،. 

ها در زمان ساسانيان، اثر نولدكه، ترجمة دكتر عباس  تاريخ ايرانيان و عرب -75
 .خويي، چاپ تهران زرياب

 .انحماسة ملي ايران، اثر نولدكه، ترجمة بزرگ علوي، چاپ تهر -76

77- Grundriss der Iranischen Phiologieاثر نولدكه، چاپ اشتراسبورگ ،. 

 .آالءالرحمن في تفسيرالقرآن، اثر الشيخ جواد البالغي، چاپ صيدا -78

 .سنن ابن ماجه، اثر ابن ماجة قزويني، چاپ استانبول -79

اسالم در ايران، اثر ايليا پاولويچ پطروشفسكي، ترجمة كريم كشاورز، چاپ  -80
 .تهران
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ورزي و مناسبات ارضي در ايران عهد مغول، اثر پطروشفسكي، ترجمة كشا -81
 .كريم كشاورز، چاپ تهران

 .نهضت سربداران، اثر پطروشفسكي، ترجمة كريم كشاورز، چاپ تهران -82

 .سه مقاله درباره بردگي، اثر پطروشفسكي، ترجمة سيروس ايزدي، چاپ تهران -83

 .ايي، چاپ تهراناثر مصطفي حسيني طباطببردگي از ديدگاه اسالم،  -84

ايرانشناسي در شوروي، اثر پطروشفسكي وارانسكي، ترجمة يعقوب آژند،  -85
 .چاپ تهران

 .نامه، اثر بارتولد، ترجمة كريم كشاورز، چاپ تهران تركستان -86

 .الكافي، اثر محمدبن يعقوب كليني، چاپ تهران -87

 .، اثر شيخ يوسف بحراني، چاپ سنگيالبحرين ةلؤلؤ -88

 .ميرزا حسين نوري طبرسي، چاپ سنگيالوسايل، اثر  مستدرك -89

اهللا، چاپ  اإلسالم، اثر توماس آرنولد و ديگران، ترجمة جرجيس فتح تراث -90
 .بيروت

91- Painting in Islamاثر آرنولد ،. 

92- The Preaching of Islamاثر آرنولد ،. 

93- Bihzad and His Paintings in the Zafar Nameh اثر آرنولد، چاپ لندن ،
1930. 

94- The caliphateاثر آرنولد با همكاري سيلويا حييم ،. 

95- The Islamic Bookاثر آرنولد ،. 

96- The Islamic Faith ،1928چاپ لندن ، اثر آرنولد. 

97- The Preaching of Islam 1896، اثر آرنولد، چاپ لندن. 



 نقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناساننقد آثار خاورشناسان

 

248248248248

، اثر آرنولد، ترجمة حسن ابراهيم حسن و دستيارانش، چاپ  إلي اإلسالم ةالدعو -98
 .لبنان

 .ش اسالم، اثر آرنولد، ترجمة دكتر ابوالفضل عزّتي، چاپ تهرانتاريخ گستر -99

 .بن انس، چاپ لبنان الموطّأ، اثر مالك -100

 .الخراج، اثر قاضي ابويوسف، چاپ مصر -101

 .من ال يحضره الفقيه، اثر ابن بابويه، چاپ لبنان -102

 .البلدان، اثر بالذري، چاپ لبنان فتوح -103

104- Histoire de la Philosophie Islamiqueهانري كربن، چاپ پاريس، اثر . 

، اثر كربن، ترجمة نصير مروت و حسن قبيسي، چاپ الفلسفة اإلسالمية تاريخ -105
 .بيروت

 .تاريخ فلسفة اسالمي، اثر كربن، ترجمة دكتر اسداهللا مبشّري، چاپ تهران -106

 .تاريخ فلسفة اسالمي، اثر كربن، ترجمة دكتر جواد طباطبايي، چاپ تهران -107

108- Terre Celeste et corps de resurrection do l’Iran Mazdenal l’Iran 

Shiiteاثر كربن، چاپ اروپا . 

ارض ملكوت و كالبد انسان در روز رستاخيز از ايران مزدايي تا ايران شيعي،  -109
 .اثر كربن، ترجمة دكتر ضياءالدين دهشيري، چاپ تهران

110- Philosophie Iranienne et Philosophie compareeاپ ، اثر هانري كربن، چ
 .اروپا

فلسفة ايراني و فلسفة تطبيقي، اثر كربن، ترجمة دكتر جواد طباطبايي، چاپ  -111
 .تهران

112- en Islam Iranienاثر هانري كربن، چاپ پاريس ،. 

 .المحجوب، اثر ابويعقوب سجستاني، با مقدمة كربن، چاپ تهران كشف -113
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 .الحكمتين، اثر ناصرخسرو قبادياني، با مقدمة كربن، چاپ تهران جامع -114

 .الدين سهروردي، با مقدمة كربن، چاپ تهران ، اثر شيخ شهاباإلشراق  حكمة -115

 .مجموعة آثار فارسي شيخ اشراق، با مقدمة كربن، چاپ تهران -116

 .، اثر سهروردي، به اهتمام كربن في اعتقاد الحكماء رسالة -117

 .، اثر سهروردي، به اهتمام كربنقصة الغربة الغربية -118

119- Avicenne et le recit visionnaireبه اهتمام كربن، چاپ پاريس ،. 

 .المشاعر، اثر مالصدرا، ترجمة ميرزا عمادالدوله، به اهتمام كربن، چاپ تهران -120

، اثر حيدر )الوجود فةمعربه همراه نقد النقود في (منبع األنوار األسرار و جامع -121
 .آملي، به اهتمام كربن، چاپ تهران

 . اهتمام كربن، چاپ تهرانعبهر العاشقين، اثر روزبهان بقلي شيرازي، به -122

 .شرح شطحيات، اثر روزبهان بقلي شيرازي، به اهتمام كربن، چاپ تهران -123

 .نامة هانري كربن، با مقدمة دكتر حسين نصر، چاپ تهران جشن -124

 .شيعه، مذاكرات عالمة طباطبايي و كربن، چاپ تهران -125

 .، اثر محمد غزالي طوسي، چاپ كويتطنيةالبا فضائح -126

 .بن منصور، چاپ لبنانالكشف، اثر جعفر -127

 .نوار اليقين، اثر رجب برسي، چاپ لبنانأمشارق  -128

 .االعتقادات، اثر ابن بابويه، چاپ سنگي -129

130- Vorlesungen uber den Islamاثر ايگناتس گلدزيهر، چاپ اروپا ،. 

، اثر گلدزيهر، ترجمة محمديوسف موسي و دستيارانش، يعةة و الشرالعقيد -131
 .چاپ قاهره

 .، اثر محمدالغزالي مصري، چاپ قاهرهوالشريعةالعقيدة  دفاع عن -132

 .درسهايي از اسالم، اثر گلدزيهر، ترجمة علينقي منزوي، چاپ تهران -133
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التفسير اإلسالمي، اثر گلدزيهر، ترجمة دكتر عبدالحليم نجار، چاپ  مذاهب -134
 .قاهره

اي از خاورشناسان، ترجمة دكتر  ، اثر عدهميةة اإلسالالحضار اليوناني في التراث -135
 .عبدالرحمن بدوي، چاپ بيروت

، اثر محمد غزالي طوسي، به اهتمام گلدزيهر، )المستظهري (الباطنيةالفضائح  -136
 .چاپ اروپا

 .بن تومرت، به اهتمام گلدزيهر، چاپ اروپا التوحيد، اثر محمد -137

138- Gesammelte schriftenاثر گلدزيهر، چاپ اروپا ،. 

 .الكشّاف، اثر عالمة زمخشري، چاپ بيروت -139

140- Un poete arabe du IV Siecle de l’hegire About-tayyib-Almotanabbi 
 .اثر رژي بالشر، چاپ پاريس

، اثر بالشر، ترجمة دكتر ابراهيم  في التاريخ األدبي أبوطيب المتنبي، دراسة -141
 .الكيالني، چاپ بيروت

142- Histoire de la literature Arabeاثر بالشر، چاپ پاريس ،. 

 .ثر بالشر، ترجمة دكتر ابراهيم الكيالني، چاپ بيروتاألدب العربي، ا تاريخ -143

 .تاريخ ادبيات عرب، اثر بالشر، ترجمة دكتر آذرنوش، چاپ تهران -144

 .طبقات األمم، اثر صاعدبن احمد اندلسي، با ترجمة بالشر چاپ پاريس -145

146- le probleme de Mahometاثر بالشر، چاپ پاريس ،. 

147- Introdoction au coran پاريس، اثر بالشر، چاپ. 

 .در آستانة قرآن، اثر بالشر، ترجمة دكتر محمود راميار، چاپ تهران -148

149- Dictionaire Arabe-Francais-Anglais اثر بالشر، با همكاري مصطفي ،
 .شويمي و كلود دنيزو



  كتابنامهكتابنامهكتابنامهكتابنامه

 

251251251251

150- le Coran)  از مجموعةque sais-je(اثر بالشر، چاپ پاريس ،. 

الشر، ترجمة رضا سعادت، ، اثر ب)نزوله، تدوينه، ترجمته، و تأثيره(القرآن  -151
 .چاپ لبنان

 .الصاحبي، از احمدبن فارس، به كوشش بالشر و دستيارانش -152

 .الموارد، اثر سعيدالخوري الشرتوني، چاپ لبنان أقرب -153

 .الدين احمد نويري، چاپ مصر ، اثر شهاباألرب في فنون األدب  يةنها -154

 .الدين سيوطي، چاپ مصر القرآن، اثر جالل  اإلتقان في علوم -155

 .السنن، اثر حارث محاسبي، چاپ لبنان فهم -156

157- The Koran Interpretedاثر آرتورجان آربري، چاپ اروپا ،. 

158- Revelation and Reason in Islamاثر آربري، چاپ اروپا ،. 

 .عقل و وحي در اسالم، اثر آربري، ترجمة دكتر حسن جوادي، چاپ تهران -159

160- Shiraz Persian city of saints and poetsآربري، چاپ اروپا، اثر . 

 . مهد شعر و عرفان، اثر آربري، ترجمة منوچهر كاشف، چاپ تهران،شيراز -161

162- Attar, Farid al-dinاثر آربري، چاپ اروپا ،. 

163- Mowlavi, jalalodin Mohammadاثر آربري، چاپ اروپا ،. 

 .زبور عجم، اثر اقبال الهوري پاكستاني، به اهتمام آربري -164

 .به اهتمام آربريرموز بيخودي، اثر اقبال،  -165

 .جاويدنامه، اثر اقبال، به اهتمام آربري -166

167- The legacy of persiaاثر آربري و خاورشناسان ديگر، چاپ اروپا ،. 
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