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  هچکید
به وجود آمده  ینهزم ینبوده که در ا ییراتیهمواره در معرض تغ پژوهی،یند یهااز شاخه یکی ۀمنزلبه یمطالعات اسالم
 تدثییر ه و قاعدده مسدتانا نددود ینقرون هجدهم و نوزدهم، از ا پژوهیینتحول در د ینترمهم نگرییخیاست. روش تار

و  ید شدناخت دق توانددیم ،شدود یتبود اگر اصول آن تدع یالعه مدعروش مط یناداشت.  یبر مطالعات اسالم زیادی
 یدنخاتمده دهدد. در ا پژوهدییند ۀگذشدت یهادوره هاییورزو غرض هاداورییشفراهم آورد و به پ یناز د ترییعلم

لعدات آن در مطا یریکارگبده یجسدس  نتدا تشدری  شدده،آن  یو اصدول اساسد نگرییخینوشتار تالش شده تا ابتدا تار
 یدنا طرفدداران یتدا مددعا بررسدی گدردد یشیاکرونو پاتر یهرگلدز یگر،همچون ابراهام گا یدر آیار مستشرقان یاسالم

 یپژوهنوشدتار، اسدالم یدنا یشود. موضوع اصدل آزمایییراست یمطالعات اسالم در حوزۀ یمورد یاروش، در مطالعه
 یداآ»اسدت کده  یدنا یاصدل پرسشاست.  یپژوهن و اسالممدر پژوهییند یاننسدت م ررسیآن ب ۀاست و مسئل یعلم

ۀ در دو سدد یدژهبده و ی،پژوهشکل گرفته است، به بهدود اسالم  یخیو نگرش تار  ینیتع یکه بر مدنا یدجد پژوهییند
عمدوم  یددگاهو د یندیسدنت د یشدمندان،اند رخیرا از سه منظِر بباال  پرسشمقاله پاسخ  ینا« کمک کرده است؟ یر،اخ

گرچده بدا هددف رفدع ا نگری،یخیاسدت کده روش تدار یدهرسد یجهنت ینکرده و در مجموع به ا یبررس یع اسالمجوام
هدا و بده اهددافش ناکدام ماندد و بده رغدم  رافت یدناز خود شکل گرفت، در رسد یشدر ادوار پ پژوهیینمشکالت د

 روازایدنه فهم بهتر از اسالم نکدرد  ب یدر عمل کمک خاص ،به کار گرفت ینمختلف د یاجزا ۀلعکه در مطا ییهادقت
 .یاری رساندتر مسلمانان به شناخت به نحو مؤیریبهنتوانست 

 .یپژوهاسالم ی،مطالعات اسالم یشناسروش نگری،یخیروش تار پژوهی،یند :واژگان کلیدی
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 یدر مطالعات اسالم نگرییخیروش تار یو کارآمد یبازشناس

 مقدمه

 یدن. امدا اگرفدتیم انجدام یدلجد یکردیبا رو یشتررو بیناو از یشانو توسط کش یسادر کل یه،در مراحل اول پژوهیدین

 یهداشکل داد و جنگ یرا در روابط بشر یآن دوران تلخ ۀیجنت  زیرا انتقاد بود در معرضبه شدت  پژوهیینشکل از د

در سراسدر  یدند ۀسددک از مطالعد یدنمرتد اسدت. ا ،ما فکر نکند مانند رک بهانه که ه ین، با ارخ داد یننام د به یبزرگ

 داورییشمملو از پ ینید یباورها ۀدوران منتج به رنسان  در اروپا ادامه داشت و سخنان دربارو  ینیعصر اصالحات د

 یدانم را یندیآتدش تعصددات د تنهداو  کدردینم یگدراند یبه شناخت باورها یمطالعات، کمک ینسدب، ا ینبه هم .بود

 .ساختیورتر ممؤمنان شعله

از قددرن نددوزده آغدداز شددد  -یتانیدداییمطددرب بر شددنا نید-اسددمارت  ینیددانن یددرکدده بدده تعد یدددجد پژوهددیدین

 یتشخصد گدذارترینایرگذشته بود.  یهادوره پژوهیینبه اوضاع اسفدار د یواکنش یقتدر حق ،(11: 1835اسمارت،)

است. مولر در  یالدینوزدهم م قرن یآلمان یشمند( اند1544-1318)  1ماک  مولر یشفردر ید،عصر جد یپژوه یند

بدار  نخسدتین ینوشدت، بدرا 2یکارگدا  لمادا  ید از  اییده گزاز آیارش با عنوان  یکیکه بر  یادمهدر مق 1301سال 

 یدسدتور یدتو فدار  از ماه یندیو ع یفیعلم توص یک ین،د یخبود که تار ینرا به کار برد. او بر ا« 3ینعلم د»اصطالب 

 خاص خود را دارد. یمدانو است که اصول  یند یو فلسف یمطالعات کالم

بدار  یناولد یبه دانشگاه برا ینسدب شد تا با ورود د ید،در عصر جد یند یو علم داورییشبدون پ ۀبه مطالع مایلت

، «بده کارگرفدت؟ ینمطالعه د یبرا یدکدام روش را با»ها که پرسش ینا یمطرب شود. به عدارت پژوهیینموضوع روِش د

و  یمدانا یدن،د تدوانیچگونده م» یاو « کرد؟ یلتدد یدانشگاه زاکدر مر ی قابل تحق یرا به مفهوم یند توانیچگونه م»

 یدروز،ف یندوروز ی،)عسگر دوره شکل گرفت ینبار در ا نخستین« مطالعه کرد؟ «ینیع»موضوع  یکرا همچون  یدهعق

 .(11، ص1858

                                                 
1. Friedrich Max Müller 

2. Chips from a German Workshop 

3. Science of religion 
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 یسدتممطدرب قدرن ندوزدهم و ب شدنا ین، د1جسدترو ی است که مور یبه حد یدجد پژوهیینروش در د اهمیت

 :  گویدیم بارهیندر ا یالدی،م

 یکتاهم یکانموضکو  در مااعاکاا اد یکن. و ادهکدیم یلعلم را تشک  یکبتوان گفت که روش، سه چهارم از  یدشا

یرادارد اییژهو  یناز مهم ی ی ؛ ز  یانکی)  یشخصک ۀماادعک ،وجود داشته باشکد یند ۀدر مااعا تواندیکه م یعوامل تر

بکه نظکر  یرمم ناز آن غ ییرها  یمهم است که گاه چنانعامل  ین( است. ایقتحق دخاعت آرا و نظراا فرد محقق در

 بکه یدروش مناسب و تق یکبل ه ضرورا هم دارد و با انتخاب  یست؛مم ن ن یرغ یزیچ ینو حال آن که چن رسدیم

  .(Jastrow, 1901: 1« )مش ل رها شد یناز ا توانیآن م

 یقدیرا مقابدل تحق یرناپذشکست یدرواقع سد ،کندیم یاداز آن  یشخص ۀمعادل یرجسترو معتقد است آنچه با تعد

 یهداعامدل بدوده کده مطالعدات دوره ینو هم دهدیم یلتشک یگراند یددر فهم عقا یتو محدود یورزاز غرض یخال

شده باشدند.  یرایب ،ایر و در غالب مواردکم یگراند یدکرده است که در شناخت باورها و عقا یتهدا یرا به سمت گذشته

 است. یند ۀدر مطالع ی صح یاتخاذ روش ،شکندیسد را در هم م ینباور است که آنچه ا ینبرا یاو به درست

بده  یدد،و عصدر جد یبده روشدنگر یدر قرون منته یند ۀروش مطالعبارۀ در پژوهانینها و مطالعات دتالشۀ نتیج

کده  یافتندددر یدنشکل گرفدت کده محققدان د ینا یدر پ نگرییخیشد. روش تار یمنته 2نگرییخیروش تار یدایشپ

دامدن زده اسدت   یندیبده تعصددات د یشدترکند و ب یکمک چندان یناز د ی صح یگذشته نتوانسته به شناخت یهاروش

است که انسدان را بده  یهمان روش نگرییخیباشد. آنها معتقد بودند تار «ینیع»استفاده کنند که  یاز روش یدبا روازاین

 یند ۀمطالع یبرا یبه تنها روش علم نگرییخیاسا  از قرن نوزدهم تار ین. بر اکندیم ییراهنما یند ی ت صحشناخ

 کرده باشند. یتکه از اصول آن تدع شدیو معتدر دانسته م یعلم یتنها درصورت پژوهانینل شد و آیار دیتدد

در  هداییر شدد. غربثمتد پژوهیینتحول در د نیاز ا یزن پژوهییند یهااز شاخه یکی ۀمنزلبه یاسالم مطالعات

جهدل نسددت بده اسدالم کده  ۀمرحل. 1 :دو مرحله را پشت سر گذشته بودند تا آن زمان ،اسالم ۀشان دربارمطالعات

                                                 
1. Morris Jastrow, Jr 

2. Historicism 
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 یدر مطالعات اسالم نگرییخیروش تار یو کارآمد یبازشناس

کده بدا شدروع  یمطالعدات جددل ۀمرحلد. 1 1 شدتادامده دا یدیصل یهااز زمان  هور اسالم تا قدل از جنگ یدا  تقر

 یولد، یسدتمحدل بحدن ن ،اولۀ . مرحلدیافدتامتدداد  ینیعصر اصالحات د یانشد و تا پاآغاز  یدیصل یهاجنگ

کده  ییتدا جدا بردیرنج م ینیو تعصدات د هایورزو وجود غرض یدوم به شدت از موضوع فقدان روش علمۀ مرحل

 یدانمنفدور م کدامال   یتیو شخصد ی مسلمانان به ضد مسد یامدرپ ،نوشتندیم کلیساکه بزرگان  یها و رسائلدر کتاب

در  یدی،صل یهاجنگ ۀدر دور یحیمس یعلما گذارترینایر، از 1ارجمند یترشده بود. به طور نمونه پ یلتدد یحیانمس

را  محمد یدکه با یرمبگ صمیمباره ت ینبا قوت درا توانمیمن نم: »گویدیم 2هایارش با عنوان ارتداد ساراسناز آ یکی

 .(Kritzech, James,1964:120« )آنهدا را کدافر بده حسداب آورم ینکدها یدادانم را اهل ارتداد بد یروانشمرتد و پ

با آنها مقابله کدرد.  یدمرتد، بهرحال طد  سنت آبا با یاکافر باشند  کندینم یکه فرق رسدیم یجهنت یناو به ا یتدرنها

 یدن، از ا2«هداترک یهجنگ عل ۀربارد»رساله  یژهاسالم نوشته است، به و رۀکه دربا یدر  هم در رسائل نیزلوتر  ینمارت

 استفاده کرده است. یادز یردست تعاب

-یهدودیبعدد از گدذر از مطالعدات  را پژوهدییند یددجد یهداگرفتند روش یممحققان تصم یطشرا ینا ۀیجنت در

 یپژوهسدالما یعندی ی،پژوهاسالم ۀمرحل ینبتوانند، سوم ی طر یناز ا تا کار بدرندبه  یزن یمطالعات اسالم در یحیمس

 ینحصول چند ییتوانا ،یدجد یهامدعا که روش ین. ارا کاهش دهند اهسوءتفاهم این گونه وکنند،  گذارییهرا پا یعلم

 نیافتده یدیمجزا ۀدر مطالعداتش تداکنون مقالد یسندهبه ایدات دارد. نو یازاست که ن ییمدعا یر،خ یااند را داشته یمطلوب

 رقانمستشد یددگاهوجدود دارد کده در آنهدا د یدادیز یقداتدعا باشدد. الدتده تحقمد یدنا آزمایییاست که هدفش راسدت

مفرد مستشدرق بدوده اسدت و  یدگاهد یدر تمام آنها، هدف، نقاد یدا  تقر یشده  ول ینقاد یاسالم یهاآموزه یبرخۀدربار

در تقابدل بدا  ناسدییدارشپد» ۀمقالد یدانم یدن. در اگرفدتینقدد قدرار م یمدندا یددکده با نگرییخیروش تار ینه نقاد

شدده  یدکموضدوع نزد یدنبه ا ی( قدر1851 ی ،محمداو ین،دیفیو)ر« موضوع امامت یموردۀ مطالع  نگرییخیتار

 یشدترچاپ شده است کده مدداحاش ب یصالحمحمد عرب ۀنوشت ینو د  گرییخیتارکتاب  یزها نکتاب یان. در ماست

 یبدا روشد نویسدنده است که یندر ا ی تحق ینا یز. وجه تماشودمی یبنددسته یدکالم جد ۀدارد و در حوز یکالم ۀجند
                                                 

1. Peter the Venerable 

2. On war against the Turk 
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 یدزانپژوه، ممورخدان اسدالم ینتدراز مهم یبدر آیدار برخد نگرییخیاست با انطداق روش تار کوشیده یینیتد-یفیتوص

 کند. یابیاسالم ارز ینروش را در شناخت د ینا یتموفق

 نگریتاریخی. 1

   :گویدیم 1«اصطالب ینا یو معنا یختار نگری،یخیرتا»عنوان  با یادر مقاله یگرزا جرج

در   2شدلگل یشاست که از فردر یکنم در مطالد یداام پکه من توانسته تا آنجا  Historismusاستفاده از اصطالب  یناول

در فلسدفه اسدت کده در آن، دوران  یددیاصدطالب معدرف عصدر جد ینمانده است. از نظر شلگل، ا یباق 1151سال 

 .(G.Iggers, 1995: 131) منحصر به فرد دارد کامال   یعتیو طد حدوحصریب یزیباستان( تماگذشته )

. هدردر در سدال کننددیم یمعرف 3ون هردر یدگتفر یوهان یرا دانشمند آلمان یخیتار یکردس  روؤمحققان، م اکار

روب  ۀکتاب نشان دهندد ینا یکل را چاپ کرد. طرب  4«یبشر یخدرباره فلسفه تار هایییشهاند»کتابش با عنوان  1130

و سدس  بده  نمدودهاشداره  ،کندیم یزموجودات متما دیگر زکه انسان را ا یاساس هاییژگیاست. او به و یخیتار ی تحق

از تصدورات  یبرخد یجیشددن تددر یدداربشر، بده منظدور پد یخجستجو در تار یتالش برا یعنیخود،  یموضوع اصل

صدادر شدده از  ییو در حد نهدا یعترا محصول طد یخیتار ۀیدبود که هر پد یندر در ا. قصد مهم هرپردازدیم یادین،بن

 .(939: 1044ینکه، )ما بداند یمددأ اله

اسدت کده  یافراد مطرب، اصول هاییدگاهتحول و د یرو س یخاز تار یشدارد، ب یشتریب یتاهم ی تحق ینا یبرا آنچه

 یدلچنان کده اشداره شدد در قدرون ندوزدهم و اوا یراز شود یم یدکثت ست و بر آنهاشده ا یرفتهپذ نگرییخیدر روش تار

 .شدیمحسوب م یرعلمیغ از یعلم ی تحق یک یبازشناس یاراصول مدنا و مع ینا یستمب

 نگریاصول و مبانی تاریخی. 1-1

                                                 
1. Historicism, history and meaning of the term 

2. Friedrich Schlegel 

3. Johann Gottfried Von Herder (1744-1803) 

4. 
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 یدر مطالعات اسالم نگرییخیروش تار یو کارآمد یبازشناس

 الف. گردآوری دقیق معلومات

معلومدات  یآورجمدع یعندیاسدت و بددون غدرض معلومدات  ی دق یگردآور ،نگرییخیتار یکرددر رو یاساس اصل

ۀ اش را دربدارمطالعده یشدینی،بدون تعصب و هرگونه ا هارنظر پ ،نگریخیتار یکردکه باشند. رو ییدر هرجا یندۀ دربار

 یکده امکدان دارد بدا دقدت بررسد ییرا تا جا ینیو دستورات د یرعقاید، شعا کوشدمیرهگذر  ینو از ا کندیآغاز م یند

 کنیمیآنچده فکدر مد یدانم یزیتمدا گونده یچاست که درآغاز هد ینا ،دارد یاتیح یتآنچه اهم ی،آورجمع ینکند. در ا

 یکدردکدرد. در رو یپوشدچشم یددندا یدزیچ یچ. از هیمقائل نشو ،است یتکم اهم کنیمیدارد و آنچه تصور م یتاهم

 یجزمد یست هرگونده طدرب اعتقدادالزم ا ینهزم ینو در ا شوندیم یدهو سامان یبنددسته ،معلومات ینا نگریخیتار

خداص و  یالهد یرهایچدون تقدد یعناصدر یدداست که در ابتدا با یهیبد .(G.Iggers, 1995: 20) کنار گذاشته شود

 استانا شوند.  یکلتصرفات معجزه گونه به

 شناسی )فیلولوژی(ب. تاکید زیاد بر لغت

بده روش  یهشدد یارروش بسد یدنبده حسداب آورد. ا یزن ینید ۀمطالع یبتوان شکل اول یدرا شا یپژوهو متن شناسیلغت

و  یخیتدار یشدروع بده بررسد ،یاءاشد یبعد از اکتشاف برخ ،یشناسهمانطور که در باستان یعنیاست   یشناسباستان

نمونده بدا  عندوانبده  .دهنددیکار را با متدون انجدام م همین یزن یپژوهدر متن کنند،یم یخیتار یعوقادیگر ارتداط آن با 

و آنگداه حدد   اسدت یوندانی ماال   یادارد  یمصرۀ یشکه ر رسندیم یجهنت ینمتن و لغات و کلمات آن به ا یک یررسب

 یدنمدتن در ا یتدارشناسد یدتاهم یدلفالن واقعه نوشته شده است. بده دل یا یشهفالن اند تثییرتحت متن  یناکه  زنندیم

 .(05: 1858 یروز،ف ینوروز ی،)عسگر گویندیم یرتعد یزن 1دانش  یتدارشناس یا یشناس یرینهگاه از آن به د ،روش

 ترولتچ ۀگانج. اصول سه

و  یخیدربداب روش تدار»خدود تحدت عندوان ۀ ، در مقالدیفرهندگ آلمدان یلسدوفپروتستان و ف یداناله  2ترولتچ ارنست

سده  یینو تد یشهدر اند یخیتار . از نظر ترولتچ روشکندیم یانب نگرییخیتار یرا برا یسه اصل کل  3«یاتدر اله یاعتقاد

                                                 
1. Archaeology of knowledge 

2. Ernest Troeltsch (1865-1923) 

3. On Historical and Dogmatic Method in Theology (1898) 
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 ّیدتاندد )اصدل علکه در گذشته اتفداق افتاده یخیتار یعتمام وقا یان. وجود ارتداط م8 یا . ق1 یخی،. نقد تار1اصل دارد:

هدم ذکدر  یگدراخدتالف در مندابع د یمشابه و با اندک یرسه اصل گاه با تعاب ین(. ا,Troeltsch, 1898 2: 735( )1یخیتار

 :  کندیم یانب گونه ینسه اصل مذکور را ا یخیروش  قه تارطور نمونه ادکار کرنتز در کتاب  شده است. به

. کنکدیمکا حاصکل م یرا بکرا یاحتمکاتت   صرفا   یخیتار  یاست که بررس ینا یانگرکه ب شک روشمند یا. اصل نقد 1

قائکل  یکزیمم ،روش یکندر اسکتفاده از ا میو اگر بخکواه یستمستثنا ن ،و از نقد یردمورد نقد قرار گ یدبا یزن ینیسنت د

خکود  یکرباشکد، و بکه تاب یرپک ام ان یککه نقکاد شودی. آنچه سبب م2 کنیم؛یم یشترمش الا را به مراتب ب ،یمشو 

ام کان  یکاراند(  ماتجربه شکده یموجود )که در زمان کنون یدادهایاست. تجربه رو  یاساصل ق ی،نقاد یدتروعتچ کل

مشکابه  شکان در اصل وقو  یعآن است که تمام وقا یانگرب یاسق یقدرِا مثال زدن ینخواهد بود. اها در گ شته وقو  آن

متفکاوا در  یدادهایوقو  رو  یطبل ه بر شباهت شرا ،یستن یخیتار  یدادهایتاابق رو  یبه مانا یاسهستند. اصل ق

عصکر وجکود  یکنا یهاآدم ین حال و برادر زما یدادرو  یکمانا که اگر ام ان وقو   یندارد، ]به ا یدکأ گ شته و حال ت

 یکا ی. اصکل همبسکتگ3باطل و نادرست است[؛  یاعتقاد ،در گ شته یدادبه آن رو  شبیهاعتقاد به وقو   ،نداشته باشد

 یکده،پد یککدر  ییکرچنان با هم در ارتباط هستند ککه ت  یخیتار  هاییدهآن است که تمام پد یانگرمتقابل که ب یوابستگ

  .( Krentz, 1975: 55« )از آن است یناش یهار علل به وجود آورنده آن و مالولد ییرمستلزم ت 

 یتیقددرت شدفاف ینچند»و معتقدد اسدت  دانددیمنحصر بده فدرد آن م یترا شفاف یخیروش تار یژگیو ینترترولتچ مهم

 .(Troeltsch, 1898, 2: 741« )کامال قانع کننده است یزروش ن ینا یهااست و استدالل یخیتار یکردمنحصر به رو

 یدن. از اکنیمیفهدم مد، یمبددان نگرییخیتدار ۀدربدار یدبارا تمام آنچه  یدا  تقر، ترولچ ۀگانشرب و بسط اصول سه با

به کدار  ،یاقابل مالحظه یلاصول سه گانه ترولتچ را، الدته با جرب و تعد ،پژوهان معاصریخکرنتز، تار یرروست که به تعد

 ینتدرهمگدان هسدتند. امدا مهم یرشحال مورد پدذ یندر ع یاست  ول دهش یانن اصول به ندرت باز آ ی. برخبردندیم

 یرا بده عندوان اصدل یدتپژوهدان اصدل علیخباشد. تمام تدار یخیتار یتاصل عل یعنیهمان اصل سوم  احتماال  ، اصل

واقعده را  یدک یجادکه علل ا داندیم ممسل پژوه،یخ. تارپذیرندیم ،یردمورد استفاده قرار گ یختار ییندر تد یدکه با یادینبن

                                                 
1. Historical causation 
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 یدر مطالعات اسالم نگرییخیروش تار یو کارآمد یبازشناس

 .یختار یرتفس یعنی ینشناخت و ارتداط علت و معلول را کشف کرد و ا توانیم

و تکدرار مراحدل تدا  یاستفاده کند کده بازسداز ییهااز روش یعوقا یینتد یدارد برا یلتما نگرییخیتار یقتحق در

موضددوعات در علددوم  یددینهمددان مدددل تد یعنددیبدده( تجر یریپددذباشددد )تکرار یرامکددان پددذ یجددهبدده نت یدنرسدد

 یدرتقر یکلد یندر چارچوب قوان ،کنندیرا که حاصل م یشناخت کوشندمیروش  ین. مورخان در ایشگاهی/آزمایتجرب

شده است و با کنار گذاشتن خداوند بده عندوان خدال  و انکدار امکدان  یزیریهپا یعیعلوم طد یروش برمدنا ین. انمایند

اسدت کده  یدنبداور بدر ا نگرییخیدر تار .(see. Harvey, Van, 1966: 71) پردازدیخود م یاتنظر نیامعجزه به ب

مدویر هسدتند کشدف  یخرا کده در تدار یو اصدول ینقدوان ،بلکه مورخ، سازدیمننهفته در اطالعات را  یجخود مورخ نتا

 .(Krentz, 1975: 59) شوند یجهنت یخها از تارو دستورالعمل هابینییشپ ینکهتا ا کندیم

فقط در  رف زمان و مکان خود معندا دارد.  یموضوع است که هر فکر ینباور به ا ،اصول ینکاربرد ا یگرد یجنتا از

 یاسدی،)س یخیعوامدل تدار یصآیدار و عدوارض موجدود آن و تشدخ ،بلکه مهدم ،ندارد یتفکر اهم یتمضمون و ماه

 اعتندایییب ،و فکر یدهو خوِد پد یتنسدت به ماه یبه نوع نگرییخیردر تا رویناو... ( آن است. از یاجتماع ی،اقتصاد

قدول  یجهت از مدان یندارند. به هم یاست که تحق   اهر یزهاییدارد پرداختن به چ یتو در عوض آنچه اهم شودیم

 اسدت یخیرتدا یتیویسدمپوز نگری،یخیگفدت تدار توانیمعنا م یکاست و به  یتیویسماعتقاد به پوز نگری،یخیبه تار

 یعلمد یعالم فقط زمدان هاییدهپد ییناست و تد یرس یک یخود دارا یختار ،نگرش ینبراسا  ا .(9: 1831 زوکی،)پا

 باشد. یرس ینبر ا یاست که مدتن

 نگری و مطالعات اسالمیتاریخی. 1-2

و کداربرد  کنیمیمد یمعرف ،انداسالم پرداخته ۀبه مطالع یخیتار یکردراکه با رو یافراد ینترسه نفر از مهم جاینا در

 کدهاسدت  ین. هدف ادهیمیاسالم نشان م ۀدربار شانهاییدگاهو د هایشهدر اندرا  یخیتار یکرداصول مطرب در رو

در شددناخت اسددالم را  نگرییخیبددودن روش تددار ینددیبددودن و ع یعلمددۀ مورخددان دربددار یمدددعا ،یدد طر یددناز ا

 کنیم. آزمایییراست
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 آبراهام گایگر

ارتددک   یادر فرانکفدورت آلمدان و در خدانواده 1314گرا اسدت کده در اصالب یهودیتمکتب  گذاریان، بن1یگرگا هامآبرا

 یهدااز بخش یکدیبدر  یشروع بده نوشدتن شدرح یسالگ 11را فراگرفت و در  ینید یماتتعل یمتولد شد. در کودک یهودی

بده مطالعده  یدزاز هرچ یششد. او بد یدلدرگوارد دانشگاه ها 5131کرد. در   یشنامربوط به م یفرهنگ عدر یک یزو ن 3یشنام

فلسددفه و  ۀینددداشددت در زم یددلمتمرکددز بددود و تما یو عدددر یانیسددر یک(، متددون کالسددی)لغددت شناسدد یلولددو یدربدداره ف

گر بدر یبه دانشگاه بدن رفدت. در دانشدگاه بدن، گدا یلیترم تحص یککند. بعد از گذراندن  ی تحق یمعهد قد یشناسباستان

و قدرآن را تحدت نظدر اسدتادش  یزبان عرب ۀینگسترده درزم یاتمرکز کرد. او مطالعه یشرق یاتها، فلسفه و الهزبان ۀطالعم

منتشدر  3«وام گرفدت یهودیترا از  یزیچه چ محمد»با عنوان  یامطالعه در مقاله ین. محصول انمودآغاز   2یتاگگئورگ فرا

را در  یهدودی یداتفرهندگ و ادب تثییرآن بود که  یدر پ شد،یاو محسوب م یدکتر ۀرسال اقعمقاله که درو یندر ا یگرشد. گا

  زیدرا قدرار گرفدت ینمورد تحس یارکتاب منتشر شد و بس یکمقاله به صورت  ینا 1388نگارش قرآن نشان دهد. در سال 

ۀ گدام اول از پدرو  ،کتداب نید. ااسدتاسدالم بداز کدرده  رابطه بادر  یمطالعات علم ۀینرا در زم یدیمعتقد بودند باب جد

و اسدالم نشدان دهدد.  یحیترا بدر مسد یهودیدت گدذارایرنقدش  کردیدر ذهن داشت و تالش م یگربود که گا اییمطالعات

(Heschel, 2007: 413). را به سددب  یگرآبراهام گا: »گویدیدر غرب م یپژوهاز متخصصان اسالم ینمارت یس یچاردر

 .(90: 1811 ین،مارت ی)س« اسالم دانست ۀدر مطالع نگریخیارمحققان ت لسمد توانیکتابش م

دارد ابتدا  یایر سع یندر ا یگرترجمه شد. گا یسیبه انگل  4و اسالم یهودیتبا عنوان  1353در سال  یگرگا کتاب

 ینانجام چند یبرا یلکه تما ادعا نمایدوام گرفته باشد و بعد  یهودیتاز  یامدرامکان وجود دارد که پ ینایدات کند که ا

، اقتددا  ارائده کدردایدن  دربدارۀ توانیم که یشواهدۀ دربار یلبه تفص یندر او وجود داشته اشت. بعد از ا یزن یکار

و  «یمافک قد» یا «یناالول یراساط»همچون  یعدارات مدعی استطور نمونه او با مراجعه به قرآن، . بهگویدسخن می

                                                 
1. Abraham Geiger 

2. Georg Freytag 

3. Was hat Mohammed aus dem Judentum aufgenommen? 

4. Judaism and Islam 
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 یدر مطالعات اسالم نگرییخیروش تار یو کارآمد یبازشناس

هدم  اناسدت کده در همدان زمدنکته  ینا یانگر  ب4آموزش داده است یامدربه پ یمشرکان که قرآن را فرد یادعا ینا یا

در  یهفرض ینا گویدیم یناست. او همچن یاقتداس یبلکه متن ،یلاص یاند قرآن نه متناند که اعتقاد داشتهبوده یکسان

 آن آن را مطدرب کنددقدر جدا در ینچندد یدامدرمطرب شده باشد که سدب شدده پ یادز یداسالم با یامدرنظر مخالفان پ

(Geiger, 1898: 28). 

وام گرفتده  یداتبده قدرآن و روا یافتدهراه  یهدودی یممفاه کند:بیان می ینهاقتدا  در دو زم برای این هم  یقیمصاد گایگر

اندد کده در قدرآن بده کدار رفتهرا  یوا گدان عددر کوشددمیکرده،  آغازرا  یشناسکار لغت یکاو  یم،مفاه یبررس یشده. برا

همچدون: تدابوت، طداغوت، ملکدوت، تدورات،  ییهداوا ه گویدیکند. او م یبررس یشناسو آنها را از لحاظ زبان همردرشب

 یگرکده گدا یتدوجهقابدل ۀ. نکتاندان، ماعون از تورات وام گرفته شدفرق ی،، ماان ینه،سک ی،جنات عدن، جهنم، احدار، ربان

 موجدود در آنهدا هدم طدعدا   ییو بار معنا یممفاه روازاینوجود نداشته   یمقد یلغات در عرب یناست که ا ینا گیردیم یجهنت

وام گرفتده  یهودیدترا از  یمعدان یدنا قطعدا   یامدرپ توان گفتو در نتیجه می اعراب موجود ندوده است یمیقد هاییشهدر اند

 دی آورد کده مصدا یشده در قدرآن مد نبیا یقواعد اخالق یزو ن یفقه ینقوان یاناز شداهت م یشواهد یگراست. در ادامه گا

 .(Geiger, 1898: 41) هستند یهودیروب  یدارا یممفاه ینبه اعتقاد او ا  زیراهستند یهودیتاز  یریگاز وام یگرید

در قدرآن شداهد  یاءاند یداستان زندگ یو معتقد است بررس کندیاشاره م یاءدر فصل سوم کتابش به داستان اند گایگر

کده از  یجیآنهدا و نتدا یمعنا یها را نه از روداستان یناست. او ا یهودیتمقتد  از  یکتاب، ت که قرآناس ینبر ا یگرید

 اییسدهو مقا یخیتدار کدامال   یبلکه با نگاه، قرآن دارند یمعرفتۀ هندس یلکه در تکم ینقش یآنها گرفته شده و نه از رو

 یخیتدارهدایی گدزارش و صدرفا   یسدتاسدالم ن یهداآموزه یددها مؤداستان ینا یبه زعم او محتوا  زیراکندیم یبررس

 تفادهاسد ،درک اقتدا  مورد نظر اوست یروش برا ینترکه ساده یخیاز همان روش تار دهدیم ی ترج روازاینهستند  

 یعدم دسترسد لیکه به دل- داندیم یختار یاناسالم در ب یامدراز اشتداه پ یناش یاها را داستان ینوجوه افتراق ا یگرکند. گا

 یهداآموزه دیگدربه سدب عدم تطاب  آنها با  یا -بوده یهودیان یشفاه یاتاستفاده او از روا و صرفا   یهودیبه متون  یامدرپ

 است.  شده یجادا ییراتیتغ ،ایترو یاندر بکه به موجب آن اسالم  یامدرپ

شدده در روش  یدانب یتا مدان یستسخت ن المو اس یهودیتکوتاه بر کتاب  یکه گفته شد و مرور یتوجه به مطالد با
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 یدا ،اصدل ق ی،گسترده از مداحدن لغدوۀ . استفادیمده ی تطد ،کتاب مطرب شده است ینرا با آنچه در ا نگرییخیتار

 یریگبدر شدکل یطدیمح یطموضدوعات و شدرا به تثییر باور یتو در نها یدباورها و عقا یجاددر ا یخیتار یتاشاره به عل

حضدرت  یبودن قدرآن، ارتدداط معندو یانیاسالم، وح یامدرهمچون ندوت پ یبه مداحا یتوجه ینتروچکباورها بدون ک

روش در  یدناز ا یحدداکارۀ و اسدتفاد نگریخیبده روش تدار یگرکامل گا یدندیبا اصحاب، همه نشانگر پا محمد

 است.  ماسال ۀمطالع

 گلدزیهر

در  ید در مطالعده و تحق یااسدت کده تدالش گسدترده یر( خاورشنا  مشهور مجا1511-1394)  1یهرگلدز ایگنا 

در  یهر. گلددزداننددیدر اروپدا م یدجد یشناسدانش اسالم گذارانیهاز پا یکیرو او را  ینانجام داده و از ا یمتون اسالم

، ایر شاخص درباره اسدالم داشدت یککه صرفا  یگرگا فخالمتولد شد. به یهودیخانواده یروتمند  یکدر  1394سال 

چندد پدژوهش  یدا یکبه بعد هرسال  1300آغاز کرد و از سال  یرا در شانزده سالگ یخاورشناس هاییبررس یهر،گلدز

 04تدا  14 ینبد ییهامقالده یزن یصفحه و برخ 044پرحجم و بالغ بر حدود  ییهااز آنها کتاب یکه برخ کردیمنتشر م

تدا آنجدا کده شدمار  گرفدت یتازه چاپ شدده را دربرم یاهو نقد کتاب هایادداشتهمچون  یصفحه بود که موضوعات

در دو کتداب مشدهورش:  یهرگلددز یهداپژوهش ینتر. پختدهرسددیعدد م 951او در فهرست آیارش به  یهاپژوهش

 مقدمه( :1891 دزیهر،است. )گل« قرآن نزد مسلمانان یرتفس یهاروش»و « درباره اسالم ییهادر »

« تکامدل اسدالم یو درون یرونیعوامل ب»تحت عنوان  یدر بخش اسالم ۀدربار ییهادرسکتاب  یدر ابتدا گلدزیهر

 یدنرفتده اسدت. در ابدودن آن،  ینبه د یااشاره یناسالم، بدون کوچکتر یریدر شکل گ یو روان یخیبه سرا  عوامل تار

 :  خوانیمیبخش م

 یفهکم و تصکور  ۀییدزا یاست که برخ یناگونگو  ااتأثیر  ۀیجنت دهد،یم اننش اشیافتهکه حاعت ت امل  اسالم، چنان

 یاست ... نشو و نمکا یدهخود رس یو سنت ییبوده تا به ش ل نها یدتیو عق یایتشر  ینظام ۀییداز جهان، و زا یاخالق

حقکو  و  انآمکده، نشک یکدپد یعباسک یفگکانآن که به روزگکار خل یفقه یاااداشته و تشر  یزمرنگ هلن یاسالم، نوع

                                                 
1. Ignaz Goldziher 
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 یفلسکف یدوران، جکز آرا یکن. تصوف اشودیم یدهدر آن د یرانیا یاسیس یااد و اثر اف ار و نظر را دار  یروم یاستس

روابکط انسکان بکا واتتکر از حسکش، بکا  ۀآورد و نکه دربکار  یامحمد نه ف ر تازه... یستن یزیچ یو نئوافالطون یهند

   .(6-5)همان، « گفت یاتازه یزچ نهایت،یب

 :  گویدیو م دهدیامه مرا اد یدگاهد یناو در ادامه ا

در برخکورد بکا  یکاککه آنهکا را فراگرفتکه و  یستن یم هب یداز اطالعاا و عقا ینیجز گلچ یزیعرب، چ ی مبرپ ینا یامپ

اف کار چنکان  یکنآنها قرار گرفته بود.... ا تأثیردست آورده و سخت تحتهو جز آن ب یحیو مس یهودی هاییتشخص

ککرده بکود. او  یداپ یماندانسته، از ته دل بدان ا یخارج تأثیررا  یشخو  یه اعهاماا دروننفس او اثر ژرف نهاده بود ک رد

   .(7: )همان« شده است یوح ینا یلهکرده بود که او وس یقینو  دیدیم یاعه یرا وح یمااتال ینا

اسالم به تفکدر  یامدرپ لیو تما آوردشمار میبه یروان یماریاختالل و ب یرا نوع یوح یافتدر دربارۀ یامدرپ یاو ادعا

 .(5: )همان گیردیاو در نظر م یاخالل روان یگرد یهادر خلوت را از نشانه

 ،گیدردیم یشروش را در پد ینباز همد مسلاا ان یاندر م یریتفس هاییشگرا یعنی یگرشدر کتاب مهم د گلدزیهر

 یدندر ا یهرفرق مختلف مسلمانان است. گلدز یانموجود در م یریتفس هاییشگراۀ تفاوت که تمرکز او بر مطالع ینبا ا

و بدا نقدد و  کنددیم یدلرا تحل یریمکاتب تفس یا سلمانانم یانمختلف به کتاب مقد  قرآن در م یهاکتاب انواع نگاه

قابدل  ۀ. نکتدکنددیم یدانب یهود یینقرآن از آ پذیریایراکرم و درجه  یامدراسالم، قرآن، پ ۀخود را دربار یآنها، آرا یبررس

 یدانم یدند و در اکنیفهم همدالنه منابع مسلمانان نم یبرا یکوشش یچآن ه ۀیسنداست که نو ینکتاب ا ینا ۀدربار بیان

او سدخت  یرکار به اعتدار تفسد ینو هم نهدیکنار م ،به احسن را که در فهم متون الزم است یراصل تفس در بیشتر اوقات

 یریگو خواننده را به موضدع کردهارزش آنها را کم یلخاص و تحل یهاداده یو کوشش فراوان او در گردآور زندیلطمه م

 .کشاندیدر برابر خود م

 یدکایر بده صدورت خداص، تمرکدز بدر  ینتمام آیار مستشرقان به طور عام و ا هایشناسییبآس یناز بزرگتر یکی 

 تدثییر یاجتمداع یداو  یندیدۀ یددپد یدک یریگدر شکل تواندیاست که م یعوامل دیگراز  یدنعامل خاص و چشم پوش

 ی از مدوارد در فهدم صدح یاریدر بسد شدودیم مانجدا «یسدازسداد»با عندوان موجده  کار که معموال   ینداشته باشد. ا
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  اسدت یداننما یدزیچ یندر بخدش نخسدت آن چند یدژهبه و یهرایر گلدز ین. در اکندیم یجاداخالل ا ینید یدارهایپد

از آیدار مستشدرقان  یاریبسد یهکه جانما یاناد دیگرمشابه با  یمبه تعال یاسالم یمتن تعالفروکاس .(3: 1838 یهر،)گلدز

اسدالم، بدا  یممسدلمانان، نده تعدال یادعاهدا یبرخ یاندر کتاب م جایب هاییا ( و استفاده از ق13-10ن: است )هما

 یدنا هداییژگیو ینتدراز مهم توانیرا م یتیهودبه  یزنشان دادِن بازگشت همه چۀ یزبه انگ یشینپ یاناد یمها و تعالگفته

 کرد.  یایر معرف

از  یمچندان کده گفتد یراز  عمل نکرد یبه درست یزن یخیدر استفاده از روش تار یحت یهراست که گلدز ینا واقعیت

 یهرآیدار گلددز ۀامدا بعدد از مطالعد ،اطالعات است داورییشو بدون پ ی دق یآورجمع نگرییخیاصول تار ینترمهم

 ییگوتنداق  ی،چنان پراکندگ یهرگلدز یکرده است. در نوشته ها یکوتاه ینهزم ینکه او در ا بردینکته پ ینبه ا توانیم

 یمطدالد یآورکه او به دنددال جمدع ییمبگو توانیمیم ینانهخوشد یارصورت بس یکو سخنان ناهمگون وجود دارد که در 

نددگار از یرماو غ یکوچدک، بددو یدانیجر ۀمنزلاز آن به یریکند و تصو یرحقاسالم را ت یپراکنده بوده که بتواند به خوب

 :)همدان آورد گدرد ،آیددیم یدهنظر یدنمندع و آن مندع بوده تا هرآنچه به کار ا ینبه دندال ا یرو ینارائه دهد، بد یند ینا

اسدت کده  یپژوهیرتفسد ۀحوز هیژو به و یدر مطالعات اسالم ینگرش یشرواناز پ یکی یهرهمه گلدز ینبا ا .(یشگفتارپ

 است. یبررس یستهشا

 کرون پاتریشیا

از  یاست که بخش قابل توجه یاز افراد یگرد یکی یدانمارک پژوهیخ( محق  و تار1419-1509) 1یشیاکرونپاتر خانم

 یاختصداص داده اسدت. خدانم کدرون آیدار متعددد یراناسالم و ا یخو پژوهش درباره تار ی خود را به تحق یعمر علم

 یدان،هاجر»بده کتداب  تدوانیآیدار م یدنا ینتدرمهم ملدهاسالم و مسلمانان نوشته است که از ج یخدرباره فرهنگ و تار

 یاسدتسدوار، تکامدل سبردگدان اسب»کدوک نوشدته شدده اسدت،  یکدلکه با مشدارکت ما 2«جهان اسالم یریگشکل

تجدارت مکده و »و کتاب معروفش با عندوان   1«یدر قرون نخست اسالم یمذهد ییفرمانروا ی،اله یفهخل»، 3«یاسالم

                                                 
1. Patricia Crone 

2. Hagarism, the Making of Islamic world. 

3. Slave on Horses, the Evolution of the Islamic polity. 
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موضدوعات نوشدته اسدت. خدانم  یدندر ا یدزن یمحق  مقداالت متعددد یناشاره کرد. ا 1531در سال  2« هور اسالم

 یرقابدلآشدکار و غ یاسالم و مسدلمانان، بده شدکل یخیفرهنگ و تارۀ است که در مطالع یسندگانیکرون از نو یشیاپاتر

 یخدانم کدرون بده قددر یداردر آ نگرییخیو اصول تدار یاستفاده کرده است. کاربرد مدان گرینیخیانکار، از روش تار

 .یستن یبه آیار او کرده باشند کار مشکل یگذرا و کل ینگاه یکه حت یخوانندگان یاز آنها برا ییهانمونه بیاناست که 

 یصاسدت کده تشدخ یدند دارد اشنا  وجدومحققان اسالم یرکه در مس یمشکل ینکرون معتقد است بزرگتر خانم

 یهدابخش دیگدرواکنش نشان داده و چدرا  یزهایینسدت به چه چ ،کرده است یزندگ ایینهدر چه فضا و زم یامدردهند پ

بافدت اسدت. او  یدنتمام تالش خانم کدرون فهدم ا .(Crone, 2008: link) اندیر شدهثاو مت یاماز پ گونه ینعربستان ا

اشداره  آنکدهیارائه کند ب یامدرپ ینیزم یاتاز ح یکند و گزارش یرا بازساز اسالم ریامدپ یزندگان کندیتالش م

 ددربداره محمد یقتآنچه ما در حق»از مقاالتش با عنوان  یکیاو کرده باشد. او در  یآسمان یامپ یابه رسالت او و  یچندان

از هرسه مندع شدناخت   گاهیچه یراز  یمفهم کنرا  یزهاییچ ینهزم ینکه در ا یمفرصت را دار ینما ا گویدیم 3«دانیمیم

سده  یدنا یدانخانم کدرون از م .(ibid) یمابه طور کامل استفاده نکرده یشناسقرآن و باستان ی،و سنت ندو ینحد یعنی

مددرک  یدک تدوانیرا نم ین. او معتقدد اسدت حدددهددیم یشناسدباستان یعنیرا به مندع آخر،  یمندع اصالت و برتر

 .  یستن یمندع خوب ینبنابرا ،هم در آن وجود دارد یادیز ییمعنا ییراتتدر دانست و تغمع یخیتار

تا قرآن فدار  از زمدان  شودیقرآن به قرآن که معتقد است سدب م یریتفس یکردقرآن هم با نقد روۀ دربارخانم کرون 

بده تحدوالت  یدد هور اسدالم با اشتداه است. به اعتقاد او یروش ینچن گویدیشود، م یرتفس یامدرپ یاتمکان ح و

 یبدزرگ اسدت ... بده زود یکدار یدنا یمقرآن را بخدوان یداست که ما با ینهزم ینجهان باستان مرتدط شود و با توجه به ا

 بخش از سدخنان خدانم کدرون کدامال   یندر ا یخیتار لیتع یرشپذ .(ibid) شکل خواهد گرفت ینهزم یندر ا یانقالب

 یارسدوم از مندابع کده بسدۀ دسدت: »شدودیلحن خدانم کدرون متفداوت م ،از مندع سوم شفاف است. هنگام سخن گفتن

او  .(ibid« )اسدت یشناسباستان ،دهدیمحق  قرار م یدتر را مقابل دبلند و به مراتب گسترده یاست و افق انگیزیجانه

                                                                                                                                      
1. God's Caliph, Religious Authority in the First Centuries of Islam. 

2. Meccan Trade and the rise of Islam. 

3. What do we actually know about Mohammed? 
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 یجنتدا ،شود یناگر چن یول ،شود انجام ینهدر مکه و مد هایزود ینبه ا یشناساست که مکاشفات باستان یدبع یدوگیم

بده  یندیو معتقد است آنچه سدنت د کندینگاه م یدترد یدبا د ینیخواهد شد. او به سنت د یافتدر یتوجهجالب و قابل

تدا شدناخت  یمبسدرداز یخیتدار یداتبده جزئ یممدا مدو ف لیدرست باشد و یو از ابعاد یشکم و ب تواندیم گویدیما م

 .(ibid) یمکن یداعالمانه پ

 :  گویدیبا صراحت م یزن تجارت مکه و ظهور اسالمکرون در کتاب  خانم

و  یچیکدهپ مامکوت   ،کنکدیرا هکم ککه ارائکه م یزهکایی. همکان چکندیبه ما عرضه نم یفراوان یخیمالوماا تار  ،قرآن

 یکزمفسکران ن یکانو م بردیبدان اشاره دارند پ یااکه آ یخیبه حوادث تار  توانینم یر،است و بدون کمک تفس یحیتلم

 ۀدربکار  یخیاطالعاا تار  یشترکه ب شودیمالب توجه نم ینبه ا ماموت   گویدیوجود دارد. او م یادیز  یاختالف آرا

 یخیبکه عحکات تکار  ایشکدهیرفتهاطالعکاا پ  ینقرآن گرفته شده است. چنک یرظهور اسالم و تجارا در م ه از تفاس

 .(Crone, 2004: 203) «ندارند ییخارزش تار  بل ه اصال   یستند،مش وک ن

جهت کده آنهدا بده  یناز ا دهدیرا مورد انتقاد قرار م 1وات یاز مستشرقان همچون مونتگمر یگرد یبرخ یاو حت

درباره  یسنت یاتروا»آنچه را من  ی بدون تحق یادیاند و در موارد زمنابع مورد استفاده خود را سنجش نکرده یدرست

طور نمونده . بدهاندیرفتهرا پذ کند،یمطرب م ینیکه خود سنت د یناز د یقرائت انهم یعنی ،ناممیم 2«یننخست یختار

ۀ تجدارت و بده واسدط ید اعتقاد وات که اسالم از طر ینا کندیم یانجهان اسالم، ب یری: شکل گیاندر کتاب هاجر

اسدت و  شدتداهو ا یاسدالمبدر سدنت  یمدتند یتدیروا ،مناط  منتقل شدده اسدت دیگراز مکه به  یتجار یهاکاروان

 ۀدر وهلد یو .(Crone, 2008: link) فتوحات بوده و نده تجدارت ،آنچه سدب گسترش اسالم شده است گویدیم

مهدم  یکده از اجدزا ی،شناسدسکه شناسی،یدهکتد یعنی ی،را با کمک شواهد ماد یخیبه اطالعات تار یابیاول، دست

 یخبددون کمدک اشدعار و اطالعدات از تدوار معتقدد اسدت س . سددداندیم ممکن ،آیندشمار میبه یشناسباستان

 صدر اسالم وجود خواهد داشدت یختار یشکل اصل یبازساز یبرا یکم یدام ی،ساسان یختوار یژهوو به یاسالمیرغ

                                                 
1. W. Montgomery Watt 

2. Traditional Origins Narrative 
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(Crone, 2004: 230). 

منداط  را  دیگدرو بعددها  یدرهمدردم شدده جز یانم یامپ ینگسترش ا یلآن و هم دال یامکرون هم اسالم و هم پ خانم

 گدذریدانرا بن اسدالم یامدر. او در آیار خود پبیندیم یماد یهاو واکنش در  رف کنش و کامال   یخیموضوعات تار

آمددن  ۀکه وعد کندیم یمعرف یهودی ینیو سنت د عتی از مدلغان عهد  یکیبلکه او را  ،کندینم یمعرف یدجد یند یک

بدود  یدتواقع یدناشد اسالم  یامدرپ یتباور است که آنچه سدب موفق ینر ا. خانم کرون بدهدیرا بشارت م یحامس

 یببدون فتوحات ابتدا در عربستان و سس  هالل خضد  کردیم یغو هم فتوحات تدل یسازدولت ۀینهم در زم یامدرکه پ

 .(Crone, 2015: link) کردیحاصل نم یتو مصر دارد( موفق یترانهمد یشرق یهابارور اشاره به بخش الله یا)

 رویکرد تاریخی نقد و بررسی. 2

 یدهاول یهاموجود در دوره ینیاز تعصدات د یقاترها کردن تحق یتو با ن یند یعلم ۀمطالع یکه با ادعا یخیتار رویکرد

 ۀدر مطالعد یخیتار یکردرو ۀکه به استفادرا  ییانتقادها ینتر. مهمیخترا برانگ یاریبس یانتقادها یتشروع شد، در نها

شدکن و تقدد  یندید یدرمورخان، غ یها. روش1 :مورد خالصه کرد نددر چ توانیطور خالصه مبه شدیمطرب م یند

. 1 .کننددیها را ندابود مسنت ینآنها استوار شده، ا ۀیبر پا یمانکه ا ینیکهن د یهابا متزلزل کردن سنت یناست و بنابرا

 ۀرا عرصد یختدار ،است. مؤمنان یند ۀدر مطالع یکردهارو ینستفاده از اا یجمورخ و مؤمن از نتا یانم یقطع یزتما یجادا

را  یخدر تدار یالهد ۀامکان هرگونده مداخلد ییگو یخیتار یتحال آنکه مورخان با اصل عل، دانندیم یانکشاف امر اله

 یمدانیاصدول ا از یگرد یاریپ  از مرگ و بس یاتمعجزه، ح ی،همچون وح یمیباور، مفاه ینا یجه. در نتکنندیم ینف

 ،نکندد یدتتدع یخیکده از اصدول تدار یاهر مطالعه یعنیروش   یندر ا ی. خودبسندگ8. شودیم معنایاز نظر مورخ ب

 .(Krentz, 1975: 67-71) است یرعینیو غ یرعلمیغ

. یدنددنامیم 1یدارشنا مطرب شد که خود را پد یکسان یاز سو ین،د ۀدر مطالع نگرییخیانتقادها به تار بیشترین

اتخاذ کدرده  یند ۀدر مطالع یانکه مورخان اد یبود به اصول یانتقاد یواکنش یند ۀدر مطالع یدارشناسیروش پد ،درواقع

                                                 
1. Phenomenologist 
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انتقداد خدود از  ،یلدیدر تما یدند یدارشناسدیو معتددر در پد طدربم هاییتاز شخص 1یادهال یرچاطور نمونه مبودند. به

 :  کندیطرب مم گونهینرا ا یند ۀدر مطالع نگرییخیتار

یدرا درنظر بگ یعاعم تجرب یک خکود  ی روسک و را با اسکتفاده از م یلف خواهدیاست و م یدهرا ند یلکه تا کنون ف یر

از جملکه  یاسکت ککه در هکر موجکود یو بافت سلوع اختارشناخت س یبرا یابزار  ی روس و حال آن ه م ،بشناسد

اسکت ککه او خواهکد شکناختر اگکر در  ینهمک ،یکلتمکام ف یال آدارند. حا یمشابه سازوکارها سلول ینتمام ا یل،ف

که دست کم  یعلوم انسان یاسدر مق یوع ،پاسخ مثبت است، بپرسیم آن را دارد یتوان بررس ی روس و که م یاسیمق

  .(Eliade, 1969: 7) یستن یرفتنیپ  یزیچ ینچن ،داندیم یجانور  ۀونگ یکرا  یلف

انتقداد  یخیتدار صدرفا   یدارپد یکبه  یند یلواقع هم از تقل در یل،تما یندر ا یتجربکردن مورخ به عالم  یهاو با تشد

 .داندیم یناکاف ینشناخت جامع از موضوع د یمورخان را برا یو هم ابزارها کندیم

 یجنتدا تدوانیم شدود،یمقالده مربدوط م یدنآنجا که به موضدوع ا تا یخی،تار یکردرو یتانتقادات به کل یناز ا فار 

 کرد. یابیرا از سه منظر ارز یروش در موضوع مطالعات اسالم ینستفاده از اا

 دیدگاه برخی اندیشمندان . 2-1

آداب، سدنن  ۀروش در مطالعد ینا یریکارگکه محصول به یزن یشناسشرق یخی،تار یکردبه دندال گسترش انتقادها از رو

آیدار مستشدرقان،  یشدروع بده نقداد یسندگانینو یجهدر نت بود، به شدت با انتقاد مواجه شد. یجوامع اسالم یو باورها

انتقادهدا بده  یان. درمبررسی نمودندرا  یقاتتحق ینا یجو نتا هاانگیزهاسالم، کردند و  ۀینآنها در زم یهاازجمله پژوهش

ز منظدر ا یشدترب یشناسدبده شرق یدمعروف شد. انتقاد سدع یشتراز همه ب یدادوارد سع ِی شناسکتاب شرق ی،شناسشرق

و جوامدع  لماناناز آنکده در جهدت شدناخت و شناسداندن مسد یشب یشناسبود و معتقد بود شرق یشناساهداف شرق

کادم یالیسمامسر» یررو با تعد ینبود و از ا یالیسمباشد در خدمت امسر یاسالم  ید،)سع کردیم یاد یشناساز شرق «یکآ

1830 :185).   

 یدا یعدارت است از آگاه ی،شناسشرق»است:  داورییشو پ یورزغرض سرشار از یشناسمعتقد بود شرق یدسع

                                                 
1. Mircea Eliade 
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 یهداکتاب یدارا در کدال  در ، دادگداه، زنددان،  ینیمشرق زم یدهپد یاهر انسان  هک ینزمدر خصوص مشرق یدانش

 یچداردر یره تعد( ب11: )همان .«یردقرار گ ییفرمانروا یاانضداط و  ی،مطالعه، داور ی،تا تحت بررس دهدیراهنما قرار م

مدورخ و مدؤمن در  یدانکه تعدارض م تآن اس یشناسدر برابر شرق یدسع ۀپردیب« گفتمان» یمسئله واقع» ینمارت یس

 ین،مدارت ی)س« است یفرهنگیانم یامسئله یشناسکه باتالق شرق یبوده است، در حال یفرهنگدرون یامسئله ،غرب

شناسدان به انحراف رفته اسدت و آیدار شرق یشناسشرق ،یدنگاه ادوارد سعگفت از  توانیم یبترت ینبه ا .(85: 1850

 کند. یشناخت اسالم و جوامع اسالم هب یادینتوانسته کمک ز

استفاده از  ۀدربار یجالد یدگاهد یزن شودیاسالم و غرب محسوب م یانکه از محققان معتدر در روابط م یلدان نورمن

صدورت  ِی اسالم یهابه پژوهش یستماز فراز قرن ب یمسلمانان دارد. او وقت در شناخت اسالم و نگرییخیروش تار

اسالم همان ۀ دربار هایمعتدر غرب یدگاهد: »کندیم یفگونه توصینآنها را ا ،کندیگرفته در دو قرن قدل از خود نگاه م

است کده  یدگاهیهمان د محکم شد و آن یدا  قرن چهاردهم تقر ۀیانمطرب بود و در م یاست که در قرون وسط یزیچ

معتقد بدود  یدمال سع یزن یلواقع نرمن دان در .(Norman, 1960: 13« )ادامه دارد یز( نیستمتاکنون )اواسط قرن ب

 یغربد ۀیسدندبه فهدم بهتدر از اسدالم و مسدلمانان نکردندد. نو یکمک خاص ،در عمل پژوهییند یدجد یهاروش

اسدت  یداداسالم آنقدر ز ۀو مدرن دربار یشامدرنپ هاییدگاهد یهاشداهت گویدیمضمون م ینبه هم یبقر یگرید

لدوتر تدا سداموئل  ینمدارت- 5رامون لول-ارجمند یترپ زاسالم را ا ۀدربار یشهاند ۀتدارنام تواندیم ینفر به راحت یککه 

   7کند. یمترس 6زومر

 ،منتشدر کدرد یاناد یختار ۀدربارکه چند دهه قدل  یدر مجموعه مقاالت یزن یشناسآدامز، متخصص اسالم چارلز

مورخدان  یناکام یلارائه داد. او معتقد بود دل یو مطالعات اسالم یاناد یختار یاناز ارتداط م یانگران کننده یابیارز

 یدانمورخدان اد ینکدهاست  نخست انهفته  یزدر دو چ سلماناناسالم و م ۀدربار ی صح یریتصوۀ پژوه در ارائاسالم

 یدندر ا یدانافکنده بر اف  مورخان اد یهسا یموضوعات اصل ینکهکم سروکار دارند و دوم ا یاربس یماسال یهابا داده

 .J) مدرتدط باشدد یاسالم یقاتدر تحق یبا مسائل جد یادهند  ی را توض یاسالم یکه رخدادها ها چنان ندودهدهه

Adams, 1967 :178-180). 
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 اسالمی-سنت دینی.2-2

 یدزانچه م یااست و  یرشمورد پذ یسنت اسالم ی از طر یخیتار یکردرو یجکه چند درصد از نتاپرسش  ینبه ا ی دق پاسخ

با مطالعده  یول ،مجزا و مفصل دارد یقیبه تحق یازن خورد،یم ییدثمهر ت ،توسط مورخان یاز مداحن مطرب در سنت اسالم

سدنت  یداناشدتراک م شدویمیمتوجده م ،یم، آوردبه صورت نمونه شنا ،ماز سه نفر از مورخان اسال پیشترکه  هایییدگاهد

همچدون  یدزبرانگ ینو تحسد یجهدان یاندک است. به طور نمونده در ایدر یاراسالم بسۀ دربار یخیتار یقاتو تحق یاسالم

ۀ یجددر نت یاسدالم ابعمند ینو معاصر مسلمانان با آنچه ا یسنت هاییدگاهایر، د ینالمعارف اسالم، در مقاالت متعدد اةیردا

 یدر موضدوعات یقداتتحق یناز ا یاریبس .(85: 1850 ین،مارت ی)س گیرندیبرابر هم قرار م ،گویندیم یو متن یخیقد تارن

به طدور  یاو  کنندیم یکتشک یاو اعجاز قرآن  یامدربه پ ی، نزول وحاسالم یامدربودن اسالم، مقام ندوت پ ینمال د

از نگداه  ی،ت اسدالمن. ارجاع بده سدیستخدشه نقابل یارد از نظر سنت اسالممو ینکنند  حال آنکه ایآنها را انکار م یکل

بده انتقداد خدانم  پیشترچنان که   آیدشمار میبه یشناختروش ییاست که خطا یخیعدول از اصول تار یمورخ به معن یک

 .  یمکرد اشاره یسنت اسالم یاتروا یبا برخ یمستشرقان به سدب همراه یکرون از برخ

 یرا بازسداز اسالم یامدرپ ینیزم یاتاست که بتواند ح ینا یمطالعات اسالم ۀدربار یخیاوج تفکر تارواقع  در

ها تمددن دیگدربر  یتثییریر بود و چه ثمت ییهاشد؟ از چه تمدن یداچگونه پ یتمدن اسالم یخدهد که تار ی کند و توض

قدرآن  یریگرا بر شدکل اتیتثییرچه  یطشرا ین؟ اکرد رشد یخیو تار یاییجغراف یطدر چه شرا اسالم یامدرداشت؟ پ

با خددا  یامدرپ یکه اسالم در دل و جان مسلمانان چه کرده است؟ ارتداط معنو ینهذا  اما ا یداشته است و ق  عل

فهدم و مورد اسدتفاده او قابدل یابزارها ی مورخ است و نه از طر ۀنه مسئل یست؟قرآن چ یمعنو یقتچه بوده است؟ حق

 .باشدمی یارزیاب

 عموم جوامع اسالمی. 2-3

اسدتاد  یدانهمدالنده دارد. حداتم بازیرو غ یدسدتور یاست کده نگداه ینا یخی،تار یکردبه رو یجد یاز انتقادها یکی

 یخوببده 1«شدوندیشناخته نم یول ،شوندیمسلمانان مطالعه م»با عنوان  یادداشتیدر  یفرنیاکال یمسلمان دانشگاه برکل

                                                 
1. Muslims are studied but not known! 
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 :  کندیاره ممطلب اش ینبه ا

 یبررسک یشکگاهدر آزما یشکگاهیآزما ۀنمونک یککککه  شوندمااعاه می یبا همان روش سلمانان[ میخیتار  ی رد]در رو 

ککه  یلیتحصک یهکا. بورسشکودیکنترل م هاینو توسط ت نس شدهمشاهداا ثبت  شود،ی: م رر مشاهده مگرددمی

 یجکادرا از مسکلمانان ا جزئکی یمتکداول، دانشک هایهیشگاهمچون آزما شود،یم یلموضوعاا مسلمانان تش  یبرا

   .( link :Bazian, 2016«  )8است یتکه فاقد عمق و واقا دکنیم

جوامدع  یدانم یکمتدر یدتنسددت بده منتقددان آن، محدوب یکردرو ینا یندگاننما یرهمدالنه،نگاه غ ینبه سدب هم

از منظدر نقدد  یشدترو ب رنددندا یجوامع اسالم یانم یچندان یتمحدوب یهرو گلدز یگرهمچون گا یمسلمان دارد. کسان

 یهیکوکدربن، توشد یهدانر یمل،شد یآنده مدار مانندد یاست که محققدان یدرحال یناند  اشناخته شده شانهاییدگاهد

 یخیتدار یکردمقابل رو یمکه چنان که گفت یکردیاند، رواسالم پرداخته ۀبه مطالع یدارشناسیپد یکردروکه با  یزوتسورا

و مدورد  شودیترجمه م یاسالم یو آیارشان در کشورها شوندیم یادو احترام  یلبا تجل ارهمسلمانان همو یاندر م است،

 داشت شان ساخته شده است.بزرگ یبرا یدر جوامع اسالم هایییادمانو  یادبودهاو  گیردیقرار م ینتحس
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 گیرینتیجه

 پژوهدیین. درسددیبه نظر نم یمقاله کار چندان سخت ۀیده در چکتوجه به آنچه گفته شد، پاسخ به پرسش مطرب شد با

 یمحققدان درپد یرا بدرا یدادیز هاییددواریشکل گرفته است، در ابتدا ام یخیو نگرش تار ینیتع یکه بر مدنا یدجد

ندد و مجهوالت را کشف ک یشناسانه، برخباستان تحقیقاتدر متون و  یخیتار یهاداشت و توانست با استفاده از دقت

قددل از خدود  یهدامواجه شد که در دوره یهمان سرنوشته ب یتدر نها یول ،پاسخ دهد یخیتار هاییکنجکاو یبه برخ

کندد  یافدتدر یگدراند یدناز د یمحق  نتواند فهدم درسدت شدیگذشته آنچه سدب م یهادر دوره یداتفاق افتاده بود. شا

در  یمآن را گرفت و چنان کده اشداره کدرد یجا یعلوم تجرب ینابه مع یتعصب علم ،دوره یندر ا یول ،بود ینید بتعص

بددان معندا  ینمدعا است. الدته ا ینبر ا یدر غرب گواه روشن یمطالعات اسالم یرحاصل نشد. س یتفاوت چندان یجهنت

 یو حتد یدند یختدار یاتموضوعات و جزئ یبرخ توجود ندارد، در شناخ یخیدر روش تار یمادت ۀنکت یچکه ه یستن

روش تنهدا روش  یدنمددعا کده ا یدنا یولد، روش استفاده کرد یناز ا توانیم یانه،عام یاشتداهات باورها یالب برخاص

اسالم  یننوشتار دست کم در مورد د یناست که ا ییادعا ،است یند یک یایو معتدر در شناخت تمام ابعاد و زوا یعلم

 .کندنمی ییدثآن را ت
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