
  

 شناسى در اروپا نگاھى به مكاتب شرق
  دكتر فتح هللا الزيادى

 1چى   زاده شانه دكتر حسن حسین: ترجمه
ھـاى شـرقى بـه خصــوص  اولین اقدامات اروپايیان بـراى مطالعــه دربــاره سـرزمین

ھاى سیزدھم و چھاردھم میالدى ھمزمان با نھضت ترجمه  شرق اسالمى به قرن
ھـاى  گــردد كـه بـا تأسـیس دانشـگاه ھــاى اروپـايى بـازمى متون اسالمى بــه زبـان

. اختصاصــى از قــرن ھجــدھم میــالدى ايــن مطالعــات بــه صــورت آكادمیــك درآمدنــد
ھـا و  شناسى در كشــورھاى مختلــف اروپــايى، بـا توجـه بــه انگــیزه  مطالعات شرق

اھداف مختلف سیاسى، مذھبى و علمى، خصلت و خصوصیات گوناگونى داشـته 
یك كـرد است كه بر اين اساس مى ضر . توان آن را به مكاتب متفاوت تفك مقالـه حا

تـاريخ االستشــراق «كه ترجمه بخشى از نوشتار دكــتر فتـح هللا الزيــادى در كتـاب 
 .است، به اين مقوله پرداخته است» االروبى

 .شناسى، شرق شناسان، اسالم، عرب اروپا، مسیحیت، شرق، شرق: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

صورت  شناسى على تصور بر اين است كه شرق رغم اين كه در محیطھاى گونـاگون و متعـدد 
مى ھايى مشترك دارد و اھداف و انگیزه گرفته ماھیتى واحد و خصلت تـوان  ھا و اسباب آن را 

شان در ھرجـايى تطبیـق داد بر ھر يك از شرق شناسان و فعالیـت شناسـى  زيـرا شـرق. ھاي
ھاى آن متفـاوت  اى غربى با ماھیتى تكاملى است كه اگر چه برخى رويكردھا و گرايش پديده

كديگر توافـق دارنـد ھستند، ولى رشته صور چنـدان . ھاى مطالعاتى مختلف آن با ي ـا ايـن ت ّ ام
شناسى به لحاظ اھـداف و  كنیم مطالعات شرق زيرا در عمل مشاھده مى. نمايد درست نمى

تـر ايـن پديـده  ھايى با يكديگر دارند و براى شـناخت دقیـق تفاوت... ھا، ماھیت، محتوا و انگیزه
البته اين كار به سبب كم بودن منابع . ھايى تقسیم بندى كرد الزم است آن را در قالب مكتب

شناسـى را رقـم  و مصادر قابل دسترس بسیار دشوار است و حتى كسانى كه تـاريخ شـرق
ھـاى  اند و اغلب تحقیقاتشان را به بررسى انتقـادى و تحلیلـى فعالیـت اند به آن راه نیافته زده

ــرده ــز ك ــان متمرك ــرق شناس ــد ش ــب . ان ــدى مكات ــته بن ــه دس ــم ب ــى ھ ــان برخ ــن می در اي
جاى  شناسى توجه نموده شرق اند مثالً بعضى از محققان، شرق شناسان را در سه مكتـب 
 .اند داده

 .مكتبى كه به مباحث قرآنى اختصاص دارد. 1
 .مكتبى كه به پیامبر اسالم مربوط است. 2
 2.اسالمى اختصاص يافته است -مكتبى كه به تاريخ عربى . 3

شناسى از اين منظر كه فقط مربوط  البته اين تقسیم بندى قابل اعتماد نیست، زيرا به شرق
يرا شـرق ست، ز شناسـى  به اسالم و مسلمانان است، نگريسته است و ايـن پـذيرفتنى نی

گـیرد  شود، در بـر مـى ھايى را كه به شرق مربوط مى تر است كه ھمه فعالیت اى وسیع حوزه
 .اى ديگر شناسى و يا ھر گونه خواه اسالمى باشد يا غیر اسالمى، دينى باشد يا زبان

اسـت كـه ]نويسـنده مصـرى [اند نجیب العقیقـى  از كسان ديگرى كه به اين امر توجه داشته
ّل بــه ايــن موضــوع اختصــاص داده بــود و  فصــلى از كتــابش، المستشــرقون، را در چــاپ او

 :شناسى را به دو مكتب منتسب كرده بود شرق
 .كند مكتب سیاسى كه در حوزه ادبیات به معناى كلّى آن تحقیق مى. 1
 3.شناسى كه به آثار و ابنیه بازمانده از گذشته توجه دارد مكتب باستان. 2

ساس تقسـیمات كشـورى و  به بررسـى شـرق شناسـان بـر ا با اين حال او در بقیه كتابش 
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شرق  جغرافیايى پرداخته و البته به ويژگى ين  ھا و خصوصیات منـاطق و محیطھـاى فعالیـت ا
سان و آثارشـان متمركـز  كر نـام شـرق شنا شناسان توجه نداشته و فقط تالش خود را بـه ذ

به طورى كه كتاب او عبارت است از فھرستى بزرگ، مشتمل بر نام شمار زيادى . كرده است
ند از مردانى كه در حوزه شرق سى ظھـور كرد به تقسـیم بنـدى . شنا بـدين ترتیـب عقیقـى 

بـه طـورى كـه چـاپ بعـدى . نظر نموده است جغرافیايى روى آورده و از تقسیم اول خود صرف
ّ درباره مكاتب شـرق قع . بنـدى آنھاسـت شناسـى و تقسـیم كتاب وى فاقد فصلى خاص در وا

لف، زبـان ھـاى متفـاوت و  جاى دادن شمار زيادى از شرق شناسـان كـه داراى نژادھـاى مخت
ھاى متنوع و اھداف متعدد بودند، در يك تقسیم منسجم كارى بس دشوار است و به  گرايش

رتر باشد -كشورى  -بندى آنان براساس تقسیمات جغرافیايى  رسد، تقسیم نظر مى ّ از . میس
ین تقسـیم  ھاى آن شناسى و ويژگى  اين رو در ادامه به بررسى مكاتب شرق ھا در قالب ھم

 .بندى خواھیم پرداخت

 مكتب بريتانیا

انگلستان از دوران بسیار قديم با مشرق زمین در ارتباط بود و اين ارتباط به سـالھاى پیـش از 
ھا با نواحى شرقى  اند، روابط ايرلندى  به طورى كه بعضى ذكر كرده. گردد ظھور اسالم باز مى

از نیمه قرن سوم میالدى آغاز گرديد، يعنى زمانى كه گروھى از راھبان جھانگرد مسیحى در 
ــا بــا وجــود ايــن . ســفر خــود بــه اراضــى مقــدس بــه مصــر، ســوريه و فلســطین وارد شــدند ّ ام

سى سفرھاى قديمى، نوشـته ّل ھجـرى ھـاى انگلی قرن او قط در  تم /ھـا دربـاره شـرق ف ھف
جھانگرد انگلیسى مطـالبى دربـاره سـفرش  4»ويلبالد«میالدى ظاھر شدند يعنى زمانى كه 

ھاى عربى نوشت و از آن پس ديگر زائران و تاجران و مسافران كه به شرق سفر  به سرزمین
 5.كردند از وى پیروى كرده به نوشتن شرح سفرھايشان دست زدند مى

ّى بـود در واقـع، شـرق شناسى انگلیسى داراى ويژگى شرق يى شناسـى  ھاى خاص بريتانیا
ندلس و  برخاسته از انگیزه سى بـا ا باط دانشـمندان انگلی ماس و ارت ھاى ذاتـى بـود كـه در ت

شده بـه  صقلیه به منظور آموختن زبان عربى و آگاھى از فلسفه يونانى در خالل آثار ترجمـه 
كه  ھا به تدريج به انگیزه اين انگیزه. گر شد عربى در اين زمینه، جلوه ییر يافتنـد  ھاى دينى تغ

خى  سازى نھضت اعزام ھیئت ھدف آنھا فعال ھاى تبشیرى ھمراه با آموختن زبان عربى و بر
ھاى استعمارى بروز كرد كه در  شناسى انگلیسى انگیزه علوم دينى بود و در نھايت در شرق

بدين ترتیب دو ھـدف . روابط نظامى و استعمارى انگلستان در كشورھاى شرقى تجلّى يافت
شناســى  ســازى شــرق و اســتعمار نقــش بــارزى در تعییـن مســیر و حركــت شــرق مســیحى

 .انگلیسى بازى كردند
شناسى انگلیسى، بر زبان عربى و آن چه كه با ادبیات و بالغت و نقـد ادبـى  مطالعات شرق

بود بود، متمركـز شــده  مرتبط  بان عربـى  ھـاى كمـبريج و  دانشـگاه. و ديگر علوم مربوط بـه ز
. شناسى انگلیسى در آنھا پا گرفت و رشـد يافـت ترين مراكزى بودند كه شرق آكسفورد مھم

مع  به مجا لف بـه عنـوان اعضــاى فعـال  به طـرق مخت شمارى از شرق شناسان انگلیسـى 
 8 و آلفـرد گیـوم 7 ، نیكلسون6 توان مارگلیوث مطالعات زبان عربى راه يافتند كه از آن جمله مى

سى چنیـن در بسـیارى از دانشـگاه ھم. را نام برد ستان كر ھـاى مطالعـات شـرقى  ھـاى انگل
صوص زبـان عربـى  تأسیس شدند و شمار آموزشـگاه به مطالعـه در خ ھـا و مؤسسـاتى كـه 

نه ھـا تعـداد كتابخانـه پرداختند، فزونى يافت و در كنـار آن مى شار  ھا و چاپخا ھـايى كـه در انت
در ايـن قــرون اخیــر . ھا و نشريات مربوط به مطالعات شرقى فعالیت داشتند، زياد شـدند كتاب

نه عات اسـالمى در زمی ھـاى مختلـف، افزايـش  ھم توجه شرق شناسان انگلیسـى بـه مطال
 .يافت

قات و توجھـات شـرق شناسـان  ستان تحقی ھداف تبشــیرى و اسـتعمارى انگل بـا توجـه بـه ا
و در . ھاى شرقى مانند ھندوستان، مصر و شام معطـوف گرديـد انگلیسى به برخى سرزمین

ھمین راستا برخى شرق شناسان اين كشور در كارھاى نظامى و ديپلماسـى وارد شـدند و 
شمارى از آنان به عنوان كارمند يا مستشار سیاسى يا نظامى در وزارت خانه امور خارجه يـا 

شھور ) م 1890-1821(وزارت مستعمرات به كار پرداختند مثالً ريچارد بورتون  شرق شـناس م
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سیارى  انگلیسى كه پس از تحصیل در آكسفورد به خدمت ارتش بريتانیا در ھند درآمد و بـه ب
از كشورھاى عربى سفر كرد و از حجاز و شھرھاى مقـدس آن ديـدار نمـود و مــدتى كنسـول 

ــود ــن چــارلز مورواتســون  ھــم 9.انگلســتان در ســوريه ب ــارغ التحصــیل ) م 1912-1844(چنی ف
صر  شناسى كه مــدت دانشكده دوبلین در رشته علوم عربى و زبان تش بريتانیـا در م ھـا در ار

سالمى در افـزايش توجـه  10.خدمت كرد طور اكتشـاف نفـت در برخـى كشـورھاى ا ین  ھم
ھـا و مؤسسـاتى كـه بـه آمـوزش و مطالعـه  انگلستان به شرق و در نتیجه افزايش آمورشگاه

 .ھاى شرقى و در رأس آنھا عربى اھتمام داشتند، تأثیر بسزايى داشت زبان

  مكتب آلمان

رسد، يعـنى زمـانى كـه اوتـو امــپراتور آلمـان در  ارتباط آلمان با شرق به قرن دھم میالدى مى
صر  956سال  -300(میالدى راھبى را با نام يوحنا به عنوان سفیر خود به نزد عبدالرحمن النا
حــاكم مســلمان انــدلس روانــه كــرد و الناصــر نــیز بــه نوبــه خــود يكــى از ) م 963-913/ه 350

ین  11.ھاى سـرزمینش را بـه عنـوان سـفیر بـه دربـار امـپراتور آلمـان فرسـتاد كشیش ـا اول ّ ام
بود كه كتـابى را بـراى ) م 1613-1554(آلمانى كه به تدريس زبان عربى توجه كرد، كرستمنا 

به دنبــال او شـرق شناسـان  12.آموزش زبان عربى و چگونگى نوشتن به اين زبان تدوين كرد
شناســى  در خصـوص شـرق. آلمـانى بـه فعالیـت در مطالعـات عربـى و اسـالمى روى آوردنـد

كه بـه بررسـى شـرق نى  آلمانى دو نكته قابل توجه است كه اكثر محققـانى  شناسـى آلما
شاره كـرده پرداخته ند و ايـن دو نكتـه عبارتنـد از انـد بـه آن ا مان در كشـورھاى عربـى . 1: ا آل

شناســى آلمــانى از يـوغ مسـائل سیاســى آزاد بـوده  مســتعمراتى نداشـت از ايـن رو شــرق
شیرى و مسـیحى ھا فعالیت آلمانى. 2. است سان  ھاى تب سـازى نداشـتند، لـذا شـرق شنا

ّى ھستند  .آلمانى از دست كارى و تحريف در تاريخ اسالم مبر
رسد بر مدارك و اصـول علمـى  اين دو نكته نیاز به دقت و تأمل بیشترى دارند، زيرا به نظر مى

ّل اگر شرق. استوار نیستند يم  در خصوص نكته او شناسى را بـه مفھـوم عـام آن در نظـر بگیر
ھـاى علـوم  كند و در يكى از شـاخه يعنى ھر فرد غیر مسلمانى كه درباره اسالم مطالعه مى

مى ھا دست اندازى و دست كــارى مـى يابد و در مفاھیم آن اسالمى تخصص مى تـوان  كنـد، 
ّل آن  شرق نداشـت  -قسمت او را  -يعنى اين كه آلمان مستعمراتى در كشورھاى عربـى و 

ا اگر شرق ّ شناسى را به مفھوم دانشگاھى آن در نظر بگیريم، يعنى ھر غربى كه  پذيرفت ام
مى ھم در  به مطالعات شرقى توجه دارد، ھمیـن را ھـم ن مان  تـوانیم بپــذيريم زيـرا كشـور آل

بود و  براى خـود فـراھم سـاخته  مشرق زمین مستعمراتى داشت و منافع مختلفـى در آنھـا 
ا درباره قسمت دوم . مناطق وسیعى از افريقا و آسیا تحت استعمار اين كشور قرار داشتند ّ ام

ــودن شــرق ــنى رھــا ب ــه يع ــن نكت ــوغ سیاســت؛ شــايد در خصــوص   اي ــانى از ي شناســى آلم
به  شناسى قديمى آلمان درست باشد ولى در ادوار متأخر بدون شك شرق شرق شناسـى 

نحوى مطیع سیاست شد و به خصوص اگر به قضیه اكتشاف نفت در كشورھاى شرقى و به 
ـا دربـاره . رسد دنبال آن دگرگونى روابط آلمان با شرق توجه كنیم، اين امر بعید به نظر نمى ّ ام

مان و نھضـت  نكته دوم مى مق در تـاريخ آل بدون تع سخنى  توان گفت اصالً درست نیست و 
 :توان آن را رد كرد باشد و بنابه داليل زير مى شناسى در آن كشور مى شرق

مان انجمـن. 1 ھـاى تبشـیرى داشـته كـه بـه تقويـت مـادى و  به طور قطعى ثابت شده كه آل
ھـاى  تـرين گردھمـايى و يكـى از مھـم. پرداختنـد سـازى شــرق مـى معنـوى نھضــت مســیحى

ــى ــده م ــتعمارى نامی ــايى اس ــه گردھم ــیرى ك ــد تبش ــزار ش ــان برگ ــد در آلم ــى از . ش در يك
یت  سخنرانى ھاى اين گردھمايى تأكید شده بود كه مبشران مسیحى خودشان را وقف فعال

مداراى بـا  درباره اسالم و تحقیق در شئون مستعمرات آلمانى كرده اند و الزم اسـت در عیـن 
 13.االمكان براى جلوگیرى از انتشار آن در مستعمرات آلمان تالش شود اسالم حتى

بعضــى مصــادر تأكیــد دارنــد كــه بســیارى از شــرق شناســان پیشــگام آلمـانى نــزد شــرق . 2
، شخصیتى كـه ھمگــان نقـش او را 14 شناسان فرانسوى و به خصوص سیلوستر دوساسى

اند و از ايـن طريـق شـرق شناسـى  دانند، شاگردى كرده ھاى تبشیرى و دينى مى در فعالیت
 .ھاى تبشیرى فرانسوى قرار گرفت آلمانى تحت تأثیر انديشه
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شناسى آلمان  توان دو نكته ياد شده درباره ويژگى شرق از اين رو با توجه به علل مذكور نمى
ّا مى شرق شناسـان آلمـانى بـه . ھاى ديگر آن اشاره كرد توان به برخى خصلت را پذيرفت، ام

نه دار بـود كــه  فعالیت. پشتكار و صبر و حوصله معروف ھستند گیر و دام ھاى آنان به قدرى پی
سمى مبتـال  به بیمــارى يـا عــوارض ج عات و تحقیقاتشـان  كثرت مطال برخى از ايشان در اثر 

ست داد 15شدند مانند ووستنفلد مى برخـى . كه به سبب مطالعه بسیار بینايى خـود را از د
سپرى كردنـد و حتـى  ديگر نیز ھمه عمر خود را در راه تحقیق و بحث و مطالعه در اين زمینه 

عرب نامیـده شـد 16 شخصیتى مانند يوھـان رايسـكه مد امیـن نويسـنده . شـھید ادبیـات  اح
ھا به دقت در تحقیق و صبر و حوصـله و توانـايى در گـرد آورى  مصرى اظھار داشته كه آلمانى

یق جزئیات پراكنده و به دست دادن دقیق ھا معـروف ھسـتند ترين و عم از  17.تـرين نتـايج از آن
ین و  ترين وجوه تمايز شرق مھم شناسى آلمانى توجه آن به تاريخ و فرھنگ قديم مشـرق زم

بر فعالیــت. ھاى اسالمى است سرزمین ھـاى مربـوط بـه انتشـار  و نشانه بارز آن تمركـز زيـاد 
ّد محـال اسـت، آثـارى را . میراث فرھنگ اسالمى است ّى كه به گفته صالح الدين منج به حد

 18.شناس آلمانى ارائه داده است يك مجمع علمى بتواند عرضه كند كه يك شرق
تر بـود و تـا قـرن  آغاز شرق شناسى آلمانى در مقايسه با ديگر كشورھاى اروپايى خیلـى دير

ً فعالیت قابل ذكرى براى شرق سراغ داد  شناسان آلمانى نمى ھجدھم میالدى اساسا تـوان 
ین شـرق شناسـان . ھاى آنان از ايـن زمـان بـه بعـد بـود و در واقع فعالیت شـمار زيـادى از اول

شناس بزرگ فرانسوى، سیلوستر دوساسى بودند كه شیوه كار او را  آلمانى شاگردان شرق
شناسى آلمـانى كـه متمركـز  ھاى شرق توان نوع فعالیت بدين گونه مى. به كشور خود آوردند

شرق شناسـان . ھاى ديـنى را رديـابى كـرد بر زبانشناسى بود و تأثیرپذيرى آن از انگیزه ايـن 
تحت تأثیر استاد خود توجه خاصى به زبان و ادبیات عرب داشتنتد به طورى كه تـا اوايـل قـرن 
بود، و بـر ھمیـن  به مطالعـات زبانشناسـى و ادبـى معطـوف  نوزدھم میالدى توجه آنھا فقط 

التینى و يا  -ھاى عربى يا عربى  اساس بیش از شرق شناسان ديگر كشورھا به تھیه معجم
ھاى زيادى از دانشمندان آلمانى به چشـم  در اين حوزه نام. آلمانى، ھمت گماشتند -عربى 

سان  21، ھـانس ويـر)م1930-1836 (20 ، نلدكـه)م 1861-1788 (19 خورد مانند فريتاج مى و ك
چنین بیش از ديگران به تھیـه فھرسـت مخطوطــات عربـى و  شرق شناسان آلمانى ھم. ديگر

مان  بود حـتى مثـالً بروكل اسالمى دست زدند و كارھاى آنان در اين زمینــه بسـیار دامنــه دار 
مام شـرق  22.صـرف كـرد -تاريخ ادبیات عرب  -مدتى حدود نیم قرن را براى تھیه كتابش  اھت

گیزه شناسان آلمانى در اين امور به گونه تأثیر ان كه برخـى تحـت  كـه  -ھاى درونـى  اى بـود 
با سرمايه و امكانات شخصى خـود بـه نشـر و چـاپ  -رود  ھا به شمار مى ھاى آلمانى ويژگى

بى در ايـن زمینـه  -متون و نصوص عربى  اسالمى دست زدند، در حالى كه ديگر محققان غر
مى ھمین انگیزه. بسیار ممسك ھستند ّى سـوق  داد  ھاى درونى گاه برخى از آنان را به حـد

مانند فريدريش روكـرت شـرق شـناس و . گرفتند زبان و لھجه مختلف را فرا مى 50كه بیش از 
ّ داشت و بخشى از قرآن را ترجمه كـرد .شاعر آلمانى كه به شعر و ادبیات عربى توجه خاص

نوزدھم بـه سـوى زبـان يكى از عواملى كه شـرق 23 قرن  شناسـى  شناسـى آلمـانى را در 
ــا  ــط تجــارى آلمــان ب ســوق داد كشــف نفــت در برخــى كشــورھاى شــرقى و گســترش رواب

جه ھاى شرق اى كه فعالیت كشورھاى عربى بود به گونه ھـا  شناسى به سوى تحقیق در لھ
شد و بـر آن  و زبانھاى محلى به عنوان وسیله براى تحكیـم روابـط ايـن كشـورھا كشـیده  اى 

 .تمركز يافت
مع  با توسعه مطالعات شرقى در آلمان، شمارى از شرق شناسان آلمانى به عضويت در مجا

گر بـه تـدريس در دانشـگاه زبان ند و حتــى  شناسى درآمدند و بعضى دي ھـاى مختلـف پرداخت
شدند ماننـد   برخى در دانشگاه ھاى كشورھاى عربى به خصوص در مصر به تدريس مشغول 

كراوس) 1933-1886 (25و برگستراسـر) م 1958-1875 (24 لیتمان ). م 1944-1904 (26 و پـل 
ھاى ديگرى ھم روى آوردند از جمله توجـه آنـان بـه  به تدريج شرق شناسان آلمانى به رشته

حتى در برخـى كشـورھاى  باستان فارى در منـاطق تـاريخى معطـوف گرديـد و  شناسى و ح
ند عربى به خصوص در بیروت و قاھره و بغداد آموزشگاه تداى . ھايى بدين منظور برپا كرد از اب

شناسـى آلمـانى بـر مطالعـات اسـالمى متمركـز گرديـد و از ھمیـن زمـان   قرن نوزدھم شـرق
ــب . شــد گــیرى مــى در آلمــان پــى) شناســى اســالم(مطالعــات اســالمى  ــب مكت ــدين ترتی ب
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به  شرق شناسى آلمانى به سبب تمركز بر مطالعه در بالد عربى و دين اسـالم بـدون توجـه 
 .شناسى تفاوت يافت ھاى شرقى با ديگر مكاتب شرق ھا و دين ديگر زبان

بر فعالیـت شايندى  تأثیر ناخو شت ھـاى شـرق پیدايش حزب نازى در آلمان  بـه . شناسـى دا
) م 1962-1902 (27 شناسى آلمانى مانند ژوزف شـاخت سبب اين امر برخى از بزرگان شرق

حت . به كشورھاى ديگر مھاجرت كردند نیز ت ھى  برخى نیز در طى جنگ كشته شدند و گرو
ّ فكرى حاكم بر آلمان قرار گرفته و فعالیت ّى يافت ھايشان جھت تأثیر جو ھر حـال . گیرى خاص ب

ادوارد ســعید دربــاره ! شناســى آلمــان بســیار قابــل توجــه اســت  دســتاوردھاى مكتــب شــرق
چه شـرق«: گويـد شناسى آلمانى مـى ھاى شرق  دستاوردھا و ويژگى شناسـى آلمانـى  آن 

نه تون،  انجام داد اين بود كه آثار مختلفى را كه دو امپراتورى بريتانیـا و فرانسـه در زمی ھـاى م
یح و تحكیــم كردنـد اساطیر، فرھنگ و زبان ـا آن . ھاى شرقى گرد آورده بودند، پااليش و تنق ّ ام

چه بین شرق شناسان آلمانى و شرق شناسان انگلو فرانسى و آمريكايى مشـترك اسـت، 
 28».ھمان شیوه تسلط فكرى آنان بر شرق است كه در فرھنگ غربى وجود دارد

 مكتب ايتالیا

به دوران . اى با شرق بود ايتالیا از قديم داراى روابط گسترده بعضى از محققـان ايـن ارتبـاط را 
یا  پیش از میالد مسیح مى ستان  -رسانند و اين به سبب نزديكى جغرافیايى ايتال بـا  -روم با

بود برخى سرزمین قايى  عراب مسـلمان . ھاى عربـى و آفري كه ا در دوران اسـالمى زمـانى 
یم  یا و جھـان اسـالم در بعـد فرھنگـى تحك جزيره سیسیل را فتح كردند، اين روابط میان ايتال

ضمیمه خـاك ايتالیــا گرديـد و حاكمـان . بیشترى يافت بعدھا در زمانى كــه ايـن جزيـره دوبـاره 
نورمانــدى بــر آن حكمرانــى يافتنــد ايــن وضــعیت شــدت بیشــترى يافــت بــه خصــوص در عصــر 

مشـــھورترين ) م 1250-1198(و نـــواده او فردريـــك دوم ) م 1101-1091(پادشـــاھى روژه اول 
شان قبلـه پادشاه سیسیل و عالقه گـاه عالمـان و  مندترين آنان به فرھنگ اسـالمى كـه دربار

كان  ھم. ھاى شـرقى بـود فرھنگ دوستان در تمام سرزمین جود واتی ین و ھبرى  -چن مركـز ر
یم مناسـبات میـان ايـن كشـور و سـرزمین -جھان كاتولیكى  بر تحك ھـاى  در ايتالیا اثر زيـادى 

ھاى تبشـیرى مسـیحى و تـالش  شرقى داشت، زيرا واتیكان جايگاه بسیار مھمى در فعالیت
 .سازى شرق در ھمه جا به عھده داشت براى مسیحى

با اين حال، توجه و فعالیت رسمى ايتالیا در مطالعات شرقى تازه از قرن يازدھم میالدى آغـاز 
اين . ھاى ايتالیا به فعالیت و مطالعات عربى و اسالمى روى آوردند از زمانى كه دانشگاه. شد

ھـا  میالدى در ناپل شروع شد و به دنبال آن در ديگر دانشگاه 1076مطالعات نخست در سال 
كرد شرق. پیگیرى گرديد غاز  ايـن ھـدف بـه . شناسى ايتالیايى حركت خود را با ھدف دينى آ

بوط بـه شـرق خوبى در اين نكته آشكار است كه بخش عمـده ســازمان شناسـى در  ھاى مر
تــوان بــه تأســیس دانشــكده  از جملــه مــى. ايتالیــا بــا تــالش راھبــان مســیحى شــكل گرفــت

مت پـدر گريگوريـوس سـیزدھم  1584ھا در روم به سال  مارونى به ھ میالدى اشاره كرد كـه 
میــالدى كاردينــال  1623و يــا در ســال . گرديــد برپاشــد و زبانھــاى شــرقى در آن تــدريس مــى

دومديچى مدرسه زبانھاى شرقى را در فلورانس بنیان نھاد و بعد از او كاردينال بروم، مدرسه 
ھاى تبشیرى آن تأثیر زيادى در  بدين ترتیب واتیكان و فعالیت. ھاى شرقى را تأسیس كرد زبان

نى  با توجه به غلبه انگیزه. شناسى ايتالیايى داشت گیرى تحوالت شرق شكل ھا و اھداف دي
به  شناسى ايتالیايى فعالیت بر شرق سلمانان  ھاى آن بر مطالعه و تحقیق درباره اسالم و م

خى  خصوص اعراب و در كنار آن توجه به زبان عربى و تألیف كتاب ھـايى در ايـن زمینــه و در بر
 .ھاى عربى متمركز گرديده بود لھجه

صص در  به تخ یايى را  سان ايتال حكومت مسلمانان بر جزيره سیسیل بسیارى از شرق شنا
تـرين شـرق  نگـاھى بـه تألیفـات بـزرگ. ابعاد مختلف تاريخ علـوم اسـالمى و عربـى واداشـت

اين حقیقت را آشكار  32 و گويدى 31، نللینو30، سانتیالنا29 شناسان اين كشور مانند كايتانى
ـا بـه تـدريج اھــداف ديــنى تغیـیر يافتــه و برخـى اھــداف اســتعمارى بــه مكتـب . ســازد مـى ّ ام

شورھاى  شرق شناسى ايتالیايى راه يافتند و اين در زمانى بود كه ايتالیا به اشغال نظامى ك
مى ھـم در راسـتاى شـرق. لیبى و اتیوپـى اقـدام كـرد ھداف عل شناسـى  در ھمیـن حـال، ا

Page 5 of 11

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\76.htm



ھا به مراكز فرھنگى اسـالمى بـراى  ايتالیايى قرار گرفتند كه در مھاجرت بسیارى از ايتالیايى
 .كسب علم و دانش تجلّى يافت

بدين ترتیب، برخى از شرق شناسان ايتالیايى توانستند به كشورھاى شرقى سـفر كـرده و 
تدريس در دانشـگاه در آن ين كشـورھا  جا زندگى كنند و در ضمن مطالعاتشان به  بـه  -ھاى ا

بپردازند به طورى كه شمارى از انديشمندان مسلمان در دو سـده اخـیر در  -خصوص در مصر 
بعضى از شرق شناسان ايتالیا به افتخار عضويت . نزد ھمین استادان ايتالیايى تحصیل كردند

ـــابريلى ـــو، فرانچســـكو گ ـــارلو نللین ـــد ك ـــل شـــدند مانن ـــدد علمـــى ناي و  33 در مجـــامع متع
ھــاى مطالعــات شــرقى و  بــا گســترش شــرق شناســى در ايتالیــا كرســى. ايگناتســیوگويدى

جالت و نمايشـگاه آموزشـگاه بر پـا  ھـاى تخصصـى و م ين كشـور  ین زمینـه در ا ھـايى در ھم
اى از مراكـز فرھنگــى در شـمارى از كشــورھاى عربـى بـر پــا  ھمیــن طــور مجموعـه. گرديدنـد

ھم. شدند ین بـا تـالش خسـتگى شرق شناسان ايتالیـايى  شر آثـار اسـالمى  چن ناپـذير در ن
 .شركت داشتند و در حفظ و فھرست نويسى و تحقیق میراث اسالمى ھمت گماردند

كى از ويژگـى مايز شـرق ي شناسـى ايتالیـايى نسـبت بـه ديگــر مكاتـب، وجـود زنـان  ھـاى مت
نان . كردند دانشمندى بود كه با تالش فراوان در حوزه مطالعات شرقى فعالیت مى از جمله اي

مدير كتابخانه ملّى رم و  35شناس معروف و نیز اولگاپنتو دختر كارلو نللینو شرق 34ماريا نللینو
یبى بودنـد 37و اسـترپانتا 36 آنجال كوداتزى ھـاى  از ديگـر ويژگـى. متخصـص در تـاريخ كشـور ل

نا . مكتب ايتالیا وجود نوعى وراثت علمى در بین شرق شناسان اين كشور است بـه ايـن مع
كه در حوزه مطالعات شرقى، فرزندان برخى شرق شناسان بزرگ دنباله رو پدرانشان بودند و 
ھمان مسیر را پیمودند و كارھايى را كه پدرانشان آغاز كرده بودند، تكمیل نموده و آثار آنان را 

مى. كردند گردآورى و تدوين مى باز  یل  كل آنجلـو از ايـن قب ، 38تـوان از گويـدى و پسـرش ماي
ايــن نكتـه نـیز در مكتـب . گـابريلى و پسـرش فرانچســكو و نللینـو و دخـترش ماريـا را نــام بــرد

گـیر و فعـالیتى قابـل  توان اثرى چشم شناسى ايتالیا قابل توجه است كه به زحمت مى شرق
ھاى غیرعربى و غیراسالمى يافت به تعبیر ديگر  مالحظه از شرق شناسان ايتالیايى در حوزه

 .مكتب ايتالیا به نواحى شرق غیراسالمى و به خصوص شرق دور كمتر توجه داشته است

  مكتب فرانسه

زمانى كه اعراب مسلمان پـس . رسد روابط فرانسه با شرق به اوايل قرن ھشتم میالدى مى
ھـاى  اين روابط به سـبب وجـود دولـت. از فتح اندلس به نبرد در متصرفات فرانسويان پرداختند

خش به مصـر و در نھايـت بـا اشـغال ب له نـاپلئون  ھـايى از  اسالمى در اندلس و بعدھا با حم
 .ھاى شرقى توسط فرانسه افزايش و گسترش يافت سرزمین

شود كه ارتباط فرانسه با شرق پیوسته   از خالل مراجعى كه در دست است چنین معلوم مى
بال ايـن تعـامالت نصـیب ايـن  ارتباطى استوار و مبتنى بر مصالح فرانسـه و منـافعى كـه در ق

كرد كـه  توجه و رويكرد فرانسوى. شده بود كشور مى سترش پیـدا  به شــرق از زمـانى گ ھـا 
اين حضور غیرت فرانسويان را برانگیخت و آنان را واداشت . حضور بريتانیا در ھند افزايش يافت
سى خـود  -تا به دنبال يافتن پايگاھى دائمى  در نواحـى پھنـاور شـرق  -ھمانند رقیبـان انگلی

 .گرديد شناسى در فرانسه رشد يافته و روز به روز متنوع مى در نتیجه مطالعات شرق. برآيند
كز  مطالعات مكتب شرق شناسى فرانسه بر سه محـور ديـنى، سیاسـى و اسـتعمارى متمر

نوان  شناسى به شمار مى ترين مراكز شرق بود و اين كشور از قديمى باز بـه ع رفت كه از دير
ھاى شرقى كه در  آموزشگاه زبان. شد مكانى حائز اھمیت در اين گونه مطالعات شناخته مى

شناسى فرانسـوى در آن پـا  ترين مكانى بود كه شرق میالدى تأسیس شد، مھم 1195سال 
دانشگاه سوربون در ايـن زمینـه . گرفت و به دنبال آن مراكز دانشگاھى متعددى تأسیس شد

شت و تـأثیر بـارزى بـر فعـال . سـازى مطالعـات شـرقى در فرانسـه داشــت شھرت جھــانى دا
بود صوص . گستردگى اين مطالعات در فرانسه بر كشورھاى اروپايى ديگر ھم تأثیرگذار  بـه خ

شناسى آن كه شمارى از پیشگامانش شاگردان مكتب فرانسه بودند  بر آلمان و مكتب شرق
سیر شــرق ھداف و م سه ا ھداف  به طورى كه تحـت تـأثیر مكتـب فران شناسـى آلمـانى از ا

علمى به سوى اھداف دينى و سیاسى سوق داده شد و اين امر به سبب تحصیل گروھـى 
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 .در فرانسه بود 40و فاليشر 39 از شرق شناسان برجسته آلمانى چون فريتاج، فلوگل
به لحاظ اھمیت ماھیت استعمارى فرانسه و سلطه نظامى آن بر برخى كشـورھاى شـرقى 

ــى زيرنظــر شــرق شناســان  و اســالمى، آموزشــگاه ــز علمــى و فرھنگ ــدارس و مراك ھــا و م
گرديد كه اين امر تأثیر زيادى بر توسـعه سـلطه فرھنگـى  فرانسوى تأسیس شده و اداره مى

حاظ . ھا به خصوص در كشورھاى تحت استعمارش، داشـت فرانسه بر اين سرزمین نـیز بـه ل
شگاه ماھیت دينى شرق ھـاى فرانسـوى كـه بـه  ھا و آموزشـگاه شناسى فرانسوى اكثر دان

پا مـى سیحى بر شـدند و  مطالعات شرقى عنايت داشتند به كوشش راھبـان و كشیشـان م
 .اداره امور آنھا در دست اينان بود

ھاى مكتب فرانسه به سبب تخصصى بودنشان از ديگر مكاتب متمايز و ممتـاز بودنـد،  فعالیت
ھاى تحقیق و مطالعه  بدين معنا كه اكثر شرق شناسان فرانسوى در يك زمینه خاص از زمینه

لق  در عین حال، شرق. تخصص داشتند شناسى فرانسوى از ھمان ابتدا به تمام آن چـه متع
ھاى آن فقط به اسالم يا ادبیات عرب اختصاص نداشت و   به شرق بود، توجه داشت و فعالیت

كه  بر آن ّا به سبب فعالیت گسترده فرانسه در نواحى شمال افريقـا  ھا متمركز نشده بود، ام
یان  سوى مراجـع دسـت اول اروپاي ثار شـرق شناسـان فران تحت استعمار اين كشور بودند، آ

یر . رفتند براى تحقیق و مطالعه درباره شمال افريقا، طوارق و بربرھا به شمار مى ايـن امـر تأث
حى تحـت  مستقیمى ھم بر فرھنگ و نظام شورھاى شـمال افريقـا و نوا ھاى آموزشى در ك

استعمار فرانسه باقى گذاشت به علت اين كه بسیارى از شرق شناسان فرانسـوى فرصـت 
 .را در شمال افريقا داشتند... تدريس و جھت دھى تربیتى و برنامه ريزى فرھنگى و

ھــاى متعــدد از  ھــاى ممتــاز شــرق شناســان فرانســوى اقــدام بــه تھیــه فھرســت از فعالیــت
ھاى نسخ خطى و اسناد و مدارك شرقى بود كـه در فرانسـه يـا در كشـورھاى تحـت  گنجینه

ثار تـاريخى و  شرق شناسان فرانسوى ھم. اشغال فرانسه موجود بودند چنین به تحقیق در آ
حتى آموزشـگاه دستیابى به آنھا در مكان ند و  ّـى  ھاى موردنظرشـان پرداخت ھـا و مراكـز خاص

يك نكته قابل توجه درباره شرق شناسان فرانسوى ايـن اسـت . براى اين امور تأسیس كردند
ظايف و . كه شمار زيادى از كارمندان نیروھاى مسلح اين كشور در زمره اين افراد قرار دارنـد و

شان فرصـت  مسئولیت حت اسـتعمار دولت ھـاى نظـامى و دولـتى ايـن افـراد در كشـورھاى ت
ين قبیــل  مناسب براى فعالیت در حوزه مطالعات شرقى را در ابعاد مختلف به آنان مى داد از ا

شگاه فرانسـوى در  مى تان، مـدير آموز ند ارتـش فرانسـه در سـوريه، مون تـوان بـه ژاكـو، كارم
ھر  دمشق، برسیه، درجه دار ارتش و مدير آموزشگاه مطالعات عالى در تونس اشاره كرد كـه 

 .ھا در آن خدمت كرده بودند يك داراى تألیفات چندى در خصوص كشورى بودند كه مدت

  مكتب روسیه

كه خصـلت على ين  گى و تمـدنى روسـیه  رغم ا صوص بخـش  -ھـاى اجتمـاعى، فرھن بـه خ
مر روسـیه را در  شرقى تلقى مـى -آسیايى آن  گردنـد، ولـى بیشـتر محققـان بـرخالف ايـن ا

ــه شــمار مــى شــمار كشــورھاى فعــال در شــرق ــد شناســى ب در واقــع روســیه شــرق . آورن
بر . شناسانى دارد كه با شرق شناسان ديگر كشورھاى اروپايى چندان تفاوتى ندارند عالوه 

كرد كه بیشـتر از  اين كه جنبه كمونیستى روسیه شوروى تھديدى را علیه اسالم رھبرى مى
شناسـى روسـیه  بنابراين شـرق. خطرى بود كه استشراق تبشیرى مسیحى نماينده آن بود

شرق نماينده خصلت ّى است كه سزاوار است به عنوان يكــى از مكاتـب  شناسـى  ھاى خاص
 .به شمار آيد

ھم  ھـاى شـرقى و بـه خصـوص دولـت ارتبـاط روسـیه بـا دولـت ھـاى اسـالمى بـه قــرن دوازد
نى كـه زائـران مسـیحى روسـى كـه بـراى زيـارت بـه بیـت المقـدس  مى رسد، يعنى بـه دورا

از . نوشــتند  آمدنــد، شــرح سفرھايشــان بــه ايــن امــاكن مقــدس را بــازگو كــرده و يــا مــى مــى
به زبـان روسـى ) م 1108-1106(مشھورترين اين زائران پدر دانیل  است كه شرح سـفرش را 

غوالن بـر بخشـى از . و بعدھا به زبان فرانسوى ترجمه شـد. نوشت ايـن روابـط بـا اسـتیالء م
و ھمین دوران . سال تحكیم پیدا كرد 240روسیه و تسلطشان بر اين ناحیه به مدت نزديك به 

ا رويكردھـاى . رنگ و صبغه شرقى بدھد -تحت اشغال مغوالن  -كافى بود تا به اين نواحى  ّ ام
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غاز  علمى روسیه به شرق و به خصوص زبان عربى فقط از دھه نوزدھم آ ھاى نخستین قرن 
اين توجـه . شد كه شاھد شروع مطالعات منظم عربى و بر پايى مدارس تخصصى علمى بود

ین اتحـاد شـوروى و برخـى  ً ادبیات عرب به دنبال شـكوفايى مناسـبات ب به شرق و مخصوصا
نى يافـت استشـراق . كشورھاى عربى، درست اندكى پس از انقالب بلشويكى شوروى فزو

بارزى داشـت گیرى مكتب شرق آلمانى در شكل گروھـى از شـرق . شناسى روسـیه نقـش 
بان توجه اساسى شرق. شناسان روسى در آلمان تحصیل كردند ھـاى  شناسى روسى به ز

ھـاى  شرقى بود و كمتر به علوم ديگر توجه داشتند و شرق شناسان روسى به مطالعه زبان
شان مـى جه ن ھا تو متر بـه آن دادنـد،  آسیايى عنايت داشتند كه شـرق شناسـان اروپـايى ك

حور  و در بین اين زبان... ھايى چون چینى، مغولى، ارمنى، تركى، كردى، فارسى،  زبان ھـا م
شناســى روســیه در قالــب تألیفــات  دســتاوردھاى مطالعــات زبــان. توجھــات ادبیــات عــرب بــود

ھاى بزرگى در اين مكتب ادبى ظھـور  چنین شخصیت ھم. بسیارى به زبان روسى آشكار شد
. كه ھر يـك داراى آثـار و تألیفـات متعـددى بودنـد 42  و كريمسكى 41 كردند مانند كراكوفسكى

به سـوى  نشین در اتحـاد شـوروى در كشـیده شـدن شـرق وجود نواحى مسلمان شناسـى 
عنصرى غنى و پرمحتوا براى تحقیق و مطالعه تأثیر زيادى داشت به خصوص به سـبب وجـود 

بود و بـه  مخطوطات بسیار به زبان ھاى عربى و آسیايى كه تمدن اسـالمى برجـاى گذاشـته 
سته  ھمین طور الزم است به تأثیر ظھور شخصـیت. شدند تدريج كشف مى ھم و برج ھـاى م

در ايــن نواحـى كـه اينــك تحـت ... مســلمان ماننــد خوارزمــى، ابوريحـان بیرونــى، ابــن ســینا و
 .اند، اشاره كرد حاكمیت اتحاد شوروى درآمده

یه  با توجه به وفور نسخه شور بـه تھ ھاى خطى اسالمى در روسیه، شرق شناسـان ايـن ك
ند ھايى از اين نسخه فھرست ھم. ھا و توصیف كلیه آثار قديمى اسالمى دسـت زد تريـن  از م

ــوف ــن فھرســت نويســان ايوان ــار اســماعیلیان و رومااســكويچ 43 اي ــاريخ و آث  44 متخصــص در ت
ھــاى شــرقى در روســیه پديــد آمدنــد كــه  بــه ھمیــن ترتیــب خیلــى زود چاپخانــه. باشــند مــى

بود ھاى نفیس در زمینـه دستاوردھاى آنھا چاپ بسیارى از كتاب مشـھورترين . ھاى مختلــف 
 .ھا چاپخانه شھرھاى قازان و پطرزبورگ بودند اين چاپخانه

شت و  چنین فعالیت گسـترده مكتب روسیه ھم صى دا ـالت شـرقى و تخص ّ اى در انتشـار مج
سیه بايــد  ى مجالت شرق از جمله. شوند برخى از اين نشريات ھنوز منتشر مى شناسـى رو

از آن جايــى . شمار شرقى اشـاره كـرد به نشريات رسايل، دانش اسالم، آداب جھانى و سال
شناسى متمركـز بودنـد، كارھــاى زيـادى در  شناسى روسى برپايه زبان ھاى شرق كه فعالیت

ھاى ديگـر  از ويژگى. ھاى آسیايى، در روسیه انجام شد ھاى مختلف زبان زمینه بررسى لھجه
یق در  مكتب روسیه اين است كه در مقايسه با ديگر مكاتب اروپايى اھتمـام كمـترى بـه تحق

عات اسـالمى . علوم اسالمى داشت در واقع توجه روسیه به جھان عرب و رويكردش به مطال
خى كشـورھاى عربـى فزونـى و  ین اتحـاد شـوروى و بر سبات نزديـك ب به دنبـال برپـايى منا

ــا اھــداف و  انگــیزه. گســترش يافــت ــا جھــان اســالم ب ھــا و اھــداف روســیه در مناســباتش ب
ندان  انگیزه باره جھـان اسـالم چ عات معاصـر در ھاى استشراق اروپـايى بـه خصـوص در مطال

 .تفاوت نداشت

 مكتب اسپانیا

سبب نزديكــى  اسپانیا در بین كشورھاى اروپايى بیشترين ارتباط را با شرق داشت و اين به 
ھاى داراى فرھنگ شرقى بود و ھم به جھت اين كه بزرگـترين تمدنـى  جغرافیايى با سرزمین

ھاى شرقى برپا كردند، در اين كشور بود كه مدت نزديك به  كه مسلمانان در خارج از سرزمین
پنج قرن با اقتدار و توانايى بااليى به حیات خـود ادامـه داد و تـأثیرات پايـدار خـود را بــر جوانـب 

نه به گو شت  سپانیا حـتى تـا زمـان حاضـر بـاقى گذا اى كـه تأثیـر  مختلف زندگى و فرھنگ ا
در معمـارى و : اى از زنـدگانى اسـپانیايى ھويداسـت اسـالمى در ھــر گوشـه -فرھنگ عربى 

 -ھايى كـه سرشـار از دسـتاوردھاى انديشـه عربـى  تزئیناتش، عادات و رسوم و در كتابخانه
انـد كـه از  باشند و ھمواره اساس و مرجعى بـراى غربیـان بـوده اسالمى در علوم مختلف مى

 .طريق آن فرھنگ و تمدن امروزى خود را بنیان نھادند
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تاريخ گذشـته  از مجموع اين امور توجه و رويكرد اسپانیا به شرق امرى طبیعى مى نمايد كـه 
تاريخى كه عنصر علمى عظیمــى را در پـى داشـت و . ساخت الوقوع مى اسپانیا آن را حتمى

شرقى و تخصـص  رود كه اسپانیايى اى به شمار مى نخستین انگیزه ھا را به توجـه بـه علــوم 
غرب  اين توجه و رويكرد سابقه. ھا واداشت يافتن در آن اى ديرين دارد و از زمانى آغاز شد كه 

كرد . نسبت به علوم اسالمى و عربى احسـاس نیـاز كـرد -و پیشاپیش آن اسپانیا  - ايـن روي
یالدى تحـول يافــت، در دوره ھم م قرن دوازد كه بـه عصـر  بعدھا با رسیدن به اوج خـود در  اى 

مند گرديـده  ھا به زبان عربى عالقه اسپانیايى -شناسى اروپا معروف است و در طى آن  عرب
ھاى ادبیات و فنون عربى شیفته شدند و زبان و ادبیات التینى و متعلقـات آن را  و به شگفتى

ھـا، ضــعف و قـوت  موقعیــت -ايــن توجھــات در ادوار مختلـف بــه حســب شــرايط و . رھــا كردنــد
گر مكاتـب  ھاى فراوانى آن را به حركت درمى يافت و انگیزه مى ند دي آوردند كـه خصـلتى ھمان

 .شناسى داشتند شرق
تمايـل بـه . ھـاى علمــى بودنـد شناســى اسـپانیايى انگـیزه نخسـتین عامـل محـرك در شـرق

ھـا  فراگیرى زبان عربى به منظور مطالعه و ترجمه كتب عربى علت اصلى پیوستن اسپانیايى
ھور  ھـا انگـیزه شناسى بود و در كنار ايـن به زنجیره شرق ھـاى ديـنى بودنـد كـه در وجـود و ظ

آمدنــد و اركــان مھمــى را در مكتــب  راھبــان مســیحى كــه بــه خیــل شــرق شناســان در مــى
به علـت  شرق. شد گر مى دادند، جلوه شناسى اسپانیا تشكیل مى شرق سپانیا  شناسـى ا

فظ و فھرسـت تمركز فعالیت نويسـى و  ھايش بر میراث علمى اسالمى و توجه و عنايت به ح
تحقیق و نشر اين آثار شبیه مكتب آلمان بود و شايد به جھت در اختیار داشتن بخش بزرگـى 

از . ھــاى اســپانیا بــر مكتــب آلمــان برتــرى و امتیــاز داشــت از ايــن مــیراث علمــى در كتابخانــه
. ھاى اسـالمى و عربـى بـود ھاى مھم مكتب اسپانیا ترجمه و نشر بسـیارى از كتـاب فعالیت

یر  اين امر در كنار بھره شه اسـالمى تأث یان در شـناخت اومانیسـتى اندي منـدى علمـى اروپاي
يد بـه امیلیوگارسـیاگومث اشـاره كـرد از مھم. داشت ين مكتــب با فلسـفه و . ترين مترجمان ا

ھايى بودند كه شرق شناسان اسپانیا بر آن متمركز شده  تصوف و ادبیات و تاريخ برترين حوزه
تـرين شـرق شناسـان در ايـن  از فعـال. ھـا ارائـه دادنـد بودند وتألیفـات بسـیارى در ايـن زمینـه

نويسـى  چنین فھرسـت ھم. باشند مى 47و پدر داريو 46، ريموند45 آسین پالسیوس -ھا  حوزه
جه  ھاى خطى عربى يكى از زمینــه نسخه سپانیا بـه آن تو سان ا ھـايى بـود كـه شــرق شنا

از فھرسـت نويســان برجسـته اســپانیا . داشــتند و ســھم بزرگــى را بــه خــود اختصـاص دادنــد
مى بر ايـن. باشـند گايگانوس، سالوادورگومث و االركون  ھـا كشـور اسـپانیا در انتشـار  عـالوه 

ت شرق ّ اى  گیر و قابل مالحظه شناسى مشاركت فعال داشت و مجموعه چشم جرايد و مجال
له  مھـم. شد شناسى در اين كشور منتشر مى از مجالت شرق ھا مجلــه انـدلس، مج تـرين آن

 .بودند... ھايى از مطالعات عربى و عبرى و افريقا و مجله گزيده
ــادى در  ــأثیر زي ــل توجــه در مكتــب اســپانیا حضــور روحــانیون مســیحى اســت كــه ت ــه قاب نكت

ھاى شخصـى  اينان يا به سبب عوامل و انگیزه. شناسى اسپانیايى داشت سازى شرق فعال
یب محققـان ديگـر ھاى مطالعاتى وارد مى به اين حوزه ھا  از معـروف. شدند يـا بـه ترغ تـرين آن

شرق شناسـان  يوحنا اشقوبى، پدروالكايى و ريموند و مارتینى ھسـتند كـه از قـديمى تـرين 
در بین شرق شناسان اسپانیايى به خصوص در عصـر جديـد نـام زنـان . باشند اسپانیايى مى

صص در تاريـخ   محقق و دانشمندى نـیز بـه چشـم مـى خـورد كسـانى چـون رافائالمـاركز متخ
بان عربـى و جواكینــاايوانز متخصـص در شـعر عربـى ياواثكز متخصـص در ز قا، مار . شمال افري

يد آوردنـد ّى را براى مطالعات و تحقیقات پد آموزشـگاه . شرق شناسان اسپانیايى مراكز خاص
سین پالسـیوس آن را اداره مـى كه  كـرد يكـى از مھـم فرھنگ عربى كـه آ تـرين مراكـزى بـود 

خود  شرق ثار و مـیراث اسـالمى را در  شناسى در آن پا گرفت به سبب ايـن كـه انبوھـى از آ
 .جاى داده بود

سترده شرق اى بـود و علـت آن  شناسى اسپانیا در قرن نوزدھم و پس از آن شاھد فعالیت گ
به نوبـه  رويكرد وسیع محققان اسپانیايى به حوزه مطالعات اسالمى و شرقى مى كه  باشد 

گر كتابخانـه -خود، وفور مخطوطات عربـى  سالمى موجـود در كتابخانـه اسـكولایر و دي ھـاى  ا
شكارى در . كشید اسپانیا آنان را به اين سمت مى قرن بیسـتم شـاھد كـاھش آ كه  ين  بـا ا

ّى بود، ولى موارد نادرى را در شـرق فعالیت شرق شناسـى اسـپانیايى  شناسى به لحاظ كم
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پیشاپیش . كردند يابیم كه برخى شرق شناسان برجسته، آنھا را رھبرى مى در اين دوره مى
كتاب واثر تحقیقى از خود  250آنان دانشمند بزرگ، آسین پالسیوس قرار داشت كه نزديك به 

نه  320از ھمین قبیل گونزالث بالنا است كه حدود . به جاى گذاشت كتاب و مقاله در اين زمی
قات و دسـتاوردھاى علمـى . داشت ستردگى تحقی اين آثار انبوه محققان اسپانیايى يـادآور گ

حل شـرق شناسـى  يـك نكتــه مھـم در شـرق. شناسـى اسـت مكتب آلمان در نخسـتین مرا
نان  اسپانیايى اين است كه اين مكتب از حضور فعالى در امــور سیاسـى و اسـتعمارى، آن چ

 .كه ديگر مكاتب اروپايى داشتند، برخوردار نبود

 :ھا نوشت پى

 .دانش آموخته حوزه علمیه قم و دكترى تاريخ اسالم. 1
 .219اسماعیلیويچ، احمد، فلسفه االستشراق و اثرھا فى االدب العربى، ص . 2
ّل، چاپ اول: نك. 3  .العقیقى، نجیب، المستشرقون، فصل او

4. WILIBLOD. 

جا، میشال، الدراسات العربیه و االسالمیه فى اروپا، ص . 5 ُ  .27ح
ھاى شرقى فـارغ   مستشرق معروف انگلیسى كه از دانشگاه آكسفورد در رشته زبان: Margoliouth -) 1940-1858(مارگلیوث . 6

 .ھاى گوناگونى در اين زمینه داشت التحصیل شد و به عنوان استاد در آن جا به تدريس پرداخت و فعالیت
فارغ التحصیل از دانشگاه كمبريج در رشته ادبیات باستانى بود و زبانھاى : R.A. Nicholson -) 1945-1868(رينولد آلن نیكلسون . 7

 .عربى و فارسى را ھم فرا گرفت وى به خصوص در ادبیات فارسى و عربى و تصوف اسالمى مطالعات بسیارى داشت
ھـاى  ھـا بـه عنـوان اسـتاد زبـان از دانشـگاه آكسـفورد فـارغ التحصـیل گرديـد مـدت: A. Guillaume -) م 1888متولد (آلفرد گیوم . 8

 .شرقى در كشورھاى مختلف فعالیت داشت و آثار قلمى متعددى در حوزه ادبیات عربى اسالمى دارد
جا، پیشین، ص . 9 ُ  .39ح

 .ھمان. 10
 .75ھمان، ص . 11
 .7، ص 1982المنجد، صالح الدين، المستشرقون اآللمان، دارالكتاب الجديد، بیروت، . 12
 .50میدانى، عبدالرحمن، اجنحه المكر الثالثه، دارالقلم ص . 13
او تحصیالت خـود را در رشـته ادبیـات التیـنى و يونــانى آغـاز كـرد و زبانھـاى : S. Desacy) م 1838-1758(سیلوستر دوساسى . 14

شرقى  عربى و فارسى و تركى را ھم فرا گرفت و به تدريس آنھا پرداخت وى از بزرگترين متخصصان و محققان در ادبیات عربـى و 
 .روند است و بسیارى از شرق شناسان اروپايى شاگردان وى به شمار مى

ــرلین و گــوتینگن فــارغ  ھــاى شــرقى از دانشــگاه در رشــته زبــان: F. Wustenfeld) م 1899-1808(فردينانــد ووســتنفلد . 15 ھــاى ب
 .التحصیل شد و شمار زيادى از آثار اسالمى عربى را تصحیح و منتشر كرد

تخصص خود را در رشته زبانھاى شرقى در برلین گرفـت و در زبـان عربـى تبحـر : J. Riseche -) م 1779-1714(يوھان رايسكه . 16
 .او تعداد زيادى از آثار ادبى به زبان عربى را به چاپ رسانید. يافت

جا، پیشین، ص . 17 ُ  .184ح
  .8المنجد، پیشین، ص . 18
. اصول ادبیات عربى را در آلمان و تركى و فارسى رادر فرانسه نزد دوساسى آموخت: G.W. Freytag، )م 1861-1788(فريتاج . 19

ُن بود و آثارى را در اين زمینه منتشر كرد او مدت  .ھا استاد زبان عربى در دانشگاه ب
ھـاى سـامى، فارسـى و تركـى را در گـوتینگن آموخـت و تحصـیالت خـود را   زبـان:Th. Noldeke -) م 1930-1836(تئودورنلدكـه . 20

ھاى شرقى در آلمان بود و شاگردان بسیارى تربیت كرد و آثارى را منتشر  تكمیل كرده دكتراى خود را گرفت و از آن پس استاد زبان
 .ساخت

ھـا را در  ھـاى شـرقى و سـامى بـود و اسـتادى ايـن زبـان وى متخصـص در زبـان: H.F. Weijers -) م 1844-1805(ھـانس ويـر . 21
 .داشت و تحقیقاتى در متون عربى اسالمى انجام داد] ھلند[دانشگاه لیدن 

ھاى مختلف شـرقى را  وى نزد شرق شناسان و زبان شناسان بزرگ زبان:Karl Brockelman -) م 1956-1868(كارل بروكلمان . 22
 .آموخت و تدريس و به تحقیق در ادبیات عرب پرداخت از آثار ارزنده وى تاريخ ادبیات عرب است

جا، پیشین، ص . 23 ُ  .192ح
ھاى شرقى كه در آلمان، مصر و آمريكا و برخى كشورھاى ديگر تـدريس داشـت  متخصص و استاد زبان: E. Litmannانولیتمان . 24

 .و شاگردان بسیارى تربیت كرد
ھاى مختلـف  ھاى سامى و علوم اسالمى تخصص يافت در كنار تدريس در دانشگاه او در زبان): G. Bergstrasser(برگستراسر . 25

 .آلمان و خارج از آن به تحقیق و نشر متون عربى اسالمى پرداخت
 .ھاى آلمان متخصص و استاد زبان عربى در دانشگاه): P. Krause(پل كراوس . 26
ته و اسـتاد  اسـتاد دانشـگاه): م Joseph schacht (1902-1969ژوزف شـاخت . 27 ھـاى آلمـان بـود كـه در آخـر عمـر بـه آمريكـا رف

 .كرد دانشگاه كلمبیا شد و بطور تخصصى در فقه و حقوق اسالمى تحقیق مى
 .53ادوارد سعید، االستشراق، ص . 28
باشد ايـن امـر  از مشھورترين شرق شناسان ايتالیايى است كه به تعصب علیه اسالم معروف مى): L. Caetani(لئون كايتانى . 29

 .در كتاب او درباره تاريخ اسالم پیدا است
دكتراى خود را در رشته حقوق از دانشگاه رم اخذ كـرد و در فقـه و فلسـفه : David Santillana -) 1931-1855(ديويدسانتیالنا . 30

ھاى تحقیقى و آموزشى در كشورھاى شمال افريقا مثل تونس و مصر داشـت و در دانشـگاه رم  اسالمى شھرت يافت وى فعالیت
 .كرد فقه اسالمى تدريس مى

سفرى بـه شـرق داشـت و : Carlo Alfonso Nallino -) م 1938-1872(كارلونللینو . 31 پس از تكمیـل تحصـیالتش در ادبیـات عـرب 
ستاره مدتھا استاد عربى در دانشگاه شناسـى و جغرافیـا  ھاى ناپل و رم بود وى تحقیقات گسترده در علوم اسـالمى بـه خصـوص 

 .انجام داد
ھـاى سـامى بـه شـمار  وى بزرگ شرق شناسان ايتالیايى در رشته زبـان: Ignazio Guidi -) م 1935-1844(اگناتیوس گويدى . 32

 .اى در اين زمینه انجام داد ھا را به عھده داشت و تحقیقات ارزنده ھا استادى دانشگاه رود كه مدت مى
بزرگـترين اسـتاد زبـان و ادبیـات عـرب در دانشـگاه رم كـه تحقیقـاتش در  : Francesco Gabrielli-)  -1904(فارنچسكوگابريیلى . 33

 .شعر عربى و تاريخ اسالم بروز يافت وى آثار بسیارى از متون عربى اسالمى را تصحیح و منتشر كرد
در كنار پدرش به تحصیل و تحقیق در ادبیات اسالمى و عربـى پرداخـت از وى مقــاالت و : Maria Nallino -)  -1908(ماريا نللینو . 34
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 .ھاى تحقیقى چندى درباره شعراى اسالمى منتشر شده است كتاب
شناسـى ماننـد مجلـه مطالعـات  مقاالت متعددى در زمینـه ادبیـات و شـعر عربـى در مجـالت معتـبر شـرق: Olga pintoاُلگاپنتو . 35

 .شرقى از وى به چاپ رسیده است
 .وى برخى از آثار نجومى دوره اسالمى را تصحیح كرده و نشر داد): Angela Codazi(آنجال كوداتزى . 36
 .ھا و مقاالت متعددى در تاريخ و فرھنگ لیبى موجود است از او كتاب): Ester Banetta(استربانتا . 37
استاد زبان و ادبیات عربى در دانشـگاه رم بـود و مـدتى در قـاھره : Michelangelo Guidi -) م 1946-1886(مايكل آنجلوگويدى . 38

 .ھا و مقاالت بسیارى درباره تاريخ و فرھنگ اسالمى دارد تدريس داشت او كتاب
ھاى شرقى را در آلمان فرا گرفت و مدتى در وين به تحقیق و تدريس پرداخت پس از  زبان: G. Flugel -) م 1870-1802(فلوگل . 39

 .از جمله تھیه فھرست مخطوطات عربى، فارسى و تركى كتابخانه وين. اى ارائه داد بازگشت به آلمان آثار تحقیقى ارزنده
یات در آلمـان تمـام كــرد و از ھمیـن طريــق بــه اسـالم : H.L. Fleischer -) م 1888-1801(فاليشـر . 40 وى تحصــیالت خـود را در الھ

كرد و . مند گرديد و عالوه بر عربى زبانھاى تركى و فارسى را آموخت عالقه مدتى در كشورھاى عربـى مثــل مصـر و لبنــان تحقیـق 
 .ھاى بسیارى چاپ و منتشر كرد كتاب

اش در  از بزرگترين شرق شناسان عربى دان است كه تحقیقات گسـترده): م I. Kratchkovski (1883-1951اينیاكراكوفسكى . 41
 .رسد كتاب و مقاله مى 450حوزه زبان عربى مورد توجه ھمه شرق شناسان بوده است آثار مختلف وى در اين زمینه به 

ھاى  ھاى عربى و فارسى و تركى را آموخت او استاد دانشگاه او زبان: A.E. Krymysky -) م 1941-1871(الكساندركريمسكى . 42
 .ھا در روسیه اشراف داشت روسیه و سرپرست برخى مؤسسات تحقیقى بود و بر دايرةالمعارف

 ).W. Ivanow(والديمیرايوانف . 43
 ).Roma Skowich(رومااسكويچ . 44
ھـاى ديـنى بـود كـه عربـى را آموخـت و  از فارغ التحصیالن آموزشـگاه: P.M. Asin Palacios -) م1944-1871(آسین پالسیوس . 45

مدرك دكترايش را از دانشگاه مادريد دريافت كرد او درباره اخالق و تصوف اسالمى تحقیق بسیار كرد و آثار متعددى از خود به جاى 
 .گذاشت

 .شناسى در اسپانیا بود از پیشگامان شرق): Reymondo(پدر ريموند . 46

47. Dario. 
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