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 چکیده
های آلمانی زبان )آلمان، بلژیک، اتریش، شناسی اسالمی در سرزمیناز قرن نوزدهم با شروع تحقیقات شرق

این ناحیه هستیم. وجود تعابیر  ای آن در زندگی فکری محققانلوکزامبورگ، سوئیس(، شاهد جایگاه حاشیه
این، شناسانه در آلمان داللت دارد. باوجودعامیانه، بر جدی نبودن و حالت تفننی داشتن مطالعات شرق

شناسان تمدن سرزمین ژرمن محققان بزرگی در زمینه مذکور در دامان خود پرورش داد که از جمله این شرق
برجسته و متخصص تاریخ و تمدن اسالم را نام برد. پژوهش حاضر توان تئودور نولدکه، خاورشناس اسالم می

شناس معروف های این شرقتحلیلی به بررسی افکار و انگیزه -کارگیری روش توصیفیبر آن است تا با به
چون، آگاهی از لف، هممندی نولدکه از علوم مختتوان گفت، بهرهآلمانی بپردازد. با واکاوی منابع مختلف می

هاي سامي، بر زبانهای تاریخ و تمدن اسالمي، تسلطهبه رشتبه خاورشناسی، پرداختن و توجهربوطعلوم م
وردهای این امانده از وی از جمله دستدقت و بصیرت در تمام آثار برجای شناسانه وجویی، نگاه لغتحقیقت

 رود.میشمارین مستشرق بهعلمی ابه شخصیت پژوهش نسبت
 .، تمدن اسالم، ایران، آلمان، علماورشناسی، نولدکه: خهاي کلیدیواژه
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 مقدمه
زمین را به جنگ صلیبی بر ضد م. بیشتر اعضای کلیسا، مردم مغرب 22ق. برابر با  7 ۀدر سد

های کرد که برای غلبه بر مسلمانان فعالیتتأکید می 0خواندند، اما پطرس مکرممسلمانان فرامی
ند مؤثر باشد، مشروط بر آنکه مبلغان نخست اسالم را بشناسند و این توابیش از جنگ می ؛تبلیغی

شناسی شد. وی دستور داد قرآن ترجمه شود؛ عملی که تا این زمان شناسی و اسالمآغازی بر شرق
بار بود که منبع اصلی شناخت آمد؛ زیرا برای نخستینشمار میسابقه بود و اقدام بسیار مهمی بهبی

های شرقی سرزمین ۀگرفت تا براساس آن به پژوهش دربارها قرار میغربیسترس اسالم در د
آلمانی در  ۀشناسی زدند که تئودور نولدکرقبه شمیان مستشرقان زیادی دستبزنند. دراین دست

هاي سامي تا مقطع این افراد بود. وی تحصیالتش را در رشته الهیات و فلسفه و کلیه زبان ۀزمر
 دو بخش، به تاریخ ادبي قرآن، با نامه خود با عنوان تاریخ قرآن دراند و در پایاندکتري به پایان رس

آمدن آثاري  از منابع اسالمي و تحقیقات خاورشناسان اروپایی پرداخت و موجب پدید استفاده
 ي و هم از حیث کیفي فراوان و قابل تقدیر است. شد که هم از لحاظ کم

و در  بودهبر دین اسالم نولدکه چه نیبتمو ر مهم خاورشناسانه ن است که آثاپژوهش حاضر آ ۀمسئل
هایی که افراد مختلف از این محقق هایی داشت؟ برداشتت و انگیزهأمطالعات شرقی خود چه نی

؛ خاورشناس 1داشتند، نشان دهنده اهمیت آثار نولدکه است. از جمله ادوارد گرانویل براون
شناسان در تحقیقات خود فقط شک بعضی از خاوربی»گوید: میکه م.  23و  29بریتانیایی قرن 

اند به جهان دانش و ادب خدمت در جستجوی حقیقت علمی و ادبی و تاریخی بوده و خواسته
خود و جهانیان  ۀعارف بشر و تمدن جهانی به جامعهای ملل دیگر را در نشر مکنند و کوشش
دیرین و  ۀهای مترقی و متمدن باسابقملت بهتشناسی جوامع را نسبحترام و قدربشناسانند و ا

( وی نولدکه را در ردیف این گروه از 3-0: 2379)براون،  «.کهن، جلب نمایند و برانگیزند
مداران و گران و سیاستهای استعمارورزیرا به دور از غرض اوین قرار داد و افرادی نظیر مستشرق

-خاور 3کند. رژی بالشرًا طالب حقیقت معرفی میها را افرادی صرفدانست و آنبازرگانان می

کار شگرف »گوید: استادش می ۀنولدکه بود، دربار ۀاز شاگردان برجستکه بزرگ فرانسوی شناس 

                                                                 
1. Peter Makram 
2. Edward Granville Browne 
3. Régis blachère 
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بندی خاص ( نولدکه با طبقه21: 2362)بالشر،  «.تاریخ قرآن را مدیون نولدکه و مکتبش هستیم
ریخی نزول قرآن، انتظار ه و در ارتباط با سیر تابخش روشن ساختصورت اطمینانخود، نکاتی را به

بندی نولدکه بدون دسترسی به طبقه»کند. در واقع غربی را به درک معانی آن برآورده می ۀخوانند
 «.گردیدآشنایی با قرآن به آسانی ممکن نبود زیرا ناهماهنگی اسلوب کتاب سبب گمراهی می

شناسی که هر شرق»گوید: تاریخ قرآن نولدکه می ۀارنیز درب 0( استیفان فیلد22: 2362بالشر، )
کند که در فهم و اعتراف می« های شرقی بپردازد باید کتاب نولدکه را بخواندبخواهد به پژوهش

کنند، این های نسل پیشین خود تکیه میفرهنگ و تمدن اسالم، این نسل همواره بر پژوهش
 (231: 2367اند. )الدسوقی، عتراف کردهشناسان نیز به آن اواقعیتی است که خود شرق

م.  2173نولدکه در سال  «تاریخ قرآن»که نخستین چاپ قریب هفتادوپنج سال پس از زمانی
 ۀشدهای پایانی کتابش به اثر بازنگری دانشمند ایرانی ابوعبدالله زنجانی در بخش ،انتشار یافت

زرگ خوانده و تاریخ قرآن او را کتابی با ارزش تاریخ قرآن اشاره کرد. زنجانی، نولدکه را دانشمندی ب
ای از مباحث وی در باب ترتیب نزول سور قرآن را در کتاب خود آورده دانسته و حتی چکیده

شناس آلمانی، ( در دیدگاه معاصرینی چون گئورگ اشتاوت، اسالم267تا: است. )زنجانی، بی
هایی که برای وی نوشت از اصالت د که با نامهنولدکه ابتدا از اسالم متنفر بود و این گلدزیهر بو

علمی که در تفسیر قرآن و حدیث وجود داشته، دفاع کرد و او را به بررسی اسالم تشویق کرد. طی 
ها بود که نولدکه هم به اهمیت اصالت این متن و سایر متون اسالمی پی برد. )نگارنده: همین نامه

بر قرآن بالشر چنین آورده است: ترجمه کتاب درآمدی ۀ( اسدالله مبشری نیز در مقدم22/23/90
که یندنبال آن بودند که اهمیت قرآن را نشان بدهند و اشرقانی چون نولدکه و شاگردانش بهمست»

مؤسس اسالم و قرآن که پیش از این در اذهان مردم اروپا جای گرفته  ۀها و مطالب درباراندیشه
ق نیست بلکه پیوسته تصویری که هرگز با واقعیت انطباق نداشته واقعیت ندارد و با دید اسالم منطب

 )ر.ک به مقدمه درآمدی بر قرآن( «.را در ذهن داشتند
نان خود به یو ۀکه عالقدانست رهنگ یونانی میداران تمدن و فنولدکه را از دوست ؛اما ادوارد سعید

که شرق باالخره جایی بود که رحالیکرد، دآشکار به شرق، ابراز می ۀرا از طریق اظهار عدم عالق
گوید: دیگر می(. وی درجایی362: 2366)سعید،  .دادموضوع مطالعه و تحقیق وی را تشکیل می

کید و تأییدی مجدد بر این نظریه کارها و فعالیت ۀکه حاصل جمع هم» های او در مورد شرق تأ

                                                                 
1. Stephen Field 
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به نظریات توجه(. با336: 2366 سعید، «).بود که مردم مشرق زمین افراد پست و پایینی هستند
های جدیدی راستی مبدع سبکمختلف و در بررسی آثار موجود از تئودور نولدکه، اگرچه وی به

 ۀاید از نظر دور داشت که وی تشنشناسی شد که چندان مطلوب مسلمانان نبود، ولی نببرای شرق
ی شرق استعمار ۀدان به جنبد که مستشرقان آن چنمکتب کشوری بو ۀیافتجویی و پرورشحقیقت

ی نولدکه علمی تحقیقات خود بودند. حتی در موارد زیاد ۀدنبال جنبکردند و بیشتر بهتوجه نمی
طور کلی طبق کند. بهبع مجعول و سست سرزنش میدلیل استفاده از مناافرادی چون المنس را به

غربی داشته است. اما به  ۀجامع ئید را ازسویأترین توی بیش نولدکه، های مختلف درمورددیدگاه
طرفی کامل وی دانست. حتی اگر بیاذعان افرادی نظیر سعید نیز، نولدکه شرق را در رده پایینی می

ولی  ،کوب، زنجانی، دهخدا و... قرار گرفته استرا بپذیریم چنانکه مورد تمجید افرادی چون زرین
را با مشکل ما ها خوریم که قبول آندودی برمیموارد معآثار وی به نباید از نظر دور داشت که در 

کند که رسد و مسائلی را مطرح میهایی میچنانکه، در برخی موارد به نتیجه .کندرو میروبه
 دنبال ندارد.علمی چندانی به ۀرواقع برداشت خود وی است و پاید

نقدهایی هم که بر او شده  ده وهای پیشین صرفًا به تاریخ قرآن تئودور نولدکه پرداخته شدر پژوهش
اساس همین اثر وی است و لذا سایر آثار و تفکرات وی مغفول ماند. در این پژوهش سعی بر آن بر

های فکری، اجتماعی دوره محقق و نیز مطالعه مستقیم برخی از آثار نولدکه، شده با بررسی زمینه
شناسی و توان به شرقثار میاین آ ۀرباره وی دست پیدا کنیم. ازجملجانبه دتحلیلی همه به

گذاری قرآن اثر محمدجواد شناسی غربیان از محمد حسن زمانی، مستشرقان و تاریخاسالم
امع اسکندرلو که تنها به جنبه انتقادی وی پرداخته است. تاریخ قرآن، تألیف محمود رامیار اثری ج

توان گفت طور کلی میبه مؤلفان قرآن شناس از جمله نولدکه پرداخته است. ۀبررسی همکه به
شناسی بود و نه فرد و ادوارد سعید هم بیشتر تمرکزشان روی شرق 0حتی آثاری چون اس ترنر

به تقی صادقی است، ها مربوطترین آنای که شاخصشدهرساالت نگاشته در خاصی، لذا 
صفر  ؛ از جمله احمد سعدی واستفهرستی از مقاالت فارسی مرتبط با نولدکه نیز موجود 

نبوت و وحی، سید محمد باقر حجتی، سید عقیل نسیمی،  ۀریان، بررسی دیدگاه نولدکه دربارنصی
های نولدکه در مورد رسم بررسی دیدگاه . جمع قرآن ۀهای نولدکه دربارقد برخی دیدگاهبررسی و ن

گلیسی و های مختلف چون انکلی مقاالت و کتب بسیاری نیز به زبانطوربه .قرآن الخط و قرائت

                                                                 
1. Bryan S. Turner 
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 در مجموعاند و ش کوچکی اشاره کردهعنوان بخآلمانی و.. نوشته شده است، اما به نولدکه، به
 شود.در این زمینه یافت نمی یپژوهشی جامع

 
 شناسیبررسی مفهوم شرق

گو و قضاوت کشورهای شرقی گفت ۀشود که دربارای گفته میشناسی به رشتهدر دیدگاه کلی، شرق
شود که ی اطالق میشناس نیز به کسکند. شرقرا بررسی و تفسیر میهای آنکرده و واقعیت

را نوعی سبک نحوی با مشرق زمین نسبت پیدا کند. ادوارد سعید خاورشناسی مطالعات وی به
و غالب موارد « شرق»شناختی میان شناختی و معرفتمبنای یک تمایز بوددانست که برفکری می

و معادل « استشراق» ،( در بررسی معنای لغوی22: 2366د سعید، قرار دارد. )ادوار« غرب»
ای که به قول است؛ این واژه به عقاید یا سیاست شرقی و رشته« Orientalism»انگلیسی آن 

 ( اشاره دارد. 1323:2363)دهخدا:  .کنددهخدا بحث از زبان و علم و ادب ملل خاور می
ای که به جغرافیای طبیعی آسیا، یا خاور و ناحیهرا مشرق زمین، « oriental» ،فرهنگ وبستر

های ویژگی ی ازرا نوع« Orientalism»( و Guralnikmm,1986: 1002وابسته است )
کسفورد نیز ( میIbid 1003:فرهنگ مردم مشرق زمین ) ۀرفتاری و نیز مطالع داند. فرهنگ آ

«Orientalism » ۀو نیز واژ« شرقی امور کشورهای خاورشناسی، زبان هنر و دیگر»را 
«Oriental »داند. از کشورهای شرق دور، مانند ژاپن و چین میرا عبارت
(homby,1989:873مفهومی که این تعریف ) قدر کلی است دهد آناز خاورشناسی ارائه می را

ای از جوامع شرقی احاطه داشته شناس باید به همه یا حداقل بخش عمدهرسد شرقنظر میکه به
ها به میراث و توجه و اهتمام غربی»شناس نامید. المنجد نیز استشراق را ا بتوان او را شرقباشد ت

بررسی میراث و تمدن و زبان شرق اهتمام ادیب غربی که به»و مستشرق را « قتمدن و زبان شر
گاه به زبان»( معنا کرده است. معلوف 672: 2332المنجد، «)ورزدمی ت و ها و ادبیاعالم و آ
 (310: 2393د. )معلوف، نامرا مستشرق می« م شرقیعلو

گونه را اینتر آنادوارد سعید هم تعریف عام کهطورابتدا مفهومی کلی بود، همان شناسی درشرق
گرفت و به مرور زمان ها و شئون شرق را در برمیشناسی تمام جنبهارائه داده بود. در واقع شرق

که در فرآیند طوری( به29: 2393خانی فراهانی، سوی تخصصی شدن پیش رفت. )امیربه
شناسی، هند شناسی، ترک شناسی، ایرانهای متعددی از جمله: اسالمتخصصی شدن آن به شاخه
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( ترنر هم به پیروی از 21: 2312شناسی، مصر شناسی، چین شناسی و .... تقسیم شد. )الویری، 
نوعی  ۀکرد که بر پایتفکری قلمداد میز ای اشناسی را نحوهبندی ادوارد سعید، شرقصورت
کند و بندی آشکاری را بین شرق و غرب ایجاد میشناسی خاص، تقسیمشناسی و هستیمعرفت

گفتمانی برای تولید و تشکیل شرق و هم چون شکل »کند: گونه تعریف میشناسی را اینشرق
 (263: 2310)اس ترنر، «. خاصی از قدرت و معرفت استعماری

در دایره م.  2677( برای اولین بار در سال Orientalistشناس )شرق ۀبرخی از منابع واژطبق 
( اما به قولی 292: م2992استفاده شد. )اسماعیل احمد، « پدر بولینوس» ۀالمعارفی التین دربار

 ۀاز ماد« Orientalism»گردد که در این سال برای اولین بار اصطالح م. برمی 2669دیگر به سال 
کسفورد به Orientشرق =  م. همین واژه در فرهنگ  2131رفت و در سال کاردر فرهنگ انگلیسی آ

 (23: ق2023علمی فرانسه درج شد. )رضوان، 
 

 اوضاع فکری آلمان در زمان نولدکه
به زمانه و خاستگاه ردن تحلیلی صحیح از نولدکه، توجهآودستبسیار واضح است که برای به

به بعد و  29جا به بررسی اوضاع فکری آلمان از قرون د بود، لذا در اینری وی مهم خواهفک
توان دید، خاورشناسی که میزان تأثیرشان را در نولدکه می ۀر افراد شاخص این دوره در زمینحضو

دنبال به کرسی نشاندن اهداف فرهنگی خود بود، بیش که غرب بهم.  29شود. در قرن پرداخته می
المعارف اسالمی لیدن که  خاورشناسی شد، از جمله دایره ۀی متوسل به پدیدز هر زمان دیگرا

(. 03 -02: 2312ها بود )الیگودرزی، نفر از مشاهیر مستشرق از جمله آلمانی 9حاصل تالش 
شناسی در د که مطالعات زبانزبان، معمول بوهای آلمانیهای سرزمینزمان در دانشگاه این در
بندی کنند وپایی، یعنی آفریقایی و آسیایی را تحت عنوان مطالعات شرق طبقههای غیر ارزبان ۀهم

نامیدند. )برت. شناس مینوعی شرقتحقیقاتی، همگی خود را به ۀو نمایندگان و محققان این زمین
 (26تا، گ، بی

دو آلمان اگرچه پس از فرانسه و انگلیس به خاورشناسی روی آورد، اما از آن جهت که همانند آن 
شد، از دو عامل کشور فرصت استعمارگری نیافت و نیز پایگاه دینی مسیحیت محسوب نمی

ترین و دلیل خاورشناسی آلمان را باید جامعهمینهای خاورشناسی دور بود. بهعالیتمخرب ف
لمانی وجود دارد که حال ویژگی دیگری در خاورشناسی آترین نوع خاورشناسی دانست. بااینسالم



 2033علم و تمدن در اسالم / سال دوم )دوره جدید(/  شماره هشتم / تابستان  

  

 

 11  

رستان یهودیان در مدارس مجا ۀالعادنداشت و آن هم نفوذ فوق الذکر وجودفوق ۀمدرسدر دو 
ها، باعث گشته تا در جویی آنها یعنی برتریانواع خاورشناسی ۀاست. همین عنصر مشترک هم
ت گزینش موضوعا ۀدلیل نحوهای متعددی شده و نیز بهار لغزشبرخورد با فرهنگ اسالمی دچ

شدند. درمجموع باید تردید و انکار نگریسته می ۀمسلمانان، با دید ۀواره از ناحیهایشان همپژوهش
شناسی بدون توجه جدی به خاورشناسی آلمان ناقص است و به گفت هر پژوهشی پیرامون شرق

 ۀپژوهان مدرسترین قرآنبرجسته از (02: 2366)سعید،  .قول ادوارد سعید قابل سرزنش است
ورنولدکه، گوستاوویل، گریم، پریتزل، شوالی، اشپرنگر، برگشتراسر، ولرس، توان تئودآلمانی می

که اگر پدر خاورشناسی دیگر این ۀ( نکت62و  63: 2369)صادقی،  .و... را نام برد 0کارل بروکمان
 ۀیخ المستشرقین را باید در مدرسخاورشناسی فرانسه تعلق دارد، پیر خاورشناسی یا ش ۀسبه مدر

 هم کسی جز تئودور نولدکه نیست.ان جستجو نمود و آنخاورشناسی آلم
شناسی آلمانی در جنگ جهانی دوم به مناصب دولتی بسیاری از خاورشناسان و محققان زبان

ای بر حاشیه( که دلیلی02 -07: 2363غیرعلمی و غیر دانشگاهی گماشته شدند )برت. گ، 
ها و کسی که امروزه در سرزمینبودن مطالعات شرقی در این سرزمین است. بدین ترتیب 

های غیراروپایی شناس بنامد، منظورش این است که در زبانزبان خود را شرقکشورهای آلمانی
عنوان یک رشته شناسی بهکند. اسالمهای آسیا و شمال آفریقا تحقیق و مطالعه میخصوص زبانبه

شناسی و سایر عناصری از زبانآورد، اما آشکارا شناسی سربرمیمطالعاتی منظم از بطن شرق
 (26: 2363برت. گ، ها را در خود فراهم داشت. )موضوعات و روش

 
 نگاهی مختصر به زندگی نولدکه

( با لقب بزرگ خاورشناسان آلمان و 22: م2992)تئودور ُنولِدِکه( )الزرکلی،  1تئودور نولدکه
( در دوم مارس سال 2223: 2316های عربی، فارسی و سریانی )انوری، متخصص در زبان

های یونانی، التین، م. در شهر هاربورگ از توابع هامبورگ آلمان به دنیا آمد. البته وی با زبان 2137
( سپس در 97: م2992فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی نیز آشنایی داشت. )الزرکلی، 

اش را تا کسب آمادگی دماتیمق شهر لینگن، زیر نظر پدرش که مدیر دبیرستان بود، تحصیالت

                                                                 
1. Gustav Weil,Grimm, pretzel, Shawwal, Sprenger, Brgshtrasr, Vlrs, Carl Brvkman 
2. Theodore Nöldeke 
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ورود به دانشگاه ادامه داد. در همین دوران دبیرستان به مطالعه زبان عبری پرداخت و در  برای
های عبری، عربی، سریانی، آرامی، فارسی و ترکی و سانسکریت را فرا دانشگاه گوتینگن زبان

خاورشناسی  ۀورود به عرصکه برای تنها دلیلیبه گفتۀ خودش ( 2تا:رحیمی ریسه، بیگرفت. )
جانبه مورد مطالعات یونانی دیر زمانی است که به شکل فراگیر و همه ۀرشت»داشت این بود که 

-های سامی همها در این رشته وجود ندارد، ولی زبانمطالعه قرار گرفته و مجالی برای کشف تازه

: 2366)بدوی،  «.فتتوان به کشفیات جدیدی در آن دست یاسادگی میچنان بکر است و به
726) 

های سامی و ، کارشناس زبان«0هاینریش اوالد»های استادش توان گفت راهنماییدر واقع می
 (726: 2366)بدوی،  .تأثیر نبود تا نولدکه به مطالعات شرقی روی آورددوست پدرش نیز بی

تاریخ  ۀدربار» ۀالود را با عنوان رسخ دکتراینخستین در سن بیست سالگی و م.  2127نولدکه در 
 از هایی خارجمسافرتوی پس از دریافت دکترا، به  (726 :2366بدوی، ) داشت. دریافت «قرآن

گاهی  ت. دلیل این مسافررفتآلمان  آشنایی پیدا کردنش با خاورشناسان مشهوری بود که موجب آ
بهایی از انآثار گر گشت تا بهای عربی شد، همین امر موجبنهای خطی گرانوشتهوی به دست

 ۀهای کتابخاننوشتهن بررسی دستنولدکه در حی (212: ق2023)رضوان،  .خود برجای بگذارد
و نیز  1چون یونبول، دوزی، ماتیس دفریس و کوئننوین و لیدن هلند، با مستشرقان مشهوری هم

بررسی مخطوطات عربی آشنا شد. سپس به 3خاورشناسان جوانی چون دخویه، دیونگ و انگلمن
در گوتای آلمان پرداخت. سفر به ایتالیا، لیدن، وین و انگلیس تنها سفرهایی است که نولدکه به 

که تخصص او به زبان، ادبیات، تاریخ و جغرافیای جهان عرب و خارج از آلمان داشت. با وجود آن
، یک از کشورهای اسالمی سفر نکرد. )بدویاش به هیچشد در طول زندگیخاورمیانه مربوط می

2366 :721) 
ارومیه به آن  ۀآسوری که هنوز در اطراف دریاچ ۀزبان نیاندایی و لهج ۀنولدکه همچنین به مطالع

های سامی دانشگاه کیل، عنوان استاد زبانم. به 2170شود، پرداخت. تعیین وی در سال تکلم می
گاه از ادامه چوی را هیهای سامی شد. اگرچه این امر زبان ۀای قوی برای کار جدی در زمینهانگیز

                                                                 
1. Heinrich Ewald 
2. Yvnbvl, embroidered, Matisse Dfrys, Kevin 
3. Dkhvyh, Dong, Anglmn 
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عهد قدیم، کتاب مقدس و نگارش مقاالتی در این خصوص، باز نداشت. در  ۀمطالعاتش دربار
م. به سمت استادی دانشگاه استراسبورگ در مرکز ایالت آلزاس که در این زمان پس از  2162سال 

 ۀگاه ماند. این دوردر این دانش م. 2923برگزیده شد و تا سال  ،جنگ ضمیمه خاک آلمان شده بود
خاورشناسی  ۀجا افتادگی و شهرت وی درزمین ۀپنجاه سال به طول انجامید، دورطوالنی که بیش از 

جا ده سال منزل پسرش نقل مکان کرد و دراین 0م. به شهر کارلسروهه 2923بود. نولدکه در بهار 
شد، ها دچار میاریاش را گذراند وی از زمان کودکی ضعیف بود و به انواع بیمآخر زندگی

: 2366بدوی، م. درگذشت. ) 2933دسامبر سال  22که در سال عمر کرد تا این 90حال بااین
729-73) 

 
 شناسی تئودور نولدکهی پیدایش تفکرات شرقهازمینه

ورد مناقشه تبع آن الهیات مسیحی مبرد و بهبینکلیسا را از ۀوالت اروپا، بعد از رنسانس سلطتح
پروتستان شد. متألهان پروتستان همچنین تالش کردند با  ۀت و این منجربه پیدایش فرققرار گرف

های علمی محض های کتاب مقدس را بدون تعصب دینی و با روشرویکردی تاریخ محور، الیه
-بر تدریج سایر کتب آسمانی نظیر قرآن را نیز درها بهمورد نقادی قرار دهند. این دست پژوهش

به پیدایش و سیر وقایع قرآن کریم بررسی وقایع تاریخی مربوطندان غربی را بهگرفت و دانشم
: 2393درخشد. )پارسا، آلمانی می ۀعاتی با این رویکرد، نام نولدکمند کرد، در شمار مطالعالقه

 (62و  62
به اصالت نظر و اندیشه در نگریست. نگاهش منتسببه تاریخ مینولدکه از منظر ایده آلیستی 

دانست. نولدکه ها وی بیشتر زیر بنا را فرهنگی میرآیند تحول تاریخی بود. برخالف مارکسیستف
داشت و به همکاری بینانه الملل نگرشی خوش برحسب دیدگاه ایدآلیستی خود به روابط بین

 ها و جنگنازی ۀداشت. وی با افکار نژادپرستان المللی تأکیدها در حفظ صلح و امنیت بیندولت
 همواره مخالفت داشت.

اش بر این بود که احساسات و عواطف معنوی خود را در تحقیقات علمی نولدکه همواره سعی
اش به های نولدکه، به دلیل عالقهمدخلیت ندهد و احترامش بیشتر به حقیقت است. البته دیدگاه

طرف وجود ندارد، خ بیبینیم موررایج امروزه می ۀکه در نظریطوریبرانگیز است، بهیونان چالش

                                                                 
1 .Karlsruhe 
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اللغه و قرآن هم بیشتر نگاهش متوجه فقه ۀفی کامل وی تردید کرد. در زمینطرتوان در بیلذا می
ها ها، پدیدار شدن و چگونگی تغییرات شکل نهایی واژهجریان تکوینی است. یعنی به بررسی واژه

ای سیاستمداران بود. آثار وی بر جا تحت تأثیر رمانتیسیسم آلمان سده نوزدهمکرد و اینتأکید می
فع شخصی یا سرزمینی ورزی و مناتوان گفت به دور از غرضخاطر میهمینکاربردی نداشت به

 (02: 2326گوید، روش نولدکه علمی محض است. )گلدزیهر، که منزوی هم میطوریبود. به
 

 ی نولدکهآثار شرق شناسانه بررسی برخی از
 از:اندنولدکه عبارت مانده ازجایتألیفات به

 ۀگفتارهایی دربار -3ر قدیم عرب گفتارهایی پیرامون شناخت شع -2فهرست تألیفات غزالی -2
( 72: 2362زندگانی محمد )ص( )طباطبایی،  -0( 026: م2910شناسی سامی )بدوی، زبان

را به اریخی، آنلدکه با اتکا به مآخذ تشده، ولی نواین کتاب هرچند به نحو ایجاز و اختصار نوشته
ترین ها در زمان ساسانیان )این اثر یکی از مهمتاریخ ایرانیان و عرب -2نگارش درآورده است. 

که حاصل کار تیمی و مشترک مستشرقان است، تصحیح تاریخ  بوده دستاوردهای شرق شناسی
-زباناساس  -6حماسه ملی ایران  -7طبری به سرویراستاری خاورشناسانی چون نولدکه بود( 

دستور زبان عربی  -1.(این کتاب در دو مجلد در استراسبورگ به چاپ رسیده است)شناسی ایران 
: م2992خمس معلقات، ترجمه و شرح )الزرکلی،  -9( 729: 2366م. )بدوی،  2196فصیح 

االسکندر )شاهد تاریخ روایه -22اشعار عربی  ۀبرگزید -22جفنه ء غسانی از آلامرا -23(97
: 2369به قرائت مصریان )صادقی، توجهای با نام قرآن رسمی بامقاله -23( 223: 2317اعظم، 

حمد )ص( آیا م»ای از وی با عنوان در مقاله -22م.  2162دستور زبان نیاندایی به سال  -20( 19
صورت م. به 2933نوشت. این اثر در سال م.  2121را به سال که آن« معلم مسیحی داشت؟

 -27(. 70: 2392)اسکندرلو، .آیا محمد آموزگاران مسیحی داشت به چاپ رسید کتابی با نام
 -26( 21تا: های نولدکه به گولدتسیهر )گولدزیهر(. )رحیمی ریسه، بیحدود پنجاه نامه از نامه

خاطر بست و بهکارقرآن را به ۀاست که این نوع شیوه پژوهش دربارتاریخ قرآن: وی اولین کسی 
کادمی فرانسه نائل شددری همین کتاب به نگاری تألیفات امام فهرست -21 و افت جایزه آ

 ( 331: 2321م.)زمانی،  2173محمدغزالی به سال 
 ترین آثاری که از تئودور نولدکه در دسترس بود به شرح زیر است:مهم
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 0زندگانی محمد )ص(

دین اسالم را به نام دین  هاشاید بتوان گفت دلیل تألیف آثاری از این دست، این بود که غربی
زندگانی »شناختند، لذا سیره و شرح احوال آن حضرت همواره مورد توجه بود. بر محمد )ص( می

عنوان صفت پیامبر، ای بهکه به اعتقاد نولدکه واژهنولدکه نقدهای زیادی شده از جمله این« محمد
ها را نخوانده بود و در ی نداشته و آنهای ادیان پیش از خود آشنایدهد که ایشان با کتابنشان نمی

رسد که امی بودن بر جهل پیامبر و کرد. نولدکه به این نتیجه میواقع امی بودن پیامبر را انکار می
دهد که وی کتب عهدین را کند بلکه تنها نشان میناتوانی وی بر خواندن و نوشتن داللت نمی

این ادعای خودش دلیلی نیاورده است.  ( اما برای29: 2319آبادی، شناخت. )دولتنمی
سی باسواد العرب، چنان کم بود که اگر ککه در این دوران سواد خواندن و نوشتن در جزیرهدرحالی

دیگر ن فردی باسواد برده نشده است. درجاییعنواو هیچ اسمی از پیامبر به شدبود به آن مشهور می
که تمام مفسران و مترجمان به قرآن خواندن وجودیعلق با ۀدر آغاز سور« اقراء» ۀنیز برای واژ

ندن گرفت. را به معنی وعظ کن و تبلیغ کن و نه خواوی برای نخستین بار در تاریخ آن اندگرفته
یامده است. باید گفت که معنی نولدکه در هیچ کتاب و تفسیر روایی نحالی( در21: 2310)رامیار، 

شدند مثاًل نفهمیدن درپی میی اشتباه دچار خطاهای پیها و مبانفرضدلیل پیشمستشرقان به
شد، نولدکه در کتاب تاریخ قرآن، مصادر خارجی برای قرآن کریم در نظر ای باعث میدرست واژه
اشتباه اظهار کند که پیامبر )ص( در قصص قرآنی از معارف مسیحی و یهودی که  بگیرد و به

 تأثیر پذیرفته است. شده بود،تقلصورت شفاهی به اعراب منبه
 

 1تاریخ ایرانیان و اعراب در زمان ساسانیان
های پرارزش در مورد تاریخ ساسانیان و م. به نگارش درآمد و از جمله کتاب 2169سال  دراین اثر 

های یونانی، التینی و ترین کتاب تحقیقی این دوره است. دلیل این امر تسلط نولدکه بر زبانمهم
توجه این کتاب دقت نظر و عربی و فارسی بود. نکته قابل -ها با منابع اسالمیینسریانی و تطبیق ا

                                                                 
1 .Leben Mohammeds 

 Geschichte duخوئی. عنوان اصلی آن:  آبزری اسبع هرجم؛ تهدکولودور نئت فآلی/ تانیاناسس در زمان هاربعو  رانیانای خریات. 1
Parser und Araber zur zeit des Sasaniden. 
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مترجم(  : مقدمه2321های ایرانی بود. )نولدکه، توجه نولدکه به تلفظ واقعی نام اشخاص و مکان
، نوشته محمد بن جریر طبری بود. «تاریخ الرسل و الملوک»بخشی از  ۀاین کتاب در اساس ترجم

التقاط مواد، مطالب فراوان و  که دلیلاین  بهترین منبع است؛ که تاریخ طبری مطمئنازنظر نولد
اند، تحریر و تهذیب نکرده بلکه در کنار هم آورده و این ارزش کار را منابعی را که اختالف داشته

 برد. باال می
ل کتاب طبری به تئودور نولدکه در سعی عظیمی که دخویه و سایر همکارانش برای برگرداندن کام

زودی معلوم شد که به قول خود نولدکه آلمانی داشتند، متعهد به این بخش از کتاب شد. اما به
طرفی به برخی حوادث بود و از« خورد و برخالف مصلحتیماجرای این قصد به اشکال بر»

که دانشمند جا بود شد، به قول دکتر شعبانی اینه میبایست بیشتر پرداختبااهمیت کتاب نیز می
کند. عینی اندیشی و دخیل نکردن احساسات که خاص ای میپرتوان احساس مسئولیت تازه

کند. این کار وی با وسواس علمی همراه است و محققان غربی است، در مورد نولدکه صدق می
 ویژه یونانی و انتقادهای آشکارش را به فرهنگخاطر آشکار وی را به فرهنگ غربی و بهاگر تعلق

درمجموع اثر  نظر کنیم،التفاتی مشهود وی به مضامین اصیل حیات ایرانی را صرفشرقی و نیز کم
 (23 -23: 2373نویسی متن است. )شعبانی، واالیی از تصحیح و تحشیه ۀوی شاهکار و نمون

ی یکی از دالیل سقوط دیگری که نولدکه مطرح کرد یک نوع تاریخ تطبیقی بود، به اعتقاد و ۀنکت
هرحال عوامل طبیعی بر ضد یک به»دلیل عوامل جغرافیایی پایان روزگار ساسانیان بود سانیان بهسا

سیل و  ،زمین رخ دهددولت و ملت کارگر افتاد و موجب شد تا دگرگونی بزرگ و بنیادی در ایران
ها که به مملکت ایران تاختند و شرایط را برای شکست ساسانیان طاعون از پیش به سود عرب

-بهرافیایی به حوادث تاریخی، که این نگرش جغ( درحالی213: 2321)نولدکه،  «.فراهم آورد

 یابی حوادث تاریخی مطرح شده است.عنوان علتبه و عمیقا تازگی
 0ملی ایران ۀحماس

گوید: که بزرگ علوی هم میترین کارهای خاورشناسان در ادبیات ایران چنانیکی از معروف
ملی ایران انجام داده است. این کتاب  ۀعنوان حماسکه نولدکه به« است غزیبحث و تحقیق پرم»

م. در استراسبورگ چاپ شد.  2930 -2192های سال وران در دو جلد شناسی ایابتدا باعنوان زبان
های ملی ایران و حماسه ۀترین بحث دربارتبرترین و جامعاین مبحث از روزی که انتشار یافته، مع

                                                                 
1 .Das Iranische Nationalepos 
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اند. فعالیت دارند به این اثر نظر داشته که در این زمینهکسانی ۀوسی به شمار رفته و همفرد ۀشاهنام
انی ترجمه کند. با تعطیلی دکتر نفیسی از بزرگ علوی خواست این رساله را از آلم 2339ال در س
-طوربه ،زاده وزیر مالیهالی تقیشرق که ناشر آن نفیسی بود این کار ماند تا اینکه با کمک م ۀنشری

 کامل ترجمه شد.
-های مقدسشان و نیز نوشتهنولدکه معتقد بود آشنایی ایرانیان با موضوعات حماسی توسط کتاب

ای معتقدند که فردوسی مطالب گوید، عده: مقدمه مترجم( و می2236های یونان است )نولدکه، 
د، زیرا مطالب اساسی سرایان گرفته اما این واقعیت ندارخود را از کتب پهلوی و ذهن داستان

دانست. البته فردوسی از شاهنامه با منابع قدیمی عربی مطابقت دارد و فردوسی زبان پهلوی را نمی
قدیم بود که  مۀناخدای ۀشت و مآخذ وی کتب فارسی و ترجمزبان عربی هم اطالع چندانی ندا

مقدمه مترجم( از طرفی  :2321آمده بود. )نولدکه، عملعبدالرزاق طوسی بهدستور ابومنصوربه
آید فردوسی ساسانیان سخن به میان می ۀکه دربارجاشویم آنیان شاهنامه نزدیک میهرچه به پا

های این بخش بکاهد. )کولسینکف، کوشیده تا رویدادهای تاریخی صرف ارائه دهد و از روایت
2322 :11) 

 ۀو ساسانی با اوستا، شاهنام انیهای هخامنشی، اشکگوید، در تطبیق تاریخ دورهنولدکه می
خاطر همینتنوع مطالب برآمده است؛ به هدۀخوبی از عسی بسیار موفق عمل کرده و نیز بهفردو

رسد. وی تمام یپای وی نمشود که دقیقی بهستاید و برای وی مقام استادی قائل میفردوسی را می
« هادست عربشروع تا انقراض آن بهران از بدو تاریخ جامع شاهنشاهی ای»از شاهنامه را عبارت

نتقاد متن شده و نیز اکلی از نظر نولدکه، شاهنامه تحریفطور( اما به11: 2236)نولدکه،  .داندمی
گوید: می داند. از طرفیات ملی فارسی میتکامل تدریجی روای ۀرا نتیجآن کار مشکلی است و آن

خوب است که است حجم بزرگ آن است، اصواًل ای که مانع از قدردانی از شاهنامه علت عمده»
ها خودشان نیز طور یقین مشرق زمینیحده خوانده شود، و بهکدام علیهای این کتاب هرقسمت

( این 203 :2236نولدکه،  «).اند و نظر شاعر نیز چنین بوده استطور خواندهاین کتاب را همین
کادمیکی ندسخن وی در واقع پای سوی یک دانشمند خاورشناس دور ارد و ازه و اساس منطقی و آ

توان گفت حجم باالی شاهنامه، عظمت و از ذهن است و موجب نقدهایی برآن شده است. می
گوید، با یه این سخنش میدیگر در توجدهد. البته نولدکه درجاییرا نشان میبزرگی کار فردوسی 

( و 272 :2236نولدکه، سیر آن )را مانع از تفه جنبه مثبت شاهنامه حجم بزرگ آنبپرداختن
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 :2236نولدکه، دهد. )عدم انتقاد بر آن کرده و به ما فرصت شناخت خصایص شاعر را می موجب
داند که به تدوین شاهنامه، دقیقی را گرفتار فساد اخالقی میچنین وی در بخش مربوط( هم270

کند و حتی دقیقی را کشته شده به یپیش از او هم در ایران رواج داشته و اهل ذوق را به آن متهم م
کند که منبع نمی ( اما روشن06 :2236نولدکه، داند. )دست غالمی ترک که معشوقش بوده، می

باره چیست و اصواًل آوردن این مطالب چه اهمیتی در اصل موضوع دارد و نیز این طبقه ایناو در
 برد.جامعه که ادبا بودند را از نظر اخالقی زیر سؤال می

 
 0تاریخ قرآن

سی سازترین، پژوهش خاورشناترین و دورانم. تألیف شد و مهم 2173تاریخ قرآن نولدکه به سال  
-پژوهان غربی و بیشتر قرآنقرآن ۀ( همx1: م2330قرآن و مطالعات قرآنی شد. )نولدکه،  ۀدربار

تاریخ »اصطالح شود که های خود تحت تأثیر این کتاب بودند. گفته میپژوهان شرق در پژوهش
قرآن رفته و این امر، ناشی از نگرش خاورشناسان به متن کارنخستین بار از سوی نولدکه به« آنقر

 شوالی خواست که ساختار جلد اولدلیل کهولت سن از ( وی به232: 2369)مهدوی راد،  .است
از تحریر نخست این کتاب را بازنویسی کند، اما وفات شوالی مانع از این شد. در واقع، از آغ

( و سه نسل از علمای 13: 2321سال )کریمی نیا،  13گیری نهایی آن تاریخ قرآن تا شکل
 پژوهشگر قرآنی آلمان سپری گردید، تا این اثر پدید آمد.

عنوان سندی از اسناد تاریخ انسانی قرار داده و سپس به مبحث جمع این کتاب، متن قرآن را به
منشأ و خاستگاه قرآن  ۀدر سه جزء است، جزء اول دربار پردازد. اثر وییکردن قرآن و تعداد قراء م

به این دوره ها مربوطترین سورهدازد. طوالنیپرهای قرآنی از لحاظ لغت میاست و به آیات و سوره
سوره است.  22ها ذکر شده و شامل الرحمن برای نخستین بار در این سوره ۀچنین کلماست، هم

قرآن نولدکه( نولدکه معتقد است، چون از دوران ماقبل اسالم در قسمت جنوبی و )ر.ک تاریخ ال
ها نیز فراوان استعمال شده رفته، لذا در این سورهمیکارخدا به ۀدربار« لرحمنا»مرکزی عربستان 

-هوجود ندارد، ب اد این واژه و اثبات مکی بودنشای میان کاربرد زیاست. اما در واقع هیچ مالزمه
 ای بتوانیمپذیرد که صرفًا به دلیل کثرت کاربرد یک واژه در سورهل اسکندرلو، عقل هرگز نمیقو

در سور مکی، در این است ( اما وجه غالب 92: 2316را معین نماییم. )اسکندرلو، نزول آن ۀدور
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قدمه ، مم2330گیرند. )نولدکه، سوره را در بر می 22ها ذکر نشده است و الرحمن در آن ۀکه کلم
ها ها اختصاص دارد. در این سورههای مدنی و خصوصیات آنمترجم( بخش بعدی کتاب به سوره

خورد. برخالف ها به چشم میبیشتر قواعد فقهی و تشریعی آمده است و سجع کمتری در آن
یا ایها الذین »ها آیات با آمده است در این سوره« ها الناسیا ای»ها های مکی که در آنسوره

ن جمع کردن قرآ ۀآن نولدکه( در جزء دوم به مسئلشروع شده است. )ر.ک به تاریخ القر« منواآ
دهد. در جزء سوم ها را با دقت در مقایسه با دیگر روایات قرار میپردازد و آناساس روایات میبر

نگارش مصحف عثمان را بررسی و  ترین خصوصیاتپردازد و مهماثرش به تاریخ متن قرآن می
صورت مفصل به قرائت و مشهورترین دهد و بهعثمانی قرار میرا در مقایسه با سایر قرائات غیرآن

های خطی قرآن که آن زمان ترین نسخهپردازد. در پایان کتابش به مهمترین منابع میقاریان و مهم
 (آن نولدکهر.ک به تاریخ القرپردازد. )نزد پژوهشگران معروف بوده است می

مسیحی  -آثار یهودی -2تألیف این کتاب عمدتًا به سه گروه از منابع تکیه داشته است: مؤلف در 
آثار مستشرقان در تألیف این کتاب از تحقیقات شمار کثیری از  -2های اربعه، قدیم مانند انجیل

-پورشناسان مستشرق از جمله آگوست فیشر، گوستاو فلوگل، دخویه، گولدتسیهر، هامراسالم

استفاده شده  0یرشفلد، هانری المنس، الویس اشپرنگر، گوستاو وایل، یولیوس ولهاوزنگشتال، ه
منابع اسالمی: نولدکه نزدیک به هفتاد درصد از منابع اهل سنت استفاده کرده و بیش از  -3است 

. در ه استترین بهره را بردهمه از طبری، ابن هشام، سیوطی، بخاری، صحیح مسلم و... بیش
الصافی فی  و محمدباقرنویس تفسیر علی بن ابراهیم قمی، تفسیر امام شیعه نیز، از دستمیان آثار 

 (21تا: التفسیر القرآن فیض کاشانی نیز استفاده کرده است. )رحیمی ریسه، بی
تر به مطالب این کتاب، نولدکه کوشیده تا ثابت کند که پیامبر اسالم بسیار داناتر و باسوادتوجهاما با

پندارند و بر تمام اسفار عهد قدیم و جدید و ادیان جزیره و ایران و جهان بوده که مسلمانان میاز آن 
بر نیازهای گر نیز آیات مکی و مدنی را مبتنیدیها الهام گرفته است. درجاییاحاطه داشته و از آن

داند. اما مبر میگی پیازند ۀکنندتوجیه و درنهایت قرآن راشخصی، اجتماعی، سیاسی پیامبر دانسته 
که پیش از این هم اشاره شد این ادعا کاماًل رد شده و امی بودن پیامبر یک مشخصه بارز طورهمان

اش وی بود و در سرزمین کوچک عربستان این حد توانایی و سواد قطعًا نباید تا زمان پیامبری

                                                                 
1. August Fischer, Gustav Flugel, Dkhvyh, Gvldtsyhr, Hamrpvrgshtal, Hirschfeld, Henry Lamns, Elvis 
Sprenger, Gustav Weil, Julius Wellhausen 
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این اثر »گوید ی میخاطر الدسوقداد. به همینشد و درجایی باید خود را بروز میمخفی می
کادمیک شرقفریبنده شناسی نوین است که در ویرانگری و ایجاد تردید و تزلزل در ترین تألیف آ

( البته الدسوقی 39-03: 2367)الدسوقی،  «.مانند استاسالم بی ۀسمانی بودن قرآن و زدن ریشآ
مسلمانان گوید در ادامه میگرفته، زیرا نولدکه خود نیز در این جمله تا حد زیادی راه افراط پیش

که این فضیلتی برای پیامبرشان است که من برشمردم. مشخص است وی باید خوشحال باشند زیرا
کرد برشمردن این خوبی درک نکرده بود که امی بودن پیامبر به چه دلیل اهمیت دارد و تصور میبه

 ی وی است.غرضشود، که حاکی از بیفضایل برای پیامبر موجب خشنودی هم می
 

 0نقد شعر عربی
 ر کتابد و ، به این اثر نولدکه«دراسات حول الشعر الجاهلی»عبدالرحمان بدوی در کتابش با نام 

که عنوان یکی از کسانیبه نولدکه به« من تاریخ و نقد الشعر العربی القدیم»تحت عنوان  دیگرش
وی را در اینجا آورده است. )بدوی،  اند اشاره کرده و ترجمه قسمتی از اثربه شعر عربی پرداخته

چه در کتب به آنتوجهاثرش به بررسی صحت شعر جاهلی با ( نولدکه در این26-03: م2917
پردازد. از مسائل مهمی که در این کتاب چون مفضلیات، اغانی و... مطرح گشته میمهم عربی هم

 ۀین دلیل که اشعار جاهلی بر پردا به امعلقات ر ۀکه وجه تسمیاست  به این او قادشود، اعتدیده می
به آیات قرآن کریم که در مورد شعر است، اشارهچنین باکند. وی همتکذیب می ،کعبه آویزان است

شعر  کند و به آغاز و پیدایشالله را مطرح میپذیرش یا عدم پذیرش شعر از جانب خداوند و رسول
دهد. از از زبان بروینلش مورد بررسی قرار می صحت شعر جاهلی را ۀکند و مسئلعربی اشاره می

-03: م2917بدوی، پردازد. )میان شاعران جاهلی نیز به تحلیل شعر شاعری، به نام الحطیئه می
26) 

که زبان فصیح رایج بود  نولدکه همانند سایر خاورشناسان در پی شکستن باور گذشتکان درباره این
فصیح عربی امروزی، ترکیبی از  ۀوی معتقد است که لهج. شعر در عصر جاهلیت زبان قریشی بود

زمینه، به قول ضیف، تفسیر عام اقلیم فرات است. تفسیر نولدکه دراینی حجاز و نجد و لهجه
که در مورد هر تفسیری دقت خاصی طوریر تفسیر بسیار دقیق بود، بهتوان گفت وی دمی .است

                                                                 
1 .Kritik der arabischen Poesie 
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 .دهدرسید و این دقت باالی وی را نشان میداشت. با بررسی علل فرعی به نتیجه کلی می
 (09: م2962)ضیف، 

 
 هانامه

که در یکی از طوریش بود. بهمعاصربه همکاری با اساتید و خاورشناسان ایگناز گلدزیهر معروف
از تو انتظار  ات موفق باشی دو چیزخواهی در زندگیاگر می»گوید: هایش به دانشجویانش مینامه

که در فی باشد و دیگر اینای که به دستت رسید را جواب بده حتی اگر جوابت مندارم، هر نامه
این ویژگی شخصیتی  «.کار تحقیقاتی ارزش دارد ۀاندازسان شرکت کن زیرا این بهشناشرق ۀکنگر

به یکی از ی بنویسد. نولدکه در این زمان هایگلدزیهر موجب شد تا به تئودور نولدکه هم نامه
تحت وی ( Simon,1986:p159-161) .شناسی تبدیل شده بودهای لغتچهرهترین معروف

های نگارنده از مند شد. )یادداشتهای گلدزیهر بود که به مطالعات اسالمی عالقهتأثیر نامه
گوید، دلیل طوری که رابرت سیمون هم می( به22/23/90نشست پژوهشکده تاریخ اسالم: 
ترین عنوان یکی از برجستهدر این است که از طرفی گلدزیهر به اهمیت مکاتبات گلدزیهر و نولدکه

بینی منسجم و ثابتی که این دو مستشرق جهانخاطر اینشناسی مطرح بود و نیز بهی اسالمهاچهره
 (Simon, 1986: p159-161شد. )ها کمتر پیدا میداشتند که در محققان بعد از آن

کادمیا »م. 2932در اکتبر و نوامبر  ، در نشریه دانشگاهی دانشکده علوم مجارستان، «0ارتسیتوآ
نویس پدرش را به های دستعظیمی از نامه ۀرولی پسر ایگناز گلدزیهر مجموعاعالم کرد که کا

گلدزیهر به نولدکه با وساطت اورل استاین از دانشگاه  ۀنام 226ها، شید. در میان نامهدانشگاه بخ
ر نیز کپی نولدکه به گلدزیه ۀنام 216رفته شد. در همان زمان نت گتوبینگن برای کپی گرفتن به اما

 ۀدهندها نشان( این نامهSimon, 1986: p159-161قبلی اضافه شد. ) ۀگرفته شد و به مجموع
ها آن این دو دانشمند بود، که این ویژگی در کارهای چاپی ۀکارهای انسانی گسترد و ایق علمیحق

 ۀدهنده بین این دو مستشرق نشانهای رد وبدل شددیگر نامهسویآید. ازخیلی به چشم نمی
 (Simon, 1986: p159-161های موجود بین این دو است. )ایدئولوژی و ارزش

 
 

                                                                 
1. Academia Rtystv 
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 گیرينتیجه
توان نتیجه گرفت که با فاصله گرفتن تدریجی مغرب زمین، از مباحث می ۀبه کلیباتوجه

شناسان مرور زمان شرقگری بیشتری قرین شد و بهشناسی غربیان با پژوهشوسطی، اسالمقرون
توان راستی مینامداری را پدید آورد، که با کشیشان و مورخان زودباور گذشته تفاوت داشتند. به

گیرد و طلب قرار نمیکدام از مورخان مغرض و استعمارگرا و جاهگفت نولدکه در ردیف هیچ
های آثارش در طرفانه و علمی وی در بررسیند بیشخصی بود که به دنبال علم و حقیقت بود. رو

به تفکرات نولدکه شاهد این امر هستیم که نگاهتوان دید. باوضوح میقرآن را بهقبال مسائل اسالم و 
گاهی  ۀپیشین خود است و رویکرد مغرضانشناسان های وی، بسیار بیشتر از سایر شرقآ

از  از آثار عضیبدر تری تغییریافته است. اما انهمند و منصفشناسی در وی به رویکرد روششرق
که محققان مسلمان به دلیل اعتقاد  یمسائلاز  مسلمان نیست برخی  چون مله تاریخ القرآنج

که او خارج از حوزه دیگر به دلیل اینطرفشوند را مورد بحث قرار داد و ازاساسًا به آن وارد نمی
حماسه ملی »و نیز در آثاری چون  آمدبه وجود میوءتفاهامات برایش اسالم بوده برخی س

کند به دلیل عدم آشنایی با فرهنگ ایرانی، سخنی شگفت پیرامون اثر حکیم توس بیان می« ایرانیان
که اشاره شد، این طورهمان وامه حجم بزرگ آن است که علت عدم قدردانی از شاهنو آن این

 سخن وی پایه و اساس منطقی ندارد.
از این اشتباهات معدود نولدکه صرف نظر کنیم، در بررسی کلی آثارش متوجه این حقیقت  اما اگر

دانست و به هنگام داوری شویم که او همواره مقام علم را باالتر از عواطف شخصی خود میمی
میان مسلمان و یهودی و مسیحی سعی بر آن داشت که جانب حق را بگیرد. در کتاب تاریخ 

ها در زمان ساسانیان وی چنان دقیق بوده که امروزه تنها کتاب کریستین سن با آن ایرانیان و عرب
ی اللغههای شرقی و روش فقهتواند برابری کند. دلیل این امر هم در تسلط باالی نولدکه بر زبانمی

 توان نادیده گرفتباشد. اما در حقیقت این امر را نمیدقیقی که در بررسی واژگان نموده است می
که اغلب مستشرقان و از جمله نولدکه به اعتراف خود وی، یونان باستان را مبنای هویت خود ابراز 

 فرض نیست.توان گفت نه نولدکه و نه هیچ مستشرق دیگری بدون پیشداشتند و لذا میمی
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 کتابنامه
، شدننیمدرنیسم و جهاشناسی پستشناختی به شرقرویکردی جامعه(. 2310) اس ترنر، برایان

 نشر یادآوران. :محمدعلی محمدی، تهران ترجمۀ
و  بررسي دیدگاه مستشرقان در مورد سیره(. »2392) اسکندرلو، محمدجواد، حیدر پاسنگ

، ش 6س ، پژوهی خاورشناسانترویجی قرآن -دو فصلنامه علمی «نگاری با رویکرد قرآنيتاریخ
23. 

، ویراستار: سید محمدحسن گذاری قرآنخمستشرقان و تاری(. 2361) اسکندرلو، محمدجواد
 های تفسیر و علوم قرآن.نشر پژوهش :جواهری، قم

نشر مرکز جهانی علوم  :، تهراناعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقین(. 2317شاهد، رئیس )اعظم
 اسالمی.

 سمت. :، تهرانمطالعات اسالمی در غرب(. 2312) الویری، محسن
جموعه م «شناسی و توجه مستشرقین آلمانی به ایراند شرقرون»(. 2312) الیگودرزی، فاطمه

 مرکز بررسی اسناد تاریخی،  :، تهران3، ج مقاالت اولین همایش اسناد و تاریخ معاصر
نشر  :، تهرانشناسان از شناخت تا تعاملشناسی و اسالماسالم(. 2393) امیرخانی فراهانی، فاطمه

 الهدی.
 نشر سخن. :، تهرانهنگ اعالم سخنفر(. 2316) انوری، حسن و دیگران

رضا محمود ۀ، ترجمشناسیسیر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرق(. 2367الدسوقی، محمد، )
 نشر هزاران. :زاده، تهرانافتخار

 دارالعلم للمالیین. :، جزء التامن، بیروتاالعالم قاموس تراجم(. م2992الزرکلی، خیرالدین، )
 دارالعلم للمالیین. :، بیروتالمستشرقینسوعهمو(. م2910) بدوی، عبدالرحمان

نشر  :صالح طباطبایی، تهران ۀ، ترجمالمعارف مستشرقاندائره(. 2366) بدوی، عبدالرحمان
 روزنه.

دارالعلم : ، بیروتالمستشرقین حول صحه الشعرالجاهلیدراسات(. م2917)بدوی، عبدالرحمان 
 للمالیین.

بهرام مقدادی، تحشیه  ۀ، ترجمت ایران از صفویه تا عصر حاضرتاریخ ادبیا(. 2379) براون، ادوارد
 نشر مروارید. :و تعلیق ضیاءالدین سجادی و عبدالحسین نوایی، تهران
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 نشر ارغنون. :، مترجم اسدالله مبشری، تهراندرآمدی بر قرآن(. 2362) بالشر، رژی
 :ار علیرضا پالسید، تهران، ویراستخاورشناسان و جمع و تدوین قرآن کریم(. 2393) پارسا، فروغ

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
با سخنرانی « شناسیشناسی در سایه شرقاسالم» نشستی با موضوع. (2390) فوزیه ،جوانمردي

 پژوهشکده تاریخ اسالم. :شناس آلمانی، تهرانروفسور اسالم، پگئورگ اشتاوت
 انتشارات چاپخش. :، تهراناورشناساننقد آثار خ(. 2362) حسینی طباطبایی، مصطفی

دو فصلنامه  «دن پیامبر )ص( و ادعای مستشرقانمفهوم امی بو(. »2319) آبادی، معصومهدولت
، مرکز تحقیقات قرآن کریم پژوهی خاورشناسان )قرآن و مستشرقان(علمی و ترویجی قرآن

 .9، ش 2س المهدی، 
 نشر دانشگاه تهران. :حمد معین، تهران، زیر نظر منامهلغت(. 2302) اکبردهخدا، علی
، 7 ، زیر نظر دکتر محمد معین و سید جعفر شهیدی.جنامهلغت(. 2363) اکبردهخدا، علی

  .نامه دهخداموسسه لغت تهران:
 .7چ  ،امیرکبیر :تهران ،تاریخ قرآن(. 2310) رامیار، محمود

معرفی، بررسی و نقد منابع،  ،«شوالی –تاریخ قرآن نولدکه »(. 2312) رحیمی ریسه، احمدرضا
 .2، ش نشریه سفینه

دار  :، الریاضالکریم و تفسیرهآراء المستشرقین حول القرآن(. ق2023) رضوان، عمر بن ابراهیم
 طیبه.

شناسانی غربیان )تاریخچه، اهداف، مکاتب و شناسی و اسالمشرق(. 2321) زمانی، محمدحسن
 ستان کتاب، حوزه علمیه قم.موسسه بو :، قمگستره فعالیت مستشرقان(

 :، قممستشرقان درباره قرآن یمستشرقان و قرآن نقد و بررسی آرا(. 2321) زمانی، محمدحسن
 موسسه بوستان کتاب.

 افشار. :حسام فاطمی، تهرانۀ ، ترجمتاریخ جامع قرآن کریمتا(. )بی زنجانی، ابوعبدالله
، دفتر نشر فرهنگ اسالمی :گواهی، تهران عبدالرحیم مۀ، ترجشناسیشرق(. 2366) سعید، ادوارد

 .2چ
نشر  :، رشتنسخ قرآن کریم ۀهای مستشرقان دربارنقد دیدگاهبررسی و (. 2361) شریفی، علی

 کتاب مبین.
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ها در زمان نقد و معرفی کتاب تاریخ ایرانیان و عرب»(. 2373)مرداد و شهریور  شعبانی، رضا
 .2، ش 0س شگاهی، ، نشریه مرکز داننشریه دانش «ساسانیان

 نشر فرهنگ گستر. :، تهرانرویکرد خاورشناسان به قرآن(. 2369) صادقی، تقی
)طبیعته، مناهجه، اصوله، مصادره(، الطبعه السابعه،  االدبیالبحث(. 2962) ضیف، شوقی

 نشر دارالمعارف. :القاهره
، بحث یخ ملتهم بالعربیهالمستشرقون و تاراالستشراقیهالظاهره(. 2992) عمایره، اسماعیل احمد

 حسنین.دار :الظاهره االستشراقیه، عمانلجذورفی ا
مرتضی  ۀ، ترجم«(2( و )2زبان )شناسی در کشورهای آلمانیایران» (.2363) فراگنر، برت گ

 .76، ش 22س ، نشریه دانشاسعدی، 
ئودور های موجود پیش از مصحف عثمان )پدیدآورنده تقرآن»(. 2312) کریمی نیا، مرتضی

 .29، ش علوم قرآن و حدیث: ترجمان وحیفصلنامه  «نولدکه، فریدریش شوالی(
گاه. :م. ریحیایی، تهران مۀ، ترجیورش تازیان ۀایران در آستان(. 2322) کولسینکف، آ. ای  نشر آ
نشر  :، تهران2علینقی منزوی، ج  ۀ، ترجمهایی درباره اسالمدرس(. 2326) گلدزیهر، ایگناس

 کمانگیر.
پنج تن از مستشرقان و نبی اعظم )ص( نقد و بررسی آرای (. 2319) هری نیا، محمودمط

نشر پژوهشگاه فرهنگ هنر و  :، تهراننبوی و شخصیت و تاریخ پیامبر اعظم ۀمستشرقان درباره سیر
 ارتباطات.

 نشر خرسندی. :، تهرانالمنجد فی اللغه و االعالم(. 2393) معلوف، لوییس و دیگران
های گاهنمایش ۀموسس :، تهرانهای علوم قرآنیسیر نگارش(. 2369) ، محمدعلیمهدوی راد

 نمایشگاه قرآن کریم. ۀفرهنگی ایران، دبیرخان
 ،بزرگ علوی، با مقدمه سعید نفیسی ۀ، ترجمی ملی ایرانحماسه(. 2236) نولدکه، تئودور 

 .3، چنشر سپهر :تهران
 :عباس زریاب، تهران ۀ، ترجمها در زمان ساسانیانربتاریخ ایرانیان و ع(. 2321)نولدکه، تئودور 

 نشر انجمن آثار ملی.
 ،تأمر، بیروت ، مترجم: د.جرجتاریخ القرآن، تعدیل: فردریش شفالی(. م2330)نولدکه، تئودور 

 الطبعه االولی.
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