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چکیده:
طی سدههای اخیر ،مطالعات خاورشناسان و پژوهشگران غربی در باب شخصیت و سیرهی پیامبر(ص) دو مسیر متمایز را پیموده است.1 :
رویکرد «سنتگرا» یا «خوشبین»؛  .2رویکرد «تجدیدنظرطلب» یا «شکّاک» .نخستین رویکرد ،یعنی «سنتگرا» برای منابع روایی مربوط به
زندگانی حضرت محمد(ص) ارزش تاریخی قائل است .طرفداران این رویکرد ،گسترهی تحقیق خود را به نگاشتههای مسلمانان محدود کرده
و این منابع را مطابق با مبانی و عرف دانشپژوهی خودِ مسلمانان بررسی مینمایند .رویکرد دوم ،یعنی «تجدید نظرطلب» مکتوبات مسلمانان را
برمبنای روشهای نقدِ منبع تحلیل میکنند و نگاشتههای غیرعربهای همعصرِ دورهی ظهور اسالم و بقایای مادیِ برجایمانده از این دوره
مانند یافتههای باستانشناسی ،کتیبهشناسی و سکهشناسی را (که معموالً در مکتب «سنتگرا» مطالعه نمیشوند) ،به عنوان شاهد و قرینه در نظر
میگیرند« .تجدیدنظرطلبان» بخش عمده یا تمامی زندگینامههای روایی حضرت محمد(ص) را ساختگی میدانند .در دهههای اخیر با تألیف
آثار کسانی چون خوتیر یُنبُل ،هارالد موتسکی و گرگور شوئلر ،با تلفیق و تصحیح دو رویکرد سنتگرا و تجدیدنظرطلب ،نقدهای جدی در
پژوهشهای اسالمشناسی و سیرهنگاری انجام گرفته است.
نسل جوانترِ تجدیدنظرطلبان پس از جان وَنْزبُرو و شاگردانش پاتریشیا کِرونه و مایکل کوک خود را «شکّاکان نوین» نامیدند .برخی از
آنان مانند یهودا د .نِوو ،یودیت کورن و کارل -هاینتس اُهلیش تا آنجا پیش میروند که پیامبر اسالم(ص) را کامالً ساختگی میدانند .مهم-
ترین نقدهای نظریهی شکّاکیت نوین عبارتند از :بشارت حضرت عیسی(ع) به نبوت حضرت محمد(ص) در کتب مقدس پیشین؛ معجزه قرآن
به عنوان اثر جاویدان پیامبر(ص) اسالم؛ وجود آیات فراوان در قرآن دربارهی حضرت محمد(ص) و بعثت ایشان؛ شواهد و قراین متواتر براى
اثبات وجود و نبوت پیامبر اسالم(ص)؛ اظهارات اثباتیِ اندیشمندان غربی دربارهی حضرت محمد(ص)؛ چاپ و نشر انبوهی از کتابهای
پوزشطلبانه از سوی برخی از مستشرقان شامل زندگینامهها و سیرههای تجدید نظرشده دربارهی پیامبر اسالم(ص) در اروپا در دهههای آغازین
قرن بیستم میالدی و انکار تصویرگریِ منفیِ اروپایی نسبت به حضرت محمد(ص)؛ ارائهی پاسخ به شکّاکیت افراطی وَنْزبُرو ،کِرونِه و کوک و
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شکّاکان نوین با اعتباربخشیِ روایات قرن اول هجری توسط قائالن رویکرد بازگشتی یا انتقادی و بازآفرینی مفاد سیرهی ابن اسحاق از روی
جوامع روایی پس از او مانند طبری و ابن هشام.
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مقدمه:
تحقیق در خصوص اندیشهها ،رویکردها و پژوهشهای مستشرقان دربارهی شخصیت و سیرهی پیامبر اسالم(ص) از دیرباز مورد توجه
اندیشمندان مسلمان بوده و اکنون نیز مطالعه ،بررسی و تحلیل آخرین دیدگاهها و نظریات خاورشناسان ،به ویژه نظریهی «شکّاکیت نوین» از
اولویتهای پژوهشیِ در عصر حاضر محسوب میشود که برخی از اندیشمندان معاصرِ غربی آن را مطرح نمودهاند که در صورت عدم تحقیق
و بررسی آن ،چه بسا دیدگاههای آنان زمینه سازِ نشر افکار انحرافی در بین مسلمانان و هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اسالم(ص) می-
گردد .لذا قابل ذکر است که طی سدههای اخیر ،مطالعات خاورشناسان و پژوهشگران غربی در باب شخصیت و سیرهی پیامبر(ص) دو مسیر
متمایز را پیموده است .1 :رویکرد «سنتگرا» ( )Traditionalیا «خوشبین» ()Sanguine؛  .2رویکرد «تجدیدنظرطلب»
( )Revisionistیا «شکّاک» ( .)Scepticsبرای بررسی نظریهی صحیح ،نخست هریک از رویکردهای فوق مورد تحلیل قرار میگیرد و
در ادامه به اهمّ نقدهای مربوط به آن پرداخته خواهد شد:

 .1رویکرد «سنتگرا» ( )Traditionalیا «خوشبین» ()Sanguine
دانشمندان «سنتگرا» یا «خوشبین» عالمانی هستند که برای منابع رواییِ مربوط به زندگانی حضرت محمد(ص) ارزش تاریخی قائل
هستند ،بهرغم این واقعیت که منابع رواییِ سیرهی پیامبر (ص) در فرآیند نقل دچار تغییراتی شدهاند .در یک کالم ،آنها رئوس کلی و مهمترین
حوادث سیرهی روایی حضرت محمد(ص) را از لحاظ تاریخی صحیح میدانند .طرفداران رویکرد سنتگرا از یک سو ،گسترهی تحقیق
خود را به نگاشتههای ( )Literatureمسلمانان محدود میکنند و از سوی دیگر ،این منابع را هم مطابق با مبانی و عرف دانشپژوهی خودِ
مسلمانان بررسی مینمایند.
شایان ذکر است که توجه سنتگرایان معطوف به این مسئله نبود که منابع قرون نخستین اسالم در این حوزه دو تا سه قرن پس از رحلت
پیامبر اسالم(ص) تدوین شدهاند؛ چرا که تمامى این آثار مشتمل بر روایات و سلسله اسنادی بود که به اذعان نویسندگانشان به دوران حیات
پیامبر(ص) مىرسید و غالباً به فردى شاهدِ ماجرا از صدر اسالم منتهى مىشد .سیرهنگاران غربى به خوبی میدانستند که در میان این روایاتِ
گاه متناقض ،آثار و نشانههاى جعل ،اغراق ،و انواع تعصبات فرقهاى و مذهبى وجود دارد ،اما بر این اعتقاد بودند که یک ذهن نقّاد و تیزبین
سرانجام مىتواند دریابد که در تکتک حوادث صدر اسالم واقعاً چه روى داده است.

VagelPohl, Edited by James E.
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. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, Translated by Uwe
Montgomery, Routledge, 2011, p. 9.

ما باید توجه داشته باشیم که برچسبهای «خوشبین» و «سنتگرا» توسط منتقدانشان وضع شده بود ،نه دانشمندانی که اینگونه طبقهبندی نمودند؛ پس این
برچسبها شایسته و مناسب نیستند .توجه کنید که ارنست برنهایم (14 2-15 1/Ernst Bernheimم) به شکّاکان خود به عنوان «خوشبین» نگاه میکرد ،در
حالی که شکّاکان نوین «سنتگرایان» را «خوشبین» میخواندند! ()Uri Rubin, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 9, fn. 108
 .ی .کورن و ی .د .نوو" ،رویکردهای روشمند به مطالعات اسالمی" ،ترجمه شادی نفیسی ،آینه پژوهش. 64- 65 :)1 51( 11 ،
 .رک :کریمینیا ،مرتضی (تدوینگر و ویراستار) .سیرهپژوهی در غرب؛ گزیدهی متون و منابع .تهران :مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،1 56 ،ص .1

مکتب «سنتگرا» ،همچون عالمان اسالمی ،توجه بسیاری به تعیین اعتبار اسناد معطوف میدارد؛ اما رویکرد نقّادانه به اسناد ،به سرعت به
این نتیجه میانجامد که برای اعتبار بخشیدن به دادههای تاریخی نمیتوان به آنها تکیه کرد 6.در یک نگاه جامع ،پیشوایان رویکرد «سنتگرا»

را میتوان افرادی چون نبیّه عبّود (1451-1541/Nabia Abbottم) ،ویلیام مُنتگمری وات ( William Montgomery
2116-1414/Wattم) و فؤاد سزگین (/Fuat Sezginمتولد 142م)[ ]1برشمرد.
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در دهههای اخیر با تألیف آثار کسانی چون خوتیر یُنبُل (2111-14 /G. H. A. Juynbollم) ،فِرِد مکگِرو دونر ( Fred
/McGraw Donnerمتولد

14م) ،هارالد موتسکی (/Harald Motzkiمتولد 14 1م) ،مارکو شولر (/Marco Schollerمتولد

1465م) ،گِرِگور شوئلِر ( ،)Gregor Schoelerروبرت جی .هویلَند ( )Robert G. Hoylandو کریستوفر اِف .رابینسون
( )Christopher F. Robinsonو با تلفیق و تصحیح رویکردهای سنتگرا و تجدیدنظرطلب در سیرهپژوهیِ غرب ،نقدهای جدی در
پژوهشهای اسالمشناسی و سیرهنگاری انجام گرفته است.

 .2رویکرد «تجدیدنظرطلب» ( )Revisionistیا «شکّاک» ()Sceptic
اکثر قائالن رویکرد «تجدیدنظرطلب» یا «شکّاک» از طرفی ،مکتوبات مسلمانان را بر مبنای روشهای نقدِ منبع (]2[)Critical-Source
تحلیل میکنند و از طرف دیگر ،نگاشتههای غیرعربهای همعصرِ دورهی ظهور اسالم -که با موضوع مرتبط باشند -و نیز بقایای مادیِ
برجایمانده از این دوره مانند یافتههای باستانشناسی ،کتیبهشناسی و سکهشناسی را که معموالً در مکتب «سنتگرا» مطالعه نمیشوند ،برای
اثبات دیدگاههای خود به عنوان شاهد و قرینه در نظر میگیرند .این رویکرد با توجه به نتایج آن و نه روشهایش« ،تجدیدنظرطلب»
( )Revisionistنامیده شده است« 5.تجدیدنظرطلبان» مدعی هستند که بیشتر منابع آنان در خصوص تاریخ صدر اسالم صرفاً دیدگاهها و
دغدغههای طبقات بعدی را نشان میدهند .به نظر میرسد آنها بخش عمده یا تمامی زندگینامههای روایی حضرت محمد(ص) را ساختگی
میدانند.
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آثار مؤلفان مختلفِ تجدیدنظرطلب معموالً در ارائهی گزارش از حوادث صدر اسالم ،متعارضاند؛ اما همهی آنها در مجموعهای از مبانی
اولیهی روششناختی اتفاق نظر دارند که به طور کلی مقبول طرفداران رویکرد سنتگرا نیست؛ ضمن اینکه همهی این تحقیقات بهرغم تضاد
در نتایج ،اما در نفی اعتبار تاریخیِ گزارشهایی که صرفاً مبتنی بر «حقایقِ» برگرفته از نگاشتههای مسلمانان است ،همرأی هستند .بدین ترتیب،
جای شگفتی نیست که خیزش تجدیدنظرطلبی با مخالفتهای جدی روبرو شده است؛ اما مخالفانِ رویکرد تجدیدنظرطلب عموماً برخالف
روشهای مورد استفادهی آن که همواره جزئی از ساز و برگ معمول غربیان در حمله به مسائل تاریخ صدر اسالم بوده یا برضد شواهد مورد
 .6ی .کورن و ی .د .نوو" ،رویکردهای روشمند به مطالعات اسالمی" ،ص . 16
1. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 9.
دیگر معتقدان رویکرد «سنتگرا» عبارتند از :فرانتس بوهل (14 2-15 1/Frants Buhlم) ،هوبرت گریمه (14 2-156 /Hubert Grimmeم) ،تور آندرائه (14 1-155 /Tor Andraeم) ،آلفرد گیوم (/Alfred Guillaume
1466-1555م) ،آرتور جفری (14 4-1542/Arthur Jefferyم) ،یوهان فوک (/Johann Fuckمتولد 154م) ،رودی پارِت (145 -1411/Rudi Paretم) ،روبرت برترام سرجینت (144 -141 /Robert Bertram Serjeantم)،
ماکسیم رودَنسون (211 -141 /Maxime Rodinsonم) ،مارسدن جونز (1442-1421/J. M. B. Jonesم) ،آنه ماری شیمل ( ،)211 -1422/Annemarie Schimmelو معاصرانِ از آنها یوزف هوروویتس (/Joseph Horovitz
متولد 1426م) ،رودُلف زلهایم (/Rudolf Sellheimمتولد 1425م) ،کارل ارنست (/Carl W. Ernstمتولد 14 1م) ،اورسوال سزگین (/Ursula Sezginمتولد 1411م) ،مناخیم ی .قسطر ( ،)Menachem J. Kisterمایکل لِکِر
(/Michael Leckerمتولد 1452م) ،گئورگ اشتاوت ( ،)Georg Stauthرایف گئورگز خوری ( ،)Raif Georges Khouryجی .فُن اشتولپناگل ( )J. von Stulpnagelو پی .جِنسِن (.)See ibid., p. 11( )P. Jensen

 . 5همان. 64 ،
9. Ibid., p. 9.

نقد و بررسی دیدگاههای تجدیدنظرطلبان دربارهی شخصیت و سیرهی پیامبر اسالم(ص) در انتهای مقاله انجام گرفته است.

استفادهی آن بوده است ،استدالل نمیکنند ،بلکه به عللی که گذشت صرفاً درصدد نفی نتایج آن میباشند .سنتگرایان آثار تجدیدنظرطلبان
را به راحتی نادیده میانگارند یا اعتبار یک تحقیق نقدِ منبعی را مثالً با زدن برچسب «ضد اسالم بودن» زیر سؤال میبرند ،بدون آنکه هرگز به
درک مبانی اولیه ،روشها و نتایج طرحشده در این نگاشتهها نزدیک شوند 11.بنابراین ،رویکرد «سنتگرا» و «تجدیدنظرطلب» اغلب به صورت
دو خط موازیاند که هیچگاه مماس نمیشوند؛ تجدیدنظرطلبان نوعاً اعتبار تحقیقات تاریخی سنتگرایان را نادرست میانگارند و سنتگرایان
نیز به نفی کلیِ نتایج و دیدگاههای تجدیدنظرطلبان معتقدند.
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برخی از پیشوایان و قائالن رویکرد تجدیدنظرطلب عبارتند از :ایگناتس گلدتسیهر (1421-15 1 /Ignaz Goldziherم) ،هنرى

المنس (14 1-1562/Henri Lammensم) ،لئونه کایتانى (14 -1564/Leone Caetaniم) ،یوزف شاخت ( Joseph
1464-1412/Schachtم) ،جان وَنْزبُرو (2112-1425/John Wansbroughم) ،مایکل کوک (/Michael Cookمتولد 14 1م) و
پاتریشیا کِرونه (/Patricia Croneمتولد

14م) ،که هریک از آنان در آثار خود بر نفی رسالت پیامبر(ص) یا ساختگی بودنِ آن تأکید

دارند.

 .1-2مبانی روششناختی «تجدیدنظرطلبان» و بررسی آن
برای شناخت دیدگاه تجدیدنظرطلبان الزم است نخست مبانی آنان تحلیل شود که به نظر میرسد رویکرد «تجدیدنظرطلب» اساساً بر سه
ضرورت روششناختی مبتنی است:
 .1رویکرد نقدِ منبعی به قرآن و نگاشتههای مسلمانان دربارهی ظهور اسالم و دوران حیات پیامبر(ص)؛
 .2ضرورت مقایسهی این گزارشها با گزارشهای همعصران آن ،خارج از عُرف ( )Traditionمسلمانان؛
 .استفاده از شواهد مادیِ همزمان آن (باستانشناسی ،سکهشناسی و کتیبهشناسی) و پذیرش اینکه نتایجِ برگرفته از این شواهد مادی،
احتمال صحتشان بیش از نتایجی است که مبتنی بر نگاشتههای مسلمانان از تاریخ است؛ به ویژه در جایی که مؤیدی از همعصران آن نداشته
باشد.
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الزم به ذکر است که رویکرد نقدِ منبعی به قرآن و منابع صدر اسالم از سوی تجدیدنظرطلبان در واکنش به رویکرد سنتگرا بوده و این
رویکرد برگرفته از نگاه انتقادیِ غربیان به کتب مقدس بوده است که البته به لحاظ روششناختی مورد قبول مسلمانان قرار نمیگیرد ،زیرا
مسلمانان و به ویژه شیعیان ساحت قرآن و پیامبر اسالم(ص) را مصونِ از هرگونه خطا ،اشتباه و لغزش میدانند و معتقد به سالمت نصّ قرآن از
هرگونه تحریف و تغییر هستند و بر عصمت کامل پیامبر اسالم(ص) تأکید دارند 1 .درخصوص مبنای دوم ،یعنی مقایسهی گزارشهای

 . 11ی .کورن و ی .د .نوو" ،رویکردهای روشمند به مطالعات اسالمی" ،ص  . 64به نقل از:
E. g. R. Serjeant, "[Review of] Wansbrough, Quranic Studies", J. Royal As. Soc., 1978, p. 76-78.

 . 11ی .کورن و ی .د .نوو" ،رویکردهای روشمند به مطالعات اسالمی" ،ص . 64
 . 12مبانی روششناختی رویکرد «تجدیدنظرطلب» که در متن مطرح شد ،با کمی تلخیص و تصرف برگرفته شده است از :همان ،ص . 1 - 11
.1

برای آگاهی بیشتر از سالمت نصّ قرآن و عصمت پیامبر اسالم(ص) ،رک :سید ابوالقاسم خوئی ،البیان فی تفسیر القرآن( ،قم :مؤسسه احیاء آثار االمام الخوئی1 1 ،ق) ،ص 2 -14؛ سید على حسینى میالنى ،التحقیق فی نفی

التحریف عن القرآن( ،قم :مرکز حقائق االسالمیه1 26 ،ق)؛ فتحاهلل نجارزادگان (محمدى) ،سالمة القرآن من التحریف( ،تهران :پیام آزادى )1 15 ،؛ محمدهادی معرفت ،صیانة القرآن من التحریف( ،تهران :وزارت امور خارجه)1 14 ،؛ سید
حسن طاهرى خرمآبادى ،عدم تحریف قرآن( ،قم :بوستان کتاب)1 5 ،؛ حسن حسنزاده آملى و عبدالعلى محمدى شاهرودى ،قرآن هرگز تحریف نشده( ،قم :قیام)1 16 ،؛ محمدهادی معرفت ،تاریخ قرآن( ،تهران :سمت ،)1 1 ،ص
 151-1؛ محمدهادی معرفت ،نقد شبهات پیرامون قرآن کریم ،ترجمه حسن حکیمباشی و دیگران( ،قم :تمهید ،)1 55 ،ص 1 -14؛ سید رضا مؤدب ،مبانی تفسیر قرآن( ،قم :دانشگاه قم ،)1 55 ،ص 1 - 1؛ محمدعلی رضایی اصفهانی،

مسلمانان با غیرمسلمانان در مورد سیرهی پیامبر(ص) باید گفت که اگر در این مقایسه ،رعایت انصاف و اصولِ حاکم بر آن محقق گردد ،مبنای
یادشده به لحاظ روششناختی مورد قبول مسلمانان خواهد بود .اما در باب مبنای سوم معتقدیم که استفاده از شواهد مادیِ خارجی (باستان-
شناسی ،کتیبهشناسی و سکهشناسی) در کنار دیگر منابع و مستندات مکتوبِ مسلمانان از قرون نخستین اسالم به عنوان شاهد و مؤید خوب و
مفید است ،اما اینکه ،بدون دلیل متقن و استدالل قویِ علمی ،بیان شود که احتمال صحت شواهد خارجی و مادی بیش از منابع مکتوب
مسلمانان است ،برای پژوهشگران قابل پذیرش نیست.

 .2-2دیدگاههای «تجدیدنظرطلبان» و تحلیل آن
برای بررسی دیدگاههای تجدیدنظرطلبان و تحلیل آن ،الزم به بررسی مهمترین شخصیتهای آنان که موارد ذیل است پرداخته شود:

 .1ایگناتس گلدتسیهر
در میان تجدیدنظرطلبان ،ضروری مینماید که نخست از آرا و دیدگاههای ایگناتس گلدتسیهر (1421-15 1/Ignaz Goldziherم)
آغاز نماییم و او بود که در سال 1541م با انتشار جلد دومِ کتاب «مطالعات اسالمىِ»  1خویش ،نخستین تردید را نسبت به اعتبار و وثاقت منابع
قرون نخستین اسالم اظهار نمود و نوعی شکاندیشی و حتی نیستانگاری ( )Nihilismusتاریخی را بنیاد نهاد ] [.او فکر میکرد که متون
مربوط به زندگانی پیامبر(ص) دارای هیچگونه اعتبار تاریخی نیست و صرفاً حاصل تحوالت دینی ،سیاسی و اجتماعی دو قرن اول اسالم
است.

1

 .2هنری المنس
پس از گلدتسیهر ،در اواخر قرن نوزدهم میالدی هنرى المنس (14 1-1562/Henri Lammensم) ،مستشرق فرانسوى در مقالهاى با
عنوان «نحوهی تدوین سیرهی محمد از درون قرآن و سنت» ،16به نظریهی ایگناتس گلدتسیهر (1421-15 1/Ignaz Goldziherم) که در
آن زمان مقبولیت عام یافته بود ،استناد کرد و دیدگاه او را مبنی بر رد کاملِ روایات و احادیث فقهی و کالمی به روایات تاریخی صدر اسالم
نیز تعمیم داد 11.المنس در مقالهای با عنوان «آیا محمد صادق بود؟» به این پرسش پاسخی منفی داد و به همین دلیل ،در دهههای بعد آثارش

منطق تفسیر قرآن (( ،)1قم :جامعة المصطفی العالمیه ،)1 51 ،ص 124-12؛ رضا استادی ،آشنایى با تفاسیر -عدم تحریف قرآن و چند بحث قرآنى( ،تهران :نشر قدس ،)1 5 ،ص  -1؛ حسین جوان آراسته ،درسنامه علوم قرآنی :سطح ،2
(قم :بوستان کتاب ،)1 11 ،ص  2- 1؛ سید ابوالفضل میرمحمدی زرندی ،تاریخ و علوم قرآن( ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،)1 11 ،ص  12-25؛ عبداهلل جوادی آملی ،وحی و نبوت در قرآن،
(قم :مرکز نشر اسراء ،)1 51 ،ص  242-141؛ عبداهلل جوادی آملی ،نزاهت قرآن از تحریف ،تحقیق علی نصیری( ،قم :مرکز نشر اسراء)1 54 ،؛ روحاهلل خمینی ،قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی(س)( ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی(س) ،)1 5 ،ص

 61-؛ محمدباقر شریعتی سبزواری ،وحی و نبوت در نگاه عقل و دین( ،قم :بوستان کتاب ،)1 55 ،ص 116-41؛ محمدتقی مصباح ،آموزش عقاید( ،تهران :سازمان تبلیغات اسالمی ،شرکت چاپ و نشر بین

الملل ،)1 11 ،ص .216-264 ،2 5-2 1 ،216-141

. Ignaz Goldziher, Muhammedanische Studien, 2vols., Halle, 1888-1890. English translation: Muslim Studies, tr. by C. R. Barber & S. M.
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14

Stern. London: George Allen and Unwin, 1967-1971.
16

. Henri Lammens, "Qoran et Tradition, Comment fut Compose la vie de Mahomet", Recherches de science religieuse, li (1910), 26-51.
17
. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 3.

مورد استفادهی پژوهشگران قرار نگرفت؛ زیرا بیطرفی علمی را زیر پا گذاشته بود 15.تأثیر موضع المنس حتی تا نیمهی دوم قرن بیستم میالدی
نیز ادامه داشت؛ تأثیر آن بر کتاب «مسئلهی محمد» اثر رژی بالشر 14غیرقابلانکار است.

21

المنس که مطالعات فراوانی در باب دورهی مکی حیات پیامبر(ص) انجام داده ،برای توصیفات مطرح شده در روایات مربوط به دورهی
مکیِ حیات حضرت محمد(ص) اصالت کمتری نسبت به روایات مربوط به دورهی مدنی قائل است و روایات دورهی مکی را عموماً شامل
شرح و تفسیرهایی از بخشهای مختلف قرآن میداند .ازاینرو ،تمامی اخبار ناظر به فعالیتهای مکی پیامبر(ص) را بیاعتبار دانسته است.

21

کارل هاینریش بِکِر (14 -1516 /Carl Heinrich Beckerم) البته معتقد است که المنس به هیچوجه در شکّاکیت خود ثابت قدم
نبوده ،چرا که او تنها بخشی از روایات اسالمی ،یعنی مطالبی که در آن حضرت محمد(ص) چهرهی مثبتی داشته ،را نفی کرده است 22.گفتنی
است که محققان بسیاری در زمان ویلیام مُنتگمری وات دیدگاههای المنس را بسیار افراطی میدانستند 2 ،اما محققان متأخر تحت تأثیر این
برداشت از او قرار گرفتهاند که حقایق بیشتری را میتوان در دورهی مدنیِ زندگانی پیامبر(ص) یافت.

2

المنس مدعی بود که حدیث ،تفسیر و سیره (زندگینامهی پیامبر(ص)) ،به لحاظ محتوا ،خاستگاه یکسانی دارند؛ و حتی معتقد بود که
تقریباً همهی محتوای سیره ،محصولِ حدیث و تفسیر است .از دیدگاه او ،زندگانی پیامبر(ص) از گزارشات سیرهنویسی تشکیل شده که چیزی
نیست جز مطالب مجعولِ تفسیری که از داللتهای قرآنی برگرفته شدهاند 2 .به بیان دیگر ،المنس از جمله مستشرقانی است که ارزش تاریخیِ
تمامی سیره را نادرست دانسته است 26.وی برخالف دیگر مستشرقانی که زندگی پیامبر(ص) را فقط براساس مجموعههای سیره مطالعه کرده-
اند ،بر این نکته تأکید داشت که عصارهی مطالب سیره از حدیث تشکیل شده و به همین دلیل ،مجموعههای حدیثی را از طیف منابع مورد
استفادهی خود خارج نکرد.

21

 .3یوزف شاخت
یوزف شاخت (1464-1412/Joseph Schachtم) ،مستشرق هلندى ،معتقد است روایاتى که با سلسله سند خود به پیامبر(ص) یا یکى
از صحابه مىرسند ،در واقع محصول تحوالت سیاسى ،فقهى و کالمى قرن دوم هجرىاند و ارزش تاریخى عصر پیامبر(ص) را ندارند.
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. Regis Blachere, Le Probleme de Mahomet, Paris: P.U.F., 1952.

.21

19

در نیمهی نخست قرن بیستم میالدی چندین کتاب در باب سیرهی پیامبر اسالم(ص) در غرب نگاشته شد که نگارندگان آنها در اعتبار روایات سیره و مغازی دچار تردید شدهاند .با این حال ،چندان بر این نکته اصرار نورزیده ،بلکه آثار

خویش را براساس مفاهیم و باورهای کلیِ برآمده از همین روایات سیره و مغازی تدوین نمودهاند .کتاب «مسئلهی محمد» اثر رژی بالشر ،مترجم فرانسوی قرآن کریم و محقق در فقهاللغه و ادبیات عرب در سال 14 2م ،مهمترین کتاب از این
دست است که در آن فصل مهم و سودمندی در باب «سیرهنگاری انتقادی» آمده است (سیرهپژوهی در غرب؛ گزیدهی متون و منابع ،ص .)16
21

. Uri Rubin, "Introduction: The Prophet Muhammad and the Islamic Sources", xvii. On Lammens` approach see reference in F. E. Peters,
"The Quest of the Historical Muhammad", International Journal of Middle East Studies, 23 (1991).
22
. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 5.
23
. Uri Rubin, "Introduction: The Prophet Muhammad and the Islamic Sources", xvii. For details see G. Levi della Vida, "Sira", in
Encyclopaedia of Islam, 2ed edition, Leiden: E. J. Brill, 1934, vol. iv, p. 441.
24
. Uri Rubin, "Introduction: The Prophet Muhammad and the Islamic Sources", xvii.
25
. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 3.
26
. Uri Rubin, "Introduction: The Prophet Muhammad and the Islamic Sources", xxiv.
27
. Ibid., xxvii.

 . 25در این باره ،نک :اثر مفید ذیل که حاوی دیدگاه کامل غربیان در این مورد است .ذکر این نکته نیز ضروری است که محققان مسلمان نیز خود به مسئله-
ی شفاهی بودن متون اسالمی توجه دارند ،اما آنچه دیدگاههای آنان را از آرای غربیان متمایز میکند ،عدم افراط محققان مسلمان در بیاعتبار دانستن متون
اسالمی است .برای مثال ،رک :شاکر مصطفی ،التاریخ العربی و المورخون( ،بیروت :دارالعلم للمالیین145 ،م) ،ج  ،1صص

 1به بعد.

Herbert Berg, The Development of Exegesis in Early Islam, Curzon, 2000.

البته عبدالعزیز دوری در مقالهای با عنوان «الزهری ،مطالعهای در مورد سرآغاز تاریخنگاری اسالمی» 24پاسخی درخور به نقد شاخت داده
است] [.
دغدغهی اصلى شاخت ،مبادى فقه اسالمى و به ویژه جایگاه شافعى در تحوالت فقه اسالمى بود .شاخت بر این نکته تأکید مىکرد که
احادیث نبوى -همراه با قرآن -پایهی اساسى فقه اهل سنت را تشکیل ندادهاند ،بلکه این روایات پس از تأسیس برخى نهادهاى فقهى و حقوقى
در جامعهی اسالمى ساخته شده و رواج یافتهاند و سپس اسنادی قهقرایى برای آنها برساخته شده است 1.با آنکه استنتاجات افراطى شاخت
عمدتاً از مطالعهی روایات فقهى به دست آمده بود ،اما وی مدعى صحت نظریهی خود در عموم روایات صدر اسالم شد و حتى در دو مقالهی
خویش کوشید آن را دربارهی برخى روایات مغازى نیز اثبات کند 1.چنین دیدگاهی به استناد کالمِ برخی از مستشرقان ،متکلمان و
اندیشمندان اسالمی نادرست است که در بخش نقدها خواهد آمد .شاخت نیز شکّاکیتی مشابه المنس نسبت به روایات تاریخی اسالم دارد .با
وجود این ،نقطهی آغازینِ شکّاکیت او ادعای المنس نبود؛ بلکه او کوشید یافتههای خود پیرامونِ مبادی فقه اسالمی 2را به موضوع سیره
تعمیم دهد .او معتقد بود تا مادامی که عکس آن به اثبات نرسیده ،میبایستی تکتک احادیث نبوی به عنوان حربهای فقهی و جعلی تلقی
شود که بعدها به قالب بیان در آورده شده است.

 .4جان وَنزبُرو
در دهههاى  1411و 1451م ،کتابهایی در باب سیرهی پیامبر(ص) و تاریخ اسالم به چاپ رسید که مؤلفان آنها دیدگاههاى ایگناتس
گلدتسیهر (1421-15 1/Ignaz Goldziherم) و یوزف شاخت (1464-1412/Joseph Schachtم) را به گونهاى منسجمتر پذیرفته
و ارائه کردند .وجه مشترک تمامی آنان این بود که در بازسازى سیرهی پیامبر اسالم(ص) و حوادث قرن نخست هجرى ،روایات منقول در

منابع قرون نخستین اسالم را به عنوان منبع تاریخى قبول نداشتند .پیشوای آنها خاورشناسی به نام جان وَنْزبُرو ( John
2112-1425/Wansbroughمیالدی) بود که در سال 1456م بحث از معضل وثاقتِ منابع قرون نخستین اسالم را به شکل افراطی مطرح
نمود و اندکی بعد در دههی 1451م با انتشار آثار دیگر شکّاکان افراطی ،یعنی پاتریشیا کِرونه ( /Patricia Croneمتولد

14م) ،مایکل

کوک ( /Michael Cookمتولد 14 1میالدی) و اُری رُبین ( /Uri Rubinمتولد 14 1میالدی) بر دیدگاه وی تأکید شد

. See A. A. Duri, "Al-Zuhri: A Study on the Beginnings of History Writing in Islam", BSOAS, xix (1957): 1-12.

. 1

مرتضی کریمینیا ،سیرهپژوهی در غرب؛ گزیدهی متون و منابع ،ص 11-16؛ هارالد موتزکی ،زندگینامهی حضرت محمد(ص)؛ بررسی منابع ،ص 11.

. 1

سیرهپژوهی در غرب؛ گزیدهی متون و منابع ،ص 11؛ زندگینامهی حضرت محمد(ص)؛ بررسی منابع ،ص ( 11به نقل از:

29

Joseph Schacht, "A Revaluation of Islamic Tradition", Journal of the Royal Asiatic Society 49 (1949), 143-154; idem, "On Musa b. Uqba`s
Kitab al-Maghazi", Acta Orientalia 21 (1953), 288-300(.
. J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford: Clarendom Press, 1950.
. The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 3-4.

.
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Martin Forward, Mohammed, der Prophet des Islam. Sein Leben und seine Wirkung, Freiburg 1998, p. 152.

که واکنشهایی از سوی یوزف فاناِس ( /Josef van Essمتولد

14میالدی) و به خصوص ویلیام مُنتگمری وات 6و روبرت

سرجینت (144 -141 /Robert Bertram Serjeantم) به همراه داشت.

1

جان وَنْزْبرو در کتاب «محیط فرقهاىِ» 5خود با روش

خاص خویش ،یعنى تحلیل ادبیِ متون حدیثى ،هرگونه بازسازى تاریخى در باب حوادث صدر اسالم را کنار مىگذارد 4.وى نخستین بار
اصطالح «تاریخ نجات» 1را در توصیف متون و منابع سدههای نخست هجری به کار برد و معضل وثاقت منابع را به صورت جدی مطرح کرد.
از دیدگاه وی ،منابع تاریخیِ مربوط به حجازِ قرن هفتم میالدی ،اصالتاً ادبی و تفسیریاند؛ و گزارشهای روایی از تاریخ صدر اسالم را باید به
عنوان «تاریخ نجات» ( )Salvation Historyخواند؛ و بررسی و تفسیر چنین گزارشهایی موضوعِ نقد ادبی است ،نه تاریخنگاری 1.به
اعتقاد وَنزبُرو ،برخالف تصور پیشینیان ،منابع قرون نخستین اسالم در صددِ بیان آنچه واقعاً در صدر اسالم روى داده است نیستند ،بلکه صرفاً
نشان مىدهند که مؤلفان متأخرِ آنها چه مىاندیشیدهاند .بنابراین ،ما شاید هرگز نتوانیم دریابیم که در واقع در صدر اسالم چه روى داده است؛
همهی آن چیزی که در دسترس ماست ،این است که بدانیم به اعتقاد نسلهاى متأخر در قرن نخست هجری چه روی داده است.

2

 5و  .6پاتریشیا کِرونِه و مایکل کوک
دو شاگرد جان وَنْزْبرو به نامهاى پاتریشیا کِرونه (/Patricia Croneمتولد

14م) و مایکل کوک (/Michael Cookمتولد

14 1م) در کتاب مشترک و افراطىشان« ،هاجریسم»  ،کوشیدهاند به گونهاى بازسازىِ بیرونى در تاریخ صدر اسالم دست بزنند .ایشان در
این راه افراطى خود ،عمدتاً بر منابع غیراسالمى چون کتیبهها ،سنگنبشتهها و شواهد سکهشناختى از محیط پیرامونى جهان اسالم تکیه کردند
که هرچند اعتبار منابع اسالمى را نداشتند ،اما به نظر شواهد و مدارکى بىطرف و خنثى مىآمدند .افراط ایشان به جایی رسید که دیگر وثاقت
متن قرآن کریم را ،حتى در بازنمایى تعالیم و مواعظ پیامبر اسالم(ص) ،نیز مورد تردید قرار دادند .با این حلقه از مستشرقان و سیرهنگاران
 .فان اِس در کتاب خویش در موضوع حدیث ،از روش تحلیل متن و سند در ارزیابی احادیث بهره میگیرد و بر پایهی همین روش دیدگاههای شاخت را
در زمینهی آغاز و گسترش احادیث تضعیف میکند (سهیال شینی میرزا" ،خاورشناسی و حدیث" ،ص  .)122-121مشخصات کتابشناختی کتاب وی بدین
شرح است:
Josef van Ess, Zwischen Hadith und Theologie: Studien zum Entstehen prädestinatianischer Überlieferung, Berlin & New York: De Gruyter,
1975.
36
. W. M. Watt, "The reliability of Ibn-Ishaq`s sources", in Fahd (1983: 32).
37
. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 5.
38
. John Wansbrough, The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History, Oxford: Oxford University Press,
1978.

.2
.

سیرهپژوهی در غرب؛ گزیدهی متون و منابع ،ص 15؛ هارالد موتزکی ،زندگینامهی حضرت محمد(ص)؛ بررسی منابع ،ص 12؛ .Uri Rubin, "Introduction: The Prophet Muhammad and the Islamic Sources", xxi

 .Salvation Historyمنظور از «تاریخ نجات» ،تصور تاریخ است ،آنچنان که اراده ی نجات خداوند آن را حیات بخشیده است که خود با اجرای طرح کاملی برای هدایت به منصهی ظهور رسیده است .در حالی که این تصور ،تعمق

دربارهی نفس نبوت و پیامبر(ص) را به دنبال دارد ،اما با تحقق تاریخیِ نبوت او بیارتباط نیست (زندگینامهی حضرت محمد(ص)؛ بررسی منابع ،ص .)4

. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 9.
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 .سیرهپژوهی در غرب؛ گزیدهی متون و منابع ،ص  .15براى گزارشى به فارسى ،البته ناقص ،از دیدگاههاى جان ونزبرو ،رک :اَندرو ریپین" ،تحلیل ادبى
قرآن ،تفسیر و سیره :نگاهى به روششناسى جان ونزبرو"( ،ترجمه مرتضى کریمىنیا) ،فصلنامه پژوهشهاى قرآنى2 ،ـ 141 :)1 14( 2ـ.211
 . 6کرونه و کوک ،در حقیقت ،دیدگاههای هنری المنس و بکر را گسترش داده و مطرح کردهاند .رک:
W. Montgomery Watt, "The Reliability of Ibn Ishaq`s Sources", La Vie du Prophete Mahomet, Colloque de Strasbourg (octobre 1980), Paris,
1983, 31-43.

تالش وات اثبات وجود روایات مستقل از ابن اسحاق قبل از تدوین کتاب خود با تکیه بر باب المغازیِ کتاب بخاری است.
. Patricia Crone & Michael Cook, Hagarism: The Making of Islamic World, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
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غربى ،آخرین و معتبرترین منبع در ثبت تاریخ صدر اسالم ،یعنى قرآن کریم نیز از دسترس خارج شد و در نتیجه ،امکان تدوین سیرهاى از
حضرت محمد(ص) عمالً منتفى شد .اما این تصویری که کرونه و کوک با اقتباس از متون غیراسالمی از تاریخ صدر اسالم و سیرهی
پیامبر(ص) ترسیم نمودند ،به حدی باطل بود که هیچ اسالمشناس دیگری آن را نپسندید و از آن دفاع نکرد 6.البته دیدگاه کرونه و کوک
مورد نقد جدی مسلمانان واقع شده است که در بخش نقدها بدان پرداخته خواهد شد .تردیدها دربارهی وثاقت روایات صدر اسالم ،پس از
انتشار کتاب «تجارت مکه».

1

[ ] اثر پاتریشیا کِرونه به طور چشمگیری شدت گرفت 5.نقد گزنده و اهانتآمیز روبرت برترام سرجینت با

عکسالعمل تند و شدید ،اما منفعالنه و تدافعی کِرونه رو به رو شد.

4

سرجینت نیز همانند وات عالقهمند به اصل

روششناسانهی شناختِ واقعیات تاریخی ذیل است که« :از لحاظ روششناختی ،ما چارهای نداریم جز اینکه با این فرض کار را شروع کنیم
که یک روایت گزارشی اصیل از یک «واقعیت» ( )Factاست ،مگر اینکه اعتبار یا ساختگی (بیاعتباری) قسمتی یا تمامی آن به خاطر
گرایش آشکار به یک طرف منازعه اثبات شود» 1.او کِرونه را به سبب غفلت از این اصل متهم میکند .کِرونه در دفاع از خود تأکید میکند
که گرچه پیشفرض او در کتاب اولش« ،هاجریسم» ،تردید در منابع اسالمی بوده است ،در کتاب «تجارت مکه» در پی بررسیهای دقیق نتیجه
میگیرد که تحلیل او از منابع ،منجر به قضاوتی منفی دربارهی اعتبار آنها شده است 1.ریشار بولیه (/Richard W. Bullietمتولد 14 1م)
در مقالهای با عنوان «مروری بر کتاب تجارت مکه» نظریات کرونه را نقد کرده است 2.فکتور سحاب ،محقق دیگری است که با بررسی
تفصیلی تجارت مکه و مسئلهی کوچهای زمستانی و تابستانی اهالی مکه ،بخشی از کار خود را به نقد آرای کرونه اختصاص داده است .اُری
رُبین نیز در مقالهای با عنوان «تجارت مکه و تفاسیر قرآنی» نکاتی دربارهی آیهی  145سورهی بقره و مطالبی در نقد کرونه بیان داشته است.

 .سیرهپژوهی در غرب؛ گزیدهی متون و منابع ،ص 14-15؛ زندگینامهی حضرت محمد(ص)؛ بررسی منابع ،ص 1 -12؛ همچنین رک :ی .کورن و ی.
د .نوو" ،رویکردهای روشمند به مطالعات اسالمی"( ،ترجمه شادی نفیسی) ،آینه پژوهش 5 - 66 :)1 51( 11 ،؛ مرتضی کریمینیا" ،سیری اجمالی در
سیرهنگاری پیامبر اسالم(ص) در غرب" ،کتاب ماه دین .44-4 :)1 5 ( 11 -111 ،آقای کریمینیا در تدوین این مقاله عالوه بر مقدمهی کتاب هارالد
موتسکی با مشخصات کتابشناختی زیر:
Harald Motzki (ed.), The Bibliography of Muhammad: The Issue of the Sources, Leiden: E. J. Brill, 2000, pp. xiv-xv.

از مقدمهی ویراستار آقاى اُرى رُبین بر کتاب «زندگانى محمد» بهره برده است .مشخصات کتابشناختى این اثر چنین است:
Uri Rubin (ed.), The Life of Muhammad, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 1998.

 . 6نادر پورنقشبند" ،نحوه برخورد اسالمشناسان غرب با سیره رسول اکرم(ص)" ،ص .11
. P. Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam, Princeton, NJ, 1987.

47

48

. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 8.
. Ibid.. See P. Crone, "Serjeant and Meccan trade", Arabica 39 (1992), 216-40.
50
. W. Montgomery Watt, 'The reliability of Ibn-Ishaq`s sources', in Fahd (1983: 32).
51
. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 8.
49

 . 2محمدکاظم رحمتی" ،پژوهشهای سیره در مطالعات اسالمی با تکیه بر مکتب بیتالمقدس" ،ص  .15به نقل از:
Richard W. Bulliet, "Book Review", International Journal of Islamic and Arabic Studies, 4(2) 1987, pp. 69-72.

 .فکتور سحاب ،ایالف قریش( ،بیروت :المرکز الثقافی العربی1442 ،م) ،صص  . 2- 21همچنین بخش مأخذشناسی کتاب سحاب فهرست مفصلی از
برخی مقاالت تحقیقی در مورد تجارت مکه را دربردارد (رک :همان ،ص .) 5- 1
 .محمدکاظم رحمتی" ،پژوهشهای سیره در مطالعات اسالمی با تکیه بر مکتب بیتالمقدس" ،ص  .15به نقل از:
Uri Rubin, "Meccan Trade and Quranic exegesis (Quran 2: 198)", BSOAS, 53 (1990): 421-428.

کِرونِه براساس مثالهای جداگانه ،معتقد است که روایات اسالمی ،خیالی ( ،)Unrealisticپر از تناقض ( ،)Contradictionبی-
ثبات ( )Inconsistencyو نامتعارف ( )Anomalyاست .او این وضعیت را براساس مجموعهای از رخدادهای تاریخی (تحوالت
اساسی در دین ،سیاست و اجتماع پس از ظهور اسالم) و روشهای نقل (نشر شفاهی کلمات قصار و گزارشها) توضیح میدهد 6.طبق نظر
کِرونِه ،راویان حرفهای (قُصّاص) به دلیل دستکاری و شاخ و برگ دادن به روایاتی که از طریق آنها نقل میشد درخور نقد و سرزنش هستند.

1

کوک نیز معتقد است که هیچ معیار عینی برای ارزیابی وثاقت در بررسی نوشتههای قرنهای اول و دوم هجری وجود ندارد 5.هر دو دانشمند
بارها تأکید میکنند که برای تشخیص صحت تاریخی ،بایستی در منابعی خارج از حوزهی اسالم (شاهد بیرونی،)External Evidence :
همانند آثار بهدستآمده از باستانشناسی یا متون غیر اسالمی کاوش کنیم.

4

مایکل کوک در کتاب خود با عنوان «محمد» 61که آن را به تنهایى در سال 145م منتشر ساخت ،برخالف اثر مشترک قبلىاش با خانم
پاتریشیا کرونه ،یعنی «هاجریسم» ،61صرفاً به تحلیل سیرهی پیامبر(ص) بر مبناى قرآن کریم و منابع متداول میپردازد و به هیچ روى اعتبار منابع
را مورد سنجش و ارزیابی قرار نمیدهد .او در این کتاب تنها به بازگویى و بازنمایى محتواى منابع قرون نخستین اسالم مىپردازد ،اما سرانجام
به این نتیجه میرسد که منابع و مدارک سیره نه تنها مشکوک و غیرقابلاعتمادند ،بلکه در بزنگاههاى حساس گمراهکنندهاند و عمالً اعتبار
تاریخى ندارند! 62این دیدگاه کوک نیز مانند دیدگاههای قبلیاش مورد نقد جدی اندیشمندان مسلمان قرار گرفته است که در بخش نقدها
بدان پرداخته خواهد شد.

اما باید اشاره کرد که تئودور نُلدکه (14 1-15 6/Theodor Noldekeم) و کارل هاینریش بِکِر ( Carl Heinrich
14 -1516/Beckerم) ،برخالف شکّاکان افراطی ،موضعی معتدالنه نسبت به روایات تاریخ صدر اسالم و سدههای نخست هجری اتخاذ
کردند 6 .نُلدکه بر پایهی مثال های خاصی اثبات کرد که لئونه کایتانی و هنری المنس در غالب موارد دچار شکّاکیت ()Skepticism
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. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 5.
. Ibid..
57
. Ibid..
56

کِرونِه در آثار بعدیاش« ،بردگان بر اسبها» (1451م) و «تجارت مکه» (1451م) ،همچون کتاب «هاجریسم» در ردِ منابع تاریخی صدر اسالم خیلی محکم و
استوار نیست (1411م) :از یک سو ،او اصالت و کارآمدی آنها را در مقام نظر رد می کند ،در حالی که از سوی دیگر ،در تحقیقش به آنها اعتماد میکند-
چیزی که او خود (قس :بردگان بر اسبها ،ص  )1و منتقدانش از آن آگاه هستند .موتسکی در بازنگری کتاب «تجارت مکه» (1454م :ص  )226مینویسد:
«نظریهی پاتریشیا کِرونِه  ...با فهم خودش از این منابع تضعیف میشود؛ او مجبور میشود «حقایق» را از آن منابعی اخذ کند که معتقد است بیحاصلی و
ناکارآمدی آنها ثابت شده است» .در بازنگری کتاب «بردگان بر اسبها»« :البته ما میتوانیم سؤال کنیم که :اگر بخشی از تاریخنگاری عربی تأیید شود ،آیا ما
شکّاکیت خود نسبت به بقیه را که به دالیلی پایه و اساس ندارد ،از حد میگذرانیم؟» ( Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and

.)Authenticity, p. 5, fn. 61
58

. Ibid., p. 5.
. Ibid..
60
. Michael Cook, Muhammad, Oxford: Oxford University Press, 1983.
61
. Patricia Crone & Michael Cook, Hagarism: The Making of Islamic World, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
59

 . 62مرتضی کریمینیا ،سیرهپژوهی در غرب؛ گزیدهی متون و منابع ،ص 14؛ هارالد موتزکی ،زندگینامهی حضرت محمد(ص)؛ بررسی منابع ،ص 1؛
همچنین :رک :ی .کورن و ی .د .نوو" ،رویکردهای روشمند به مطالعات اسالمی" ،ص  15- 11؛ مرتضی کریمینیا" ،سیری اجمالی در سیرهنگاری پیامبر
اسالم(ص) در غرب" ،ص 44-4؛ مرتضی کریمینیا" ،سیرهنگاری پیامبر اسالم در غرب" ،آینه پژوهش.)1 51( 65 ،
. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 3.
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تئودور نُلدکه (14 1-15 6/Theodor Noldekeم) در عین حال که بر واقعیت و حقانیت الهام پیامبرانهی حضرت محمد(ص) تأکید میکند و احتمال بیماری
صرع او را رد می کند ،بر آن است که او دستخوش هیجانات و عواطف زورآوری بوده است که سرانجام او را به آنجا میرساند که باور کند با غیب و

افراطی شدهاند .بِکِر نیز دریافت که هنری المنس فقط روایاتی را نقل کرده که پشتوانهی مدعایش بود (چون برای المنس به عنوان یک
کشیش کاتولیک ،روایاتی مهم بود که حضرت محمد(ص) در آنها جلوهی نامطلوبی داشت) و هر مطلبی را که با آن در تناقض بود (یعنی
روایاتی را که در آنها حضرت محمد (ص) چهرهی مثبتی داشت) رد میکرد 6 .تا دههی 1411م ،دیدگاههای معتدالنهی نُلْدکه و بِکِر حاکم

بود،چنانکه میتوانیم آن را در اظهارات انتقادی مؤلفانِ سیرههای مهم دربارهی حضرت محمد(ص) مانند فرانتس بوهل ( Frants
14 2-15 1/Buhlم) ،ویلیام مُنتگمری وات (2116-1414/William Montgomery Wattم)  6و رودی پارِت ( Rudi
145 -1411/Paretم) آشکارا ببینیم.
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دور دوم تردیدها نسبت به اعتبار روایات تاریخی صدر اسالم در دهههای  1411و 1451م به وقوع پیوست .طلیعهی این تردیدها ،منازعهای
میان آلبِرِشت نُت (1444-14 1/Albrecht Nothم) و اورسوال سزگین (/Ursula Sezginمتولد 1411م) دربارهی گزارشهای مربوط
به دوران خالفتِ صدر اسالم بود 61.نُت که به طور خاص به «تئوری مکتب» یولیوس ولهاوزن (1415-15 /Julius Wellhausenم)
میپردازد 65،مطالعهی خود را با تحلیل روایات مستقل راجع به فتوحات صدر اسالم آغاز میکند .او چنین دریافت که روایات در سیر طوالنی-
شان از نخستین راوی تا گردآورندهی روایت در معرض فرآیند «جعل و تحریف» ( )Falsificationقرار داشتهاند 64.این تحریفات -یا
ترجیحاً تغییرات ( -)Modificationدر اثر اموری چون تلخیص ( ،)Summarizationتبویب ( ،)Systematizationتفصیل

( ،)Amplificationاجمال ( ،)Abridgementترتیب زمانی نادرست ( ،)False Chronologicalچینش واقعی ( Factual
 ،)Arrangementحذف ( ،)Omissionجعل ( )Inventionو دستکاری و ادراج ( )Manipulationرخ داده است 11.البته
گرچه در تاریخ صدر اسالم به ویژه در نقل روایات اهل سنت مواردی از جعل وجود دارد ،اما به علت سه قرن حضور امامان معصوم(ع)،
روایات شیعه از سالمت بیشتری برخوردار است 11و محققان امروزه به بررسی سندی و متنی روایات میپردازند.

الوهیت تماس دارد (ریچارد بل ،درآمدی بر تاریخ قرآن ،ص  .) 6این بدین معنی است که پیامبر(ص) به توهمی قوی دچار شده بود؛ توهم اینکه خدا یا
جبرئیل به او پیام میدهد ،اما واقعیت نداشت.
64
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65
. W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, Oxford: Clarendon Press, 1953, pp. xiff.; idem, Muhammad at Medina, Oxford: Clarendon
Press, 1956, pp. 336ff..
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. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 4.
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 . 65از نظر ولهاوزن ،احادیث به دو دستهی اصلی قابل تقسیماند :مطالبی که توسط بزرگان مکی و مدنی (حجازی) ،همچون ابن اسحاق و واقدی نقل شده ،و
مطالبی که توسط دانشمندان عراقی ،مانند ابومخنف و سیف بن عمر نقل شده است .ولهاوزن دستهی اول از این دو گروه را مقدم میدارد و این مطالب را که
توسط دستهی دوم تحت عنوان «افسانهای» نقل شده ،طبقهبندی میکند .از سوی دیگر ،نُت نشان داده است که قضاوتها باید مبتنی بر احادیث مستقل باشد،
نه مکاتب ،زیرا از نظر وی ،هر دوی این مکاتبِ قانونی و مشهور غالباً به احادیث یکسانی استناد کردهاند (.)Ibid., p. 4, fn. 35
 . 64شوئلر در این باره و بیشترِ مطالب دیگری که نُت بیان کرده ،با او موافق هست .اما او چون معتقد است که ما با جعلهای عمدی و آگاهانه مواجه نیستیم،
تعابیر «اصالح» و «فرآیند تغییر» را ترجیح میدهد .اینکه این مطالب در راستای دیدگاههای خود نُت است میتواند در نقل قول زیر از جدیدترین چاپ
انگلیسی کتابش (  :144ص  )6دیده شود« :چنانچه در این کتاب به کار رفته ،مفهوم «جعل و تحریف» به نتایج کار راویان اشاره میکند ،و نه انگیزههایشان.
به بیان دیگر ،منظور انتقال این فکر یا مفهوم نیست که مؤلفان به عمد و با عزمی راسخ به جعلِ روایات دروغ و گمراهکننده از حوادث گذشته پرداختهاند،
بلکه مدعی است که نتایج این روشها این است که آنها مطالبشان را جهت ارائه ی تصویری از حوادث تاریخی به کار گرفتند که بسیار تحریف شده ،یا
حتی کامالً نادرست بودند» (.)Ibid., p. 4, fn. 36
. Ibid..
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 . 11رک :سید رضا مؤدب ،تاریخ حدیث( ،قم :مرکز جهانی علوم اسالمی ،)1 5 ،ص 5 -2؛ مجید معارف ،تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی،
(تهران :کویر ،)1 55 ،ص 244-211؛ نهله غروی نائینی ،تاریخ حدیث شیعه (تا قرن پنجم)( ،قم :شیعهشناسی ،)1 56 ،ص . 2 -14

باید اشاره نمود که متأسفانه دیدگاههای آلبِرِشت نُت تأثیر بسیاری بر تحقیقات بعدی در حوزهی تاریخنگاری صدر اسالم گذاشته و تأثیر
آن در پژوهشهای انگلیسیزبان ( 12)Anglophoneبیشتر از تحقیقات آلمانیزبان گسترش یافته است .برای نمونه ،از دو تحقیق که
نویسندگان آن رویکرد نُت را اتخاذ کرده و بسط دادهاند یاد میکنیم:
 .1تحقیق اِال الندو -تاسِرون ( )Ella Landau-Tasseronبر پایهی یک فقره از سیره ،به زعم خود ،اثبات کرده که تغییرات عمده در
دادههای تاریخی نه تنها به واسطهی تحریفات جانبدارانه ( )Tendentiousصورت گرفته ،بلکه فرآیند ویرایش (( )Redactionبه
خصوص در مورد واقدی) نیز در آن مؤثر بوده است.
 .2لورنس کُنْراد (/Lawrence I. Conradمتولد 14 4م) ظهورِ گزارشهای کامالً غیرتاریخی ( )Ahistoricalدر مورد وقایع
تاریخی را توضیح داده است ،که چیزی جز مجموعهای از سنتهای ادبی و "مضامین تکرارشونده" نیست .او توانسته منابع مسیحی -سریانی
قدیمتر را بررسی کند ،که از لحاظ زمانی نزدیکتر به وقایع بوده و در مقایسه با تاریخنگاری اسالمی وفاداری بیشتری دارند .با توجه به تحلیل
ایشان از مطالب اخذشده از واقدی ،باید اذعان کرد که یافتههای الندو -تاسِرون و کُنراد بیشتر از متون فراهم آمده توسط واقدی برگرفته شده-
اند که البته نزد اکثر محققان اسالمی اعتباری ندارند.

1

نتایج نُت مورد نقد و ارزیابی اورسوال سزگین قرار گرفت و یک تحقیق از او راجع به روایات تاریخی اسالم پیرامونِ خلفای نخستین منتشر
شده است 1 .در اینجا فقط بر جنبهی مورد اختالف آنها تمرکز میکنیم؛ یعنی ارزیابی هر یک از آنها از انتقال روایات مستقل از نخستین راوی
تا گردآورندهی روایت .طبق نظر سزگین ،ما هیچ دلیلی برای مسلّم گرفتن «فرآیند تحریف» نداریم .او میپذیرد که متن روایت نخستین
راوی -موادش معموالً حاوی گزارشهای (درست یا ادعاشدهی) شاهدان عینی است -همیشه خالی از سرزنش و انتقاد نیست؛ [یعنی] او تالش
برای تزئین و شاخ و برگ دادن ( ،)Embellishmentکاستن ( )Extenuationیا هر نوع دستکاری مشابه در متن را منکر نمیشود؛ اما
معتقد است پس از این مرحله ،متون برطبق نظامی «مبتنی بر نقل مؤمنانه و قابلاعتماد» ( )Faithful Transmssionانتقال یافته است و این
بدین معناست که دخالت گردآورندگانِ منابع در متون محدود به جملهبندی روایاتی است که از ناقالن گرفتهاند که بدون توضیحی مناسب
نمیتوانست تغییر کند.

1

تیلمان ناگل (/Tilman Nagelمتولد 14 2م) یکی از سیرهپژوهان معاصر است که اخیراً دو تکنگاری در مورد حضرت محمد(ص)
منتشر کرده است 16،که فقط یکی از آنها مورد بحث ماست[« :حضرت] محمد[ص] :زندگی و افسانه» که یک زندگینامهی هزارصفحهای و
بسیار عالمانه از پیامبر(ص) است 11.گرگور شوئلر دربارهی این اثر میگوید« :خوشحالی اولیه در مورد این اثر که به نظر میرسید سنت قابل-
احترامِ آلمانی در تحقیق پیرامونِ زندگانی [حضرت] محمد[ص] را از سر گرفته است به زودی بر باد میرود :هرچند ناگل در چند صفحه در
مورد تحقیقات معاصر بحث میکند ،اما ظاهراً از برخی یافتههای بنیادینِ تحقیقات اخیر ،به خصوص در زمینهی تاریخ نقل آگاه نیست .به نظر
میرسد او آگاهانه نتایج مطالعات جدید و مهمی را که با نظریاتش در تضاد است نادیده میگیرد».

15

 . 12نوشتههایی که به زبان انگلیسی نوشته شده ،چه مؤلف خود انگلیسی باشد یا غیرانگلیسی.
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ناگل تأکید میکند که ما باید «نقاب (مطالب) غیرتاریخی» ( )Veil of the Unhistoricalرا کنار بزنیم تا به حقایق تاریخی صدر
اسالم راه یابیم یا آنها را درک کنیم .این نقاب شامل گرایشی به غیرتاریخی نشان دادنِ شخصیت حضرت محمد(ص) (نابودی تاریخ:
 14)Destruction of Historyاز یک سو و «اصول شکلگیری افسانهای» ( )Legendary Formation Principlesخاص که
توسط ناگل مطرح شده از سوی دیگر و از همه مهمتر «تنزل درجه مکه به شهری مطلقاً بد» 51میباشد 51.طبق نظر ناگل ،خودِ پیامبر(ص) این
فرآیند تحریف تاریخی را آغاز کرد و لذا تاریخنگاری از همان ابتدا تغییر کرد 52.ناگل با فاکتورگیری از «اصول شکلگیریِ» حاکم بر منابع
رایج اسالمی و با حذف تحریفاتِ ناشی از آن ،امیدوار است بتواند رویدادهای واقعی را بازیابی کند .به عالوه ،این نویسنده چهرهای به شدت
منفی از پیامبر(ص) ترسیم میکند؛ سرتاسر کتاب او پر از دیدگاههای به شدت انتقادی دربارهی اسالم است 5 .شایان ذکر است که اغلب
دیدگاههای ناگل نادرست بوده که در بخش نقدها به نادرستی آن اشاره خواهد شد.

 .3-2نظریهی «شکّاکیت نوین»
نسل جوانترِ تجدیدنظرطلبان پس از جان وَنْزبُرو (2112-1425/John Wansbroughم) و شاگردانش پاتریشیا کِرونه ( Patricia
/Croneمتولد

14م) ،مایکل کوک (/Michael Cookمتولد 14 1م) خود را «شکّاکان نوین» ( )New Scepticsنامیدند که

عبارتند از :یهودا د .نِوو (1442-14 2/Yehuda D. Nevoم) ،یودیت کورن (1456-14 /Judith Korenم) ،نُرمَن کالدِر

(1445-14 1/Norman Calderم) ،هربرت بِرگ (/Herbert Bergمتولد 1411م) ،فرانسیس ادواردز پیترز ( Francis
 /Edwards Petersمتولد 1421م) ،کارل -هاینتس اُهلیش (/Karl-Heinz Ohligمتولد 14 5م) ،جرالد هاوتینگ ( Gerald R.
/Hawtingمتولد

14م) ،ویم راوِن (.)Wim Raven

فِرِد مکگِرو دونر (/Fred McGraw Donnerمتولد

14م) این شکّاکیت نوین را چیزی شبیه به یک پارادایم (الگوی اصلی:

 )Paradigmعلمی میداند که جایگزینِ الگوی قدیمیترِ «نقادیِ روایت» ( )Tradition-Criticalشده است که با ایگناتس گلدتسیهر

(1421-15 1/Ignaz Goldziherم) ،آلبِرِشت نُت (1444-14 1 /Albrecht Nothم) ،مناخیم ی .قسطر ( Menachem J.
 )Kisterو مکتبش پیوند دارد .دونِر هنرى المنس (14 1-1562/Henri Lammensم) را به عنوان یک پیشگام و یوزف شاخت
(1464-1412/Joseph Schachtم) را نخستین نمایندهی شکّاکیت نوین میداند.

5

نوع شکّاکیتی که وَنْزبُرو ،کِرونه و کوک طرفدار آن بودند -ابتکاری نو نبود ،بلکه در اواخر دههی 1411م احیا شد ،با استداللهای جدید
تحکیم یافت و محورِ بحثهای علمی بینالمللی قرار گرفت -در دهههای  1451و 1441م گسترش بیشتری یافت .حتی اخیراً این شکّاکیت
شکل افراطیتری به خود گرفته است .یوزف فاناِس (/Josef van Essمتولد

14م) به درستی خودبینیِ برخی از نمایندگان این دیدگاه را

که سعی داشتند نظر خود را به عنوان تنها تفسیر هوشمندانه از منابع جا بیندازند ،نقد کرده است.

 .Die Vernichtung der Geschichte . 14فرضیهی پشت این برچسب ،بسیار دشوار و پیچیده است و در این فُرم کلی که ناگل آن را پیش میبرد ،کامالً
نادرست است .گُرکِه ثابت کرده است که این شاهد اصلی ناگل را در دفاع از ایدهاش ذکر میکند ( حدیثی که برطبق آن یک مؤمن مجاز است که گوشت
شکار بخورد ،اما تا مادامی که در حال احرام است او شخصاً نمیتواند شکار کند) که دقیقاً خالف آنچه را که ناگل ادعا میکند نشان میدهد؛ در واقع ،این
یک حدیث قدیمی ،رایج و فقهی است .نخستین اثر تاریخی که آن را نقل میکند کتاب واقدی است! ()Ibid., p. 12, fn. 139
80

. [D]ie Herabwurdigung Mekkan zum schlechthin Falschen = Demotion of Mecca to the categorically bad.
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. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 12.
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تبلیغات مؤثر و پذیرش عمومی که نتیجهی مقاالت جنجالیِ چاپشده در نشریات است ،گاه این برداشت غلط را میدهد که «شکّاکان
نوین» نیروی غالب در تحقیقات تاریخی راجع به تاریخ صدر اسالم هستند.

5

وَنْزبُرو در کتاب «محیط فرقهای» حضرت محمد(ص) را شخصیت مبهمی از یک پیامبر عرب میداند که گاه و بیگاه با برخی استدالل-
های بینام و نشان ( )Anonymous Logiaاعتبار کسب کرده است .کِرونه و کوک نیز در کتاب «هاجریسم» تا آنجا پیش نمیروند که
وجود تاریخی حضرت محمد(ص) را نفی کنند ،هرچند اهمیت تاریخی پیامبر(ص) را تنزل داده و اخبار کلیدیِ سیرهی مبتنی بر روایات را
غیرواقعی (غیرتاریخی) دانستهاند؛ اما برخی از «شکّاکان نوین» همچون یهودا د .نِوو (1442-14 2/Yehuda D. Nevoم) ،یودیت کورن
(1456-14 /Judith Korenم) و کارل -هاینتس اُهلیش (/Karl-Heinz Ohligمتولد 14 5م) تا آنجا پیش میروند که پیامبر
اسالم(ص) را کامالً ساختگی میدانند 56.از دیگر قائالن و نمایندگانِ «شکّاکیت نوین» میتوان به افرادی چون فرانسیس ادواردز پیترز

( /Francis Edwards Petersمتولد 1421م) ،نُرمَن کالدِر (1445-14 1/Norman Calderم) ،جرالد هاوتینگ ( Gerald R.
/Hawtingمتولد

14م) ،ویم راوِن ( )Wim Ravenو هربرت بِرگ (/Herbert Bergمتولد 1411م) اشاره نمود 51که خود به چند

شاخه تقسیم میشوند:
الف) برخی از شکّاکان نوین مانند ویم راوِن ( )Wim Ravenکاری فراتر از تدوین همهی استداللهای پیشین علیه ارزش تاریخی منابع
اسالمی در مورد زندگانی حضرت محمد(ص) و در نهایت ،دو قرن اول هجری انجام ندادهاند؛
ب) برخی دیگر از آنان مانند هربرت بِرگ (/Herbert Bergمتولد 1411م) و نُرمَن کالدِر (1445-14 1/Norman Calderم)
چند استدالل جدیدِ برگرفته از تحقیق خود را بر آن افزودهاند ،اما کامالً به الگوی (پارادایم) ارائهشده از سوی «اساتید» خود پایبند ماندهاند.

55

کالدر میکوشد که نقل روایت از نویسندگان و خاستگاههای جغرافیایی برخی از آثار عربی متقدم مانند المُوطّأ مالک و المُصنَّف عبدالرزّاق را
با طرحِ این مسئله که نقل مکتوب آنها (ترجیحاً نشر آنها از راه نسخهبرداری دقیق از آخرین نُسَخ خطی) نسبتاً دیر آغاز شد و اینکه تنها این
قبیل کتابها در متون ویرایشی مختلف برجای ماندهاند ،تضعیف نماید 54.این محققان صرفاً به مالحظات روششناسانه عالقهمندند؛ برخی از
آنها با تحلیلهای آماری ( )Statistical Analysesکار میکنند ،که معیارشان مشکوک است و گاهی اوقات به راحتی تکذیب می-
شوند؛ اما روش واژهشناسی ( )Philologicalکه ظاهراً یک فعالیت علمی ناچیز تلقی میشود ،به ندرت مورد توجه است.

41

ج) بعضی دیگر از آنان مانند یهودا د .نِوو (1442-14 2 /Yehuda D. Nevoم) ،یودیت کورن (1456-14 /Judith Korenم)
و کارل -هاینتس اُهلیش (/Karl-Heinz Ohligمتولد 14 5م) مدعیاند که باید از سنت دست کشید و این ادعایشان گاه مبتنی بر
تفسیرهای نامتعارفشان از سکهشناسی ( ،)Numismaticsکتیبهشناسی ( )Epigraphyیا شواهد مادی «بیرونی» است .آنها از الگوی
«پیشوایان» خود پیروی میکنند که از این روشها استفاده کردهاند .نِوو و کورِن که کتیبههای عربی قدیمی از نِگِب ( 41)Negevرا مورد
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Cf. Gregor Schoeler, The Oral and the Written in early Islam, trans. U. Vagelpohl, ed. J. Montgomery, London & New York, 2006, p. 28-61,
esp. 33, 44.
90
. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 10.

 . 41نام بیابانی وسیع در جنوب اسرائیل که

درصد از خاک اسرائیل را پوشانده است.

مطالعه قرار دادهاند ،ادعا میکنند که به طور خاص نبود فرازهای قرآنی در این کتیبههای برجای مانده از صدر اسالم ،نظر وَنْزبُرو در تاریخ-
گذاری متأخر ( )Late-datingویرایش نهایی متن قرآن را تأیید میکند.

42

تمامی آثار اُهلیش« -تجدیدنظرطلب» آلمانی -که فاقد ارزش علمی است ،نیز در این جریان قرار میگیرد 4 .او بیپرده اعتراف میکند
که قادر به خواندن منابع اصلی مربوطه نیست (چون عربی و دیگر زبانهای منابع را نمیداند) ،اما ادعا میکند که عدم توانایی او در خواندن
متون ،وی را قادر میسازد که از «پیشفرضهای خاص یا پیشداوریهای یقینی» ( )Engfuhrungenاجتناب کند و «چشمانش را برای
پژوهشهای منتقدانه باز کند» 4 .به دنبال نِوو و کورِن ،او نیز وجود تاریخی حضرت محمد(ص) را انکار میکند .به عالوه ،او خاستگاه هستهی
( )Grundstockمتن قرآن را متعلق به قرن هشتم میالدی و شگفتآورتر آنکه در شرق ایران یا در عراق میداند .او مدعی است که تقویم
هجری که ظاهراً به اشتباه نامگذاری شده ،قطعاً مدرک مادی «بیرونی» از صدر اسالم برایش وجود دارد ،یعنی بر مبنای پیروزی هراکلیوس
امپراتوری روم بر ایران شکل گرفته است ،هرچند این نبرد سرنوشتساز شش سال بعد در سال 625م1 /ق رخ داده باشد ،نه در سال 622م/
1ق .طبق نظر اُهلیش ،نام حضرت محمد(ص) در کتیبههای «قبةالصخرة» (( )The Dome of Rockحضرت محمد (ص) بندهی خدا و
فرستادهی اوست) و دیگر آثار باستانی (همچون سکهها یا مقبرهها) و منابع ،در واقع لقبی از حضرت عیسی(ع) («مبارک» و «ستودهشده»)
است ،هرچند قدیمیترین ارجاع تأییدشده به حضرت محمد(ص) در یک منبعِ غیر اسالمی به سال 6 1م14 /ق برمیگردد 4 .اُهلیش روشی را
که به این ادعاها منجر شده است «نقد تاریخی» مینامد و از اینکه این روش تاکنون چندان در مطالعاتِ اسالمی به کار گرفته نشده ،گالیهمند
است.

46

تجدیدنظرطلبان یادشده ،همچنین آلبرشت نُت را به اشتباه جزو اسالف و یاران خود به حساب میآورند ،اما او نهایتاً سرسختیِ شکّاکان را
به شدت رد میکند 41.او در چاپ دوم کتابش با عنوان «روایات تاریخیِ عربیِ صدر اسالم» 45بار دیگر تأکید میکند که روایات تاریخیِ
عربی ،مطالب بسیاری ارائه میکند که گرچه نیاز به بررسی دقیق دارد ،اما هنوز هم برای صدر اسالم ارزش تاریخی وجود دارد 44.همین مطلب
در مورد لورنس کُنْراد (/Lawrence I. Conradمتولد 14 4م) ،همکار نُت در ویرایش دوم این کتاب ،و تعدادی از نمایندگان مکتب
اورشلیم (( )Jerusalem Schoolمناخیم ی .قسطر ( ،)Menachem J. Kisterمایکل لِکِر (/Michael Leckerمتولد 1452م) و
اِال الندو -تاسِرون ( ))Ella Landau-Tasseronنیز صادق است.
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. Ibid..
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شایان ذکر است که شکّاکان نوین براساس منابع اهل سنت به نتایج یادشده رسیده اند ،در حالی که نگارش حدیث در شیعه از صدر اسالم آغاز شده است
(برای آگاهی بیشتر ،رک :سید رضا مؤدب ،تاریخ حدیث( ،قم :مرکز جهانی علوم اسالمی ،)1 5 ،ص 5 -2؛ مجید معارف ،تاریخ عمومی حدیث با
رویکرد تحلیلی( ،تهران :کویر ،)1 55 ،ص 244-211؛ نهله غروی نائینی ،تاریخ حدیث شیعه (تا قرن پنجم)( ،قم :شیعهشناسی ،)1 56 ،ص .) 2 -14
93

. Ibid., p. 11. See Karl-Heinz Ohlig and Gerd-R Puin (eds), Die dunken anfange: Neue Forschungen zur Entstehung und fruhen
Geschichte des Islam, n. pl., 2007.
94
. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 10.

 . 4منبع موردبحث وقایعنامهای غربی -سریانی است نوشتهی توماس پِرسبیتر یا کشیش .او مینویسد که در سال

6م« ،جنگی میان رومیان و اعراب

حضرت محمد(ص) (اعراب مسلمان)» روی داد (.)Ibid., p. 11, fn. 132
. Ibid..
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نقد :عجیب است که باید بپذیریم که هیچ چیز در منابع اسالمی متقدم واقعیت ندارد و این همه کتب و روایات را افسانه بدانیم .به نظر میرسد که این تفکر
چیزی شبیه به تفکر ایدهآلیسم در مباحث فلسفی است.
97

. Ibid..
. Quellenkritische Studien zu Themen, Formen und Tendenzen fruhislamischer Geschichtsuberlieferung.
. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 11.
100
. Ibid., p.10.
98
99

موفقیتهای شکّاکان انگلیسیزبان ،به خصوص دستاوردهای «پیشوایان»شان ،طبعاً الهامبخش مقلدانی در خارج از جهان انگلیسیزبانها،
به خصوص در فرانسه و آلمان شد .محققان فرانسوی کتاب «مسئلهی [حضرت] محمد[ص]» 111اثر رژی بالشر (-1411/Regis Blachere
141م) را الگوی خودشان قرار دادند که در این کتاب نویسنده مستقالً به الگوی (پارادایم) شکّاکیت کمک کرده است 112.البته نمایندگان
فرانسوی متأخرتر این جریان ،یعنی آلفرد لویی دو پریمار (2116-14 1/Alfred-Louis de Premareم) و ژاکلین شابّی
14م) ،به وضوح از تمایل خود برای خلق رونوشتی «فرانسویزبان» ( )Francophoneاز

(/Jacqueline Chabbiمتولد

دستاوردهای شکّاکان انگلیسیزبان پرده برداشتند 11 .شابّی ادعا میکند که نگارش زندگینامهی حضرت محمد(ص) ،غیرممکن است و در
ادامه توضیح میدهد که مایکل کوک (/Michael Cookمتولد 14 1م)  11پیشتر برخی «سؤاالت اساسی» مورد بحث او را مطرح کرده
است 11 .دو پریمار که عمیقاً تحت تأثیر دیدگاههای وَنْزبُرو است ،تزلزل عجیبی در قبال منابع اسالمی متقدم از خود نشان میدهد 116.از یک
سو ،او فکر میکند که سیرهنگاری تاریخی از حضرت محمد(ص) -که شاید تهیهی آن غیرممکن باشد -حتی برای فهم خاستگاهها و ریشه-
های اسالم ضروری نیست؛ در واقع ،او از تدوین چنین زندگینامهای اجتناب میکند .از سوی دیگر ،او نمیخواهد (یا نمیتواند) از منابع
علیرغم اینکه آنها را جانبدارانه میداند ،چشمپوشی کند ،چون او قصد دارد از آنها برای به دست آوردن عناصری استفاده کند که راهنمای
ظهور و شکلگیری اسالم بودهاند.
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ماکسیم رودَنسون (211 -141 /Maxime Rodinsonم) نیز خودش نمیتواند مبنای روش-

شناسانهی پایداری در استفادهاش از دادههای موجود در منابع اسالمی متقدم که او آنها را «به ندرت قابلاعتماد» و «بسیار دور از واقعیت»
میداند ارائه کند 115.البته این مسئله مانع او از نوشتن یک زندگینامهی مفصل از حضرت محمد(ص) نشد که بعدها به یک اثر کالسیک تبدیل
شد .با این حال ،نوشتهها و ایدههای دو پریمار و شابّی جایی در شکّاکیت جهانی به دست نیاورد.

114

نقد اهمّ دیدگاههای تجدید نظرطلبان به ویژه نظریهی «شکّاکیت نوین»:
با توجه به آنچه از اقوال تجدید نظرطلبان و شکّاکان نوین آورده شد ،به نظر میرسد در موارد ذیل آرا و دیدگاههای آنان قابل نقد می-
باشد:

نقد  )1بشارت به نبوت حضرت محمد(ص) در کتب مقدس
در مورد حضرت محمد(ص) در کتب مقدس یهودیان و مسیحیان ،بیش از  1بشارت هست که ظهور بر رسالت حضرت رسول(ص)
دارد که برخی از مهمترین موارد آن عبارتند از:
101

. Regis Blachere, Le probleme de Mahomet, Paris: P.U.F., 1952.
. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 10.
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. Ibid..
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. Michael Cook, Muhammad, Oxford, 1983.
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. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 11.
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. Ibid..
(2116-14 1/Alfred-Louis de Premareم) به «بازرگانان»« ،فاتحان» و «کاتبان»
102

 . 111سه بخش کتاب آلفرد لویی دو پریمار

میپردازد .مشخصات کتابشناختی کتاب وی بدین شرح است:
Alfred-Louis de Premare, Les Fondations de l`Islam: Entre ecriture et histoire, Paris, 2002. (Gregor Schoeler, The Biography of
)Mohammad, Nature and Authenticity, p. 11
108
. Ibid.. Cf. Harald Motzki (ed.), The Biography of Muhammad: The Issue of the Sources, Leiden, 2000, p. xiii.
109
. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 11.

 .1در تورات ،سِفر تثنیه ،باب  ،15آیات  1تا  15چنین آمده است« :یهوه ،خدایت ،نبیای را از میان تو از برادرانت ،مثل من برای تو
مبعوث خواهد گردانید ،او را بشنوید .موافق هر آنچه در حوریب در روز اجتماع از یهوه ،خدای خود مسئلت نموده ،گفت :آواز یهوه ،خدای
خود را دیگر نشنوم و این آتش عظیم را دیگر نبینم ،مبادا بمیرم؛ و خداوند به من گفت :آنچه گفتند نیکو گفتند .نبیای را برای ایشان از میان
برادرانشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کالم خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهم گفت».
براساس آیات فوق برای بنی اسرائیل ،از بین برادرانشان پیامبری مثل حضرت موسی(ع) خواهد آمد .هیچ پیامبری در طول تاریخ همچون
حضرت محمد(ص) به حضرت موسی(ع) شباهت نداشته است .هر دو در کوهی به پیامبری مبعوث ،و به سوی قومی بتپرست فرستاده شدند
تا آنها را به سوی یکتاپرستی دعوت کنند و معجزاتی را عرضه کردند که از سوی سران قوم این معجزات سحر و جادو خوانده شد .پس از
اینکه سران قوم آنها را تکذیب کردند و پیروانی از بین ضعفای قوم یافتند و مأمور به هجرت شدند و هجرت کردند ،ولی سران کافر قوم به
دنبال شان رفتند تا پیامبر را بکشند و خداوند هر دو را با معجزه نجات داد و هر دو به همراه پیروان و همراهانشان به مقصد رسیدند و پس از آن
احکام و دستورات دینی بدانها داده شد و در برابر دشمنان مأمور به جهاد و جنگ مسلحانه شدند و خداوند هر دو را در برابر دشمنان یاری
کرد و در نهایت ،در بین قوم خود در حالی که در مقام رهبری قوم بودند وفات یافتند .همچنین نباید فراموش کنیم که هر دو ،پیامبران صاحب
شریعت بودند .آیا با وجود این همه شباهت که بین حضرت موسی(ع) و حضرت محمد(ص) وجود دارد شکی در این امر وجود دارد که
موعود حضرت موسی(ع) در این آیات حضرت محمد(ص) است؟
 .2حضرت عیسی(ع) پیش از عروج به آسمان از آمدن فرد دیگری که در متن یونانی «پاراکلیتوس» و در ترجمهی سریانی «فارقلیطا»
خوانده شده است بشارت میدهد که پس از او خواهد آمد .این بشارت در انجیل یوحنّا ،باب  ،1آیه  16ذکر شده است که به نقل از
حضرت عیسی(ع) میگوید« :و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی (=فارقلیطایی) دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد».
همانطور که مالحظه میشود حضرت عیسی(ع) یاران خود را به آمدن فارقلیطایی دیگر بشارت میدهد که این کلمه در ترجمههای
فارسی مسیحیان از انجیل یوحنّا به «تسلیدهنده»« ،مدافع» و امثال اینها ترجمه شده است .این آیه و توضیحاتی که حضرت عیسی(ع) در ادامهی
سخنان خویش در مورد او خواهد داد ،نشان میدهد که به احتمال زیاد اینجا حضرت عیسی(ع) به حضرت محمد(ص) بشارت داده است.
 .حضرت عیسی(ع) در ادامهی توضیحات در مورد فارقلیطا ،به نقل از انجیل یوحنّا ،باب  ،16آیه  1میفرمایند تا ایشان نرود ،او نمیآید:
«با این حال ،من به شما راست میگویم که رفتنم به سود شماست ،زیرا اگر نروم ،آن مدافع (فارقلیطا) نزد شما نخواهد آمد؛ اما اگر بروم او را
نزد شما میفرستم» .این آیه نیز نشان میدهد که فارقلیطا بعد از حضرت عیسی(ع) خواهد آمد و لذا این آیه نشان میدهد که مسیحیان حقیقی
باید منتظر موعود دیگری پس از حضرت عیسی(ع) باشند.
 .انجیل یوحنّا ،باب  ،16آیه  ،5به نقل از حضرت عیسی(ع) در مورد فارقلیطا میفرماید« :و چون او آید ،جهان را بر گناه و عدالت و
داوری ملزم خواهد نمود» .این آیه نیز نشان میدهد که فارقلیطای موعود ،حضرت محمد(ص) است ،زیرا بعد از حضرت عیسی(ع) هیچکس
به اندازهی آن حضرت در ملزم کردن به عدالت و داوری و خودداری از گناه تالش نکرده است و نیز دعوت آن حضرت به این امر جهانی
بوده است ،چنانکه شاهان کشورها را نیز به راه حق دعوت کرده و به سویشان نامه فرستاده است و این امر با «ملزم کردن جهانیان» سازگاری
کامل دارد.
 .در انجیل یوحنّا ،باب  ،1آیه  ،26به نقل از حضرت عیسی(ع) چنین نقل شده است« :اما چون آن مدافع (فارقلیطا) که از نزد پدر برای
شما میفرستم بیاید ،یعنی روح راستی که از نزد پدر میآید ،او خود دربارهی من شهادت خواهد داد» .این آیه به شهادت دادن آن فارقلیطا به

حقانیت حضرت عیسی(ع) اشاره دارد و ما میدانیم که حضرت محمد(ص) بارها حضرت عیسی(ع) را تصدیق کردند و بسیاری از تهمتهای
مسیحیان به آن حضرت را نیز رد فرمودند .پس این آیه نیز نشانهی دیگری از این امر به ما میدهد که موعود مورد نظر همان حضرت
محمد(ص) است.
 .6در انجیل یوحنّا ،باب  ،16آیه  ،1به نقل از حضرت عیسی(ع) چنین گفته شده است« :ولیکن چون او یعنی روح راستی آید ،شما را به
جمیع راستی هدایت خواهد کرد ،زیرا که از خود تکلّم نمیکند ،بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر
خواهد داد» .اینکه او از خود سخن نمیگوید ،به خوبی نشانگر پیامبر بودن فارقلیطای موعود است ،ضمن اینکه قرآن نیز در مورد حضرت
محمد(ص) میفرماید که او از روی هوی و هوس سخن نمیگوید بلکه آنچه میگوید ،وحی خداست بر او (نجم .) - ،در مورد خبر دادن
او از اخبار آینده نیز بسیاری از حوادث آینده توسط حضرت محمد(ص) پیشگویی شده است که این پیشگوییها در کتب تاریخ و سیره
موجود است.
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بنابراین ،با مالحظهی آیات فوق از تورات و انجیل ،اصل بشارت بر پیامبر گرامی اسالم(ص) امری حتمی ،یقینی و غیر قابل انکار است و
قرائن و واقعیات تاریخی پس از حضرت عیسی(ع) ،نشان از صحت و درستی بشارت بر حضرت رسول(ص) دارد.

نقد  )2بشارت حضرت عیسی(ع) به نبوت حضرت محمد(ص) در قرآن
با توجه به اعجاز قرآن و اثبات حجیت و حقانیت آن برای حتی منصفان از مسیحیت و اندیشمندان قرآنپژوه غربی 111،در اینجا به بشارت
حضرت عیسی(ع) به نبوت حضرت محمد(ص) در قرآن استناد شده است .لذا اگر پیامبرى به طور روشن و صریح و بدون هیچگونه ابهام،
شخص دیگرى را به عنوان پیامبر خدا معرفى کند ،پیامبرى آن شخص اثبات مىشود؛ مانند معرفى هارون از سوى حضرت موسى(ع) 112و
بشارت حضرت عیسی(ع) به نبوت حضرت محمد(ص).
طبق برخی از آیات قرآن ،حضرت عیسی(ع) به نبوت حضرت محمد(ص) بشارت داده که مهمترینِ آن آیهی  1 1سورهی اعراف است
که خداوند میفرماید:
ُوف وَ يَنأهاهُ أم عَ ِن ا أل ُم أن َک ِر وَ
ي أاْلُ ِّم َّ
(الَّذينَ يَت َِّبعُونَ ال َّرسُو َل الن َِّب َّ
اْلنأجي ِل ي أَأ ُم ُرهُ أم ِبا أل َم أعر ِ
ي الَّذي يَ ِجدُونَهُ َم أکتُوب ًا ِع أن َدهُ أم ِفي التَّوأ را ِة وَ أ ِ
ِّبات وَ يُحَ ِّر ُم َعلَي ِأه ُم ا ألخَ بائِ َ
ض ُع عَ أنهُ أم إِصأ رَ هُ أم وَ أاْلَ أغال َل الَّتي کانَتأ َعلَي ِأه أم َفالَّذينَ آ َمنُوا ِب ِه وَ عَ َّزرُوهُ وَ نَصَ رُوهُ َو
ث وَ يَ َ
يُ ِح ُّل لَهُ ُم الطَّي ِ
اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُن ِأز َل َم َعهُ أُولئِ َ
ک هُ ُم ا أل ُم أفلِ ُحونَ )؛ «همانها که از فرستادهی (خدا) ،پیامبر «امّی» پیروی میکنند؛ پیامبری که صفاتش را ،در
تورات و انجیلی که نزدشان است ،مییابند» .عالمه طباطبایی در این خصوص چنین میگوید" :آیات قرآنى داللت دارد بر اینکه تورات و
ي الَّذي يَ ِجدُونَهُ َم أکتُوب ًا ِع أن َدهُ أم ِفي التَّوأ را ِة
ي أاْلُ ِّم َّ
انجیل آمدن خاتم االنبیاء(ص) را بشارت دادهاند و مىفرماید) :الَّذينَ يَتَّبِعُونَ ال َّرسُو َل النَّبِ َّ

ِّبات وَ يُحَ ِّر ُم عَ لَي ِأه ُم ا ألخَ بائِ َ
ث وَ يَضَ ُع عَ أنهُ أم ِإصأ رَ هُ أم وَ أاْلَ أغال َل الَّتي
ُوف وَ يَنأهاهُ أم عَ ِن ا أل ُم أن َک ِر وَ يُ ِح ُّل لَ ُه ُم الطَّي ِ
اْلنأجي ِل ي أَأ ُم ُرهُ أم ِبا أل َم أعر ِ
وَ أ ِ
صرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُن ِأز َل َم َعهُ أُولئِ َ
ي
کانَتأ عَ لَي ِأه أم فَالَّذينَ آ َمنُوا بِ ِه َو عَ َّزرُوهُ وَ نَ َ
ک هُ ُم ا أل ُم أفلِ ُحونَ الَّذينَ يَتَّبِعُونَ ال َّرسُو َل النَّبِ َّ
ِّبات وَ يُحَ ِّر ُم عَ لَي ِأه ُم
أاْلُ ِّم َّ
ُوف وَ يَنأهاهُ أم عَ ِن ا أل ُم أن َک ِر وَ يُ ِح ُّل لَهُ ُم الطَّي ِ
اْلنأجي ِل ي أَأ ُم ُرهُ أم بِا أل َم أعر ِ
ي الَّذي يَ ِجدُونَهُ َم أکتُوب ًا ِع أن َدهُ أم ِفي التَّوأ را ِة وَ أ ِ
صرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُن ِأز َل َم َعهُ أُولئِ َ
ا ألخَ بائِ َ
ک
ض ُع عَ أنهُ أم ِإصأ رَ هُ أم وَ أاْلَ أغال َل الَّتي کانَتأ عَ لَي ِأه أم َفالَّذينَ آ َمنُوا ِب ِه وَ عَ َّزرُوهُ وَ نَ َ
ث وَ يَ َ
 . 111برای آگاهی بیشتر ،نک :محمدرسول دریایی ،پیامبر موعود در تورات و انجیل ،تهران :انتشارات امام مهدی ،1 16 ،ص 211ـ .21
 . 111رک :سید ابو القاسم خوئى ،البیان فی تفسیر القرآن ،ص
اسماعیلیان1 12 ،ق) ،ج  ،1ص .54- 5
 . 112رک :طه. 6 ، 2-24 ،

15-؛ سید محمدحسین طباطبائی ،المیزان فی تفسیر القرآن( ،قم :مؤسسه مطبوعاتی

هُ ُم ا أل ُم أف ِل ُحونَ )(اعراف)۷۵۱ ،؛ «همانها که از فرستادهی (خدا) ،پیامبر «امّی» پیروی میکنند؛ پیامبری که صفاتش را ،در تورات و انجیلی که
نزدشان است ،مییابند»".

آیات دیگری نیز بر بشارت حضرت رسول(ص) اشاره دارند که به شرح ذیلاند:
الف) بقره /۷41 ،انعام :۰۲ ،الَّذينَ آتَيأناهُ ُم ا أل ِکتابَ يَع ِأرفُونَهُ َکما يَ أع ِرفُونَ َأبأنا َءهُ أم َو ِإنَّ فَريق ًا ِم أن ُه أم لَيَ أکتُمُونَ ا ألحَ َّق وَ هُ أم يَ أعلَمُونَ
«کسانی که کتاب آسمانی به آنان دادهایم ،او [=پیامبر] را همچون فرزندان خود میشناسند».
صالً وَ الَّذينَ آتَيأناهُ ُم ا أل ِکتابَ يَ أعلَمُونَ َأنَّهُ ُمنَ َّز ٌل ِمنأ رَ بِّ َ
ک
ب) انعام :۷۷4 ،أَ َف َغ أي َر اللَّ ِه َأ أبتَغي حَ َکم ًا َو هُوَ الَّذي َأنأزَ َل ِإلَ أي ُک ُم ا أل ِکتابَ ُم َف َّ
ِبا ألحَ ِّق َفال َت ُکو َننَّ ِمنَ ا ألمُمأ تَرينَ ؛ «و کسانی که به آنها کتاب آسمانی دادهایم میدانند این کتاب ،بحق از طرف پروردگارت نازل شده».
ج) صف:6 ،
وَ ِإ أذ قا َل عيسَي ابأنُ مَرأ يَ َم يا بَني ِإسأرائي َل ِإنِّي رَ سُو ُل اللَّ ِه ِإلَ أي ُک أم مُصَ دِّق ًا لِما بَيأنَ يَ َد َّ
ي ِمنَ التَّوأ را ِة وَ ُمبَشِّر ًا ِبرَ سُو ٍل ي أَأتي ِمنأ
ِّنات قالُوا هذا سِحأ ٌر مُبينٌ ؛ «و (به یاد آورید) هنگامی را که عیسی بن مریم گفت« :ای بنی اسرائیل! من
بَ أع ِدي ا أ
س ُمهُ َأحأ َمدُ َفلَمَّا جا َءهُ أم ِبا ألبَي ِ
فرستادهی خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیقکنندهی کتابی که قبل از من فرستاده شده [=تورات] میباشم ،و بشارتدهنده به رسولی
که بعد از من میآید و نام او احمد است».
از آیات یادشده ،آیات  1 6بقره و  11انعام صراحتی بر اینکه اهل کتاب ،پیامبر را میشناختهاند ندارد؛ بلکه در آنها بیان شده است که
اهل کتاب بدین امور ،علم دارند و الزمهی علم داشتن این نیست که این امور در کتب مقدس آنان موجود باشد .بلکه منشأ این علم ممکن
است سنت شفاهی آنان باشد .البته احتماالت دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد؛  11اما آیات  6صف و  1 1بقره متفاوت میباشند؛ زیرا
در آیه  6صف گفته شده که حضرت عیسی(ع) بشارت به آمدن حضرت محمد(ص) داده و در آیهی دیگر گفته شده که از پیامبر اسالم(ص)
در تورات و انجیل سخن رفته است .آیهی  6صف تنها این را اثبات میکند که حضرت عیسی(ع) بشارتی به آمدن حضرت محمد (ص) داده؛
ولی گفته نشده که نام ایشان در انجیلها نیز ذکر شده است .آیهی دیگر نیز تنها این را اثبات میکند که از پیامبر اسالم(ص) در تورات سخن
گفته شده است؛ اما چه بسا به صورت بیان صفات و معرفی به صفات بوده است؛ نه ذکر نام ایشان .بنابراین ،با مرور بر همهی آیات ،اصل
بشارت بر حضرت رسول(ص) در تورات و انجیل امری است که قابل انکار نیست.
البته عدم وجود چنین بشارتی به صراحت در تورات و انجیلهای موجود ،دلیل بر بطالن ادعای قرآن نیست؛ زیرا تورات و انجیلهای
چهارگانهای که امروزه در دسترس است همهی مطالب تورات و انجیل واقعی و اصلی را در بر ندارند ،و نیز علمای یهود و نصاری اعتراف
دارند که تورات اصلی که بر حضرت موسی(ع) نازل شده بود مفقود شد و بعد از سالهای متمادی توراتی که در قلبها محفوظ مانده بود
دوباره تدوین شد و همین مشکل برای انجیل نیز به وجود آمده است .شایان ذکر است که پس از نابود شدن دهها انجیل که حتی تعداد آنها به
پنجاه نیز میرسد ،در سال  2م بزرگان مسیحیت جمع شدند و چهار انجیل را به رسمیت شناختند.
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نقد  )3وجود آیات فراوان در قرآن دربارهی حضرت محمد(ص) و بعثت ایشان
دربارهی حضرت محمد(ص) و بعثت ایشان آیات فراوانی در قرآن هست که بالغ بر  11آیه مىگردد 116.با توجه به رعایت اختصار ،فقط
به بخشى از مهمترینِ آنها اشاره مىشود:
س ألنا َ
َحيم (بقره)۷۷1 ،؛ «ما تو را بحق ،برای بشارت و بیم دادن
ک ِبا ألحَ ِّق بَشير ًا وَ نَذير ًا وَ ال تُ أ
الف) ِإنَّا َأرأ َ
سئَ ُل عَ نأ َأصأ حا ِ
ب ا ألج ِ
(مردم جهان) فرستادیم؛ و تو مسؤول (گمراهی) دوزخیان (پس از ابالغ رسالت) نیستی».
َّاس َرسُو ً
س ألنا َ
أس َ
س َن ٍة َف ِمنَ اللَّ ِه وَ ما َأصابَ َ
ب) ما َأصابَ َ
ال وَ َکفي ِباللَّ ِه شَهيد ًا (نساء)۱1 ،؛
ک َو َأرأ َ
ک ِمنأ َ
ک ِمنأ حَ َ
سيِّ َئ ٍة َف ِمنأ َنف ِ
ک ِللن ِ
«(آری )،آنچه از نیکیها به تو میرسد ،از طرف خداست؛ و آنچه از بدی به تو میرسد ،از سوی خود توست .و ما تو را رسول برای مردم
فرستادیم؛ و گواهی خدا در این باره ،کافی است».
ک في أُ َّم ٍة َق أد خَ لَتأ ِمنأ َق أبلِها أُ َم ٌم لِتَ أتلُوَ ا عَ لَي ِأه ُم الَّذي أَوأ َحيأنا ِإلَ أي َ
س ألنا َ
ج) َکذلِ َ
من قُ أل هُوَ رَ بِّي ال إِل َه ِإالَّ ُه َو
ک أَرأ َ
ک َو هُ أم يَ أکفُرُونَ بِالرَّحأ ِ
ب (رعد)0۲ ،؛ «همانگونه (که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم )،تو را به میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهای
عَ لَ أي ِه تَوَ َّک ألتُ وَ ِإلَ أي ِه مَتا ِ
س ألنا َ
ک شا ِهد ًا َو ُمبَشِّر ًا وَ نَ ِذیر ًا (احزاب،
ی ِإنّا َأرأ َ
دیگری آمدند و رفتند ،تا آنچه را به تو وحی نمودهایم بر آنان بخوانی» .د) یا َأیُّ َها الن َِّب ُّ

)4۵؛ «ای پیامبر! ما تو را گواه فرستادیم و بشارتدهنده و انذارکننده».
س ألنَاكَ ِبا أل َح ِّق ب َِشي ًرا وَ نَذِيرً ا وَ ِإنأ ِمنأ أُ َّم ٍة ِإ َّال خَ َال ِفي َها نَ ِذي ٌر (فاطر)۰4 ،؛ «ما تو را بحق برای بشارت و انذار فرستادیم؛ و هر
ه) ِإنَّا َأرأ َ
امتی در گذشته انذارکنندهای داشته است».
در آیات فوق خطاب به پیامبر(ص) ،از رسالت او بر تمامی مردم یاد شده است که نشان از بعثت او دارد؛ بعثتی که حضرت رسول(ص) در
آنها بشیر و نذیری بالحق بوده و برای عموم مردم برانگیخته شده است .آنچنانکه مرحوم طبرسی در ذیل آیهی  114بقره میفرماید« :خداوند
در این آیه ی شریفه بیان فرمود که پیامبرش را به سبب دالیل و معجزات ،توانایی و او را به راستی برانگیخته است  ...و در جملهی ( ِإنَّا

س ألنا َ
حيم) تسلیتی است به پیامبر(ص) به اینکه تو تنها مژدهدهنده و ترساننده هستی و
ک ِبا أل َح ِّق بَشير ًا وَ نَذير ًا وَ ال تُ أ
َأرأ َ
سئَ ُل عَ نأ أَصأ حا ِ
ب ا ألجَ ِ

از یاران آتش سؤال نمیشوی و الزم نیست که آنان را به پذیرفتن مجبور گردانی و مانند این آیات قرآن :لَيأسَ عَ لَ أي َ
ک هُداهُ أم وَ لکِنَّ اللَّ َه يَ أهدي
ُس ُک أم وَ ما تُ أن ِفقُونَ ِإالَّ ا أبتِغا َء وَ جأ ِه اللَّ ِه وَ ما تُ أن ِفقُوا ِمنأ خَ ي ٍأر يُوَ فَّ ِإلَ أي ُک أم وَ َأ أنتُ أم ال تُْألَمُونَ (بقره،
مَنأ يَشا ُء وَ ما تُ أن ِفقُوا ِمنأ خَ ي ٍأر َف ِِلَ أنف ِ
)۰۱۰؛ «هدایت آنان (بطور اجبار )،بر تو نیست».
آیتهللا مکارم نیز در ذیل این آیه میفرماید« :در این آیه خداوند روی سخن را به پیامبر(ص) کرده و وْیفهی او را در
دیگر کافران مشخص میکند و میفرماید ای پیامبر تو وْیفه داری
برابر درخواست معجزات اقتراحی و بهانهجوییهای
ِ
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 ،)1ص  1ـ .12

دستورات ما را برای همه ی مردم بیان کنی ،معجزات را به آنها نشان دهی و حقایق را با منطق تبیین نمایی ،و این دعوت باید
توأم با تشویق نیکوکاران و بیم دادن بدکاران باشد ،این وْیفهی توست».

نقد)4شواهد و قراین قطعى دال بر اثبات وجود و نبوت پیامبر اسالم(ص)
گردآورى یک سلسله قراین و شواهد ،راهى دیگر براى اثبات نبوت مدعى نبوت است و آن قراین باید به گونهاى باشد که انسان از
مجموع آنها اطمینان نسبی و چه بسا یقین پیدا کند که مدعى نبوت ،فرستادهی خداست .قرائنى همراه و مالزم رسالت که دربارهی پیامبران
مىتواند پیگیرى شود و در مورد حضرت رسول(ص) نیز وجود داشته ،عبارت است از:
 .1بررسى خصوصیات روحى و اخالقى مدعى زهد و بىرغبتى او به مال و جاه و سوابق زندگى او در میان مردم؛ 121که پیامبر اسالم(ص)
نیز بنابر گزارش تاریخ از آن برخوردار بوده است.
 .2محیطى که از آنجا برخاسته است؛ به طور مسلّم ،هرگاه از میان یک ملت درس ناخوانده و دور از فرهنگ ،مردى برخیزد که با نداشتن
تحصیالت عادى ،مردم را به پاکى و نیکى و نظام صحیح زندگى دعوت کند و مدعى نبوت باشد ،گواه صدق و راستى اوست 121.و مصداق
کامل آن رسول گرامی اسالم(ص) است.
 .رهاورد آیین او از نظر معارف و احکام؛ هرگاه سخنان او در باب معارف علمى با موازین عقل سلیم و فطرت پاک تطبیق کند و در
شناسایى معارف از قبیل صفات خدا و آنچه مربوط به مبدأ و معاد است از صحیح ترین راه وارد شود و در بیان نظامهاى اخالقى و اجتماعى،
جامعه را به عالى ترین نظام رهبرى نماید و با طریقى دور از افراط و تفریط ،فضایل انسانى و سجایاى اخالقى را میان پیروان خود پرورش دهد
و آنان را از سوق به ناپاکىها و صفات پست باز دارد ،این محتویات خود مىتواند گواه ارتباط او با خدا باشد 122 .و گزارشهای تاریخی
مطلب فوق را دربارهی پیامبر اسالم(ص) اثبات میکند.
 .ثبات و پایدارى در راه دعوت و مطابقت گفتارها با کردارهایش؛  12که رسول اکرم(ص) در این خصوصیت سرآمد همهی انبیاست.
 .بررسى روش و ابزارهایى که براى پیشبرد آیین خود به کار مىگیرد مىتواند راستگویى یا دروغگویى او را به اثبات رساند و وضع
پیروان او نیز راهى براى شناخت نبوت اوست 12 .هرگاه بیشتر نزدیکان و بستگان او که کامالً از وضع زندگىاش آگاهى دارند ،به وى ایمان
آوردند و یا غالب کسانى که به وى گرویدهاند ،از اهل خرد بوده ،به پاکى و درستى میان مردم شناخته شوند ،مىتوان نتیجه گرفت که او
به راستى پیامبر خداست.

 . 114ناصر مکارم شیرازی و همکاران ،تفسیر نمونه( ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،)1 51 ،ج  ،1ص . 5
 . 121رک :عبداهلل جوادی آملی ،وحی و نبوت در قرآن ،ص . 4 - 41
 .121رک :همان ،ص . 54- 52
 . 122رک :همان ،ص . 46
 . 12رک :همان ،ص . 11- 41
 . 12براى آگاهى بیشتر ،رک :جعفر سبحانى ،الهیات و معارف اسالمى ،قم :مؤسسه امام صادق(ع) ،1 16 ،ص 211ـ211؛ ناصر مکارم شیرازی و همکاران،
پیام قرآن ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،1 11 ،ج  ،1ص 26ـ  . 1قابل ذکر است که بهترین استدالل بر وجود هرکس ،وجودِ اثر اوست که در اینجا قرآن،
معجزهی جاویدان پیامبر اسالم(ص) است که در آیات متعدد ،تحدّی و هماوردطلبی کرده اما کسی نتوانسته مثل آن را بیاورد؛ پس هر اثری دلیلِ بر وجود
پدیدآورندهی آن است.

تمامى راههاى یادشده آنچنانکه بررسی شد ،در مورد پیامبر گرامى اسالم(ص) فراهم بوده و نبوت و رسالت آن حضرت قطعى و یقینى
است.

نقد  )5اظهارات اثباتی جمعی از اندیشمندان غربی دربارهی حضرت محمد(ص)
کارن آرمسترانگ (/karen Armstrongمتولد

14م) در کتاب « زندگینامه پیامبر اسالم [صلی اهلل علیه و آله و سلم]»

( )Muhammad. A Biography of Propherپیامبر اسالم(ص) را نابغهی بزرگ تاریخ میخواند؛  12ژنرال سرپرسی سایکس
(14 4-1561م) نویسندهی مشهور انگلیسی در کتاب «تاریخ ایران» حضرت محمد(ص) را انسانی دارای مرام عالی معرفی میکند؛ 126جان
دیون پورت (1511-1154/John Daven Portم) ،اسالمشناس معروف انگلیسی ،در کتاب «عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن»،
چاپ لندن ،سال 1564م پیامبر اکرم(ص) را افتخار آسیا میخواند؛ 121توماس کارالیل (1551-114 /Thomas Carlyleم) ،رجالشناس
و متفکر انگلیسی ،در کتاب «قهرمان و قهرمانیت» ( )Hero and Heroworshipپیامبر اسالم(ص) را قهرمان میداند؛
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لئون

تولستوی (1411-1525/Tolstoiم) نویسندهی مشهور روسی ،که کتاب جالبی در رد اشخاصی که به پیامبر اسالم(ص) نسبت سلطنتطلبی و
شهوترانی دادهاند ،به نام «محمد [صلی اهلل علیه و آله و سلّم]» تألیف کرد و ضمناً سخنان حکیمانهی ایشان را هم در رسالهی ویژهای
گردآوری و به زبان روسی ترجمه کرده و به عنوان «سخنان محمد» انتشار داده است ،حضرت محمد(ص) را فرشتهی نجات میخواند؛

124

فرانسوا ماری آروئه ولتر (1115-164 /Francois-Marie Arout Voltaireم) اندیشمند ،فیلسوف و نویسندهی بزرگ فرانسوی،
در کتاب «کلیات ولتر» 1 1پیامبر اعظم(ص) را فرمانروایی دادگستر میداند؛ 1 1سر ویلیام میور (141 -1514/Sir. William Muirم)
مورخ صاحب نام انگلیسی ،در کتاب «زندگانی محمد» پیامبر اسالم(ص) را مصلحی بزرگ در تاریخ جهان میخواند؛ 1 2دکتر گوستاو لوبون
(14 1-15 1/Goustawe Lebonم) نویسندهی مشهور فرانسوی ،پیامبر اسالم(ص) را بزرگمردی نامی معرفی میکند؛  1کونستان
ویرژیل گیورگیو (1442-1416/Gheorghiu Constantin Yirgilم) نویسندهی رومانیایی در کتاب «محمد پیغمبری که از نو باید
شناخت» انقالب حضرت محمد(ص) را از انقالب فرانسه بزرگتر میداند؛  1جرج برنارد شاو (-15 6/Georg Bernard Shaw
141م) درامنویس ایرلندی که از مشهورترین چهرههای ادبیات معاصر و همتای شکسپیر در نمایشنامهنویسی و استاد بذلهگویی و طنز در زبان
انگلیسی است ،حضرت محمد(ص) را پرتوافکنِ همای سعادت بر تمام عالم میخواند؛ جان برناس ،دینشناس مشهور ،پیامبر اسالم(ص) را
مصلح اجتماعی میخواند؛

1

توماس کارالیل ( 1551-114م) نویسنده و مورخ انگلیسی ،در کتاب «تحقیقات» خود فریاد حقطلبانهی

 . 12کارن آرمسترانگ ،زندگینامه پیامبر اسالم [صلی اهلل علیه و آله و سلم] ،ترجمه کیانوش حشمتی ،تهران :حکمت ،1 5 ،ص .6
 .126سرپرسی سایکس ،تاریخ ایران ،ترجمه سید محمدتقی فخر داعی گیالنی ،تهران :دنیای کتاب ،1 11 ،ج  ،1ص .126
 . 121جان دیون پورت ،عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن ،ترجمه سید غالمرضا سعیدی ،قم و تهران :دارالتبلیغ اسالمی[ ،بیتا] ،ص .1 -1
 . 125سید غالمرضا سعیدی ،داستانهایی از زندگی پیامبر ما ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی ،1 1 ،ص

.1

 . 124همان ،ص.21
. Oeuvres Completes, vol. 24, p. 555.

 . 1 1جهانبخش ثواقب ،نگرشی بر رویارویی غرب با اسالم ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی ،1 14 ،ص . 1
 . 1 2حسن ابراهیم حسن ،تاریخ سیاسی اسالم ،ترجمه ابوالقاسم پاینده[ ،بیتا] :جاویدان ،1 62 ،ج  ،1ص .221
 . 1جهانبخش ثواقب ،نگرشی بر رویارویی غرب با اسالم ،ص . 6
 . 1کونستان ویرژیل گیورگیو ،محمد پیغمبری که از نو باید شناخت ،ترجمه ذبیحاهلل منصوری[ ،بیجا] :مجله خواندنیها[ ،بیتا] ،ص .16 -161
 . 1جان برناس ،تاریخ جامع ادیان ،ترجمه علیاصغر حکمت ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی[ ،بیتا] ،ص . 46
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حضرت محمد(ص) را صدایی مستقیم از قلب طبیعت میداند؛ 1 6از دیدگاه ادوارد گیبون (114 -11 1/Edward Gibonم) مورخ
صاحب نام انگلیسی ،در کتاب «تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوری روم» ،جلد  ،ص

 ،چاپ لندن ،سال 15 4-15 5م ،حضرت

محمد(ص) از جاذبه ،شکوه و نبوغی سرشار و عالی برخوردار بود؛ 1 1سر همیلتن گیب (1411-154 /Sir Gibb. Hamiltonم) استاد
دانشگاه لندن و آکسفورد ،معتقد است اسالم در درون دنیای متمدن خارجی به عنوان نیرویی اخالقی معرفی شد؛ 1 5پروفسور ویل دورانت،
مورخ مشهور آمریکایی ،حضرت محمد(ص) را از بزرگترین بزرگان تاریخ انسانی میداند؛ 1 4ژیل کوپل در کتاب «پیامبر و فرعون» پیامبر
اسالم(ص) را الگوی انقالبآفرینان معرفی میکند؛ 1 1پروفسور آنهماری شیمل ،اسالمشناس معاصر آلمانی ،معتقد است که همین آرمان تقیلد
از حضرت محمد(ص) است که مسلمانان را از مراکش گرفته تا اندونزی به این اندازه یکسانی کردار بخشیده است؛ 1 1و دنکان بالک
مکدونالد نیز شخصیت حضرت محمد(ص)را پس از گذشت چهارده قرن هنوز منبع سرشاری برای تقویت مسلمانان به شمار میآورد.

نقد  )6نقد دیدگاههای اندیشمندان اروپایی قرون وسطی ،تجدید نظرطلبان و شکّاکان
نوین از سوی جمعی از مستشرقان معاصر
در دهههای آغازین قرن بیستم میالدی انبوهی از کتابهای پوزشطلبانه شامل زندگینامهها و سیرههای تجدید نظرشده و ترجمههای جدید
قرآن در قالب چندین زبان اروپایی در اروپا انتشار یافت .بیشتر سیرهنویسان و مترجمان قرآن که ضرورت ابطال و انکار تصویرگریِ منفیِ
اروپایی قرون وسطایی از حضرت محمد(ص) و برجستهسازی اهمیت و اعتبار معنوی او را احساس میکردند ،به اتخاذ نگرشی نو ،مثبت و
موافق نسبت به حضرت محمد(ص) روی آوردند.
 .1یکی از نخستین ارزیابیهای مطلوب از زندگی حضرت محمد(ص) و دستاوردهای او کتاب «محمد :تراژدی کامیابی» نوشتهی داگبِرت
فُن میکوش (14 1-151 /Dagobert von Mikuschم) بود .میکوش در مقدمهی این اثرش به طرح پرسشی صریح و روشن می-
پردازد« :چه چیزی حضرت محمد(ص) ،این بازرگان شریف مکی را که از خانوادهای اصیل برخاسته و به واسطهی ازدواج ،به بیوهای ثروتمند
وابسته بود برانگیخت تا تبلیغ دینی ملهم از جانب ملکوت را مبنی بر یگانگی و وحدت بشر با خدا تکلیف حقیقی خویش بداند؟»  1میکوش
هستهی پاسخ خود را در ستایشنامهی گوته از نبوغ حضرت محمد(ص) و ندای گزینش او به پیامبری یافت که در اثر وی تحت عنوان
« »Dichtung und Wahrheitآمده است .در اینجا ابراز داشته است که« :حضرت محمد(ص) تنها غرق این احساس بود که بر
اوست تا همهی جهانیان را از پیامی آسمانی که وی را از درون برانگیخته و هدایت میکرد آگاه سازد» .برای گوته احساس چنین نیاز شدیدی
مبنی بر انتقال آنچه در درون است به دیگران ،ویژگی نوابغ است .میکوش بدین نتیجه رسیده بود که باید با نگاهی تازه و بیطرف به قرآن و
دیگر منابع اولیهی اسالمی در این باب رجوع کند .او بدین حقیقت پی برده بود که کامیابی و بسط گستردهی دین حضرت محمد(ص) سرمنشأ

 . 1 6جان دیون پورت ،عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن ،ص .11-1
 . 1 1جان دیون پورت ،عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن ،ص 11-16؛ سید غالمرضا سعیدی ،داستانهایی از زندگی پیامبر ما ،ص

.1 6-1

 . 1 5سر همیلتن گیب ،اسالم ،بررسی تاریخی ،ترجمه منوچهر امیری ،تهران :نشر علمی و فرهنگی ،1 51 ،ص .2
 . 1 4نصراهلل نیکبین ،اسالم از دیدگاه دانشمندان غرب ،دورود :سیمان وفارسیت[ ،بیتا] ،ص . 5
 . 1 1ژیل کوپل ،پیامبر و فرعون ،ترجمه حمید احمدی ،تهران :کیهان ،1 66 ،ص .4-5
 .1 1آنه ماری شیمل ،محمد رسول خدا ،ترجمه حسن الهوتی ،تهران :شرکت انتشارات علمی فرهنگی ،1 5 ،ص .41
 .1 2رک :عباس محمود عقاد ،اسالم در قرن بیستم ،ترجمه حمیدرضا آژیر ،مشهد :آستان قدس رضوی.1 64 ،
. Dagobert von Mikusch, Mohammad: Tragodie des Erfolgs, Leipzig: Paul List Verlag, 1932, Vorwort, pp. 7-8.

143

و دلیل کینهتوزی و دشمنیای بود که غربیان نسبت به او روا میداشتند .در نتیجه ،شخصیت ذاتی حضرت محمد(ص) شخصیت انسانی است
سرشار از شور و اشتیاق پارسایی و برخوردار از اصول ناب و متعالی اخالقی که هستی خود را وقف اهداف واالی زندگی نموده است 1 .قرن
بیستم میالدی همچنین شاهد احیا و آغاز مجدد تحقیقات آکادمیک دربارهی اسالم در غرب بود؛ دورهای که در آن شخصیت حضرت
محمد(ص) با دیدگاه های انتقادی و علمی مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت که همگی سعی در اثبات و تأیید صحت و اصالت منابع
نخستین اسالمی داشتند.

1

گفتنی است که سیرهنویسانِ غربی در قرن بیست و یکم میالدی به کوشش بسیار زیاد نویسندگان در  1 1سال اخیر برای برجسته نمودنِ
تأثیرات گوناگون مسیحیت و یهودیت بر اسالم اقرار کردهاند .دربارهی این تأمالت بیثمر میتوان در درجهی نخست به آثار چارلز کاتلر
توری آمریکایی (14 6-156 /Charles Cutler Torreyم) 1 6و کارل آهرنز آلمانی (/Karl Ahrensمتولد 142م) اشاره
کرد.

1 1

 .2از نظر شوئلر ،تقریباً همهی دانش ما که خاستگاه اسالمی دارد ،برپایهی شرح وقایع نقلشده یا همان روایات است 1 5.ویرایش قطعی و
نهایی این نقلها تا قرن سوم و چهارم هجری /نهم و دهم میالدی واقع نشده است؛ ازاینرو ،فرآیند نقل  1 1تا  2 1سال قبل از آن مطالبی
صورت گرفته است که در آثاری که ما هم اکنون در دست داریم مورد ویرایش قرار میگیرند.

1 4

شوئلر بر این باور است که عموماً پذیرفته شده که همواره میتوان مفاد پنهان در زیر متن سیرهی ابن اسحاق را از روی اخباری که با
اجازهی او نقل شده و در جوامع روایی پس از او (از جمله طبری و ابن هشام) حفظ شده است بازیابی نمود؛ گاه حتی میتوان خودِ عبارتهای
موجود در بخشهایی از متن ابن اسحاق را بازآفرینی کرد .با شیوهای مشابه میتوان حداقل مفاد تقریبی اخباری که به زهری (م 12ق/
1 2م) ،1 1یعنی یک نسل قبل ،یا حتی مفاد تقریبی اخباری که به عروة بن زبیر (م 4ق112 /م یا چند سال بعد) برمیگردد را بازآفرینی
نمود 1 1.به نظر شوئلر ،به احتمال قوی میتوان اخبار منتسب به عروه ،یعنی اخباری که در واقع به او برمیگردد و استنباط یا بازآفرینی مفاد

 . 1آنه ماری شیمل ،محمد رسول خدا ،ص . 14
 . 1همان ،ص . 5
. Charles Cutler Torrey, The jewish foundation of Islam, New Edition, New Yord 1967.
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 . 1 1نادر پورنقشبند" ،نحوه برخورد اسالمشناسان غرب با سیره رسول اکرم(ص)" ،معارف.11 :)1 56( 1 ،
 . 1 5به استثنای یک کتیبه که اخیراً کشف شده و به مرگ خلیفهی دوم ،عمر اشاره دارد
( ) Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 2, fn. 5
. Ibid..

149

 . 1 1باید یادآور شویم که اصلِ حداقل  6روایت از طریق موسی بن عقبه (م 1 1ق1 5 /م) به زهری میرسید که بخش باقیمانده از نسخهی خطی موسی
بن عقبه (این نسخهی خطی در کل شامل  21روایت است) که در برلین موجود است را میتوان یافت -از طریق معمر بن رشید به زهری میرسید -در «کتاب
المغازی» ،بخش «مصنَّف» عبدالرزّاق .بنابراین ،آنچه ما در اینجا در اختیار داریم ،در واقع روایاتی است که به زهری میرسند .ادعای شاخت مبنی بر اینکه
«محال است که مواد اصلی «کتاب المغازی» ،که شامل روایاتی است که با اجازه ی زهری توسط موسی نقل شده ،را اظهارات معتبر و موثق زهری در نظر
بگیریم» ،کامالً نادرست است .قس :همچنین با نمونه تحقیقِ موتسکی ،که نشان میدهد که روایات و اظهارات فقهی فراوانی که منسوب به زهری است -در
دو اثر «موطأ» مالک و «مصنَّف» عبدالرزّاق-

در واقع باید از او نشأت بگیرد ،چرا که آنها این تألیفات را از طُرق مستقلِ نقل ثبت نمودند ( Ibid., p. 15, fn.

181. See J. Schacht, "On Musa b. `Uaba`s Kitab al-Maghazi", Acta Orietalia 21 (1953), 288-300; H. Motzki, "Der Fiqh des –Zuhri: Die
).)Quellen problematic", Der Islam 68 (1991), 1-44; trans. and rev. as Chapter 1 of Motzki (2010: 1-46
. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 15.
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تقریبی آنها از روی اخباری که مستقالً توسط زهری ،شاگرد عروه و پسرش هشام بن عروه (یا یک راوی ثالث یا همراه با یک راوی ثالث)
نقل شده ،را «معتبر» دانست 1 2.این مطلب در مورد حجم قابلتوجهی از روایات موجود در مجموعهی عروه صادق است.

1

به نظر شوئلر ،این پاسخی به شکّاکیت افراطی وَنْزبُرو ،کِرونِه و کوک و پیروان ضعیفتر از خودشان است ]6[.دیدگاه وَنْزبُرو در کتاب
«مطالعات قرآنی» و دیدگاه کِرونِه و کوک در کتاب «هاجریسم» نیز فقط مصداقی از یک گرایش است که هرازگاهی و از روزگار اومانیسم
تاکنون به نظر میرسد عرصهی تاریخنگاری اروپایی را تسخیر کرده است .ارنست برنهایم (14 2-15 1/ Ernst Bernheimم) در
کتاب «مقدمهای بر روششناسی تاریخی» آن را این گونه توصیف میکند« :محققان در ابتدای فرآیندِ نقد دقیقِ تاریخنگاران ،خیلی زود
فهمیدند که اظهاراتشان در مورد یک رویدادِ یکسان اغلب کامالً متناقض است ،و به جای تالش برای فهم اینکه آیا هنوز میتوانند حقیقت
را کشف کنند یا آیا راهی برای از بین بردنِ ریشهی خطاهایی که تشخیص دادهاند وجود دارد یا خیر ،شکّاکیت را با این ادعا که ،به دلیل عدم
اطمینان به نقل ،هیچ راهی برای دستیابی به اطالعات موثق دربارهی گذشته وجود ندارد به افراط کشاندهاند .برخی از متفکران خوشبینتر و
سادهتر به جای تحقیق جدی در مورد چگونگی تشخیص مطالب صحیح از ساختگی و پی بردن به وضعیتی که منجر به تحریف شده و توضیح
آن ،این تجربه را تعمیم دادند و فراتر از شکّاکیت ،با جرأت تمام مدعی شدند که همهی دورههای تاریخِ نقل صرفاً جعلیات ساختگی و نظام-
مند بوده است .سکهها به قابلاعتمادترین منابعِ آنها تبدیل شدند و بر این مبنای خاص ،تاریخ دورانِ نقل را براساس آنچه که احتمال میدادند
اتفاق افتاده است بازآفرینی کردند .به وضوح ،انکار روایت و ترسیم آزادانهی یک گذشتهی کامالً متفاوت بر یک بوم خالی نقاشی ،جذابیت
خاصی برای این دسته از محققان داشته است».

1

به عقیده ی شوئلر ،اگر چیزی وجود داشته باشد که به خاطرش وَنْزبُرو ،کِرونِه و کوک را سرزنش و نقد کنیم ،بیتوجهی آنها به این
«اصل روششناسانهی صحیح و کامل» است که توسط بِرنهیم بنیان نهاده شده است.

1

 .از دیدگاه هارالد موتسکی (/Harald Motzkiمتولد 14 1م) ،امروزه سیرهشناسى پیامبر اسالم(ص) در غرب بر سر دو راهى مانده
است :از یک سو ،بدون نقّادى منابع سیره نمىتواند به تدوین تاریخچهاى از زندگانى پیامبر(ص) دست بزند ،و از سوى دیگر ،چون به نقّادى
متون و منابع قرون نخستین اسالم مىپردازد ،از تدوین سیره و تاریخ زندگانى حضرت محمد(ص) عاجز مىماند 1 6.حال آیا محقق غربى راه
برونرفت از این تنگنا را پیش روى خود دارد؟ هارالد موتسکى از حدیثپژوهان غربى که اخیراً مجموعه مقاالتى در باب سیره را ویرایش و
 . 1 2البته این تنها یک روشِ -گرچه یک روش فوقالعاده مطمئن -شناخت مطالب معتبر عروه است .روش دیگر مستلزم گردآوری مجموعهی کاملی از
روایات عروه است .چنین مجموعه ای در اصل حذف مطالب مخدوش ،تحریفات و جعلیات را آسان میکند .فُن اشتولپناگل تقریباً  1سال پیش برای
نخستین بار بدان اقدام نمود؛ برای نی ل به روایات تاریخی عروه ،این تالش از سوی دوری و اخیراً توسط مرسی صورت گرفته است .کشف و چاپ بسیاری از
منابع قدیم که شامل مطالبی از عروه است و در اختیار علمای پیشین نبود (مثالً عبدالرزّاق ،ابن ابی شیبه) ،دالّ بر این بود که تألیف جدیدی ضرورت مینمود.
چنین تألیفی اخیراً چاپ شده است (

Ibid., p. 15, fn. 182. See A. A. Duri, The Rise of Historical Writing among the Arabs, ed. and trans. L. I.

Conrad, introd. F. M. Donner, Princeton, NJ, 1983; Salwa Mursi at-Tahir, Bidayat al-kitaba at-tarihiyya `inda l-`Arab: Awwal sira fi lIslam, `Urwa b. az-Zubair b. al-`Awwam, Beirut, 1995; Cf. A. Gorke and G. Schoeler, Die altesten Berichte uber das Leben Muhammads:
.)Das Korpus `Urwa ibn az-Zubair, Princeton, NJ, 2008

 . 1نه تنها برای روایات تاریخی ،بلکه برای مطالب فقهی /عبادی و تفسیری نیز .اینها دو گروه از مطالبی است که ما در این مجموعه با آن مواجهیم (برای یک روایت فقهی
عالی و فوقالعاده که با اجازهی عروه توسط زهری و هشام بن عروه نقل شده ،نک .)G. H. A. Juynboll, Encyclopedia of Canonical Hadith, Leiden, 2007, p. 645:یُنبُل
معتقد است که «تاریخگذاری آن به نیمهی قرن اول هجری /هفتم میالدی در منابع کهن ،معقول و قابلقبول است» (

Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad,

.)Nature and Authenticity, p. 15, fn. 183
154

. Ibid., p. 16-17.
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. Ibid., p. 17.

 . 1 6مرتضی کریمینیا ،سیرهپژوهی در غرب :گزیده متون و منابع ،ص  .14شایان ذکر است که با توجه به پذیرش روایات تاریخیِ متواتر و نقلهای
اطمینان آور ،به ویژه وجود تواتر معنوی و اجمالی در روایات سیره ،به نظر میرسد که نقلها و اخبار رسیده در خصوص پیامبر اسالم(ص) قابل قبول میباشد.

چاپ کرده است 1 1،در مقدمهی کتاب خود اظهار خوشبینى مىکند که تردیدهاى گذشتگان در اعتبار و وثاقت منابع اسالمى ،خود از جهات
متعددى خدشهپذیر است .وى نواقص کار پیشینیان را چنین برمىشمرد:1 5
الف .فقدان بررسىهاى نظاممند در باب نقد منابع روایى سیرهی پیامبر(ص) .نخستین تدوینکنندگان سیرهی نبوى در غرب ،هر آنچه که
به نظر خود صالح مىدانستهاند ،از منابع روایى اسالمى گزینش کردهاند و مطالعات نقدى در باب سیره و مقایسه و تاریخگذارى این نقلها و
روایات مختلف ،پیش شرط اصلى بهرهگیرى از آنها به عنوان مصادر تاریخى است.
ب .عدم مداقّه در روشها .روشهاى ارزیابى و سنجش اعتبار روایات سیره تاکنون مورد کمترین مداقّه قرار نگرفتهاند .تقریباً هیچگونه
مالکى در مقایسهی متن روایات وجود نداشته است ،و تحلیل اسناد روایات نیز با وجود اندک پیشرفتهایى که در یکى دو دههی اخیر داشته
است ،به ندرت در باب روایات سیره مطرح شده است.
ج .بحث و مناقشه در باب اعتبار منابع در سطحى بسیار انتزاعى و نه بر مبناى خود روایات سیره .تردید و شکاکیت محققان غربی نسبت به
اعتبار این منابع ،بیشتر روایات فقهى را دربرگرفته است .برخى مدعىاند که یافتههاى این حوزه را مىتوان به روایات سیره نیز تعمیم داد و
عدهاى نیز با این امر مخالفت مىکنند؛ ولی هیچ یک به تفصیل در جزئیات مسئله و بر مبناى خود منابع سیره تحقیقى نکرده است.
د .اظهارنظرهای کلی در رابطهی میان قرآن و روایات .بحث در رابطهی محتمل میان قرآن به مثابه منبعى تاریخى و روایات حوزهی فقه،
سیره و تفسیر ،آلوده به اظهارنظرهایى کلى شده است که خود بر مبناى مطالعه در نمونههاى خاص و جزئى شکل گرفتهاند؛ بنابراین ،اعتبار این
اظهارات خود جاى چون و چرا دارد.
ه .دامنهی محدود منابع سیره در دورهی قدما .کتابهایى که تاکنون در شرح سیره و تاریخ زندگانى پیامبر(ص) تألیف شدهاند ،دامنهی
محدودى از منابع را دربرمىگیرد .این منابع (واقدى ،ابن سعد ،ابن هشام و طبرى) ،تنها و تنها مجموعه روایات سیرهی تدوینیافته از قرن سوم
هجرى هستند .روایات موجود در منابع متأخر هنوز به گونهاى نظاممند بررسى ،و با روایات کهنتر مقایسه نشدهاند .بر اینها بیفزاییم شمارى از
منابع تازه -از نوع کهن یا متأخر -که در دهههاى اخیر منتشر شده و در دسترس محققان قرار گرفتهاند .این منابع که شاید تنها نامشان براى
محققان غربى آشنا بوده است ،مبناى پژوهش در روایات سیرهی نبوى را به نحو چشمگیرى تقویت مىکنند و چه بسا بر پارهاى نقاط مبهم در
اعتبار منابع سیره پرتویى تازه افکنند.

1 4

با توجه به موارد پنجگانهی فوق که گذشت ،الزم به ذکر است که اشاره شود اگر تاریخچهی صد و پنجاه سالهی کاوشهای اسالمشناسان
غرب در زمینهی تاریخ صدر اسالم را بررسی کنیم ،یکی از بزرگترین مشکالتی که همواره از سوی آنها مطرح شده ،مسئلهی اعتبار و قابلیت

 . 1 1این کتاب که در سال 2111م توسط انتشارات بریل در الیدن هلند به چاپ رسیده است« ،معضل منابع در سیرهنگارى پیامبر» نام دارد که شامل
مجموعهی  11مقالهی کوتاه و بلند از پژوهشگران غربى در زمینه ی سیره و حدیث است که در پنجاهمین سالگرد تأسیس دپارتمان زبان و فرهنگ خاورمیانه
در دانشگاه نایمخن هلند در اکتبر 1441م ارائه شده است .مشخصات کتابشناختى این اثر چنین است:
Harald Motzki (ed.), The Bibliography of Muhammad: The Issue of the Sources, Leiden: E. J. Brill, 2000.

 . 1 5رک :سیرهپژوهی در غرب :گزیده متون و منابع ،ص .21
 . 1 4این تحلیل و نقدهای هارالد موتسکی با کمی تلخیص و تصرف برگرفته شده است از :سیرهپژوهی در غرب :گزیده متون و منابع ،ص  .21برای آگاهی
از روششناسی پژوهشهای هارالد موتسکی ،رک :فروغ پارسا ،حدیث در نگاه خاورشناسان -بررسی و تحلیل مطالعات حدیثشناختی هارالد موتسکی،
تهران :دانشگاه الزهراء(س) ،1 55 ،ص . 62- 4

اعتماد چهار اثر اصلی ،یعنی سیرهی ابن هشام ،مغازی واقدی ،طبقات ابن سعد و تاریخ طبری بوده است .از دالیل اصلی نفی این اعتبار ،فاصله
نسبتاً طوالنی بین دوران زندگانی حضرت محمد(ص) و زمان جمعآوری و نشر زندگینامههای اوست ( 1 1تا  2 1سال)؛ و دلیل دیگر ،زمینهی
سیاسی -تاریخیای که در آن این متون به وجود آمدهاند (یعنی زمان حکومت بنیعباس) .ازاینرو ،تاریخپژوهان غربی چنین استدالل می-
کردند که این متون ،اخبار دست اول کمتری در مورد حضرت رسول(ص) به ما عرضه میکنند و این آثار بیشتر جو حاکم زمان نگارش را
برای ما تبیین مینمایند؛ چنانکه در همهی اعصار ،دستگاه حاکم ،تاریخنگاری را تحت نفوذ خود قرار دادهاند .اسالمشناسان غربی این نظریه را
در مورد تاریخ صدر اسالم نیز صادق دانستهاند و مدعی شدهاند که کلیهی احزاب و مذاهب اسالمی خواه ناخواه به شخص پیامبر(ص) استناد
میکردهاند تا ایدههای مذهب خویش را توجیه کنند .ازاینرو ،تاریخپژوهان کنونی غرب ،تاریخنگاری دربارهی صدر اسالم را به میدان نبرد
تشبیه کردهاند 161.باید گفت که غرب تقریباً در دو دههی اخیر ،به دلیل شکست ایدههای سوژهمحور و ایجاد گسست در این برداشت نزد
متفکرانی چون هایدگر و گادامر و اصحاب هرمنوتیک و در نتیجه ،افول قدرت اصول شرقشناسانه ،یک جریان فکری به وجود آورد که
بعضی از اسالمشناسان به کمک این افقهای جدید فلسفی شروع به کار کردند و از دیدگاهی جدید سراغ متون اسالمی رفتند و از این رهگذر
به نتایج بکر و تازهای رسیدند .جریانی که برای علوم انسانی در غرب همانند زلزلهای بود.

161

تا آستانهی قرن بیست و یکم میالدی تقریباً تمامی محققان غیر اسالمی بر این باور بودند که پیامبر اعظم(ص) به عنوان تاجری دنیادیده
اطالعات درجشده در قرآن را از کتب آسمانی دیگر و گفتگوهایی با پیروانشان اقتباس کرده و آنها را با شرایط حاکم بر جزیرهالعرب وفق
داده است! پژوهشگران بیطرف در سالهای اخیر به پوچی اینگونه نظریات پی بردند ،چرا که با کمک آنها تأثیر عمیقی که قرآن بر
شنوندگانش گذاشته و تا هم اکنون هم میگذارد ،سازگار نیست .در عین حال ،با آغاز هزارهی جدید گروهی از پژوهشگران به موازات
تغییرات فرهنگی از تفسیرهای مادی و اجتماعی راجع به تاریخ صدر اسالم فاصله گرفتند و به این واقعیت پی بردند که پدیدهای چون دو دهه-
ی نخستین اسالم و شخص حضرت رسول(ص) در درجهی اول بر اساس یک ایدهی معنوی و دینی باید مورد فهم و بررسی قرار گیرد.
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لودویگ آمان (141 -15 /Ludwig Ammannم) در اثر بینظیرش «میالد اسالم ،وحی و نوآوری تاریخی»  16به دنبال این است که
طرح نوینی از نقش وحی در تاریخ ارائه دهد .به عقیدهی لودویگ آمان ،برخالف نظر اسالمشناسان پیشین ،آن دگرگونی که حضرت
رسول(ص) در جامعهی بدوی اعراب به وجود آورد و دینی که او به انسانها عرضه داشت و انگیزهاش برای این کار ،نه ریشهی اقتصادی و
مادی داشت و نه سیاسی ،بلکه صرفاً معنوی بود .بر این اساس ،بهرغم تئوری ویلیام منتگمری وات ،هیچگونه بحرانی جزیرةالعرب را قبل از
بعثت نبی اکرم(ص) فرا نگرفته بود که رسالت شخصی حضرت را به عنوان پاسخی به این بحران تلقی کنیم .به عکس ،وحی محمدی اندیشهی
معاصرانش در مدینه را به حدی مشتعل ساخت که انقالبی دینی و بعد از آن انقالبی اجتماعی به جریان انداخت 16 .الزم به ذکر است که
نظریات جدید و بکری که لودویگ آمان راجع به تحوالت در تاریخ صدر اسالم مطرح میکند ،صرفاً به دلیل چرخش نگاه از حوزهی اقتصاد
و سیاست به عرصهی فرهنگ و دین که تئوریهای پست مدرن زمینه را برای تحققش مساعد کردهاند ،عملیاتی شد .مبالغه نکردهایم اگر
بگوییم برخورد اسالمشناسان غربی از قرن نوزدهم میالدی تا به امروز با سیرت پیامبر اکرم(ص) به تدریج از مجادلهجویی به سوی مصالحه-

 . 161نادر پورنقشبند" ،نحوه برخورد اسالمشناسان غرب با سیره رسول اکرم(ص)" ،ص  .12-11به نقل از:
"Battlefield of early Islamic historiography" (Michael Lecker, "Waqidis Account on the Status of the Jews of Medina", in Lecker, Jews and
Arabs in pre-and early Islamic Arabia, Aldershot 1998, p. 27).

 .161نادر پورنقشبند" ،نحوه برخورد اسالمشناسان غرب با سیره رسول اکرم(ص)" ،ص .12
 .162همان ،ص .1
. Ludwig Ammann, Die Geburt des Islams. Historische Innovation durch Offenbarung, Gottingen 2001.

 . 16نادر پورنقشبند" ،نحوه برخورد اسالمشناسان غرب با سیره رسول اکرم(ص)" ،ص  .1به نقل از.Ibid., p. 79, 83 :
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جویی به سوی مصالحهجویی گرایش یافته است ،و چه بسا دانشمندان غربی پی بردهاند که با تعصب دینی و ایدئولوژیک ،محصوالت
پژوهشی نضج نمیگیرند.

نتیجه:
به نظر میرسد که ادعای «تجدیدنظرطلبان» و به ویژه نسل جوانتر آنان ،یعنی «شکّاکان نوین» در قرون اخیر که بخش عمده یا تمامی
زندگینامههای روایی حضرت محمد (ص) را ساختگی و حتی وجود پیامبر اسالم(ص) را جعلی میدانند صحیح نباشد؛ زیرا عالوه بر نقدهای
پژوهشگران و اندیشمندان مسلمان بر دیدگاه یادشده ،در دهههای اخیر کسانی چون خوتیر یُنبُل ،هارالد موتسکی و گرگور شوئلر با تألیف
آثارشان در حوزهی پژوهشهای اسالمشناسی و سیرهنگاری به نادرستی آن دیدگاه پرداختهاند.
مهمترین نقدهای نظریهی شکّاکیت نوین از دیدگاه اندیشمندان مسلمان عبارتند از :بشارت به نبوت حضرت محمد(ص) در کتب مقدس
پیشین؛ بشارت حضرت عیسی(ع) به نبوت حضرت محمد(ص) در قرآن؛ وجود آیات فراوان در قرآن دربارهی حضرت محمد(ص) و بعثت
ایشان؛ قراین قطعى دالّ بر اثبات وجود و نبوت پیامبر اسالم(ص)؛ شواهد اظهارات اثباتیِ جمعی از اندیشمندان غربی دربارهی حضرت
محمد(ص)؛ و نقد دیدگاههای اندیشمندان اروپاییِ قرون وسطی ،تجدیدنظرطلبان و شکّاکان نوین از سوی جمعی از مستشرقان معاصر.

پینوشتها:
[ ]1فؤاد سزگین (/Fuat Sezginمتولد 142م) ،مؤلف کتاب «تاریخ نگارشها و تألیفات عربی» با این ایدهی اسالمشناسان اروپایی که
آغاز جمعآوری حدیث به اواخر قرن دوم و نیمهی اول قرن سوم هجری میرسد و آن نیز فقط به لحاظ نیازهای اجتماعی مسلمانان بوده است،
مخالفت کرد .سزگین این بحث را هم در بخش حدیث و هم در فصل تاریخ کتاب خود به تفصیل و با ذکر شواهد متعدد مطرح ساخت .به
نوشتهی او ،منابع حدیث در تمدن اسالمی طی این مراحل تکوین مییابد .1 :کتابة الحدیث :تحریر و نوشتن احادیث در حیات پیامبر
اسالم(ص) توسط صحابه و نسل اول تابعین در جزوههای ساده و صحیفهها؛  .2تدوین الحدیث :تنظیم احادیث پراکنده و جمعآوری صحیفهها
و جزوات حدیث در ربع آخر قرن اول و ربع اول قرن دوم هجری؛  .تصنیف الحدیث :ترتیب موضوعی حدیث که حدوداً از سال 12ق
آغاز گردید .وی نتیجه میگیرد که تصنیف حدیث در عصری شروع شد که قاعدتاً مجموعههای زیادی از صحف و جزوات وجود داشت،
یعنی در همان زمان مثالً ابن اسحاق ( 1 1-5ق) و ابومخنف کوفی (م 1 1ق) جزواتی در تاریخ و حدیث نوشته بودند .به عبارت دیگر ،در
اواخر عصر بنی امیه و اوایل دورهی عباسیان بسیاری از علمای حدیث در بالد مختلف اسالمی بودند که به عنوان «اول من صنف الکتب او
الحدیث» مشهورند (عبدالکریم گلشنی" ،قدیمیترین مورخان شیعه در تحقیقات غرب" ،کیهان فرهنگی.)1 :)1 66( 2 ،
[ ]2روشهای نقد منبع ( )Critical-Sourceدر مطالعات عهد عتیق و به ویژه اسفار خمسه ( )Pentateuchدر آلمان و در انگلستان
طی بیشتر قرن نوزدهم میالدی پدیدار شد و گسترش یافت .در حالی که اندیشمندان آلمانی بیشتر قرن نوزدهم میالدی را به بحث در این باره
پرداختند که تورات اصلی چه زمانی نوشته شده ،چند بار بازنویسی شده و در هر بازنویسی چه چیزی بدان افزوده شده است ،در انگلستان این
دیدگاه حاکم بود که تحقیق انتقادی به منزلهی بیاعتقادی است و میبایست به هر قیمتی که باشد متوقف شود؛ تا آنکه یولیوس ولهاوزن
(1415-15 /Julius Wellhausenم) -اندکی پیش از پایان قرن -این دیدگاه را کنار زد .زمانی که انگلستان در پی انتشار کتاب
« »Prolegomenaیولیوس ولهاوزن ( 155م) تغییر الگو در تحقیق را تجربه کرد ،گلدتسیهر هم در پی سنت دیرین آلمان ،در تحقیقات
خود دربارهی نگاشتههای مسلمانان نتایجی را پیشنهاد کرد که تا حدودی از نوع تحقیقات «نقد منبعی» بود؛ و آن اینکه اطالعاتی که در منابع

مسلمانان دربارهی دورهی امویان وجود دارد ،احتماالً به زمانی تعلق ندارد که بدان منسوب میگردد؛ به عبارت دیگر ،منابع مسلمانان اطالعات
تاریخی را امانتدارانه منتقل نکردهاند ،بلکه این مطالب آفرینشهای ادبیای هستند متکی بر اسناد؛ اسنادی که اعتبار آنها محل تردید است.
گلدتسیهر معتقد است که بسیاری از احادیث پیامبر(ص) برخاسته از نیازهای سیاسی و دینی بوده است؛ یعنی آنها جعلیاتی هستند که در فضایی
جدلی ( )Coinage of Polemicپدید آمدهاند .اینگونه نظرات با همان عدم پذیرش و مخالفتی مواجه شد که نسل پیشین نسبت به
تحقیقات نقدِ منبعی عهد عتیق از خود نشان داده بود .تحوالت جدید در مطالعات کتاب مقدس به مطالعات اسالمی راه نیافته بود؛ اما گلدتسیهر
شکّاکیت خود را به سؤال دربارهی تاریخ پیدایش مطالب فقهی در حدیث محدود ساخته بود و ورای آن ،چارچوب تاریخی «سنتی» و تاریخی
بودن [حضرت] محمد[ص] را پذیرفته بود؛ لذا این امکان وجود داشت که بخشی از کارهای او پذیرفته شود و برخی دیگر نادیده گرفته شود؛
و چنین بود که دیدگاههای بنیادستیزتر او عمدتاً نادیده انگاشته شد تا این که در چند دههی اخیر ،با بازگشت دوبارهای به روش نقدِ منبع در
مطالعات مربوط به قرآن -در درجهی اول به عنوان مرجعی برای مباحث فقهی توسط یوزف شاخت (14 1م) و سپس به عنوان یک متن ادبی
و متن مقدس توسط جان وَنزبُرو (1415-1411م) -و مطالعات مربوط به نگاشتههای قدیمی مسلمانان ،آرای او مجدداً مورد توجه قرار گرفت
(ی .کورن و ی .د .نوو" ،رویکردهای روشمند به مطالعات اسالمی" ،ص .) 1 - 1
[ ] هارالد موتزکی ،زندگینامهی حضرت محمد(ص)؛ بررسی منابع ،ترجمه محمدتقی اکبری و عبداهلل عظیمایی ،مشهد :بنیاد پژوهشهای
اسالمی ،1 56 ،ص 11؛ مرتضی کریمینیا (تدوینگر و ویراستار) ،سیرهپژوهی در غرب؛ گزیدهی متون و منابع ،ص 1 -1؛ نادر پورنقشبند،
"نحوه برخورد اسالمشناسان غرب با سیره رسول اکرم(ص)" ،معارف .11 :)1 56( 1 ،به گفتهی هربرت بِرگ در کتاب «تکوین و تکامل
تفسیر در نخستین سدههاى اسالمى» ،پیش از گلدتسیهر ،برخى از مستشرقان چون ویل ،اشپرنگر ،دوزى و مویر در وثاقت و صحت اسانید
روایات سیره تردیدهایى کرده بودند ،اما گلدتسیهر نخستین بار این شکّاکیت را صورتبندى و با بهرهگیرى از دانش گستردهی خود راجع به
احادیث صحاح سته ،در اثر خود عرضه کرد .نک:

Herbert Berg, The Development of Exegesis in Early Islam: The Authenticity of Muslim
Literature From the Formative Period, Richmond (Surrey): Curzon, 2000.
[ ] در این مقاله ،عبدالعزیز دوری در مورد خاستگاه تاریخنگاری اسالمی و دو مرکز عمدهی آن ،یعنی مدینه و عراق سخن گفته است.
مکتب مدینه عمدتاً به سیرهنگاری و مکتب عراق بیشتر به نگارش مغازی توجه نشان داده است .فقهای مدینه در تألیفات خود به همهی ابعاد
زندگانی پیامبر(ص) توجه کرده و به تألیف آثار متعددی در این مورد پرداختهاند .فرد پیشگام در تدوین مغازی ،عروة بن زبیر (م 4ق) است؛
کسی که تاریخنگاری مدینه با وی آغاز گردید .بخشهای موجود از منقوالت عروة بن زبیر ،توجه وی را به حیات پیامبر(ص) و تاریخ اسالم
نشان میدهد (منقوالت موجود از عروة بن زبیر را آقای محمد مصطفی اعظمی با عنوان «مغازی رسولاهلل لعروة بن زبیر»1 11 ،ق به چاپ
رسانده است) .گرچه شخصیت محوری در تدوین سیره ،به نظر زهری است .منبع نخست وی در مغازی ،روایات منقول وی از عروة بن زبیر
است که منابع از وی به عنوان نخستین مؤلف در مغازی نام بردهاند .با این حال ،روایات موجود این نکته را چندان تأیید نمیکنند و نقش عمده
در روایات زهری از آنِ افراد دیگر ،یعنی سعید بن مسیب و عبیداهلل بن عبداهلل بن عتبه و  ...میباشد .ظاهراً کتاب زهری در مورد پیامبر(ص)
تنها شامل حوادث و وقایع قبل از ظهور اسالم و سیرهی پیامبر(ص) در مکه و مدینه بوده است .سخاوی میگوید :کتاب مغازی نوشتهی زهری
را حجاج بن ابیمنیع (متوفی بعد از 216ق) از طریق او روایت کرده است (شمسالدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی ،االعالن بالتوبیخ لمن ذمّ
اهل التاریخ( ،بیروت :دار الکتاب العربی1 1 ،ق) ،ص  .)55در هر حال ،این نکته بیانگر آن است که زهری کتابی در مغازی داشته است .با
این حال ،تنها بخشی از کتاب مغازی وی بر جای مانده است که به صورت روایات پراکنده در آثار ابن اسحاق ،واقدی ،طبری و بالذری
میتوان آنها را یافت .در ادامهی مقاله ،دوره روایات منقول از زهری را به دو دورهی قبل از اسالم ( 1روایت) و دوران بعد از اسالم ،مرحلهی

مکی ( روایت) و مرحلهی مدنی (  2روایت) تقسیم نموده و مآخذی را که این روایات در آنها نقل شدهاند مشخص کرده است .بعد از ذکر
این مطالب نتیجه میگیرد« :ساختار موجود نشان میدهد که زهری در ذهن طرحی برای ارائهی سیرهی پیامبر(ص) داشته است» .عالوه بر
تألیف اثری در مغازی ،زهری به حوادث دیگر صدر اسالم چون دوران خالفت خلفای راشدین نیز پرداخته است که دوری این موارد را
مشخص کرده است (محمدکاظم رحمتی" ،پژوهشهای سیره در مطالعات اسالمی با تکیه بر مکتب بیتالمقدس" ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،
.)11 :)1 51( 61
[ ] در پژوهشهای مسلمانان تقریباً این یک امر بدیهی است که مکه یک شبکهی مهم بینالمللی تجارت بوده است که از طریق آن
ساکنانش ثروت قابل توجه و موقعیت برتری در سیاست شبهجزیره به دست میآوردند .اقالمی که در این شبکه معامله میشد ،معموالً عود و
ادویهی عربی همراه با هزینهی هنگفت حمل و نقل اجناس زینتی کمحجم از هندوستان به دنیای مدیترانه ،تصور شده است .پاتریشیا کرونه
(1451م) این تجارت را هم در مکتوبات مسلمانان و هم غیرمسلمانان بررسی کرده است و نشان داده تمام این تصویر بیاساس است .مکه هیچ-
گاه در مسیر راه بازرگانی زمینی عربستان جنوبی و سوریه قرار نداشته که همین مسیر هم در هر صورت در مقایسه با مسیر دریایی دریای سرخ،
هیچگاه اهمیت زیادی نداشته و در اواخر قرن دوم هجری -در نهایت -دیگر مورد استفاده نبوده است .بررسی دقیق مآخذ خود مسلمانان نشان
میدهد جز در مورد عطر یمنی ،عمده اقالم تجاری مکیان را کاالها و البسهی ارزان چرمی و احیاناً مواد غذایی اولیه (روغن حیوانی و پنیر)
تشکیل میداده است .این کاالها به سوریه که خود به وفور آنها را در اختیار داشته ،صادر نمیشده است ،بلکه تقریباً منحصراً به ساکنین شبه
جزیره عرضه میشده است .هیچکدام از نقل های مختلفی که در منابع مسلمانان آمده ،نتایجی را که محققان غربی اولیه بدان رسیده بودند و از
آن هنگام پذیرفته شده ،تأیید نمیکند .تا اینجای بحث را هم ممکن است یک محقق «سنتگرا» در تحقیقات خود بدان برسد؛ همچنانکه در
اصل ،بخشی از تحلیلهای کرونه بر آثار قِسطِر (146 ( )Kisterم) مبتنی است؛ تفاوت در نتیجهگیریهای فزونتری است که یک طرفدار
رویکرد «جدید» از آن بیرون میکشد .کرونه اشاره میکند :روایات در گزارشهای مسلمانان چنان به گستردگی و مکرر با یکدیگر در
تعارض هستند که «اگر فردی بخواهد ،میتواند بیشتر سیرهنگاریِ [حضرت] محمد[ص] ویلیام مُنتگمری وات از منابع را برعکس بازنویسد»
( .)Crone (1987), p. iiiنقد با اقدام به جداسازی روایات «قدیمی» از «جدیدتر» و با پذیرفتن دستهی اول ،به این نتیجهگیری میانجامد
که «مکیان در آستانهی ظهور اسالم ،خارج از مکه تجارت نمیکردند» ()Ibid, p. 114؛ اما در واقع نه روایات «قدیمی» و نه «جدیدتر»
اهتمام به حفظ حقیقت نداشتند؛ باید تمام آنها را ساختهی داستانسرایانی دانست که نویسندگانشان اطالعات اندکی از تجارت قرن هفتم
حجاز به طور کلی و تجارت مکیان به طور خاص داشتند؛ بنابراین« ،این مسئله که مکیان در آستانهی اسالم با خارج از مکه تجارت میکردند
یا نه ،امری نیست که بتوان بر اساس این داستانها به آنها پاسخ گفت؛ البته خود موضوع تجارت میتواند افسانه باشد» .کرونه پس از بررسی
گزارشهای مختلف به این نتیجه رسید که نمیتوان حقایق تاریخی را به طور پیوسته و بدون وقفه تاریخی ،از نقلهای سه نسل -یا بیشتر -اولیه
پی گرفت؛ سه نسل از حکایتگران اوایل قرن اول هجری که از حکایتگران نیمهی قرن دوم هجری ،که در این بین پدیدار شدند ،متمایز
هستند؛ بنابراین ،این داستانسرایان بودند که روایات را میآفریدند؛ روایات تاریخی معتبری که فرض میشد صرفاً شاخ و برگهایی بدان
افزوده شده ،در واقع اصالً وجود نداشت» ( .)Ibid, p. 225این سخن را میتوان دربارهی تمام روایات تاریخی -و نه فقط آنچه به تجارت

مربوط است -گفت؛ برای مثال ،کرونه عین همین مسئله را در بررسی تاریخ زمان وقوع جنگ بدر هم نشان میدهد (Ibid, pp. 226-
 .)230آنگاه کرونه ،مانند ونزبرو ،نتیجه میگیرد :گزارش سنتی [مسلمانان از قرون نخستین اسالم] واقعیت تاریخی نیست ،بلکه صرفاً ادبیات
( )literatureاست؛ او به مانند گلدتسیهر ،شاخت ،ونزبرو و کوک بر آن است که سند روایات مربوط به اوایل قرن اول هجری /هفتم
میالدی ساختگی محض هستند (رک :ی .کورن و ی .د .نوو" ،رویکردهای روشمند به مطالعات اسالمی" ،ص  .) 15- 11عنوان انگلیسی این
مقاله بدین شرح است:

Y. D. Nevo and J. Koren, "Methodological approaches to Islamic studies",Der Islam 68
(1991), 87-107.
[ ]6شوئلر معتقد است با گزارشهای عروه ،ما به منبع (مؤلف) اصلی روایتِ مورد نظر ،و همزمان به قرن اول هجری رسیدهایم .بنابراین،
صحیح نیست که گفته شود ما نمیتوانیم از آستانهی شگفتانگیزِ قرن اول هجری عبور کنیم 16 .شوئلر نهایتاً میگوید ما باید همراه با پارِت
بپذیریم که میان قدیمیترین روایات اسالمی دربارهی یک واقعه (مثالً رویدادی که در سال 6 2-6 1م11 /ق یا اندکی پیشتر اتفاق افتاده
است) و فعالیت عروه به عنوان گردآورنده (احتماالً از حدود 66م/

ق که عروه حدوداً بیست ساله بوده است) شکافی وجود دارد 166.شوئلر

مانند پارِت معتقد است که عروه هنوز هم فرصت داشته تا به شاهدان عینی که معاصرِ بسیاری از وقایع مورد بحث بودهاند مراجعه کند -صرف
نظر از اینکه آیا او نخستین راوی را در اِسناد ذکر میکند یا نه 161.به همین دلیل ،به احتمال زیاد او از عمهی خود عایشه در مورد بسیاری از
وقایعی که شاهدش بوده ،به خصوص جریان تأسفباری که عایشه خودش درگیرِ آن بوده است (داستانِ موسوم به «حدیث افک») ،که عروه
شهادت و گواهی عایشه را نادیده میگیرد .به عالوه ،او میتوانسته اخبار دست اول در مورد رخدادهای متعددی که اندکی قبل از هجرت ،در
طول هجرت و پس از آن اتفاق افتادهاند ،همچون خودِ هجرت (که شامل هجرت اول به حبشه و شرایط و حوادثِ منتهی به هجرت اصلی می-
شود) ،جنگ خندق و صلح حدیبیه را جمعآوری کند 165.مورخان در تالش خود برای کشفِ حقیقت ،ناگزیر از توجه به این واقعیت بودهاند
که این متون ممکن است قبالً و به دلیل شکافِ زمانی میان راوی و وقایع یا دیدگاه راوی و یا هر دو مورد تغییر پیدا کرده باشند؛ دخالت
شخصیِ راوی میتواند به گزارشهایش رنگ و بوی جانبداری دهد یا آنها را کامالً جانبدارانه نشان دهد 164.البته ،مسئله بدین صورت باقی
مانده تا نشان دهد که روایت شفاهی پس از صدر اسالم -که به یک یا ،طبق یافتههای جدید ،حتی دو نسل پس از مرگِ مسنترین عضوِ زنده-
ی گروه برمیگردد -طبیعتاً آسیبهای اندکی را شاهد بوده است .دستکم ،نباید در مورد این روایات همانند افسانهها یا اسطورههایی قضاوت
کرد که توسط طبقاتِ راویان نقل شده است .از روایات بعدی مانند روایات نقلشده توسط عروه دربارهی هجرت و دوران زندگانی
پیامبر[ص] در مدینه ،خطوط کلی حوادث و حتی برخی جزئیات را نیز میتوان بازیابی کرد.
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 . 166نقل شده که او بین سالهای

6م2 /ق و 6 4م24 /ق متولد شده و تا سال 65م/

. Ibid., p. 16.
6ق ،کتابهای فقهیاش را معدوم کرده است ( Ibid., p. 16, fn.

.)189
. Ibid..

167

 . 165در پی بحث و اختالف میان نُلْدکه و بِکِر از یک سو ،و میان المنس و کایتانی از سوی دیگر ،اکثر دانشمندان بیشتر (یا حداقل یک بخش معتنابهای از)
حوادثی را که پیش از هجرت در قلمرو افسانه روی داده کنار میگذارند .ب ا این حال ،نُلْدکه براهینی را در تأیید تاریخیتِ «هجرت اول» اقامه میکند ( Ibid.,

.)p. 16, fn. 191. See T. Noldeke, "Die Tradition uber das Leben Muhammeds", Der Islam, 5 (1914), 160-70
169

. Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, p. 16.
170
. Ibid..

فهرست منابع:
الف) کتابها و مقاالت فارسی و عربی
 قرآن حکیم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی ،قم :اسوه.1 42 ، آرمسترانگ ،کارن ،زندگینامه پیامبر اسالم [صلی اهلل علیه و آله و سلم] ،ترجمه کیانوش حشمتی ،تهران :حکمت.1 5 ، استادی ،رضا ،آشنایى با تفاسیر -عدم تحریف قرآن و چند بحث قرآنى ،تهران :نشر قدس.1 5 ، بدوی ،عبدالرحمن ،موسوعه المستشرقین ،بیروت :دار العلم للمالیین144 ،م. برناس ،جان ،تاریخ جامع ادیان ،ترجمه علیاصغر حکمت ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی[ ،بی تا]. پارسا ،فروغ ،حدیث در نگاه خاورشناسان -بررسی و تحلیل مطالعات حدیثشناختی هارالد موتسکی ،تهران :دانشگاه الزهراء(س)،.1 55
 پورت ،جان دیون ،عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن ،ترجمه سید غالمرضا سعیدی ،قم و تهران :دارالتبلیغ اسالمی[ ،بی تا]. پورنقشبند ،نادر" ،نحوه برخورد اسالم شناسان غرب با سیره رسول اکرم(ص)" ،معارف.)1 56( 1 ، ثواقب ،جهانبخش ،نگرشی بر رویارویی غرب با اسالم ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.1 14 ، جوادی آملی ،عبداهلل ،نزاهت قرآن از تحریف ،تحقیق علی نصیری ،قم :مرکز نشر اسراء.1 54 ، جوادی آملی ،عبداهلل ،وحی و نبوت در قرآن ،قم :مرکز نشر اسراء.1 51 ، جوان آراسته ،حسین ،درسنامه علوم قرآنی :سطح  ،2قم :بوستان کتاب.1 11 ، حسن ،حسن ابراهیم ،تاریخ سیاسی اسالم ،ترجمه ابوالقاسم پاینده[ ،بیجا] :جاویدان.1 62 ، حسنزاده آملى ،حسن و عبدالعلى محمدى شاهرودى ،قرآن هرگز تحریف نشده ،قم :قیام.1 16 ، حسینى میالنى ،سید على ،التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن ،قم :مرکز حقائق االسالمیه1 26 ،ق. خمینی ،روحاهلل ،قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی(س) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).1 5 ، خوئی ،سید ابوالقاسم ،البیان فی تفسیر القرآن ،قم :مؤسسه احیای آثار االمام الخوئی1 1 ،ق. -دریایی ،محمدرسول ،پیامبر موعود در تورات و انجیل ،تهران :انتشارات امام مهدی.1 16 ،

 رحمتی ،محمدکاظم" ،پژوهشهای سیره در مطالعات اسالمی با تکیه بر مکتب بیتالمقدس" ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.)1 51( 61 ، رضایی اصفهانی ،محمدعلی ،منطق تفسیر قرآن ( ،)1قم :جامعة المصطفی العالمیه.1 51 ، ریپین ،اَندرو" ،تحلیل ادبى قرآن ،تفسیر و سیره :نگاهى به روششناسى جان ونزبرو"( ،ترجمه مرتضى کریمىنیا) ،فصلنامه پژوهشهاىقرآنى2 ،ـ .)1 14( 2
 سایکس ،سرپرسی ،تاریخ ایران ،ترجمه سید محمدتقی فخر داعی گیالنی ،تهران :دنیای کتاب.1 11 ، سبحانى ،جعفر ،الهیات و معارف اسالمى ،قم :مؤسسه امام صادق(ع).1 16 ، سحاب ،فکتور ،ایالف قریش ،بیروت :المرکز الثقافی العربی1442 ،م. سعیدی ،سید غالمرضا ،داستانهایی از زندگی پیامبر ما ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.1 1 ، شریعتی سبزواری ،محمدباقر ،وحی و نبوت در نگاه عقل و دین ،قم :بوستان کتاب.1 55 ، شیمل ،آنه ماری ،محمد رسول خدا ،ترجمه حسن الهوتی ،تهران :شرکت انتشارات علمی فرهنگی.1 5 ، شینی میرزا ،سهیال" ،خاورشناسی و حدیث" ،علوم حدیث.)1 5 ( 4 ، -صبرى ،خلیلاهلل ،طبقات آیات ،تهران :امیرکبیر،

.1

 طاهرى خرمآبادى ،سید حسن ،عدم تحریف قرآن( ،قم :بوستان کتاب.1 5 ، طباطبائی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان1 12 ،ق. طبرسی ،ابوعلی فضل بن حسن ،مجمع البیان لعلوم القرآن ،طهران :مؤسسه الهدی للنشر و التوزیع1 11 ،ق. غروی نائینی ،نهله ،تاریخ حدیث شیعه (تا قرن پنجم) ،قم :شیعهشناسی.1 56 ، کوپل ،ژیل ،پیامبر و فرعون ،ترجمه حمید احمدی ،تهران :کیهان.1 66 ، کریمینیا (تدوینگر و ویراستار) ،مرتضی ،سیرهپژوهی در غرب؛ گزیدهی متون و منابع ،تهران :مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی،.1 56
 کریمینیا ،مرتضی" ،سیرهنگاری پیامبر اسالم در غرب" ،آینه پژوهش.)1 51( 65 ، کریمینیا ،مرتضی" ،سیری اجمالی در سیرهنگاری پیامبر اسالم(ص) در غرب" ،کتاب ماه دین.)1 5 ( 11 -111 ، کورن ،ج .و ی .د .نوو" ،رویکردهای روشمند به مطالعات اسالمی" ،ترجمه شادی نفیسی ،آینه پژوهش.)1 51( 11 ، -گیب ،سر همیلتن ،اسالم ،بررسی تاریخی ،ترجمه منوچهر امیری ،تهران :نشر علمی و فرهنگی1 51 ،

 گیورگیو ،کونستان ویرژیل ،محمد پیغمبری که از نو باید شناخت ،ترجمه ذبیحاهلل منصوری[ ،بیجا] :مجله خواندنیها[ ،بیتا]. مصباح ،محمدتقی ،آموزش عقاید ،تهران :سازمان تبلیغات اسالمی ،شرکت چاپ و نشر بین الملل.1 11 ، مصطفی ،شاکر ،التاریخ العربی و المورخون ،بیروت :دارالعلم للمالیین145 ،م. معارف ،مجید ،تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی ،تهران :کویر.1 55 ، معرفت ،محمدهادی ،تاریخ قرآن ،تهران :سمت.1 1 ، معرفت ،محمدهادی ،صیانة القرآن من التحریف ،تهران :وزارت امور خارجه.1 14 ، معرفت ،محمدهادی ،نقد شبهات پیرامون قرآن کریم ،ترجمه حسن حکیمباشی و دیگران ،قم :تمهید.1 55 ، مکارم شیرازی ناصر و همکاران ،پیام قرآن ،تهران :دار الکتب االسالمیه.1 11 ، مکارم شیرازی ناصر و همکاران ،تفسیر نمونه( ،تهران :دار الکتب االسالمیه.1 51 ، موتزکی ،هارالد ،زندگینامهی حضرت محمد(ص)؛ بررسی منابع ،ترجمه محمدتقی اکبری و عبداهلل عظیمایی ،مشهد :بنیاد پژوهشهایاسالمی.1 56 ،
 مؤدب ،سید رضا ،تاریخ حدیث ،قم :مرکز جهانی علوم اسالمی.1 5 ، مؤدب ،سید رضا ،مبانی تفسیر قرآن ،قم :دانشگاه قم.1 55 ، میرمحمدی زرندی ،سید ابوالفضل ،تاریخ و علوم قرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.1 11 ، نجارزادگان (محمدى) ،فتحاهلل ،سالمة القرآن من التحریف ،تهران :پیام آزادى.1 15 ، -نیکبین ،نصراهلل ،اسالم از دیدگاه دانشمندان غرب ،دورود :سیمان وفارسیت[ ،بیتا].
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