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  چکیده
المعـارف   سازي تاریخ اسالم، با تأکید بـر دایـره   هدف از این پژوهش، توصیف و تبیین یهودي :هدف

حال نگـاري پیـامبر بـه      پیگیري شرح«، »نویسی بر سیرة نبوي ردیه«اسالم بوده است که در چهار دورة 
بررسـی قـرار   مورد » رویکرد تردیدآمیز به منابع«و » نگاري علمی و کالسیک سیره«، »نویسی جاي ردیه

. روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی، از نوع تحلیـل اسـنادي بـوده اسـت     :روش. گرفته است
دهد منابع اسالمی از قرن سوم به بعد تدوین شـده و از دوران صـدر اسـالم     ها نشان می یافته :ها یافته

انـد کـه در واقـع؛     سـنّت  بر یک این منابع، بیانگر اقتباس و انعکاس مبادي حجازي . اند فاقد روایی بوده
ها، اهمیت تأثیر یهودیت  همچنین از یافته. اند جزیرة عربستان و عمدتاً در عراق تلفیق یافته خارج از شبه

. شـود  سـنّت اسـالمی و منـابع ادبـی مـورد وثـوق آن درك مـی        خاخامی بر رشد تکوینی و درازمدت 
، گفتمان شکاکیت در اعتباربخشی به گلدزیهراز گفتمان غالب بسیاري از مستشرقان بعد  :گیري نتیجه

المعارف  اي فراگیر شده که حتی گفتمان مطرح در دایره این موج در حال حاضر به گونه. روایات است
المعـارف اسـالم و نقـد و     در دایره) ص(با دقت در مقاالت سیرة نبوي. اسالم را نیز در بر گرفته است

  .شویم ز نویسندگان مقاالت از گفتمان یهودي میتحلیل آنها، متوجه پیروي بسیاري ا
  

  .سازي، تاریخ اسالم، گفتمان شکاکیت یهودي :واژگان کلیدي
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  مقدمه) الف
نیز به آن  2شاختآن را آغاز کرد و  1ایگناس گلدزیهراي که  به دنبال رویکرد شکّاکانه

غربی را بیش از  کتابی را تدوین کرد که پس از انتشار، پژوهشگران 3جان ونزبروپرداخت، 
آثاري در پرتو توجه به این دیدگاه منتشر شدند؛ از جمله، دو  پیش وارد گفتمان شکّاکانه کرد و 

این دو کتاب که با دو رویکرد، یکی در پی اثبات . 5»جمع و تدوین قرآن«و  4»هاجریسم«کتاب 
مطالعات « عرضه شدند، در عین حال متأثر از جان ونزبروو دیگري در صدد نفی دیدگاه 

 7،مایکل کوكو  پاتریشا کرون، خانم »هاجریسم»  نویسندگان کتاب. بودند جان ونزبرو»  6قرآنی
دانند و  می جان ونزبروسنّت نبوي  اثر خود را مدیون رهیافت شکّاکانه به تاریخمندي  7،کوك

رضه ع] هاجریسم[اي که در کتاب  بدون این تأثیرپذیري از رهیافت ونزبرو، نظریه»  :گویند می
  )1977کرون و کوك، (.»گرفت شده است، هرگز در ذهن و ضمیر ما پا نمی

نیز در مقدمۀ کتاب خود اذعان  )1977(»جمع و تدوین قرآن«نویسندة کتاب  8جان برتُن
  .است جان ونزبروکند که اثر او مرهون و مدیون  می

مبنی  کوكو  کروناند؛ اما نظریۀ افراطی  هر چند این دو کتاب، منبع الهام مشترك داشته
هاي نخست و تمام منابع غربی آن، تقابلی  بر عدم پذیرش کل ساختار تاریخ اسالم در سده

  .دارد جان برتُنبا دیدگاه  اي درجه 180تقریباً 

با یکدیگر » جمع و تدوین قرآن«و » هاجریسم«افزون بر این، نه تنها نتایج دو کتاب 
نیز » مطالعات قرآنی«در کتاب  جان ونزبروستاوردهاي تقابل کامل دارند، بلکه این هر دو از د

  .اند بسیار فاصله گرفته

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Ignác Coldziher (1850-1921) 
2. Joseph Schacht 
3. John Wansbrough (1928-2002) 
4. Hagarism (1977) 
5. The Collection of The Qur’an 
6. Quranic Studies 
7. Patricia Crone & Michael Cook 
8. John Burton 
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وي در این . نوشت» اي محیط فرقه«و » مطالعات قرآنی«دو کتاب با عناوین  جان ونزبرو
، تاریخ اسالمی را منکر شده و حیات اسالم را تا قرن سوم، مرهون گلدزیهردو کتاب، همانند 
وي معتقد است طی سه قرن فرصتی که در اختیار مسلمانان بوده تا دین . داند و مدیون یهود می

هاي یهودي خالص بهره گرفت و سعی داشت بر اساس  خود را مستقل بکنند، اسالم از آموزه
آن یکتاپرستی، شخصیت و سیماي پیامبر، سخنان و بیانات نبوي، کتابی مقدس، امتی مستقل و 

شناسیم، در واقع در  یکتاپرستی اسالمی که ما می«: گوید وي می. را بسازد... داراي هویت و 
اما قبل از آن، . سنّتی منسجم و یکپارچه متبلور شد نهم میالدي به صورت / قرن سوم هجري

سنّت به شدت یهودي متأثر  اي در میان گروههاي مختلف حاکم بود که همگی از  فضایی فرقه
  )1977ونزبرو، (.»بودند

در طول سه قرن اولیۀ ظهور اسالم؛ یعنی تا  ونزبروشود،  می همان طور که مالحظه
هنگامی که مسلمانان بتوانند دین کامل را به تمامی سرزمینهاي اسالمی عرضه کنند، یهودیت را 

اي که اگر  خواند؛ به گونه دار یهودیت می داند و اسالم را وام بازیگر اصلی در جهان اسالم می
توانست در قرن سوم هجري به  شد و نمی دین جدید متوقف می یهود نبود، روند تکاملی این

  .صورت مستقل پا به عرصۀ وجود بگذارد

برداري مسلمانان از آن، مسئلۀ توحید  هاي تورات بود که به واسطۀ بهره دین یهود و آموزه
 و یکتاپرستی، قرآن و کلمات وحیانی پیامبر، بشارت پیامبر آخرالزمان، پیام رستگاري، تاریخ

فرایند طوالنی و ذو «نجات را به مسلمانان طی سه قرن عرضه کرد تا در نهایت، اسالم بتواند 
، 1380نیا،  کریمی(.را مشاهده کند» سازي که به متن رسمی کتاب آسمانی اسالم منتهی شد وجه امت

  )118ص 

 لدزیهرگوي به دنبال . سازي تاریخ اسالم است دارد، در واقع یهودي بیان می ونزبروآنچه 
هاي گفتمان یهودي، نتیجۀ  و با ایده) سه قرن(، توانست با ایجاد یک گسست تاریخیشاختو 

  .دلخواه خود را بگیرد
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از ) تکاملی اسالم طی سه قرن(این روند: نویسد وي در بخش دیگري از کتاب خود می
زبانی  اي از بیانات نبوي، شخصیت و سیماي پیامبر، مجموعه: عناصري چند ترکیب شده است

توان  پیوند میان این عناصر را می. قید و شرط و الهی از این سه مقدس و تأییدي صریح، بی
به وضوح آثار و (انتساب چند مجموعه بیان که همپوشانی جزیی دارند: چنین تصویر کرد

که بشارت (، به تصویري از پیامبر موعود در تورات و انجیل )نمایند هاي موسوي را می نشانه
که متأثر از (همراه با پیام رستگاري) او را به مردي الهی از تبار عرب مبدل کرده است محمدي

  )119 :نهما().واسطه و ابدي خداوند تبدیل یافته است یهودیت خاخامی به کالم بی

پس از تبیین نیازهاي اجتماعی فاتحان عرب در سرزمینهاي جدید براي نیل به  ونزبرو
وند تکاملی و تثبیت امت واحده نیاز به منظومۀ فکري دارد که با دهد ر امت واحده، نشان می

بر ) مسلمانان(لذا . هاي مختلف اجتماعی سازگاري داشته باشد نگرشها و آداب و رسوم محیط
دست  1اساس تصورات یهودي که از نبوت و پیامبر دارند، به تولید اندیشۀ بشارت محمدي

  .اند نویسند که یهودیان آموزش دیده زنند و تاریخ اسالم را آن گونه می می

  
 بیان مسئله) ب

  تبیین موضوع و اهداف آن. 1

شناسی قدمتی طوالنی ندارد، اما رویکرد محققان غربی به مطالعات  اگر چه اصطالح شرق
رشد و پیشرفت . اي بس طوالنی دارد هاي آنان، ریشه اسالمی، همراه با عالیق و انگیزه

شناسی  شناسی و جامعه شناسی و حتی انسان شناسی، زبان ، باستانتاریخ: هاي علمی چون حوزه
در غرب، پژوهشگران اروپایی و آمریکایی را به سوي مطالعات اسالمی در خاورمیانه و به طور 

شناسی در  در کنار جریان رسمی و آکادمیک مطالعات اسالم. کلی شرق اسالمی سوق داد
یاسی و فرهنگی خود، به آرامی رشد کرد و با شناسی یهودي بنابر ضرورتهاي س غرب، شرق

ساماندهی و تمرکز تحقیقات خود در زمینۀ اسالم و جوامع اسالمی، جایگاه مهمی در جنبش 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Muhammad an Evanyeliunm 
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تشکیل کشور رژیم غاصب صهیونیستی عالوه بر تداوم . شناسی غربی اروپایی احراز کرد شرق
هاي زایش  فزود و زمینهگفته ا شناسی یهودي، رویکرد جدیدي را به جریانهاي پیش شرق
. شناسی یهودي و صهیونیستی پدید آورد شناسی صهیونیستی را با تداخل موضوعات شرق شرق

شناسی صهیونیستی، ترجمۀ منابع اسالمی، به ویژه قرآن، به زبان  در سرلوحۀ فعالیتهاي شرق
شگاههاي شناسی صهیونیستی با تأسیس کانونهاي علمی و دان جریان اسالم. عبري قرار گرفت

صهیونیستی  -شناسی یهودي وابسته، توسعه و تقویت روزافزونی یافت و عرصۀ مطالعات شرق
در میان فعالیتهاي . شناسی نوین وارد شد پا را از ساحت ترجمه فراتر نهاد و به مطالعات اسالم

 شناسان غربی نویسی به دلیل گسترة مخاطبان، نزد اسالم المعارف مهم علمی، اندیشۀ دایره
 20نویسی در سالهاي میانی قرن  المعارف محصول تالش فکري دایره. اهمیت بیشتري یافت

اما . المعارف اسالمی منتشر شد میالدي به ثمر رسید و واپسین مجلدات نخستین دورة دایره
توجهی به منابع اصیل اسالمی، انتقادهاي بسیاري را متوجه آنان  ها و بی ها و سوگیري کاستی

، هجوم نقّادانۀ واتو  گلدزیهز، المنس: ورز غربی و خاورشناسانی چون دگان غرضنویسن. کرد
شناسی وابسته به کانون تفکر  از این رو، جریان شرق. جوامع علمی اسالمی را در پی داشت

اي دیگر با همین نام زد که به ویراست دوم  صهیونیستی، دست به نگارش و تدوین مجموعه
غرض و  مجموعه، ضمن پایبندي به اصول پژوهش، نویسندگان کمآنان در این . مشهور است

توانستند اهداف از پیش طراحی  خاورشناسان زبده و مستشرقان گمنامی را به کار گرفتند که می
این پژوهش بر آن است تا در وهلۀ نخست، چرایی و چگونگی . شده را کماکان تحقق بخشند

ی را بررسی کرده، سپس راهها و چگونگی صهیونیست -شناسی یهودي گیري تفکر شرق شکل
  .شناسی را در غرب تحلیل کند سیطرة آن بر مطالعات اسالم

  ضرورت انجام تحقیق. 2
شناسی صهیونیستی بر مطالعات اسالمی در غرب و  تأثیر انکارناپذیر جریان انحرافی شرق

به . بخشد فزونی می سازي تاریخ اسالم، لزوم شناخت این جریان را بروز فرایند تحریف و یهودي
شناسی یهودي  تواند به دستیابی اغراض و اهداف شرق رسد بازشناخت این جریان می نظر می
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شناسی یهود بر مطالعات  کمک کرده، محققان تاریخ اسالم را از نحوه و چگونگی سیطرة شرق
نبوي  نگاري اسالمی به خصوص گزارشهاي تاریخی در عصر اسالمی مطلع کند و در تحلیل تاریخ

  .در غرب مؤثر واقع شود
  شناسی تاریخی مطالعات سیرة نبوي جریان. 3

  نویسی بر سیرة نبوي جریان ردیه: دورة اول مطالعات سیرة نبوي
توان بر اساس حوزة جغرافیایی به بخشهاي بیزانس و عراق  نویسی را می جریان ردیه

راق و شام در قلمرو حاکمیت نشین ع پس از دورة فتوحات، بخشهاي مهم مسیحی. تقسیم کرد
اسالمی قرار گرفت و اسالم در مناطق مختلف با سه گروه از مسیحیان نسطوري در حیره و 
مرکز، یعقوبی در شمال و مسیحیت ملکائیه که در مناطق شمال عراق و بیزانس رواج داشت، 

  )2000الماریکس،  :به .ك.براي گزارش تفصیلی این دوران ر(.مواجه شد

 .اشاره کرد) م 749متوفی (یوحناي دمشقیتوان به اثر  ها بر اسالم می رین ردیهت از کهن
که آثار یوحناي دمشقی را منبع مهمی براي آگاهی مسیحیان بیزانس و اروپاي غربی  هویلند

براي نخستین بار، در آثار یوحناي دمشقی از : کند که دربارة پیامبر دانسته است، اشاره می
بر، توصیف دنیوي از بهشت، تعدد زوجات پیامبر و تعلیم پیامبر به دست موضوع وحی بر پیام
از جمله افرادي که تحت تأثیر یوحناي . سخن رفته است) سرجیوس(راهبی به نام بحیرا 
است که خود را شاگرد یوحناي دمشقی ) م 820متوفی (تئودور ابوقرهدمشقی قرار داشته، 

  )Daniel J. Sahas , 1972.(خوانده است

با امیري مسلمان به نام عمرو، ) م 648متوفی (پاتریک جان اولگفتگوي کشیش یعقوبی 
هاي سریانی است که به قبل از سدة نخست حکومت عباسیان تعلق  ترین مجادله جزء کهن

 1390رحمتی ، ( تئودور بارکتاییتألیف » شولیون«توان به فصل دهم کتاب  همچنین می. دارد
جواب تنظیم شده و به بیان ایرادات بر اسالم در قالب یک مباحثه که به صورت سؤال و )16:

  .پردازد، اشاره کرد بین یک مسلمان و مسیحی می
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هاي کهن باقیمانده از مسیحیان اندلسی در شرح حال پیامبر، اطالعات اندکی  در نگاشته
که در قرآن  اي از ایام زندگی آن حضرت دربارة پیامبر موجود است و گاه به نحو مجمل، حادثه

  .یاد شده، بیان شده است

اما اینکه نویسندگان این آثار، اطالعات خود را از قرآن اخذ کرده باشند، تردیدآمیز است 
  )همان (.اند و ظاهراً این اطالعات را از آثار متکلمان بیزانسی یا مسیحیان شرقی اخذ کرده

غربی به لزوم فعالیتهاي مقارن با دومین دورة جنگهاي صلیبی و توجه راهبان مسیحی 
تبشیري که در اندلس به نحو جسته و گریخته آغاز شده بود، راهب اعظم دیرکلونی، نقش 

وي به آگاهی از متون عربی و . نویسی علیه اسالم ایفا کرد سنّت ردیه مهمی در تداوم و تحول 
ترجمان مستعرب در مند بود و بر آن شد تا از م اشاعۀ مسیحیت در میان مسلمانان اندلس عالقه

، ترجمۀ چند متن پیتر جلیلنتیجۀ کوشش . طلیطیه کمک بگیرد و آثار اسالمی را ترجمه کند
  .عربی به التین، از جمله قرآن، به دست گروهی از مترجمان بود

ریکولدو دومنوته هاي مهم در نزد مسیحیان قبل از عصر رنسانس، ردیه  از دیگر ردیه
است که از سوي مسیحیان، یکی از » بر ضد قانون مسلمانان«عنوان با ) 1320متوفی (1کروچه
از اسالم،  کروچههاي  گیري خرده. )202-203: 1998دمینیکن، کروچه و پنینی، (ها بوده است ترین ردیه پراقبال

سنّتی مسیحیت علیه اسالم است؛ با وجود فهم نادرست  تکرار همان انتقادات و استدالالت 
سائل اسالمی، از قبیل تدوین قرآن و عدم تفکیک میان قرآن و احادیث، باید از برخی م کروچه

هایی تند و فحاشانه نسبت به اسالم  هاي معاصرانش که تنها نوشته اثر وي را در مقایسه با ردیه
بودند، تالشی بر اساس متد علمی تلقی کرده، که سعی در ارائۀ گزارشی دقیق از اسالم داشته 

  ) 56: همان(.است

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Riccoldo Damonte Croce 
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به ترجمۀ قرآن روي آوردند تا از ) ص(سنّت رسول خدا مستشرقان براي به دست آوردن 
بدین منظور، دست به . این طریق با اخالق آداب و تاریخچۀ زندگی وي بیشتر آشنا شوند

  .ترجمۀ قرآن به زبان التینی زدند

رآن به م و دومین ترجمۀ ق 1143/ ق 537در  رابرت کتونیاولین ترجمۀ قرآن به دست 
چاپ شده و در ) م 1612-1700(لودوریکو ماراتچیزبان التینی قرآن به دست کشیش ایتالیایی 

سال از عمر خود را صرف  40وي . پرداخته است) ص(آن به بحث مفصلی از زندگی پیامبر
ترجمۀ خود را به  ماراتچی. ترجمۀ قرآن کرد، اما ترجمۀ وي مشحون از کژي و بدفهمی است

  .هایی بر پیامبر و قرآن است ینوکنیتوس در چهار مجلد انجام داده و شامل ردیهدستور پاپ ا

وي . جلد دوم که مشتمل بر قرآن و ترجمۀ آن است، در چهار بخش تنظیم شده است
هاي خود بر  اي از تفاسیر آیات در آخر ردیه ابتدا متن قرآن و ترجمۀ التینی آیات و بعد گزیده

ارائۀ دو ترجمه از قرآن به زبان التینی در قرن ششم هجري . )1964 1زك،کریت(آیات را آورده است
ها  بعدها این ترجمه. به دست مسیحیان اندلسی، نقطۀ اوج تعامل میان اسالم و مسیحیت است

نویسی بسیاري از آثار  بر آگاهی مسیحیت غربی از اسالم تأثیر جدي گذاشت و مبناي ردیه
نویسان مسیحی بر مبناي این دو ترجمۀ  عموم ردیه. قرار گرفتنگاشته شده تا قرن شانزدهم 

، به نگارش آثاري دربارة اسالم در قرون وسطی رابرت کتونیویژه ترجمه  التین قرآن، به
  .اند  پرداخته

  نویسی نگاري پیامبر به جاي ردیه  حال  پیگیري شرح: دورة دوم مطالعات سیرة نبوي
ه در اروپا و به دنبال ورود گرایشهاي الحادي در اروپا، با توجه به ضرورت به وجود آمد

اما این امر بیشتر راهی . ثار خود به ستایش از اسالم و پیامبر پرداختند برخی نویسندگان در آ
  .براي انتقاد از مسیحیت بود

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. James Kritzeck 
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نام فرانسوي است، بیشتر اوقات خود را  که یکی از اشراف صاحب 1یه کنت دوبولین ویلی
کرد و یکی از نخستین پژوهشگران فرانسوي بود که  ت تاریخی و فلسفی میصرف مطالعا

نیز  ولترنگاري علمی را به  به تحقیق پرداخت و شیوة تاریخ) ص(دربارة زندگی پیامبر اسالم
هایی که کشیشان متعصب در این  پس از تحقیقات خود به رد افسانه یه دوبولین ویلی. آموخت

گماشت و چنان در ستایش مسلمانان کوشید که برخی از  باره رواج داده بودند، همت
  .معاصرانش او را به مسلمانی متهم کردند

شاید علت این مسئله را در شیوة مباحث تاریخی وي باید جستجو کرد که موج جدیدي 
بر زبان آورده ) ص(وي سخنانی را در وصف پیامبر. نویسی آغاز کرده بود سنّت ردیه را مقابل 

قانونگذاري بزرگ و خردمند بود ) ص(محمد«: ماند ان یک مسلمان واقعی بیشتر میکه به سخن
خدایی که بر . نمایندة زندة عنایات پروردگار بود. که دینی مهذّب براي جهانیان به ارمغان آورد

همه چیز آگاه است، او را فرستاد تا مسیحیان گمراه را متنبه گرداند، بتها را خرد کند، ایرانیان 
خداشناسی را از دیوار چین تا سواحل اسپانیا   شیدپرست را مطیع سازد و آیینخور

  )177: 1730یه،  ویلی(.»بگستراند

، آن را به فصاحت و بالغت فوق بشري )ص(وي در توصیف سخن پیامبر گرامی اسالم
وزگار ترین و خردمندترین مردم ر توانست نادان چندان که می... «: دارد کند و بیان می متّصف می

  )164همان، (.»خود را متقاعد سازد و به دین اسالم معتقد گرداند

چنان ) ص(آیین محمد«: گوید در ارتباط با مبانی اسالم و معتقدات مسلمانان می
کافی است که اصول آن را . خردمندانه است که براي تبلیغ آن هیچ نیازي به جبر و قهر نیست

  )143همان، (.»ندبه مردم بفهمانند تا همه به آن بگرای

نویسی کلیسا  ، آزاداندیشی بود که در قرن هجدهم در مقابل هجمۀ ردیهیه دوبولین ویلی
اي در  شبهه«به دفاع از اسالم برخاست و شبهات جدي را بر آیین مسیحیت در کتاب خود 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Villiers, Henri Comte de Boulain 
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سالمی هاي ا کرد و آموزه اما در عین حال، از اسالم دفاع می. به مسیحیت وارد کرد )1767(»دین
چنان با عقل و منطق سازگار ) ص(اصول دین محمد«: دانست را منطبق بر منطقی استوار می

است که در مدتی کمتر از پنجاه سال، اسالم در قلب نیمی از مردم روي زمین جاي 
  )144: همان(.»گرفت

. دده شمارد و آنها را نیز مورد ستایش بسیار قرار می فروع اسالم را برمی یه بولین ویلی
آورد  ترین فضایل مسلمانان به شمار می براي مثال، زکات و کمک به همنوع را یکی از برجسته

هر چند این «: گوید و در ارتباط با شبهاتی مانند شبهۀ تعلیم وي توسط بحیرا یا سرجیوس می
داستان چنان بد جعل شده و چنان دور از واقعیت است که ممکن نیست حتی یک فرد عادي 

  )223: همان(.»کی از عقل و منطق برخوردار باشد آن را باور کندکه اند

در ارتباط با اسالم، تأثیر فراوانی بر فرانسوي مادي آروئه مشهور به  یه بولین ویلیمواضع 
گذاشت و باعث شد وي نیز رویکردي ستایشگرایانه را در برخی آثار ) 1778-1694(ولتر 

  .فناتیسمخود دنبال کند به خصوص در نمایشنامۀ 

کرد، در آخرین  یه شرکت می که در جلسات خصوصی و آزاداندیشی بولین ویلی ولتر
  :گوید داوري خود نسبت به اسالم می

معقول است؛ . دینی است معقول و جدي و پاك و دوستدار بشریت) ص(دین محمد«
ود را زیرا هرگز به جنون شرك گرفتار نشد و براي خدا همدست و همانند نساخت و اساس خ

بر پایۀ اسرار متناقض و دور از عقل استوار نکرد؛ جدي است؛ زیرا قمار و شراب و وسایل لهو 
دوستدار بشریت ... . و لعب را حرام دانست و به جاي آن، پنج نوبت نماز در روز تعیین کرد

هاي  اینها همه، نشانه  .تر دانست است؛ زیرا زکات و کمک به همنوع را از سفر حج واجب
  )229: 1374حدیدي، (.»فضیلت همزیستی و تساهل را نیز بر آنها بیفزایید  قیقت اسالم است،ح

دورة دوم مطالعات سیرة نبوي که با شرح حال نگاري و توجه به زندگی پیامبر 
نویسی به مبارزه پرداخته بود، داراي اثرات شگرفی در اروپا شد و  سنّت ردیه با ) ص(گرامی

  .به آن توجه نشان دادندآزاداندیشان زیادي 
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در این دوره نیز به . از مشخصات این دوره، اعتماد به منابع در دسترس اسالمی است
را از میان ) ص(چهرة پیامبرشود  احادیث و روایات اسالمی توجه شده است و تالش می

 هر چند آنان اعتماد کاملی را به روایتها. دست آورند گزارشهاي تاریخی جستجو کرده و به
دانند، اما در مجموع روایتها  ندارد و در مواردي آنها را روایات جعلی و قابل نقد و بررسی می

  .دانند را بیانگر و حکایتگر حوادث صدر اسالم می

  نگاري علمی و کالسیک سیره: نگاري دور سوم مطالعات سیره
مطالعات  پس از آنکه مراکز علمی و دانشگاهی به جاي آباي کلیسا در عرصۀ تحقیقات و

  .سیرة وارد شدند، در واقع؛ همان رویکرد تخاصم و تضعیف را در قالبی جدید تداوم بخشیدند
گرفت تا با مطالعۀ خاستگاه ظهور اسالم، به  اي صورت می در این دوران، تالش گسترده

این رویکرد، حاصل نگاه تاریخی در مطالعۀ ادیان . هاي یهودي و مسیحی آن تأکید شود ریشه
  .که مبتنی بر اقتباس ادیان از یکدیگر و تأثیر آنها در تکوین ادیان دیگر بودبود 

  براي تحقیق چنین نگرشی، الزم بود محققان از نصوص و منابع اسالمی در تألیف شرح
  .حال پیامبر اسالم استفاده کنند

- 1931(ژوزف هوروتیستالش کرد، ) ص(نگاري پیامبر یکی از کسانی که در شرح حال
ترین شرح  وي رسالۀ استادي خود را با عنوان کهن. االصل آلمانی است یهودي )1874
  .نگاران پیامبر به آلمانی تألیف کرد حال

اي در  نقش مهمی در تأسیس دانشگاه عبري اورشلیم داشت و به تأسیس رشته هوروتیس
، تحت کستر در این دانشگاه، دانشمندان متعددي از جمله. سنّت اسالمی تالش کرد ارتباط با 

؛ 352-367: 1983؛ 242- 273: 1981؛ 33-57: 1980 1کستر،(.به مطالعات سیره پرداختند هوروتیستأثیر تحقیقات 

  )1997؛ 59-95: 1993؛ 96-61: 1986
در این رویکرد، یکی از راههاي مهم براي دستیابی به سیرة نبوي، توجه به منابع است که 

هاي خود در شرح زندگی رسول  یافته کنند ع، تالش میدر آن مستشرقین با نقد و بررسی مناب
  .به تصویر بکشند) ص(خدا

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 .J.M. Kister 
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مورد توجه قرار گرفت و کتاب ) 1808-1889(گوستاو وایلاین موضوع اول بار توسط 
  )1843 1ویل،(.را نگاشته است» محمد پیامبر زندگی و تعالیم«سیرة نبوي با عنوان 

هاي خطی  اقبالی، نسخه ون عربی که از خوشتوجه جدي خاورشناسان آلمانی به نشر مت
ادوارد و ) 1808- 1899(هنریش فردیناند وستفلدفراوانی نیز در اختیار داشتند، با کوشش 

به عنوان یکی از منابع » طبقات ابن سعد«کتاب . وارد دور جدیدي شد) 1845-1930(زاخاو
منتشر  1904-1918سالهاي و در فاصلۀ میان  زاخاومهم براي مطالعات سیرة نبوي، زیر نظر 

  .شد

میخائیل یان به کوشش گروهی از مستشرقان زیر نظر »تاریخ طبري «انتشار 
» المغازي«همچنین اثر بسیار مهم . ، دیگر تحول مهم در این سالها بود)1836-1909(دخویه

؛ 1895؛ 1883؛ 1858-61 2مور،(.در کلکته منتشر شد 1856در  آلفرد فون کرامرواقدي نیز به کوشش 

1912(  
سر و ) 1865برلین، (»زندگی و تعالیم پیامبر«با کتاب ) 1813-1893(آلیوس اشپرنگر

با عنوان  1856-1861با نگاشتۀ چهار جلدي در فاصله سالهاي ) 1819-1905( ویلیام مویر
  .، به نقاط قوت و ضعف منابع نیز توجه دارد»حیات پیامبر«

و نقد کتاب مقدس » دربارة تاریخ یهود«که کتاب ) 1918-1944(ژولیوس ولهاوزن
محمد در «را تدوین کرده بود، با همین ذهنیت به تاریخ اسالم نگاه کرد و کتاب ) تورات(

  )27-28 :1390رحمتی، (.را تألیف کرد» هاي سیاسی پیامبر مدینه و نامه

  رویکرد تردیدآمیز به منابع: دور چهارم
لها ادامه داشت؛ اما معضلی که آرام آرام سایۀ توجه به منابع و نقد و بررسی آنها طی سا

افکند، بحث وثاقت متون اسالمی و چرایی  سنگین خود را بر مطالعات اسالمی و سیرة نبوي می
. اما ابتدایی بودن تحقیقات، مانع مهمی در رسیدن به نتیجۀ قطعی بود. پذیرش وثاقت آنها بود
، خاورشناس مشهور مجاري )1850-1921(یهودي  ایکناس گلدزیهراین مسئله با ورود 

  .اي دیگر یافت چهره

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 .Custav Weil 
2. William Muir 
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که متن آن به زبان آلمانی در » مطالعاتی دربارة مسلمانان«وي در اثر مهم خود با عنوان 

بنابر این فرضیه، چون متون اسالمی . منتشر شد، فرضیۀ عام خود را ارائه کرد 1890-1889
و منازعات دینی و سیاسی قرن اول و دوم اساساً در یک روند تاریخی و در کوران مجادالت 

تحقیقات متنوع و . اعتبارند اند، از این رو براي بررسی حوادث صدر اسالم کامالً بی شکل گرفته
هاي مختلف موجب شد نظر او نفوذ و امتیاز فراوانی به  و ورود او به عرصه گلدزیهرگستردة 

سالهاي طوالنی به بحث و بررسی  شناس در اي که نسلهاي مختلف شرق دست آورد؛ به گونه
فرضیۀ وي که به عنوان گفتمان غالب . در ارتباط با فرضیۀ مطرح شده از ناحیۀ او پرداختند

شناسی مطرح است، طرفداران و مخالفان متنوعی دارد؛ اما آنچه مهم است، تأثیر گفتمان  شرق
دهندة  سطح کالن انعکاساي که این مجادالت در  گونه یهودي بر این مجادالت علمی است؛ به

  .باشند می گلدزیهرنظرات  نقطه

را در تدوین مقاالت سیرة نبوي در  گلدزیهرتوان تأثیر و انعکاس نظرات  با دقت نظر می
. المعارف اسالم مشاهده کرد که بخشی از رسالت این پژوهش، اثبات این نظریه است دایره

سیرة نبوي در دور چهارم که پس از آن  جنبان گفتمان یهودي در شاید بتوان گفت که سلسله
و  مایکل کوك، پاتریشیا کرونو  جان ونزبروو  یوزف شاختاي مانند  نیز توسط افراد برجسته

  .ادامه پیدا کرد، کماکان در حوزة مباحث تاریخی مطرح است... 

تر به بررسی خاستگاه و تأثیرات  بنابر این، در این بخش به نحو مستقل و مفصل
  .در مطالعات اسالمی خواهیم پرداخت لدزیهرگشخصیت 

  

  شناسی آکادمیک گلدزیهر و اسالم) ج
اي که بر کتاب گلدزیهر نوشت، از وي به عنوان  در مقدمه 1924ژوئن  7 1فرانس بابینگر

اسنوك ، او به اتفاق بکربه گفتۀ . )36: 1357گلدزیهر، (هاي اسالمی یاد کرد مؤسس بررسی
در این دوره بود . )38: همان(گذاري کردند شناسی را پایه ك دانش اسالمبه طور مشتر 2هورگرونیه

که هندشناسی و اطالعات مربوط به آسیاي جنوب شرقی از خاورشناسی جدا شد و کلمۀ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Franz Babinger 
2. Snouck Hurgronje 1857-1927 
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شناسی کالسیک به اوج خود  شناسی جاي آن را گرفت و به واسطه گلدزیهر، اسالم اسالم
  .رسید

بیش از یک ربع قرن همچون خورشیدي از دفتر گلدزیهر   :عبدالرحمن بدويبه گفتۀ 
هاي  افکند و تاریکی شناسی پرتو می درخشید و بر جهان اسالم خود در بوداپست مجارستان می
کنندة آن  زدود و راه را براي پژوهشگران در اسناد ثبت اندك می پیرامون زندگی اسالمی را اندك

اورشناسان دیروز یا کسانی که امروز نیز کرد تا توانست یک نسل پرکار از خ زندگی روشن می
  )39-40: همان(.شدند، پرورش داد از خاورشناسان بزرگ شمرده می

گلدزیهر یکی از پرکارترین مستشرقان است که توانست آثار زیادي از خود برجاي 
این فهرست را . عدد رسید 592گذارد، تا آنجا که شمار پژوهشهاي او در فهرست آثارش به 

  )42: همان(.صفحه منتشر کرد 117در ) 1927(در پاریس لربرنارد ه

سو و شیوة استدالل او از سوي دیگر، توانست بر  هاي او از یک آثار زیاد وي و نوآوري
اي که بسیاري از اساتید و  اي بگذارد؛ به گونه جامعۀ علمی آن روزگار تأثیر فراوان و گسترده

ر، افکار و عقاید گلدزیهر درآمدند که از جملۀ آنان، آموزگاران تاریخ صدر اسالم تحت تأثیر آثا
  )69 :تا بیالعمري، (.است یوزف شاخت

گذاران استشراق جدید و نظرات وي مبناي  از پایه گلدزیهر: گوید می مصطفی السباعی
السنه و مکانتها فی التشریع (.هاي مستشرقان مرتبط با تاریخی اسالمی است گیري بسیاري از موضع

  )15 :االسالمی
دهند و در عین  مستشرقانی که در دانشگاههاي معتبر دنیا تفکرات یهودي را گسترش می

یهودي و  یوزف شاختباشند، بسیارند؛ از جملۀ آنان  هاي گلدزیهر می حال تحت تأثیر اندیشه
در این میان . باشند که به شکل نظامند و مستندتر دیدگاه وي را پیگیري کردند می جان ونزبرو

وان از مستشرقان یهودي دیگري نیز نام برد که گفتمان یهودي گلدزیهر را در دانشگاههاي ت می
از دانشگاه ) م 1946متولد ( یوزف ریویلینکنند؛ افرادي مانند  رژیم صهیونیستی پیگیري می

، استاد دپارتمان تلمود در دانشگاه بارایالن و استاد آهارون شمشبارایالن رژیم صهیونیستی؛ 
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. دي.ان.جی، هربرت لیبسنیانشگاههاي استنفورد، برکلی، هاروارد و آکسفورد؛ مدعو د
  )1978 1فورته،: به. ك.ر(.و دیگران نام برد نئون کلسون، فیتز جرالد، اندرسون

  دیدگاه سیاسی گلدزیهر. 1
وي در طول . هاي یهودي بود یکی از افراطیون در طرفداري از اندیشه گلدزیهر

لسطین و اورشلیم توجه داشت و امیدوار بود روزي فرا رسد که یهود و اش به مسئلۀ ف زندگی
اما . )39 :درسهایی از اسالم(عرب، دو تمدن سامی را در فلسطین با هم بسازند و در صلح زندگی کنند

پس از مرگ . کرد از هیچ تالشی در جهت تقویت جایگاه یهودیان در فلسطین فروگذار نمی
-592: 1924 3؛ بوبر،4: 1924 2یهودا،(.منحصر به فرد او به اورشلیم منتقل شد گلدزیهر، کتابخانۀ مجهز و

575(  
  دیدگاه گلدزیهر در ارتباط با دین اسالم. 2

سعی دارد با بررسی واژة اسالم، به مفهوم تسلیم شدن در برابر خداوند و رسول  گلدزیهر
ي تبعیت محض و کورکورانه خدا برسد و این مفهوم را به مخاطب القا کند که دین اسالم برا

  .ها الزم بوده است بوده و این اطاعت محض براي پیشبرد اهداف مسلمانان براي کشورگشایی

هاي شخصی خود  اي اطاعت کنند که به هیچ وجه به خواسته گونه  مسلمانان باید به
... اسالم؛ یعنی اطاعت، اطاعت مؤمنان از خدا، «: گوید وي می. توجهی نداشته باشند

احساسی را در . آمیزي شده است ست که بیش از هر چیز با مفهوم نیرومند پیروي رنگ اي واژه
دهد و باید آن را پذیره شود و  نهایت، بدو دست می دهد که در برابر نیروي بی انسان نشان می

  )4 :اسالم، گلدزیهر، ترجمه علینقی منزوي درباره اسالمدرسهایی (.»از خواست شخصی خود چشم پوشد

ابتدا به عامل ذاتی و درونی که . کند برنده معرفی می وي اسالم را داراي دو عامل پیش
داند که رشد این دین را در بستر  دهد و آن را عاملی می نمونۀ تاریخی آن است، توجه می

برنده باید تاریخ  لذا براي شناخت این عامل پیش. برد تاریخی با سرعت بیشتري به پیش می
دینی که خود را دین . نگی گسترش آن را در سرزمینهاي بیگانه بررسی کرداسالم و چگو

با قدرت شمشیر، خود را به دیگران تحمیل کند، نیاز به مطالعه و  کند داند و سعی می جهانی می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. David. F. Forte 
2. A.S. Yahuda 
3. M. Buber 
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داند از  کند و عامل دوم که و آن را عامل می وي سپس به عامل دوم اشاره می. بررسی دارد
  )5 :مانه(.جهت روانی مؤثر است

کند که پس از وي موج جدیدي از  در این هنگام، دیدگاهی را مطرح می گلدزیهر
یهودي  یوزف شاختبعدها توسط  گلدزیهراین فرضیۀ . مطالعات اسالمی را در برگرفته است

جان تر،  تري تقویت یافت و گسترش پیدا کرد و پس از وي نیز به شکل کامل به شکل منظم
  .آن را قوام بخشیدند مایکل کوكو  ونپاتریشیا کرو  ونزبرو

. المعارف اسالم نیز به شکلی دیگر منعکس شد همین دیدگاه در تدوین مقاالت دایره
داند که بر اساس نیازهاي اجتماعی در طول سه قرن،  اي اجتماعی می گلدزیهر دین را پدیده

  .استشکل تکاملی خود را پیمود و پس از آن به نقطۀ بلوغ و اوج خود رسیده 

به دیگر سخن؛ دین اسالم محصول مشترك سازندگان آن در طول سه قرن زندگی 
نبوده که ) ص(است و این حضرت محمد... عابدانه، زاهدانه، جنگجو، متجاوز، کشورگشا و 

عصر وي؛ یعنی صحابه و نسلهاي بعدي آنان؛ یعنی  دین کامل ارائه بدهد، بلکه مسلمانان هم
  .را کامل کردند تابعین بودند که این دین

دهند که در دوران حیات  نسبت می) ص(سنّتهایی را به پیامبر گوید مسلمانان  وي می
سنّت پیامبر در یک محیط کوچک به  ایشان نبود؛ به دلیل اینکه قوانین اسالم، جهانی است و 

اسالم پیروان وي براي پیشبرد اهداف . محمد خود نیز در جریان اتفاقات آینده نبود. وجود آمد
آورد و  براي اثبات مطالب خود شاهدي را می گلدزیهر. احادیثی را جعل و به وي نسبت دادند

افتد   کند یا کم اتفاق می داند که چه می نهد خود نمی کسی که مذهبی را پایه می«کند که  نقل می
ترین شکل این جمله به به. که بنیانگذار مذهبی، از نتایج کار خویش در تاریخ جهان آگاه باشد

  )73 :همان(.آید بر محمد راست می

سنّت چیکدة عادتها و تصورات ملت اسالم در گذشته  «: گوید سنّت می وي در تعریف 
  .»سازد ن را زنده و قابل اجرا می بوده و شرحی بر الفاظ پیچیدة قرآن است که آ

یرا وقایعی بنابر این، از نظر گلدزیهر، علت مراجعه به حدیث، براي شرح قرآن بود؛ ز
افتاده که نیاز به تفسیر قرآن داشته و تفسیر آن نیز بر اساس باورهاي عمومی مردم،  اتفاق می

کردند و با جعل  لذا مؤمنان احادیثی را بدین منظور جعل می. سنّتها و اعتقادات بوده است 
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این اخبار حوادث بستند و امکان نداشته که ما بتوانیم با  احادیث راه را بر واقعیتهاي گذشته می
سنّت پیامبر  در واقع؛ . سنّت پیامبر دست پیدا کنیم هاي تاریخی را گزارش بکنیم و به  و رویه

اي از تصورات مسلمانان است که در قالب نوشتارهاي ساختگی در اختیار ما قرار  مجموعه
پیچیدة وجه روایی تاریخی ندارد، بلکه کارکرد آن فقط براي حل مسائل  گرفته و به هیچ

  :گوید می گلدزیهردر این زمینه . اجتماعی است

هر چه از زمان و مکان منبع حدیث دور شویم، نادیده گرفتن این خطر احتمالی «
غل و غش، به سود  شود که صاحبان آراي نظري و عملی، حدیثهایی به ظاهر بی دشوارتر می

هر صاحب فکر و مذهب و  در حقیقت؛. نظر خویش ساخته و به پیغمبر و یارانش نسبت دهند
توانست نظر خویش را از این راه پابرجا سازد و صاحب رأي مخالف او  هر دسته و گروه می

شود که یک یا چند  نیز به همین قوانین فقهی و سیاسی، هیچ مکتب یا مذهبی یافت نمی
  )81 :همان(.»حدیث شسته رفته را پشتوانۀ رأي خویش نساخته باشد

دارد این حدیث منبع  کند و بیان می سازان اشاره می حدیث وي سپس به گروهی از
شد و این کار امري عادي براي آنان  شناختی به راحتی توسط پیروان پیامبر جعل می سیره

  .شد محسوب می

سال از یاران پیغمبر  10در پاسخ به سؤالی از قول انس بن مالک که نزدیک  گلدزیهر
  :دارد کنی از او شنیدي؟ وي بیان می یغمبر نقل میآیا آنچه از پ  :گوید بوده است، می

. کنیم چنین نیست که هر چه نقل کردیم، از او شنیده باشیم؛ اما ما یکدیگر را تکذیب نمی
اي درست است، یا اینکه آن  از نظر مذهبی چنین مسئله  :این است که  ،»پیغمبر گفت«پس معنی 

آورد  این جمله، عبارت تلمود را به خاطر می .نیکوست و ممکن است پیغمبر با آن موافق باشد
گوید، برابر آن است که موسی در سینا گفته  هر چه را یکی از حواریان در قرنها بعد می: که
  )89 :همان(.بود

شده، حاکمان را  در مناطق فتح... با بیان اینکه نیاز به قوانین، مقررات، نهادها و  گلدزیهر
هاي شخصی  ري احادیث ساختگی و قیاسی، دست به استنتاجبه فکر واداشت که با به کارگی

به هر حال کوششهاي «: گوید بزنند و آن را به عنوان قانون اسالمی زمان پیامبر معرفی کنند، می
علمی که در سدة دوم هجري شکوفا شد، مادة نوینی را بر فرهنگ اسالمی افزود و آن علم فقه 
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شاخ و برگهاي بسیارش که در همۀ شئون زندگی مذهبی فقیهان قانون مذهبی بود که بعدها با 
تغییر رژیم اسالم نیز اثري شگرف در تکامل . و دانش مذهبی رخنه کرده بود، به پستی گرایید

آن داشت؛ زیرا این تغییر یعنی سقوط دولت اموي و بر پا شدن دولت عباسی، راه و روش 
  )90 :همان(.»انداخت اسالم را به جادة نوینی می

آغاز کرد جایگاه منابع، متون و  گلدزیهرشود، گفتمانی که  گونه که مالحظه می انهم
  .وجود آورد اي که موجی از شکاکیت را به گونه کرد به  احادیث را متزلزل می

مطالعاتی درباره مسلمانان که متن آن به زبان آلمانی در «وي در اثر مهم خود با عنوان 
البته نه چندان گسترده و با در هم آمیختن منابع ادبی،  منشتر شد با بررسی) 1889-1890(

بنابر این فرضیه، چون متون اسالمی اساساً در . تاریخی و حدیثی، فرضیه عام خود را ارائه کرد
یک روند تاریخی و در کوران مجادالت و منازعات دینی و سیاسی قرن اول و دوم شکل 

تحقیقات متنوع و . اعتبارند ر اسالم کامالً بیرو، براي بررسی حوادث صد از این. اند گرفته
هاي مختلف موجب شد نظر او نفوذ و اعتبار فراوانی در  گسترده گلدزیهر و ورود او به عرصه

  .دست آورد میان مستشرقان غربی به

  هاي گلدزیهر بر مستشرقین تأثیر اندیشه. 3
بیان داشت امکان ) 1869-1935(هاي گلدزیهر، پرنس لئون کایتانی و فرضیه متأثر از آرا 

گرفته در   شناخت واقعی حوادث صدر اسالم وجود ندارد و اخبار تاریخی را حاصل و شکل
توان بر اساس منابع  تند بیان داشت که به هیچ وجه نمی اي زمان متأخرتر دانست و در ارزیابی

  .افتاسالمی به شناختی واقعی از حوادث صدر اسالم و شخصیت تاریخی پیامبر دست ی

نیز آثاري دربارة سیرة نبوي و تاریخ صدر اسالم تألیف ) 1862- 1937(1المنس هنري
  :وي در آثاري مانند. کرد

 » 1، ج 1910المنس، (.»)ص(سنّت؛ چگونگی زندگی محمد قرآن و(  
 »2ج  همان،(.»آیا محمد امین بود؟(  
 »1912 ،همو(.»و دختران پیامبر، تعلیقاتی محققانه بر تحقیق سیره) ع(فاطمه(  
 »1909، همو(.»بکر عبیده گانه ابوبکر و عمر و ابی حکومت سه( 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. H. Lammens 
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 »مجله آسیایی1911همو ، (.»عصر محمد و تاریخ سیره ،(  

کند و گمان دارد که قرآن تنها  در این پنج کتاب، حمله شدیدي بر سیرة پیامبر میالمنس 
مه کتابهاي حدیث در جهت توان در بیان سیرة پیامبر به آن استناد کرد و ه منبعی است که می

اند در این جهت به شیوه لیونی  تحقق اهدافی معین، یعنی ستایش از زندگی پیامبر ساخته شده
شود او در این جهت  کند و هیچ ارزشی براي کتب حدیث و سیره قایل نمی کایتانی عمل می

کند،  ي مراجعه نمیدهد و درباره سیرة پیامبر به منابع دیگر هیچ دلیل نقلی یا عقلی ارائه نمی
فرضهاي قبلی مبتنی است،  گوید و بر قضاوتهاي ذهنی که بر پیش اي می بلکه سخن گزافه

کند او اطالعات محققی چون گلدزیهر را ندارد تا در این ادعاهاي خود از منابع  اعتماد می
کوبیدن ترین سند یا برهان عقلی به  کمک گیرد، بلکه بدون کوچک... دیگر تلمودي یا هلنی و 

  )357-358 :1375بدوي، (.پردازد اسالم می

به نحوي تام در آثار گروهی از  کایتانیو  المنسانعکاس نظرات  :شناسان روس گروهی از اسالم) 3
سنّتهاي  تحت تأثیر گفتمان یهودي، اسالم را متأثر از  مورزوف. شناسان روس بازتاب یافته است  اسالم

اسالم صورتی متمایز از «اي مدعی شد که تا آغاز جنگهاي صلیبی،  در مقاله دار یهودي دانسته، یهودي و وام
دارد که شخصیت پیامبر و خلفاي  کند و بیان می وي به همین اندازه اکتفا نمی. »یهودیت نداشته است

  ].باشند و واقعیت خارجی ندارند، بلکه ساخته و پرداختۀ تفکرات مسلمانان می[اي هستند  راشدین، افسانه
  .نظري مشابه با این، در نوشتۀ اسمیرنوف بیان شده است

) 1930(» آیا پیامبر وجود داشته است؟«اي با عنوان  ، مقالهمورزوفنیز متأثر از  کیموویچ
  )30: 1390رحمتی، (.تألیف کرد

و (نیز مدعی شد کتاب حدیث، پیش از نیمۀ دوم قرن دوم سابقه نداشته است  مویز) 4
  )111 :1، ج 2002المطیري، ().نندة تاریخ صدر اسالم باشدک تواند حکایت نمی

شود و گاه به  احادیث قدسی، سخنان پیامبر است که گاه به ایشان منسوب می«) 5
  .اش مدعی شده است نامۀ دکتري در پایان آلبرت ویلیام گراهاماین مطلب را . »خداوند

 - اند وم ساخته و پردازش کردهاسناد احادیث را مسلمانان در قرن د: گوید می روسبون) 6
دهندة وقایع تاریخی  کدام از احادیث و روایات واقعی نیستند تا بتوانند گزارش والّا هیچ

  )همان(.باشند
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نیز  2هریس بیرکلندو  )1952(1رژیس بالشرنفوذ گفتمان شکّاکانه یهودي در آثار ) 7
ه ماجراي شق صدر را بررسی نگاري خود، روایات ناظر ب که در تک بیرکلند. شود مشاهده می

در زمانهاي (آیات نخست سوره شرح، معتقد است که روایت شق صدر  کرد، ضمن بررسی  می
  )1955بیرکلند، (.براي تفسیر این آیه شکل گرفته است) متأخر

از دیگر مستشرقانی است که به گسترش نظرات ) 1969- 1902( یوزف شاخت) 8
او به . تر پیگیري کرد مند و منسجم را به شکلی نظاموي فرضیۀ گلدزیهر . گلدزیهر پرداخت

، اسناد، اخبار و اساساً شاختبه نظر . سنّت اسالمی تأکید کرده است متأخر بودن زمان تدوین 
خود روایات اسالمی، از اواخر دوران اموي و همزمان با قیام عباسیان رواج یافته است؛ یعنی از 

شاخت، »  :نویسد با اشاره به دیدگاه شاخت می )83: 1386، رحمتی(هومفریز. میانه قرن دوم هجري
در باب مغازي «وثاقت و اعتبار روایات منسوب به موسی بن عقبه را در نوشتاري با عنوان 

  )288-300: 1950-53؛ 1964؛ 1950شاخت، (.»مورد تردید قرار داد » موسی بن عقبه

و ) 1977آکسفورد (» عات قرآنیمطال«با تدوین دو کتاب ) 2002- 1928( جان ونزبرو) 9
یافتۀ مسئلۀ کتابت آثار سالمی را  ، صورت جدید و تحول)1978آکسفورد (» اي محیط فرقه«

او . است) تا قرن سوم(وي در حوزة متن، قائل به تعریف یک دورة زمانی . کند مطرح می
رآن را روندي کند روند تدوین ق مطابق الگوي فکري مرتبط با تدوین تورات و انجیل، سعی می

گونه هویت نهایی نداشته و تنها پس از قرن سوم  تدریجی بیان کند که قبل از قرن سوم هیچ
باشند که به تدریج و بر اساس  توان مدعی شد که مسلمانان صاحب یک متن دینی می می

و بر اساس الگوبرداري از تورات ) یهودي(نیازهاي امت و تحت تأثیر تصورات حجازي کهن 
این مهم، همزمان با فرایند تدریجی تشکیل امت پیش رفته . جیل نهایی شده استو ان

  )تا ؛ ونزبرو، بی1980گراهام، : به. ك.ر(.است

به مطالعۀ تجارت » تجارت مکه و ظهور اسالم«نیز در اثري به نام  پاتریشیا کرون) 10
دارد که بسیاري  یوي در این کتاب بیان م. گیري مکه در جاهلیت پرداخته است قریش و شکل

از اخبار تاریخی، چیزي جز تفصیالت وهمی در تفسیر برخی از آیات دشوار قرآن نیست و 
او همچنین از تأثیر . اند قرار داشت شهر مکه در مکانی غیر از محلی که مورخان مسلمان گفته

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. R. Blachere (1900-1973) 
2. Harris Birkeland 
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ري حج جدي عربستان شمالی در تکوین اسالم سخن گفته و نیز منکر آمدن اعراب براي برگزا
  )1984؛ 1990روبین، (.به مکه است

» هاجریسم، ساخت جهان اسالم«مشترکاً کتابی به نام  مایکل کوكو  پاتریشیا کرون) 11
کم تا زمان عبدالملک  آنان ادعا کردند که تمام روایات تاریخی اسالم، دست. تألیف کردند

ناظر به فتوحات اعراب و هاي متأخّرتر است و اخبار تاریخی  ، از جعلیات دوره)ق 85-65(
؛ 1987؛ کرون، 1977کرون و کوك، (.تشکیل خالفت، متأثر از روح هزاره و موعودگرایانه یهودي است

1992 :240 -216(  
استاد مطالعات خاورشناسی و تاریخ و عضو گروههاي  1فرانسیس ادوارد پیترز) 12

جستجوي «ك در مقالۀ مطالعات خاورشناسی و اسالم و مطالعات دینی در دانشگاه نیویور
تمام منابع موجود براي بازسازي سیرة محمدي، منابع : دارد بیان می» محمد تاریخ

و روایات مربوط به سیرة ) سیره گفتاري پیامبر(که کوه بزرگ احادیث نبوي ... اند پسااسالمی
 هاي مفصل؛ فضاها و شاخ پردازي ها و حاشیه رفتاري حضرت محمد آکنده است از فضاسازي

اند و اکثراً در زمانهایی  هاي سیاسی و جانبدارانه ورزي و برگهایی که به وضوح متأثر از غرض
با این . اند متأخّر، تابعین و بعدتر جعل شده  بسیار متأخرتر از پیامبر اسالم در دورة صحابۀ

از دل این ) ص(وصف، به ظاهر احتمال اخذ گفتارها و رفتارهاي واقعی حضرت محمد
  )1991پیترز، (.کتوب، قریب به صفر استمجموعۀ م

مواضع رودرروي «در فصلی از رسالۀ دکتري خود با عنوان  اوراهام حکیم) 13
، گلدزیهربه تبعیت از فرضیۀ » )ص(سنّت محمد سنّت پیامبر، عمر و  خلیفه و  : قانونگذاران

ه منزلۀ متون، اسالمی را ب) حدیث(سنّت  دامنۀ تحقیقات گلدزیهر را وسعت بخشیده، مقولۀ 
هاي عالمان مسلمانی است  از نظر ایشان، این متون بازتاب عقاید و نگره. مورد مداقه قرار داد

  .اند که روایات را ضبط و گردآوري کرده

توانستند با جعل روایت،  کند که برخی از صحابه می وي براي اثبات ادعاي خود بیان می
توان از روایات به عنوان کالم  بنابر این، چگونه می. اقدام به قانونگذاري در سطح اسالم بکنند

] از صحابه پیامبر[عمر   :آورد که او در این مسیر مثالی را می! سنّت وي دفاع کرد رسول خدا و 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. F.E Peters 
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براي همراهان محمد چندان . سنّت اسالمی از او در مقام قانونگذار یاد شده است است که در 
سنّت خود را  بنابر این، ابوبکر و عمر . ا دنبال کنندسنّت خاص خود ر نامتعارف نیست که 

از پیامبر نقل است که . دارند و پیامبر نیز مؤمنان را تشویق کرده که از سنن آنان تبعیت کنند
  )تا حکیم، بی(.آیند، پیروي کنید از کسانی که پس از من می: اند فرموده

از دید : دارد که بیان می» ات سیرهگرایشها و روشها در مطالع«در مقالۀ  1اُري روبین) 14
کند که با آغاز خلقت  مسلمانان حیات و زندگی پیامبر، مرحلۀ مهمی از تاریخ مقدس را بیان می

شود و به تعبیر قرآن، اسوة حسنه است و در جامعۀ اسالمی داراي اهمیتی محوري  شروع می
، با تأخیر از اواخر قرن اول کار تدوین و گردآوري سیرة پیامبر با چنین اهمیتی... باشد می

  .هجري آغاز شد و عالمان مدینه، پیشگام در تدوین سیره و زندگی پیامبر بودند

شکّاکیت در منابع ) گفتمان یهودي(از رویکردهاي مطرح در مطالعات سیره که حاصل 
حقق، از دید این دو م. باید اشاره کرد اُري روبیندر کنار  جان ونزبروسیره است، به مطالعات 

سنّت اسالمی به عنوان اخبار تاریخی ناظر به سیره آمده، در یک روند تاریخی شکل  آنچه در 
به . توان به عنوان مبنایی براي شناخت تاریخی پیامبر مورد استفاده قرار گیرد گرفته و نمی
پیامبر در تحقیق خود از نگاه عاشقانه، روایات اسالمی ناظر به سیره، تصویر  روبینعنوان مثال، 

را تلقی عالمان مسلمان قرن دوم و سوم از شخصیت پیامبر که در ذهن آنها شکل گرفته، دانسته 
  )تا روبین، بی(.و کار خود را بازسازي این ذهنیت قرار داده است

در  » از جاهلیت تا اسالم«المللی  در سومین کنفرانس بین«اي که  مایکل کوك در مقاله) 15
 Institu to defiloloyia ofو همچنین سخنرانی  1985دس در سال المق دانشگاه حبري بیت

the Consejo Superior de investiyations Cientificas (1987)  مطالبی را با توجه به
موضوع بحث در این مقاله، «: نویسد کند و می نظرات گلدزیهر و شاخت و جان ونزبرو ارائه می

شمار فراوانی از . ترین متون اسالمی است یمیگذاري روایات موجود در قد معضل تاریخ
کتابهاي موجود کنونی را نویسندگانی شناخته شده از قرن سوم هجري به این سو در زمانهایی 

اما آنچه از دو قرن اول و دوم در دست داریم، حجم . اند تقریباً مشخص تألیف یا تدوین کرده
  .عظیمی از مطالب در قالب روایات است

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Uri Rubin 



  

  

  

  
  375 )المعارف اسالم با تأکید بر دایره(سازي تاریخ اسالم  توصیف و تبیین یهودي

کند، در پایان  گرایان مخالفت می ه در روش استنباط با شاخت و شاختک مایکل کوك
هاي ما تماماً با آراي شاخت در تضاد و  این همه بدان معنا نیست که یافته«  :دارد که اذعان می

ها  شکّاکیت به حق شاخت در انتساب روایات به مراجع قدیمی را با این یافته. تناقض است
  )1386؛ 2004وك، ک(.»توان کنار گذاشت نمی

شناسی جان  نگاهی به روش : قرآن، تفسیر و سیره«در مقالۀ تحلیل ادبی  اَندرو ریپین) 16
. این بینش اساسی راجع به سرشت منابع، در مطالعات اسالمی جدید نیست: نویسد می» ونزبرو

سبت و حتی پیش از او شاخت، دریافته بود که منقوالت روایی را به حضرت محمد ن گلدزیهر
هاي بسیار متأخر به کار  اند و آنها را در تأیید نظرات فقهی یا کالمی مطرح شده در دوره داده
گونه نظریات فقهی یا کالمی از  ها همگان در جستجوي تأیید براي این اند، در آن دوره برده

 ناپذیر پس از یوزف شاخت، چنین دیدگاهی ویژگی جدایی. سنّت بودند درون متونی به نام 
  )1985ریپین، (.مطالعات اسالمی شد

دارد که احادیث  به صورت صریح اظهار می 1دمومبینز -موریس گادفروي) 17
اند و به این خاطر ساخته شدند تا بتوانند  ند و در قرن هشتم میالدي جعل شدها ساختگی
کند  وي تأکید می. هاي جدید را با توجه به نیاز جامعه به آن تحمیل و توجیه کنند نوآوري

مجموعۀ احادیث به جاي آنکه به تعریف سیره و فقه اسالمی بپردازند و آن را تعریف و 
محدود کنند، آن را گسترش دادند؛ زیرا احادیث جعلی و ساختگی، منبع بهتري نسبت به قرآن 

  )1978فورته، (.توانند از هیچ خلق شوند هستند؛ چون می
  

  در مطالعات سیره گفتمان یهودي و گسترش رویکرد شکّاکانه) د
خاورشناس مشهور مجاري و طرح فرضیۀ ) 1850-1921(ایکناس گلدزیهربا ورود 

اعتباري متون اسالمی جهت بررسی تاریخ حوادث صدر اسالم و سیرة نبوي، موج اول  بی
  .شکّاکیت و فضایی تردیدآمیز در مطالعات اسالمی حاکم شد

مندتر  یگیري شد که به شکلی نظامیهودي پ یوزف شاختولی موج دوم شکّاکیت، توسط 
تأثیرات گفتمان . سنّت تدوین آثار اسالمی تأکید داشت به متأخر بودن  گلدزیهرتر از  و دقیق

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Maurice Gaudefroy-Demombynes 
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یهودي طراحی شده از سوي گلدزیهر به نحوي بود که با وجود نظرات مخالف از پاي نیفتاد و 
به دنبال گلدزیهر و  ونزبروجان اي که  گونه به شکل گسترده به پیشروي خود ادامه داد؛ به

محیط «شکّاکیت را در مطالعات سیرة نبوي با نگارش کتاب   )و سوم(شاخت، موج جدید 
  .اي داد جان تازه 1978در سال » اي فرقه

اعتبار  یافتۀ گفتمان یهودي در بی مطرح کرد، صورت جدید و تحول ونزبرواي که  مسئله
مشترکاً کتابی به نام  مایکل کوكو  پاتریشیا کرون، وونزبرمتأثر از . دانستن متون اسالمی است

بدین ترتیب نظراتی را که گلدزیهر، سپس . تألیف کردند» هاجریسم، ساخت جهان اسالم«
شاخت و ونزبرو مطرح کرده بودند را گامی جلوتر بردند و گفتند تمام روایات تاریخی اسالمی 

این دو نویسنده . هاي متأخرتر است ورهاز جعلیات د) ق 65-85(کم تا زمان عبدالملک  دست
اي که در  ، نظریهونزبروبدون این تأثیرپذیري از رهیافت «: گویند روند که می تا آنجا پیش می

جان برتُن . »گرفت عرضه شده است، هرگز در ذهن و ضمیر ما پا نمی] هاجریسم[کتاب حاضر 
به ) viii(، در مقدمۀ کتاب خود و نویسندگان هاجریسم دارد ونزبروکه اختالف نظر جدي با 

  .است جان ونزبروکند که اثر او مرهون و مدیون  روشنی اذعان می

و  گلدزیهرنکتۀ قابل توجه این است که بسیاري از مستشرقین به تأثیرپذیري از فرضیۀ 
  .دهند گرایان قرار می تأکید دارند و آنها را در جبهۀ شک جان ونزبروو  شاختپس از آن 

در مقالۀ خود بر این نکته تأکید دارد که این مقاله به تبعیت از پژوهش  حکیماوراهام 
را وسعت  گلدزیهرکه دامنۀ تحقیقات  یوزف شاختو آثار پژوهشگرانی چون  گلدزیهر
  )تا حکیم، بی(.نوشته شده است. بخشیدند

تگی بودن مبنی بر ساخ شاختاند که شواهد و دالیل   تقریباً تمام دانشمندان غربی پذیرفته
، فرضیۀ شاختآنها معتقدند که . و غیر اصلی بودن احادیث، درست و غیر قابل انکار است

  .را اثبات کرده است گلدزیهراصلی 

، یکی از شدیدترین مجادالت در مورد فقه اسالمی طی قرنهاي گذشته شاختکشفیات 
وجود آورده،  به  ) در پی فرضیۀ گلدزیهر(موجی که نظرات شاخت . را به وجود آورده است

امروزه بیشتر دانشمندان . براي دانشمندان مسلمان و مخالفان این نظریه قابل مدیریت نیست
  )1978فورته، (.مند شوند را در مطالعاتشان وارد کنند و از آن بهره شاختغربی تمایل دارند نظرات 
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یۀ گلدزیهر سنّت نبوي و فقه اسالمی از ناحیه فرض نزدیک به یک قرن است که احادیث 
  )393: 1974شاخت و همکاران، (.یهودي و شاخت، متحمل ضربات و شوکهاي متعدد شده است

سنّتهاي پیامبر  نتیجۀ تحقیقات خود را در ارتباط با  یوزف شاخت، 60و  50در دهۀ 
تأکید داشت که نتایج به دست آمده در تحقیقاتش، ) 1969(تا زمان مرگش شاخت. منتشر کرد

، یکی از دانشمندان معاصر شاخت، را تصدیق برونشویگو  گلدزیهریادین هاي بن فرضیه
) این مستشرق یهودي( گلدزیهرهاي  ها و فرضیه اما در طول دوران گذشته به ایده. کند می
نویسندة اصلی این نتایج شناخته ] پرداز و طراح و نظریه[توجهی شده و در عوض، شاخت  بی

  )1978فورته، (.شده است

 1985المقدس در  پژوهشگران نیز در کنفرانسی که در دانشگاه حبري بیتبرخی از 
دهندگان دیدگاههاي ایگناس گلدزیهر و یوزف  برگزار شد، گروه باطنیان را به عنوان گسترش

  )2004؛ 1386کوك، (.شاخت معرفی کردند

ابود گرایانه، بسیار سنگین خواهد بود و ن تأثیرات منفی گفتمان یهود؛ یعنی رویکرد شک
کسی که این نظریه را قبول کند، . خواهد شد) ص(سنّت پیامبر کنندة پیشینۀ تاریخی اسالم و 

باید بپذیرد که اسالم تاریخ ندارد و سیرة رسول خدا قابل دستیابی نخواهد بود و این امر، 
شود و باید اسالم بازاندیشی «با توجه به این رویکرد، . کند  ناپذیري را ایجاد می تبعات جبران

  )1968 1کالسون،(.»اگر اسالم بازاندیشی شود، جامعۀ مسلمانان دچار تغییرات اساسی خواهد شد

از مستشرقانی بود که به دنبال اظهار نظر گلدزیهر، نظریۀ خود را در  یوزف شاخت
المعارف اسالم است، توانست  وي که از سرویراستاران دایره. ارتباط با احادیث فقهی بیان کرد

تر و نظامندتر  وم شکّاکیت در شناخت تاریخ صدر اسالم و به تبع آن سیرة نبوي را دقیقموج د
  .از موج اول مطرح کند

، بار دیگر اعتبار و اصالت حدیث »مبادي فقه اسالمی«در کتاب خویش با عنوان  شاخت
  )1950شاخت، (.در قرن نخست هجري را مورد خدشه قرار داد

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Coulson 



  

  

  

  
378  55در دانشگاه اسالمی  مطالعات معرفتی 

رسید، محصول  یا یکی از صحابه می) ص(به پیامبر وي احادیثی را که سلسلۀ سندش
دانست و براي آن ارزش تاریخی زمان  تحوالت سیاسی، فقهی و کالمی قرن دوم می

مده  استنتاجهاي افراطی وي به طور عمده از روایات فقهی به دست آ. را قائل نبود) ص(پیامبر
اسالمی شد و حتی کوشید بود؛ اما شاخت، مدعی صحت نظریۀ خود در عموم روایات کهن 

  )288-300: 1953؛ 143- 154: 1949همو، (.آن را در ارتباط با روایات مغازي نیز اثبات کند

نظریۀ  وات. رو شد روبه مونتگمري واتاین دیدگاه با مخالفتهاي دانشمندانی مانند 
شاخت را بر روایات سیرة مغازي قابل تطبیق ندانست و در عین قبول برخی جعل و 

توان دریافت که در  ها در شکل و ساختار روایات، اظهار کرد که با ذهنی نقّاد می اريدستک
شاخت، وثاقت «: نویسد با اشاره به دیدگاه شاخت می هومفریز. صدر اسالم چه روي داده است

در باب مغازي موسی بن بن عقبه را در نوشتاري با عنوان  و اعتبار روایات منسوب به موسی
  )30: 1386رحمتی، (.»ید قرار دادمورد ترد عقبه

وجود دارد  واتشود، تمایل جدي در میان روشنفکران امثال  طور که مالحظه می همان
» آنچه واقعاً روي داده است«تا به ارائۀ نتایج معضل تاریخی بپردازد که به برآوردن آرزوي بیان 

  .بپردازد 

، ]اش در کتاب سیره[دة ابن اسحاق هنگام معرفی منابع مورد استفا 1ویلیام مونتگمري وات
کوشد که از نتایج کار شاخت علیه مواضع متأخر  کند و می کار یوزف شاخت را تحریف می

... »  :کند چنین نقل می المنسدر موافقت با  2کارل هاینریش بکراز  وات. خود او بهره گیرد
ی است که ترتیب تاریخی هاي حدیث اي از داده سیره، منبع مستقل تاریخی نیست، بلکه مجموعه

  )23-24: 1962وات، (.»اند یافته

در زمانی که بِکر این جمله را نوشته است، اثر «: برد آنگاه بر این سخن، چنین حمله می
کند که تنها از زمان  شاخت ادعا می... مهم یوزف شاخت دربارة احادیث فقهی چاپ شده بود

کردن احکام فقهی به حدیثی از قول یا فعل  به بعد بود که مستند) م 820متوفاي (شافعی 
اگر نظریۀ شاخت صحیح باشد، در آن صورت روایاتی ... عادت رایج شد) ص(حضرت محمد

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. W. Montgomery Watt 
2. C.H. Becker 
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. )همان(»که در صحاح و دیگر منابع حدیثی گرد آمده، در زمان ابن اسحاق موجود نبوده است
شود که این منابع،  ا ثابت می، اعتبار تاریخی منابع ابن اسحاق از آنجواتسان در نظرات   بدین

  .اند پیش از جعل روایات فقهی تألیف شده

. نیز مشاهده شد هریس بیرکلندو  )1952(رژیس بالشرنفوذ گفتمان شکّاکانۀ یهودي در آثار 
کرد، ضمن  نگاري خود، روایات ناظر به ماجراي شق صدر را بررسی می که در تک بیرکلند

د است که روایات شق صدر براي تفسیر این آیه شکل بررسی آیات نخست سورة شرح، معتق
  )1955بیرکلند، (.گرفته است

هاي شریعت اسالمی  شاخت با این دیدگاه خود ریشه  :نویسد محمد مصطفی االعظمی می
تقع ) الشریعه(ان القانون «: کند؛ چرا که معتقد است شریعت بیرون از دین قرار دارد را از بن می

المستشرق الشناخت و السنه النبویه، بحث فی کتاب مناهج . ( »طاق الدینالی حد کبیر خارج ن
  )المستشرقین

  .پردازد سپس دکتر اعظمی به پاسخ این شبهه و ایراد می

. دهد سنّت نبوي نیز توسعه می شاخت این دیدگاه منفی و بدبینانۀ خود را در ارتباط با 
به اصول و فقه، در خصوص مباحث  وي در مدخل االصول پس از پرداختن به مطالب مربوط

  .کند مربوط به حدیث به اظهار نظر پرداخته، دیدگاههایی را مطرح می

دارد،  را در کنار آن بیان می) ص(گوید و نقش پیامبر وي آنجا که از قرآن سخن می
و لکن فی الوقت نفسه، کانت افعاله تعتبر بشریه بحته، حتی ما مس منها امور الدین، : نویسد می

فکانت بهذا ال تعتبر معصومه عن الخطاء و نقدت هذه االفعال اکثر من مره، و کان الکتاب نفسه 
؛ با این حال، در همان هنگام رفتارهاي وي کامالً )1، آیه 61سوره (.بلومه احیاناً علی بعض افعاله

ان خود نقد اي که بارها توسط اطرافی گونه بشري بود و امکان خطا و اشتباه در آن راه داشت؛ به
به این موضوع در متن قرآن نیز اشاره شده و به واسطۀ برخی افعال و رفتار مورد مالمت . شد

  .واقع شده است
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ناپذیر  پس از یوزف شاخت، چنین دیدگاهی ویژگی جدایی: 1آندره ریپینبه نوشتۀ 
. نادیده گرفت اما لوازم و نتایج چنین بینشی را باید رقیق کرد یا به کلی  مطالعات اسالمی شد،

  )1985ریپین، (.کند اي است که خود شاخت در آخر عمر به روشنی مطرح می این نکته

این خطر وجود دارد که ثمرة کار دانشمندان . کند نگران می) شاخت(اما یک چیز مرا 
اسالمی و محصول تالش عظیم ایشان در نسلهاي گذشته، به جاي آنکه تکامل یابد و نقطۀ 

 2جدید قرار گیرد، ممکن است به سبب نوعی تنبلی و کاهلی فکري، عزیمت پژوهشهاي
در گذشته این امر در ... اش را از دست بدهد رفته فروکش کند و ارزش و اهمیت واقعی رفته

و بار دیگر امروز با توجه به نتایجی که از تحقیق انتقادي راجع ... کار گلدزیهر روي داده است
  )622: 1967شاخت، (.آمده، روي داده استبه تاریخ فقه اسالمی به دست 

  

  روش) هـ
. اسنادي به تحلیل محتواي کیفی انجام گرفته است -اي این پژوهش با روش کتابخانه

هاي کیفی از  داده. دشو استفاده میدر تحلیلهاي تاریخی روشی است که بیشتر  ،روش کیفی
ها، اسناد  میدانی، مصاحبهیادداشتهاي : ؛ از جملهند شو آوري می روشهاي گوناگونی جمع

هاي  هاي دادرسی هاي شخصیتهاي سیاسی، پرونده ها، متون چاپی، سخنرانی پژوهشی، نامه
 ۀرویکردي که بر پژوهش کیفی حاکم است، بیشتر جنب. قضایی و اشکال بسیار متنوع دیگر

رویکرد انجام ها با توجه به آن  رو، تحلیل داده از این. داردگرایانه و تفسیري به خود  اثبات
  )97-98: 1381طالقانی، (.گیرد می
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  ها یافته) و
  سازي تاریخ اسالم فرضهاي یهودي تبیین پیش

دارد که براي به دست آوردن سیرة نبوي و تاریخ اسالمی باید به سراغ  بیان می ونزبرو
. است وي در حوزة متن، قائل به در نظر گرفتن یک دورة زمانی. منابع و مصادر مکتوب برویم

کند روند تدوین  مطابق الگوي فکري که در ارتباط با تدوین تورات و انجیل داردة سعی می
گونه هویت نهایی نداشته و تنها پس  قرآن را روندي تدریجی بیان کند که قبل از قرن سوم هیچ

باشند که به تدریج و بر  توان مدعی شد که مسلمانان صاحب یک متن دینی می از قرن سوم می
اس نیازهاي امت و تحت تأثیر تصورات حجازي کهن و بر اساس الگوبرداري از تورات و اس

  .انجیل نهایی شده است

  .فرض است پذیرش دیدگاه جان ونزبرو در حوزة متن، متضمن پذیرش چند پیش
  .اند منابع اسالمی از قرن سوم به بعد تدوین شده: فرض اول پیش

هیچ دلیلی در دست نداریم که تاریخیت «: کند ید میفرض تأک به عنوان اولین پیش ونزبرو
  .»بپذیریم. نهم م/ را پیش از قرن سوم هـ  -و از جمله قرآن -هر گونه منبع مکتوب اسالمی

فرض، بخشی از گفتمان یهودي است که در حوزة تشکیک در منابع اسالمی  این پیش
نابع مکتوب در قرون اولیۀ اسالم تأکید دارد م گلدزیهربه دنبال  شاختمطرح بود؛ گفتمانی که 

تدوین نشده، بلکه در قرون بعدي و تحت تأثیر شرایط فرهنگی مناطق مختلف تدوین 
 )1950شاخت، (.شد

... ها محدود به فقه و  دستاوردهاي گفتمان یهود را که در برخی حوزه جان ونزبروولی 
 .دهد اسالمی تسرّي می دهد و آن را به هر گونه منبع مکتوب شده بود، بسط و گسترش می

شان  تر از تاریخ واقعی شوند که یک یا دو قرن قدیمی درنتیجه، این متون، مؤلفاتی متأخّر می
  .شوند وانمود می

  عدم روایی منابع از دوران صدر اسالم: فرض دوم پیش
توان به  هیچ یک از این منابع را نمی«  :کند که گونه مطرح می فرض دوم را این پیش ونزبرو

  .»مثابۀ مبنایی در شناخت خاستگاه و تاریخ صدر اسالم به کار گرفت

فرض که نتیجۀ منطقی پذیرش فرض اول است، با توسل به تحلیل ادبی منابع  این پیش
شمارد و این  سنجی مبادي و خاستگاه دین اسالم را یکسره مردود می نگاري اسالمی، تاریخ
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ه طی دو قرن مباحثات و مجادالت و تصرفات در داند ک منابع را آثاري متأخر و مولّف می
  )1380نیا،  کریمی: به. ك.ر(.دست آمده است به -سنّت یهودي برگرفته از  -میراث تاریخی مقدس

شود، بلکه وقتی  نمی ونزبرونویسد تأثیرپذیري از این گفتمان منحصر به  می اف، اي پیترز
اکنون در  کنیم، از هم است بررسی می گیر و پرزحمت را که بسیار وقت ولهاوزننظام فکري 

توان دستاوردهاي چشمگیر و مطلوبی در باب تاریخ مکه پیش از اسالم، سیرة  دورنماي آن می
  )1991پیترز، (.محمدي و تحلیلهاي تاریخی از تأثیر یهودیت بر ظهور اسالم را به نظاره نشست

ند، متخصص مطالعات هل 2استاد مطالعات اسالمی دانشگاه نایمخن 1هارالد موتسکی
ترین منتقد آراي شکّاکانۀ گلدزیهر و شاخت در  ترین و جدي حدیث و سیرة نبوي، مهم

بازنگري دیدگاههاي غربی در : جمع و تدوین قرآن«وي در مقالۀ . شناسی غربیان است اسالم
ز بیشتر محققان غربی ا«: دارد از موضع یک منتقد بیان می» شناختی پرتو تحوالت جدید روش

زمان گلدزیهر به این سو، بر اسناد روایات اعتماد ندارند و اغلب آن را به کلی نادیده 
  )2001موتسکی، (.»گیرند می

اعتمادي محققان غربی به اسناد روایات در مقاالت سیرة  این سخن موتسکی؛ یعنی بی
حث المعارف اسالم نیز منعکس شده است که در جاي خود نسبت به آن ب نبوي، در دایره

به عبارت دیگر؛ گفتمان یهودي در تدوین مقاالت سیرة نبوي تأثیرگذار بوده، حتی . خواهد شد
و   نیز در مواردي در مقابل این دیدگاه کوتاه آمده ونزبروو  شاخت، گلدزیهرمنتقدان نظر 

  .تسلیم آن شدند

  شناسی تاریخ مطالعات سیرة نبوي بررسی جریان
است، پس از بیان نقطه نظرات  شاخترات شناختی نظ که منتقد روش موتسکی

به هر حال، بنا بر آنچه من و دیگران اینجا و آنجا به تفصیل نشان «: نویسد پژوهشگران می
دادیم، چنین تالشهایی براي تجدید نظر در تاریخ همه یا اکثر منابع منسوب به مؤلفان مسلمان 

 )1997، موتسکی: به.ك.ل رامث براي .210 :1386یا، ن کریمی(.کننده نیست قرن دوم و سوم هجري، قطعی و قانع
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توانیم اثبات کنیم که گزارشهاي مربوط به تاریخ  ما نمی«: گوید گیري خود می او در نتیجه
توانیم مطمئن باشیم همه  ما نمی. گردد قرآن به شاهدان عینی وقایع چنانکه اظهار شده باز می

  .»ده اتفاق افتاده استگونه که در روایت گزارش ش چیز واقعاً همان

هماهنگ است و تعارضی  ونزبروو  شاختگیري  گیري وي با نتیجه یعنی تا اینجا نتیجه
ندارد و با وجود اینکه وي از منتقدان نظریۀ آنان بود، اما یک نکته توجه وي را جلب کرده و 

بنابر این  .آن، اعتماد به گزارش مسلمانان و اعتماد به روش آنان در مقابل روش غربی است
با این همه باید بپذیریم که اخبار و گزارشهاي مسلمانان نسبت به آن زمان که «: گوید می

  )همان(.»ترند تر و به زمان وقایع ادعا شده نزدیک اند بسیار قوي محققان غربی تا کنون فرض کرده

ا بیان تر ر بنابر این، نظر این منتقد نیز در مقابل گفتمان غالب یهودي، کالمی معتدل
رسد  گرایان می دارد و از موضع منتقد صریح، به همراهی و پذیرش بخشی از ادعاي شاخت می

  .انجامد و از آن انتقاد صریح، به پذیرش بخشی از ادعاي آنان می

این نوع برخورد در آراي دیگر پژوهشگران نیز دیده شده است؛ که پس از انتقاد، به 
  .اند اعتراف کرده ونزبروو  اختشو  گلدزیهرپذیرش بخشی از دیدگاه 

  یا تداوم تغییر 1اقتباس: فرض سوم پیش
این «: دارد فرض قبلی چنین بیان می فرض سوم را مبتنی بر دو پیش ، پیشجان ونزبرو

جزیرة  اند که در واقع؛ خارج از شبه سنّت منابع بیانگر اقتباس و انعکاس مبادي حجازي بر یک 
  .»اند اق تلفیق یافتهعربستان و به طور عمده در عر

از ] یهودي[شناختی در منابع اسالمی و خاخامی  با کنار هم نهادن شباهتهاي گونه ونزبرو
ترین مدارس فقهی و کالمی اسالمی  یک سو و توجه به اهمیت عراق به عنوان خاستگاه اصلی

  .باشیم از سوي دیگر، شاهد جمع کردن بین دو گفتمان یهودي و فرا عربی می

سنّت یهودي در تبیین صور و کارکردهاي قرآن و دیگر متون کهن  راوان بر تکیۀ ف
اي فراهم آورده که بسیاري از استنتاجهاي مطرح شده در این کتاب، از پیش  اسالمی، زمینه

که همچون بسیاري از آرا و روشهاي مؤلف، بدیع  -این استنتاجها را. معین و مقدر شوند

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 2و گایلر 1شناسی دانست که ریشه در آثار گروبناوم دیرینۀ شرقسنّت  باید در امتداد  -است
  .دارد؛ همانها که مصرّانه در پی اثبات خاستگاهی یهودي براي صدور مفاهیم اسالمی بودند

  
  درك اهمیت جایگاه تأثیرگذار یهودیت خاخامی: فرض چهارم پیش

رشد تکوینی و  کلید این استنباط آن است که اهمیت تأثیر یهودیت خاخامی را بر«
  .»سنّت اسالمی و منابع ادبی مورد وثوق آن بفهمیم درازمدت 

  

  گیري بحث و نتیجه) ز
همان طور که در مباحث گذشته اشاره شد، بین سه دورة اصلی شکاکیت، تعامل و 

، توسط افراد سرشناسی همانند گلدزیهرهماهنگی و پشتیبانی نظرات . پیوستگی وجود داشت
  .موضوع حائز اهمیتی است که بسیاري از افراد به آن اذعان دارند وجان ونزبرو  شاخت

دارد که آنچه  کند، اذعان می را دنبال می شاختو  گلدزیهرکه تفکرات و نظر  اُري روبین
سنّت اسالمی به عنوان اخبار تاریخی و سیرة آمده، در یک روند تاریخی شکل گرفته و  در 
به لحاظ  روبین. اخت تاریخی پیامبر مورد استفاده قرار دادتوان آن را به عنوان مبانی شن نمی

عالقۀ زیاد مؤمنان و مسلمانان به پیامبر، روایات اسالمی ناظر به سیرة پیامبر را تلقی عالمان 
داند و تالش بسیاري از  قرن دوم و سوم از شخصیت پیامبر که در ذهن آنها شکل گرفته، می

  .داند دهاي آنان در باب وثاقت متون اسالمی میدانشمندان را ادامۀ شناخت و تردی

، اثرش را جان ونزبرو )1978اکسفورد، (»اي محیط فرقه«به منظور رفع ابهامات کتاب  3هاوتینگ
  .منتشر کرد 2006در سال 

، افرادي مانند ونزبروو  شاخت، گلدزیهروي در کتابش با اشاره به هماهنگی بین نظرات 
در کتاب  کرون. کند معرفی می ونزبرودهندگان نظر  سترشرا به عنوان گ کرونو  کروك

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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، مسئلۀ تجارت مکه در جاهلیت و نقش آن را حاصل »تجارت مکه و ظهور اسالم«
بخشی به  هاي بعدي و تالش براي هویت تصویرسازي از روي عالقۀ زیاد مسلمانان در دوره

  )تا روبین، بی(.وم داشته استداند که به واسطۀ تشکیل دولت امویان و عباسیان تدا قریشی می

ترین منتقدان آراي شکّاکانۀ گلدزیهر و شاخت است، در  که از جدي هارالد موتسکی
  »شناختی بازنگري دیدگاههاي غربی در پرتو تحوالت جدید روش: جمع و تدوین قرآن«مقالۀ 

است به  که در کنفرانس پژوهشهاي قرآن در آستانۀ قرن بیست و یکم در الیدن ارائه کرده
هماهنگی و همگرایی بین نظرات گلدزیهر، شاخت، جان ونزبرو، مایکل کوك، پاتریشیا کرون، 

کند و به نوعی این نظرات را مکمل و تأثیرگذار بر  اشاره می... و  جرالد هاوتینگاندرو ریپین، 
  )4: 2001موتسکی، (.دانند یکدیگر می

سی و تاریخ در دانشگاه نیویورك در مقالۀ ، استاد مطالعات خاورشنافرانسیس ادوارد پیترز
بندي  احادیث و روایات نبوي را به دو دسته تقسیم  ،»جستجوي محمد تاریخ«خود با عنوان 

گذارد و  در بخش اول، روایات فقهی و در بخش دوم، روایات تاریخی را به بحث می. کند  می
شناسان به جعلی بودن و غیر قابل با اشاره به اینکه در باب روایات فقهی تقریباً همگی خاور

صورت خاص یوزف شاخت به آن  نظري که به(کنند  استناد بودن این روایات اشاره می
، گلدزیهر، اما در مورد روایات تاریخی، در کنار طرح نظرات هماهنگ و بدبینانۀ )پرداخت
  )1991 پیترز،(.نیز اشاره دارد مونتگمري واتبینانۀ  ، به دیدگاه خوشالمنسو  شاخت

: مواضع رودرروي قانونگذاران«در فصلی از رسالۀ دکتري خود با عنوان  1اُوراهام حکیم
، به تبعیت از پژوهش گلدزیهر و آثار پژوهشگرانی  »سنّت محمد عمر و : سنّت پیامبر خلیفه و 

کند و مقوله  که دامنۀ تحقیقات گلدزیهر را وسعت بخشیدند، اشاره می یوزف شاختچون 
، این اُراهام حکیماز نظر . دهد اسالمی را به منزلۀ متون مورد مداقه قرار می) حدیث(سنّت  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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هاي عالمان مسلمانی است که روایات را ضبط و گردآوري  متون بازتاب عقاید و نگره
  )159: تا حکیم، بی(.اند کرده

قات که در موضوع جمع و تدوین قرآن کتابی را تألیف کرد، براي انجام تحقی جان برتُن
، دیدگاه آنان را مبناي جان ونزبروو به خصوص  شاخت، گلدزیهرخود، همگرا با نظرات 

  )1977برتن، (.پژوهشهاي خود قرار داد

آید این است که گفتمان غالب بسیاري از  دست می نظرات به آنچه از مجموع نقطه
این موج در . مستشرقان بعد از گلدزیهر، گفتمان شکاکیت در اعتباربخشی به روایات است

المعارف اسالم را نیز در بر  اي فراگیر است که حتی گفتمان مطرح در دایره گونه حال حاضر به
المعارف اسالم و نقد و تحلیل آنان،  با دقت و توجه به مقاالت سیرة نبوي در دایره. گرفته است

  .باشیم متوجه پیروي بسیاري از نویسندگان مقاالت از گفتمان یهودي می
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  عمناب

الجامعه  ،مدینه المنورهال، موقف االستشراق من السنه و السیره النبویه ؛)تا بی(العمري، اکرم ضیاء -
  .االسالمیه

کویت، جامعه ، تاریخ تدوین السنه و شبهات المستشرقین ؛)2002(المطیري، حاکم عبیسان -
  .الکویت

رند، قم، دفتر ترجمه شکراهللا خاک ،فرهنگ کامل خاورشناسان ؛)1375(، عبدالرحمانبدوي -
  .تبلیغات اسالمی حوزه علمیه

  .، مرکز نشر دانشگاهی، چ پنجم، تهراناسالم از نظر ولتر ؛)1374(حدیدي، جواد -
  .تهران، بصیرت، جستارهایی در تاریخ اسالم و ایران ؛)1390(محمدکاظم ،رحمتی -
در پژوهی  سیره، »ي در غربنبودرآمدي به مطالعات سیره « ؛)1386(ی، محمدکاظمحمتر -

  .نیا، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ، مرتضی کریمیغرب
  .تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، پژوهی در غرب هسیر ؛)1386(، مرتضینیا کریمی -
  .، تهران، الهدي6بولتن مرجع ، مطالعات قرآنی در غرب ؛)1380(مرتضی ،نیا کریمی -
  ترجمه، پژوهی در غرب سیره، »آخرالزمانگذاري روایات  تاریخ« ؛)1386(کوك، مایکل -

  .، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمینیا مرتضی کریمی
 یوسف موسی محمدترجمه به عربی ، فی االسالم العقیده و الشریعه ؛)1959(گلدزیهر، ایگناس -

  .و همکاران، مصر، دارالکتب الحدیثه، طبعه الثانیه
 .، تهران، کمانگیرمنزويعلینقی ترجمه ، باره اسالمدردرسهایی  ؛)1357(گلدزیهر، ایگناس -
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