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سید محمد موسویمقدم



چکیده
گ ِِرگور شوئلر ( ) Gregor Schoelerاز پژوهشگر ان معاصر غربی در
تاریخ اسالم و حدیث به شمار مییرود کیه آثیار از و در تیاریخ
حدیث به چاپ رسیده است .از جملۀ این آثار میتوان به نوشتهها
او دربارۀ آغاز نگارش در اسالم و فرآیند انتقیا شیااهی و مکتیو
سنت اسالمی اشاره کرد .از میان جریانها اسالمپژوهی معاصر
در غر  ،و در جریان اندیشهور ان «سنتگیرا» قیرار مییگییرد ؛
یعنی کسانی که برا منابع اسالمی ارزش تاریخی قائ اند ،بهرغم
آنکه معتقدند این منابع در فرآیند انتقیا  ،دچیار تغییراتیی شیده انید.
شیییوئلر بیییه گاتیییۀ خیییود ،بیییه مطالعیییه در مسیییائ روششناسیییانۀ
مربوط بیه پیژوهش در نقی شیااهی عالقیهمنید اسیت و از رهیافیت
«نقاد روایت» دفاع میکند.
و در کتا زندگینامۀ محمد ،ماهیت و اصالت  ،رهیافت تکام یافتۀ
شاخت توسط یُنبُ را در تحلی روایات سیره نبو به کار گرفته و
برا تکمی روش ُین ُب  ،تحلی سند ِ ُین ُب در تعیین «حلقۀ مشترک»
را با مقایسۀ متون رواییات ترکیی کیرده اسیت .مقدمیۀ ایین کتیا
مشیتم بیر میرور اجمیالی ،امییا نسیبتا کامی و انتقیاد بیر آثییار
سیرهپژوهی و جریانات معاصر غربی در این حوزه از قرن نوزدهم
میالد تا دورۀ کنونی است.
کلیدواژهها :گرگور شوئلر ،اعتبار ،روایات ،سیره ،خاورشناسان.

مقدمه

پژوهش گِ ِرگور شوئلر ( )Gregor Schoelerنه تنهیا از جنبیۀ موضیوع و سیط،،
1

* استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران ( .)sm.mmoqaddam@ut.ac.ir
 .1مشخصات کتا شناختی کتا و به شرح ذی است:
Gregor Schoeler, The Biography of Mohammad, Nature and Authenticity, T ranslated by Uwe
VagelPohl, Edited by James E. Montgomery, Routledge, 6155.

ی صیدر اسیالم
بلکه از لحاظ دامنه نیز با مقاالت دیگیر و دربیارۀ رواییات اسیالم ِ
تایاوت دارد 1 .او دامنیۀ تحقییقش را گسیترش داده اسیت تیا افیزون بیر ویژگیهیا
روایت ،مسئلۀ اعتبار آن را نیز دربر گیرد.
گسترۀ پژوهش

مسئلۀ اعتبار و تغییر روایات سیره

دغدغیۀ دوم شیوئلر ،مسیئلۀ اعتبیار رواییات صیدر اسیالم اسیت .ایین مسیئله بیا
مسئلۀ ویژگیها روایت مرتبط اسیت ،امیا بیا آن یکسیان نیسیت .از نگیاه شیوئلر،
بی یان فشییردها از ماهییوم واژۀ «اعتبییار و سییندیت» در ابتییدا ضییرور اسییت و
کاربرد واژۀ «معتبر» الزاما به این معنا نیست کیه اتااقیات توصییفشیده در کتی
 .1شوئلر (.)6112
منابع سیرهنگار ِ اسالمی مربوط بیه دو قیرن او هجیر  ،نیک :شیوئلر (:6116
 .2در با ارزش تاریخی
ِ
 323به بعد) .او نشان داده است که این مطال که بیشتر بعد از ای ن حوادث نوشته شده ،در ک  ،تصویر
کامال درستی دربارۀ شی وهها تعلیم و تعلّم در صدر اسالم به ما میدهد  -به رغم تناقضیات و داسیتانها
شخصی ساختگی و محرّف که ممکن است دربرداشته باشد.
 .3قس 62 :با پینوشت  555و  .32- 31 ،64قس :همچنین با گونتر ( 542 :5449به بعد) که چنین
نوشتجاتی را «( » Verfasserwerkeتقریبا« :تألیاات نظاممنید ») مینامید ،کیه جایگیاهی مییان «آثیار قطعیا
ویرایششده » و «یادداشتها سخنرانی » را اشغا میکند.

گِرِگور شوئلِر و اعتبارسنجی روایات سیره نبوی

شوئلر در ایین پیژوهش ،خیود را بیه بررسیی آثیار سییرهنویسیی عربیی محیدود
نکرده 2 ،بلکه عالوه بیر آنهیا بیه طیور خیا دو دسیته ییا دو مجموعیه از رواییات
مدنی را در مسیرشان از منبع اصیلی واقعیی ییا ادعاشیده تیا گردآورنیدگان میورد
تحقیق قرار داده است که ایین رواییات ،در آثیار کیه امیروزه در دسیترس اسیت
گنجانده شدهاند.
دغدغۀ اصیلی و در تحلیی مطالی مربیوط بیه سییره و نییز بررسیی تیاریخی
روایات مستق  ،تشخی و تحلی توالی سییر نقی رواییات میدنی اسیت؛ در حیالی
منابع مجموعیههیا رواییی بیزر قیرون
که مقاالت شوئلر معطوف به ویژگیها
ِ
سوم و چهارم هجر  /نهم و دهم میالد همچیون بخیار  ،مسیلم و طبیر اسیت.
و اثبییییییییییییییییییییات کیییییییییییییییییییییرده اسیییییییییییییییییییییت کیییییییییییییییییییییه
این مجموعیههیا تیا حید زییاد خالصیۀ مطالی  ،مجموعیههیایی از یادداشیتهیا
سخنرانیها و نگاشتههایی است که در طبقۀ «نگاشتههیا ییک مکتی صیرفا بیرا
همان مکت » جا میگیرد 3 .شوئلر در کتا خود ،ویژگییهیا نقی حیدیث را در
خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییال و پیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییس
از زمیان طبقیۀ او گردآورنیدگان در نیمیۀ دوم قیرن او هجیر  ،شخصییتهیایی
چییون عییرو بیین زبیییر (م49ق256 /م ی یا انییدکی پییس از آن) و ابییان بیین عثمییان
(م42ق259 /م یا اندکی پس از آن) بررسی میکند.

روایی ،دقیقا همانطور واقع شده که در این کتا ها به تصویر درآمدهاند.
از دییدگاه شیوئلر ،بای ید هیم شییکاف تیاریخی می یان گیزارشهییا اولییه و وقییایع
گزارششده _ که حدود  31تا  21سا است _ و هم هرگونه تحریای کیه بیه سیب
دیدگاهها راویان پیش آمده را در نظر بگیریم .بهرغم چنیین میداخالتی ،مییتیوانیم
این فرضیه را قوت دهیم که چنین نق هایی که بر پایۀ گیزارشهیا شیاهدان عینیی
یا دستکم گزارشها نزدیکتر اسیت ،تقریبیا نکیات اصیلی روییدادها واقعیی را
منعکس میکنند و در برخی موارد حتی شاید حاو مقدار از جزئیات نیز باشند.
گیزارش بیشیتر ،از
افزون بر این ،و این مسئله را مطرح نمیکند که نقی ییک
ِ
گردآورنیده (مییثال عییرو بیین زبی یر) تییا تدوین کننییدگان مختلییف آثییار موجییود (مییثال
ابناسحاق ،بخار و طبر ) ،بدون هییچ اثیر بیر رو عبیارت و نییز در برخیی
موارد ،بر رو مااد رواییت واقیع شیده؛ بلکیه بایید «فرآینید تغیییر» را در نظیر
بگیریم که در بسیار از روایات رخ داده است .با ایین حیا  ،شیوئلر معتقید اسیت
هرگاه گزارشی در بیش از یک نسخۀ نق شیده وجیود دارد ،مییتیوانیم بیا مقایسیه و
یافتن مشترکات متنها _ که همان مطالی یکسیان اسیت _ مطیالبی را بیه صیورت
جزئی یا کلی بازآفرینی کنیم که نزدیک به نسخۀ اصلی باشد.
بنابراین ،در کتا شوئلر ،واژۀ «معتبر» بیرا توصییف رواییاتی بیه کیار بیرده
شیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییده
که به وضوح توسط افراد واقعی در تاریخ از حدودِ ثلث پایانی قیرن او هجیر
بیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه
بعد در یک فرآیند تیدریس نظیاممنید ،جمیعآور و منتشیر شیدهانید .سلسیله راوییان
چنیین احادی یث «معتبییر» نشیاندهنییدۀ نس ی شناسیی تییاریخی و واقع یی اسییاتید و
شیاگردانی اسییت کیه از «مس یی ِر» اِسیینادها پیا بییه عرص یۀ وجیود نگذاشییتهانیید .در
جمیییییییییییییییییییییییییییییییع بنییییییییییییییییییییییییییییییید دییییییییییییییییییییییییییییییییدگاه
شوئلر میتوان گات که و در اعتبارسنجی روایات سییره ،بیشیتر ماهیوم تیاریخی
آن را لحاظ کرده است تا ماهوم اسناد و رجیالی آن را؛ هرچنید بیه نظیر مییآیید
ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین دو
ماهوم در ارتباط با یکدیگر بوده و اعتبیار اسیناد ادعیا وثاقیت تیاریخی سیند را
دارد کیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه
باید اثبات شود.
گونهها منابع سیرۀ نبو

در دیدگاه شوئلر ،تدوین منابع سیرهنگار نبیو در اسیالم بسییار بیا تیأخیر رخ
داده است و قرآن نیز دراینباره ،اطالعات درخور توجهی نیدارد .از نظیر شیوئلر،
به استثنا قرآن _ که حاو اطالعاتی انیدک دربیارۀ زنیدگانی و دوران [حضیرت

محمد[ است 1 ،تمامی منابع اسالمی موجود _ دستکم منابع ادبی _ میدتهیا پیس
از این وقایع به وجود آمدهاند .چنید منبیع غیراسیالمی در صیدر اسیالم _ حتیی در
قرن او هجر _ پدید آمدند که تقریبا هیچ مطلبی دربارۀ زندگانی پیامبر[ به میا
ارائه نمیدهند 2 .بنابراین ،تقریبا همۀ آگاهی ما _ که خاستگاه اسیالمی داشیته _ بیر
پایۀ شرح وقایع نق شده یا همان روایات است 3 .ویرایش قطعی و نهایی این نقی هیا
تا قرن سوم و چهیارم هجیر  /نهیم و دهیم مییالد واقیع نشیده اسیت .ازایین رو،
فرآیند نق  511 ،تیا  611سیا پییش از آن مطیالبی صیورت گرفتیه اسیت کیه در
آثار که هم اکنون در دست داریم مورد ویرایش قرار میگیرند[ .حا سیاا ایین
4
است که :این نق ها تا چه حد معتبر و موثقاند؟
وثاقت روایات سیره

ش متن قرآن نیز به شدت مورد تردید واقیع شیدهاند .در واقیع،
 .1این دورۀ سِ ار تکوین و تاریخ آخرین ویرای ِ
رهنگام » وَ نْزب ُرو _ او این مطل را به دیر اواخر قرن هشتم یا اوای قیرن نهیم هجیر
«تاریخگذار دی
ِ
میرساند (وَ نْزب ُرو  _ )6119 ،5442این مسئله را یکی از بحثانگیزترین موضوعاتِ مورد گات وگو ترسیم
میکند.
نقد :استناد شوئلر در این پانوشت ،قاب نقد است؛ چون نشانۀ اعتماد و به نگرۀ جان ونزبرو است که جمع
قرآن را بسیار متأخر میداند.
 .2البته شوئلر مشخ نمیکند که مراد و از این منابع غیر اسالمی چه کتا هایی اسیت؛ بیه نظیر میآیید
مقصود و ردیهها یا مناظرات یهود _ مسیحی باشد.
 .3به استثنا یک کتیبۀ اخیرا کشف شده که به مر خلی ایه [دوم عمیر اشیاره و تاریخگیذار میکنید؛ قیس:
.59
 .4شوئلر با تاکیک دورۀ نق با دورۀ تدوین به یک خأل تاریخی میان این دوره اشاره میکند که در اعتبارسنجی و
وثاقت روایات سیره تأثیر جد دارد.
 .5قس :شوئلر ( 23 :6112به بعد و به ویژه 5446 =22- 21آ 54 :به بعد.)69- 63 ،
 .6قس :فاناِس (.)vii :5421
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از دیدگاه شوئلر ،نق شااهی و کامال دقیق _ کیه البتیه همیواره همیراه بیا نقلیی
مکتو بوده است _ تنها دربارۀ یک متن انجیام گرفیت کیه همیان قیرآن _ کتیابی بیا
باالترین مرجعیت _ باشد .حتیی دربیارۀ قیرآن هیم پییش از نقی موبیهمیو و دقییق،
5
دورها _ مسلما کوتاه _ از نق «آزادتر» وجود داشته است.
ن حد خیا از دقیت
از اینرو ،تنها روش موجود در صدر اسالم برا تضمی ِ
در
انتقا ِ مطال روایی تاریخی و فقهیی /اعتقیاد  ،اسیتااده از گیزارشهیا مکتیو
بود که پس از قرن او هجر بیش از پییش گسیترش یافیت .امیا سیواد و کتابیت،
خودبییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییود
یا لزوما تضمینکنندۀ اعتبار و دقت نیست؛ مطالی مکتیو نییز مییتوانید همچیون
نق شااهی به سادگی دستکار و جع شود 6 .صرفنظر از اینکیه ایین دو مسیئله

چقیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدر
بیا هیم ارتبیاطی نزدییک دارنید ،مسیئلۀ اعتبییار را نمییتیوان خودبیهخیود بیا مسییئلۀ
ی نقی برابیر دانسیت؛ [زییرا از ییکسیو ،نقی شیااهی
ویژگیها مکتو یا شااه ِ
همیییییییییییییییییییییییییییییییواره بیییییییییییییییییییییییییییییییه اشیییییییییییییییییییییییییییییییتباه
و بیدقتی نمیانجامد و از سو دیگر ،گزارشها مکتیو نییز همیواره حیاکی از
1
اعتبار نیستند.
روایات سیره در آثار مستشرقان دورۀ معاصر

شوئلر در بخشی از پژوهش خود به دییدگاه مستشیرقان دورۀ مییانی ییا معاصیر
میپردازد که نگاهی توأمان با شکّاکیت و رد اعتبار روایات اسالمی را داشیتند کیه
طیییف افراطییی آن گلدتسیییهر و پیییروان و هسییتند .شییوئلر بییا گیییذر از آرا
مستشرقان دورۀ کالسیک _ که بیه مییراث اسیالمی ،اعتمیاد نسیبی داشیتند _ بحیث
خود را از دورۀ تردید و شکّاکیت آغیاز مییکنید و در پیی آن ،رویکیرد اعتیدالی و
نقادانه به دورۀ تردید را گزارش مینماید.
اعتبار تمام روایات تاریخی صدر اسالم _ بهویژه سیره یا زنیدگینامیۀ پییامبر[
_
2
پیش از این در ربع او قیرن گذشیته میورد تردیید قیرار گرفیت .در اواخیر قیرن
نیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییوزدهم،
شکاکانی همچییییییییییون لئونه کایتییییییییییییییانی (5462- 5224 /L. Caetaniم)  3و
هییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییانر ال ِمیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییینس
(5432- 5226 /H. Lammensم) 4 ،بیییه نظرییییۀ ایگنیییاتس گلدتسییییهر ( Ignaz
5465- 5211 /Goldziherم) _ که در آن زمان مقبولیت عام یافته بیود _ مبنیی بیر
ردّ کام ِ روایات دینی (یعنی احادیث فقهی و کالمی) اسیتناد کردنید و دییدگاه او را
به روایات تاریخی صدر اسالم نیز تعمیم دادند.
المنس مدعی بود  5حیدیث _ در معنیا دقییقش _ تاسییر (شیرح قیرآن) و سییره
 .1روشن است که نظر شوئلر در تأخیر کتابت روایات مبتنی بر نظر مشهور و رایج در میان اه سنت است
که تا اوای قرن دوم هجر ممنوعیت کتابت حدیث وجود داشته است .البته این نگیره از سیو برخیی از
اندیشمندان مورد نقد جد قرار گرفته است و این نشان میدهد که شوئلر به همان نظریه مشهور اکتاا کرده
است.
x .2برا موارد ذی  ،قس :مثال با دونِر ()35- 5 :5442؛ مقدمۀ الرنس کُنْراد بر هوروویتس (:6116
)xxxiii؛ مقدمۀ هارالد موتسکی بر موتسکی (.)xi-xvi :6116
 .3کایتانی ( 52 :5412- 5411به بعد ،به ویژه .)12
 .4به ویژه المنس (.)5451
 .5المنس ()5451؛ قس :بِکِر ( 5453و  19 :5456به بعد).

سیره تعمیم دهد.
البتیه تیا دهیۀ 5421م ،دییدگاههیا معتدالنیۀ نُ ْلدکیه و بِکِیر حیاکم بیود؛ چنیانکییه
8

 .1به ویژه در ن ُ ْلدکه ( 5459و .)5412
 .2قس :منابعی که در پینوشت  52فهرست شده است.
 .3نقد :این اشاره اثبات میکند که المنس نه تنها رویکرد همدالنه نداشته ،بلکه پیشفرضها اعتقاد خود را
در تحقیق سیرۀ نب و دخالت داده است و این از اعتبار نتایج یافتهها و میکاهد.
 .4بالشر (.)5416
1. Regis Blachere, In: Le Probleme de Mahomet.
 .6قس :شاخت (.)5413 ،5494
 .7در کتا منابع فقه اسالمی معروفش (.)5411
 .8تعمیمگرایی شاخت فاقد دلی و ناشی از همسانانگار روایات تاریخی با دیگر روایات فقهی و اعتقاد است
و این با سیرۀ فقها و متکلمان مسلمان در بررسی و نقاد این روایات در مخالات است.

گِرِگور شوئلِر و اعتبارسنجی روایات سیره نبوی

(زندگینامۀ پیامبر[ ) به لحاظ محتیوا ،منیابعی یکسیان دارنید .او حتیی معتقید بیود
تقریبیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا
همیۀ محتیوا س ییره ،محصیو حیدیث و تاس ییر اسیت .بیه دیگییر سیخن ،زنییدگانی
پیامبر[  ،بنابر نظر المنس ،از گزارشها سییرهنویسیی تشیکی شیده کیه چییز
نیست جز مطال مجعو تاسیر کیه از داللیتهیا قرآنیی برگرفتیه شیدهانید .از
سیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییو
دیگر ،برا دورۀ مدنی ،المنس یک نق میبهم تیاریخی را مییپیذیرد .بیرخالف ایین
دی یدگاه افراطییی ،تئییودور نُلدکییه (5431- 5232 /Theodor Noldekeم)  1و کییار
هییییییییییییییییییییییییییییییییاین ریییییییییییییییییییییییییییییییییش بِکِییییییییییییییییییییییییییییییییر
(5433- 5222 /Carl Heinrich Beckerم)  2نسییبت بییه سییودمند نق ی تییاریخی،
موضعی میانه اتخاذ کردند .بکر دریافت که المنس ،تنها رواییاتی را نقی کیرده کیه
پشتوانۀ مدعایش بود؛ چون برا المینس بیه عنیوان ییک کشییش کاتولییک ،رواییاتی
مهم بود که [حضرت محمد[ در آنها در جلوها نامطلو داشیت و هیر مطلبیی
را که با آن در تناقض بود (روایاتی را کیه [حضیرت محمید[ در آنهیا چهیرها
مثبت داشت) رد میکرد 3 .نُ ْلدکه بر پایۀ مثا هایی خا اثبیات کیرد کیه کایتیانی و
المنس در غال موارد ،دچار شکاکیت ( )skepticismافراطی شدهاند.
تأثیر موضع کایتیانی و المینس حتیی تیا نیمیۀ دوم قیرن اخییر نییز ادامیه داشیت
4
اثر بالشیر  5انکارناپیذیر اسیت .ییوزف
و تأثیر آن بر کتا مسئلۀ [حضرت] محمد[ ] ِ
شیاخت ( )Joseph Schachtنییز دربیارۀ رواییات تیاریخی اسیالم ،شیکاکیتی مشییابه
المنس دارد 6 .با این حا  ،نقطۀ آغازینِ او ادعا المنس _ که کامال با آن آشنا بیود
_ نبود؛ بلکه او کوشید یافتهها خود پیرامون منیابع فقیه اسیالمی  7را بیه موضیوع

میییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی تیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییوانیم
آن را در اظهارات انتقاد مالاان زندگینامهها مهم دربارۀ [حضرت محمید[
2
ماننیید فییرانتس بوه ی ( 1 ،)Frants Buhlویلی یام مُنتگمییر وات ( )W. M. Wattو
ارت ( 3 )R. Paretآشکارا ببینیم .همین وضعیت دربارۀ سییر ابی اسیحا
رود پیییییییی ِ
نیییییییییز کامال حکیمفرماسیت .از ربیع او قیرن بیسیتم مییالد  ،تحقیقیات ییوزف
هیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییوروویتس
( 4 )J. Horovitzو یییییوهییییییییان فیییییییییییوک ( 5 ،)J. Fuckو از نیمیییییییییییۀ دوم
قیییییییییییییییییییییییییییرن ،آثییییییییییییییییییییار آلاییییییییییییییییییییرد گیییییییییییییییییییییوم
یییییارت  8را
( 6 ،)A. Guillaumeویلیییییییییییییییام مُنتگمیییییییییر وات  7و رود پی
ِ
شاهییییییییییدیم (تنهیا از دانشیمندانی نیام بیرده شیده کیه بیرا ایین پیژوهش دارا
9
اهمیتاند).
رهیافت آل ِب ِرشت نُت در تحلی روایات

دور دوم تردیدها نسیبت بیه اعتبیار رواییات تیاریخی صیدر اسیالم در دهیههیا
آلب ِرشیت
 5421و 5421م به وقوع پیوست .طلیعۀ این تردییدهیا ،منازعیها مییان ِ
نُییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت
(5444- 5432 /Albrecht Nothم) و اورسییییییییوال سییییییزگییییییییییییین ( Ursula
 )Sezginدربارۀ گزارش ها مربوط به دوران خالفت صدر اسیالم بیود و در نتیجیه
.)322

 .1بوه ( ،322- 322 :5431به ویژه پینوشت  34دربارۀ
 .2وات ( xi :5413به بعد؛  332 :5412به بعد).
پارت ( 515 :5421به بعد ،به ویژه  .)513دیدگاهها آنان دربارۀ این جریان از برخی جهات فرق
ِ .3
پارت
میکند .مثال چنانکه ما میتوانیم از ارزیابی متااوتشان از احادیث مربوط به سورۀ [ 42علق باهمیمِ ،
پارت ( 92 :5421به بعد) و وات ( 91 :5413به بعد).
نقادتر و نکتهسنجتر از وات است؛ ِ
 .4هوروویتس (« .)5462- 5462تز اصلی تحقی ق هوروویتس ای ن است که انتقا مکتو ِ مطال ِ مربوط به
زندگانی پیامبر[ میتواند از طبقۀ تابعون _ یعنی آن مسلمانانی که صحابی پیامبر[ را دیده و درک کرده
بودند ،اما هرگز با خو ِد [حضرت محمد[ معاشرت نداشتهاند _ صورت گرفته باشد » (الرنیس کنیراد در
مقدمۀ هوروویتس (.))xxvii :6116
 .5فوک ( .)5461فوک همواره از این تز که «حدیث اسالمی شام اصلی معتبر است » حمایت کرده است؛ قس:
فییوک ( =)54- 51 :6119فییوک ( )664- 661 :5425و فییوک ( =)612- 616 :5425فییوک
(.)5413
 .6گی وم ( ،)5411به ویژه مقدمه؛ قس :همچنی ن با مقاالتش که در کتابنامه فهرست شده است.
 .7قس :کتابنامه.
 .8پارت (.)5419
 .9الساموک ( 9 :5422به بعد) شرحی مختصر از مهمترین آثار در عرصۀ پژوهشها سییره تیا حیدود
را
5422م
ارائه میدهد .آثار دیگر تا نیمۀ دهۀ 5441م را میتوان در کتابنامهها آثار جرّار ( ،)5424رُبین ()5441
و موتسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییکی
( )6111یافت.

با مطال سیره ،ارتباطی نداشت .از آنجیا کیه موضیوعات مطیرح شیده در بحیث
آنها شبیه موضوعاتی است که در چارچو سیره بدان مییپیردازیم ،اسیتدال هیا
هر یک از آنها را به طور خالصه مطرح خواهم کرد.
بییه «تئییور مکت ی » یولیییوس ولهییاوزن ( Julius
نُییت  _ 1کییه بییه طییور خییا
 2 )Wellhausenم ییپییردازد  _3مطالع یۀ خییود را بییا تحلی ی روای یات مسییتق دربییارۀ
فتوحییات صییدر اسییالم آغییاز میییکنیید .او چنییین دریافییت کییه روایییات در سیییر
طوالنیشان از نخسیتین راو تیا گردآورنیدۀ رواییت در معیرض فرآینید «جعی و
تحریف»  4قرار داشتهاند 5 .ایین تحریایات _ ییا ترجیحیا تغیییرات _ در اثیر امیور
چیون تلخیی  ،تبویی  ،تاصیی  ،اجمیا  ،ترتیی زمیانی نادرسیت ،چیینش واقعییی،
حذف ،جع و دسیتکیار و ادراج رخ داده اسیت 6 .در طیو فرآینید نقی  ،اغلی
شاهد ظهور سنتها ادبی و «مضیامین کلیشیها تکرارشیونده» ( )Topoiدر نقی
هستیم 7 .از سیو دیگیر ،نُیت تأکیید مییکنید کیه در کنیار رواییات «بید» ،رواییات
«خو » نیز وجود دارد؛  8بهرغم اینکه او شکاکیت خود را آشکارا بییان کیرد ،امیا

گِرِگور شوئلِر و اعتبارسنجی روایات سیره نبوی

 .1قس :به ویژه با نُت (5423آ=  5422 ،5449و .)5425
 . 2ولهاوزن مشابه همین روش را در تحلی منابع تاریخ اسالم مربوط به عصر امویان به کار گرفت .و بر این
باور بود که میتوان مکات مختلف را براساس عقیده و تمایالت خا آنها تاکیک کرد که اخباریون از زمرۀ
آنهاست .آنگاه میتوان در مورد اعتماد بر منابع داور کرد و در نتیجه ،گزارش صیحی،تر از آن دوره
تألیف نمود ،به صورتی که تحریاات موجود در اخبار و روایات اسالمی را تصحی ،نماید ( G. R. Hawting,
.)T he First Dynast y of Islam, Routledge, London & New York, 6111, p. 563
 .3از نظر ولهاوزن ،احادیث به دو دستۀ اصلی قاب تقسیماند :مطالبی که توسط بزرگان مکی و مدنی (حجاز )،
همچون ابناسحاق و واقد نق شده ،و مطالبی که توسط دانشمندان عراقی ،مانند ابومخنف و سیف بن عمر
نق شده است .ولهاوزن دستۀ او از این دو گروه (موضوع تحقی ق حاضر) را مقدم میدارد و این مطال را
که توسط دستۀ دوم تحت عنوان «افسانها » نق شده ،طبقهبند میکند .از سو دیگر ،نُت نشان داده است
که قضاوتها باید مبتنی بر احادیث مستق باشد ،نه مکات ؛ زیرا از نظر و  ،هر دو این مکات ِ قانونی و
مشهور غالبا به احادیثی یکسان استناد کردهاند.
شتر مطال دیگر که نُت بیان
 .4قس :نُت (5423آ 56 :به بعد=  .)2 :5449شوئلر در این باره و بی ِ
کرده ،با او موافق هست .با این حا  ،چون ما با جع ها عمد و آگاهانه مواجه نیسیتیم ،شیوئلر تعیابیر
«اصالح » و «فرآیند تغییر » را ترجی ،میدهد .اینکه این مطال در راسیتا دییدگاهها خیود نُیت اسیت
میتواند در نق قو زیر از جدیدترین چاپ انگلیسی کتابش (نُت  )2 :5449دیده شود« :چنانکه در این
کتا به کار رفته ،ماهوم «جع و تحریف » به نتایج کار راویان اشاره میکند ،و نه انگیزهها شان .به بیان
دیگر ،منظور انتقا این فکر یا ماهوم نی ست که مالاان به عمد و با عزمی راسخ به جع ِ روایات دروغ و
گمراهکننده از حوادث گذشته پرداختهاند ،بلکه مدعی است که نتایج این روشها این است که آنها مطال شان
را برا ارائۀ تصویر از حوادث تاریخی به کار گرفتند که بسیار تحریف شده ،ییا حتیی کیامال نادرسیت
بودند ».
 .5نقد :تعبیر «جع » در این جا دقیق نیست؛ در سنت اسالمی از آن به تصحیف و تحریف در فرآیند نق ییاد
میشود .به نظر میآید شوئلر متوجه این کاستی شده و با «فرآیند تغییر » قصد تصحی ،این اشتباه نُیت ییا
توضی ،مقصود و را داشته است.
 .6قس :نُت (5423آ.)2 :5449 =53- 56 :
 .7نُت (5423آ 515 :به بعد=  514 :5449به بعد).
 .8نُت (.)641 :5422

در مرز انکار کلی روایات تاریخی صدر اسالم یکباره توقف نمود.
دیدگاهها نُت ،بر تحقیقات بعد در حیوزۀ تیاریخنگیار صیدر اسیالم ،تیأثیر
بسزا گذاشته است .جال است تأثیر آن در پیژوهشهیا انگلیسییزبیان  2بیشیتر از
تحقیقات آلمانیزبان گسترش یافته است .برا نمونیه ،از دو تحقییق کیه نویسیندگان
آن رویکرد نُت را به کار برده و بسط دادهاند یاد میکنیم.
تاسیرون ( )E. Landau-Tasseronبیر پاییۀ ییک فقیره از سییره
تحقیق اِال الندو _ ِ
اثبات کرده کیه تغیییرات عمیده در دادههیا تیاریخی نیهتنهیا بیه واسیطۀ تحریایات
جانبدارانه صورت گرفته ،بلکه فرآینید وییرایش _ بیهویژه دربیارۀ واقید _ نییز در
3
آن ماثر بوده است.
ظهیور گیزارشهیا کیامال غیرتیاریخی
الرنیس کُنْیراد ()Lawrence I. Conrad
ِ
در بیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییارۀ
وقییایع تییاریخی را _ در اینجییا :فییت ،جزیییرۀ اَرواد ( 4 )Arwad Islandکییه توسییط
طبیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر و
واقد توصیف شده _ توضی ،داده است که چییز جیز مجموعیها از سینتهیا
ادبییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
و «مضامین تکرارشونده» نیست 5 .او توانسته منیابع مسییحی _ سیریانی قیدیمیتیر
کییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه از
لحاظ زمانی به وقایع نزدیکتر بوده و در مقایسه با تاریخنگیار اسیالمی وفیادار
بیشتر دارند را بررسی کند .با توجه به تحلی ما از مطال اخیذ شیده از واقید ،
تاسرون و کُنیراد بیشیتر از متیون فیراهم آمیده
باید اذعان کرد که یافتهها الندو _ ِ
توسط واقد برگرفته شدهاند.
6
نتایج نُت ،مورد نقید و ارزییابی اورسیوال سیزگین قیرار گرفیت و پژوهشیی از
1

او  7دربارۀ روایات تاریخی اسالم با موضیوع خلایا نخسیتین منتشیر شیده اسیت.
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 .1قس :بیان ذی (نُت « :)69 :5449یک بحث محور این کتا که متعاقبا میآید این اسیت کیه رواییات
مطالبی را ارائه میدهند که در صورت نیاز به بررسی دقی قتر ،بیاز هیم بیرا دورۀ صیدر اسیالم ارزش
تاریخی قائ اند ».
 .2نوشته هایی که به زبان انگلیسی نوشته شده ،چه مالف خود انگلیسی باشد یا غیرانگلیسی.
 .3الندو  -تاسِ رون ()5422؛ یافتهها مشابه در لِکِر (5441آ).
 .4نزدیک طرطوس در سوریه.
 .5کُنراد (.)5446
 .6فااد سزگین (.)5422
 .7فااد سزگین (.)5425
2. Ursula Sezgin, Abu Mikhnaf: ein Beitrag zur Historiographie der Umaiyadischen Zeit. Leiden:
E. J. Brill, 5425.
(ابومخنف پژوهشی در تاریخنگار عصر امویان ،که در اص تز رسالۀ دکتر و بوده است).

برا بررسی بهتر ،اجازه دهید تنها بر جنبۀ مورد اختالف آنها تمرکیز کنییم؛ یعنیی
ارزیابی هر یک از آنها از انتقیا رواییات مسیتق از نخسیتین راو تیا گردآورنیدۀ
روایت .بر اساس دیدگاه سزگین ،هیچ دلیلی برا مسیلّم گیرفتن «فرآینید تحرییف»
وجود ندارد 1 .او میپذیرد متن روایت نخسیتین راو _ کیه میوادش معمیوال حیاو
گزارشها درست یا ادعاشدۀ شاهدان عینی است _ همیشیه خیالی از سیرزنش و
انتقاد نیست؛ [یعنی او تالش برا تزئین و شاخ و بر دادن ،کاسیتن ییا هیر نیوع
دستکار مشابه در متن را منکر نمیشود 2 ،امیا معتقید اسیت پیس از ایین مرحلیه،
متون بر اساس نظامی «مبتنی بر نق مامنانه و قابی اعتمیاد» انتقیا یافتیه اسیت.
بر اساس دییدگاه سیزگین ،ایین بی دان معناسیت کیه دخالیت گردآورنیدگان منیابع در
متون ،به جملهبند روایاتی محدود است که از ناقالن گرفتهاند که بیدون توضییحی
4
مناس نمیتوانست تغییر کند.
البتییه سییزگین بییرا فرآینیید نق ی در مرحل یۀ بعیید (پییس از ابومخنییف ،م512ق/
229م) ،وقوع کاستنهیا و تلخیی هیا را مییپیذیرد و اضیافه مییکنید ایین مسیئله
میتوانست از گرایشی خا نشأت گیرد 5 .افزون بر ایین ،او خاطرنشیان مییکنید
وفادار در نق که در نظام نقی رواییت مسیلّم گرفتیه مییشید ،در عمی همیواره
رعاییت نم ییشیید 6 .ای ین قییود و شییرایط تییا حیید نشیانگییر تضییاد آشییکار می یان
دیدگاهها سزگین و نُت در اینباره است .سزگین در منابعش هیچ روایتیی متنیاظر
بییا گییزارشهییا ابومخنییف _ کییه موضییوع تحقیییق او بییود _ نمییابیید .ازاییینرو،
نمیتواند به مسئلۀ صحت نق از راو اصلی تیا ابومخنیف ،پاسیخی قطعیی ارائیه
7
دهد.

3

گِرِگور شوئلِر و اعتبارسنجی روایات سیره نبوی

 .1این اص مورد قبو حدیث پژوهان مسلمان نیز است؛ یعنی اص بر عدم تحریف است تا زمانی که قرینه یا
دلیلی بر اثبات آن داشته باشیم.
 .2اینکه میزان این مداخلۀ راو در محتوا ،ساختار و صورت روایت چقدر بوده است در بیان سزگین مبهم
است؛ همچنین کلیت آن را نیز نمیتوان ادعا کرد ،مگر اینکه مقصود و همان پدیدۀ «نقی بیه معنیا » در
روایات اسالمی باشد که برا خود اصو و شرایط خاصی داشته است.
 .3همان.49 ،
 .4همان.24 ،
 .5همان.43 ،45 ،
 .6همان.49 ،
 .7همان . 41 ،برطبق نظر ولهاوزن ،این روایات به د و دسته تقسیم می شوند :روایات منقو توسط مالاان
مکی و مدنی (حجاز ) ،یعنی ابن اسحاق و واقد ؛ و مطال منقو از دانشمندان عراقی ،مانند ابومخنف و
سیف بن عمر .ولهاوزن دستۀ او را مقدم میداند و روایات دستۀ دوم را «اسطورها » میخواند .از سو
دیگر ،نُت نشان داده است که داور باید براساس روایات مستق صورت بگیرد ،نه مکات ؛ چیرا کیه ایین
مدارس مورد قبیو ِ عامیه اغلی رواییات مشیابه ارائیه میکننید ( Gregor Schoeler, T he Biography of
ِ
.)Mohammad, p. 595, fn. 31

جریان شکاکیت افراطی

بحث از معض وثاقت در دههها  5421و 5421م با انتشار آثیار «شیکاکان»
افراطی؛ همچون جیان وَ نْزبُیرو ( 1 ،)John Wansbroughپاتریشییا ِکرو ِنیه ( Patricia
 2 )Croneو مایک کیییییییییوک ( 3 )Michael Cookبا قییییییییدرت پیگیر شد کیه از
سیییییییییییییییییییییییییییییو ییییییییییییییییییییییییییییییوزف فیییییییییییییییییییییییییییییاناِس
( 4 )Josef Van Essو بییییییییییییهویییییییییژه ویلی یییییییییییام مُنتگمییییییر وات  5و آر.
ب یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی .س یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرجینت
( 6 )R. B. Serjeantواکنشهایی به همراه داشت؛ در حالی کیه بیر اسیاس گاتیههیا
ِب ِکر ،المنس هرگز در شکاکیت خود ثابتقدم نبود؛ چون او تنهیا بخشیی از رواییات
اسالمی ،یعنی مطالبی که در آن [حضرت محمد[ چهرها مثبت داشیت را نایی
کییرد و در حییالی کییه نُییت ،وجییود روای یات «خییو » و اص یی را رد نکییرده بییود،
شکاکان بر آن شدند که تقریبا تمامی روایات صیدر اسیالم را رد کننید 7 .بیه عنیوان
مثییا  ،وَ نْزبُییرو مسییئلۀ اصییالحات ویرایشییی مییتن قییرآن را در تمامیییت آن تییأثیر
میدهد 8 .کِرونِه بر اساس مثا ها جداگانه ،معتقد است روایات اسیالمی ،خییالی،
پییییییییییر از تنییییییییییاقض ،بیییییییییییثبییییییییییات و نامتعییییییییییارف اسییییییییییت.
او این وضعیت را براسیاس مجموعیها از رخیدادها تیاریخی (تحیوالت اساسیی
در
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 .1وَ نْزب ُرو (.)5422 ،5422
 .2کِرونِه ( 5421 ،5422و .)5422
 .3کوک ( 25 :5423به بعد؛ .)5425
 .4فاناِس ( :5422قس :همچنین با .)56 :5445
 .5برا مثا  ،وات (.)36 :5423
 .6به ویژه سرجینت (.)5441
 .7کِرونِیه در آثیار بعید اش« ،بردگیان بییر اسی ها » ( )5421و «تجیارت مکیه » ( ،)5422همچیون کتییا
«هاجریسم » در ر ِد منابع تاریخی صدر اسالم خیلی محکم و استوار نیست ( :)5422از ی ک سو ،او اصالت و
کارآمد آنها را در مقام نظر رد میکند ،در حالی که از سو دیگر ،در تحقیقش به آنهیا اعتمیاد میکنید _
چیز که او خود (قس :کِرونِه  ) 5 :5421و منتقدانش از آن آگاه هستند .موتسیکی در بیازنگر کتیا
«تجارت مکه » ( )662 :5424مینویسد« :نظریۀ پاتریشیا کِرونِه ...با فهم خودش از این منابع تضعیف
میشود؛ او مجبور میشود «حقای ق » را از آن منابعی اخذ کند که معتقد است بیحاصلی و ناکارآمد آنها
ثابت شده است » .قس :همچنین با نظر ونگِر ( )545 :5426در بازنگر کتا «بردگان بر اسی ها »:
«البته ما میتوانیم ساا کنیم که :اگر بخشی از تاریخنگار عربی تأیید شود ،آیا ما شکاکیت خود نسبت به
بقیه را که به دالیلی پایه و اساس ندارد ،از حد میگذرانیم؟ »
 .8در وَ نْزب ُرو (.)6119( =)5422
 .9کِرونِه ( 55 :5421به بعد).
نقد :این همان تعمیمگرایی فاقد دلی اثباتی و متأثر از پیشفرضها این جریان است .بر همین پیشفیرض
می توان تعارض در برخی از نصو و منابع یهود و مسیحی را دلی برا عدم اعتبار همیه آنهیا و ییا
ساختگی بودن ک آنها در نظر گرفت.

دین ،سیاست و اجتماع پس از ظهور اسالم) و روشها نق (نشر شیااهی کلمیات
قصار و گزارشها) توضی ،میدهید 1 .بیر اسیاس دییدگاه کِرونِیه ،راوییان حرفیها
(قُصّ یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا )
به دلی دستکار و شاخ و بر دادن به رواییاتی کیه از طرییق آنهیا نقی مییشید،
قابیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
نقد و سرزنش هستند 2 .کیوک نییز معتقید اسیت هییچ معییار عینیی بیرا ارزییابی
وثاقییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت
در بررسی نوشتجات صدر اسالم (قرن او و دوم هجیر ) وجیود نیدارد 3 .هیر دو
دانشمند بارها تأکید میکننید کیه بیرا تشیخی صیحت تیاریخی ،بایید در منیابعی
خارج از حوزۀ اسالم (شاهد بیرونی) ،همانند آثار به دست آمیده از باسیتانشناسیی
4
یا متون غیر اسالمی کاوش کنیم.
نظریۀ وات (بدنۀ مغاز )

پیش از ظهور بحثهایی که اجماال بیان شد و نیز در واکنش به «موضع المینس
(تاریخیت) رویدادها اصیلی میرتبط بیا سییره،
_ بِکِر» 5 ،وات برا اثبات واقعیت
ِ
زندگانی پیامبر[  ،با اشارۀ صری ،به بحیثهیا اخییر در میورد اعتبیار مجموعیۀ
7
منابع تاریخ صدر اسالم ،بار دیگر نظر خود را مطرح کرد.
تمامی
ِ
بر اساس دیدگاه وات ،چارچوبی اساسی بیرا سییره وجیود دارد کیه و آن را
«بدن یۀ مغییاز » ( )Material Magaziمییینامیید کییه شییام اییین اطالعییات اسییت:
«فهرست مغاز یا اردوکشیی ،گیروههیا مقابی کیه مسییر هیر ییک تعییین شیده،
فرمانیده و تعیداد شیرکتکننیدگان و در برخیی میوارد اسیامیشیان ،نتیایج جن ی  ،و
تییاریخ تقریب یی و موقعیییت نسییبی ترتی ی وقییایع؛ اگییر اتاییاق مهمییی بییود ...نیییز...
 . 1همان؛ در واقع ،بسیار از احادیث تاریخی _ مثال آنهایی که ت وسط عرو بن زبیر نق شیده _ در نسیخۀ
اصلیشان اصال کوتاه نیستند ،بلکه بسیار بلندند (قس :فص  ،6پینوشت  .)593قس :همچنین با فااد سزگین
( )529 :5422و شوئلر و گُرکِه ( 52 :6112به بعد.)621- 629 ،
 .2کِرونِه ( 651 :5422به بعد)؛ همچنین کوک (.)22 :5423
 .3قس :کوک (.)512 :5425
 .4قس :کوک ( 23 :5423به بعد) و کِرونِه (.)51 :5421
نقد :کرونه و کوک باید اثبات کنند که اعتبار این معیار (شاهد بیرونی) را چه دلیلی باید اثبات کند؟ آیا جامعۀ
صحابه شاهدان بیرونی نیستند؟
 .5این برچس جایز نیست ،زیرا بِکِر تنها تا حد در دیدگاهها المنس سهیم است؛ قس.3 :
 .6وات (.)5426
 .7وات (.)5423

گِرِگور شوئلِر و اعتبارسنجی روایات سیره نبوی

تالشی اولیه انجیام داد 6 .و بیسیت سیا بعید ،در کنایرانس استراسیبور دربیاره

اسیاس سییر ابی اسیحا را تشیکی
خالصها از نبرد یا رویداد دیگر» 1 .این مطالی
ِ
میدهد و چارچو زمانی آن را تعیین میکند .گزارشهایی که ابناسیحاق معمیوال
بدون اِسناد نق میکند ،پیش از آنکه توسط علما جمیعآور و سیاماندهیی شیوند،
مجموعا توسط جامعه یا دستکم به وسیلۀ برخی از مسیلمانان حایظ مییشید 2 .ایین
مطال همواره مقبولییت عیام یافتیه و معتبیر و واقعیی فیرض شیده بیود و بایید از
حکایات مربوط به جزئیات کماهمیتیی کیه توسیط ابیناسیحاق در میتن وارد شیده و
اسناد بر آن افزوده شده است کامال متمایز شود .ایین حکاییتهیا _ کیه معمیوال بیه
جزئیات رویدادها میپردازد و میتیوانیم آنهیا را تحیت عنیوان احادییث طبقیهبنید
کنیم _ غالبا میتوانستند جعلی و بیاساس باشند 3 .البته ایین مطالی در هییچییک از
زندگینامهها مهم اروپایی دربارۀ [حضرت محمد[ بیه مییزان درخیور تیوجهی
استااده نشده است .این خطا عمده که وات به المنس و بِکِر _ و اخیرا به کیوک و
کِرونِیییییییییییه _ نسییییییییییییبت مییییییییییییی دهیییییییییییید ،نییییییییییییاتوانی بییییییییییییر
ایجاد این وجه تمایز اساسی میان مطال اصی مغاز و مطال مشیکوک احادییث
و حکایات است.
هرچند ابعاد خاصی از فرضیۀ وات ممکین اسیت در نگیاه او معقیو بیه نظیر
برسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید،
امیا جیا نقید دارد .بیرا مثیا  ،چیارچو تیاریخنگیار در طبقیهبنید «مطالی
مغییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاز »
راه بیه جیایی نمییبیرد .یوهیان فیوک پییش از ایین در مطالعیۀ عمییق خیود دربیارۀ
ابناسحاق ،یادآور شده بیود کیه بخیش اعظمیی از تیاریخنگیار هیا توسیط خیود او
انجییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییام شیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییده
است 4 .مدرک قطعی را میتوان در اثر که در دسترس وات نبوده ،ولی هیمزمیان
بیا او وییرایش و منتشیر شیده اسیت یافیت؛ یعنیی کتیا المغیاز معمیر بین رش یید،
معاصر ابناسحاق _ که یک نس پیس از او توسیط عبیدالرزّ اق بین همیام صینعانی

33- 36؛ برا موارد ذی  ،قس :همچنین با وات (:5412

 )332- 332و وات (:5426

 .1وات (:5423
.)62
 .2وات (.)62 :5426
 .3ممکن است ابن اسحاق جزئیات را فرهن عامه و محاورات عرفی مسلمانان اخذ کرده باشد؛ معموال برخی
از جزئیات و تاصی حوادث در متون اصلی گزارش نمی شدند و همچنان در اذهیان و خیاطرات شیاهدان
میماند و به نس ها بعد منتق می شد؛ ابن اسحاق شاید قصد داشت این متون را نیز در اثر خود انعکاس
دهد.
 .4فوک ( 32 :5416همراه با پینوشت  .)32مطالعات بیشیتر راجیع بیه تاریخگیذار در  ،45- 24و
پیشتر.

نق شده _ که فاقد چارچو تاریخنگار منسجمی اسیت 1 .افیزون بیر ایین ،نظرییۀ
«بدنیۀ مغیاز » وات ،گیاه حیاو اظهیارات خیودِ ابیناسیحاق دربیارۀ روی یدادها
مطرحشده یا خالصها از مااد روایات یا فصی مربوطیه _ شیام چنید رواییت _
است 2 .دربارۀ موضوع واقعی یا ادعاشیدۀ نبیودِ اِسیناد ،بایید اضیافه کنییم کیه بدنیۀ
مغاز همیشه بیدون سلسیلۀ روات ارائیه نشیده اسیت 3 .هرچنید بیه نظیر مییرسید
وضییعیت اییینگونییه اسییت کییه ابییناسییحاق در سیییر (ویییرایش ابیینهشییام از اثییر
ابناسحاق) ،اسناد مربوط به منشور مدینه  4و فهرستهایی _ ماننید شیرکتکننیدگان

 .1قس.62 :
 .2نک :مثال به ابن هشام (:5221- 5212
میکند.
نقد :اجتهاد ابن اسحاق در گزینش و گزارش و صورتبند سیره نیازمند ادل ّۀ اثباتی قو تر است.
 .3قس :اِسناد مشترکی (عن الزهر و غیره) که گزارش ابن اسحاق راجع به جن اُحد را مطرح میکند ،که
توسط وات نق شده ،در ابن هشام ( =)111 :5221- 5212ابن اسحاق (.)321 :5421
 .4ابن هشام ( =)111 :5221- 5212ابن اسحاق ( 395 :5421به بعد).
 .5ابن هشام ( =)111 :5221- 5212ابن اسحاق ( 921 :5421به بعد 112 ،به بعد).
 .6البته ،آثار سیرهنگار از محققانی نام میبرند که متخص ِ در تدوین این فهرستها بودهاند .شیرحبی بین
سعد (م 563ق295 /م؛ قس :سزگین  :5429- 5422ج )624 ،5در با ِ «مهاجرون » و شرکتکنندگان
در جن ها بدر و اُحد ی ک کارشناس محسو می شود؛ قس :ابن حجیر عسیقالنی ( :5421- 5429ج،51
)366؛ ذهبی ( :5423ج)622 ،6؛ ابنعد ( :5422ج 91 ،9به بعد)؛ سزگین (:6112- 5422
ج)624 ،5؛ فوک ( .)2 :5461به احتما زیاد ،مالاان بعد از فهرستهایش بهره بردهاند .امیا از
نظر برخی از منتقدان ،شرحبی غیرقاب اعتماد است .نق شده که ابن اسحاق گاته است که حاضر نبود از
او روایت نق کند (ابن عد  :5422ج.)95- 91 ،9
 .7قس :لِکِر ( :6111به ویژه  542 ،545به بعد).
 .8برا مثا  ،ابن هشام ( =)421 ،426 :5221- 5212ابن اسحاق ( =)214 :5421طبر (- 5224
 :5415دورۀ  =)5212 ،5طبر ()552 :5441؛ ابن هشام ( =)431 ،433 :5221- 5212ابن
اسحاق ( =)262 :5421طبر ( :5415- 5224دورۀ  =)5251 ،5طبر ( .)22 :5441قس:
همچنین با لِکِر ( )542 :6111و فص .512 ،5
 =)962ابن اسحاق (:5421

 )624کیه وات خیودش نقی
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و کشتهشدگان  5جن بدر  _6را همواره بدون نیام نقی کیرده اسیت 7 ،برخیی از مایاد
مغاز که در سیره بدون اِسناد است احتماال نتیجیۀ دخالیت ابینهشیام _ ویراسیتار
ابناسحاق _ در آن بخش است کیه ممکین اسیت اِسیناد را حیذف کیرده باشید .ایین
8
مسئله برا برخی از فقرات ،اثباتشدنی است.
این ایده که چیز شبیه به یک «چارچو اساسیی» معتبیر بیرا مغیاز وجیود
پیارت نشیان داد کیه طرییق ابیناسیحاق از زهیر از
داشته ،مسئله جدید نیستِ .
ی اسیتاد _ شیاگرد را ضیبط کیرده اسیت ،نیه ییک
عرو بن زبیر یک نسیبت واقعی ِ
ِاسناد «وارونۀ باالرونده»؛ و اینکه عروه به عنوان پسیر یکیی از نخسیتین صیحابۀ
پیییامبر[  ،دسییتکم بییه رویییدادهایی کییه در طییو زنییدگانی پیییامبر[ رخ داده

غیرمستقیم دسترسی داشته است.
پیارت ،ای ین رویکییرد را
جیی .فُیین اشیتولپناگ ی ( ،)J. von Stulpnagelشییاگرد ِ
بیشتر در تز دکتر خود به کار برده کیه منتشیر نشیده و از ایینرو ،مغایو مانیده
است 2 .او معتقد است روایات عرو بن زبیر _ که عمیدتا توسیط شیاگردش زهیر
و پسرش هشام به علما طبقۀ بعد ،از جمله ابناسحاق انتقا یافته _ بیرا تحقییق
دربارۀ زندگانی [حضرت محمد[  ...مبنایی مایید» هسیتند .او مییافزایید« :حتیی
میتوان گات برا این حوزۀ خا (یعنی سیره) ،روایات اصلی که حتیی امیروزه
هم به عنوان مهمترین بخش از اَسناد محسو میشوند ،از مجموعیۀ عیروه نشیأت
گرفتهاند» 3 .و عالوه بر آن ،بیه مسیئلۀ وثاقیت نییز پرداختیه و بیرا شناسیایی و
4
غربا ِ روایات جعلی در مجموعۀ عروه ،پیشنهادهایی ارائه داده است.
1

نظریۀ الیها رودُلف زلهایم

تییالش دیگییر بییرا درک عناصییر تییاریخی در سیییره توسییط رودُلییف زلهییایم
( )Rudolf Sellheimانجییییام گییییییرفت 5 .او نظییییریها بیا عنیوان «نظیییییییییییریۀ
الیییییییها » ( )Stratification Theoryارائیییییییه داد کیه بیر اسیییاس آن مییتیوانیم
سه الیه برا مطال ابناسحاق تشخی دهیم که بر رو یکدیگر قرار گرفتیهانید:
 .5روییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدادها تییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاریخی؛
 .6مطال افسانها ؛  .3اتااقات ناشی از اختالفات حزبی یا عقیدتی.
الیۀ تیاریخی تیا حید بیا «بدنیۀ مغیاز » وات مطابقیت دارد کیه فهرسیتهیا و
رویدادها مهم زندگانی [حضرت محمد[ در مدینه را دربیر مییگییرد 6 .افیزون
بر این ،شام قطعاتی است که وات با یک درجه تااوت _ هرچنید آشیکارا معتبیر و
موثق تلقی شده بود _ به عنوان «مادۀ مستند» میشناخت ،از جملیه منشیور مدینیه.
زلهایم عالوه بر این ،قطعاتی توصیای را به این مجموعه اضیافه مییکنید کیه آنهیا
را «همراه با جزئیات و نزدیک به واقعیت» میداند.
«مد الیها » زلهایم از چند جهت قاب نقد است؛ نخسیت ایینکیه ایین مید بیه
جا شاافساز مسئله ،ابهام میآفریند .متن سییر  ،حاو الییههیایی انباشیته رو
هییم نیسییت؛ بلکییه دربییاره الی یههییا  6و  3شییاهد گییرایشهییایی هسییتیم کییه وارد
گزارشها تیاریخی (الییه  )5شیده ،در البیهال آن نایوذ کیرده و آن را دگرگیون
پارت (.)515 :5419
ِ .1
 .2فُن اشتولپناگ (.)5412
 .3همان.19 ،
 .4همان 552 ،21- 14 ،به بعد و به ویژه
ِ .5زلهایم (.)5422
 .6همان 23 ،به بعد.

 565به بعد.

به زندگانی [حضرت محمد[ موفقتر بودهانید .آنیان احادییث و گیزارشهیایی را
کشف و مطالعه کردند که با تاکرات جزمی متیأخر دربیارۀ مسیائ حسیاس کالمیی
مخییالف بودنیید .بنییابراین ،مطالیی جمییعآور شییده ،بییه احتمییا زیییاد قییدیمی
 .1شاگردش الساموک ( )59 :5422ترجی ،میدهد دربارۀ «تأثیرات و گرایشها » بنویسد که او دیدگاهها
استادش را بازگو میکند (تا اینکه نق قو کند) .به نظر میرسد ِزلهایم خودش این مشک را تشخی داده
(زلهایم  ،3 :5422پینوشت .)6
است؛ در چاپ بعد  ،او از عبارت «الیهها و گرایشها » استااده میکند ِ
 .2نُلْدکه ( .)5242عنیوان مقالیهاش ««( » Zur tendenziosen Gestaltung der Urgeschichte des Islamsدر
با ساختار جانبدارانۀ تاریخ صدر اسالم ») است.
 .3هییوروویتس ( .)5459عنییوان مقالییهاش « «( » Zur Muhammad Legendeدر بییا افسییانۀ [حضییرت
محمد[ ») است.
 .4قس :نُلْدکه ( )319 :5412و به ویژه هوروویتس ( 93 :5459به بعد)؛ اما قس :پیشتر22- 22 ،؛
( .566در «مطال حدیثی عروه ،قطع نظر از تجسم ملکوتی موجود در گزارش نخستین وحی ،ما میبینیم
که این گزارش که به نق از «قصهگویی » است تقریبا مبتنی بر هیچ معجزها نبوده است! »).
نقد :اگر منظور از این عبارت اسطوره انگار این حوادث است بایستی گات قرآن به عنوان یک منبع پیشتر
وقوع آن را گزارش کرده است.
 .5قس :کِرونِه (.)59 :5421
 .6همان 2 ،و  51- 59همراه با  ،651پینوشت .)22
ِ .7زلهایم (.)22 :5422
 .8نک :مثال به قِسطِ ر (5421 ،5426آ).
 .9نک :مثال به لِکِر (.)5443
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کردهاند 1 .نُ ْلدکه  2و هوروویتس  3پیشتر به وجود این گرایشهیا اشیاره کیرده بودنید؛
زلهایم نیز کم و بیش از همین مثیا هیا بهیره مییگییرد .بیرا میدت مدیید چنیین
پذیرفته شده بیود کیه شیاخ و بیر دادن بیه سییرۀ [حضیرت محمید[ بیا حیوادث
معجزهآسا از همان اوایی شیروع شید ،هرچنید در قیرنهیا بعید شیتا بیشیتر
گرفیت .گییزارشهیا مربییوط بیه دخالییت الهییی و ظهیور فرشییته ممکین اسییت بییه
4
قدیمیترین الیۀ روایت تعلق داشته باشد.
افزون بر این« ،نظریۀ الیها » نه تبیینکنندۀ معض وثاقت است و نه حی کننیدۀ
آن؛ بلکه تنها این مسئله را به ساا دیگر تغییر میدهد؛ اینکه چه مطالبی متعلیق
به «الیۀ اصلی» ( )Layer Groundتاریخی اسیت؟  5دییدگاههیا علمیا در ایینبیاره
بسیار متااوت است .زلهیایم همیۀ مطالی را بیا توجیه بیه دییدگاه نُ ْلدکیه بیه عنیوان
تاریخی طبقهبند میکند ،در حالی که ِکرو ِنیه بیه سیختی مطلبیی فراتیر از منشیور
مدینه را میپذیرد 6 .در پایان ،زلهایم ناگزیر است بپذیرد که نمیتواند برا معضی
وثاقییییییییییییییییییییییییییییت ،راه حلییییییییییییییییییییییییییییی سیییییییییییییییییییییییییییییاده
7
ارائه دهد.
8
سطییییییییییر ( )M. Kisterو برخییییییییییییی از شاگ یییییییییردانش،
مناخیییییییییم ِق ِ
بهوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییژه مایکییییییییییییییییییییییییییی لِکِیییییییییییییییییییییییییییر
ات مربیوس
( 9 ،)M. Leckerدر تالش خود برا رسیدن به قدیمیترین الیه از روایی ِ

سیطر و شیاگردانش رویکیرد را دنبیا
و برخی قسمتها آن نیز معتبر هستند .قِ ِ
کردنید کییه پیشتییر توسیط یوهییان فییوک پیشیینهاد داده شیده بییود .فییوک در پییژوهش
کالسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییک
خود با نام «نقش سنتگرایی در اسالم»  1از روشی یکسان بیرا اسیتدال و دفیاع
از
2
ایدۀ خود دربارۀ «هستها معتبر بیرا رواییات اسیالمی» اسیتااده کیرد .بیا ایین
حیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا ،
سطر نتوانست از بررسی چند روایت مستق فراتیر رود و اسیتداللی عیا ّم نظیر
ِق ِ
از روش
3
خود ازائه نکرد.
اصالت تاریخی یک روایت ،تا هنگامی که خالف آن ثابت نشده

تردییدها دربییارۀ وثاقیت [روای یت  ،پیس از انتشییار کتیا «تجییارت مکیه»  4اثییر
پاتریشیا کِرونِه به طور چشمگیر شدت گرفیت .نقید گزنیده و اهانیتآمییز آر .بیی.
6
سیرجینت  5بیا واکیینش تنید و شیدید ،امییا مناعالنیه و تیدافعی کِرونِییه روبیهرو شیید.
نمیخواهیم در اینجا خود را درگیر اینگونه مشیاجرات کنییم؛ آنچیه عالقیهمنیدیم،
بحث دربارۀ مسائ روششناسانۀ مربوط به بررسی نق «شااهی» است.
شییناخت
علییم
سییرجینت  7نیییز هماننیید وات  8عالقهمنیید بییه اصیی روششناسییانۀ
ِ
ِ
واقعیات تاریخی ذی است که از لحاظ روششناختی ،چارها نداریم جز اینکیه بیا
5. Fuck, Johnn, Die Rolle des Traditionalismus im Islam, Zeitschrift der Deutschen
Morgenlandischen Gesellschaft, 5434. English translation: The Role of Traditionalism in Islam,
trans. Merlin L. Swartz, in his Studies on Islam , Oxford, 5425.
 .2فوک ( =)5434فوک ( .)54- 51 :6119قِسطِر معتقد بود که نمیتوان این حجم از روایات بیشمار و نیز
اسالمی قرون دوم و سوم هجر را نادیده گرفت و همۀ آنها را
اقوا و قصهها نق شده در دوره ها کهن
ِ
جعلی دانست .و قرار گرفتن روایت در مجادالت کهن را دلیلی بر وجود یک هستۀ تاریخی اولیه میداند.
گلدتسیهر نیز بهرغم آنکه عمدۀ استدال خود دربارۀ جعی گسیتردۀ رواییات را بیر اختالفیات و مجیادالت
کالمی ،فقهی و سیاسی در منابع متقدم بنا کرده است ،به این نکته توجه داشت .و فرار عثمان از جن اُحد
را دارا واقعیت تاریخی میداند ،اما نه بدین خاطر که برا منابع اسالمی اعتبار قائ باشد ،بلکه از این
جهت که طبر نقلی آورده که براساس آن ،مالک بن ری شاعر ،پسر عثمان را که توسط معاوییه بیرا
حکمرانی به خراسان فرستاده شده بود ،به خاطر فرار پدرش به استهزا گرفت .از نظیر گلدتسییهر ،چنیین
امر در این تاریخ زودهنگام ،غیرممکن بود ،اگر این تهمت بر حقیقت بنا نشده باشد (نکMuslim Studies, :
.)p. 5511561
 .3قس :اظهارات د ونِر ( ،52 :5442پینوشت .)96
9. Meccan Trade and the Rise of Islam , Gorgias Press, 6119.
 .5سرجینت (.)5441
 .6کِرونِه (.)5446
 .7همان.923- 926 ،
 .8وات (.)36 :5423

این فرض کار را شروع کنیم کیه ییک رواییت گزارشیی اصیی از ییک «واقعییت»
( )Factاست ،مگر اینکه اعتبار سیاختگی ییا بییاعتبیار قسیمتی ییا تمیامی آن بیه
دلی گرایش آشکار به یک طرف منازعه اثبات شیود .او کِرونِیه را بیه سیب غالیت
از این اص متهم میکند .کِرونِه در دفاع از خود تأکید میکند که گرچه پیشفیرض
او در کتا اولش _ هاجریسم  _1رد منابع اسالمی بوده اسیت ،در کتیا تجیاتت مکیه
در پی بررسیها دقیق نتیجه میگیرد کیه تحلیی او از منیابع ،بیه قضیاوتی منایی
دربارۀ اعتبار آنها انجامیده است.
پیش از او ،کوک دربارۀ اص اشارهشده چنین اظهار نظر کرده بود:
شاید هنوز هیم در شیرایطی هسیتیم کیه انکیار هیر آنچیه دلیی خاصیی بیرا
2
پذیرفتنش نداریم به صوا نزدیکتر است.

5. Patricia Crone & Michael Cook, Hagarism: T he Making of Islamic World, Cambridge:
Cambridge University Press, 5422.
 .2کوک (.)22 :5423
 .3ظاهرا اشارۀ شوئلر به برخی حاار ها باستان شناسان معاصر برا کشف آثار از شهر است که 56
یا  53یا  59قرن پیش از میالد مسی ،،جن اسطورها تروآ در آن اتااق افتاد .برطبق این تحقیقات ،احتماال
نبرد بین یونانی ها و اهالی تروآ درگرفته ،اما داستان ربوده شدن ِهلِن ،شاهزادۀ یونانی توسط مردم تروآ و
ساختن اسبی چوبی توسط سربازان یونان و حمله به تروآ که  211سا قب از میالد در اثر «ایلیاد » هومر
آمییده ،همچنییان در ابهییام اسییت (رک .)http://www.chn.ir/news/Print/?Section=&id=2423 :مقایسییۀ
روایات سیره و تاریخ اسالم که تاریخ بسیار روشنتر و نزدیکتر نسبت به تاریخ چنین افسانها دارنید،
چندان درست به نظر نمیرسد.
 .4بِکِر (.)196 :5456
 .5کوک (.)512 :5425
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حیق بیا چیه کسیی اسیت؛ وات و سیرجینت ییا ِکرو ِنیه و کیوک؟ آییا امکییان دارد
حایظ موبیهمیو و دقییق
روایاتی را که نس به نس بدون هیچ تکنیک خا یا روش
ِ
_ مانند استنساخ دقیق نسخهها خطی یا حاظ طوطیوار و مکانیکی _ نق شدهانید
با منابع معمیو تیاریخی یکسیان و برابیر دانسیت؟ آییا ایینگونیه نیسیت کیه چنیین
اخبیار بیه افسیانههیا و اسیطورههیا شیبیهترنید ،کیه اگیر میدرک «بیرونیی» ماننید
باستانشناسی در اختیار داشتیم (مث مورد جن تروآ)  3تنها میتوانستیم بیرا شیان
هستها تاریخی بپذیریم؟
تردید نیست که ِبکِر _ و نُ ْلدکه _ برا موضع معتد شان ،اسیتدال هیایی قیو
اقامه کردهاند؛ اما در نهایتِ ،بکِر ناگزیر پذیرفت کیه نقید هوشیمندانه را بیه سیختی
میتوان ابطا کرد؛ چون در اینجا حدس تیاریخی در مقابی حیدس تیاریخی قیرار
گرفته است 4 .به نظر میرسد حکیم مشیابهی از «دور» دوم بحیثهیا حاصی شیده
اسیت« .حیدس تیاریخی» ممکیین اسیت بیه بس ییار از نیاظران در برابیر رد هم یۀ
اِسنادها و انتسا ها پیشین  _ 5آنگونه کیه وَ نْزبُیرو ،کِرونِیه ،کیوک و پییروانشیان

رفتار کیردهانید _ هشیدار دهید و بیه «هسیتها از واقعییت» در رواییات اسیالمی
اشاره کند .از سو دیگر ،اختالفات بعد صرفا اثبات کرد که یافتن اسیتدال هیا و
براهین قانعکننده در برابر شکاکیت افراطی تا چه اندازه مشک است.
در با اعتبار روایت :جریانات اخیر

در بخش زیر ،از جریانها معاصر و خطیوط راییج پیژوهش در اعتبیار منیابع
مربییوط بییه زنییدگانی [حضییرت محمیید[ از طری یق مییرور بییر چنیید نمونییه از
مطالعاتی که از نظر نگارنده فوقالعیاده مهیم و فراگییر هسیتند ،نمیایی کلیی ارائیه
خواهیم داد.
اکنون ،دو طرف بحث غالبا به سیب دییدگاهشیان نسیبت بیه منیابع تیاریخ صیدر
اسالم متمایز میشوند 1 :دانشیمندان «سینتگیرا» ( )Traditionalistییا «خیوشبیین»
( )Sanguineدر یییییکسییییو و «تجدیییییدنظرطلبان» ( )Revisionistsو «شییییکاکان»
( )Scepticsدر سو دیگر« 2 .پیشوایان» گروه او که عمدتا نامشان ذکر مییشیود
عبارتاند از :فیااد سیزگین ( ،)Fuat Sezginویلییام مُنتگمیر وات 3 ،گیاهی اوقیات
نبیّه عبّود ( )Nabia Abbottو محمید مصیطای اعظمیی ( 4 .)M. M. Azamiپیشیوا
گروه دوم جان وَ نْزبُرو است کیه انیدکی بعید پاتریشییا کِرونِیه و مایکی کیوک از او
پیرو کردنید 5 .نسی جیوانتیر تجدییدنظرطلبان خیود را «شیکاکان نیوین» ( New
یرد ام .دونیر ( )Fred M. Donnerایین شیکاکیت جدی ید را
 )Scepticsمییخواننید .فِ ِ
چیییییییز شییییییبیه بییییییه یییییییک پییییییارادایم (الگییییییو اصییییییلی)Paradigm :
تییییر «نقییییاد روایییییت»
ن الگییییو قییییدیمی ِ
علمییییی میییییدانیییید کییییه جییییایگزی ِ
سیطر و مکبیتش پیونید دارد.
( )Tradition-Criticalشده است که با گلدتسیهر ،نُیت ،قِ ِ
او هیانر ال ِمیینس را بیه عنییوان ییک پیشییگام و ییوزف شییاخت را نخسیتین نماینییدۀ
6
شکاکیت نوین میداند.
دانشمندان «خوشبین» یا «سنتگرا»  7عالمیانی هسیتند کیه بیرا منیابع رواییی
) این طبقهبند  ،نک :موتسکی ( :6113به ویژه

)612؛ گُرکِه /شوئلر (:6112

 .1در با ِ مشکالت (یا نقای
.)2- 2
 .2قس :مثال با ابن ورّاق (6111آ)4 :؛ بر ()621 ،626 : 6113؛ کورن /نِوو (- 22 :5445
.)24
 .3مثال کوک ()512 :5425؛ ابن ورّاق (.)3- 6 : 6111
 .4بِر ()614 : 6113؛ ابن ورّاق (.)25 : 6111
 .5نک :مثال به دونر ( .)63- 66 :5442چند وقت پی ش ،خو ِد کِرونِه و کوک علنا از نظریۀ اصلی «هاجریسم »
فاصله گرفتند ،قسhttp://baltimorechronicle.Com/ 6112/196212AliKhan.shtml. :
 .6دونر (.)61 :5442
 .7باید به یاد داشته باشیم که برچس ها «خوشبین » و «سنتگرا » توسط منتقدان شان وضع شده بود ،نیه
دانشمندانی که اینگونه طبقهبند نمودند؛ همان گونه که ما خواهیم دید ،این برچس ها شایسیته و مناسی



مربوط به زندگانی [حضیرت محمید[ ارزش تیاریخی قائی هسیتند؛ بیهرغیم ایین
واقعیت _ که خودشان نیز بیا آن مخیالاتی ندارنید _ کیه ایین منیابع در فرآینید نقی
دچار تغییراتی شدهاند .در ییک کیالم ،آنهیا رئیوس کلیی و مهیمتیرین حیوادث سییرۀ
روایی [حضرت محمد[ را از لحاظ تاریخی صحی ،میدانند.
رویکرد «شکاکیت نوین»

«تجدیدنظرطلبان» مدعی هستند که بیشتر منابع ما دربیارۀ تیاریخ صیدر اسیالم،
تنها دیدگاهها و دغدغهها طبقیات بعید را نشیان مییدهنید .آنهیا بخیش عمیده ییا
تمامی زندگینامهها روایی [حضرت محمید[ را سیاختگی مییداننید .بنیابراین،
روشن است که نماینیدها از «تجدییدنظرطلبان»  1یکیی از سیخنرانیهیا عمیومی
وَ نْزبُرو در سا 5422م را با ویرایش در سا 6113م دوباره به چیاپ رسیاند کیه
در آن موضع خود را اینگونه خالصیه کیرده اسیت :منیابع تیاریخی دربیارۀ حجیاز
قرن هاتم میالد  ،اصالتا ادبی و تاسیر اند؛ گزارشهیا رواییی از تیاریخ صیدر
اسییالم را باییید بییه عنییوان «تییاریخ نجییات» ([ )Salvation Historyدر مسیییحیت
موضییوع نقیید ادبییی اسییت ،نییه
خوانیید؛ بررسییی و تاسیییر چنییین گییزارشهییایی
ِ
2
تاریخنگار .

نیستند .توجه کنید که بِرنهیم (521 :5413؛ قس :پیشتر )xi ،به شکاکان خود به عنوان «خ وشبین »
نگاه میکرد ،در حالی که شکاکان نوین «سنتگرایان » را «خوشبین » میخواندند!
5. H. Berg, Method and Theory in the Study of Islamic Origins, Brill, 6113, p. 3-54
 .2وَ نْزب ُرو ( ،)5422تجدید چاپ در بِر (6113آ .)54- 3 :قس :بِر (6113آ.)2 :
 .3در کتا سا 5422م خود.
 .4فاناِس (.)346- 345 :6115
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نوع شکاکیتی که وَ نْزبُرو و کِرونِه /کوک طرفدار آن هستند  3در دهههیا 5421
 5421و 5441م گسترش بیشتر یافیت  .ایین نیوع شیکاکیت ابتکیار نیو نیسیت،
محیور
بلکه در اواخر دهۀ 5421م احیا شد ،با اسیتدال هیا جدیید تحکییم یافیت و
ِ
بحثها علمی بینالمللی قرار گرفت .حتی اخیرا این شکاکیت ،شیکلی افراطییتیر
ی برخیی از نماینیدگان ایین
به خود گرفته است .ییوزف فیان ِاس بیه درسیتی خیودبین ِ
دیدگاه را _ که سعی داشتند نظیر خیود را بیه عنیوان تنهیا تاسییر هوشیمندانه از
منابع جا بیندازند _ نقد کرده است 4 .تبلیغیات میاثر و پیذیرش عمیومی _ کیه نتیجیۀ
مقاالت جنجالی چاپشده در نشریات است _ گیاه ایین برداشیت نادرسیت را ارائیه
میدهد که «شکاکان نوین» نییرو غالی در تحقیقیات تیاریخی مربیوط بیه تیاریخ
صدر اسالم هستند.
وَ نْزبُرو هم با شخصیت مبهمی از یک پیامبر عر سیر و کیار داشیت کیه گیاه و

بیگاه با برخی استدال ها بینام و نشیان ،اعتبیار کسی کیرده اسیت 1 .کِرونِیه و
کیوک در کتیا هاجریسییم ،تیا آنجیا پ ییش نمییرونیید کیه وجییود تیاریخی [حضییرت
محمد[ را نای کنند ،هرچند اهمیت تاریخی ایشیان را تنیز داده و اخبیار کلیید
سییییییییییییییییییییییرۀ مبتنیییییییییییییییییییییی بیییییییییییییییییییییر رواییییییییییییییییییییییات
را غیرواقعی (غیرتیاریخی) دانسیتهانید .بیا ایین حیا  ،برخیی از «شیکاکان نیوین»
همچییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییون
یهیودا نِیوو ( ،)Yehuda D. Nevoجودیییت کیورن ( )Judith Korenو کیار هییاینز
اُهلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییش
( )Karl-Heinz Ohligتییییییییا آنجا پییییییییش میرونیییید کیه پیامبیییییر اسییییالم[
را کیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییامال
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ساختگی میدانند.
میتوان چند شاخۀ دیگیر از «شیکاکیت نیوین» را شناسیایی کیرد کیه در اینجیا
از اف یییییییییییراد چ یییییییییییییون سلییییم ییییییییییان بشیییییییییر (،)Salman Bashear
فرانسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییس ادواردز پی تیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرز
( ،)Francis Edwards Petersنُیرمَن کالی ِدر ( ،)Norman Calderجودییت کییورن و
یهودا دِ .نیییییییییییییوو ،جرالیییییییییییید هییییییییییاوتین (  ،)G. R. Hawtingابنورّ اق
راون
(Warraq
 ،)Ibnوِ .
( ،)W. Ravenهربرت ِبر ( ،)Herbert Bergهمقطاران آنان یاد کنیم.
راون) کیار فراتیر از تیدوین همیۀ اسیتدال هیا
برخی شیکاکان (ابین ورّ اق و ِ
پیشین علیه ارزش تاریخی منابع اسالمی دربارۀ زندگانی [حضیرت محمید[ و در
3
(بر و کالدِر) چنید اسیتدال جدییدِ
ک دو قرن او هجر انجام ندادهاند .دیگران ِ
برگرفتییه از تحقی یق خییود را بییر آن افییزودهانیید ،امییا کییامال بییه الگییو (پییارادایم)
ارائهشده از سو «اساتید» خود پا بند ماندهاند 4 .کالدر  5میکوشید نقی رواییی از
نویسندگان و خاستگاههیا جغرافییایی برخیی از آثیار عربیی متقیدم (ماننید المُوطّیأ
 .1نقد :این افراط ونزبرو با اعتقاد هزارۀ مسلمانان چگونه قاب جمع است؟ با آثار یهود و مسیحی در نقد و
گات وگو با حضرت محمد چگونه قاب جمع است؟
 .2نقد :این افراد یا در خوا فرو رفتهاند یا از رو عناد سخن میرانند .انصاف اقتضا دارد که قرآن و فرهن
عامۀ مسلمانان را نیز در نظر بگیرند که در اص وجود حضرت محمد تردید ندارند.
راون در دایرة المعاتف اسالم ،ویرایش دوم.
 .3ابن ورّاق () 6111؛ ِ
 .4بِر (.) 6113 ،6111
 .5کالدِر ( .)5443قس :به ویژه با بازنگر ها موتسیکی ( )5442و میورانی ( )362 :6113و مِ لچِیرت
( 312 :6113به بعد) .مِ لچِرت مینویسد« :اگرچه او [یعنی  .دوتون دربارۀ شباهتشان [یعنی شباهت
هشت چاپ موجو ِد «موطأ » با یکدیگر مبالغه میکند ،اما آنها این باور را که این مت ِن آشنا چنانکه کالیدِر
چرت .)312 :6113
مینویسد مسلما اندونزیایی است ،محا میدانند » (مِ ل ِ

 .1آنها براساس ویژگیها خا ِ نق ِ [روایت در شی وۀ وعظ و سخنرانی اسالمی بهتر تبیین میشوند؛ قس:
شوئلر ( ،25- 62 :6112به ویژه .)99 ،33
 .2قس :موتسکی ( )6113علیه بِر (.)6111
 .3برنهیم ( ،)525 :5413این پدیده را به عنوان ی ک امر ثابتِ تکرارشونده در سیرهنگار تلقی میکند.
 . 4نام بیابانی وسیع در جنو اسرائی که  11درصد از خاک اسرائی را پوشانده است.
 .5قس :مثال با اظهارات انتقاد دونر ( ،)23- 26 :5442به ویژه «ناوذ تدریجی یک کالم توحید ازپیشبوده
از طری ق عبارتپرداز قرآن در ظرف چند قرن ،دقیقا آن چیز است که ما امید داریم بیابیم ،چنانکه قرآن
به تدریج بهتر در میان موحدان عربیزبان در سوریه شناخته میشود ».
نقد :فقدان فرازها قرآنی در کتیبهها چه مالزمۀ تاریخی ،عقلی و .. .با تأخیر در ویرایش نهایی قرآن دارد؟!
 .6رُبین (5441؛ قس :به ویژه .)3- 5
- The Eye of the Beholder: The Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims: A Textual
Analysis, ed. Princeton, New Jersey: T he Darwin Press, June 5441.
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طرح این مسئله کیه نقی مکتیو آنهیا (ترجیحیا
مالک و المُصنَّف عبدالرزّ اق) را با
ِ
نشر آنها از راه نسخهبردار دقیق از نُسَیخ خطیی نهیایی) نسیبتا دییر آغیاز شید و
اینکه تنها این قبی کتا ها در متیون ویرایشیی مختلیف برجیا مانیدهانید تضیعیف
نماید 1 .این محققان صرفا به مالحظات روششناسانه عالقهمندند؛ برخیی از آنهیا بیا
تحلی ها آمار کیار مییکننید کیه معیارشیان مشیکوک اسیت و گیاهی اوقیات بیه
راحتی تکذی مییشیوند؛  2امیا روش واژهشناسیی _ کیه ظیاهرا ییک فعالییت علمیی
ناچیز تلقی میشود _ به ندرت مورد توجه است.
تجدیدنظرطلبان دیگر (نوو /کورن ،اُهلیش) چنین ادعاهایی دارنید« :رهیا کیردن
سنت و طراحی آزادانه ...بر رو یک بوم خالی نقاشی» ،ترسیم خطوط کلیی «ییک
گذشتۀ کامال متااوت» 3 ،که این ادعاها گاه مبتنی بیر تاسییرها نامتعیارفشیان از
سکهشناسی ،کتیبهشناسی یا شواهد «بیرونیی» اسیت .آنهیا از الگیو «پیشیوایان»
کورن کیه کتیبیههیا
خود پیرو میکنند که از این روشها استااده کردهاند .نِوو و ِ
عربی قدیمی از نِگِ ( 4 )Negevرا مطالعه کیرده و مدعیانید کیه بیه طیور خیا
نبودِ فرازها قرآنی در این کتیبهها بر جا مانده از صدر اسیالم ،نظیر وَ نْزبُیرو
متییییییأخر» ویییییییرایش نهییییییایی مییییییتن قییییییرآن را
در «تییییییاریخ گییییییذار
ِ
5
تأیید میکند.
اُر رُ بین ( )Uri Rubinشاخها از شکاکیت را به دست میدهید کیه کیم و بییش
ایمنِ از نقید علمیی اسیت .او آشیکارا مطالعیه و تحقییق در بیا «حقیایق عینیی و
انکارناپذیر» ( )Hard Factsرا رها میکند و خود را بیه ترسییم تصیویر [حضیرت
محمید[ در جامعیهاش محیدود مییکنید .او بیگمیان از ایین تعهید در کتیا خییود
دربارۀ سیرۀ پیامبر[  6موفق بیرون میآید .هرچند او همزمان _ و شاید بیه اشیتباه
_ ادعا میکند که اعتقیاد بیه «هسیتها عینیی و انکارناپیذیر» ( )Hard Coreبیرا
ی حقایق در قرن نوزدهم میالد (یا کمیی بیشیتر)
حقایق تاریخی ،در پرستش خراف ِ

ریشه دارد.
تجدیدنظرطلبان همچنین نُت را به اشیتباه جیزو اسیالف و ییاران خیود بیه شیمار
میآورند ،اما او در نهایت ،سرسختی شیکاکان را بیه شیدت رد کیرد 2 .او در چیاپ
دوم
3
کتابش با نیام تواییات تیاتیییِ عربییِ صیدت اسیالم بیار دیگیر تأکیید کیرد کیه «رواییت
مطالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
بسیار ارائه میکند که گرچیه بیه بررسیی دقییق نییاز دارد ،امیا هنیوز هیم بیرا
صیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدر اسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییالم
ارزش تاریخی وجود دارد 4 .همین مطلی دربیارۀ الرنیس کُنْیراد _ همکیار نُیت در
سطر ،لِکِیر و اِال
ویرایش دوم این کتا _ و تعداد از نمایندگان مکت اورشلیم ( 5قِ ِ
الندو _ تاسرون) صادق است.
موفقیتها شکاکان انگلیسیزبان ،بهویژه تحسینها رسییده از پیشیوایانشیان،
بخش مقلدانی در خارج از جهان انگلیسیزبانهیا ،بیه خصیو در فرانسیه و
الهام ِ
6
آلمیان شید .پژوهشگیران فرانسییو در کتیا مسیئلۀ [حضیرت] محمید[ ] اثییر رژ
1

بالشر ،الگو خودشان را داشتند  7که در این کتا  ،نویسینده ،بیه طیور مسیتق بیه
الگو (پارادایم) شکاکیت کمک کرده است.
البتیه نماینیدگان فرانسییو متیأخرتر ای ین جرییان ،یعنیی آلاییرد لیویی دو پریمییار
( )Alfred-Louis de Premareو ژاکلیین شیابّی ( ،)Jacqueline Chabbiبیه روشینی
از تماییی خییود بییرا خلییق رونوشییت فرانسییو زبییان از دسییتاوردها شییکاکان
انگلیسیزبان پرده برداشتند .شابّی ادعا میکنید کیه نگیارش زندگینامیۀ [حضیرت
محمد[ غیرممکن اسیت  9و در ادامیه توضیی ،مییدهید کیه مایکی کیوک  1پیشتیر
8

 .1قس :رُبین ( )3 :5441و اظهارات انتقاد شوئلر (.)5442
 .2نُت ( .)xi :5449نک :همچنین به آخرین جملۀ مقدمهاش؛ در این کتا به عنوان آخیرین نقی قو هیا
مقدماتی ذکر شده است.
fruhislamischer

T endenzen

und

Formen

T hemen,

zu

Quellenkritische Studien
Geschichtsuberlieferung.

3.

این کتا به زبان انگلیسی هم ترجمه شده است که مشخصات کتا شناختی آن به شرح ذی است:

-T he Early Arabic Historical T radition: A Source-Critical, trans. M. Bonner, Princeton, 5449.
 .4نُت (69 :5449؛ قس .)641 :5422 :این فقره در میان نق قو ها مقدماتی در  xivاین کتا

بییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییان
شده است.
1. Jerusalem School.
2. Le Probleme de Mahomet.
 .7بالشر (.)5416
 .8نک.3 :
 . 9برطبق عنیوان فرعیی («  )» La biographie impossible de Mahometمقالیهاش « Histoire et tradition



( » sacreeشاب ّی .)5422
 .1کوک (.)5423
 52 :6116( De Premare .2به بعد.)35- 31 ،
 . 3سه بخش کتابش به «بازرگانان »« ،فاتحان » و «کاتبان » میپردازد.
 .4رودینسون ( .)56 :5425قس :موتسکی (.)xiii :6111
 .5اُهلیش (6112 ،6111آ.) 6112 ،
 .6اُهلیش (.)56 :6111

گِرِگور شوئلِر و اعتبارسنجی روایات سیره نبوی

ی مورد بحث او را مطرح کرده است .دو پریمار _ کیه عمیقیا
برخی سااالت اساس ِ
تحت تیأثیر دییدگاههیا وَ نْزبُیرو اسیت _ نسیبت بیه منیابع اسیالمی متقیدم ،تزلزلیی
عجیبی از خود نشان میدهد 2 .از یکسو ،او فکیر مییکنید سییرهنگیار تیاریخی از
[حضییرت محمیید[ _ کییه شییاید تهیییۀ آن غیییرممکن باشیید _ حتییی بییرا فهییم
خاسییتگاههییا و ریشییههییا اسییالم ضییرور نیسییت .در واقییع ،او از تییدوین چنییین
زندگینامها میپرهییزد .از سیو دیگیر ،او بیهرغیم ایینکیه منیابع را جانبدارانیه
میداند ،نمیخواهد _ یا نمیتواند _ از آنها چشمپوشی کند؛ چون قصد دارد از آنهیا
برا بیه دسیت آوردن عناصیر اسیتااده کنید کیه راهنمیا ظهیور و شیک گییر
اسالم بودهاند 3 .ماکسیم رودینسیون ( )Maxime Rodinsonخیودش نمییتوانید مبنیا
روششناسانۀ پایدار در استاادهاش از دادهها موجیود در منیابع اسیالمی متقیدم
که او آنها را «به ندرت قابی اعتمیاد» و «بسییار دور از واقعییت» مییدانید ارائیه
کنید 4 .البتییه ای ین مسییئله مییانع او از نوشیتن ی یک زندگینامییۀ ماص ی از [حضییرت
محمد[ نشد که بعدها بیه اثیر کالسییک مبیدّ گشیت .بیا ایین حیا  ،نوشیتههیا و
ایدهها دوپریمار و شابّی ،در شکاکیت جهانی جایی به دست نیاورد.
تمامی آثار اُهلیش _ «تجدیدنظرطل » آلمانی که فاقدِ ارزش علمی اسیت _ نییز
در این جریان قرار میگیرد 5 .او بیپرده اعتراف میکند که قادر به خوانیدن منیابع
اصلی مربوطه نیست؛ چون عربی و دیگر زبانهیا منیابع را نمییدانید ،امیا ادعیا
میکند ناتوانی او در خوانیدن متیون ،و را قیادر مییسیازد از «پییشفیرضهیا
خا یا پیشداور هیا یقینیی» ( )Engfuhrungenبپرهییزد و چشیمانش را بیرا
6
ی
یورن ،او نیییز وجییود تییاریخ ِ
پییژوهشهییا منتقدانییه بییاز کنیید .بییه دنبییا نِییوو /کی ِ
میتن قرآنیی
[حضرت محمد[ را انکار میکند .افزون بر این ،او خاسیتگاه هسیتۀ
ِ
را متعلق به قرن هشتم میالد و شگاتآورتر آنکه در شیرق اییران ییا در عیراق
میداند .او مدعی است برا تقویم هجر _ که ظاهرا به اشتباه نامگیذار شیده _
قطعییا مییدرک خییارجی از صییدر اسییالم وجییود دارد؛ یعنییی بییر مبنییا پیییروز
هراکلیییوس امپراتییور روم بییر ایییران شییک گرفتییه اسییت ،حتییی اگییر نبییرد
سرنوشتساز شش سیا بعید ،در سیا 262م رخ داده باشید ،نیه در سیا 266م.

بنابر دیدگاه اُهلیش ،نام [حضرت محمد[ در کتیبههیا «قبی الصیخر » (محمید،
بنده خدا و فرستادۀ اوست) و دیگر آثار باستانی _ همچون سکههیا ییا مقبیرههیا _ و
منابع ،در واقع لقبی از عیسی[ (مبارک ،ستودهشیده) اسیت ،هرچنید قیدیمیتیرین
منبیع غییر اسیالمی بیه سیا 291م
ارجاع تأییدشده به [حضرت محمد[ در ییک
ِ
برمیگردد 1 .اُهلیش روشی را که به این ادعاهیا منجیر شیده اسیت «نقید تیاریخی»
مطالعیات اسیالمی بیه کیار گرفتیه
مینامد و از اینکه این روش تاکنون چنیدان در
ِ
نشده ،گالیهمند است.
جریان سنتگرا (رهیافت ناگ )

همچون شکاکان ،پژوهشگرانی که آنها را «سنتگرا» ییا «خیوشبیین» نامییدیم
(افراد چیون خیوتیر یُنبُی ( ،)G. H. A. Juynbollهارالید موتسیکی ،میورانی ( M.
 ،)Muranyiلِکِیر ( ،)M. Leckerاشیتَوت (ِ ،)G. Stauthورسیتیخ (،)K. Versteegh
ِوالن ( )E. Whelanو گِ ِرگور شوئلر) نییز بیه گیروههیا مختلایی تقسییم مییشیوند.
برا تعیداد از آنیان _ یعنیی یُنبُی  ،موتسیکی و شیوئلر _ تعبییر «سینتگیرا» ییا
«خوشبین» کامال بیجا و نامناس است .در واقع ،یُنبُ از سنتی علمی تبعیت کیرد
که شاخت آن را آغاز کیرد ،در حیالی کیه موتسیکی و شیوئلر از رویکیرد «نقیاد
رواییییییت» دفیییییاع مییییییکننییییید .ایییییین مطلییییی بیییییرا میییییارکو شیییییوئلر
( )Marco Schollerنیییز صییدق میییکنیید کییه بییا مطالعییات خییود دربییارۀ تییاریخ
2
درگیر ها [حضرت محمد[ با یهودیان مدینه کمکی شایان به بحث کرد.
تیلمیان ناگی ( )Tilman Nagelیکیی از نماینیدگان رویکیرد اصیالتا «سینتگیرا»
است .او اخیرا دو تکنگار دربیارۀ [حضیرت محمید[ منتشیر کیرده اسیت  3کیه
تنها دربارۀ یکی از آنها بحث خواهیم کرد[ :حضرت محمید[  ،زنیدگی و افسیانه
کیه زندگینام یها هزارصییاحها و بیه شییدت عالمانییه  5از پییامبر[ اسییت .البتییه
احتیرام آلمیانی در
خوشحالی اولیه دربارۀ اثر کیه بیه نظیر مییرسیید سینت قابی
ِ
تحقیق دربارۀ زندگانی [حضرت محمد[ را از سر گرفته است بیه زود بیر بیاد
میرود؛ هرچند ناگ در چند صاحه دربارۀ پژوهشها معاصر بحث میکند 6 ،امیا

4

 .1منبع مورد بحث وقایعنامها غربی _ سریانی است نوشتۀ توماس پِرسبیتر یا کشیش .او مینویسد که در سا
سا 239م« ،جنگی میان رومیان و اعرا [حضرت محمد[ (اعرا مسلمان) » رو داد .قس :هویلند
(.)561 :5442
 .2شوئلر ( .)6111 ،5442 ،5442قس.56 :
 .3ناگ (6112آ.) 6112 ،
9. Mohammed: Leben und Legende, R. Oldenbourg Verlag: Munchen 6112.
 .5بهخصو ضمایم واقعی (ناگ 6112آ.)424- 223 :
 .6ناگ (6112آ.)293- 231 :

ظاهرا از برخی یافتهها بنیادینِ تحقیقات اخیر ،بهویژه در زمینیۀ تیاریخ نقی آگیاه
نیست .به نظر میرسید او نتیایج مطالعیات جدیید و مهمیی را کیه بیا نظرییاتش در
تضاد است ،آگاهانه نادیده میگیرد.
ناگییی تأکیییید میییییکنییید کییییه میییا بایییید «نقییییا (مطالییی ) غیرتییییاریخی»
( 1 )Veil of the Unhistoricalرا کنار بزنیم تا بیه حقیایق تیاریخی صیدر اسیالم راه
دادن
یابیم یا آنها را درک کنیم 2 .ایین نقیا  ،شیام گرایشیی بیه غیرتیاریخی نشیان
ِ

بییودن مطالیی مییورد ادعییا و یییا اغییراق در مییورد شخصیییت پیییامبر[ در
مجموعه روایات تاریخی و نامهها عرو بن زبییر (خطیا بیه خلیایه عبیدالملک!)
هیچ مدرکی ارائیه دهید 6 .بیرا مثیا  ،او وقیایع کشیمکش [حضیرت محمید[ بیا
.296
 262به بعد 235 ،به بعد.

 .1همان،
 .2همان،
( » Die Vernichtung der Geschichte « .3همان)232- 232 ،؛ نک :همچنین به ناگ ( ،)5449با عنیوان
« «( » Hadit-oder die Vernichtung der Geschichteحدیث  -یا تخری تاریخ ») .فرضیۀ پشت این برچس ،
بسیار دشوار و پیچیده است و در این فُرم کلی که ناگ آن را پیش میبرد ،کامال نادرست است .گُرکِه (زیر
چاپ 56 :به بعد) ثابت کرده است که این شاهد اصلی ناگ ( )562 :5449را در دفاع از اییدهاش
ذکر میکند (حدیثی که برطبق آن ی ک مامن مجاز است که گوشت شکار بخورد ،اما تا مادامی که در حا
احرام است او شخصا نمیتواند شکار کند) که دقیقا خالف آنچه را که ناگ ادعا میکند نشان میدهید؛ در
واقع ،این یک حدیث قدیمی ،رایج و فقهی است .نخستین اثر تاریخی که آن را نق میکند کتا واقد است!
9 .[D]ie Herabwurdigung Mekkan zum schlechthin Falschen= Demotion of Mecca to the
categorically bad .)236
(6112آ:
 .5همان51- 4 ،؛ الندو  -تاسِ رون (.)6119 ،5422
 .6گُرکِه و شوئلر (.)6112
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شخ [حضرت محمد[ (نیابود تیاریخ 3 )Destruction of History :از ییک سیو
و «اصیو شیک گییر افسیانها » ( )Legendary Formation Principlesخیا _
که توسط ناگ مطرح شده _ از سو دیگر و از همه مهمتر «تنز درجیه مکیه بیه
شهر مطلقا بد»  4است .بیر اسیاس دییدگاه ناگی  ،خیودِ [حضیرت محمید[ ایین
فرآیند تحریف تاریخی را آغاز کرد؛ از اینرو تاریخنگار از همان ابتیدا دگرگیون
شد .ناگ با فاکتورگیر از «اصو شک گیر » حاکم بیر منیابع راییج اسیالمی و
اات ناشی از آن ،امیدوار است بتوانید روییدادها واقعیی را بازییابی
با حذف تحری ِ
کند .افیزون بیر ایین ،و از [حضیرت محمید[ چهیرها بیه شیدت منایی ترسییم
میکند و سرتاسر کتابش پر از دیدگاهها به شدت انتقاد دربارۀ اسالم است.
ناگی دربیارۀ تییأثیرات گیرایشهییا توصییایاش غلییو مییکنیید و آثیار تغیی یرات
و دسییتکار هییا دیگییر در جریییان تییاریخ نقیی همچییون تغییییرات ویرایشییی و
خودسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرانه
در متون را ناچیز میانگارد 5 .او معتقید اسیت کسیی نمییتوانید بیرا غیرتیاریخی

یهودیان مدینه را براساس نسیخههیا نقی شیده توسیط گردآورنیدگان بعید  ،یعنیی
ابنهشام و واقد  1و بدون توجیه بیه مطالعیات شیوئلر در ایینبیاره ،سیادهانگارانیه
دوبیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاره
نق میکند 2 .شوئلر به نق «غیررسمی» (غالبیا مبتنیی بیر ابینکلبیی) پیی بیرد کیه
وقیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییایع
را به شکلی کامال متااوت با گزارشها «رسمی» توصیف میکند .سزاوار اسیت
فهیم «آنچیه واقعیا اتایاق
این نق هم همانند گزارشهیا رسیمی در تیالش بیرا
ِ
افتیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاده»
3
( )wie es eigentlich gewesen: what really happenedمیورد توجیه قیرار گییرد.
افیزون بیر آن ،تحقیقییات اخییر ای ین فرضییۀ قییدیمی  4را اثبیات کییرده کیه بییرخالف
جوامیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییع حیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدیثی،
آثار سیر اب اسحا و واقد حیاو مطیالبی اسیت کیه اکثیرا توسیط داسیتانسیرایان
حرفها (قُصّ ا ) نق شدهاند؛  5حقیقتی که اساسا به واقعییت تیاریخی ایین مطالی
لطمه وارد میکند.
شرح ناگی از وقیایع _ کیه اغلی صیرفا بیازگویی اخبیار گردآورنیدگان متیأخر
است _ بر این فرض _ که توسط نُت رد شیده  _6مبتنیی اسیت کیه میا مییتیوانیم بیا
ی اخبار مختلف در منابع قرنها نهم و دهم میالد  ،آنچیه واقعیا
مقایسه و ارزیاب ِ
اتایاق افتیاده را کشیف کنییم .او ایین واقعییت را نادییده مییگییرد کیه اوال ،جوامیع
متأخر کیه اسیتااده مییکنید حیاو مقیدار درخیور تیوجهی قصیه اسیت؛ و ثانییا،
گردآورندگان گیزارشهیایی را نقی مییکننید کیه فرآینید طیوالنی از تغیییرات را
پشت سر گذاشته و نیز توسط خود مالاان ویرایش شدهاند .در ایین شیرایط ،بسییار
بعید بیه نظیر مییرسید کیه ایین منیابع را بتیوان بیه عنیوان مبنیایی بیرا نظرییات
گستردها همچون فرضیۀ ناگی در میورد تحرییف وسییع حقیایق تیاریخی بیه کیار
بست.
مثبیت و از واقید
ار
ی
بسی
ی
اب
یی
ارز
،
ناگی
اشیتباهات
بارترین
مصیبت
جمله
از
ِ
است .ناگ مدعی است واقد را مییتیوان بیه عنیوان ییک میورخ نسیبتا میدرن بیه
 .1ناگ (6112آ 322 ،321- 314 ،311- 394 :به بعد).
 .2شوئلر ( .)6111 ،5442 ،5442با کما تعج  ،او متذکر تأیید و رضایتش از شوئلر ( )5442در جیا
دیگر میگردد (ناگ .)293 :6112
 .3گزارش این حوادث بیانگر این است که مجموعۀ عروه نیز تنها تا حد با مجموعۀ بعد  ،تألیاات «سنتی یا
حدیثی » مطابقت دارد :به نظر میرسد که عروه از این جن ها با بنیقینقاع و بنینضیر بییاطالع بیوده
است؛ قس :گُرکِه و شوئلر (.)623 :6112
 .4جونز ( .)5414قس :همچنین با .22- 22 ،29- 23
 .5جونز ( 629 :5414به بعد.)622 ،
 .6نُت (.)642- 641 :5422

 .1ناگ (6112آ.)419 ،642 :
 .2قس 42- 43 :و اکنون نیز گُرکِه و شوئلر (:6112
.)622- 622
 .3قس.42 :
 .4گُرکِه و شوئلر (.)529- 523 ،596 :6112
 .5تحقیقات انجام شده از سو الندو  -تاسرون ( ،)5422لکیر 5441آ) و دیگیران ثابیت کیرده کیه «مطالی
تاریخی » ،آن گونه که توسط واقد تنظیم و ساماندهی شده است ،در معرض تغییرات چشمگیر نه تنها به
عنوان نتیجۀ جع ها جانبدارانه بلکه از طری ق فرآیند صرفِ ویرایش قرار گرفت » (الندو  -تاسرون :5422
621؛ معدن حروف ایتالی ک) .ناگ  ،که برخی از این تحقیقات را نق میکند ،باید از این موضوع آگیاه
بوده باشد .او هرازگاهی اعتراف میکند که از روش کار واقد آگاه بوده است ،مثال او در سیاق پی وند اخی ِر
دو حادثها که در آن عای شه ظاهرا گردنبندش را گم کرده است (قس :پیشتر 45 ،24 ،و  43همراه با
پینوشت  ،)42این پی وند را «کامال ناشیانه » میداند (  .)321اما چنین مطالعات و یافتههایی ارزیابی کلی
او از واقد را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
 .6قس :مثال با سزگین ( :6112- 5422ج ،)642 ،5که تعداد زیاد از «فُتو ِح » مناس ِ رمان (و نیز دیگر)
آثار که تحت نام واقد دور میزنند را فهرست میکند.
 .7سزگین ( :6112- 5422ج .)622- 622 ،5شوئلر به گزینشها فرقها  /کالمی بخیار از رواییات
اشاره نمیکند.
 .8ناگ (6112آ.)244- 242 :
 . 9هرچند نقد گرگور شوئلر بر دیدگاه ها ناگ منطقی به نظیر میرسید ،امیا بیه نظیر میآیید و در تقرییر
پیشفرض ها و روش ناگ حق مطل را ادا نکرده است؛ زیرا خواننده ،دقیق و کام با الگو ناگ آشنا نشده
 596 ،566- 565به بعد 529- 523 ،و به ویژه



گِرِگور شوئلِر و اعتبارسنجی روایات سیره نبوی

شیمار آورد کیه ظیاهرا روشهییایی مشیابه بیا معیارهیا تجرب یی معاصیر بیه کییار
میگیرد 1 .البته حقیقت امر این است که واقد گزارشها را با هر کیایت و از هیر
منبیع اصیلی خیود _ یعنیی
منبعی جمعآور و تدوین کرده است 2 .اینکه او از ذکر
ِ
ابناسحاق _ عمدا سر باز میزند ،پیش از این برا ولهاوزن و هیوروویتس کیامال
شناخته شده بود 3 .ما معتقدیم دربارۀ منابع دیگر (مانند موسی بن عقبیه و معمیر بین
رشید) نیز چنین است 4 .همچنیین واقید اغلی و نیه همیشیه ،اسیانید جعلیی ارائیه
میکند  5و برا اعتباربخشی به آنها ،شرح جامعی از مغیاز بیا خصوصییات ادبیی
محض پدید میآورد که این امر متعاقبا به انتسا دروغیین آثیار برسیاخته بیه او
(دو کتا فتوح الشام و فتوح مصر) انجامید 6 .برخالف نظرییۀ ناگی  ،مجموعیۀ حیدیثی
بخار _ که باید برا مبحث «نابود تاریخی» ناگی میورد اسیتااده قیرار گرفتیه
باشد _ حیاو دو سلسیه ابیوا دربیارۀ زندگینامیۀ پییامبر[ اسیت کیه بیه لحیاظ
تاریخی معتبرند ،البته اگیر معتبرتیر از آثیار سییرهنگیار قیرنهیا هشیتم ییا نهیم
7
میالد نباشند.
هرچند ناگ در پیوسیتی ،در برابیر دییدگاه برخیی شیکاکان ،اسیتدال هیایی بجیا
ارائه میدهد 8 ،اما بعید به نظیر مییرسید کتیابش _ کیه دارا نیوعی روششناسیی
است که نمیتوان آن را چییز جیز «پییش نقیاد » ( )Pre-Criticalنامیید _ در ردّ
9
«شکاکیت نوین» سهمی داشته باشد.

ح مسئله با قاطعیت

بیه نظیر مییرسید حیداق بیرا رواییات تیاریخی ،راهیی بیرا خیروج از ای ین
دوراهی وجود دارد :بهکارگیر و بسط رویکرد پیشنهاد نُت 1 .او استدال میکنید
رواییات مسیتق ییا مجموعیها از رواییات ،بهتیرین نقطیۀ شیروع بیرا تحقییق و
پژوهش هستند 2 .به نظیر شیوئلر ،متقاعیدکننیدهتیرین تیالشهیا بیرا تمییز رواییات
پارت و فان اشیتولپناگی اسیت .بنیابراین ،بهتیر
اصی و معتبر یادشده ،تالشها
ِ
است از روایاتی شیروع کنییم کیه از طرییق ابیناسیحاق (ییا معمیر بین رشیید) از
زهر  ،از عرو بن زبیر نقی شیدهانید؛ زییرا ایین طرییق نشیانگیر نسی شناسیی
تییاریخی اسییاتید و شییاگردان اسییت و در نتیجییه ،بهتییرین فرصییت را بییرا ارائییۀ
3
مطال معتبر فراهم میآورد.
هر یک از روایات منتخ به صورت تاریخی مورد تحلی قیرار خواهنید گرفیت.
برا توضی ،رویکرد شوئلر ،باید قدر از بحث دور شد 4 .عموما پذیرفته شیده کیه
همواره میتوانیم مااد پنهان در زیر متن سیر اب اسیحا را از رو اخبیار کیه بیا
اجییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییازۀ
او نق شده و در جوامع روایی پس از او (از جمله طبر  ،ابنهشام ییا عطیارد )
حایظ شیده اسیت بازییابی کنییم (در ذیی  ،خیواهیم دیید گیاهی حتیی مییتیوان خیودِ
عبیارتهییا موجییود در بخییشهییایی از مییتن ابییناسییحاق را بییازآفرینی ک یرد) .بییا
شییییوها مشیییابه مییییتیییوان دسیییتکم مایییاد تقریبیییی اخبیییار کیییه بیییه زهیییر
(م569ق296/م)  5یعنی یک نس قب  ،یا حتی مااد تقریبی اخبار که بیه عیرو بین
6
زبیر (م49ق256/م یا چند سا بعد) برمیگردد را بازآفرینی کرد.
است.
 .1نُت (641 :5422؛ همچنین .)542 :5425
 . 2در عم  ،قِسطِ ر و برخی شاگردانش نیز این روش را در برخی از تحقیقات و مطالعاتشان به کار میبردند؛
قس :پیشتر .2- 2
 .3اعتبار و صحت روایات منتخ البته باید در هر دو مورد اثبات گردد.
 .4قس :همچنین با این گات وگو ساختگی و خیالی.566- 561 ،
 .5باید یادآور شویم که اص ِ دستکم شش روایت از طری ق موسی بین عقبیه (م  595ق212 /م) بیه زهیر
میرسید که بخش باقیمانده از موسی بن عقبه (این نسخۀ خطی در ک شام  61روایت است؛ قس :ساچو
 )5419را که در برلین موجود است میتوان یافت _ از طری ق معمر بن رشید بیه زهیر میرسیید _ در
«کتا المغاز » ،بخش «مصنَّف » عبدالرزّاق .آنهیا بیه شیرح ذیی هسیتند :شیمارۀ  =3زهیر (:5421
)515؛ شمارۀ 513 =9؛ شمارۀ 22 =2؛ شیمارۀ 49 =2؛ شیمارۀ 49 =51؛ شیمارۀ
 .43 =52بنابراین ،آنچه در واقع ما در اینجا داریم روایاتی است که به زهر میرسند .ادعا شاخت
مبنی بر اینکه «محا است که مواد اصلی «کتا المغاز » ،که شام روایاتی است که با اجازۀ زهر
توسط موسی نق شده ،را اظهارات معتبر و موثق زهر در نظر بگیریم » (شاخت  ،)646 :5413کامال
نادرست است .قس :همچنین با نمونه تحقی ِق موتسکی (5445آ) ،که نشان میدهد که روایات و اظهیارات
فقهی فراوانی که منسو به زهر است ،در دو اثر «موطأ » مالک و «مصنَّف» عبدالرزّاق ،در واقع باید از
او نشأت بگیرد ،چرا که آنها این تألی اات را از طُرق مستق ِ نق ثبت نمودند.
 . 6این روش همان بازیابی متون روایی و تشخی متن معیار است که از طریق خانوادۀ حدیث ،تاریخگذار



به احتما قو میتوان اخبار منتس به عروه ،یعنی اخبار که در واقیع بیه او
برمیگردد و استنباط یا بیازآفرینی مایاد تقریبیی آنهیا از رو اخبیار کیه مسیتقال
توسط زهر  ،شاگرد عروه و پسرش هشام بن عروه _ یا یک راو ثالث یا همیراه
بیا ی یک راو ثالییث _ نق ی شییده را «معتبیر» دانسییت 1 .ای ین مطل ی دربییارۀ حجییم
درخورتوجهی از روایات موجود در مجموعۀ عروه صادق است.
صیورت ها مختلیف ییک گیزارش یکسیان _ کیه تنهیا بیه سیب فرآینید تغییییرات
پیشگاته در خور توجهاند _ میتوانند به عنیوان سیند بیر اسیتقال دو مسیی ِر نقی
باشند؛ چون غالبا ویژگیهایی خیا اجیازۀ تشیخی ایینکیه آییا یکیی از دو میتن
مورد نظر ،برگرفته از دیگر اسیت ییا ایینکیه هیر دو از ییک منبیع متقیدم گرفتیه
شیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییده انییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید را
به ما میدهند.
با گزارشها عروه ،به منبع (مالف) اصلی رواییت میورد نظیر و همزمیان بیه
قرن او هجر رسیدهاییم .بنیابراین ،صیحی ،نیسیت کیه گاتیه شیود نمییتیوانیم از
3
آستانۀ شگاتانگی ِز قرن او هجر عبور کنیم.
از طرییق مقایسیۀ مطالی غیرمشیکوک دیگیر از رواییات عیروه _ کیه وثاقیت و
اعتبیار آنهییا اثبیات شییده اسیت _ گییاهی اوقیات خییود را در میوقعیتی میی یابیم کییه
4
میتوانیم روایات معتبر دیگر را نیز شناسایی کنیم.
دربیارۀ منییابع خیو ِد عییروه چیه م ییتیوان گاییت؟ در میوارد کمیییِ ،اسیینادها
روایات عروه در نام خو ِد او متوقف میشوند .اما در بسیار موارد ،به عقی تیر و
به عایشه _ همسر پیامبر[ و عمه عروه _ و در برخی موارد ،به یک یا بیه نیدرت
حتی دو شاهد دیگر میرسند 5 .در این مرحلیه اثبیات صیحت بعیید میینمایید؛ چیون
2
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اسناد و مصادر به دست میآید.
روش _ گرچه یک روش فوقالعاده مطمئن _ شناختِ مطال معتبر عروه است .روش دیگر
 .1البته این تنها یک
ِ
مستلزم گردآور مجموعۀ کاملی از روایات عروه است .چنین مجموعها در اص حذفِ مطال مخد وش،
تحریاات و جعلیات را آسان میکند .فان اشتولپناگ تقریبا پنجاه سا پیش برا نخستینبار بدان اقدام نمود؛
برا [نی به روایات تاریخی عروه ،ایین تیالش از سیو دور ( )41- 24 :5423و اخییرا توسیط
مورسی ( )5441صورت گرفته است .کشف و چاپ بسیار از منابع قدیم که شام مطالبی از عروه است
که در اختیار علما پیشین نبود (مثال عبدالرزّاق ،ابن ابی شیبه) ،دا ّ بر این بود که تألیف جدید ضرورت
مینمود .چنین تألیای اخیرا چاپ شده است ،قس :گُرکِه و شوئلر (.)6112
 .2نه تنها برا روایات تاریخی ،بلکه برا مطال فقهی /عباد و تاسیر نیز .اینها دو گروه از مطالبی است
که ما در این مجموعه با آن مواجهیم؛ قیس :فیان اشیتولپناگ ( 19 :5412و )566؛ گُرکِیه /شیوئلر
( .)52- 59 :6112برا یک روایت فقهی عالی و فوقالعاده که با اجازۀ عروه توسط زهر و هشام بن
عروه نق شده ،نک :ی ُنب ُ ( ،291 :6112ذی واژۀ عرو بن زبیر) .ی ُنب ُ معتقد است که «تاریخگذار آن
به نیمۀ قرن او هجر  /هاتم میالد در منابع کهن ،معقو و قاب قبو است ».
 .3چنانکه قبال توسط موتسکی نشان داده شده است (5445 ، 5445ج).
 .4یک مثا برا این روش کار را میتوان در  555- 514یافت.
 .5ق س :فان اشتولپناگ ( )561- 552 :5412و شوئلر و گُرکِه (.)612- 611 :6112

گاهی به نظر میرسد اِسناد در اص تنها در عروه متوقف شده تیا بعیدا بیه عایشیه
یا مرجیع دیگیر برگردانیده شیود .بیرا مثیا  ،سلسیله روات برخیی رواییات در
نسخۀ هشام بن عروه در عروه قطع مییشیود ،در حیالی کیه در نسیخۀ زهیر بیه
1
عایشه میرسد.
پیارت  2بپیذیریم کیه مییان قیدیمیتیرین رواییات اسیالمی
بنابراین ،باید همیراه بیا ِ
دربارۀ یک واقعه (مثال رویداد که در سیا 51ق236- 235 /م ییا انیدکی پیشتیر
رخ داده اسیت) و فعالی یت عییروه بییه عنیوان گردآورنییده (احتمییاال از حییدود 99ق/
229م که عروه حدودا بیست ساله بیوده اسیت) شیکافی وجیود دارد 3 .در مجمیوع،
دربارۀ وقاه و شکافی حدود سی تا شصت سا صحبت میکنیم.
پارت باید بیه ییاد داشیته باشییم  4کیه عیروه _ صیرفنظیر از
با این حا  ،مانند ِ
اینکه آیا او نخستین راو را در اِسناد ذکر میکند یا نه _ هنوز هم فرصت داشیته
معاصر بسیار از وقایع مورد بحث بودهاند _ مراجعه کند.
به شاهدان عینی _ که
ِ
از اینرو به احتما زیاد او شهادت و گواهی عمهاش عایشیه را در بسییار از
وقیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییایعی
که و شاهدش بوده ،نادیده میگیرد؛ بهویژه جرییانی تأسیفبیار (میاجرا موسیوم
بیه «حیدیث االفییک») کیه خییود عایشیه درگییر آن بییوده اسیت .افییزون بیر اییین ،او
مییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی توانسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییته
اخبار دست او دربارۀ رخدادها متعیدد کیه انیدکی پییش از هجیرت ،در طیو
هجیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرت
و پس از آن اتااق افتادهاند ،همچون خودِ هجرت _ که شام هجرت او بیه حبشیه
و شرایط و حوادث منتهی به هجرت اصلی میشود _ جنی خنیدق و صیل ،حدیبییه
5
را جمعآور کند.
کشیف حقیقیت ،نیاگزیر از توجیه بیه ایین واقعییت
مورخان در تالش خود بیرا
ِ
بودهاند که این متیون ممکین اسیت پیشیتر و بیه دلیی شیکاف زمیانی مییان راو و
ی راو
وقایع یا دیدگاه راو یا هر دو مورد تغییر پیدا کرده باشند .دخالیت شخصی ِ
 ،)554گُرکِیه و شیوئلر (:6112

 .1قس .19 ،16 ،15 :قس :همچنین بیا فیان اشیتولپناگ (:5412
.)622- 621 ،612- 611
پارت (.)515 :5419
 .2قسِ :
 .3نق شده که او بین سا ها  63ق293 /م و  64ق294 /م متولد شده است .قبال گاته شد که تا سا  23ق/
223م ،او کتا ها فقهیاش را معدوم کرده است؛ قس.65 :
 .4قس.2- 2 :
 .5در پی بحث و اختالف میان نُلْدکه و بِکِر از ی ک سو ،و میان المنس و کایتانی از سو دیگر ،اکثر دانشمندان
بیشتر (یا حداق ی ک بخش معتنابها از) ح وادثی را که پی ش از هجرت در قلمرو افسانه رو داده کنیار
میگذارند .با این حا  ،نُلْدکه براهینی را در تأیید تاریخیتِ «هجرت او » اقامه میکند؛ قس :نُلْدکه (:5459
.)523

دهید ییا آنهیا را کیامال جانبدارانیه

میتواند به گزارشهایش رن و بیو جانبیدار
نشان دهد.
البته مسئله بدین صورت باقی مانده که نشان دهد رواییت شیااهی پیس از صیدر
اسالم _ که به یک یا طبق یافتهها جدیید ،حتیی دو نسی پیس از میر ِ مسینتیرین
عضییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییو
زندۀ گروه برمیگردد _ طبیعتا آسی هایی اندک را شاهد بوده است 1 .دستکم نبایید
دربارۀ این روایات همانند افسانهها یا اسطورههایی قضاوت کرد که توسیط طبقیات
راویان نقی شیده اسیت 2 .از رواییات بعید ماننید رواییات نقی شیده توسیط عیروه

ق نویسیندگان تیاریخ ،خیلیی زود فهمیدنید کیه
محققان در ابتدا فرآیندِ نقید دقیی ِ
اظهاراتشان دربارۀ یک رویدادِ یکسان اغل کامال متناقض اسیت و بیه جیا
تالش برا فهم اینکه آی ا هنوز میتوانند حقیقیت را کشیف کننید یی ا آیی ا راهیی
برا از بین بردن ریشۀ خطاهایی کیه تشیخی داده انید وجیود دارد یی ا خییر،
شکاکیت را با این ادعا که به دلیی عیدم اطمینیان بیه نقی  ،هییچ راهیی بیرا
دستی ابی به اطالعات موثق دربارۀ گذشته وجود ندارد به افراط کشیانده انید. ...
برخی از متاکران خوشبینتر و سادهتر به جا تحقیق جد دربیارۀ چگیونگی
تشخی ِ مطال صیحی ،از سیاختگی و پیی بیردن بیه وضیعیتی کیه منجیر بیه
تحریف شده و توضی ،آن ،این تجربه را تعمیم دادند و فراتیر از شیکاکیت ،بیا
جرأتِ تمام مدعی شدند که همۀ دورهها تاری ِخ نق  ،صرفا جعلییات سیاختگی
منابع آنها تبیدی شیدند و بیر
و نظاممند بوده است .سکهها به قاب اعتمادترین
ِ
دوران نق را بر اساس آنچه احتما میدادند اتایاق
این مبنا خا  ،تاریخ
ِ
افتاده است بازآفرینی کردند . ...به وضوح ،انکار روایت و ترسیم آزادانیۀ ییک
 .1قس :وانسینا (.)543- 546 :5421
 .2همان 543- 546 ،و پیشتر.559- 553 ،
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دربارۀ هجرت و دوران زندگانی پیامبر[ در مدینه ،خطیوط کلیی حیوادث و حتیی
برخی جزئیات را نیز میتوان بازیابی کرد.
پس این پاسخی به شکاکیت افراطی وَ نْزبُرو ،کِرونِه و کوک و پییروان ضیعیفتیر
از
خودشان است .دیدگاه وَ نْزبُرو در کتا مطالعیات قرآنیی و دییدگاه کِرونِیه و کیوک در
کتا هاجریسیم ،تنها مصداقی از یک گرایش است که گهگاه و از روزگیار اومانیسیم
تیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاکنون
به نظر میرسد عرصیۀ تیاریخنگیار اروپیایی را تسیخیر کیرده اسیتِ .بیرنهیم در
کتیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا
مقدمییها بییر توششناسییی تییاتییی ( )Lehrbuch der historischen Methodeآن را
اینگونه توصیف میکند:

گذشتۀ کامال متااوت بر یک بوم خالی نقاشی ،جذابیت خاصی برا ایین دسیته
1
از محققان داشته است.

اگر چیز وجود داشته باشد که به سب آن وَ نْزبُرو ،کِرونِه و کیوک را سیرزنش
و نقد کنیم ،بیتوجهی آنهیا بیه ایین اصی روششناسیانۀ صیحی ،و کامی اسیت کیه
توسط ِبرنهیم بنیان نهاده شده است.
اما درست همانطور که ِبکِیر پذیرفتیه ال ِمینس ،او و نسی او را تشیویق کیرده و
مسئلۀ سیره را در جایگاهی کامال جدید قرار داده است 2 ،میا نییز بایید بپیذیریم ایین
متاکران منتقد ،چند ویژگی کلید روایات صدر اسالم را به ما یادآور کردهاند:
_ روایات در مسیر طیوالنی نقی شیان از راو اصیلی تیا گردآورنیدۀ هیر اثیر،
فرآیند تغییر را طی کردهاند (نُت).
_ وقایعنگار (قطعی) در منیابع تیاریخی موجیود ،دانیش انتقیا یافتیه از دوران
باسییتان را حاییظ نمیییکنیید .تییاریخهییا مییورد بحییث گمانییهزن ییهییایی اسییت
که توسط عالمانی از طبقۀ ابیناسیحاق ییا واقید ییا پیشتیر از همیه ،زهیر
صیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییورت
گرفته است (نُت) که برخی از آنها بر پایۀ تاسییرهیا نادرسیت از کناییههیا
قرآنییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
اسییت (کِرونِییه) .بنییابراین ،تییاریخهییا متاییاوت و غلییط در منییابع تییاریخی
تعج آور نیست.
_ بعضی رواییات ،بیهوییژه برخیی از اخبیار مربیوط بیه وقیایع قبی از هجیرت،
افسانها و حیاو قصیهانید (کِرونِیه) ،حتیی اگیر توسیط افیراد مورداعتمیاد
چون عروه (مثال روایت مربوط به تجربۀ نخستین وحیی ،و نیه رواییت مربیوط
به دو هجرت!) نق شده باشند .بنابراین با چنیین رواییاتی بایید بیا نهاییت دقیت
برخورد کرد.
_ جزئیات معتبر ،اگر از متون افسیانها اسیتخراج شیوند ،اصیوال نبایید واقعیی
تلقییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
گردند (کِرونِه).
_ در نهاییت ،بیرا ای ینکیه مثییالی عینیی ارائیه ده ییم ،تحلیی اِسییناد بیه تنهییایی
منبیع ییک راو ییا
برا تاریخگذار ِ یک روایت (کوک) ییا بیرا ییافتن دقیی ِق
ِ
ویراستار کافی نیست.
نُتِ ،کرو ِنه و کوک برا جل توجه ما به سو این مسیائ و ییادآور بسییار
 .1بِرنهیم (.)525- 521 ،521 :5413
نقد :جریان شکاکیت افراطی بایستی به نقدها منصاانه و واقعبینانۀ برنهیم پاسخ دهند.
 .2بِکِر (.)624 :5453

مسائ ِ دیگر ،بیتردید شایسته تحسیناند.
نتیجهگیر
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دربارۀ دییدگاههیا گرگیور شیوئلر ،برخیی نکیات در ایین نوشیتار ،شیایان ذکیر
است:
 .5شوئلر در تحلی ها خود دربارۀ اعتبار روایات ،به میراث اهی سینت بسینده
کرده و به منابع کهن و میراث غنی شیعه بیتوجه بوده است.
 .6و معتقیید اسییت م ییتییوان مییتن سییر اب ی اسیحا را از رو اخبییار کییه بییا
اجازۀ او نق شده و در جوامیع رواییی پیس از او (از جملیه طبیر  ،ابینهشیام ییا
عطارد ) حاظ شیده اسیت بازییابی نمیود و بیا شییوها مشیابه مییتیوان دسیتکم
مااد تقریبی اخبار را که به زهیر (م569ق296 /م) [یعنیی ییک نسی قبی  ،ییا
حتی مایاد تقریبیی اخبیار کیه بیه عیرو بین زبییر (م 49ق256 /م ییا چنید سیا
بعد) برمیگردد بازآفرینی نمود .ایین دییدگاه شیوئلر از نظیر اندیشیمندان مسیلمان،
مثبت ارزیابی میشود.
 .3دیدگاهها شوئلر در جهیت هیمگراییی بیشیتر مییان نظرییات سینتگراییان و
تجدیدنظرطلبان و ردّ دیدگاهها افراطی شکّاکان نوین ،در میان اندیشمندان غربیی
تأثیر بسزا داشته اسیت کیه ایین نییز از نکیات مثبیت پیژوهشهیا و بیه لحیاظ
روششناسی به شمار میرود.
 .9شوئلر با مرور اجمالی ،اما نسبتا کام و انتقاد بیر آثیار سییرهپژوهیی و
جریانها معاصر غربی در این حوزه از قیرن نیوزدهم مییالد تیا دورۀ کنیونی،
به خوبی توانسته جریانشناسی مناسی و واقیعبینانیها از سییرهپژوهیی غربیی را
به خواننده ارائه دهد که نشیان از تسیلط و اشیراف علمیی و بیر مباحیث یادشیده
دارد.
 .1گرگیور شیوئلر و دیگیر سیییرهپژوهیان بیه منبیع بییودن قیرآن و سییرۀ قرآنییی
حضرت محمد توجه نشان ندادند و یکسر از حدیث شروع کردند.
 .2تردییید در اصیی وجییود حضییرت محمیید در برخییی انگییارههییا شییکاکان
افراطی در تعارض با میراث فرا اسالمی اسیت و ایین غالیت ییا عنیاد طرفیداران
اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین پنیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییداره
را میرساند.
 .2دیدگاه برنهیم منطقی و در همسویی با نظریۀ حدیثپژوهان مسلمان است.
 .2تئور مناخیم قسطر پایۀ دیدگاه بیرنهیم اسیت و ضیرورت داشیت شیوئلر بیه
پیوند این دو اشاره میکرد.
 .4نقدها سرجینت بر دیدگاه کرونه در کتا هاجریسم انعکاس نیافته است.
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