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پارههای

اسالم شناسئ 7
آخرالزمانپژوهی

در مطالعات اسالمشناسی غربی

دیگرناگشتهها
محمدحسین رفیعی

در ورای کالبــد مطالعــات اســامی غربیــان در بــارۀ موضــوع ســیره نبــوی
و تاریــخ صــدر اســام در طــول یک قــرن اخیر ،مســئله آخرالزمــان و ظهور

چکیده :در ورای کالبد مطالعات اسالمی غربیان حول موضوع
سیره نبوی و تاریخ صدر اسالم در طول یک قرن اخیر ،مساله
آخرالزمان و ظهور موعود یکی از موضوعات کلیدی است که
می تواند وجه افتراق تلقی گردد .بــه عبارت دیگر ،توجه یا
عدم توجه به موضوع آخرالزمان ،مطالعات اسالم شناسان
را به دو گروه تقسیم کرده است .نویسنده در این نوبت از پاره
های اسالم شناسی ،تالش نموده است ضمن ارائه تاریخچه
ای از روند مطالعات اســام شناسی حول محور آخرالزمان،
به چرایی و کیفیت مواجهه غربیان با این موضوع بپردازد .در
راستای این هدف ،به عنوان مقدمه ،تاریخچه نخستین تالش
های اسالم شناسان غربی در شــناخت مفهوم آخرالزمان و
تأثیر آن در وقایع اسالم را بیان می دارد.
کلیدواژه :آخرالزمان پژوهــی ،آخرالزمان ،ظهور موعود،
مطالعات اسالم شناسی ،اسالم شناســی غربی ،مطالعات
اسالم شناسان غربی.
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موعــود یکــی از موضوعــات کلیدی و حساســی اســت کــه میتواند وجه
افتــراق باشــد .به عبارت دیگر توجه یا عــدم توجه به موضوع آخرالزمان را
مطالعات اسالمشناســان را به دو گروه تقســیم کرده است .گروهی بیش
از آنکــه تحــت تأثیر متون متاخــری کــه ارائهدهنده تصویــری آخرالزمانی
از اســام هســتند ،باشــند ،میکوشــند بــا اتــکا بــه متــون متقــدم ســنت
اســامی ،چهرهای واقعی ،اینجهانی و عینی از وقایع قرون تاریخ اسالم
ارائــه کننــد .موضوعاتــی همچــون شــیوه حیــات مســلمین صدر اســام
در مدینــه و مکــه یــا تحلیــل عینیتگرایانــه جنبشها و تحــوالت جهان
اســام در قرون نخســتین را میتوان از مهمترین عالئق این گروه برشمرد.
در حقیقــت بیشــتر مطالعــات اســامی نیمه دوم قــرن بیســتم تاکنون در
قالــب دســته نخســت میگنجــد ،در حالــی که پژوهشــگران نــه چندان
همدل تاریخ اســام که پیش از نســل کنونی مشــغول فعالیت بودند ،به
موضوع آخرالزمان عالقه بیشتری نشان دادهاند .در این نوبت از پارههای
اسالمشناســی ،تــاش خواهیــم کــرد ضمــن ارائــه تاریخچ ـهای از رونــد
مطالعــات اسالمشناســی در بــارۀ محــور آخرالزمان ،به چرایــی و کیفیت
مواجهــه غربیــان با این موضوع بپردازیم .در این راســتا بررســی تاریخچه
نخســتین تالشهای اسالمشناسان غربی در شناخت مفهوم آخرالزمان
و تأثیر آن در وقایع تاریخ اسالم به عنوان مقدمهای برای این بحث خالی
از لطف نیست.

61

پارههای اسالم شناسی ()7

در ایــن نوبــت از پارههای
اسالمشناســی ،تــاش
خواهیــم کرد ضمــن ارائه
تاریخچهایازروندمطالعات
اسالمشناسی دربارۀ محور
آخرالزمــان ،بــه چرایی و
کیفیــت مواجهــه غربیان
با این موضــوع بپردازیم.

دیگــرناگشتهها

کریستین اسنوک هرخرونیه نخستین

مخالفت معاصرانش قرار گرفت 5.وی همچنین در اظهارنظری عجیب
ً
کــه اخیــرا نیــز دوباره مورد توجــه قرار گرفته ،مدعی شــد جمع قرآن توســط

کــه دربــارۀ قیــام مهــدی ســودانی

خلیفه اموی عبدالملک انجام شده و حجاج بن یوسف نقش مهمی در

نگاشــت ،به احادیثی از پیامبر(ص)

این امر داشــته است .کاسانووا تحت تأثیر آلویس اشپرنگر در باب زندگی

اشــاره کــرد کــه بــه پایــان قریبالوقوع

جاودانــی ســؤالی را طرح کــرد که فــارغ از ظاهر جنجالبرانگیــزش ناظر به

جهــان اشــاره داشــت .هرخرونیــه

جایگاه و خاســتگاه وجوه آخرالزمانی در ســنت اســامی بود :آیا اوصاف

بــا توجــه بــه ایــن احادیــث ،نابــاوری

آخرالزمانــی آموز ههــای محمــد(ص) ابــزاری بــرای ارعــاب اعراب بــوده تا

مســلمین از وفــات پیامبــر(ص) و

بــر آنهــا تفوق یابــد یا مرگ محمــد(ص) پیــش از آخرالزمان توســط ابوبکر،

واکنــش عمر بن خطاب را در پرتو این

عثمان و دیگر یارانش تحریف یا حذف گردیده است؟

پژوهشــگری بود کــه در مقدمه کتابی

نگاه تعبیر کرد و معتقد بود مســلمین
گمــان میکردنــد بــا توجــه بــه نزدیکی
آخرالزمــان ،پیامبــر نیــز تــا بــدان روز

درکنارشان خواهد بود 1.هرخرونیه چند سال بعد و در واکنش به تصویری
کــه هوبــرت گریم از پیامبــر(ص) به عنوان یــک اصالحگــر اجتماعی ارائه
کرده بود ،کوشــید بر وجوهی از احادیث نبوی تأ کید ورزد که ظهور اســام
را یکی از عالئم آخرالزمان و محمد(ص) را پیامبر آخرالزمان معرفی کرده
بــود .هرخرونیه با اشــاره به احادیثی که «ســاعة» را شــرح مــیداد و از وقوع
پرهیبــت و ســهمگین آن خبــر مــیداد ،تالش کرد نشــان دهد کــه اعتقاد
بــه داوری در روز پســین چقــدر در تضــاد با تصویــری قرار دارد کــه گریم از
آموزههــای پیامبــر(ص) ارائــه کــرده اســت 2.انــدک زمانی بعد ،پژوهشــگر
سرشــناس کتاب مقدس ،فرانتس ُبل تفســیری مشابه از جایگاه بنیادین
«قضــاوت در روز قیامــت» در اصــول عقایــد اســامی ســخن گفــت 3.او
معتقــد بود که این مفهوم تحت تأثیرهای مســیحیت بــر آراء پیامبر(ص)
ایجاد شــده و از اســاس او قصدی برای عرضه دینی جدید نداشته ،بلکه
در پرتــو نیکاندیشــی ذاتــی و ســیرت اصالحگرانــهای کــه در میــان عرب
شهرت داشت ،میکوشید با یادآوری روز جزا و عقوبت گناهان از اشاعه
منکرات در جامعه مکه جلوگیری کند .از منظر ُبل ،تنها استقبال مردم از
اوصاف روز جزاء و پذیرشی که در میانشان ایجاد کرده بود ،باعث شد تا
وی به سوی عرضه دینی جدید گرایش پیدا کند .پاول کاسانووا چند سال
پس از انتشــار آراء ُبل ،آراء او را به شــکلی منســجمتر در پژوهشــی مستقل
ً
ارائه کرد و مدعی شــد اساســا محمد(ص) پیامبری آخرالزمانی است که
آموزههایــش بــر پایــان قریبالوقــوع جهــان اشــاره دارد 4.آراء او بســیار مورد

در حقیقــت کاســانووا بــاب تــازهای را میــان پژوهشــگران تار یــخ صــدر
اســام گشود که نهایت جهد خود را برای ایجاد ارتباطی میان آموزههای
پیامبر(ص) با مســیحیت به کار گرفته بودند .مســئله جعل و تحریف تا
آن زمان به صورت جدی در اســتنتاجات این گروه دخالت داده نشــده
بــود و متــون موجــود در ســنت اســامی مرجعی بــرای داوری فرض شــده
بود .این مســیر پژوهشــی را چهرههایی همچون هرمان ریماروس و آلبرت
ً
شوایتســر پی گرفتند و در ســنوات پایانی قرن نوزدهم ،تقریبا هیچ شــکی
میــان پژوهشــگران تطبیقــی کتــاب مقدس و قــرآن در بــاب اصالتهای
مســیحی آموزههــای اســام وجود نداشــت .وجه تــازهای بــر تطبیق میان
اســام و مســیحیت در موضــوع آموز ههــای آخرالزمانــی ،زمانــی پدید آمد
کــه یافتههــای زبانشناســانه زبانهای شــرقی نیــز به میان آمــد .این مهم
از طریــقهاینر یــش ِاوالــد محقــق گردیــد کــه اســتاد مســتقیم چهرههای
مطرح اسالمشناســی اروپایی همچون تئودور نولدکه و یولیوس ولهاوزن
بــود .مطالعــات وی از میزان غلظت و یکپارچگی مطالعات پیشــینیان
دربارۀ ذات مسیحی آموزههای اسالمی کاست و با بهکارگیری روشهای
نوینــی کــه تا بدان روز به مطالعات ادیان شــرقی وارد نشــده بــود ،راهی نو
را فراروی پژوهشــگران گذاشــت 6.شــاید بتوان پژوهشهای اوالد را نقطه
عطفــی در تغییــر نــگاه کالمــی پژوهشــگران به نــگاه تاریخی دانســت که
در ســطور فــوق آن را وجه تمایــزی مهم میان پژوهشهای اسالمشناســی
غربیان دانســتیم .نولدکه همچون اســتادش که کوشیده بود وجوه عینی
و تاریخــی کتــاب مقــدس را بنمایانــد ،در تاریخــی کــه بــر قــرآن نوشــت
آن را بــه مثابــه یــک کتاب تاریخی بررســی کــرد .رویکرد نولدکــه عالوه بر

1. Hurgronje, “Der Mahdi,” 26. Reprinted in Hurgronje, Verspreide geschriften, 1:
145–81.
2. Hurgronje, “Une nouvelle biographie de Mohammed.” Reprinted in Hurgronje, Verspreide geschriften, 1: 319–62.
3. Buhl, Das Leben Muhammeds, 126–27. Originally published in 1903 as Buhl, Mu-

Paris: P. Gauthier, 1911–24.
5. Gottheil, “The Beginnings of Islam”; Z. [sic], “Review of Paul Casanova, Mohammed”; M. B. [sic], “Review of Paul Casanova, Mohammed”; McNeile, “Review of
Paul Casanova, Mohammed”; Bergsträsser and Pretzl, Geschichte des Qorāns III,
6–8; Bell, Introduction to the Qurān, 46–47; Bell and Watt, Bell’s Introduction to
the Qurʾān, 53–54.

hammeds liv, and recently republished in 1998, in which see 96–97. Buhl, Das Leben
Muhammeds, esp. 132–33, 144–45, 157; Buhl, Muhammeds liv (1998), 98, 104–5,

 .6در باب مخالفتهای جدی پژوهشگران منتقد اوالد ،بهویژه همدالن مکتب توبینگن ر.ک به:

113. Here Buhl is especially influenced by Hurgronje, “De Islam,” 263; reprinted in

Davies, Heinrich Ewald, 23, 36–40, 63–64, 68–71; Fück, Die arabischen Studien in

;Hurgronje, Verspreide geschriften, 1: 206. Buhl, Das Leben Muhammeds, 196–97

Europa, 167, 217; Harris, The Tübingen School, 43–48; Baird, History of New Tes-

Buhl, Muhammeds liv (1998), 138–39.

tament Research, 1: 287–93; Hurgronje, “Theodor Nöldeke,” 245; Preissler, “Die

4. Casanova, Paul. Mohammed et la fin du monde: Étude critique sur l’Islam primitif.
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تأثیرپذیــری از مطالعــات اســتادش ،از جو پوزیتیویســتی و عینیتگرای

پیامبر اســام نســبت داده اســت 9.مهمتریــن منتقد این نوع نــگاه رودی
َپــرت بــود کــه در زندگینامــه مختصری که بــرای پیامبر(ص) نگاشــت،

ایــن رویکــرد میکوشــید تاریــخ قــرآن و حــوادث صدر اســام را بــر مبنای

نســبت به برداش ـتهای تعمیمگرا از چند ســوره قرآن بر کلیت اندیشــه و

شــواهد عینی بازســازی و روایت کند .طبیعی بود کــه در چنین فضایی

پیــام دعــوت محمــد(ص) هشــدار داد .او معتقد بود که تمام  48ســوره

مطالعــات هرمنوتیک و مفســرانهای همچون آثار کاســانووا هیچ جایگاه

مکــی که نولدکه اشــاره کرده اســت ،حاوی گزارههای آخرالزمانی اســت

و اعتبــاری در نــگاه پژوهشــگران نمییافــت .رژی بالشــر اسالمشــناس

و ایــن مســئله نشــانگر عمــق آنهــا در آموزههای اولیه اســام اســت .پرت

دیگــری بــود کــه بــه بحــث آراء آخرالزمانــی در صدر اســام پرداخــت .او

ضمــن تأییــد تأ کیــدات بــل و وات بر نفــس توحیــدی و رحمانی دعوت

معتقــد بــود اعتقاد به روز بازپســین و جزا در اثر مهاجــرت پیامبر(ص) به

پیامبر در مکه ،از بیتوجهی آنها به وجوه اعقابآمیز و هشداردهنده این

مدینه و مواجهه با شــرایط جدید پدیدار شــده اســت 7.از ســوی دیگر تور

آموزهها انتقاد کرد .چنین به نظر میرسید که دغدغههای جغرافیایی و

آندرائــه برخــاف ذهنیــت تاریخمند اســافش ،معتقد بود اعتقــاد به روز

مذهبی این نســل از اســامپژوهان انگلیسی ناظر به تأ کید بر وجوه تشابه

جــزاء یکــی از مبانــی مهــم عقاید توحیــدی پیامبــر(ص) بوده و اشــارات

ادیان توحیدی اسالم ومسیحیت تدوین شده بود .بل ،وات و متأثرین از

صریح آیات مکی و مدنی به آن ،نشــانگر این مطلب اســت که نمیتوان

آنها میکوشــیدند پیامبر اســام را همچون مسیح یک مصلح اجتماعی

آن را منوط به بخش خاصی از تاریخ حیات پیامبر یا وقایع صدر اســام

تعریف کنند که با اشاعه آموزههای توحیدیاش ،تصویری اینجهانی،
ً
خردورز و عملگرا برای مســیحیان اروپایی مییافت .این نوع نگاه قطعا

نقض کرد و آورد که در هیچ یک از احادیث و آیات آخرالزمانی اشارهای

در نقطه مقابل تصویر خشــن ،محیرالعقول و هراسندهای قرار داشت که

بــه وقــوع آن در زمان حیات پیامبر(ص) نشــده اســت 8.پژوهــش آندرائه
حلقــه وصلی میان آثاری بود که به وجه آخرالزمانی اســام میپرداختند

نســل پیشــین اســامپژوهان از دعوت پیامبر ارائه کرده بودند .فرانســیس
ُ
پیتــرز ،تیلمــان نیجــل و میکلــس مورینــی نیــز از محققان دیگــری بودند
کــه بــا پیــروی از وات و بــل تــاش کردنــد بــا اســتناد بــه ُبعــد زمانــی وقوع

ریچارد بل در کتابش خاســتگاه اســام و محیط مســیحی که مجموعه

آخرالزمــان در آموز ههــای اولیــه اســامی ،از مستمســکات مخالفانــی که

ســخنرانیهایش در ســال  1925را در خود جای داده بود ،کوشــید وجوه

از پیامبــر تصویــری خشــونتطلبانه ارائــه میکردنــد بکاهند .در اشــاره

توحیدی و اخالقی آموزههای پیامبر را پررنگ سازد .دیگر اسالمشناسان

بــه همراهــان رویکــرد همدالنــه به آموزههــای توحیــدی پیامبــر(ص) ،بد

ِبــل را یکــی از شــیفتگان شــخصیت پیامبــر(ص) دانســتهاند کــه عالقه

نیســت اشــارهای به اثر پرمخاطب و بســیار محبوب کارن آرمسترانگ در

حاکــم بــر فضــای آ کادمیک قــرن نوزدهــم نیز متأثر بــود .نولدکــه در قالب

دانســت .وی همچنین هوشــمندانه بخــش مهمی از تئوری کاســانووا را

و دیگــر پژوهشهــا که میکوشــیدند وجوه تــازهای از اســام را ارائه کنند.
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وی بــر داور یهایــش نســبت به تاریخ اســام تأثیرگذاشــته اســت .راه بل
ً
را مونتگومــری وات ادامــه داد و تصویــری تمامــا اجتماعــی و عینــی از

آخرالزمانی دعوت محمد(ص) را حاشیهای بر متن توحیدی آن دانسته

پیامبــر ارائه کرد تا چهره رعبآور آخرالزمانیای که هرخرونیه و کاســانووا

بــود ،پیامبــر را قهرمــان مردمان فقیــر و برانگیزاننده خشــم مظلومان علیه

میکوشــیدند از اســام ارائه کنند ،به کلی به فراموشی سپرده شود .وات

ظالمــان و ســتمگران قر یــش تصویــر کــرده بــود .فضــل الرحمــان نیز که

کوشــید اشــارات قرآنی به روز جــزاء و بادافره خاطیان را بــه مقاومت کفار

خــود دغدغههای اصالحگرانهای داشــت ،با اشــاره به فاصلــه زیاد پایان

مکــه در برابــر دعــوت پیامبر(ص) ارتبــاط دهد .به عبــارت دیگر تهدید و

جهــان کــه در آیــات قرآن منعکس شــده ،پیام اســام را ناظر بــه دو حوزه

ارعاب مخالفان و دشــمنان دعوت پیامبر به جزای روز بازپســین ،جزئی

اخالقــی و مســئولیتپذیری اجتماعــی دانســته بــود .طــارق رمضــان و

از مبانــی دعــوت وی نبــوده و میتوان آن را نتیجهــای پرهیزناپذیر از روند

اروینگ تســایتلین نیز از متأخرترین پژوهشگرانی هستند که کوشیدهاند

تبلیغ و دعوت در فضای اجتماعی شهر مکه دانست .مونتگومری وات

بــر وجوهــی از آموز ههــای پیامبــر(ص) تأ کیــد ورزند که مصــارف خاصی

بهخوبی توانســت مســیر اســتادش ِبل را در ارائه تصویری مثبت ،مصلح

در جهــان معاصــر دارد و هر چه بیشــتر در این مســیر قلــم زدهاند ،از وجوه

و اهــل گفتگــو از پیامبر(ص) تکمیــل کند ،تا بدان جا کــه منتقدان این

باب حیات پیامبر(ص) اشــارهای داشــته باشــیم .او که به تمامی وجوه
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آخرالزمانی عقاید اسالمی فاصله گرفتهاند.
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