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ــر ناگشته ها دیگ

گرایش های اسالم هراســانه پدیــد آورده  اما آبشــخور مناســبی برای جــوالن 
کان پس از احراز عدم صحت و اصالت منابع  است. دغدغه اصلی شکا
حدیثی - تاریخی اسالمی، یافتن شواهدی ملموس و عینی خارج از دایرۀ 
این روایات است. به دیگر سخن در نگاه این افراد، وجود واقعی و تاریخی 
عمر بن خطاب محرز نخواهد شد، مگر با یافتن کتیبه ای ِگلی از نیمه دوم 
قرن اول هجری که اخیرًا در کنکاش های باستان شناســی صحرای نگب 
در سرزمین فلسطین به دست آمده و نام عمر بر آن حک شده است. گروه 
دیگر اما با حفظ رویکرد خوش بینانه به منابع حدیثی - تاریخی اسالمی، 
به دنبال کشف »هستۀ حقیقی« روایات هستند. منظور از »هستۀ حقیقی« 
روایــات، نزدیک تریــن گونــۀ روایــی ممکــن بــه گونــه منقــول از راوی اصلی 
گر روایتی خاص از طریق عروه بن زبیر به ابن شهاب  است. به دیگر سخن ا
زهــری رســیده و از آن پس در شــاخه های متعــدد روایــی، در منابع و متون 
قرون چهارم و پنجم هجری روایت شده، این محققان تالش می کنند با به 
کلمات و عبارات  کارگیری ابزارها و روش های بســیار زمان بر و جانکاه، به 
ابن شهاب زهری یا عروه بن زبیر دست یابند. برای این محققان که از تمام 
ابزارهــای مقایســه ای، آماری، زبان شناســی و... برای نیــل به مقصود خود 
بهره می گیرند، ســنوات پایانی قرن اول هجری »آستانه ای طالیی« قلمداد 
می شــود و می کوشــند به گونۀ روایی منحصربه فردی دست یابند که در آن 

زمان نقل محافل حدیثی حجاز و عراق بوده است.

در ســال های اخیــر بــه همت عالقمنــدان و پژوهشــگران بومی کــه به روش 
و آخریــن تحــوالت ایــن جریــان پژوهشــی در غرب توجــه داشــتند، تصویر 
جامعــی از رویکــرد همدالنــه بــه ســنت اســالمی بــه جامعــه علمــی کشــور 

سال هاست روند شکل گیری پژوهش ها و مطالعات علمی در زمینه تاریخ 
صدر اســالم در مغرب زمین، بســیار ســریع تر و جذاب تر از دیگر حوزه های 
پژوهشــی در حال پیگیری اســت. ســالیانه کتب، مقاالت و پژوهش های 
متعددی منتشر می شود که هرکدام با توجه به دامنه گسترده عالقه مندی 
و تأثیرگذاری، از اقبال و توجه بســیاری در سراســر جهان برخوردار اســت. 
شاید به دشواری بتوان نمونه مشابهی برای جناح بندی و رقابت دو رویکرد 
گون علمی متفاوت به ســنت اســالمی که در حوزه تاریخ صدر اسالم  گونا
پدیــد آمده را در بــاب دیگر موضوعات و دوره های تاریخی مشــاهده کرد. 
اهمیت و حساســیت موضوع، رقابت دیرینه جهان مسیحیت با اسالم و 
که این مطالعات در شناخت نوین غربیان از ساختارهای فکری و  نقشی 
اجتماعی مســلمین ایفا می کننــد، از عوامل متعدد توجه بــه این بخش از 
مطالعات تاریخ اسالم است. ما در شماره نخست پاره های اسالم شناسی 
و به بهانه بررســی مقاله ای دربارۀ روند نقل احادیث فتوح شــام اشاره کرده 
بودیم که برای ارائه تصویری مناســب از طیف های مختلف پژوهشــگران 
غربــی در مواجهــه با میراث حدیثی اســالم در قرون اولیه، بایــد به دو گروه 
کیت به سنت اسالمی،  ک اشــاره کرد. اگرچه ســابقه شــکا همدل و شــکا
ک مورد  ســابقه چندین قرن در میان مسیحیان دارد، اما پژوهشگران شکا
کز پژوهشــی و  بحــث ما، در ســه دهه آخر قرن بیســتم بســیار مــورد توجه مرا
گرفتند. آنها اساســًا وجود هرگونه  حتی شــبکه ها و رســانه های غربی قــرار 
کرده و آن را »مرده  اعتبار و اصالتی را برای روایات ســیره و صدر اســالم رد 
یــگ حقیقتــی محو شــده«1 می خواندنــد. اگرچــه باید در نظر داشــت که  ر
کاماًل مجزا از بحث های عقیدتی و اسالم هراسانه غربی بوده،  رویکرد آنها 

1. Debris of obliterated facts.

 پـاره هـای 
اســالم شنـــــاسی )4(

 اسالم شناسی در غرب)1(:
 بررسی آثار رابرت هویلند

نوشتار حاضر مشتمل بر معرفی برخی مقاالت التین در حوزه مطالعات اسالمی است که تاکنون ترجمه و منتشر نشده اند. نویسنده در نوشتار حاضر تالش 
دارد در راستای معرفی مقاالت، به اختصار محتوای هر یک از مقاالت را مورد مداقه قرار دهد. مقاالت این شماره که بررسی آثار رابرت هویلند اختصاص دارند 
عبارتند از: 1.اسالم از نگاه دیگران: بررسی مأخذشناختی منابع مسیحی، یهودی و زرتشتی درباب اسالم ؛ 2. قدیمی ترین آثار مسیحی در باب محمد)ص(؛ 
3. متون تازه یاب در باب دولت در صدر اسالم؛ 4.نگارش زندگی نامه محمد)ص( : مشکالت و راه حل ها                                                                           

دیگر ناگشته هامحمدحسین رفیعی
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آثار حدیثی و تاریخی ســنت اســالمی معرفی کنند. اگرچه سخنان کرونه 
و کوک در ســنت اسالم شناســی غربی)مســیحی( چندان تازگی نداشت 
و پیــش از او طیــف گســترده ای از کایتانــی و بکــر گرفتــه تــا جــان ونزبرو در 
عدم وثاقت منابع اســالمی ســخن می گفتند، اهمیت کتاب  هاجریســم، 
کان می توانستند بدان  تالشی عملیاتی برای شناخت منابعی بود که شکا
گردی طوالنی مدت نزد پاتریشیا  اعتماد کنند. رابرت هویلند که سابقه شا
کرونه داشــت، در اولین و مهم ترین کتابش »اســالم از نگاه دیگران: بررسی 
مأخذشــناختی منابع مســیحی، یهودی و زرتشــتی درباب اســالم« تالش 
کرد فرضیه مطرح شده در کتاب هاجریسم را در عمل بررسی کند. آنچه در 
پی می آید گزارشــی از این کتاب در ســنت اســالم پژوهی غربی است و در 

ادامه دیگر آثار وی نقد و بررسی خواهد شد.

کــه از طریق کتب متعــدد، مقــاالت ناقدانه و  ارائه شــده اســت. تصویــری 
حتــی پژوهش های مشــترک در داخل کشــور پدید آمد و در بعضــی از موارد 
زمینه ســاز تأثیــرات مثبتــی شــد، امــا در ســوی دیگــر ماجــرا اســالم پژوهان 
ک به منابع حدیثی و تاریخی اسالمی، چندان مورد توجه  ناهمدل و شــکا
و شــناخت قــرار نگرفته اند. طبیعی اســت که اصلی ترین دلیــل را می توان 
در موضع گیری هــای تنــد و معاندانــه ایــن جریــان جســتجو کرد، امــا بدون 
شــک بررســی دقیــق انتقادات ایــن گروه و شــناخت بی طرفانــه تالش های 
گفته  عالمانه پژوهشگران معتدل تر این جریان خالی از فایده نخواهد بود. نا
پیداســت که در این نوشــتار قصدی بر داوری یا نقد مطالب موجود در آثار 
یــم و ایــن مهم را بــه متخصصان امــر واگذاشــته ایم، اما بدیهی  علمــی ندار
است که پیش از نقد، باید شناختی جامع از موضوع نقد به دست آورد.  از 
این رو این شــماره از پاره های اســالم شناسی را به بررسی آثار رابرت هویلند 
]Robert G.Hoyland[ اختصاص داده ایم. رابرت هویلند استاد مطالعات 
کسفورد، سینت اندروز و... است که سال هاست  اسالم شناسی دانشگاه آ
پژوهش های خود را به بررسی مأخذشناسانه تاریخ صدر اسالم اختصاص 
داده اســت. تــالش او بــرای معرفــی و بازشناســی منابــع غیراســالمی قابــل 
اســتفاده در شــناخت تاریــخ صــدر اســالم، قــرآن و ســیره منجر بــه تألیف 
چندین کتاب و مقاله متعدد شــده اســت که در ادامه به بررســی و معرفی 
آنهــا خواهیم پرداخت.2 اما پیــش از آن باید به معرفی جریانی پرداخت که 

هویلند یکی از نمایندگان اصلی آن محسوب می شود.  

شاید بتوان یکی از نقاط عطف و اتفاقات هویت بخش جریان ناهمدل با 
ســنت حدیثی اســالمی که در اعتبار آن منابع برای شــناخت تاریخ صدر 
اســالم تشــکیک می کردند را انتشار کتاب »هاجریسم« اثر پاتریشیا کرونه و 
که در ســال 1977 منتشــر شــد، برآمده  مایکل کوک دانســت. این کتاب  
از ســنت فکری دیرپایی در جهان مســیحیت بود که تــالش می کرد وجود 
پیامبر)ص( را زیر ســؤال ببرد و آن را غیرحقیقی و برســاخته اعراب بداند. 
آن دو تن در اثر خویش تالش کردند اهمیت و گستردگی منابع غیراسالمی 
را برای شناخت منابع صدر اسالم نشان دهند و جایگزینی مناسب برای 

2. Robert G.Hoyland, Seeing Islam as Others Saw it. A survey and analysis of the Chris-

tian, Jewish and Zoroastrian writings on Islam (Darwin; Princeton, 1997); Arabia and 

the Arabs from the Bronze Age to the Coming of Islam (Routledge; London, 2001); Mus-

lims and Others in early Islamic society (Ashgate; Aldershot, 2004); Islamic Reflections 

and Arabic Musings ed. with Dr. Philip Kennedy, (Oxbow; Oxford, 2004). Swords and 

Sword makers in Medieval Islam; with Brian Gilmour (Oxbow; Oxford, 2004); seeing 

the face, seeing the soul. The art of physiognomy in the Classical and Islamic Worlds 

with Simon Swain et al (Oxford University Press, 2007); ‘The content and context of 

early Arabic inscriptions', Jerusalem Studies in Arabic and Islam 21 (1997). 'The ear-

liest christian writings on Muhammad: an appraisal' in H. Motzki ed., The Biography 

of Muhammad (Leiden, 2000). 'Epigraphy', 10,000-word entry in Encyclopaedia of the 

Qur'an (Leiden, 2002). ‘Language and Identity: the twin histories of Arabic and Arama-

ic', Scripta Israelica Classica 23 (2003). "History, Fiction and Authorship in the first 

centuries of Islam"; Writing and Representation in Medieval Islam; Julia Bray (ed); 

Routledge; 16-46 (2006) "New Documentary Texts and the Early Islamic State"; Bulle-

tin of the School of Oriental and African Studies; 69(3):395-416 (2006)
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65 148سال بیست و پنجم،مشارۀچهارم، مهـــــروآبــان1393

ــر ناگشته ها دیگ

کرده اند. آغاز  یافت هایی هرچند مقطعی و ناقص را از اسالم عرضه  و در
که  یخ ظهور اسالم همراه شد و پایان آن زمانی است  این بازه زمانی با تار
مســلمین به هویتی نســبی از خود و دیگری در مناسبات سیاسی جهان 
دربــاره خــود دســت یافته بودنــد. هویلنــد معتقد اســت که در ســال های 
پایانــی قرن هشــتم میــالدی/دوم هجــری، مهم ترین منابــع هویت بخش 
مسلمین تولید شده بود؛ کتاب هایی همچون سیره ابن اسحق )م.767 
میــالدی(، تفســیر مقاتــل بن ســلیمان )م.767(، فقــه ابوحنیفه و مالک 
بــن انــس )م. 767 و 795( و مجامــع حدیثی عبداهلل بن عون و معمر بن 
رشید و حتی فقه اللغه سیبویه )م.793(. از سوی دیگر هویلند به دلیل 
ی از ســیریل  کرده اســت. او به پیرو دیگری نیز این بازه زمانی را انتخاب 
یخ نگاری جهانی در ســنت  َمنگــو، این بازه زمانی را »گسســت بزرگ« تار
یخ نگاری اســالمی نیز به  هلنی قلمداد می کند. از ســوی دیگر ســنت تار
دلیــل رواج ســنت نقــل شــفاهی و فقــدان متــون مکتوب، دچــار ضعف 

کم نظیــر از اطالعــات مأخذشــناختی  کتــاب مجموعــه ای اســت  3ایــن 

کتــاب از لــزوم مطالعات  یــخ صدر اســالم. هویلنــد در این  مرتبــط بــا تار
یــخ اســالم ســخن گفتــه و عــدم وقــوف بــر  بینارشــته ای در مطالعــات تار
تمــام منابــع و مآخــذ مطالعاتــی را یکــی از نقــاط ضعــف پژوهش هــای 
کــه  یــخ صــدر اســالم انگاشــته اســت. حقیقــت آن اســت  پیشــینی تار
کاهــن چنــد دهه قبــل در مقالــه ای مفصل،  کلــود  یخ پــژوه فرانســوی،  تار
یخی هشــت قرن حیات اجتماعی در  تصویری از اطالعات و شــواهد تار
کرده  که بــا آنچه مســلمین در منابع خــود عرضه  کرد  بیــن النهریــن ارائــه 
بودنــد تفــاوت داشــت.4  تــالش بــرای یافتــن تصویــری متفــاوت از منابع 
کوک ادامه یافت و آنها در  کرونه و مایکل  بومی اســالمی توســط پاتریشــیا 
کردند تــا روایتی متفــاوت از ظهور اســالم  کتــاب هاجریســم خــود  تــالش 
را بــا تکیــه بر منابع خارج از ســنت اســالمی ارائــه دهند. هویلنــد معتقد 
یخ  اســت ضعــف مطالعاتــی موجود دربــاره شــناخت منابع خارجــی تار
که تمام اقــوام حاضر در خاورمیانه به ســرعت  اســالم، بدان دلیل اســت 
تحــت تأثیــر قــدرت و هژمونی سیاســی اســالم قــرار گرفتند. بــا این وجود 
یخ صدر اســالم ناقــص خواهد  هر تالشــی بــرای شــناخت همه جانبۀ تار
گــر خــود را از بررســی منابــع بازمانده از ســنت های پیشااســالمی  مانــد، ا
خاورمیانــه بی نیاز ببینــد. هویلند همین نقــص را بزرگ ترین انگیزه برای 
نــگارش کتاب خود اســالم از نگاه دیگران خوانده اســت. او کتاب خود 
را بــر پایــه یــک اســتراتژی چهار ُبعدی به رشــته تحریــر درآورده اســت. در 
کــه به برخی مشــابهت های حیات اجتماعی مســلمین  بخش نخســت 
و مردمــان ســرزمین های فتــح شــده پرداختــه، ادعایــی بــرای حرفــی تازه 
کنون بیشتر بر تمایزات مسلمین و  گرچه او معتقد است تا  وجود ندارد. ا
فرهنگ ملل مغلوب پرداخته شــده تا مشــابهت ها. بخش دوم استراتژی 
که تــا حدودی در  هویلنــد به بررســی منابع غیراســالمی اختصاص یافته 
یــخ صدر اســالم نقــش داشــته اند. مهم ترین ممیز انتخــاب این منابع  تار
که در بازه زمانی 630-780 میالدی به رشــته تحریر درآمده اند  آن اســت 

.3 Robert G.Hoyland, Seeing Islam as Others Saw it. A survey and analysis of the Chris-

tian, Jewish and Zoroastrian writings on Islam (Darwin; Princeton, 1997).

.4 Cahen, Claude. "Fiscalite, propriete antagonismes sociaux en Haute ,Mesopotamie 

au temps des premiers Abbasides d'apres Denys de Tell- Mahre," Arabica 1 (1954), 

136-52.

یخی و سرگذشــت اولیه« به  یخ کهن، جغرافیــای تار ایــن اثــر در مجموعــه »دارالخالفه عباســیان: تار
زبان فارسی ترجمه شده است.

Seeing Islam as Others Saw it. A 
survey and analysis of the Chris-
tian, Jewish and Zoroastrian 
writings on Islam )Darwin; Princ-
eton, 1997(   

1.اسالم از نگاه دیگران: بررسی 
مأخذشناختی منابع مسیحی، 

یهودی و زرتشتی درباب اسالم3
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یافته، اما دســته بندی ها در این بخش متفاوت از بخش پیشــین است. 
یاها )متون ســریانی، متون قبطی -  موضوعاتــی همچون مکاشــفات و رؤ
عربی، متون عبری، متون پارسی(، شهادت نامه نگاری ها )متون یونانی، 
یخ نگاشــته ها )متون سریانی، متون  متون ســریانی(، وقایع نگاری ها و تار
التین، متون یونانی، متون ارمنی، متون مسیحی - عربی، متون یهودی( 
و عفونامه ها و مناظرات )متون ســریانی، متون یونانی، متون مســیحی - 
عربــی، متــون یهودی( سرشــاخه های اصلی بحث هویلنــد در زیربخش 
دوم از فصل دوم را به خود اختصاص داده اند.  بخش سوم این کتاب به 
یخ صدر اســالم با استفاده از این منابع اختصاص  چگونگی نگارش تار
یافت هــای  در همچــون  موضوعاتــی  بــا  بخــش  ایــن  در  اســت.  یافتــه 
یکرد تجربی در بهره گیری از منابع غیراسالمی  غیرمســلمین از اســالم، رو
که شــاید  یکــرد چالشــی در بهره گیری از منابع غیراســالمی مواجهیم  و رو
جذاب تریــن و مهم تریــن بخــش ایــن اثــر مفصــل را بــه خــود اختصــاص 
کتاب، هویلنــد به معرفی منابعی  داده باشــد. در بخش چهــارم و پایانی 
یخ صدراســالم آواره و  کنون در مطالعات تار ی تا که به عقیده و پرداخته 
بی پناه بوده اند. منابعی همچون »قوانین و دســتورات یعقوب ُادســائی«، 
»عشــق نامه  میــالدی«،   741 ســال  بیزانســی   - عربــی  نگاشــته  یــخ  »تار
یخ نگاشــته های عربی بین  گرجی« و »تار یخــی  دیویــد دوین«، »متون تار
کتــاب هفتصدوانــدی  ســال های 1-135 هجــری«. بدیــن ترتیــب ایــن 
میــان  آن در  بازخوردهــای  و  تأثیــرات  امــا  صفحــه ای خاتمــه می یابــد، 
که در  پژوهش ها و مطالعات اسالم شناســی غربی، بخش دیگری اســت 

ادامه بدان خواهیم پرداخت.

یخ  ِچیس ِاف رابینســون، استاد دانشــگاه نیویورک و پژوهشگر مشهور تار
یخ نگاری اسالمی«5 به زبان فارسی ترجمه  اسالم که اخیرًا اثر مهمش »تار
کتاب هویلند نگاشته به نکات ارزشمندی  که بر  شــده است، در نقدی 
اشاره کرده است. او معتقد است که می توان سه مواجهه عمده  به پرسش 
یخی مربوط به صدر  از ماهیــت ســؤال برانگیــز و مبهم منابع و روایــات تار
کرد؛ سؤالی که نخستین بار چهره هایی همچون گلدتسیهر،  اســالم ارائه 
یکرد نخســت  بکر، المنس و شــاخت در عصر مدرن بدان پرداختند.  رو
که  کنیم و مدعی شویم  که اساسًا وجود چنین مشکلی را انکار  آن است 
کرده اند، بر  گزارش  که  یدادی  این منابع، با وجود تأخر زمانی نسبت به رو
مبنای ســنتی روایی و فکری ای انتقال یافته اند که بالانقطاع و مســتمر از 
یخ اسالم تا زمان نگارش این آثار در اوایل قرن دوم  نخستین دوره های تار
کمترین خطا و اشــتباهی در آن نیســت.   گمان  هجــری جریان داشــته و 
یکــرد دوم در پاســخ بــه آن ســؤال ایــن اســت که تــالش کنیــم اواًل تمام  رو
کــرده و بر پایــه آن به  اطالعــات موجــود را تــا حد امــکان تنقیــح و تصفیه 
یکرد سنت مکتوب اسالمی  کنیم. طبق این رو گذشته بسنده  روایتی از 
بــا منابــع موجــود دربارۀ تحوالت اجتماعی صدر اســالم و نیز روند ســریع 

یری؛ تهران: سمت، 1393. یخ نگاری اسالمی؛ ترجمه محسن الو  5. چیس رابینسون، تار

یکــرد بــه مطالعــات  یخــی بســیار اســت. فایــده ایــن رو و عــدم ثبــات تار
اسالم شناســی، جمع آوری و معرفی همه جانبۀ منابع بی شــماری اســت 
که عمومًا سخت یاب و دور از دسترس هستند و بهره مندی از آنها منوط 
بــه اطــالع از جوانب گســترده یک ســنت علمــی و روایی قدیمی اســت. 
از ســوی دیگر پژوهشــگران ســنت های مســیحی، یهــودی و زرتشــتی نیز 
یافت های  که چگونه می توان از البه الی متون آنها به در درخواهند یافت 
تازه ای از پدیده ای نوظهور مثل دین اســالم دســت یافت. هویلند مدعی 
کــه نهایت تالش خــود را در فهم هــر یک از متون این ســنت ها، بر  اســت 
گرفتــه و نیز نهایــت دقت را در  کار  یخــی آنهــا به  پایــه بســتر)Context( تار
ثبت اســامی، ســال ها و جزئیات این متون صرف کرده است. البته خود 
ی  معترف اســت که ذات ناهمگون و چندالیه این متون ممکن اســت و
را در برهه هایــی از مســیر اصلــی خارج کرده باشــد، اما همین مســئله نیز 
نقطه عطفی یکتا در تمایز این اثر از دیگر متون مشــابه خود اســت. او در 
ایــن بخــش از منابــع اثر خــود، دســته بندی و تمایزی میــان منابعی که با 
که اتفاقی و  گروه دیگری  هدف تعریف و بازشناسی اسالم تألیف شده و 
غیرعمدی به ظهور پدیده اســالم اشــاره کرده اند قائل شده است. بخش 
سوم این اثر با انگیزه پاسخ به این سؤال به رشته تحریر درآمده که چگونه 
یخ صدر  می تــوان از ایــن متــون و منابــع غیراســالمی بــرای بازشناســی تار
کرد؟ اصل مقدماتی پاسخ به این سؤال اطالع و توجه به  اســالم استفاده 
غرض ورزی ها و تعارضات ســاختاری عقاید نگارندگان این متون است. 
یخ اســالم  که یک محقق تار هویلند در ادامه به تبیین شــرایطی پرداخته 
می توانــد از منابــع خارجــی بهره مند گردد. در نهایــت او در بخش چهارم 
کنون در مطالعات  کــه تا کتابــش به معرفی و نقد منابعی پرداخته اســت 
یخ اســالم مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته اند. منابعی  پژوهشــی دربارۀ تار

گشود.  که عرصه های نوینی از مطالعات را خواهند 

ایــن اثر مشــتمل بر چهــار بخش، چهــارده فصل و دو ضمیمه اســت. در 
کتاب نیز هســت به بررســی  که دربردارنده دو فصل نخســت  بخــش اول 
یخی و ادبی دوره زمانی مورد بحث پرداخته شــده اســت.  زمینه های تار
همچنیــن ذات شــفاهی یــا مکتوب بــودن منابــع نیــز از دیگــر موضوعاتی 
کــه فصلــی بــه بررســی آن اختصــاص یافتــه و شــیوه های انتقــال  اســت 
اطالعــات، ســنت های ضبــط و ثبــت متــون و میــزان اعتبــار هــر یــک از 
این ســنت ها به دقت بررســی شده اســت. چنان که پیش تر اشاره کردیم، 
کــرده اســت. در  کتابــش را بــه دو زیربخــش تقســیم  هویلنــد بخــش دوم 
زیربخــش نخســت بــه ارجاعــات تصادفــی منابع غیراســالمی بــه پدیده 
اســالم پرداخته اســت. او در تقسیم بندی این دســته از منابع، بخشی را 
بــه منابع یونانی، بخشــی را به منابع قبطــی و ارمنی و نیز بخش دیگری را 
به منابع سریانی اختصاص داده است. همچنین منابع التین، یهودی، 
فارســی و حتی چینی نیز در بررســی او مغفول نمانده اســت. بخش دوم 
گاهانه به ظهور اســالم اختصاص  از فصــل دوم بــه ارجاعات عمــدی و آ

پاره های اســـالم شنــــــــاسی )4(
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کتاب هــای »عهــد عتیــق و صدر  ُکنــراد، سرویراســتار مجموعــه  الرنــس 
که  گرفــت. منبعی  اســالم«6 را در انتشــارات دانشــگاه پرینســتون نادیده 
کرده، حاصل  کتابش از »تئوفیل ُادســائی« نقل  هویلند در بخش چهارم 
یخ نگاری مسیحی )مسیحی - عربی،  مطالعه پانزده سالۀ او بر سنت تار
یخ نگاری اسالمی قرین  که با یافته های سنت تار سریانی و یونانی( بوده 
شــده اســت. امــا شــاید بتــوان در مقــام نقد ایــن اثــر، نظرات راهگشــایی 
کــه بــا در نظرداشــتن آنها می توان بــه بهبود اثر کمک شــایانی  را ارائــه داد 
ک تبویب و بخش بنــدی بین بخش اول )اشــارات  کــرد. بــرای نمونه مــال
گاهانه به ظهور  اتفاقی به ظهور اســالم در منابع( و بخش دوم )اشــارات آ
ک این بخش بندی،  اســالم( در فصل دوم مشــخص نیســت. شــاید مال
گرفته باشــد، در عمل  بیــش از آنکــه بر اســاس ابتــکاری مبدعانه شــکل 
گرچه  اتفــاق افتاده اســت و ایده مشــخصی در پــس آن دیده نمی شــود. ا
کاربــردی دانســت،  ایــن نــوع تقســیم بندی را می تــوان بســیار شایســته و 
امــا شــاید توجه بــه تقســیم بندی جغرافیایی ایــن منابع هم می توانســت 
گیرد. به عبارت دیگر  ک مناســبی برای ارائه تصویری مناســب تر قرار  مال
گــروه از  کــه عقاید شــارون را بایــد در کدام  شــاید کســانی مطلــع نباشــند 
تقســیم بندی کتــاب بیابنــد و این در حالی اســت که در بســیاری از این 
مــوارد، منطقــه جغرافیایی تأثیــر و بروز پررنگی بــر آراء و عقاید نگارندگان 
آثــار مرتبط با اســالم داشــته اســت. از ســوی دیگــر خاصیــت توحیدی و 
کــه بــا چیرگی بــر ســرزمین های مفتوحه،  یکپارچه ســاز اندیشــه اســالمی 
هویــت مســتقل مغلوبــان را در خــود هضــم و بازتولیــد می کــرد، در منابــع 
کاماًل غایب اســت. به دیگر ســخن هویت  کتاب هویلند  مورد بحث در 
که برآمــده از خاســتگاه جغرافیایی نگارندگان آثار مورد اشــاره  مســتقلی 
کتــاب هویلنــد اســت، در منابــع نخســتین اســالمی دیده نمی شــود؛  در 
زیــرا تحــت تأثیــر روح وحدت گرایانــه  قرون نخســتین بوده انــد. این نکته 
کــه خــارج از ســنت  می توانســت وجــه ممیــز دیگــری بــرای آثــاری باشــد 
اســالمی بــه ظهــور اســالم پرداخته اند و بــه گمــان رابینســون، از این وجه 
کــه فــارغ از پاره ای  غفلــت شــده اســت. امــا در مجمــوع او معتقد اســت 
یخ گــذاری متــون، باید این اثر را  رهگشــای مســیر  اشــکالت جزئــی در تار
که ما را با حجم وســیعی از  تازه ای در مطالعات اسالم شناســی دانســت 
آنچه نمی دانیم و باید بیابیم آشــنا می ســازد. رابینســون به درســتی اشاره 
یکرد و عقاید نگارندگان  کســی از بنیاد با رو که ممکن است  کرده اســت 
کتــاب هاجریســم مخالف باشــد، اما پــس از اثر سخت کوشــانه هویلند، 
یخ قرون  نمی تواند اســتفاده بی بدیل این منابع را برای شــناخت بهتر تار

کند.     نخستین اسالم انکار 

6. Late antiquity and early Islam.

کاماًل منطبق اســت. ســنت  تغییــرات اجتماعــی و سیاســی تا قــرن دوم 
گرفته و بعدها تحت تأثیر  نقل حدیث در ابتدا بر پایه نقل شفاهی شکل 
مالحظــات قومــی، سیاســی و فرقــه ای نضج یافته اســت. بر اســاس این 
کندوکاو  کــه بــا آن مواجه هســتیم در  یکــرد پاســخ ســؤاالت و ابهاماتی  رو
و جســتجوی بیشتر شــواهد باستان شناســی یا سکه شناسی از یک سو و 
منابع غیراسالمی از سوی دیگر به دست خواهد آمد. توجه هواداران این 
ی بی اعتمادی به منابع اســالمی،  یکــرد بــه منابع غیراســالمی، نه از رو رو
کنون مطالعات متعدد و وســیعی بر منابع  که تا بلکه از آن جهت اســت 
که بتوان از  اســالمی انجام شده و شــاید حوزه های مغفول مانده ای باشد 
طریــق منابع غیراســالمی بدان دســت یافت. طبیعی اســت که ســومین 
کان )ســنتی و نویــن( به وثاقــت و اعتبار منابع  یکــرد همان نگاه شــکا رو
اســالمی اســت. آنهــا از وجود جریــان تحریــف و جعل نظام یافته ســخن 
یخ صدر  گریزی از آن نیســت، مگر آنکه محقق تار که هیچ راه  می گوینــد 
کرده و به دنبال شواهدی بیرون  اسالم، اعتبار تمام منابع اسالمی را نفی 
از این ســنت باشــد. آنچه در این میان از اهمیت باالیی برخوردار است 
یکرد دوم و ســوم وجود  که میان رو یک و اندکی ا ســت  توجه به تفاوت بار
یخی صدر اسالم از طریق  یکرد دوم به امکان تحقق واقعیات تار دارد. رو
که  بررســی توأمان ســنت اسالمی  و غیراســالمی معتقد اســت، در حالی 
کیت( با اعتقــاد به پیش فــرض امتناع دســتیابی به  یکــرد ســوم )شــکا رو
حقیقــت از طریــق ســنت اســالمی و تحریــف بنیادیــن روایات به ســراغ 

منابع غیراسالمی می رود. 

یکرد سوم،  کات میان رو که با وجود پاره ای اشترا رابینســون معتقد است 
اثــر رابــرت هویلنــد را بایــد در دســته دوم انگاشــت. چنان کــه خــود او در 
کرده، جرقه توجه به این موضوع و پی ریزی نگارش  کتابش اشاره  مقدمه 
کتاب هاجریســم  کرونه و کوک در  کتاب پس از طرح موضوع توســط  این 
کان بــود.  یکــرد شــکا رخ داد، امــا نتیجــۀ آن، چیــزی ورای تصــورات رو
رابینســون شــیوه بیان، ترتیب بندی مطالب، حجم گســترده اطالعات و 
گرگور شــوئلر  دقــت هویلنــد را در نــگارش چنیــن اثری ســتوده و چنان که 
در مقدمــه اثــر مهــم خــود زندگی نامــه محمــد)ص( آورده اســت: »رابرت 
کرون و یکی از مدافعان اصلی بهره گیری از منابع  گرد ســابق  هویلند شــا
یــخ صــدر اســالم، مجــددًا منابع غیر اســالمی را  غیراســالمی در بــاب تار
کــوک در کتاب هاجریســم بــه کار گرفته بودنــد بازبینی کرد.  کــرون و  کــه 
کــه این منابع به ســختی می تواننــد منبعی  او در ایــن پژوهــش نشــان داد 
یخ صدر اســالم محســوب شــوند و در  جایگزین برای پژوهش در باب تار
عــوض بــر وثاقــت و ارزش منــدی منابع اســالمی به طور کامــل تأیید کرده 
کتاب، بخش دوم  که مهم ترین بخش این  بود«. رابینسون معتقد است 
آن است که با دو زیربخش  اطالعات بسیار جامعی از منابع غیراسالمی 
یخ صدر  کرده و پرده از بســیاری از منابع ناشــناخته و مرتبط با تار را ارائه 
ی به درستی اشاره کرده که نباید نقش  اســالم برداشــته است؛ چنان که و

پاره های اســـالم شنــــــــاسی )4(
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آســمانی معرفی نشــده و معجــزه ای هــم نــدارد. مــورد دوم دربــارۀ انگیــزه 
جذب پیروان محمد)ص( مطرح می شــد. مسیحیان انگیزه های مادی 
را اصلی تریــن زمینــه جذب مردمان عرب به ســوی محمــد)ص( معرفی 
می کردند. هویلند پس از بســط مطالب و جمع بندی موضوعات علمی 
مطرح شــده در مقاله اش، بخشــی را به پاسخ نقدهای موجود اختصاص 
که »چگونه ناظران بیرونی می توانند  داده است. او در پاسخ به این سؤال 
کتــاب اســالم از نــگاه  گاه تــر از تــازه واردان بــه دیــن باشــند؟« و در نقــد  آ
که: »نمی تــوان اصرار  کرده اســت  کتفا  دیگــران، بــه نقل پاســخ فــان ِاس ا
کــه ناظری بیرونی که حتــی کمتر می تواند نوظهــوری بنیادین این  یــد  ورز
کلی روشــن تری از آنچه  کند، باید تصور  یابی  یداد )ظهور اســالم( را ارز رو
که  به واقع اتفاق می افتاد داشــته باشــد، بلکه باید انتظار داشــته باشــیم 
کند و از طریق تحلیل  او می کوشــیده تا پدیده را با بیان خویش توصیف 
ایــن بیان منحصربه فرد، شــاید بتــوان به حقایقی دســت یافت«. هویلند 
گســترده مسیحیان، معتقد  ضمن پذیرش تحریفات و غرض ورزی های 

رابرت هویلند ســه ســال پس از انتشــار کتابش اســالم از نگاه دیگران، به 
بهانه انتشــار مقاله ای در مجموعه مقاالتی به همت هارالد موتســکی به 
کبری  که با تالش محمدتقی ا نام زندگی نامه محمد)ص(: بررسی منابع 
و عبــداهلل عظیمائــی در ســال 1386 بــه فارســی ترجمــه و منتشــر شــد، 
کــرد برخــی یافته های جدید خــود در باب منابع مســیحی متوجه  تــالش 
بــه وجــود پیامبــر)ص( را معرفــی کند و همچنیــن پــاره ای از انتقادات به 
گوید. او در ابتــدای مقاله خود به ســؤالی مهم پرداخته  کتابــش را پاســخ 
اســت: »آیا نوشــته های جدلی مســیحیان ضد اســالم، نمی توانند درباره 
گفتــه یا انجــام داده انــد، مطلبــی را در اختیارمان  آنچــه خود مســلمانان 
کــه در ســال 1964 نوشــت، برای  کاهــن در مقالــه ای  کلــود  قــرار دهــد؟« 
نخســتین بــار این ســؤال را مطرح کرد  که آیا این احتمــال وجود ندارد که 
کاماًل مذهبی مسیحیان7 با ادبیات جدلی بعدی فرق  کنش  نخستین وا
داشــته باشــد؟ و در نتیجه بتواند دربارۀ اسالم در مرحله شکل گیری اش 
که به  اطالعــی در اختیارمان بگذارد؟«8 هویلند معتقد اســت انتقاداتی 
کرونه/کوک و او نســبت به تالش بــرای جمع آوری منابع  تــالش محققانه 
خارج از ســنت اســالمی وارد شــده، ممکن اســت زحماتی که برای تهیۀ 
گــذارد. هویلند  ایــن مجموعــه عظیــم از اطالعات صرف شــده را مغفول 
در ایــن مقالــه پــس از تبییــن چند ســند و روایت تازه از ســنت مســیحی 
کرده اســت  در بــاب ظهــور پیامبــر اســالم)ص(، به این نکته مهم اشــاره 
کــه اقــوام مســیحی مغلــوب بیــش از آنکه بــه انگیزه هــای مســلمین برای 
فتوحــات توجــه داشــته باشــند، تــالش می کردند توجــه عمده خــود را به 
ترمیم لطمات واردآمده به خودانگاره و منزلت پیشین خودشان معطوف 
کم اهمیت  کننــد و دســتاورد اربابــان جدیدشــان )فاتحــان مســلمان( را 
کــه بار دیگــر خود آنــان قدرت  جلــوه دهنــد و ایــن امیــد را افزایــش دهند 
گیرنــد. بنابرایــن نویســندگان مســیحی بیــش از آنکــه دیــن  را بــه دســت 
اســالم و پیامبــر)ص( را دروغین بدانند، آن را تکرار حرف ادیان گذشــته 
که پیامبر آخرالزمان دین عیســی)ع( را  معرفــی می کردند و ایــن فرضیه را 
تجدید می کند، مطابق با محمد)ص( نمی دانســتند. درحقیقت بحث 
مسیحیان راجع به پیامبری محمد)ص(، بیشتر با هدف بی اعتبارکردن 
بــرگ برنــده  گرفــت. مســیحیان از دو  صالحیــت آن حضــرت صــورت 
که محمــد)ص( در کتب  اســتفاده می کردنــد. رایج تریــن اتهــام این بــود 

 7. منظور واکنشــی برانگیخته شــده پیش از آنکه گروش به اســالم، کلیســا را در موضعی دفاعی قرار 
کند. دهد و پیش از آنکه بیزانس استفاده از زبان و سالح در نبرد خود با مسلمانان را آغاز 

.8 Claude Cahen, “Note sur l’acuueil des chretiens d’Orient a l’islam”, in Revue de 

l’histoire des religions, 166(1964), 51-52.

The earliest Christian writings on 
Muhammad, An Appraisal, Mu-
hammad; The issue of Sources, 
Harald Motzki )ed,(, Leiden:Brill, 
2000, pp.276-297

 2.قدیمی ترین آثار مسیحی
 در باب محمد)ص(
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که نشــان دهنده هویت نظام یافته اســالمی است،  یهودیان اشــاره شــده 
که هویلند بدان اشاره می کند، چرایی این اقدام توسط  اما ســؤال مهمی 
عبدالملک است؟ چرا او چنین کاری را انجام داد و پیشینیان او انجام 

کــرده و در  مســلمانان یــا به دلیــل از میان رفتــن علت موضوعــی فراموش 
منابع شــان نقــل نکرده انــد یا به دلیــل تغییر دیدگاه رایج در جهان اســالم 
نسبت به ذکر آن بی عالقه بوده اند. برای مثال منابع مسیحی بر ما آشکار 
کــه مســلمانان چــه تعــدادی از مســیحیان را اســیر گرفتنــد و یا  می کننــد 
چقدر از هم پیمانی مسیحیان با رومیان شرقی واهمه داشته اند. هویلند 
یخی بر پایه  یدادهای تار پایان مقاله اش نســبت به خطر تفســیرکردن رو در
دوگانۀ جدلی مســیحی - مســلمان هشــدار داده و با نقل قولی از لوئیس 
گروه ها  که  کنراد این مقاله را به پایان رســانده است: »البته درست است 
و طبقه هایــی بــا نوعــی هویت مهم را می توان کامــاًل در ارتباط با گروه ها و 
که برچســب های ایجادشــده  کرد، اما وقتی  طبقه هــای دیگر شناســایی 
بــه این طریــق فراتر از نقش توصیفــی وحقیقی آنها تلقی می شــوند، دچار 

مخاطره بدفهمی، ساده انگاری و پیش داوری خواهیم شد«.    

که این اطالعات بر پایه مشــاهدات شــخصی یا در ارتباط  اســت از آنجا 
مســتقیم با مسلمین شــکل می گرفته می توان به ســرنخ هایی از حقیقت 
یخ اســالم جســتجو  که باید اصــل آن را در منابع اصلی تار دســت یافــت 
کرد. هویلند در بخش دیگری از مقاله اش به پاســخ ســؤال مهم دیگری بر 
می آید که: »در صورت پذیرش تحریف شــدگی و اعوجاج مفهومی منابع 
مســیحی، چــه فایده و ضرورتــی در تحقیق و تحلیل آنها نهفته اســت؟« 
یخ مندی  کرده است. اواًل تار ی پاسخ به این سؤال را در دو مرحله ارائه  و
یخ  دقیــق بیشــتر ایــن روایــات و منابــع می توانــد پژوهشــگران در بــاب تار
یخ مندی روایات  صدر اســالم را که در درون ســنت اســالمی با بحران تار
و حــوادث، به علت فقدان ســنت مکتــوب قابل اعتماد مواجه هســتند 
کنــد. از طریق شــواهد و قرائنی که در این آثار وجــود دارد، می توان  یــاری 
یخی صدر اسالم در چه بازه زمانی رخ داده  یداد تار که فالن رو حدس زد 
اســت. از ســوی دیگر منابع مسیحی بیشــتر اطالعاتی را نقل می کنند که 

Robert Hoyland, New documen-
tary texts and the early Islamic 
state, Bulletin of SOAS, 69, 3 
)2006(, 395–416

 3.متون تازه یاب در باب 
دولت در صدر اسالم
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کــه نخســتین بــار پیش نویســی از آن را در کولــژ دو  هویلنــد در ایــن مقالــه 
کمــک دکتــر علــی الغّبــان  کــرد و بعدهــا بــه  فرانــس در ســال 2005 ارائــه 
کرد، تالشی برای  باستان شناس و خط شناس مشهور عرب آن را تکمیل 
افــزودن شــواهد غیرمتنــی بــه اطالعــات موجــود از نخســتین دولت های 

کرده است.  صدر اسالم ارائه 

هویلنــد مقالــه خویــش را با طرح دغدغــه ای رایج در میان اســالم پژوهان 
کــرده اســت. فقــدان اشــاره بــه نــام محمــد)ص( و چارچوب هــای  آغــاز 
اصلــی دین اســالم در میــان متون و آثار بازمانده از هفتاد ســال نخســت 
کــرده  ظهــور اســالم، فرضیــات متعــددی را در ذهــن پژوهشــگران ایجــاد 
ک و بدبین به سنت اسالمی  که اسالم پژوهان شکا است. این فرضیات 
مروج آن هســتند، عمومًا بر شــکل گیری ابتدایی و نه چندان جدی روند 
کید دارد و همچنین عدم توســعه یافتگی  اسالمی ســازی جهــان عرب تأ
چارچــوب عقایــد و ایدئولوژی اســالمی را نیز فرضیه ای دیگــر می پندارد. 
کید بر اعتقاد به وحدانیت خدا و قیامت را ذات عقاید یک  کان تأ شــکا
یخ اسالم  مسلمان بر مبنای متون برجای مانده از هفتاد سال نخست تار
کان را بر  یافت شــکا می انگارند. هویلند در این مقاله می کوشــد تا این در
مبنای روش خاص خودشان؛ یعنی بهره مندی از منابع غیر اسالمی نقد 
کان را باطــل می کند،  که فرضیه شــکا کنــد. یکــی از مهم ترین شــواهدی 
کــه در ســال 72 هجری و  کی شــده در قبــه الصخــره هســتند  متــون حکا
در عصــر خلیفــه عبدالملــک اموی ســنگ نگاری شــده اند. در این متن 
به خوبی به هویت مســتقل توحید اســالمی در مقابل عقاید مســیحیان و 
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مصر از هراس زوال حکومت اســالم با پادشــاه یونان وارد تعامل شــدند و 
پیشــاپیش پیشنهاد صلح و سرســپردگی به او دادند. در سال هایی پس 
یــه معتقد بود،  یــداد نیــز یــک مســیحی اهل دمشــق در عصر معاو از آن رو
گر چه از مســلمین شکســت خورده اند، امــا مغلوب و مقهور  مســیحیان ا
آنها نشــده و دوباره صولت ســابق را بازخواهند یافت. در همان ســال ها 
آناستازیوس سینائی در فلسطین اثری نگاشت و شکست قریب الوقوع 
گر چــه هیچ یک از پیش بینی ها درســت از  کرد. ا مســلمین را پیش بینــی 
آب درنیامد، اما این جّو عدم اطمینان به ثبات و اســتیالی مســلمین تا 
عصــر عبدالملک اموی ادامه یافــت و پس از پایان دومین جنگ داخلی 
مسلمین بود که ثبات و استحکام به بنیان های حکومت و دولت ایشان 
ی آورد. از نــگاه هویلنــد ایــن شــرایط عامــل اصلی نگاه مشــترک تمام  رو
یخ اســالم به هفتاد ســال نخست آن است. حکومتی  محققان مدرن تار
کــه در اعمــال تمرکــز سیاســی و وحــدت در قلمــرو خویش دچار مشــکل 
اســت و رقبــای متعــددی از گوشــه و کنار مشــروعیت و قــدرت مرکزی را 
تهدید می کنند. از ســوی دیگر ضرب ســکه ها و تشکیل دیوان نیز دالیل 
که این فرضیه را تقویت می سازد  دیگری برآمده از ســنت اسالمی اســت 
که عصر خالفت عبدالملک، نقطه عطفی در شــکل گیری مفهوم دولت 

یخ اسالم بوده است. و حکومت به مفهوم سنتی آن در تار

که به جایگاه  گزارشــگر بی طرف پژوهشــگرانی  هویلند تا اینجا در قاموس 
خاص حکومت عبدالملک اعتقاد داشتند، به تبیین آرای آنان پرداخته، 
امــا پــس از آن ایــن ســؤال را مطــرح کــرده کــه آیا تصور هفتاد ســال زیســت 
ظفرمندانــه مســلمین بدون شــکل گیری مقدماتــی از ســاختار حکومت و 
دولــت منطقــی بــه نظر می رســد؟ آیا احتمال وجود ریشــه ها و ســابقه های 
حکومت عبدالملک را نباید در دوره هایی پیش از آن جستجو کرد؟ فقدان 
کیت قرار  کــه مورد وثوق جریان شــکا اطالعات و اســناد موجود، اســنادی 
گیرد، می تواند دلیل متقنی برای رد این احتمال و فرضیه محسوب شود؟ 
پاسخ وی منفی است: »جستجوی بیشتر در شواهد و مدارک موجود ما را 
به چند نتیجه مهم می رساند. نخست اینکه فقدان اسناد و شواهد خارج 
از سنت اسالمی، دلیلی بر فقدان حقیقت نیست. به عبارت دیگر فقدان 
دلیل، دلیلی برای فقدان نیســت. از ســوی دیگر در منابع پســا - مروانی در 
خالفت اموی، تالش گســترده ای را برای ترفیع جایگاه عبدالملک و تنزل 
اعمال معاویه می توان دید، اما باز هم چند مورد انگشت شــمار را می توان 
که معاویه نخستین بنیان گذار آن بوده و می تواند نشانی از ایجاد  دریافت 
یک تشــکیالت حکومتی قوی و باثبات باشــد. پژوهش های برجامانده بر 
پاپیروس های در مصر نشان دهنده این حقیقت است که بر خالف گزارش 
منابع اســالمی، اعراب از نخســتین ســال های حضور در مناطق جدید به 
ایجاد ســاختارهای نویــن مالیات گیری می اندیشــیدند. حتــی بهره گیری 
از دانــش دیوانــی رومیــان و ورود کلمات جدیــدی از زبــان یونانی به عربی 
نشــان روشــنی بر این مدعاســت که در پاپیروس ها دیده می شــود. به تمام 

کردند، چرا آثار آنان باقی نمانده است؟ گر چنین  ندادند؟ یا ا

که در ادامه بدان  پاســخ به این ســؤال او را به فرضیه ای رهنمون می ســازد 
خواهیم پرداخت. هویلند معتقد است که باید توجه داشت که مسلمین 
یــخ اســالم، چنــدان توجهــی به ثبــت و ضبــط وقایع و  در قــرن نخســت تار
نگارش تاریخ خود نداشته اند. بنابراین انگیزه آنان از تولید متون و اسنادی 
که نشــانی از اعتقاد یا هویت مستقل آنها داشته باشد، چنان که در کتیبه 
قبه الصخره پیداســت، می بایســت تبلیغات9 بوده باشــد. به دیگر سخن 
تنها احســاس خطر یا رقابتی از ســوی دیگری باعث می شد تا مسلمین به 
کتیبه یا نگارش  کی  ابراز عقاید و هویت خود از طریق ضرب ســکه، حکا
متن دست یازند. هر جا نامی از محمد)ص( در بازمانده های مستقیم قرن 
اول باقــی مانــده، بــا هدف ثبت وقایع حیــات او نبوده، بلکه نــام او و دین 
اســالم ابزاری تبلیغاتی در رقابت با دشــمن اســتفاده بوده اســت. از میان 
این شواهد تنها بر دو سکه نقره ای ضرب شده در بیشاپور فارس، به همان 
شــیوه رایج عهد ساســانی، عبارت »بسم اهلل محمد رسول اهلل« نقش بسته 
یــخ ضرب این ســکه ها بین ســال های 66 و 67 هجری اســت  اســت. تار
و نــام عبدالملــک بن عبــداهلل بن امیر، داماد عبداهلل بــن زبیر، عصیانگر بر 
عبدالملــک اموی بر آن دیده می شــود. این شــاهد نیز همچــون کتیبه قبه 
الصخره، از بســتر اجتماعی برآمده از احســاس خطر از وجود رقیب در آن 
آشــکار بــوده اســت. هویلند فقدان شــواهدی پیــش از عصــر عبدالملک 
اموی را که مدعی هویت و عقیده اسالمی باشند، برآمده از عدم احساس 
خطر از نیرویی بیرونی برای کســب قدرت و حکومت بر مســلمین دانسته 
اســت. اگرچه پیش از این دوره، جنگ های متعدد داخلی و رقابت های 
قومی – فرقه ای میان مسلمین وجود داشت، اما هیچ یک به اندازه جنگ 
امویان و زبیریان، طوالنی، پرمخاطره و همراه با هراس از تسلط قدرت های 
خارجی)رومیــان( بر مســلمین نبــود. بنابراین می تــوان خلیفه عبدالملک 
اموی را نخستین بهره مند از عقاید اسالمی به عنوان ایدئولوژی سیاسی در 
تاریخ اســالم دانســت. هویلند با این فرضیه به ســراغ دومین سؤال مهم در 
این مقاله می رود: چه عاملی باعث شد تا عبدالملک به این نوع بهره گیری 
که  از هویت اسالمی در جایگاه ابزاری سیاسی علیه رقیبان رهنمون شود 

پیشینیان او از این مهم غافل بودند؟  

کــه دولت هــای پیــش از عبدالملــک امــوی، همگــی  شــاید ایــن نظریــه 
دولت هــای نامتمرکــز، ضعیــف و برآمــده از سلســله جنگ هــای مــداوم 
گرچــه مســلمین در  و فرسایشــی بوده انــد صحیــح باشــد. در حقیقــت 
جنگ های قادســیه و یرموک توانستند قدرت بزرگ ترین نیروهای نظامی 
آن زمــان - ایــران و روم - را در هــم شــکنند، امــا تا پیــش از عصر خالفت 
پاشــی امــارت نوپــای مســلمین  عبدالملــک امــوی، هیــچ گاه هــراس فرو
از ذهن شــان خــارج نشــد. در جریــان اولیــن جنگ داخلــی )جنگ های 
کنان  کثین، مارقین و قاسطین( بخش مهمی از سا امیرالمومنین)ع( با نا

.9 Propaganda.
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که  گزیر در پی شواهدی برای اثبات رأی خود نیز خواهند بود. شواهدی  نا
بــه صــورت عمده باید آن را در میان منابع غیراســالمی معاصر با اســالم)از 
ســال 622 میــالدی بــه بعد( جســتجو کرد. ایــن منابع که همگــی با نیتی 
کان نوشته شده اند، تالش کرده اند تصویری  مشابه با رویکرد پژوهشی شکا

گنگ یا نه چندان خوشایند از اسالم ارائه کنند. 

کانه بــه منابــع  هویلنــد پــس از شــرح ایــن مقدمــات دربــاب رویکــرد شــکا
اسالمی، زمینۀ بررسی ناقدانه آرای آنها را مطرح می کند. او با طرح موضوع 
دولت و حکومت در اسالم نخستین، می کوشد دیدگاه های اسالم پژوهان 
کی همچــون پاتریشــیا کرونه را نقد کنــد کــه آرای اش را به تفصیل در  شــکا
کتــاب خویــش خلیفۀ خــدا؛ حکومــت دینی در قرون نخســتین اســالمی 
)2003( شرح داده است. هویلند در بخش انتهایی مقاله خود می کوشد بر 
کان که منابع خارج از سنت اسالمی را شایسته توجه  مبنای مدعیات شکا
که متعرض موضوع  و امعان نظر می دانند، به منابعی از این دسته بپردازد 
دولــت و حکومــت در اســالم شــده اند: »اخیــرًا کتیبــه ای در منطقــه »قــاع 
المعتدل« متعلق به دهه های نخســتین ظهور اســالم در هفتاد کیلومتری 
جنوب مدائن صالح در شــمال غرب قلمرو عربســتان سعودی یافت شد 
کــه متــن آن به صراحــت و ســادگی قابــل خوانــدن بــود: » بســم اهلل، أنــا زبیر 
کتبته زمن توفی ُعَمر ســنة أربع و عشــرین«.12  فارغ از تأثیراتی که یافتن این 
کان نهاد، ارتباط مهمی با دغدغه هویلند، یعنی  کتیبه بر مفروضات شکا
موضوع حکومت و دولت نیز دارد. استفاده از نام ُعَمر بدون هیچ توضیح 
کنان دورترین  یــداد مرگ وی برای ســا اضافــه ای، نشــان دهندۀ اهمیت رو
نقطه شبه جزیره به مدینه است. از سوی دیگر احساس وظیفه شخصی یا 
تی شخصی به نام زبیر برای ثبت آن نیز نشان از یک نظام هرچند  تشکیال
ابتدایی حکومتی دارد.  هویلند در بخش دیگری از منابع مورد بررسی اش 
بــه کتیبه هایــی پرداخته که آیاتی از قرآن در آن نقش بســته و طبق تحلیل 
آمــاری وی به وفــور از واژگانــی کــه می تواند بار سیاســی و حکومتی داشــته 
باشــد - از ریشــه های غفر، رحم و أمن - اســتفاده شــده اســت؛ برای مثال 
کتیبه هــای أســوان )31هجری(، وادی ســبیل )46هجری(، الَکشــنه )52 
کی آیات قرآن در ســال های بعد تبدیل  هجری(. این توجه به ثبت و حکا
به یکی از وظایف حکومتی شد که اوج این سنت را در کتیبه قبه الصخره 
)72 هجــری( توســط عبدالملــک اموی می بینیم. از ســوی دیگــر توجه به 
دوگانــه »ایمان - جهاد« نیز وجه متفاوتی از هویت دولتمندانه و حکومتی 

Crescent’; G. Hawting, The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam (Cambridge: 

CUP, 1999), 13: ‘we need to rethink more drastically our ideas about when and where 

Islam emerged’, for ‘it is easier to envisage such an evolution occurring in those re-

gions of the Middle East where the tradition of monotheism was firmly established’; 

P. Crone and M. Cook, Hagarism (Cambridge: CUP, 1977), 21–3: ‘the location of the 

Hagarene Schechem in Mecca is demonstrably secondary .. .’; cf. P. Crone, ‘How did 

the quranic pagans make a living?’, BSOAS 68/3, 2005, 387–99.

کشف ر.ک به آدرس الکترونیکی ذیل: گزارشی از این   12. برای 
http://www.alriyadh.com/Contents/02-01-2004/Mainpage/Thkafa_9651.php

ایــن مــوارد، بایــد بهره گیری اعــراب از نظام »مالیات ســرانه« را نیــز افزود که 
گرفته شــده بود. به نظر می رســد تنظیم و بازســازی  از ســنت بیزانســی وام 
یــه رخ داد، جوانب  کــه در عصــر معاو نظام منــد نــاوگان دریایی مســلمین 
متعدد دیگری نیز داشته است که در سنت تاریخ نگاری پسامروانی تا حد 
ممکن کوچک و ناچیز نمایش داده شده است«. از سوی دیگر در راستای 
عربی ســازی دیوان که منتســب به عبدالملک اموی اســت، شواهدی در 
کــه از ورود چندین  پاپیروس های به دســت آمده از شــامات دیده می شــود 
حــرف  و نشــانه عربــی بــه دواوین رومــی آن دیار حکایت می کنــد. به دیگر 
ســخن هویلنــد تالش می کند نشــان دهد کــه جریان عربی ســازی دواوین 
در عصــر عبدالملــک را نمی تــوان اقدامــی خلق الســاعه و دفعــی قلمــداد 
کــرد و حتمًا گام های نخســت ایــن حرکت در دوره های گذشــته و به ویژه 
دوره حکومت معاویه در شــام برداشــته شــده اســت.  اما نخســتین سؤال 
هویلند در این مقاله هنوز بی پاســخ مانده اســت. چرا اشــاره به چارچوب 
عقیدتی و هویت بخش اســالمی در اســناد و شواهد برجای مانده از هفتاد 
کنون به روشــنی  یــخ اســالم بســیار انــدک اســت؟ تا ســال اول نخســت تار
کنون تصور می شــده اســت، ضعف قدرت  که برخالف آنچه تا دریافتیــم 
سیاســی و متمرکــز عامــل ایجادکننــده این شــرایط نبــوده اســت. بنابراین 
فرضیــه دیگــری بــه ذهــن متبــادر می شــود و آن ارتبــاط ذات و هویت دین 
اســالم در قبــال دولــت و حکومــت در قــرون نخســتین اســت. بــه عبارت 
دیگــر آیا می توان گمان برد که اندیشــه اســالمی در بازه زمانــی مورد بحث، 
هنــوز بــه هویتــی سیاســی و تشــکیل دهنده دولــت نرســیده بــوده اســت؟ 
پاســخ این ســؤال نزد پژوهشــگران به گونه های متفاوت داده شــده است. 
اگرچه اندیشــمندان مســلمان معتقدند دین اســالم از ابتدا دارای نظامی 
که نظامی شخصی و اجتماعی را پدید می آورد و فکر  واحد و منسجم بود 
سیاسی تشکیل حکومت و دولت عادل نیز از ملزومات قطعی آن است، 
برخی از پژوهشگران تاریخ صدر اسالم دیدگاه های متفاوتی دارند. برخی 
که تفــاوت ماهوی عمیقی میان  پژوهشــگران تجدیدنظرطلب10 معتقدند 
اســالم متقدم و اســالم عصر میانه وجود دارد. این آرا مقدماتی برای همان 
کانه است که گزاره هایی همچون »حجاز موطن  بحث های معروف شــکا
اســالم اســت«، »قــرآن در قــرن اول هجری/هفتــم میالدی و بــه زبان عربی 
نوشته شده« و »محمد)ص( رسول خداست« را دروغ می پندارند. هویلند 
کانه را بســیار افراطی و مغرضانه می داند و بنیان  نیز این رویکردهای شــکا
آن را بر فرضیه ای می انگارد که مسیحیان و یهودیان نیز در مواجهه اولیه با 
اســالم از آن دم می زدند: »بســیار بعید و دور از ذهن اســت که چنین دین 
و آیین یکپارچه ای )اســالم( از منطقــه ای دورافتاده و بی اهمیت همچون 
حجاز ســربرآورده باشــد«.11 پژوهشــگرانی که با این رویکرد همنوا هستند، 

ک برای تمایز خود از دیگران   10. تجدیدنظرطلب )Revisionist( واژه ای است که اسالم پژوهان شکا
یکردشان به سنت  یر دیگر پژوهشگران از نوع رو از آن استفاده می کنند. به عبارت دیگر آنها با  تصو

و احادیث اسالمی موافق نیستند، بلکه دیگران را به خوش بینی افراطی متهم می کنند. 
.11 E.g. J. Wansbrough, The Sectarian Milieu (Oxford: OUP, 1978), 99: ‘the elaboration 

of Islam was not contemporary with but posterior to the Arab occupation of the Fertile 
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کار بســته  راهگشــای حــل منازعــات نبــود، مبانــی دینــی و اســالمی بــه 
کرده تا ضمن  می شــد. هویلند در این مطالعه هوشمندانه و دقیق تالش 
ک که ناظر به فقدان خاســتگاه  اصالح یک پیش فرض مهم جریان شــکا
اندیشــه ای مؤیــد حــق حکومــت و دولــت در صــدر اســالم اســت و وجه 
یکــرد  کــرده، از همــان رو افتــراق مهمــی بــا پژوهشــگران معتدل تــر ایجــاد 
یکرد افراطی که چشم بر حقایق  روشــی آنها اســتفاده کند و نشان دهد رو
موجــود بســته اســت تا چه میــزان می توانــد در نتایج پژوهش هــا مؤثر واقع 
که بر ماهیت  ک  شود. او در پایان به یکی از پیش فرض های جریان شکا
کیــد می کند، نقد  شــفاهی ســنت اســالمی در یــک قرن و نیم نخســت تأ
وارد کرده و نشان داده است که چگونه همان سنت شفاهی و غیردقیق، 
کــه مؤّید  کرده  یــخ پیشااســالمی شــبه جزیره عربــی ارائه  اطالعاتــی از تار
گرفته اســت. او  آخریــن یافته هــای باستان شناســان در شــبه جزیــره قرار 
در ادامــه و بــه عنوان ضمیمه مقاله اش، بخش هایی از آخرین یافته های 
باستان شناســانه در صحاری شــبه جزیره عربی را به همراه تصاویر درج 

کامل و مفید را فراهم آورده است. کرده و مجموعه ای 

اجتماعی اسالمی را مشخص می کند. قانون اساسی مدینه شأن تقنینی 
کرد و پس از پیامبر)ص( خلیفه اول حکم به جهاد  رئیس جامعه را روشن 

بر اهل رده را با همین مبنای حقوقی صادر کرد.

کــه ســکوت منابــع  نتیجــه مباحــث هویلنــد در ایــن نوشــتار آن اســت 
اســالمی نســبت بــه ابــراز هویــت دینــی - سیاســی خــود و عــدم توجــه 
کمــان جامعــه اســالمی در صــدر اســالم نشــان دهنده فقدان اندیشــه  حا
کمیت نبود، بلکه عدم نیاز به چنین اقدامی باعث  سیاســی ناظر به حا
که با  کتیبــه قبه الصخره  شــد تا اقدام خلیفــه عبدالملک اموی در ثبت 
هدف رقابت با مدعیات یهودیان و مسیحیان شامات نگاشته شده بود 
و حق حکومت و فرمانروایی خود را مبتنی به هویت سیاسی دین اسالم 
ســاخته و آیــات قــرآن را بــرای این حــق شــاهد آورده بود، از نظــر محققان 
اقدامی قابل توجه به نظر آید. از ســوی دیگر او دوران ســخت جنگ های 
داخلــی بــا زبیریان و مختــار را می گذرانــد و مشــروعیت حکومتش دچار 
کــه عربیت و تعصبــات قبیله ای  تزلــزل شــده بــود. به عبارت دیگــر آنجا 

Writing the Biography of the 
Prophet Muhammad: Problems 
and Solutions; History Compass, 
V.5 )2007(, pp.1-22

4.نگارش زندگی نامه محمد)ص(: 
مشکالت و راه حل ها

پاره های اسالم شنایس

این مقاله که با توجه به گستردگی و وسعت موضوعش، یکی از مهم ترین 
آثار اخیر هویلند اســت به دنبال تبیین روش های متفاوت ســیره پژوهان 
ســنتی، مدرن، مســلمان و غربی  اســت و می کوشــد ضمن معرفی منابع 
اصلــی نگارش ســیره حضــرت محمــد)ص(، روش های متعــددی که از 
گرفته را  منظــر وثاقــت مورد اســتفاده هر یک از مکاتب ســیره نگاری قــرار 
کنــد. در نهایت نیــز پاره ای پیشــنهادات به عنــوان راه حل هایی  بررســی 
برای رفع مشکالت پیش رو و اصالح روند مطالعات سیره پژوهی در آینده 
ارائه شــده اســت. شاید این ســخن غیرقابل انکار باشــد که هر سیره پژوه 
مــدرن غربــی، فصلی از یک کتاب یا یک مقالــه مفصل را به بازتعریف و 
روایــت جریان ســیره پژوهی در غــرب از نگاه خود اختصــاص داده و این 
امر تبدیل به ســنتی رایج شــده اســت. تبیین تعارضات، خاســتگاه ها و 
نتایــج مطالعــات ســیره پژوهی از نــگاه خود آنــان، می تواند یکــی از وجوه 

ممیــز مهــم در شــناخت نقاط ضعف و قوت این جریان باشــد. از ســوی 
ی در قبال هر  دیگر نوع روایت آن محقق از جریان ســیره پژوهی، موضع و
که بیش از هفت  نحله ای را به خوبی عیان می کند. هویلند در این مقاله 
یخ ســیره پژوهی در  ســال پیش منتشــر شده اســت، به ســنت »تبیین تار

یه نگاه خویش شرح داده است.  کرده و آن را از زاو کمک  غرب« 

یخ نگاری سیره در غرب، فاقد  مقاله هویلند که نسبت به موارد مشابه تار
بخش بندی زمانی یا موضوعی اســت، با ذکر خطابه مشهور ِسینت بید، 
راهب مشــهور نورتامبریایی در صومعه ســینت پیتر در مونورماوس )امروز 
که در سال  بخشی از ساندرلند انگلستان( آغاز شده است. این خطابه 
711 میــالدی و اندکــی پــس از فتح اندلس توســط مســلمین ایراد شــده، 
نخســتین فراخــوان یــک مقام مذهبی مســیحی برای شــکل گیری جنگ 
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کرســی های  کالمی اســت. ایجاد  شــناخت بیشــتر و نــه رقابــت دینــی - 
کیمبریــج  الیدن)1613میــالدی(،  در  عــرب  ادبیــات  و  زبــان  مطالعــه 
کتب  کســفورد )1634میــالدی( بــه همــراه نــگارش  )1632 میــالدی( و آ
متعــدد لغت نامه و آموزش فقه اللغة عربی توســط سیلوســتر ُدَسســی )در 
ســال 1810( زمینه ســاز تغییرات مهمی در پیشــبرد روند شــناخت شــرق 
اســالمی محســوب می شــد. این روند شــناخت، منجر به اظهارنظر های 
که این  معروف ارنست رنان فرانسوی نسبت به اسالم شد. او مدعی بود 
شناخت را می توان به بهترین شکل از میان خیل انبوه احادیث و روایات 
یخــی در بــاب پیامبر یافت و از آنها بهره بــرد. چند دهه بعد، ایگناس  تار
کرد و مدعی شد  گلدتســیهر، رنان را به خوش بینی و ســاده انگاری متهم 
یخــی داشــته  بســیاری از احادیــث موجــود، بیــش از آنکــه خاســتگاه تار
که مفسران و متکلمان قرون بعدی را  باشند، برآمده از نیازهایی هستند 
کرده اند. یکی از مهم ترین مثال های  وادار بــه تحریف یا جعل آن روایات 
گلدتســیهر برای اثبات ادعایش مطرح می کرد، احادیث نبوی مربوط  که 
بــه شــرایط خلیفه/ســلطان در قلمــرو اســالمی بــود. احادیثــی که ضمن 
کید بر عدل ســلطان، فقدان آن را نیز مجوزی برای شــورش مسلمین بر  تأ
که این احادیث نسبت به شرایط  ی معتقد بود  ی ندانســته بود. و علیه و
سیاســی قرون میانه اســالمی توســط فقها ساخته شده اســت. او توجه و 
کــه ممکن اســت در ده قرن شــکل اصلی روایت  تــی را  بازشناســی تمایال
یخی مسطور در احادیث را تغییر داده باشد، از ملزومات پژوهش های  تار
اسالم شناســانه می دانســت. هشــدار گلدتســیهر بــه نــگاه افراطــی هنری 
که معتقد بود ســیره نبوی چیزی نیســت جز الهاماتی  المنس منجر شــد 
بــا شــرایط  گرفتــه، در طــی اعصــار و قــرون  کــه مســلمین از متــن قــرآن 
اجتماعــی و فکــری جامعه اســالمی ممــزوج نموده و به همــراه  »اندکی از 
یخــی!« مجموعــه ای را تشــکیل داده اند که امروز به نام ســیره  حقایــق تار
ی وفــادارش پاتریشــیا کرونــه  نبــوی شــهرت یافتــه اســت. المنــس و پیــرو
معتقدند که »تمایل و احســاس نیاز مســلمین به ارائه تفســیر بســیاری از 
یخی از آن نداشــتند، زمینــه ایجاد بدنه ای  آیــات قــرآن که هیچ اطالع تار
که تمامًا برســاخته ذهــن و تخیل مفســرین قرآن  کــرد  از روایــات را فراهــم 
گرچه شکی که گلدتسیهر به مطالعه سنت اسالمی تزریق کرده  است«. ا
یخی آنها بود، یوزف شاخت آن را به احادیث فقهی  بود، ناظر به درک تار
نیز تسری داد. او تعارضات فقهی مسلمین در قرون میانه را عاملی دیگر 
کنــار تمایــل آنان به تفســیر قرآن دانســت تا به جعل حدیــث بپردازند:  در 
که پایــه و بنیاد  یخی مســطور در ســیره  یدادهــای تار »مــا بایــد در قبــال رو
که ممکن است فقهای قرون  کنیم؛ چرا  مستحکمی ندارند بسیار دقت 
کرده باشــند«.  بعــدی برای اثبات حکــم فقهی خود آن احادیث را جعل 
ک و بدبین به سنت اسالمی، تالش  رژی بالشر در میانه این جریان شکا
کند، اما مشکل  کید بر متن قرآن اتخاذ  کرد موضعی معتدل را از طریق تا
یدادها به صورتی مبهم  یخی در متن قرآن بود: به رو مهــم، فقــدان نگاه تار
یخــی را در روایات  اشــاره شــده، نام ها به ندرت ذکر شــده و هیچ ســیر تار

مذهبی علیه خطر مســلمین اســت. نزدیک به یک قرن بعد در سال 801 
میالدی، »لوئیس قهرمان« پســر شارلمانی پادشاه مشهور فرانک، مردمان 
پا را نســبت به خطری که آن را »طاعون ساراِســن ها« می نامید هشــدار  ارو
کن اندلس  پا به مســلمین ســا که مردمان ارو داده بود. ساراِســن لقبی بود 
داده بودند و معنای آن »اهالی شرق« بود. اولین موضع گیری های جهان 
غرب مســیحی نســبت به اســالم و پیامبر)ص( به هیچ وجه مثبت نبود 
یکرد از احســاس خطری بــر می آمد که قدرت  و در حقیقــت بنیــاد این رو
گرچه چند  کــرده بود. ا توفنده فاتحان مســلمان در دل مســیحیان ایجاد 
قــرن بعــد این قــدرت فرونشســته بود، امــا عداوت مســیحیان نســبت به 
یاضــی دان  کــه می تــوان در میــان ســخنان ر اســالم پابرجــا بــود؛ عداوتــی 
کرد. اما  مشــهور فرانسوی »ِبِلز پاسکال« در ســال 1623 میالدی مشاهده 
ورود بــه عصــر روشــنگری و خارج شــدن قدرت از کلیســا، نــوع مواجهه با 
اســالم را اندکــی تغییــر داد. غربیان به اســالم به عنوان یکــی از وجوه مهم 
که باید اســتعمار می شد.  هویت بخش »شــرق)Orient(« می نگریســتند 
پا شایع شد،  که پس از عصر روشــنگری در ارو گیری  روند عرفی ســازی فرا
که  کــرده بود. آثــاری  یخــی« فراهــم  فضــا را بــرای طــرح »محمــد )ص( تار
کلــی، ادوارد گیبــون و تامس کارالیل در قــرن هجدهم میالدی  ســایمون ُا
یخی حیــات محمــد)ص( می پرداخت. هویلند  نگاشــتند، بــه وجوه تار
معتقد است که این آثار اولین گام های جهان غرب برای مطالعه حیات 
پیامبــر)ص(، بــه عنوان بنیانگــذار مهم ترین دین مشــرق زمین، با هدف 
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دهد روش نقد ِاســنادی تا چه میزان پاســخ دغدغه های اسالم شناســان 
را می دهــد، امــا هویلنــد بــا ذکــر مثال هایی معتقد اســت، ذات شــفاهی 
سنت روایی اسالمی باعث شده تا در برخی موارد حساس و تأویل پذیر، 
یافت های شــخصی خــود را به عنوان  گاه، در گاهانه یــا ناخودآ ناقــالن، آ
کافی بودن نقد  متــن حدیــث منتقل کنند و این خود عامل مهمی برای نا
کارآمدی این روش تا  جایی اســت  ِاســنادی اســت. به دیگر ســخن افق 
کــه رونــد نقل حدیث را تأیید کند، اما قابلیت ارزش ســنجی فعل ناقل را 
بــه عنــوان یک انســان که می توانــد تأویل و فهم خود از متــن حدیث را به 
کرد  با بازشناســی  کنــد ندارد. رودی َپــِرت نیز تالش  نســل بعــدی منتقل 
خــط روایــی ابن اســحق، ابن شــهاب زهــری، عروه بــن زبیر بــه مثابه یک 
گــذرگاه اطالعاتی  گردی، به مهم ترین  سلســله مورد اعتماد اســتادی شــا
روایــت حدیث در صدر اســالم دســت یابد. حقیقت آن بــود که عروه بن 
زبیــر احادیــث مربــوط بــه صــدر اســالم را از طریق یکــی از مشــاهدان بی 
یخی  واســطه، یعنــی خاله اش عایشــه نقل کرده که می توانــد از لحاظ تار
گرگــور شــوئلر نیــز همیــن روش را در مهم تریــن  بســیار پراهمیــت باشــد. 
کوشــید دو حدیــث  گرفــت و  کار  اثــرش، زندگــی نامــه محمــد)ص( بــه 
کنــد و  إقرأ)نخســتین وحــی بــر پیامبــر)ص(( و إفــک را تحلیــل ِاســنادی 
کتاب  بخش هــای اصیــل را اضافــات دوره های بعــدی بازشناســد. این 
به واســطه ســابقه مطالعاتی غنی شــوئلر در باب ســنت روایی شــفاهی و 
مکتوب و همچنین احادیث عروه، اطالعات بسیار ارزشمندی در باب 
رونــد انتقال اطالعات در صدر اســالم ارائه می کنــد که به عقیده هویلند 

هر عالقه مندی را به وجد می آورد.

یکرد همدالنه با سنت  که رو پس از اشــاره ای گذرا به زمینه های متفاوتی 
که  اســالمی به تحقیــق و بررســی در آن می پردازد، هویلند بــه روش هایی 
کرده اند پرداخته اســت. البته او با اشاره ای  تجدیدنظرطلبان بر آنها اتکا 
کــه راهکارهــای تجدیدنظرطلبــان بــا  هوشــمندانه خاطرنشــان ســاخته 
کــه »قائل به یافتــن هیچ حقیقتی در منابع اســالمی نیســتند« یا  گروهــی 
کامــاًل متفــاوت  یخــی و حقیقــی پیامبــر)ص( را رد می کننــد«  »وجــود تار
ی بیش از دیگــران بر عنوان  کــه و اســت. ایــن مطلب شــاید از آن روســت 
کلودکاهــن بیش از  کیــد دارد. نخســتین راهــکار را  »تجدیدنظرطلــب« تأ
کــرد و ما در ایــن نوشــتار در بخــش توضیحاتی  چهــار دهــه پیــش مطرح 
پیرامون کتاب اسالم از نگاه دیگران به آن اشاره کردیم. کاهن در تذکرات 
گزارش هــای مســیحیانی جلب کند  کرده بــود توجه هــا را به  خــود تــالش 
کــه با ظهور اســالم مواجه شــده اند و با توجه به ضعف قــدرت بیزانس، از 
کلمات به عنوان تنها ابزار برای مقابله با رشــد اســالم استفاده می کردند. 
او معتقــد بــود هرچنــد این رســاالت و کتب با جهت گیــری و جانبداری 
بســیار غلیظ نگاشته شــده اند، اما می توان پاســخ برخی از پرسش هایی 
که ســنت اســالمی از یافتن آن ناتوان اســت را در متون مسیحی ُجست. 
این پیشــنهاد را کوک و کرونه در کتاب هاجریســم به کار گرفتند و نشــان 

نمی تــوان یافــت. مهم تریــن پاســخ را بــه دغدغــه و اشــکاالتی که توســط 
گلدتســیهر، المنس و شــاخت به اعتبار احادیث اســالمی وارد شــده بود 
کــه روایات مربوط  کــرد. او فرضیــه ای را مطرح کرد  مونتگمــری وات ارائــه 
یخ اســالم را همچون ســازه ای می دیــد که بنیانی از  یدادی در تار بــه هر رو
یخی« و ظاهری از جعلیــات و تحریفات دارد. او مهم ترین  »حقیقــت تار
دســتاورد مطالعات اسالم شناســانه مدرن را تشــخیص این تحریفات از 
یخ اســالم  طریق شــناخت جریان های فکری - سیاســی و فرقه ای در تار
کــه  کــرد  فراهــم  را  بســتری  می دانســت. پژوهش هــای مونتگمــری وات 
پژوهشــگران بــه دنبــال هســته ای از حقیقــت و تمایــز آن از برافزوده هــای 
سپســین باشــند. در ایــن مســیر رودولف ِســلهایم ابزاری چنــد مرحله ای 
کــرد. او ســطحی از روایــات  را در مواجهــه بــا روایــات ســیره نبــوی مطــرح 
را بــه افســانه واره ها و روایــات اســاطیری و ســطح دیگــری را بــه ملزومــات 
گرچه  سیاســی و آنچه باقی ماند را الیه بنیادین )Grundschicht( نامید. 
تقسیم بندی الیه ای روایات، بسیار جذاب به نظر می رسید، اما در عمل 
گمراه کننده بود. ســطوح متفاوت روایی در احادیث آنقدر به هم پیوسته 
گر به وجود چنین تقسیم بندی هایی  و غیرقابل تفکیک اســت که حتی ا
نیز اعتقاد داشــته باشــیم، ابزار الزم برای تمییز این الیه ها شــناخته نشده 
که توسط  اســت. اولین دفاع اســالم پژوهان خوش بین به ســنت اسالمی 
کوشــید وجــه عملی تری بدان ببخشــد، به  گرفت و ســلهایم  وات شــکل 
ســرانجام روشــنی نینجامیــد؛ چنان کــه ادوارد پیتــرز در مقاله مشــهورش 
کــرد که هــر آنچه گلدتســیهر، المنس و شــاخت می گفته انــد را باید  اقــرار 
درســت فــرض کرد و بــه همه عناصــر و بخش های روایات موجــود با دید 
گرچه هویلند معتقد اســت پیترز این نگاه نظری اش  ناقدانه نگریســت. ا
یخ از همان خط ســیر  را در مقام عمل به فراموشــی ســپرد و در نگارش تار
کتاب  که بر  کرونه در نقد شــدیدی  کرد. پاتریشــیا  ی  مشــهور روایات پیرو
پیترز، محمد)ص( و خاستگاه اسالم نگاشت این تفاوت در نظر و عمل 

کرد.13  را به روشنی تببین 

گزارشــی از جریــان ســیره پژوهی در میــان غربیــان،  هویلنــد پــس از ارائــه 
که ســنت اســالمی می تواند بــه آن دغدغه ها ارائه  گریزی به پاســخ هایی 
کند زده اســت. او با اشــاره ای مفصل و مبسوط به علم الرجال و سازوکار 
یــان آنهــا و شــیوه  بازشناســی احادیــث مجعــول و محــّرف از طریــق راو
گونه هــای روایی یــک حدیث  که تمــام  نقــل حدیــث در ســنت اســالمی 
کــه تــالش می کننــد از ایــن  را نقــل می کنــد، بــه ســیره پژوهانی پرداختــه 
گیرند. در این میان هارالد موتســکی  کمک  روش های ســنتی مســلمین 
کوشــید از طریــق نقــد ِاســناد احادیــث، مجموعــه حدیثــی عبدالــرزاق 
صنعانی)م.211هجری( را بررســی کند. موتســکی کوشــیده بود با بررسی 
انتقــادی مجموعــه عبدالرزاق که فاصله اندکی با احادیث روایی در قرن 
نخســت هجری داشــت، ســره از ناســره در احادیث بازشناســد و نشــان 

.13 Patricia Crone; Journal of the Royal Asiatic Society, 5 (1995): 209–12.
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گرفته اســت. از ســوی دیگر برخی از پژوهشــگران  در آنها مورد اشــاره قرار 
که در شــمال عربســتان  جــوان ســعودی در مطالعــات خط شناســانه ای 
داشــته اند، مراحــل تــازه ای از تحــول زبــان آرامــی نبطــی را به زبــان عربی 
که ســال ها پیش از ظهور  کــه از روندی حکایت دارد  کرده اند  شناســایی 
گرچه ممکن اســت این یافته های جدید تغییر  اســالم آغاز شــده است. ا
چندانی در چارچوب ذهنی و ســنتی ما از پیامبر)ص( ایجاد نکند، اما 
این زمینه را فراهم می ســازد که بیش از پیش امیدوار به جســتجو و یافتن 

که پاسخ بسیاری از سؤاالت ما را در بر داشته باشد. اطالعاتی باشیم 

*    *   *
آنچــه مــا در ایــن نوشــتار آوردیــم، گزارشــی از تمــام فعالیت هــای علمــی 
ی نبــود و مــا بــا توجــه بــه موضوعــات رایــج و مــورد عالقــه در جامعــه  و
کردیــم. او در یکی14 از  ی را ارائه  گزارشــی از مهمات آثــار و علمــی ایــران، 
یخ نگاری هــای عربی، ســریانی و یونانی  نخســتین آثــارش به موضــوع تار
قــرن نخســت خالفت عباســی، بــه مثابــه تعاملــی بینافرهنگی در بســتر 
حکومتــی فرامــرزی و چندفرهنگــی پرداختــه و نشــان داده چگونه تغییر 
یکرد از عربیت به اســالمیت، ذات فرهنگی عصر عباسی را نسبت به  رو
عصر اموی متفاوت ساخته است. هویلند در این روند پیوسته فرهنگی 
یخی تا چه میزان  که متون تار قرون اول تا سوم هجری، نشان داده است 
کــه به جای  در ایــن تغییــر گفتمــان مؤثــر بوده اند. جریان تــداوم و تحولی 
تفاخــر به عصبیت عربی، اســالم را به عنوان گذشــته طالیــی و پرافتخار 
یــخ باســتانی و پــر اّبهــت پیشااســالمی  تبییــن می کــرد و بازشناســی تار
ســرزمین هایی مثــل ایــران و روم را جایگزین شــرح عادات و رســوم عرب 
کــرده بــود. هویلنــد در ایــن مقاله، شــکل گیری این جریــان را در  جاهلــی 
که توسط مورخان  یخ نگاشته های قرن نخست خالفت عباسی  میان تار
کرده است. از دیگر  غیرعرب به رشته تحریر درآمده بود بررسی و تحقیق 
که در این نوشتار فرصت بررسی مبسوط آن وجود نداشت،  ی  آثار مهم و
یــخ  مقالــه ای اســت در بــاب »جایــگاه یعقــوب ادســائی در نــگارش تار
یخ نگار ســریانی  که در آن به آثار یعقوب ادســائی، مهم ترین تار اســالم«15 
کن بین النهرین همزمان با ظهور اسالم پرداخته است. هویلند از این  سا
رهگــذر یافته هــای قابل توجهی در باب روابط مســیحیان و مســلمین در 
یــخ اســالم ارائه کرده اســت.  از دیگر آثــار او کتاب  ســال های آغازیــن تار
ی در  یــخ عربســتان و اعــراب، از عصر برنز تا ظهور اســالم«16 اســت. و »تار
کــه تمام پژوهش هــای موجود در  دیباچــه این کتاب مدعی شــده اســت 
یــخ عــرب پیش از اســالم بــر عصر پیــش از ظهــور اســالم متمرکز  بــاب تار

14. Robert Hoyland, “Arabic, Syriac and Greek historiography in the past first Abbasid 

century : An Inquiry into Inter-cultural Traffic”, ARAM, 3:1&2 (1991), 211-233.

15. Robert Hoyland, “Jacob of Edessa on Islam”, in After Bardisan, Studies on con-

tinuity and change in Syriac Christianity in Honour of Professor Han J.W.Drijvers, 

(Orientalia Lovaniensia Analecta), G.J.Reinink & A.C. Klugkist(ed.,), Belgium: Leu-

ven, 1999.

.16 Arabia and the Arabs; From the Bronze age to the coming of Islam, Routledge, 2001.

کــه در آن مواجهه  دادنــد منابع غیراســالمی بــرای مطالعه عصر فتوحات 
گرفتــه چقــدر  مســتقیمی بیــن مســلمین و مسیحیان/زرتشــتیان شــکل 
می توانــد مفید باشــد. تالش های شــخص هویلنــد را نیز می تــوان در این 
ک، بررســی انتقادی  گــروه برشــمرد. دومیــن جریــان رایــج در طیف شــکا
در  هورخرونیــه  اســنوک  اســت.  پیامبــر)ص(  حیــات  یخــی  تار جوانــب 
کــه حتمــًا گروهی از  کــرده بود  ســال های پایانــی قــرن نوزدهــم پیش بینــی 
پایی به ســوی این ایده سوق داده خواهند شد. در دهه  اســالم پژوهان ارو
یچ  سوم قرن بیستم گروهی از محققان روسی همچون ماروزوف و کلیموو
بــا ادعاهــای رایجی همچون عــدم قابلیت حجاز برای ظهــور دینی تازه، 
پیش بینــی هورخرونیــه را محقق ســاختند. امروز نیز یهــودا ِنوو و جودیث 
کید می کنند  ُکــِرن این مســیر را ادامــه می دهند. آنها عمومًا بر ایــن ادعا تأ
کتیبه ها، پاپیروس ها، ســکه ها و  کــه نامی از محمد)ص( در هیچ یک از 
دیگر اســناد فیزیکی قرن اول هجری دیده نمی شــود؛ این درحالی اســت 
که پس از بررســی این اســناد برجامانده با حقیقتی ساده مواجه می شویم 
کــه هیچ یــک از این اســناد با هــدف اثبات و اقــرار به وجــود پیامبر)ص( 
نوشــته نشــده بود و فقدان دلیل را نمی توان دلیلی برای فقدان دانســت. 
کــه پیشــتر  چنان کــه هویلنــد در مقالــه »مفهــوم دولــت در صــدر اســالم« 
بــدان اشــاره کردیــم، آورده اســت: حضور و اشــاره بــه نام پیامبــر)ص( در 
که از آن به عنوان ابزاری تبلیغاتی علیه  آثار اســالمی، زمانی محقق شــد 
رقبــا و معاندان بهره برداری می شــد. به دیگر ســخن ذکر نــام پیامبر)ص( 
یخــی یا جوانــب حیات ایشــان در  کیــد بر وجــود تار هیــچ گاه بــا هــدف تأ
یخی این  کتیبه ها و ســکه ها درج نشده اســت. با درنظرداشتن سابقه تار
کلی باطل خواهد شد. این در حالی است  گروه به  جریان، مدعیات آن 
کــه بســیاری از منابع غیراســالمی معاصر با پیامبر)ص( در قرن نخســت 

کرده اند.  هجری نام ایشان را ذکر 

که بخش قابل توجهی از مقاله اش  یخچه بحث  هویلند پس از تبیین تار
را به خود اختصاص داد،  به آتیه مطالعات اســالم پژوهی و ســیره پژوهی 
گروه های ســیره پژوه  کید بــر نیاز تمام  نــزد غربیــان پرداخته اســت. او با تأ
یخی اســالم، پیشــرفت های  یکردی، به ســنت حدیثی و تار بــا هــر نوع رو
اســت.  خوانــده  امیدوارکننــده  بســیار  را  عرصــه  ایــن  در  شــکل گرفته 
کمتر دیده شده حیات  پیشرفت های باستان شناسان در بازسازی ابعاد 
پیامبر)ص( که به طور ویژه در تیماء و مدائن صالح به نتایج قابل توجهی 
دســت یافتــه بســیار امیدوارکننــده اســت. از ســوی دیگــر پژوهش هــای 
کــه بر کتیبه های موجود انجام شــده نیز بــاب تازه ای را  خط شناســانه ای 
در این مطالعات گشــوده اســت. اشارات متعدد به حمالت قدرت های 
جنوبی حجاز در یمن به مناطق شمالی در متن قرآن، اخیرًا با یافته های 
که  کتیبه هــای موجود در یمن همراه شــده اســت  باستان شناســانه ای از 
نشــانگر وجود زبان مذهبی بســیار مشــابهی با زبان قرآن در آن دیار است 
و همچنیــن ذکــر نــام پیامبــر)ص( و بســیاری از شــعائر بنیادین اســالمی 

پاره های اســـالم شنــــــــاسی )4(
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ــر ناگشته ها دیگ

کید  منظر منابع غیراسالمی پرداخته است. او در دیباچه اثرش ضمن تأ
بــر ارزش منــدی منابع اســالمی، آنها را یک ســویه و ایدئولوژی زده دانســته 
اســت. از ســوی دیگــر نگاه بیشــتر نویســندگان متــون اســالمی از منظری 
که شــاید بســیاری از جوانب حیات  کم اســت  باال و همســو با قدرت حا
یکرد اصلی خود را  گرفته باشــد. او رو اجتماعی و پایین دســت را نادیده 
کتــاب به ســادگی توضیح داده اســت: » مــن در نگارش  در نــگارش ایــن 
کتــاب توجــه ویــژه ای بــه منابــع غیراســالمی موجــود از قــرن هفتم و  ایــن 
کــه به دلیل فقدان ســنت مکتوب در  هشــتم میالدی داشــته ام. منابعی 
این دوران یا از بین رفتن منابع موجود احتمالی، در ســنت اســالمی قرین 
کــه قدیمی ترین آثار موجود در ســنت اســالمی به  و مشــابهی نــدارد؛ چــرا 
گرچه انکارناپذیر اســت که نویســندگان  قــرن نهــم میــالدی بازمی گردد و ا
همیــن آثــار نیــز از منابع پیشــینی خود اســتفاده کرده اند، امــا الجرم تأثیر 
کرده اند. با  زمان و زمانه خود را در بازتولید و نگارش آن اطالعات اعمال 
گر فضای فکری، سیاسی و اجتماعی جامعه اسالمی  این تفاسیر حتی ا
در قــرن دوم هجری/نهــم میــالدی، آنقــدر بــا فضــای قــرن اول/هفتــم و 
کنون امکان اعتماد بــه آن منابع وجود  هشــتم متفــاوت نبود نیز بیــش از ا
داشــت، اما ســؤالی که ممکن است وارد شــود این است که طبق سنتی 
یــخ از منابع پیشــینی خود اســتفاده  کــه همیشــه مورخــان در نــگارش تار
کــه امــروز در دســترس  یخــی  می کننــد و مســلمین در زمــان نــگارش توار
که متون مســیحی و سریانی مورد اشاره این کتاب در  ماســت مناطقی را 
که از  کــرده بودند، به چه دلیل )گمــان می بریم(  آنهــا تولید شــده بود فتح 
که تفاوت های متعدد روشی،  آنها اســتفاده نکرده اند؟ پاسخ این  اســت 
کم بر نگارندگان آثار در سنت مکتوب غیراسالمی،  ساختاری و روح حا
باعث عدم این بهره مندی شده است. مسلمین داعیه دار ایجاد فصلی 
کم بر فکر  گر اندیشه و ایدئولوژی حا نوین در حیات بشری بودند و حتی ا
آنهــا نیــز اجــازه چنیــن کاری را مــی داد، نمی توانســتند از منابع ســریانی، 
گروه ها و ملل  عبری، یونانی و.. اســتفاده مســتقیم داشــته باشــند. تمام 
کــه در مســیر متعالی  غالــب تمایــل دارنــد خــود را خــاص و ویــژه بدانند 
خداونــد بــرای جهــان گام بــر می دارند. مردمــان عرب نیز خــود را مجاهد 
گرچــه من مدعی نفی این ادعای مســلمین  فــی ســبیل اهلل می نامیدند. ا
نیســتم، اما گمان می کنم این نوع نگرش به جریان وقایع، ســاده انگارانه، 
ایدئولوژی زده و دســتکاری شــده اســت. یکــی از مهم تریــن نتایج چنین 
نوع نگرشــی، تقلیل و تخفیف نقش غیرمســلمین)غیراعراب( در روایت 
کــه منابع  یخــی اســت. از ســوی دیگــر توجه خواهم داشــت  حــوادث تار
غیراســالمی نیــز تمــام تــالش خــود را بــرای ارائــه تصویــری بــد و زننــده از 
کرده اند، اما مــن تالش می کنم بــا درکنارهم نهــادن این دو  اســالم صــرف 
کنم. این  گــروه روایِت متناقــض، تحلیلی معتدالنه از وقایع را اســتخراج 
که مرا به بازتولید روایت فتوحات از طریق منابع  همان دغدغه ای است 

کتاب شده است«.20    غیراسالمی سوق داده و بهانه نگارش این 

.20 Ibid, 3-5.

یخ  کرده انــد تار شــده اســت. از ســوی دیگــر تمامــی آن پژوهش ها تــالش 
عــرب پیــش از اســالم را از میــان روایــات و اشــعار و داســتان هایی که در 
کار  که هویلند بنیان  کنند؛ در حالی  منابع اســالمی درج شده بازســازی 
خود را بر یافته های باستان شناســانه و اشــارات موجود در منابع متعامل 
بــا اعــراب قرار داده اســت. او در ایــن کتاب مدعی بیــان تمام اطالعات 
کــرده تا  یــخ عــرب پیــش از اســالم نیســت، امــا تالش  موجــود دربــاب تار
کنون چنــدان مــورد توجه نبــوده، وجهی  که تــا  از طریــق بررســی منابعــی 
یــخ ایــن قــوم را بازنمایانــد. مهم تریــن فعالیــت علمی  مغفول مانــده از تار
یخ، داستان  کتاب، مقاله ای بود با عنوان »تار هویلند پس از نگارش این 
کــه در آن ضمــن بررســی جامــع و  و نویســندگی در قــرون اولیــه اســالم«17 
محیــط بــر متــون روایــی و داســتانی قرون نخســتین، تــالش کرده تــا ایده 
کرونه را در باب ذات روایی و نقش قصاص در انتقال  استادش پاتریشیا 
کنــد. او در ایــن مقاله با  یــخ را در دوره هــای بعــدی بررســی  معــارف و تار
بهره گیــری از ابزارهــای  متعــددی از جمله زبان شناســی، نشانه شناســی 
و تحلیــل روایــت، ویژگی هــای عمــده متون روایــی قرن های نخســتین را  
کــرده و بــا ارائه فرضیــه ای از طریــق نشانه شناســی ارتباطی میان  بررســی 
کارویژه هــای آنهــا در ســاختار سیاســی - فرهنگــی آن عصــر  ویژگی هــا و 
برقرار کرده است. به نظر می رسد که این اثر در مقایسه با دیگر آثار هویلند 
یکرد  که بســیار متأثر از رو از هویت و چهره متفاوتی برخوردار اســت؛ چرا 
تفسیری و آثاری محققانی همچون طیب الحبری، اشتفان ِلِدر و مایکل 
کوپرســون اســت.18 او در ایــن اثر تالش کرده تا نشــان دهــد تحلیل روایی 
و گفتمانــی آثــار داســتانی قرن های نخســت هجــری تا چه حــد می تواند 
یخ اســالم ارائــه کند که هیچ منبــع دیگری را  یافته هایــی را بــه محقق تار
یخی  بضاعت بیان آن نیست. هویلند مدعی  است ذات روایی متون تار
اســالمی در دو قــرن نخســت، در قرون میانه وجه دیگــری یافت و هویت 
داستان نویســان و روایت گــران بــا مورخــان و وقایع نــگاران متفــاوت شــد. 
یخی بیش  همین تفکیک و تمایز باعث شــد تا اســالم پژوهان به متون تار
کنند و داســتان واره ها بــه عنوان متونــی غیردقیق و  از متــون روایــی توجه 
یــخ و فرهنــگ اســالم در قر ن هــای  برســاخته مــورد توجــه پژوهشــگران تار
کــه بدون ذکر آن این نوشــته ناتمام  نخســتین قــرار نگرفــت.  آخرین اثری 
خواهد ماند، کتابی ا ســت که هویلند در ســال 2014 منتشر کرده و در راه 
خدا؛ فتوحات عرب و شــکل گیری یک امپراطوری اسالمی19 نام دارد که 
کســفورد منتشر شده است. او در این کتاب  توســط انتشارات دانشگاه آ
که از ســابقه مطالعاتی اش پیداســت، به روایــت عصر فتوحات از  چنان 
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