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نوش���تار حاضر مش���تمل بر معرفی برخی مقاالت التین در حوزه مطالعات اس�ل�امی است که تاکنون ترجمه و منتشر نشدهاند .نویسنده در نوشتار حاضر
تالش دارد در راستای معرفی مقاالت ،به اختصار محتوای هر یک از مقاالت را مورد مداقه قرار دهد .برخی از عناوین مقاالت معرفی شده بدین شرحاند:
 .1س���عید حوّ ی :اندیش���مندی بنیادگرا در س���وریه جدید  .2س���عید حوّ ی و احیاگری اس�ل�امی در س���وریه بعثی  .3ایگناتس گلدتس���یهر؛ پلی بین اسالم،
مسیحیت و یهودیت  .4بررسی مطالعات اخیر در تاریخ تشیع متقدم  .5تاریخنگاری ترکان عثمانی در قرن نهم :بررسی مورخین بایزید اول و بایزید دوم
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.1سعید حوّ ی:اندیشمندی بنیادگرا
درسوریه جدید

Itzchak Weismann, Sa’id Hawwa: the
Making of a Radical Muslim Thinker
in Modern Syria, Middle Eastern
Studies, V.29, N.4 (1993),
pp.601-623

تحوالت چندساله اخیر در سوریه ،اگرچه در چشم عامه مردم امری جدید
به نظر می رس���د ،اما محقق���ان و اهل نظر بهخوبی میدانن���د که نزاع میان
جریان علوی  -نصیری و مسلمین سنی ،نزاعی است که اکنون سابقهای
نزدیکبه نیم قرن یافته است .ناگفته پیداست که تصویر سیاسی ارائهشده
از این تحوالت که کاربرد روزانه و کوتاهمدت دارند ،با تحلیلهای عمقی و
تاریخینگر ،تفاوتهای متعددی در ماهیت و عملکرد خواهند داشت.
آنچه در این بخش از نوشتارمان بدان خواهیم پرداخت ،بررسی تاریخچه
ن���زاع علوی/نصیری  -اهل س���نت در س���وریه ،در پرتو اف���کار و آراء یکی از
نظریهپردازان مهم اهل سنت ،سعید حوی است.
نگارنده مقاله اسحق وایزمن یکی از محققان سرشناس معاصر در جهان
غرب است که پس از کس���ب علم از شرقشناسان برجستهای همچون
آلب���رت حوران���ی ،پط���رس ابومن���ه و ج���ان ُول مطالع���ات خود را ب���ر حوزه
مباحث جریانات فکری س���لفیه در ش���ام ،عراق و ش���به جزیره معطوف
س���اخت .کت���اب مش���هورش 1در باب رقابته���ای فکری میان س���لفیه،
متصوفه و ناسیونالیس���تهای عرب که در سالهای آخر تسلط عثمانی
بر دمش���ق مورد بررس���ی قرار گرفته ،یکی از مش���هورترین آثار پژوهش���ی در
1. Itzchak Weismann, Taste of Modernity: Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus. Leiden: Brill, 2003.
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این حوزه اس���ت .همچنین مقاالت متعدد او دربارۀ شام ،سلفیه ،عصر

بخ���ش دوم مقاله به تاریخ حیات س ��عید حوی اختصاص یافتهاس ��ت.

متأخر عثمانی و بنیادگرایی اسالمی مورد توجه مجامع علمی و پژوهشی

وایزم���ن که در این بخش به دنبال ارائ ��ه تحلیل طبقاتی و اقتصادی خود

غرب قرار گرفته است.

از ش���رایط سوریه اس ��ت ،مطالعه عمیقی بر س ��طح اقتصادی و وضعیت

وایزمن در ابتدای این مقاله تالش کرده با نشاندادن اهمیت شهر حماة به
عنوان مرکزی برای جریان اسالمگرای سنتی سوریه ،به تاریخچه نزاع آنان
با علوی  -نصریان بپردازد .ش���کلگیری حزب بع���ث در پرتو گرایشهای
ملیگرایانه نظامیان عرب که پس از جمال عبدالناصر مصری در شامات
نیز گسترش مییافت ،رقیب سرس���ختی برای اسالمگرایان سنتی سوریه
محسوب میشد .اگرچه موضوع مقالۀ مورد بحث ،بررسی تاریخ حیات
و فعالیتهای س���عید حوی است ،اما در س���ایه آن به موضوع زمینههای
شکلگیری اخوان المسلمین در سوریه نیز پرداخته شده است .متأسفانه
اطالعات بس���یار اندکی از زمینهها و علل ش���کلگیری اخوان المسلمین
س ��وریه ،به عنوان اولین ش���عبه فرامرزی اخوان مصر وج���ود دارد 2،اما قدر
مسلم میتوان قالب مبارزاتی و اندیشهای اخوان مصر را ساختار مناسبی
برای اس�ل�امگرایان س���وری دانست که در بس���تر یک نظام تشکیالتی قوی
ب���ه مب���ارزه و رقابت با جریانات س���کوالر ،ملیگرا و مارکسیس���ت فعال در
ن اس���ت تا ضمن بررسی
س���وریه بپردازند .یکی از اهداف مهم این مقاله آ 
تاریخچه ش���کلگیری اخوان المسلمین س���وریه ،نقش و همراهی فکری
سعید حوی با آن را تبیین کند.

معاش خانواده س ��عید حوی انجام داده که در نوع خود بس ��یار ارزش ��مند
اس���ت .در ادامه این مطالعه تأثیری که پدر س ��عید حوی بر او نهاده توجه
شده که تلفیقی از وجوه اقتصادی و مذهبی بوده است .محمد دیب که
س���ابقه مبارزاتی پررنگی علیه رژیم حاکم بر سوریه داشت ،پس از رهایی
�عید هفت ساله را با خود به شهرهای سوریه برد .او در مدت
از زندان ،س � ِ
همراهی با پدر افزون بر آموختن فنون تجارت ،ش ��وق عجیبی از آموختن
علوم دینی را در خود یافت .جاهطلبی کاسبکارانه با زمینههای مذهبی
او تلفیق شد تا او در آستانه جوانی تبدیل به فردی معتمد به نفس و توانا
در امور مالی و فکری ش ��ود .بخش س ��وم مقاله به تش ��ریح ش ��رایط خاص
اقتصادی  -سیاسی سوریه اختصاص یافته که زمینههایش از ده ه 1930
میالدی آغاز ش ��ده بود و س ��الیان جوانی سعید حوی با اوج این تحرکات
در جامعه س ��وریه همزمان گشته بود .مهمترین ویژگی تاریخی این عصر،
خیزش و خودآ گاهی توده کشاورز و ّ
سنی سوری بود که علیه اربابان خود
لش ��ده خود را طلب میکردند .برانگیزاننده
می ش���وریدند و حقوق پایما 
این خشم همگانی ،جوانی محبوب به نام اکرم الحورانی بود .چنانکه بر
اهل نظر پنهان نیس ��ت ،این دوره تاریخی ،عصر نفوذ گسترده مارکسیسم
در کشورهای خاورمیانه بود .ساختارهای سنتی و اشرافی پیشین در پی

مقال���ه از چند بخش قابل توجه تش���کیل ش���ده اس���ت .وایزمن در بخش

تحوالت سیاسی  -فکری جهان بسیار تغییر کرده بود و منطقه خاورمیانه

اول ب���ه تش���ریح ش���رایط اقتص���ادی  -سیاس���ی ق���درت در ش���هر حم���اه

نی���ز از ای���ن تغیی ��رات بنیادین بیبه ��ره نمانده ب ��ود .حورانی ک ��ه برآمده از

(اصلیترین مرکز جریان اخوان المسلمین سوریه) پرداخته است .تبیین

خانوادهای فئودال ،اما ورشکس ��ته بود ،در سالهای حضور فرانسویان در

موقعیتهای شغلی ،اطالعات صنفی و روشنکردن موقعیت اجتماعی

س���وریه توانسته بود با نشاندادن رش ��ادت علیه بیگانگان ،جایگاهی در

 -اقتصادی هر دس���ته در این ش���هر ،حاصل به کارگیری روشهای جدید

می���ان گرو هه ��ای مجاهد و نظامی س ��وری ایجاد کند و از س ��وی دیگر ،به

مطالعاتی جامعهشناس���ی تاریخی در آثار غربیان است .در نگاه وایزمن،

واسطه زیرساختهای طبقاتی خانوادهاش ،روابط مثبتی با توده کشاورز

عوامل���ی همچون اقلیت بس���یار ضعیف مس���یحی و اکثریت مس���لمان،

سوری بنیان نهد و این دو طیف را به اصلیترین هوادارانش تبدیل کند.

اختالف بارز طبقاتی که نشأتگرفته از قدرت بیحدوحصر فئودالهای
ّ
منطق���های ب���ود و همچنی���ن اقتص���اد غیرمول���د و متکی ب���ه محصوالت

در نهایت حورانی توانست در دوره حساس میان سالهای (1949کودتای
ژنرال زعیم) تا تس ��لط حزب بعث در س ��ال  ،1963حزب سوسیال عرب

اروپایی ،زمینههای مناسبی برای بروز ناآرامی و نارضایتی بین اقشار مردم

را تاس���یس کن ��د ک ��ه نق ��ش مهم ��ی در ش ��کلگیری مثل ��ث ملیگرایان -

فراهم ک���رده بود .به عبارت بهتر «در چنین ترکیبی از ایمان و فئودالیس���م

اس�ل�امگرایان  -مارکسیستها در س ��وریه ایفا میکرد .توجه وایزمن به این

(س���اختار مذهب���ی  -اقتص���ادی جامع���ه س���وریه) ،عجی���ب نیس���ت اگر

دلی���ل به فعالیتهای حورانی جلب ش ��ده که پدر س ��عید حوی ،محمد

اکثریت جامعه ،نه تنها نسبت به اروپائیان ،بلکه نسبت به ساکنان شهر
همسایه خودُ ،حمص دش���منی و عناد بورزند .ساختار روح و روان آنها بر

دی���ب ،یک ��ی از معتق ��دان و همراهان صدی ��ق وی ب ��ود و در تحلیل آرای

پایه حرکات تند و احساس���ی ش���کل گرفته بود .در حقیقت حماة شهری

سیاسی سعید حوی ،ردپای قابل توجهی از این گرایشها دیده میشود.
تس ��ازی
س���عید ح � ّ�وی در زندگینام� �هاش چندی ��ن ب ��ار قدرت تشکیال 

سرشار از احساسات مذهبی و شورمندیهای عقیدتی بود که بهسختی

حورانی را س ��توده اس ��ت تا بدانجا که معتقد اس ��ت حزب بعث دو دهه

3

بعد از فعالیتهای حورانی ،توانست بر زیرساختهایی که او در جامعه

مجال���ی برای نف���وذ ارزشهای فرهنگ���ی اروپایی در آن ایجاد میش���د».

س���وریه فراهم کرده بود مسلط ش ��ود و به قدرت برسد .بخش بعدی مقاله
 .2ب ��رای اطالعات بیش���تر در این باب ر.ک ب���ه :برونار لیار؛ جمعیت اخوان المس ��لمین مصر :ظهور
یک جنبش تودهای اسالمی؛ ترجمه عبداهلل فرهی؛ تهران :انتشارات پژوهشکده تاریخ اسالم.
3. R.Fadden, Syria : An Historical Appreciation, London, 1955, pp.179-180.
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سوریه از لحاظ حضور فرانسویان ،تحوالت فلسطین و شکلگیری جناح
بندیهای جدید در منطقه ،بسیار پرتحول طی شده بود .حوی در همین
دوران و ضم���ن پیگی���ری تح���والت داخلی س���وریه که عرصه رقابت س���ه
جناح کمونیست ،حزب ملیگرای سوریه به رهبری آنتون سعاده و حزب
سوسیالیس���ت ع���رب به رهب���ری اکرم حورانی ب���ود ،به ادام���ه تحصیل در
مدارس علمیه س���لفی حماه پرداخت .تأثیرات این مدارس چنان بر وی
عمیق بود که در پایان تحصیالتش ،پدرش را به دلیل عضویت در حزب
حوران���ی مورد ش���ماتت و انتقاد ق���رار داد و تصمیم گرفت ب���ه دلیل مبانی
س���کوالر و غیراس�ل�امی تفکرات هر س���ه حزب فعال در عرصه سیاس���ت
س���وریه ،از آنها دوری کند .نفی تمام جریانهای سیاسی فعال در سوریه
اس���تاد حوی در مدرس���ه
و ج���ذب به س���وی اخ���وان المس���لمین از طریق
ِ
علمیه ابنرش���د به نام ش���یخ محمد حمید انجام ش���د .او ک���ه در جوانی
ب���ه مصر رفت���ه بود ،با تأثیرپذیری از عقاید حس���ن البن���ا ،بنیانگذار اخوان
المس���لمین ،ب���ه حماه بازگش���ت و زمینهس���از اصلی ش���کلگیری اخوان
المسلمین در س���وریه شد .وایزمن زیرکانه در این بخش از مقاله خویش،
بدون ارائه پاس���خ دقیقی به یکی از اصلیترین معضالت پژوهشی دربارۀ
تاریخ اخوان المس���لمین در س���وریه ،به نقش س���عید حوی در این جریان
پرداخت���ه اس���ت .حقیقت این اس���ت ک���ه در ب���اب این مس���ئله ،نظرات
محققان بر دو قس���م اس���ت :گروهی معتقدند اندیش���ه اخوان المسلمین،
یک س���اختار تش���کیالتی  -عقیدتی از پیش تنظیمش���ده در مصر بود که
توس���ط تحصیلک���ردگان س���وری در االزه���ر همچون مصطفی س���باعی و
محمد حمید به ش���هر حماه در س���وریه منتقل ش���د و از آنجا به کل کشور
نش���ر یافت .از س���وی دیگر گ���روه دیگری از محققان برآنن���د که بدنهای که
بعدها زیرساختهای اخوان در سوریه را شکل دادند ،از سالها پیش و
همزمان با مجاهدتهای ضدفرانس���وی مردم سوریه نضج یافته بود و به
شکل گروههایی (جمعیة) از جوانان مسلمان و فعال در شهرهایی چون
حل���ب ،حم���اه و حمص به فعالیت مش���غول بودن���د .همین جمعیتها
بعده���ا در قال���ب اخ���وان المس���لمین س���وریه و تحت رهب���ری قدرتمند و
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کاریزماتیک مصطفی ِسباعی متحد شدند.
پ���س از ارائه توضیحات در باب ش ��کلگیری اندیش ��ه اخوان در س ��وریه،
وایزم���ن ب���ه ارائه گزارش ��ی تاریخ ��ی از فراز و نش ��یبهای رابط ��ه اخوان و
حزب بعث س ��وریه پرداخته و کشاکشهای عصر ناصری مصر و سوریه
با اخوان المس ��لمین را بهدقت بررس ��ی کرده اس ��ت .اگرچه این بخش از
مقال���ه ویژگ���ی عمدهای نس ��بت ب ��ه مطالعات همس ��ان خود ن ��دارد ،اما
برای نش���اندادن تفاوتها میان ایدئولوژی اخوان المس ��لمین در مصر و
س���وریه الزامی اس ��ت .حقیقت آن اس ��ت که اخوان المسلمین در مصر،
در عصر پر تحول قدرتگیری ژنرال جمال عبدالناصر و پس از آن ،بسیار
تندروانهت���ر از اخ ��وان در س ��وریه عمل میکردند .س ��ید قطب اندیش ��مند
مش���هور مص ��ری ،با ن ��گارش دو کت ��اب «معالم ف ��ی الطری ��ق» و «العدالة
اإلجتماعی���ه» ،مفاهیم ��ی از جاهلی ��ت نوین را مطرح کرد که بهش ��دت
در تعارض با جریان ملیگرایان ناصری قرار داش ��ت .اندیش� �ههای س ��ید
قط���ب نه تنها در مصر منجر به قلمع و قمع سراس ��ری اخوان المس ��لمین
ش���د ،بلکه در س ��وریه نیز به واس ��طه یک ��ی از مریدانش« ،م ��روان حدید»،
ایجادکننده سلس ��له عملیات مس ��لحانهای ش ��د که قتل ع ��ام حماة در
س���ال  1964را رقم زد .س ��عید حوی در این میان س� �هگانۀ مش ��هور خود را
با عناوین کتاب اهلل ،کتاب الرس ��ول و کتاب اإلس�ل�ام نگاش ��ت و قرائت
متفاوتی از اس�ل�امگرایی را ارائه کرد که با بنیادگرایی سید قطب متفاوت
بود .هدف وایزمن از نگارش این مقاله و بسط این مقدمه مفصل ،تبیین
چرایی این تفاوت در نظر و عمل ،بین این دو شعبه از اخوان بوده است.
سعید حوی در جریان قدرتگیری حزب بعث و حکومت حافظ اسد بر
س���وریه در قامت منتقدی جدی به مبانی سکوالر حکومت بعث انتقاد
ً
کرد و چندین بار به زندان افتاد .او نهایتا سالیان آخر عمر خود را در اردن
گذراند و با انتش ��ار نشریه النذیر به بس ��ط عقاید خود پرداخت؛ عقایدی
ک���ه وایزمن در مقال� �های دیگر به صورت مبس ��وط بدان پرداخت ��ه و ما در
ادامه گزارشی از آن را ارائه خواهیم کرد.
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 .2سعید حوّ ی و احیاگری اسالمی
در سوریه بعثی

دیگــرناگشتهها

Itzchak Weissman, Sa’id Hawwa and
Islamic Revivalism in Ba’thist Syria,
Studia Islamica (1995),
V.85, N.1, pp.131-153

بحث از عقاید و آرای سعید حوی بدون بررسی زمینههای مهم تاریخی
 فرهنگی ش���کلگیری عقاید وی ناممکن و بیحاصل است .به همیندلی���ل وایزم���ن پ���س از پرداخت���ن به ای���ن موضوع���ات در مقاله نخس���ت
خوی���ش ،در ای���ن مقاله خط س���یر آرای ّ
حوی بر مبنای س���ه مفه���وم ّردة،
صحوة و ربانیة را بررسی کردهاست .در نگاه حوی ردة به معنای ابزاری
ب���رای فه���م انحطاط جهان اس�ل�ام و نق���د افراطگرایی که ب���رای صحوة یا
بیداری اس�ل�امی به کار گرفته میش���ود .در حقیق���ت رده به صحوة ختم
خواهد ش���د و صحوة منجر به ش���کلگیری ربانیة میش���ود ک���ه دریافتی
معنوی (متصوفانه) از مفهوم تجدید در س���اختار دین اس���ت که با اعتنا
به اسالف صالحه محقق خواهد شد.
چنانکه اکثر متفکران اس�ل�امی س���لفی بدان توجه کردهاند ،سعید حوی
نیز درک ش���رایط منحط جهان اس�ل�ام و نیل به خودشناسی را برای یافتن
راه حل امری قطعی و ضروری دانس���ت ه اس���ت .او فس���اد برآمده از حضور
ارزشها و فرهنگ غربی را در جامعه اسالمی همهگیر دانسته و آن را عامل
تش ��دیدکنندۀ این انحطاط برشمرده است .در نگاه حوی ،دستاوردهای
تمدن غربی ،حاصل شایستگی یا تفاوت ویژ ه آنها نیست ،بلکه ضعف
و غفلت مسلمین در امر علمآموزی باعث ایجاد این تفاوت شده است.
س���عید حوی از مفهوم ّرده که به جنگهای مس���لمین ب���ا مرتدین پس از
وفات پیامبر(ص) باز میگردد ،نوعی برداش���ت سیاسی و معاصر داشته
اس���ت .بدون ش���ک توجه حوی به احیاء مفاهیم تاریخی مسلمین برای
ایجاد خودآ گاهی و صحوة ،در اثر سید قطب شکل گرفته است .چنانکه
پیش از این نیز اشاره کردیم ،سید قطب با استفاده از مفهوم «جاهلیت»،
پیش���رفتهای کنونی جه���ان غرب را ب���ه غفلت و گمراهی اعراب ش���به
جزیره در قبل از ظهور پیامبر(ص) تشبیه کرده بود .حوی اگرچه به تأسی

وایزمن پس از بس ��ط گام نخس ��ت از مبانی نظری س ��عید حوی به س ��راغ
بس���ط انتقادات وی به جریان اخوان المس ��لمین رفتهاست .او بهخوبی
با اس���تفاده از تحلیل حوی نس ��بت به حس ��ن البناء ،بنیان گذار اخوان
مصر و نیز انتقاد او به عصام العطار (مرش ��د عام اخوان س ��وریه) و س ��ید

از س���یدقطب از این مفاهیم به���ره برده ،اما در همان ح���ال مرزبندیها و

قطب ،مرزبندیهای فکری وی را تبیین کردهاست .از نگاه حوی ایجاد

برخالف سیدقطب معتقد است هرچقدر شرایط جوامع اسالمی بغرنج و

اص�ل�اح در جامعهای ک ��ه او آن را با اه ��ل رده پس از وف ��ات پیامبر(ص)
ّ
همسان دانس ��ته ،تنها از طریق گروهی اصالحگر و مجدد اسالم راستین

انتق���ادات خ���ود را نیز به اندیش���ههای س���ید قطب نش���ان داده اس���ت .او
منحط باشد ،نباید وضعیت آنها را به جاهلیت پیشااسالمی تشبیه کرد.
او از عنوان رده استفاده کرد تا نشان دهد مسلمین همچون مرتدین عهد
خلیف���ه اول ،از اصل خود فاصل���ه گرفتهاند و باید دوباره ب���دان بازگردند.
از س���وی دیگر او برخالف س���ید قطب ،تصریح آش���کاری ب���ر جهاد ندارد
و گمگش���تگی مس���لمین در عص���ر حاضر را متأث���ر از فقر فرهنگ���ی و نفوذ
همهجانبه مفسدان غربی بیان میکند.

محقق خواهد ش ��د .او ویژگیهای این گروه را با اخوان الس ��لمین تحت
رهبری حس ��ن البنا قرین و مطابق دانستهاس ��ت ،اما تغییراتی که تحت
تأثیر اندیش� �ههای افراطی و بنیادگرای س ��ید قطب وارد بدنه اخوان مصر
شد و در شعبه سوری آن ،به فعالیتهای مسلحانه تحت رهبری مروان
ی ح ��وی را برانگیخ ��ت .او وجه
حدی���د ختم گردی ��د ،انتق ��ادات و نگران 
دیگری از انتقاد خود را نسبت به جریان رایج سلفیه آنجا نشان میدهد
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که نمیتواند همچون محمد عبده و رش���ید رض���ا ،تصوف را اصلیترین

از اس���تادش ش ��یخ عبدالکریم رفاعی ،امام جماعت دمش ��ق ،پیشنهاد

نقطۀ انشقاق بین اسالم اصیل و اسالم بدعتبار بداند .چنانکه پیشتر

دقیقی برای ایجاد حلقههای علم آموزشی و مدرسه در هر مسجدی ارائه
کرد و گمان میبرد که از این طریق می توان به إحیاء ّ
الربانیة نائل ش ��ود.

نیز اش���اره کردیم ،دلباختگ���ی عمیق حوی به طریقت نقش���بندیه از ایام
جوانی و حضور در محضر درس محمد حمید شکل گرفتهبود .از سوی

ربانی���ت از نگاه ّ
حوی ،یک امر بدی ��ع و منحصر به فرد بود که از متن قرآن

دیگر او با نیمنگاهی به اندیش���ههای حس���ن البناء عالی���ق متصوفانه او

برآمده بود .با توجه به تعریفی که او از اس�ل�ام اصیل ارائه میداد ،ربانیت

را نی���ز در نظر داش���ت .بنابرای���ن در تعریف منحصربهفرد حوی از اس�ل�ام

چارچوبی جدید و نظری را برای آینده اخوان المس ��لمین س ��وریه ترس ��یم

س���لفی ،نه تنها هیچ تمایزی بین تصوف و سلفیگری وجود ندارد ،بلکه

میک���رد .دغدغه اصلی حوی ،همچون اس ��تادش محم ��د حمید ایجاد

این دو ابزاری جداییناپذیر برای نیل به اسالم حقیقی هستند.

چارچوبی بس ��یط و فراگیر بود که تمام فرق و گرایشهای اسالمی سوریه

گام س���وم در تحلیل آرای سعید حوی رس���یدن به مرحله ربانیت است.
چنانکه پیش���تر نیز اش���اره کردیم ،او شرایط موجود جهان اسالم را با اهل
رده مقایس���ه کرده که باید از طریق صحوة به اس�ل�ام حقیقی (سلفی) باز
گردند و به مرحله ربانیت نائل شوند .در نگاه وی تنها ابزار طی طریق در
این مسیر طوالنی ،توجه به فرهنگ و آموزش است .از آنرو است که وی

را کن���ار هم متحد کند .از س ��وی دیگر ،او پس از مش ��اهده قدرتمندی
س���کوالرهای بعث ��ی در قتل عام حماة در س ��ال  ،1982بی ��ش از پیش بر
مبان���ی صلحجویانه و فرهنگی مس ��یرش تأ کید میورز ی ��د .در نگاه وی
شخص ربانی ،فقیهی بود که می توانست مرشد معنوی اعضای جنبش
اخوان قرار گیرد و آنها را هدایت کند.

در اش���اره به ش���رایط معاصر سوریه ،تالش اخوان سوریه را برای حضور در

طب���ق چارچوبی ک ��ه حوی ب ��دان میاندیش ��ید ،فهرس ��ت اولویتبندی

تعامالت سیاسی و قدرتگیری از طریق موضعگیریهای دموکراتیک و

ش���دۀ اقدامات به ش ��رح ذیل هس ��تند :خودس ��ازی و تالش برای تربیت

حضور در پارلمان را بس���یار مشروعتر از فعالیتهای جهادی و عملیاتی

نف���س طب���ق ش ��عائر اس�ل�امی ،ایج ��اد دولتهای اس�ل�امی در هر کش ��ور

اخوان مصر متأثر از سید قطب میدانست.

مس���لمان ،ایجاد امت واحده مس ��لمین ،احیاء نهاد خالفت و اس ��تقرار

ح���وی پس از ترس���یم راهی که جهان اس�ل�ام را از وض���ع منحط موجود به
مطلوب پیش رو میرس���اند ،به دو عامل بازدارنده و مانع در این
ش���رایط
ِ

راه اش���اره کرده اس���ت .از نگاه وی باید با تس���لط نظام سکوالر و غربی بر
نهاد آموزش به ش���دت مقابله کرد .او مدرنیته و تجدد را مترادف حذف
محوریت خدا در اعمال و افکار بشر میداند و از آنرو نفوذ این رویکردها
را ب���ه فک���ر و روش زندگی آموزندگان علوم بس���یار خطرنا ک برمیش���مارد.
در نگاه وی ،دش���منان خدا که ایجادکنن���ده ابزارهای جدیدی همچون
تلویزی���ون ،روزنام���ه ،رادیو و دیگر رس���انهها هس���تند ،همۀ ت�ل�اش خود را
ب���رای تزریق نگاه بش���ر محور و ضد خدا به نس���ل ج���وان صرف میکنند.
همین مس���ئله باعث میشود حوی به همۀ آنان که دغدغه حفظ اسالم
را دارن���د ،توصی���ه کند که از تم���ام این ابزارها دور بمانن���د و تلویزیون را از

دول���ت جهانی مس ��لمین .او تالش گروه اخوان المس ��لمین را گام دوم از
این مس���یر دانسته و مفهوم جهاد را امری مقدس و الزم می انگارد ،اما در
مقایس���ه با نگاه سید قطب و نمایندهاش مروان حدید در سوریه ،معتقد
اس���ت وقتی زمینهها و ملزومات تش ��کیل دولتی اس�ل�امی فراهم نیست،
ً
تأ کیدورزیدن بر جهاد صرفا منجر به کاستن تعداد مسلمین و در نتیجه
ضع���ف عمومی آنها خواهد ش ��د .تعر ی ��ف او از جهاد به ج ��ای مقابله با
دول���ت بعثی متک ��ی به ارتش علوی س ��وریه ،ج ��ذب جوان ��ان معتقد به
اندیش���ه اسالمی اخوان به درون این ارتش است .حوی این تغییر رویکرد
را وظیف���ه ّ
ربانی ��ون حاض ��ر در جامع ��ه میداند ک ��ه جوانان را ب ��ه جای به
هال کتانداختن خویشتن ،به تغییر ساختار ارتش سوریه جذب کنند.
ن است که حوی به عنوان ّربانی عصر خویش نتوانست نهضت
حقیقت آ 

خانهه���ای خ���ود حذف کنن���د .مانع و مس���ئله دوم از نگاه ح���وی ،نحوه

اخوان المس ��لمین سوریه را بهدرستی هدایت کند .شورشهای متعدد،

تعام���ل و همراهس���ازی علم���ای دیگ���ر گروههای اس�ل�امی با ای���ن جریان

ضعف رهبری واحد و تأثیرپذیریهای مداوم س ��وریه از ش ��رایط سیاسی

اصالحگ���ر اس���ت .او برخالف دیگر اندیش���مندان س���لفی ،ب���ه هیچ وجه

و فرهنگ���ی مص ��ر ،زمینههای تجمیع قوای اخوان را طبق سیاس� �تهای

معتق���د ب���ه ایج���اد تفکیک بین اس�ل�ام س���لفی و متصوفه نیس���ت ،بلکه

س���عید حوی از بین برد .او در تحلیل ش ��رایط بهدرس���تی اندیش ��یده بود،

دغدغه او ایج���اد همگرایی بین تمام گروهها و اعمال رویکرد حداکثری

اما نتوانس���ت همراهان و اعضای اخوان س ��وریه را قان ��ع کند که بهجای

نس���بت به فرق اس�ل�امی اس���ت؛ چرا که دشمن را بس���یار قدرتمند و توانا

عملیات جهادی و نظامی ،باید به زمینهسازی فرهنگی و طوالنیمدت

میدان���د .حوی بهخوبی از قدرتمندی ابزارهای رس���انهای س���کوالر برای

روی آورن���د تا به نتایج قابل اطمینانتری دس ��ت یابند .حوی تحت تأثیر

ترویج افکارش���ان آ گاه بود و این در حالی اس���ت که ابزار انتقال و ارتباط

س���ختگیریهای رژیم اسد بر اخوان چندین بار به زندان افتاد و بار آخر

می���ان علم���ا و مردم ،همان نهاد مس���جد و خطابه باقی مان���ده بود .او در

به بهانه ادای فریضه عمره به عربستان رفت و دیگر به سوریه بازنگشت.

راس���تای درک این مش���کل به دغدغه اصالح و نوسازی ساختار قدیمی

اگرچه تألیفات و مقاالتی که در نشریه النذیر منتشر میکرد مدتها مورد

مس���اجد و ایجاد جذابیت برای جوانان نیز میاندیش���ید .حوی به تأسی

استفاده اخوان سوری قرار میگرفت ،اما نتیجه خاصی را در برنداشت.

سالبیستوپنجم،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت1393

145

87

پارههایاسالمشنایس ()2

پارههایاسالمشنایس

 .3ایگناتس گلدتسیهر :پلی بین
اسالم ،مسیحیت و یهودیت
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Dietrich Jung, Islamic studies and
religious reform. Ignaz Goldziher- A
crossroads of Judaism, Christianity
and Islam, Der Islam, 2013,
V.90, N.1, pp.106-126

ب���دون ش���ک ایگناتس گلدتس���یهر یکی از نق���اط عطف اسالمشناس���ی و
س���نت استش���راق در قرون اخیر اروپاس���ت .اگرچه او بنیانگذار روشهای
نوی���ن در تحلی���ل مت���ون و احادیث تاریخی  -فقهی صدر اس�ل�ام اس���ت و
ً
ن���زد اس�ل�امپژوهان غربی جایگاه واالی���ی دارد ،اما در میان مس���لمین اصال
تصوی���ری مثبت و درخش���ان از خود باقی نگذاش���ته اس���ت .مقاله حاضر
که توس���ط دیتریش یونگ ،اس���تاد دانش���گاه جنوبی دانمارک نوش���ته شده
و طب���ق آنچ���ه در ابت���دای مقاله توضی���ح داده ش���ده ،حاصل ی���ک کارگاه
عملیاتی علمی با عنوان «بازبینی مرزبندیها :ادغام حوزههای مطالعاتی
در تعام�ل�ات فک���ری می���ان خاورمیانه و ش���رق اروپا» 4اس���ت ،به جس���تجو
برای یافتن علل و عوامل ش���کلگیری ش���خصیت و اندیشههای ایگناس
گلدتس���یهر پرداخته اس���ت .نگارنده در ابتدای مقاله مدعی اثبات این امر
ش���ده که درک مکف���ی و همهجانبه از ذات مطالعات نوین اس�ل�امی ،باید
با رویکرد عمیقی نس���بت به پدیده «اصالحگری دینی» در بستر ادیان مورد
توجه قرار گیرد و گلدتسیهر نماد برجستهای از محققان یهودی است که به
تاریخ صدر اسالم پرداختهاند و در پرتو نگرش مسیحیت اروپایی ،بهدنبال
ایجاد ارتباطی میان سه دین موحد اسالم ،مسیحیت و یهودیت بودهاند.
یون���گ ب���ا تبیین ش���خصیت چند وجه���ی گلدتس���یهر ،جای���گاه او را به
عنوان نقطه تعامل و اشتراک بین رشتههای «مطالعات تطبیقی ادیان»،
«کالم مس���یحیت پروتس���تان» و «مطالع���ات اس�ل�امی» در ق���رن نوزده���م
میالدی بس���یار واال و مهم دانس���ته و از س���وی دیگر او را بهواس���طۀ تاریخ
زندگانیاش ،چهرهای بینالمللی و تأثیرگذار شناس���انده اس���ت؛ چرا که
گلدتس���یهر یک یهودی مجارس���تانی وعضو انجمن سطلنتی مطالعات
آس���یایی لندن 5،پاریس 6،برلین 7و هلس���ینکی 8بود .همچنین در س���ال
 1889ب���ه دلی���ل حض���ور پرب���ارش در کنگ���ره مطالع���ات شرقشناس���ی
اس���تکهلم ،از پادشاه سوئد اسکار دوم ،نش���ان افتخار دریافت کرد .وی
همچنین عضو افتخاری انجمنهای علوم آمس���تردام ،باواریا ،دانمارک
و پ���روس ب���ود و پیش���نهاد تصاحب کرس���یهای اس���تادی متع���ددی در
ُ
دانش���گاههای کمبری���ج ،هایدلب���رگ ،کنینزب���رگ ،پراگ ،استراس���بورگ
4. Re-mapping divides and interactions: The Fusion of horizons in Middle EasternEuropean intellectual encounters.
5. Royal Asiatic Society.
6. Societé asiatique.
7. Deutsche Morgenländische Gesellschaft.
8. Finno-Ugarian Society in Helsinki.
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و حت���ی قاه ��ره را دریاف ��ت ک ��رده ب ��ودُ 9.بعد دیگ ��ری از زندگ ��ی او باعث
ش���کلگیری چهرهای چندالیه در بس ��تر مطالعات اس�ل�امی شده است.
ارتباط���ات قوی و پیوس ��ته او با چهرههای برجس ��ته اس�ل�امی معاصرش
همچون سیدجمالالدین اس ��دآبادی ،محمد عبده ،محمد کردعلی و
رش���ید رضا بس ��یار جالب توجه اس ��ت 10.دیتریش یونگ با توجه به همه
ای���ن ابعاد به دنب ��ال تحلیل انگیزه و ش ��ناخت زمینهه ��ای عالقهمندی
گلدتسیهر به مطالعات اسالمی است.
9. Donald Malcolm Reid, “Cairo University and the Orientalists”, International Journal
of Middle East Studies 19, 1987, 51–76.

گلدتسیهر تمام این موقعیتها را رد کرد و در مجارستان باقی ماند.
 .10گلدتس���یهر با س���یدجمالالدین اس���دآبادی در س���فرش به قاهره و نیز بار دیگر در پاریس مالقات
کرد .چنانکه پیداس���ت گلدتس���یهر ارتباط مس���تقیمی با محم���د عبده برقرار نک ��رده ،با این وجود
نشریه المنار را که توسط رشید رضا ،شاگرد محمد عبده منتشر میشد بهدقت میخواند .محمد
کردعلی ش���اگرد طاهر الجزائری ،روزنامه نگار و وزیر آموزش س���وریه نیز یکی از چهرههای اسالمی
برجس���تهای اس���ت که گلدتسیهر با او یک بار در دمش���ق و بار دیگری در بوداپست مالقات داشته
است.
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نگارنده مقاله پس از تش���ریح س���واالت پیش روی خوی���ش ،روش تبیین و

گلدتس���یهر در نقد رنان ،روش تطبیقی ماکس مولر ( )1900-1823را در باب

پاس���خگویی به این س���ؤاالت را چنین ش���رح دادهاس���ت« :از نگاه نگارنده

اس���طوره پژوهی و علم االدیان به کار گرفت .او تاریخ روبهگسترش ��ی از ادیان

این س���طور ،یافتن پاس���خ این سؤاالت در بس���تر تحلیل سه موضوع «شیوه
ِ
پژوهشگری آ کادمی���ک در قرن نوزدهم می�ل�ادی»« ،اصالحگری مذهبی»

را به تصویر کشید که اسطورهها ب ه عنوان عضو جداناشدنی زندگی بشری،
نقش بسیار مهمی در شکلگیری آن داشتهاند .طبق این نظریه تاریخ ادیان

و «ش���رایط خاص سیاس���ی یهودیان مجارس���تان» ممکن خواهد بود .این

نش���ان میدهد که مس ��یر حرکت تاریخ خودبهخود به سوی ادیان توحیدی

س���ه وجه تأثیرات عمیقی بر زندگی گلدتس���یهر و نیز نوع رویکرد پژوهش���ی

رفته اس���ت .اس�ل�ام ،مس ��یحیت و یهودیت ،بخشهای مهمی از این روند

او نس���بت به اسالم گذاشته است .من در این مقاله در پنج مرحله به این

روبهرش���د بوده و باید در بس ��تر سابقه اس ��طورهای خود مورد بررسی و تحلیل

سؤاالت پاسخ خواهم داد .در ابتدا به تحلیل زمینههای سیاسی و فرهنگی

ق���رار گیرن���د .بنا بر نظ ��ر وی ،نظریه رنان درب ��اب تاریخ بی اس ��طورۀ یهودی،

خواهم پرداخت که گلدتس���یهر در آن رش���د و نمو یافت .پس از آن به آثار و

امری نادرس���ت و گمراهکننده اس ��ت .یونگ پس از بررسی تأثیرات رنان بر

مطالعاتی مینگرم که ساختار پژوهشی و فکری زمانۀ او را شکل داده بود.

آراء گلدتسیهر به پژوهش مش ��هور ِگراف بر متون عهد قدیم پرداخته است.

در بسط و تحلیل بخش نخست ،جایگاه آثار گلدتسیهر در گسترۀ جهانی

چنین به نظر میرسد که تاثیرات مطالعات انتقادی گراف بر اسفار پنجگانه

پژوهشهای علمی اواخر قرن نوزدهم میالدی نش���ان داده خواهد ش���د .او

عهد قدیم بر ذهن گلدتس ��یهر جوان بسیار عمیق بود .این نظریه میکوشید

بهخوب���ی ابزارها و روشهای پژوهش تاریخی و هرمنوتیک مطالعات عهد

تا با بهرهگیری از روشهای نقد منبع ،بر تاریخیت اسناد و نگارندگان اسفار

قدی���م را در باب اس�ل�امپژوهی ب ه کار گرفت و کوش���ید اس�ل�ام را با توجه به
َ
دریافتهای ِحکمی علم االدیان که همراه با کالم لیبرال پروتستان بسط
ً
یافت���ه بود تحلیل کند .گلدتس���یهر در ای���ن عرصه قطع���ا از بدعتگذاران

پنجگان���ه تأ کی ��د ورزد .گراف در این نظریه مدعی ش ��د که ذات این اس ��فار
است؛ چرا که قرنها پس از شکل گیری اصل وقایع ،چندین ناقل ،روایات

نخس���تین محس���وب میش���ود که از منظر روششناسی مس���یری نوین در

و اس���ناد موج ��ود را با یکدیگر تلفیق ک ��رده و آراء و دیدگا هه ��ای خویش را در

باب مطالعات اسالمی قرن بیستم میالدی گشودهاند .در بخش دوم این

تدوین متون اعمال کردهاند .گلدتس ��یهر سی س ��ال بعد و در سال ،1904

مقاله به تحلیل س���پهر زمانه و سیاس���ت در مجارس���تان عصر گلدتس���یهر

ب���ار دیگر بر اهمیت نظریه گراف در میان آثارش تأ کی ��د ورزید .او در نامهای

خواهی���م پرداخ���ت .ناگفته پیداس���ت که عالق���ه او به مطالع���ات ادیان و
اس�ل�امپژوهی ،برآم���ده از تلفیق دو ُبعد مهم ش���خصیتی وی بودهاس���ت:

ب���ه تئودور نولدک ��ه ،روشهای انتقادی مطالعه متون عه ��د قدیم را به عنوان

یک یهودی معتقد و نیز فعال اجتماعی و یک ملیگرای مجارس���تانی که

12

به طور مش���خص از باب زمانی و ش ��یوه نگارش مذهبی از یکدیگر متفاوت

13

بخش مهمی از اندیشههایش که منجر به نوعی هشیاری عالمانه شدهاست

از طری���ق مطالعات علم���یاش ،دو مفهوم مطالع���ات ادیان و اصالحگری

ش���رح دادهاس ��ت 14.محقق دیگری که تأثیرات عمیقی بر گلدتسیهر نهاد،
ُ
شرقشناس اتریشی آلفرد فنکرمر ( )1889-1828بود .گلدتسیهر در اثر مهم
ُ
فن کرمر «تاریخ اندیش� �ههای رایج در اس�ل�ام» 15،نشانههایی از دغدغههای

مذهبی را با هم تلفیق کرد .در بخش س���وم نیز به س���راغ بررس���ی جزئینگر

خود را درباب تحلیل تاریخ اس�ل�ام از منظری فراگیر به عنوان بسط تاریخی

زمینههای تاثیرگذار بر گلدتسیهر بهعنوان یک شرق شناس خواهیم رفت.

گیگر ( )1874-1810نیز تأثیرات
ایدهها یافت ه بود .افزون بر این افراد ،آبراهام ِ

در این بخش به این سؤال پاسخ خواهیم داد که چرا گلدتسیهر مطالعاتش

مهمی بر گلدتسیهر نهاده بود .او بر مبنای رویکرد مطالعاتی پروتستانهای

را به تلفیق اصالحگری مذهبی و اس�ل�امپژوهی اختصاص داد و سپس در

آلمانی ،نس���بت به خوانش انتقادی متن عهد قدیم در مکتب توبینگن ،به

پرت���و یافتههایی که از بطن تحلیل زندگی و زمانه او به دس���ت آوردهایم ،بر

درک تازهای از موضوعات روشی دست یافت.

تصویر وی از اسالم نگاهی انتقادی خواهیم افکند».

یون���گ در بخ ��ش دوم ای ��ن مقال ��ه ب ��ه نهض ��ت اصالحگ ��ری مذهبی در

دیتریش یونگ در ادامه به بررس���ی هر یک از سه عاملی پرداخته که آن را در

یهودیت ش���رقی پرداخته و نقش گلدتس ��یهر را در این جریان واش ��کافی

شکلگیری روش و انگیزههای پژوهشی گلدتسیهر مؤثر دانسته است .او در

ک���رده اس���ت .جنبش یهودیان آلمان الگوی مناس ��بی ب ��رای اصالحگران

بخش اول به تحلیل شکلگیری روند اصالحگری مذهبی در میان یهودیان

یهودی مجارس ��تانی ب ��ود .تأثیرات فکری خاخامه ��ای تجدیدنظرطلب

«اصالحگ���ری مذهبی» را تنها راه اتحاد یهودیان مج���ار قلمداد میکرد .او

اروپایی پرداخته اس���ت .اولین تالش گلدتسیهر در این مسیر ،نقد جدی او
به نظریه ارنس���ت رنان( )1892-1823با عنوان «فکر بیاسطورهی یهودی»
بوده اس���ت .رنان در این کتاب نظریه بسیار مش���هور هند و اروپایی را بسط
چندخدایی نژاد آریایی را در تقابل با فرهنگ موحدانه
داده بود که فرهنگ
ِ

یهودیان بررسی کرده و آن را ساکن و ابتر در زمان و مکان قلمداد کردهبود.

16

17

12. Ignaz Goldziher, Der Mythos bei den Hebräern und seine geschichtliche Entwicklung, Leipzig, 1876, VIII-XXVII.
13. Ernest Nicholson, the Pentateuch in the Twentieth Century. The Legacy of Julius
Wellhausen, Oxford, 1998, 29.
14. Robert Simon, Ignaz Goldziher. His Life and Scholarship as Reflected in His Works

11

and Correspondence, Leiden, 1986, 266.
15. Geschichte der herrschenden Ideen des Islam.
16. Simon, 31–33.

11. Maurice Olender, The Languages of Paradise. Race, Religion, and Philology in the

17. Goldziher, Tagebuch, 39.

Nineteenth Century, Cambridge, Mass., 1992, 12.
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آلمان���ی ک���ه از طری���ق ارتباط���ات مس���تقیم ،نامهنگار یه���ا و حتی نش���ر

مطالعات اس�ل�امی خویش منتشر کرد 22.البته پیشتر از انتشار این کتاب،

روزنامهه���ای آلمان���ی در می���ان جامع���ه یهودی���ان مجارس���تان اش���اعه

گلدتسیهر شیوه مطالعاتی خود را بر احادیث فقهی گذاشته بود .او در جلد

مییاف���ت ،بس���یار جدی و عمی���ق بود .منش���ورات آلمانی در میان قش���ر

دوم کتاب مطالعات اس�ل�امی خویش با ایجاد نوعی دستهبندی نشان داد

تحصیلکرده یهودیان مجارس���تان طرفداران بس���یاری داش���ت 18.با این

که هریک از جریانها و موجهای تأثیرگذار فقهی  -کالمی و سیاسی تاریخ

وجود و برخالف الگوی آلمانی ،جنبش اصالحگری مجارس���تان ،گرفتار

اسالم چه تأثیراتی بر روند شکلگیری احادیث دو قرن اول اسالمی داشتهاند.

معض�ل�ات فرهنگ���ی و مل���ی درون جامع���ه ب���ود .یهودی���ان مج���ار تلفیق

او مدعی شد که «احادیث نشاندهنده هم ه چیز در باب تاریخ دو قرن اول

عجیبی از یهودیان شرق و غرب اروپا بودند .این ناهمسازی تحت تأثیر

ی است» و میتوان انگیزههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی متأثر بر
اسالم 

موجهای متعدد مهاجرت یهودیان از س���رزمینهای غربی مجارس���تان و

این احادیث را شناسایی کرد .اهداف او از این تحلیل روایی ،کشف گونه

گالیسیا(شرق اروپا) در قرن هجدهم میالدی شکل گرفته بود که تلفیقی

یش ��ده بر پیامبر(ص) و شناخت تحریفات انجام شده بر
روایی اصیل وح 
ً
ای���ن روایات بود .او در ای ��ن روش کامال تحت تأثیر مطالعات آبراهام گیگر و

(ش���تل) 19را فراهم آوردهبود .این ش���رایط منجر به شکلگیری
ش���رق اروپا ِ

فردیناند کریستین بائر ( )1860-1792بر متون عهد قدیم بود که شکلدهندۀ

الگوی ذهنی دینپژوهی مدرن در مطالعات گلدتس���یهر شد و یونگ آن

مکتب توبینگن در آلمان بودند .در نگاه وی ،ذات اسالم به عنوان یک دین

را مقدمهای برای ورود به سیر تحوالت زندگی گلدتسیهر قرار داده است.

توحیدی  -وحیانی تفاوت چندانی با مس ��یحیت و یهودیت نداش ��ت ،اما

بخش س���وم مقاله به انگیزههای گلدتسیهر جوان برای ورود به اسالمپژوهی

روند ش���کلگیری مذاهب و جریانات درونی دین که در قرون میانه اسالمی

از جری���ان اصالحگ���ری مذهب���ی غربی (هاس���کاال) و فرهن���گ ارتدوکس

اختصاص یافته است .زندگی پر فراز و نشیب او از حضور در دانشگاههای
مه���م اروپا همچ���ون برلی���ن ،الیپزیگ ،لی���دن و وین تا س���فر به اس���تانبول،
بیروت ،دمش���ق ،فلس���طین و قاهره در این بخش ش���رح داده ش���ده اس���ت.
ش���رح مالقاتهای او ب���ا حلقه همراهان س���یدجمالالدین اس���دآبادی در
قاه���ره ک���ه در قهوهخان���ه عابدین گرده���م میآمدند ،بس���یار جال���ب توجه
اس���ت .گلدتسیهر در خاطراتش افکار آنها را به عنوان «آزادیخواهان نستوه
مسلمان» ستودهاست 20.جذابیتی که اسالم و پدیدههای فرهنگی  -تمدنی
آن در ذهن گلدتسیهر ایجاد کرد ،او را به سمت مطالعه دقیق اصل این دین
سوق داد .اصلی که در قالب روایات موجود از دو قرن اول هجری بر جا مانده
اس���ت .ناگفته پیداست که ش���یوه مطالعه او از پس تأثیرپذیری از نهضت
اصالحگری مذهبی یهودی و ش���رایط خاص سیاس���ی یهودیان مجارستان
که پیشتر بدان اشاره شد ،شیوهای انتقادی و بنیادین بود .چنانکه دوست
و همکار گلدتسیهر ،ریچارد هارتمن ،نقل کرده هدف گلدتسیهر از اجرای
ش���یوه مطالعاتی جدیدش نفی ارزش���مندی اس�ل�ام نبود ،بلکه تحت تأثیر
فضای فکری  -مطالعاتی حاکم بر اروپای آن زمان احس���اس میکرد روایات
سیره نبوی بیش از آنچه کامال مطابق با واقعیت باشند ،گزارشهایی مطابق
با فکر گروهی خاص از دوره زمانی خاصی از تاریخ اس�ل�ام بودهاند .به دیگر
سخن این روایات بیش از آنکه به حقیقت نزدیک باشند ،شبیه نظراتی بود
که گروهی از مسلمین دوست داشتند ،حقیقت تلقی شود 21.او پس از اثبات
این نظریه تالش کرد تا نشان دهد چه گرایشهایی با چه اهدافی و در کدام

23

رخ داده ،تأثی ��رات عمیق و غیرقابلانکاری را بر اصل دین نهاده اس ��ت .در
نگاه او که به طرز عجیبی در همس ��انی با نظرات محمد عبده و رشید رضا
قرار داشت ،نهاد مذهبی علما و فقها باعث ایجاد اعوجاج و انحراف از اصل
روایات شدهاند .اگرچه او دغدغهای دینی برای دریافت پیام اصیل اسالمی
نداش���ت و نمیتوان از ای ��ن وجه او را با اصالحگرانی همچون س ��یدجمال،
عبده و رش ��ید رضا همسو دانست ،اما انتقادات ایشان به علمای مرتجع و
مخالف نوگرایی در متن دین ،به مذاق گلدتسیهر خوش آمد ،چنانکه در اثر
آخرش چندین بار به مقاالت رشید رضا در المنار ارجاع داده بود.

24

یون���گ در بخ ��ش پایان ��ی و نتیجهگی ��ری مقال� �هاش از تاثی ��رات فیزیکدان
مجارس���تانی بارون رولند اووتو بر گلدتس ��یهر پرده برداش ��تهاس ��ت .او که
25

یش ��ود ،در س ��ال 1868
از طراح���ان اصلی اومانس ��یم یهودی محس ��وب م 
نظریهای را مطرح کرد که در آن مدعی شد «تحقیق پیرامون حیات مذهبی و
سیاسی جوامع ،راه آنان را به سمت انسانیت نشان خواهد داد» .گلدتسیهر
در پی شناخت فرهنگ سامی که مبانی دین و آیین یهودیت قرار داشت،
به تاریخ اس�ل�ام و پژوهش دربارۀ آن گرویده بود .او به دنبال اثبات تأثیرات
فرهنگ س ��امی بر جامعه اس�ل�امی و تحلیل علل و عوامل این تأثیرگذاری
بود .از سوی دیگر با از سرگذراندن دورههای اصالحگری و تجدیدنظرطلبی
در آیین یهود وکالم مسیحی پروتستان ،مسلمانان را نیز در روندی همسان
با دو دین توحیدی دیگر میدانست و از این وجه فعالیتهای اصالحگران
دینی همچون سیدجمال و شاگردانش را پی میگرفت.

برهه زمانی این تأثیرات را اعمال کردهاند .او این نظرات را در جلد نخست

22. Ignaz Goldziher, Muhammedanische Studien, Zweiter Theil. Halle, 1890, 5.
23. Die Zahiriten. Ihr Lehrsystem und ihre Geschichte. Ein Beitrag zur Geschichte
der muhammedanischen Theologie, 1884, with a foreword by Joseph Desomogyi,
Hildesheim, [1967].

18. Walter Pietsch, Zwischen Reform und Orthodoxie. Der Eintritt des ungarischen Judentums in die moderne Welt, Berlin, 1999, 55.

24. Ignaz Goldziher, Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung. An der Uni-

19. Shtetl.

versität Upsala gehaltene Olaus-Petri-Vorlesungen, 1920, unchanged reprint, Leiden

20. Goldziher, Tagebuch, 56.

[1952], 326–40.
25. Baron Loránd Eötvös de Vásárosnamény.

21. Hartmann, Ignaz Goldziher in Simon, 281.

90

145

سالبیستوپنجم،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت1393

دیگــرناگشتهها

پارههایاسالمشنایس

 .4بررسی مطالعات اخیر در تاریخ
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Robert Gleave, Recent Research into
the History of Early Shi’ism, History
Compass, 7/6 (2009): 1593-1605

اگزتر انگلس���تان برای محققان و شیعه
نام رابرت گلیو ،اس���تاد دانش���گاه ِ
پژوه���ان داخل���ی نامی آشناس���ت .او یک بار به دلیل کتاب���ی که در باب

تاریخ اخبار یگری 26نگاشته است جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی
را از آن خ���ود ک���رد و تا کنون چندین ب���ار در محافل علمی داخلی حضور
پیدا کرده و به سخنرانی در باب آخرین یافتههای پژوهشی غرب دربارۀ
تاری���خ تش���یع پرداخت���هاس���ت .او در ای���ن مقال���ه ،تاریخ تح���والت کالم
و اندیش���ه ش���یعه امامیه را مبنایی برای تبارشناس���ی ،معرف���ی و نقد آثار
محققان غربی قرار داده است.
ب���ر مبنای سلس���له حوادث و رویدادها ،نخس���تین اتفاقی که تش���یع را از
غی���ر آن مجزا س���اخت واقعۀ س���قیفه بنی س���اعده بود .گلی���و ضمن ارائه
توضی���ح مختصری از رویدادهای تاریخی ابتدای ش���کلگیری تش���یع تا
پایان عصر امامان ،به آثار پژوهش���ی مرتبط نیز اش���اره کرده است .کتاب
جانش ��ینی حضرت محم ��د(ص) اثر ویلف���رد مادلونگ که برن���ده جایزه
کتاب سال جمهوری اسالمی نیز شده و با همکاری احمد نمایی و نشر
آس���تان قدس رضوی منتشر شده ،نخستین کتابی است که گلیو به نقد
و بررس���ی آن پرداخته اس���ت .او معتقد است که اثر مادلونگ گام مهمی
در یافتن پاس���خ به این سؤال برداشت که آیا علی(ع) توسط پیامبر(ص)
به جانش���ینی خود منصوب ش���ده بود یا ش���خص وی بعدها مدعی این
انتصاب ش���د؟ او معتقد اس���ت که پاسخ به چنین سؤاالتی نه تنها وجه
قابل توجهی از واقع گرایی را میطلبد ،بلکه باید اثباتگرایی 27خش���نی

له ��ای روایی متون اس�ل�امی یک ��ی از علل اصل ��ی نپرداختن
را ب���ه تحلی 

را ب���هکار گرفت که خواهناخواه ما را با بس���یاری از متون اس�ل�امی دیگر در

ب���ه حقیق���ت ی ��ا افس ��انهبودن واقعه غدی ��ر خم دانس���تهاس ��ت .در میان

تعارض قرار میدهد .گلیو پاس���خ به این س���ؤال را به دلیل معضالتی که

اس�ل�امپژوهان ،مادلونگ در گروه خوشبینان به سنت اسالمی است .او

پرداختن به آن پدید میآورد تا پیش از نگارش کتاب مادلونگ غیرممکن

با اعتق���اد به امکان بازیابی حقایق تاریخی از میان روایات اس�ل�امی ،به

می داند و از اینروس���ت که بسیاری از اس�ل�امپژوهان و شرقشناسان از

تحلیل و بررس ��ی اخبار مرتبط با چهار خلیفه نخس ��ت اسالمی پرداخته

ای���ن موضوع بهس���ادگی گذر کرده و گفتمان رایج و غالب اهل س���نت را

و پای به عرصهای نهاد که پیش از آن هیچیک از ش ��رق شناسان به این

پذیرفتهان���د 28.او س���ردرگمی و گرفتاری اس�ل�امپژوهان ش���کا ک 29غربی

شکل به آن وارد نشده بودند.

26. Robert Gleave, Scripturalist Islam: The History and Doctrines of the Akhbari Shi'i

مادلونگ شیوه پژوهش خود را در این کتاب بر خالف محققان شکاک،

School (Islamic Philosophy, Theology, and Science), Leiden: Brill, 2007.
27. Positivism.

اعتم���اد به روایات اس�ل�امی موجود از صدر اس�ل�ام اعالم ک ��رده و معتقد

28. P. Sanders, ‘‘Claiming the Past: Ghadir Khumm and the Rise of Hafizi Historiogra-

اس���ت که با اعمال روشهایی خ ��اص میتوان صحیح را از س ��قیم این

phy in late Faatimid Egypt’’, Studia Islamica, 75 (1992): 81–104.
29. Skeptics .

سالبیستوپنجم،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت1393

145

روایات تشخیص داد .او هدف پژوهش خود را پاسخ به این سؤال اعالم

91

پارههایاسالمشنایس ()2

دیگــرناگشتهها

کرده که چه کسی/کس���انی و چطور پس از وفات محمد(ص) به قدرت

گلی���و در باب آن میگذر ی ��م ،اما اثر دیگری که وی دربارۀ عصر نخس ��تین

رس���یدند و آن را در تصاحب خود نگاه داش���تند؟ نتیجهگیری مهمی که

امامان شیعه معرفی کرده ،کتابی است از محمدعلی امیر معزی با عنوان

وی دربارۀ انتصاب علی(ع) به خالفت پیامبر(ص) ارائه کرده برای گلیو

«راهنمای معنوی تش ��یع نخس ��تین» 34که در آن به پیروی از شرقشناس

در این مقاله بس���یار مهم بوده اس���ت« :حضرت عل���ی(ع) خود معتقد به

مش���هور فرانس ��وی ،هانری کر ب ��ن (درگذش ��ته  )1978تصوی ��ری مکتوم و

جانش���ینی پیامب���ر(ص) پس از وفاتش بوده و این اعتق���اد بر مبنای رفتار

رازمحوران ��ه از ق ��درت ام ��ام و نحوه انتخ ��اب او ارائه کردهاس ��ت .دغدغه

و اعمال ایش���ان و نیز س���نتهای رهبری و زعامت در ش���به جزیره شکل

اصل���ی مع ��زی در این اثر ،شناس ��ایی نح ��وه انتقال علم امام به ش ��یعیان

گرفتهاس���ت» .بنابر این نظریه ،مادلونگ معتقد اس���ت امام اول شیعیان

متأخر اس ��ت .ایده اصل ��ی او که پس از این کت ��اب در مجموعه مقاالت

ب���ر مبنای ویژگیه���ا و امتیازاتی که بر دیگر صحابه پیامبر(ص) داش���ت

دیگری نیز منتش ��ر ش ��د و تعریفی رازآلود از ایمان شیعی ارائه میداد که

ک���ه ارتباط���ات خویش���اوندی نی���ز آن را تقویت میک���رد ،خود را شایس���ته

توس���ط امام ب ��ه پیروان برگز ی ��ده و اندکش منتقل میگردید ،م ��ورد انتقاد و

جانش���ینی ایش���ان و زعام���ت ام���ت اس�ل�امی میدانس���ت .راب���رت گلیو

مخالفت محققان و صاحب نظران قرار گرفته اس ��ت .یکی از وجوه مورد

ضمن اش���اره به بررسیهای انتقادی متعددی که تا کنون بر این نظریات

انتقاد نظریه معزی به اعتقاد او به دعوت س ��ری (باطنی) امام باقر(ع) باز

مادلون���گ اب���راز ش���ده 30،به ای���ن نتیجهگی���ری مادلون���گ تعریضاتی وارد

میگش���ت .ارزینا الالنی در کتاب « اندیشه شیعه متقدم :آموزههای امام

کردهاس���ت 31.وی معتقد اس���ت که گرچه تا پی���ش از اثر مادلونگ ،هیچ

محم���د باقر(ع)» 36،ضم ��ن انتقاد به آراء معزی مدعی ش ��د که آموزههای

پژوهش جدی و روشنی در میان مکتوبات اسالمشناسی غربیان نسبت

کالمی و مکتبی امام باقر(ع) با عصر دوم امامان تطابق بیشتری دارد .گلیو

به این موضوع وجود نداش���ته ،اما بهنظر میرس���د مادلونگ همه منابع و

نیز انتقادی را به آثار هر دوی این شیعهپژوهان وارد آورده و آن دو را به دلیل

تم���ام ذائقههای روای���ی را در تحلیل خود مورد توجه قرار ندادهاس���ت .با

عدم شفافیت در شیوه و روش انتخاب صحیح از سقیم در روایات وارده

این وج���ود میتوان اثر مهم مادلونگ را گام���ی در تصحیح نگاه انتقادی

از امام باقر(ع) مورد نقد قرار دادهاست .بهعبارت دیگر گلیو معتقد است

و بدبینانه کایتانی و مونتگمری وات نس���بت به روایات شیعی مربوط به

هیچیک از این دو تن مشخص نکردهاند که از چه روشی برای تشخیص

پس از وفات پیامبر(ص) در نظر گرفت.

جعلیات و تحریفاتی که بر این احادیث وارد شده استفاده کردهاند .وی

اث���ر دیگری که در بررس���ی تاریخ آغازین تش���یع و عصر اولی���ه امامان مورد
بررسی و نقد گلیو قرار گرفته است ،مقالهای از مارشال هاجسن است که
در آن به اولین انش���عابات در میان شیعیان پرداختهاست 32.اثر هاجسن
که بهخوبی نقش کالمی و اندیشهای امام جعفر صادق(ع) در شکلگیری
هوی���ت ش���یعه امامیه از دیگر انش���عابات همچون زیدیه و غ�ل�ات را مورد
بررسی قرار داده ،با مطالعۀ ارزشمند حسین مدرسی طباطبایی با عنوان
مکتب در فرآیند تکامل ،تکمیل شد 33.مدرسی این کتاب را حول محور
ش���یوه انتخاب و شناسایی امامان ش���یعه تدوین کرده و بهطور مشخص
از آراء ابن ّقبه رازی اس���تفاده نمودهاس���ت .از آنجا که این کتاب به زبان
فارس ��ی ترجمه شده و در دسترس عالقهمندان قرار دارد ،از گزارش رابرت

35

معتقد است که این دو تن از این منظر در بستر پژوهشی و اسالمشناسی
غربی نمیگنجند؛ چرا که به هیچیک از مالحظات و توجهات محققان
غربی که بر احادیث اهل س ��نت اعمال کردهاند توجهی نداش ��ت ه است.
از س���وی دیگر موض ��وع تقیه از عهد باقرین صادقین (علیهما الس�ل�ام) به
امری جدی در تحلیل احادیث شیعی بدل میشود و هیچیک از این دو
به تحلیل ش ��یوه تش ��خیص احادیث متأثر از تقیه با غیر آن نپرداختهاند.
گلیو معتقد اس ��ت که تمام این مالحظات جدی که میتواند تا حد قابل
توجهی دریافت محققان از مفهوم احادیث را تغییر دهد ،بدون بهرهگیری
از روششناسی نقد حدیث که مورد استفاده حسین مدرسی طباطبایی
قرار گرفت���ه ،امکان پذیر نخواهد بود .از دیگ ��ر منتقدین آراء معزی تمیمه
37
ِب ُیهم دائو است که در مقاالت متعددی عقاید خود را بسط دادهاست.

30. M. Morony, ‘‘Review of The Succession to Muammad: A Study of the Early Caliphate’’, JNES, 59.2 (2000): 153; W. A. Graham, ‘‘Review of The Succession to Muam-

34. M.A.Amir-Moezzi,Le guide divin dans le Shiisme original:aux sources de

mad: A Study of the Early Caliphate’’, Muslim World, 89.2 (1999): 194; E. L. Daniel,
;‘‘Review of The Succession to Muammad’’, Middle East Journal, 52.3 (1998): 471

l’ésotérisme en Islam(Lagrasse: Verdier, 1992).
35. M.A.Amir-Moezzi, La religion discréte: croyances et pratiques spirituelles dans

I. Mattson, ‘‘Review of The Succession to Muammad’’, Journal of Religion, 78.2
(1998): 321; P. Crone ‘‘Review of The Succession to Muammad’’, Times Literary

l’islam shi’ite (Paris: Vrin, 2006).
M. A. Amir-Moezzi, The Divine Guide in Early Shi’ism: The Sources of Esotericism

Supplement, 4897 (7 Feb, 1997): 28.

in Islam, translated by David

31. M. Yazigi, “ Ali, Muhammad and the Ansar: the Issue of Succession’’, Journal of

Streight (Albany: State of New York Press, 1994).

32. M. J. Hodgson, ‘‘how did the early Shi’ite become sectarian?’’, Journal of the Amer-

 .36ارزینا ال النی ،نخس���تین اندیش���ههای ش���یعی :آموزههای امام محمد باقر (ع) ،ترجمه فریدون
بدرهای ،تهران ،نشر فرزان روز.

Semitic Studies, 53.2 (2008): 279–303.
ican Oriental Society, 75 (1955): 1–13.

37. T. Bayhom-Daou, ‘‘Hisham b. al-Hakam and his doctrine of the Imam’s knowl-

33. H. Modarressi Tabatabai, Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shi7

edge’’, Journal of Semitic Studies, 48.1 (2003): 71–108; idem, ‘‘The imam’s knowl-

ite Islam: Abu Jafar ibn Qiba al-Razi and his Contribution to Imamite Shi’ite Thought

edge and the Quran according to al-Fadl b. Shadhan al-Nisaburi (d. 260 A.H. ⁄ 874

(Princeton, NJ: Darwin Press, 1993).

;A.D.)’’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 64.2 (2001): 188–207
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اثر دیگری که از نظر رابرت گلیو شایس���تگی اش���اره و توجه دارد ،پژوهش

بغداد گردیدهاس ��ت .او در ابتدای امر به پژوهشها و مطالعاتی پرداخته

لیاقت علی تکیم اس���ت 38.او در این اثر به دنبال تبیین و بررس���ی نقش

ک���ه قائل به این نقطه تف ��اوت و افتراق بوده و آن را تبیین کردهاند .در این

اصحاب ائمه در ش���کلگیری کالم و مذهب ش���یعه بوده و در این مسیر

راستا اولین مطالعه قابل توجه « ،از امامیه تا اثنی عشریه» اثر اتان کلبرگ

ب���ه دغدغهه���ای هری���ک از ائمه ب���رای تصحی���ح و اصالح اندیش���ههای

اس���ت که مراحل نظری شکلگیری ش ��یعه امامی را تا پایان عصر غیبت

اصحاب پرداخت���ه و حتی نمونههایی از محاج���ات اصحاب با امامان

بررس���ی کرده اس ��ت .بحث عمده کلبرگ در این اث ��ر به میزان آ گاهی و

اش���اره ک���رده اس���ت .دیدگاهه���ای او گرچه بهخوبی ش���رح و بس���ط داده

ش���ناخت جمعی شیعیان نسبت به ائمه اثنیعشر و شکلگیری هویت

نش���ده ،اما تصویر خوبی از شکلگیری انش���عابات فکری اصحاب ائمه

مس���تقل ش���یعه اثنیعش ��ری از دیگر انش ��عابات ش ��یعی معطوف ش ��ده

از اندیش���ه ش���یعه امامی���ه را ارائه کردهاس���ت .اث���ر دیگری که گلی���و آن را

اس���ت .اندیش ��ه غیبت ام ��ام عصر(عج) و فهم ش ��یعیان نس ��بت به این

شایس���ته معرفی دانس���ته «جامعه کاریزماتیک :هویت ش���یعی در صدر
اس�ل�ام» اثر ماریا َمسی َدکا که اس���ت 39.او در این اثر به ایجاد پیوند میان

مفه���وم که توس ��ط کلبرگ به رون ��دی آرام ،طبیعی و پنهانی تعبیر ش ��ده،
موض���وع دیگری اس ��ت ک ��ه وی در کتابش ب ��دان پرداختهاس ��ت .گلیو

روند ش���کلگیری و توس���عه مبانی هویت ش���یعی و مفاهی���م رایج جامعه

معتقد است نتیجهگیریهای متعدد کلبرگ که در هر یک از پژوهشها

صدر اسالم (همچون مفهوم والیت) پرداخته است .نتیجهگیری دکا که

و مقاالت���ش به آنها پرداخت ��ه ،مانع از ارائه یک نظریه واحد و منس ��جم از
س���وی وی ش ��ده ،اما مس ��یر مطالعاتی او را افراد دیگری همچون َس ��ندر،

به نوعی حد وس���طی میان معزی و مدرسی محس���وب میشود که نشان
میده���د جریانی فرقهگ���را و پنهانی در عصر متقدم ش���یعه وجود داش���ته

41

نیومن و ارجمند پی گرفتهاند .پاول َسندر در آثارش ،نظریه رایج در باب

اس���ت .او به طور مش���خص بر مفهوم «والیت» تأ کید ورزیده و این مفهوم

بس���ط و توس ��عه کالم امامیه را به چالش کشیدهاس ��ت 42.از نگاه گلیو،

را بنی���ادی کاریزماتی���ک ک���ه همه فرق و عقاید ش���یعی را ب���ه هم متصل
ً
میگرداند و باعث تقویت هویت متحد ش���یعی می ش���د میداند .نهایتا

س���ندر را از لحاظ مکتب روششناس ��ی پژوهشی در باب اسالمشناسی
میتوان جزء محققان خوشبین به س ��نت و حدیث اس�ل�امی دانس ��ت.

ویلیام تا کر و کتاب «مهدی(عج) و هزارهگرایی :غالت ش���یعی در عراق

او از مت���ون حدیث ��ی امامی پیش از غیبت ،برای تببین روند ش ��کلگیری

متقدم» آخرین اثری اس���ت که گلیو در باب ای���ن دوره زمانی مورد بحث

کالمی ش���یعی در عصر امامان بهره گرفته اس ��ت .از سوی دیگر همراهی
ً
و عجینش���دن کالم معتزلی و ش ��یعی از نگاه وی ،صرفا متعلق به دوره

بررس���ی قرار داده که همگی حول احیاء امامت ش���کل گرفته بودند .این

تس���لط مکتب بغ ��داد و حضور چهرههایی همچون بنو نوبخت و ش ��یخ

اث���ر تا کر که دربردارن���ده اطالعات قابل توجه و گس���تردهای از این قیامها

مفی���د نب���وده و با بررس ��ی احادیث موج ��ود از ائم ��ه متأخر ش ��یعه ،وجود

و ارتباطات آنها با گروههای امامی و غیرامامیس���ت ،نش���اندهنده موج

زمینهه���ای نف ��وذ و همراهی با اندیش ��ه اعتزال در میان آنها اثبات ش ��ده

جدیدی از مطالعات اخیر مرتبط با حوزه قیامهای شیعی است.

اس���ت .س���ندر با پیگیری موضوعات ��ی همچون عدل اله ��ی و اختیار در

قرار دادهاس���ت 40.تا ک���ر در این کتاب چه���ار قیام نظامی ش���یعی را مورد

بخش دوم مقاله گلیو به معرفی و بررسی آثار مرتبط با «شکلگیری تشیع
امامی» اختصاص یافتهاس���ت .او این تقس���یمیندی را از آن وجه بس���ط
داده که معتقد اس���ت تفاوت عمیقی میان ساختار کالمی تشیع متقدم

می���ان احادیث ،بهدنب ��ال اثبات مبانی نزدیک تش ��یع امام ��ی و معتزلی
اس���ت که بسیار پیشتر از ش ��کوفایی مکتب بغداد در تاریخ کالم شیعه
ریشه دوانده بود.

و دوره متأخرتری که بدنه مذهبی تش���یع اثنیعش���ری شکل گرفته وجود

آراء س���ندر در تض ��اد بنیادین ��ی ب ��ا پژوهش ان ��درو نیومن در ب ��ارۀ حدیث

داش���ته اس���ت .پذیرش این امر در نگاه وی ،منجر به ایجاد تفاوتی میان

بهمثابه تعاملی میان مکاتب قم و بغداد قرار دارد .نیومن با بررسی سه

عص���ر امام���ان و دوره عقلگرایی تش���یع امامی در نیمه دوم قرن س���وم در

43

41. Many of Kohlberg’s most important articles are conveniently collected in E. Kohl-

Idem, ‘‘The Second-Century Shiite Ghulat: Were They Really Gnostic?’’, Journal of

berg, Belief and Law in Imami Shiism (Aldershot: Variorum, 1991).; E. Kohlberg,

Arabic and Islamic Studies, 5 ⁄ 2 (2003–2004), http://www.lancs.ac.uk/jais/volume/in-

‘‘From Imamiyya to Ithna‘Ashariyya’’, Bulletin of the School of Oriental and African

dex.htm, accessed on 10 Sep, 2009). See also, R. Buckley, ‘‘The Imam Jafar al-Sadiq,

Studies, 39.3 (1976): 521–534.; On this matter, the work of A. Sachedina continues to

and the Abbasids’’, Der Islam, 79.1 (2002): 118–140; T. Bayhom-Daou, ‘‘The Imami

be influential (in particular his Islamic Messianism: The Idea of the Mahdi in Twelver

Shi’ite Conception of the Knowledge of the Imam and the Sources of Religious Doc-

Shi’ism (Albany, NY: SUNY Press, 1980).

trine in the Formative Period: From Hisham b. al-Hakam to Kulini’’, Unpublished
Ph.D. Dissertation (SOAS, University of London, 1996).
38. Liyakat Takim, Heirs of the Prophet: Charisma and Religious Authority in Shi’ite
Islam (Albany, NY: State University of New York Press, 2006).
39. M. M. Dakake, the Charismatic Community: Shiite Identity in Early Islam (Albany,
NY: State University of New York Press, 2007).

42. P.Sandler, Zwischen Charisma Und Ratio: Entwicklungen in Der Frühen Imamıtischen
Theologie; (Berlin: K. Schwarz,1994); P. Sander, ‘‘Wertvoll oder nutzlos? Gedanken
zum Umgang mit den fruhen Imamitischen Traditionssammlungen’’,in Anna¨herung
an das Fremde: XXXVI. Deutscher Orientalistentag vom 25. bis 29.9.1995 in Leipzig
(Stuttgart: Steiner, 1998), 250–258; idem. ‘‘Koran oder Imam? Die Auffassung vom
–Koran im Rahmen der Imamitischen Glaubenslehren’’, Arabica, 47.3 (2000): 420
437.

40. W. Tucker, Mahdis and Millenarians: Shiite Extremists in Early Muslim Iraq (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008).
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مجموعۀ حدیثی متقدم ش���یعی معتقد اس���ت که میان شیعیان متقدم

ارائه ش���دهاس ��ت 44.او با بهرهگی ��ری از روش تحلیل ماکس وبر و بررس ��ی

نزاعی درونی بین س���نتگرایی و عقلگرایی وجود داشته که در مواضعی

واژهشناسانۀ احادیث متقدم ،به تحلیل روندی پرداخته که در آن تشیع

همچون بحران آس���تانه غیبت و نیز تعرضات خارجی به ساحت شیعه

امام���ی موعودمحور 45،جای خود را به کالم و فقهی خردگرا داده و قرائت

(همچ���ون س���ختگیریهای سیاس���ی ،اقتص���ادی و مذهب���ی خلف���ای

انقالبی و احساسی شیعه تبدیل به نظامی آرام و ساختارمند شدهاست.

عباسی بر ایشان) خود را نشان دادهاست .نیومن معتقدست که مجامع
حدیث���ی متقدم ش���یعی در پی رواج س���نتگرایی ،به ش���یعیان محصور
قم���ی اطمین���ان میداد که امامش���ان زن���ده ،قدرتمند و آ گاه از مش���قات
ایش���ان اس���ت .اگرچه تمام مجامع حدیث���ی باقیمان���ده در ارائه این نوع
نگاه مشترکاند ،در برخی ویژگیها نیز اختالفاتی دیده میشود .مواردی

همچون ویژگیهای فراانس���انی امام عصر(عج) که در کتاب المحاسن
برق���ی و در ابتدای روند نق���ل حدیث مکتب قم وج���ود دارد ،یکی از این
اختالف���ات مورد اش���اره نیومن اس���ت .صفار قمی در بصائ ��ر الدرجات و
نی���ز کلینی در الکاف ��ی به ارائه تصویری آرامشبخش و اطمینانس���از که
ب���ه ش���یعیان قوت قل���ب دهد ،توج���ه کردهان���د .نیومن بر مبنای بررس���ی
موش���کافانهاش بهدنب���ال اثبات این فرضیه اس���ت که احادیث ش���یعی
بهسادگی بیانگر اوامر ،نواهی و ارشادات امامان اثنیعشر نیستند ،بلکه
اف���زون بر ای���ن موضوعات ،منعکسکننده بس���یاری از تح���والت جامعه
شیعه است که به دلیل موانع مذهبی و سیاسی ،گزارش تاریخی دقیقی
از آن دوران ب ه دس���ت ما نرسیدهاست .آخرین پژوهش مورد اشاره گلیو،
مطالعات س���عید امیر ارجمند در باب ش���کلگیری فقه نخستین شیعه
در پی تدوین کتب اربعه و تصویری اس���ت که در آنها از امامان ش���یعی

راب���رت گلیو در پایان مقال� �هاش ،ضمن ارائه تصو ی ��ری از روند مطالعات
ش���یعهپژوهی در جه ��ان غرب به مش ��کالت و مس ��ائلی که ب ��ا آن مواجه
اس���ت نیز اش ��اره کرده اس ��ت .از ن ��گاه او ،مطالعات ش ��یعی اگرچه پس
از انق�ل�اب اس�ل�امی ایران  1978و جن ��گ آمریکا با عراق در آس ��تانه قرن
بیس���تویکم توجهات بیش ��تری را در میان غربیان به خود جلب کرده،
اما هنوز هم با معضالتی جدی دست به گریبان است .از نگاه وی هنوز
در می���ان محققان غربی تخصص و تس ��لط الزم نس ��بت به مت ��ون و مآثر
ش���یعی وجود ندارد .از س ��وی دیگر ،بهس ��ختی میتوان از استادان سنی
برای آموزش شیعه استفاده کرد؛ حال آنکه شیعیانی که به تدریس تاریخ
تش���یع می پردازند نیز م ��ورد انتقاد مجامع علم ��ی و آ کادمیک غربی قرار
میگیرن���د .افزون ب ��ر این موارد ،تخصصیب ��ودن موضوعات در این حوزه
مطالعات���ی ،آن را ب ��ه طور کل ��ی از موضوع ��ات مربوط ب ��ه مطالعات اهل
س���نت مجزا کرده و نمیت ��وان از دیگر محققان و پژوهش ��گران نیز در این
عرصهها کمک گرفت .با این وجود او به س ��یر روبهرش ��د شیعهپژوهی در
غرب خوشبین و به تولیدات درخور و ارزشمند آینده از جوامع پژوهشی
و دانشگاههای غربی امیدوار است.
44. S. A. Arjomand, ‘‘The Consolation of Theology: The Shi’ite Doctrine of Occulta-

tween Qum and Baghdad (Richmond: Curzon, 2000); see also A. Newman, ‘‘Be-

tion and the Transition from Chiliasm to Law’’, The Journal of Religion, 76.4 (1996):

tween Qumm and the West: The Occultation According to al-Kulayni and al-Katib

548–571; idem, ‘‘Crisis of the Imamate and the Institution of Occultation in Twelver

al-Numani’’, in J. Meri and F. Daftary (eds.), Culture and Memory in Medieval Islam:

Shi’ism: A Sociohistorical Perspective’’, International Journal of Middle East Studies,

Essays in Honour of Wilferd Madelung (London: I B Tauris, 2003), 94–108.

28.4 (1996): 491–515. idem. ‘‘Imam absconditus and the Beginnings of a Theology
of Occultation: Imami shiism circa 280–90 A.H. ⁄ 900 A.D’’, Journal of the American
Oriental Society, 117.i (1997): 1–12, 1997.

.Chiliastic .45
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Murat Cem Mengüç, Histories of
Bayezid I, historians of Bayezid II:
" Rethinking late fifteenth-century
Ottoman Historiography, BSOAS,
V.76 (2013), N.3, pp.373-389.

.5تاریخ نگاری ترکان عثمانی در
قرن نهم :بررسی مورخین بایزید
اول و بایزید دوم
موض���وع جریانهای متأثر ب���ر امپراطوری عثمانی ،یک���ی از مطالب مورد
عالقه محققان عثمانیپژوه است .توجه سالطین عثمانی به این موضوع
که همواره با سیاس���تگذار یهای دقیقی از سوی ایشان محقق میشد،
مح���ل اخت�ل�اف نظ���ر محقق���ان اس���ت .در این مقال���ه نیز م���راد منجوک،
اس���تاد دانشگاه ُ
سیتن هال ایاالت متحده که چندین اثر پیرامون سبک
تاریخن���گاری ترکان عثمانی منتش���ر کرده ،دیدگاه رای���ج عثمانیپژوهان
اینالجق را نق���د و بازبینی کردهاس���ت 46.او عصر
ت���رک همچون خلی���ل
ِ
بایزی���د دوم که «رنس���انس تاریخنگاری» نامیده ش���ده را از نظر سیاس���ت

داخلی و خارجی بررس���ی کرده و ب ه دنبال ریش���هیابی علل هویتس���از و
مش���روعیتبخش امپراط���وری عثمانی در میان مت���ون تاریخنگاری بوده
اینالجق به
اس���ت .او معتقد اس���ت که نگاه پژوهش���گران امروز همچون
ِ
افزای���ش قاب���ل توجه متون تاریخن���گاری در این عصر ک���ه حا کی از نوعی

خودآ گاهی هویتی در میان عثمانیان اس���ت را نمیتوان امری فرمایش���ی
و سیاس���ت ابالغی حکومت بایزید دوم دانس���ت .نقطه عطف این رشد
قاب���ل توج���ه ،پی���روزی بایزی���د دوم در دو نب���رد کیلی���ه و آ کرمان در س���ال
 1484/888انگاش���ته ش���ده اس���ت .منجوک معتقد اس���ت که این دو
پیروزی ارتباط چندانی به شکلگیری روند روبهرشد در امر تاریخنگاری
ن���دارد .افزون بر این اکثریت مورخانی که در عصر بایزید دوم مش���غول به
 .46اگرچ ��ه تاکن���ون تنه���ا ی���ک اثر مس���تقل از خلی���ل اینالجق به زبان فارس���ی ترجمه ش���ده اس���ت،
(امپراطوری عثمانی :عصر متقدم 1600-1300؛ ترجمۀ کیومرث قرقلو؛ تهران :انتش���ارات بصیرت،
 )1388به نظر میرسد نظراتی که منجوک در این مقاله به آنها نقد وارد کرده در آثار دیگر وی که به
فارسی ترجمه نشدهاند بسط و بررسی شدهاست:
Halil İnalcık, "The Policy of Mehmed II toward the Greek Population of Istanbul and
the Byzantine Buildings of the City" (1968); idem,"Capital Formation in the Ottoman Empire" (1969), The Journal of Economic History, Vol. 29, No. 1, The Tasks of
Economic History, pp. 97–140; idem,"Ottoman Policy and Administration in Cyprus
after the Conquest" (1969); idem, The Ottoman Empire: Conquest, Organization and
Economy (1978); Studies in Ottoman Social and Economic History (1985); idem,
The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire: Essays on Economy
and Society (1993), idem, An Economic and Social History of the Ottoman Empire,
1300– 1914 (with Donald Quataert, 1994); idem, From Empire to Republic: Essays
on Ottoman and Turkish Social History (1995); idem, Sources and Studies on the
Ottoman Black Sea: The Customs Register of Caffa 1487–1490 (1996); idem, Essays
in Ottoman History (1998).

مشخصات مهم ترین پژوهش اینالجق که مورد نقد منجوک قرار گرفته به شرح ذیل است:
İnalcık, “The rise of Ottoman historiography”, in P. M. Holt and Bernard Lewis (eds),
Historians of the Middle East (London: Oxford University Press, 1964), 164–5.
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فعالیت بودهاند ،گماش ��تگان و حقوقبگیران دولت نبوده و گاه قائل به
ً
مش���روعیت آن نیز نبودهاند .ثالثا تاریخن ��گاری عصر بایزید اول (حک-
 )1402-1389و روایات مش ��خصی که در باب فساد قضات در آن عصر
موج���ود اس���ت و مبنای تحلی ��ل اینالجق ق ��رار گرفته ،ثاب ��ت میکند که
ً
مورخ���ان عثمانی در پایان قرن نهم هجری مس ��تقال به نگارش تاریخ می
پرداختهاند؛ چرا که اگر وابس ��ته به حکومت بودند ،نمیتوانس ��تند فساد
موجود را به تصویر بکشند.
منجوک پس از ارائه این مقدمه و در بخش اول مقاله خویش نشان داده که
چگونه نظریه اینالجق باعث ش ��کلگیری موجی در میان مورخان جدید
تاریخ عثمانی شده تا رویکرد خاص او در باب تاریخنگاری عصر بایزید
دوم به عنوان امری خدش ��ه ناپذیر و م ��ورد وثوق همگان مورد پذیرش قرار
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گیرد .او پس از تبیین و تش���ریح این موج میان عثمانیپژوهان ،به س���راغ

اش���اره کردهاند ،با این عمل قصد بهدس ��ت آوردن رضایت بایزید دوم را

بررس���ی روند تاریخنگاری عثمانی از ابتدا تا عصر بایزید دوم رفته است.

داش���تهاند و این عمل ایش ��ان را میتوان به عنوان پذیرش فرمان سلطان

او با اش���اره به س���ه متن تاریخنگارانۀ احمدی ،ش���کراهلل و تاریخنگاشتۀ

تلق���ی ک���رد .بنابراین س ��ه دلی ��ل ،اینالجق معتقد اس ��ت که رش ��د متون

بینامونشانی که از میانه قرن پانزدهم میالدی بر جای مانده ،نشان داده

تاریخن���گاری عص ��ر بایز ی ��د دوم در ق ��رن پانزدهم میالدی ،نش ��اندهنده

اس���ت که چق���در میزان رضای���ت و حمایت منافع س�ل�اطین عثمانی در

ب عالی بوده است.
اعمال سیاستی همسان و فرمایشی از سوی با 

ن���گارش این تواری���خ مؤثر بود ه اس���ت .منجوک با تأ کید بر ش���رح مفصل
فس���اد دس���تگاه قضای���ی عص���ر بایزی���د اول (ح���ک )1402-1389 -در
نام برجامانده از آن دوره ،به دنبال اثبات ادعای خود بر
تاریخنوش���ته بی ِ
اس���تقالل فکری تاریخنویسان از سیاستهای حکومت مرکزی عثمانی

بودهاست .او همنوا با اینالجق ،گسترش تاریخنگاری را در عصر محمد
دوم (ح���ک )1481-1451 -به رس���میت ش���ناخته و تدوی���ن هفت متن
تاریخی در این دوره که تا عصر بایزید دوم به بیستوچهار عدد میرسد
را نشان دهنده اقبال به تاریخنگاری در میان علما و اهالی قلم ترکزبان
دانس���ت ه اس���ت .ویژگی این مورخان جدید ،حفظ هویت مس���تقل خود،
تلفیق روایات گذش���تگان با مصالح دوره خ���ود و حذف برخی اتفاقات
که روایات در باب آنها یک صدا و متحد نیس���تند قلمداد شدهاست .به
عبارت بهتر ،این مورخان ب���ه دنبال تثبیت خط تازهای در تاریخنگاری
عثمانی بودهاند که از گذشتگان متمایز بودهاست .مهمترین چهرههای
این مورخان عاش���ق پاش���ازاده ( )1494-1400و نص���ری بودهاند 47.برخی
چهرهه���ای کماهمیتت���ری نیز همچ���ون علی قونوی و کم���ال نیز در این
میان وج���ود دارند که از لحاظ انتقاد به ش���یوه تاریخنگاری گذش���تگان
در دس���تۀ مورخان عصر نوین قرار میگیرند .منجوک با اش���اره به نظرات
ُ
اینالجق و پیروی محققانی همچون محمد ایپشیرلی ،نجدت اوزتورک،
گبری���ل پیتربرگ و کمال کف���ادار که این عصر را «رنس���انس تاریخنگاری
عثمان���ی» نامیدهان���د ،به تبیی���ن مرزبندیه���ای نظری خود ب���ا این گروه
پرداختهاست .طبق نظر رایج این گروه ،سلطان بایزید دوم عثمانی پس
از پی���روزی در دو جن���گ کیلیه و آ کرمان (در اکرای���ن کنونی) تصمیم به
ایج���اد هویتی فاخر و قدرتمند از امپراط���وری عثمانی گرفت و به علما و
صاحبان قلم در دربار دستور داد تا این نظریات را در قالب وقایعنگاری
و ثب���ت تواریخ بس���ط و گس���ترش دهند .اینالج���ق این ادعای خ���ود را بر
ً
مبنای س���ه دلیل اثبات کرده است :اوال تاریخنگاشتههای علی قونوی،
عاشق پاشازاده ،طورسون بیگ ،روحی ،نصری و ...با ثبت پیروز یهای
بایزی���د دوم در کیلیه و آ کرمان ختم ش���دهاند ک���ه از نظر وی امری اتفاقی
ً
نبودهاست .ثانیا برخی از این مورخان مدعی شدهاند که سلطان دستور
ً
ن���گارش تاریخ را به ایش���ان دادهاس���ت .ثالثا برخ���ی از مورخین همچون
عاش���ق پاش���ازاده و نص���ری که به فس���اد قضات عص���ر بایزید اول اش���اره
47. V. L. Menagé, Neshri’s History of the Ottomans, The Sources and Development
of the Text (London: Oxford University Press, 1964); Maria Kalicin, “Characteristic
genre features of Neşri’s ‘History of the Ottoman Court’ Structure”, EB, 15, 1979,

منج���وک در بخ ��ش بع ��دی مقال ��ه خ ��ود ب ��ه تبیین این س ��ه موض ��وع در
مخالف���ت ب ��ا نگاه اینالج ��ق بر آم ��دهاس ��ت .او در ابتدا به ارتب ��اط میان
فت���ح کیلی ��ه و آ کرم ��ان در س ��ال  1484/888و ش ��کلگیری نهض ��ت
تاریخنگاری در عثمانی پرداخت ه و با ارائه شواهدی ،اولین پایه استدالل
اینالج���ق مبنی بر اتمام فرمایش ��ی تواریخ با گزارش پیروزی بایزید دوم در
آن دو نبرد را سس ��ت کرده و نش ��ان داده اس ��ت که تاریخ طورسون بیگ،
عاش���ق پاش ��ازاده و متن تاریخنگاری بینام موجود ،با شرح این وقایع به
پایان نرس ��یده و بهتازگی ادامه آن متون نیز یافت ش ��ده اس ��ت .از س ��وی
دیگر منج ��وک احتماالت دیگری را برای اتمام دیگ ��ر متون تاریخنگاری
ً
مورد اش���اره اینالجق مطرح کردهاس ��ت :اوال موض���وع منازعات دامنهدار
عثمان���ی و ممالی ��ک در ای ��ن دوران ( )901-889چن ��دان م ��ورد عالقه و
اش���اره تاریخنگاران عثمانی قرار نمیگرفت؛ چرا که از یکس ��و حاکی از
ضع���ف و توقف ق ��درت نظامی عثمانی در معارضه ب ��ا ممالیک بود و از
س���وی دیگر ادعای امپراطوری عثمان ��ی مبنی بر اتحاد و احیاء حکومت
اس�ل�ام را نق ��ض میکرد .چنین ب ��هنظر میرس ��د که این مورخ ��ان عالقه
بیش���تری به اتمام تاریخشان با گزارش فتح س ��لطان مسلمان عثمانی بر
کفار مس���یحی داش ��تهاند تا اینکه نزاع طاقتفرس���ای دو حاکم مسلمان
را ثبت کنند .موضوع دیگری که توس ��ط اینالجق مطرح ش ��ده و منجوک
بدان نقد وارد کرده اس ��ت ،بحث حمایت بایزید دوم از مورخانی اس ��ت
خش ��ان را با فت ��ح کیلیه و آ کرم ��ان به اتمام رس ��اندهاند.
ک���ه نگارش تاری 
منج���وک معتقد اس ��ت ک ��ه از میان تمام مورخ ��ان مورد اش ��اره اینالجق،
تنه���ا روحی انگیزه خ ��ود را از نگارش تاریخ ،ثبت وقای ��ع دوره بایزید دوم
عن���وان کرده و دیگران ��ی همچون علی قونوی ،قوام ��ی ،کمال و نصری به
چ وجه به اطاعت اوامر سلطان بایزید دوم اشارهای نکرده و در عوض
هی 
نام س�ل�اطین دیگر عثمانی همچون محمد دوم را ذکر کردهاند .منجوک
در پایان مقال ��ه ضمن تصریح در پذیرش پدیده «رنس ��انس تاریخنگاری
عثمان���ی» در قرن نهم و عص ��ر بایزید دوم ،اختالف نظر خ ��ود را اینالجق
و دیگر مورخین عثمانی ،دس ��تور یبودن این رنس ��انس فرهنگی دانس ��ته
است .او شکلگیری این پدیده را امری درونی و برآمده از توجه اصحاب
قلم و علما به امر تاریخنگاری عنوان کرده و با تبیین سابقه تاریخنگاری
عثمانی از ابتدا تا عصر بایزید دوم ،این دوره را نتیجه شکلگیری سنت
تاریخنگاری عثمانی دانس ��ته که امری خودجوش و بر مبنای درک و نیاز
نگارندگان بوده است.

34–53; Faik Reşit Unat, “Neşri Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmalara Toplu Bir Bakış”,
Belleten 7, 1943, 177–201.
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