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ــر ناگشته ها پاره های اسالم شنایس )1(دیگ

ای���ن مقاله به بررس���ی زمینه های ش���کل گیری یک���ی از احادی���ث آخرالزمانی مش���هور در ادبیات 
گنجی  گن���ج طالقان می پ���ردازد. درونمایه عم���ده این حدیث ب���ر مدفون بودن  اس���امی، به نام 
در س���رزمین طالقان اش���اره دارد که در پی ظهور حضرت مهدی)عج( بر ایش���ان آش���کار شده و 
ملزوم���ات قی���ام را از این طریق فراه���م می کند. این حدیث نه تنها در ادبیات ش���یعی، بلکه در 
یخی این حدیث در  یشه یابی تار متون حدیثی اهل س���نت نیز نش���ر یافته است. شان آنتونی با ر
یدی، یحیی بن عبداهلل  این مقاله، تاش کرده تا سابقه آن را در متون حدیثی تا زمان قیام امام ز
یخ انتشار این حدیث پس از  )128-197( ردیابی کند و از این رهگذر، ارتباطی منطقی میان تار
کند.  قیام یحیی بن عبداهلل در سال 176، و فضای مختنق خافت عباسی در آن عصر ایجاد 
نگارنده در بخش اول مقاله، در تاش���ی خستگی ناپذیر برای یافتن پاسخ برای این سؤال است 
ک���ه منظور از طالقان در این حدیث، طالقان ری اس���ت )طالق���ان امروزی و در حوالی قزوین( یا 
کار خود برای یافتن این پاس���خ از ادبیات شیعی عهد  طالقان خراس���ان )از توابع مرو الرود(؟ او 
کرده و به قصیده مدحیه ای از ابوالحسن جوهری در مدح صاحب بن عباد  آل بویه در ری آغاز 
گرچه ارزش ویژه ای  کرده اس���ت. آنتونی ا که فرزند والی ری را به »گنج طالقان« تش���بیه  رس���یده 
ب���رای ارتب���اط صاحب بن عباد و گنج طالقان در ادبیات ش���یعی عهد آل بویه قائل اس���ت، اما 

Sean Antony, the Mahdi and treasures of Taliqān, 
Arabica, 2012, V.59, pp.459-483

1.مهدی ؟جع؟ و گنج طالقان 

 پاره های
اسالم شناسی)1(

نوشتار حاضر مشتمل بر معرفی برخی مقاالت التین در حوزه مطالعات اسالمی است که تاکنون ترجمه و منتشر نشده اند. نویسنده 

در نوش���تار حاض���ر ت���الش دارد در راس���تای معرفی مقاالت، ب���ه اختصار محتوای هر ی���ک از مقاالت را مورد مداقه ق���رار دهد. برخی از عناوین مقاالت معرفی ش���ده 
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یدی یحیی بن عب���داهلل محض در  ب���ا طرح ارتب���اط این حدیث و قی���ام ز
طبرس���تان، پاس���خی برای س���ؤال نخس���تین خود در باب تشخیص بین 
طالقان خراس���ان یا طالق���ان ری می یابد و قرابت جغرافیایی طبرس���تان 
و طالقان ری را پاس���خ خ���ود قلمداد می کند. بخش نخس���ت این مقاله 
یدی علی ب���ن عبداهلل  گن���ج طالقان و قی���ام ز ب���ا تبیی���ن ارتب���اط حدیث 
مح���ض پای���ان می یابد، ام���ا نگارنده در بخ���ش دوم به تحلی���ل گفتمانی 
ی تنها به منابع و متون  یدی می پردازد. و متن حدیث در بس���تر معارف ز
ی���دی قناعت نکرده و در جس���تجوی خاس���تگاه و منش���أ این احادیث  ز
که البته  آخرالزمانی، به متون زرتش���تی و ایران باستان نیز نقب هایی زده 
چندان ثمربخش نبوده اس���ت. ش���ان آنتونی در نتیجه گیری مقالۀ خود، 
ضمن تحلیل ش���خصیت و س���یره یحیی بن عبداهلل در طبرستان، نقش 
کوفی  یدیان طبرستان و جارودیان  او را در ایجاد منازعات درون فرقه ای ز
کرده است. این مقاله افزون بر  ارائه نگاهی جامع بر بستر حدیثی  تبیین 
یدی عصر عباس���ی، به یکی  یخی ش���یعی در دوره قیام های علوی � ز � تار
از مهم ترین احادیث آخرالزمانی معتبر پرداخته و از دیدگاه خود پاسخی 
کنار ارزش���مندی علمی ای���ن مقاله، باید  به ابهامات آن داده اس���ت. در 
به گس���ترۀ وسیعی از مطالعات و آثار پژوهشی جهان غرب که نگارنده با 
دست ودلبازی تمام در پانویس ها بدان ها اشاره کرده نیز توجه داشت. تا 
جایی که صاحب این قلم مطلع اس���ت، باید در آینده ای نه چندان دور 

منتظر ترجمه فارسی این مقاله باشیم. 

کام  ارزشمندی و ویژگی طالقان خراسان)مرو الرود( برای شیعیان را در 
امیرالمومنین علی بن أبی طالب)ع( جستجو کرده که ابن أعثم کوفی در 
میانه قرن س���وم هجری ثبت و ضبط نموده است.1 آنتونی تنها به سخن 
علی بن ابی طالب)ع( قناعت نکرده و به نقل سید بن طاووس)م.664( 
کت���اب مفق���ود الفت���ن نوش���تۀ ابوصالح بن احم���د س���لیلی)م. قرن4(  از 
کتاب خویش، طالقان را ش���هری در  کرده اس���ت. س���لیلی در  نیز اش���اره 
ک���ه در حدیثی از پیامبر)ص(، چه���ارده مرد جنگی از  خراس���ان می داند 
گرچه از  آن نقط���ه برای یاری مهدی)عج( برخواهند خواس���ت. نگارنده ا
این مطالعات حدیثی به پاس���خ دقیقی نمی رسد، اما حدیثی از مفضل 
ک���رده، او را متوج���ه قیام های علوی  که از امام ص���ادق)ع( نقل  ب���ن عمر 
کرده اس���ت. حدیث مفضل، یک���ی از مهم ترین  ی���دی عصر عباس���ی  و ز
خاس���تگاه های احادیث آخرالزمانی در ادبیات ش���یعی است و در آن از 
ش���یعیانی که از طبرس���تان، طالقان و کوفه برخواهند خواس���ت و منجی 
کرد، س���خنان مفصلی به میان آمده اس���ت. به عقیده  را ی���اری خواهند 
آنتونی، درج نام طبرس���تان در حدی���ث مفضل، به نوعی تحت تأثیر قیام 
یحیی بن عبداهلل محض در طبرس���تان بوده و تغییر و جعل های پسینی 
یدیان انجام ش���ده اس���ت. از س���وی دیگر آنتونی  این حدیث، از س���وی ز

ی���َح ل���ک ی���ا طالق���ان، فأن للل���ه عزوجل بَک کنوز لیس���ت من ذه���ب و الفضه و لک���ن بها رجال   1. و
کوفی؛ چاپ محمد  مومنون عرفوا اهلل حق معرفته و هوم انصار المهدی فی آخر الزمان. )ابن اعثم 

عبدالمعید خان؛ حیدرآباد: دایرة المعارف العثمانیه، 1969، ج2، ص 78(

Umar Ryad, Islamic reformism and Great Britain: 
Rashid Rida’s image as reflected in the journal Al-
Manar in Cairo, Islam and Christian-Muslim Rela-
tions, 2010, V.21, N.3, pp.263-285 

 2.احیاگری اسالمی
و بریتانیای کبیر : تصویر محمد رشید رضا 

چنان که در نشریه المنار انعکاس یافته است.

پاره های اسالم شنایس

رش���ید رض���ا مش���هورترین چهره اس���ام گرایان اصاح گ���ر مصری در ق���رون اخیر، تا کن���ون موضوع 
پژوهش های متعددی بوده است. به طور مشخص عاقۀ محققان غربی به آثار او بسیار بیش از 
استادش محمد عبده است. یکی از دالیل عمده در این باب را می توان به گستردگی حوزه های 
تأثیرگذاری او مرتبط دانس���ت. رش���ید رضا اصاحگری اجتماعی بود که برای نخس���تین بار و به 
ص���ورت ج���دی از قدرت رس���انه برای ایج���اد تغییر و تحول در جامعه اس���تفاده ک���رد. ارتباط او با 
که با روش���نفکران و تجددطلبان سکوالر  علمای س���نتی االزهر از یک س���و و نیز روابط حس���نه ای 
مصر و جهان عرب داش���ت، نش���ریه او را آینه تمام نمای فکر و اندیش���ه جهان عرب در زمانه خود 
س���اخته بود. تحوالت سیاس���ی زمانۀ او پس از جنگ جهانی اول و آغاز نزاع عرب � صهیونیزم در 
مصر، بحران مشروعیت و بقای امپراطوری عثمانی و تاش او برای احیاء خافت اسامی از ابعاد 
دیگر اهمیت رش���ید رضا نس���بت به دیگر اقرانش محسوب می ش���ود، اما در میان تمام این ابعاد 



123 143  و 144

ــر ناگشته ها پاره های اسالم شنایس )1(دیگ

پایی داش���ته اند. از این دو تن، محمد  کش���ورهای ارو وجهه اس���تعماری 
یس داش���ت،  عب���ده پس از س���فر تبعیدی که به همراه س���یدجمال به پار
پایی���ان در حوزۀ آم���وزش و پرورش،  نس���بت به سیاس���ت های خاص ارو
کرد و  یکرد مثبتی اتخاذ  حقوق ش���هروندی و حمایت های اجتماعی، رو
پای اس���تعمارگر را در حوزه سیاست، از حوزه فرهنگ و اجتماع  چهرۀ ارو
متمایز انگاش���ت. رش���ید رضا آخرین فرد از نس���ل اصاح گران مسلمانی 
که از بطن فرهنگ و تمدن جهان اس���ام برآم���د، کمترین تأثیرات را  ب���ود 
از فرهن���گ و آم���وزش در جهان غرب پذیرفت و حتی هیچ تاش���ی برای 
پایی از خود نش���ان نداد. با این وجود او نمی توانس���ت  گرفتن زبانی ارو فرا
ذه���ن خود از شناس���ایی علل و عوامل پیش���رفت جهان غ���رب باز دارد. 
گرچه مرزبندی های ش���فافی نس���بت به سیاست های اس���تعمارگرانه  او 
پای���ی در ح���وزه قدرت داش���ت، اما ب���ا نگاهی  ی���اده خواهان���ه دول ارو و ز

یشه های فرهنگی-تمدنی این پیشرفت بود. کنجکاوانه به دنبال ر

عم���ر ریاض در تاش برای نش���ان دادن ابعاد مختلف مواضع رش���ید رضا 
نس���بت به انگلس���تان، ب���ه برخ���ی اظهارنظر های او نس���بت به برت���ری نژاد 
انگلیس���ی ب���ر دیگر نژاده���ای اروپایی پرداخت���ه اس���ت. آوردن خاطراتی از 
گزارش  یا به هنگام وفاتش در س���ال 1901م در نش���ریه المنار،  ملکه ویکتور
س���تایش آمیزش از جری���ان س���فر به هندوس���تان و مواجهه با ش���یوه آموزش 
نظامی س���ربازان انگلیس���ی و اخاقی���ات اصیل مردم انگلی���س از مواردی 
اس���ت که عم���ر ریاض به ش���رح و تببین آنه���ا از میان مقاالت رش���ید رضا 
در المن���ار پرداخته اس���ت. اگرچه تا اینجا مواضع رش���ید رضا نس���بت به 
انگلس���تان کامًا هواخواهانه بوده اس���ت، اما در بخ���ش دوم مقاله تحلیل 
منحصر به فردی نس���بت به تفکیک حوزه فرهنگ، آداب و رس���وم از دین 
و سیاس���ت انگلیس���ی در نگاه رش���ید رضا ارائه شده اس���ت که ما را به یاد 
دیدگاه های خاص محمد عبده در این باب می اندازد. رشید رضا هرچند 
فرهنگ و رس���وم قانونمند انگلیسی را می ستاید، اما نسبت به بنیادگرایی 
متعصبان���ه مذهبی میان پروتس���تان و کاتولیک در انگلس���تان به ش���دت 
انتقاد می کند. در حقیقت پس از فاجعه ای که در یکی از مدارس مذهبی 
لیورپول، بین پروتس���تان ها و کاتولیک ها رخ داد، رش���ید رضا در گزارش���ی 
ک���رد، سیاس���ت های مذهبی انگلیس���یان را همانند  که در المنار منتش���ر 

فعالیت های استعماری شان، نژادپرستانه و به دور از انسانیت دانست.

ی���اض در بخش اول مقاله خویش، به خوبی از تضاد درونی رش���ید  عمر ر
رضا نس���بت به ابعاد مختلف فرهنگ، دین و سیاست انگلیسی سخن 
کش���ف چرایی  کرده اس���ت. او در بخ���ش دوم در پی  گفت���ه و آن���را تبیین 
این تضاد، به س���راغ یافتن روابط آش���نایی او با جهان غرب بوده اس���ت. 
گسترده نشریه المنار در  چنان که پیش تر آمد، رشید رضا به دلیل انتشار 
پایی، مرجع بسیاری از افکار  سراس���ر جهان اسام و حتی کش���ورهای ارو
گسترده ای را برای  و آراء در عصر خویش بود. این مس���ئله زمینه ارتباطی 
کم نظیر اس���ت. نگارنده مقاله با  که در میان اقرانش  کرده بود  ی ایج���اد  و

و حوزه های���ی که رش���ید رضا رد پایی از خود به جای گذارده اس���ت، نگاه 
کنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اس���ت.  او به تمدن غربی � مس���یحی تا
چنان ک���ه در س���ابقه ذهنی تم���ام ایرانیان ثبت ش���ده، س���یدجمال الدین 
گونۀ زندگی قانون مند  که  اس���دآبادی نخس���تین اصاحگر مس���لمانی بود 
و ش���هری غرب���ی را نماد کوچکی از آنچه اس���ام حقیقی ب���ه دنبال اجرای 
که به دلیل  آن ا س���ت، دانس���ته بود. رش���ید رضا نیز در زمانه ای می زیست 
گستردگی روابط، بلندپروازی های فکری و نیز حضور کشورهای اروپایی به 
ویژه انگلستان در مصر، به صورت مستقیم با شیوۀ زندگی غربی آشنا شده 
بود. اگرچه انگلس���تان در قامت یک قدرت اس���تعمارگر و حامی اسرائیل 
وارد منطقه ش���ده بود، اما نکته بینی های اصاحگرانه رشید رضا در زمینه 
اخاقی���ات، آموزش و پرورش و فرهن���گ اروپایی، تصویر متفاوتی از جنبه 
سیاس���ی � اس���تعماری انگلس���تان را در مصر جلوه داده است. رشید رضا 
کوتاه مدت  روابط اندکی با مردان انگلیسی در مصر داشت و تنها دیداری 
در سال 1921 از این کشور داشت، اما شیوه و سبک زندگی و اندیشه ورزی 
انگلیس���ی را ب���ه خوبی رص���د کرده ب���ود. در مقالۀ مورد بح���ث، نگارنده به 
گروی  نزاعی در نهاد فکر رش���ید رضا پرداخته اس���ت. او از س���ویی دل در 
آرمان گرایی فرهنگی � تمدنی دارد که در بحبوحۀ زوال و انحطاط فراگیر در 
جهان اسام آن را در فرهنگ اروپایی یافته و از سوی دیگر دغدغه حضور 
اس���تعماری انگلس���تان، حمایت از صهیونیزم و سلب استقال و اختیار 
مسلمین برای تعیین سرنوشت خود را در سر می پروراند. نزاعی که نگارنده 
این مقاله، عمر ریاض، از میان س���طور و مقاالت نش���ریه المنار به تحلیل 

آنها پرداخته است.

کن���ون در  ی���اض یک���ی از اسام شناس���ان ج���وان مصری اس���ت که ا عم���ر ر
که حوزه تحقیقاتی خ���ود را بر آثار و  دانش���گاه ِلیدن هلند حض���ور دارد. او 
آراء محمد عبده، رشید رضا و روابط میان مسلمین و مسیحیان معطوف 
کنون چندین عن���وان مقاله و اث���ر قابل توج���ه تألیف کرده  ک���رده اس���ت، تا
است. صاحب این قلم، پیش از این مقاله ای از او را که درباب سال های 
آغازین حضور رشید رضا در مصر و چگونگی شکل گیری مطبعه و نشریه 
کرده اس���ت.2  المنار تألیف ش���ده بود، ترجمه و در همین نش���ریه منتش���ر 
عمر ریاض در س���ال 2008 پایان نامۀ خود را با عنوان »بررس���ی انتقادی آثار 
محمد رشید رضا و همراهانش در نشریه المنار« به رشته تحریر در آورد که 
در سال بعد توسط انتش���ارات بریل منتشر شد. باری مقاله حاضر نگاه از 
ی���ه ای خاص به مواجهه جریان اصاح گری اس���امی با مظاهر متعدد و  زاو
گاهی متناقض تمدن غربی اس���ت که در آینه نظرات رش���ید رضا در باب 

انگلستان منعکس شده و به خوبی نقد و تحلیل شده است.

چنان ک���ه می دانی���م س���یدجمال و محمد عب���ده پیش���وایان اصاح گری 
اس���امی در قرون متاخ���ر بودن���د و موضع گیری های صریحی نس���بت به 

ین چاپ آن«؛ ترجمۀ محمدحسین رفیعی، آینه  یاض؛ »رش���ید رضا، المنار و س���الهای آغاز 2. عمر ر
پژوهش، ش129.
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برای آخرین نکته از این مقالۀ ارزشمند، باید به تحلیل تغییر لحن رشید 
که  رضا در س���ال های آغازین قرن بیستم نس���بت به انگلستان پرداخت 
ی���اض به خوبی از پس آن برآمده اس���ت. سیاس���ت های تبش���یری  عم���ر ر
ی ت���ر آفریقا همچون  که در نواح���ی بدو مس���یحیان انگلیس���ی در منطق���ه 
سودان قوت گرفته بود، رشید رضا را بسیار نگران کرده بود. او همه تاش 
کرد تا  خود را برای آش���کارکردن دس���ت اس���تعمار در پس این فعالیت ها 
کیِچِنر، انتش���ار المنار در انگلستان را ممنوع  رد 

ُ
که در س���ال 1913 ل آنجا 

ک���رد. بخش آخر مقال���ه به تأثیرات همین ممنوعی���ت در ایجاد جذابیت 
پاییان و به ویژه مردم انگلس���تان نس���بت ب���ه المنار اختصاص  می���ان ارو
که انتش���ار المنار و نفوذ آن به انگلس���تان،  یافته اس���ت. حقیقت آن بود 
گسترده تر  کثیری از آنان ش���د و در حجمی  گروه  زمینه س���از اس���ام آوردن 
پاییان به عقاید  گرایش ارو باعث ایجاد جو مثبت و آزادی خواهانه ای در 
گرچه نکات متعددی از این  گردید. ا اسام گرایانه و اصاح گر رشید رضا 
کوت���اه نیافت، اما بدون  گزارش  که مج���ال بیان در این  مقال���ه باقی ماند 

کرد. شک خوانندگان عاقه مند را به مطالعه اصل آن ترغیب خواهد 

گس���ترده مرتبط با رش���ید  گروه  درک ای���ن نکته، ب���ه دنبال افرادی در این 
رضا گش���ته که ام���کان انتقال چنین دیدگاه های مثبت و منفی نس���بت 
که مس���تقیمًا با جهان غرب در  به انگلس���تان را داش���ته باش���ند. افرادی 
که مرجع تحلی���ل و تأثیرگذاری  تعامل بوده و آنقدر ش���ناخت داش���ته اند 
گیرند. یکی از این افراد، ش���کیب ارس���ان بود. یکی  بر رش���ید رضا ق���رار 
از بخش های جذاب این مقاله تحلیل تأثیرگذاری نگاه خاص ارس���ان 
پاییان  یکردهای رش���ید رضا، نس���بت به سیاس���ت های مذهبی ارو بر رو
است. از س���وی دیگر رشید رضا با یکی از مس���ئوالن میان رتبه انگلیسی 
گرمی داش���ت و در حقیقت اس���تادش،  ب���ه ن���ام آلفرد میچ���ل نیز رواب���ط 
محمد عبده، زمینه س���از این ارتباط نزدیک شده بود. انگیزه اصلی رضا 
در پیگی���ری این ارتباط، مش���اهده روح حقیقت طلبی میچل بود و امید 
که از پی این ارتباط، او را به دین اسام بگرواند. حقیقت آن بود  داشت 
ک���ه رض���ا در نهایت به مقصود خود رس���ید و در یکی از یادداش���ت هایش 
که آخرین اثرش الوحی المحمدی را در پاسخ به سؤاالت  اذعان داشت 

عاقه مندانی همچون آلفرد میچل به رشته تحریر در آورده است.

Patricia Crone, Post-colonialism in Tenth-century 
Islam, Der Islam, V.83 )2006), pp.3-38

 3.رویکرد پسااستعماری
  به تاریخ اسالم در قرن 

چهارم هجری/دهم میالدی

پاره های اسالم شنایس

یخ اسام  پاتریش���یا کرون چهرۀ نام آش���نایی برای محققان و صاحب نظران عرصه مطالعات تار
نخس���تین اس���ت. گرچه پس از این، توضیحات بیش���تری در باب او ارائه خواهیم کرد، اما باید 
کانه او به سنت اسامی،  یکرد پژوهش���ی ش���کا که با وجود انتقادات بس���یار به ش���یوه و رو گفت 
گس���ترۀ وس���یع پژوهش ه���ای او، عاملی مه���م در جذب و توجه ما به آثار اوس���ت. در س���ال های 
که تقریبًا حاصل  ی درباب بررسی اندیشه سیاسی نزد مسلمین انتشار یافت  گذش���ته اثری از و
یکم است.3 آنچه در این مقاله جالب توجه است، تعمیم  مطالعات او در دهه اول قرن بیست و
یخ قرون میانه اسامی است.  مس���ئله ای مدرن و معاصر، به دوره ای بس���یار قدیمی تر، یعنی تار
که حاص���ل دغدغه های متفکران  یکرد پسااس���تعماری  ف���ارغ از امکان یا عدم امکان تعمیم رو
قرون اخیر در مش���رق زمین اس���ت، چنین خاقیتی قابل ستایش اس���ت، اما پیش از پرداختن 

یکرد پسااس���تعماری در  به مندرجات مقاله، باید اش���اره مختصری به رو
یخی داشت. مطالعات تار

اگرچه موضوع نگاه پسااس���تعماری4 در حوزه های متعددی، از سیاس���ت 
گرفت���ه تا فرهنگ و تاریخ وجهه و تعریف خاص خ���ود را دارد، اما به زبانی 
س���اده و روان می ت���وان آن را ت���اش اقوام اس���تعمارزده در رهایی از س���یطره 
نگاه و سیاست های استعماری در تمام شئون زندگی خود دانست که در 

یخ اندیشه سیاسی در اسام؛ ترجمه دکتر مسعود جعفری؛ تهران: سخن،1389. کرون؛ تار  3. پاتریشیا 
4. Post colonialism .

دوره پس از جنگ جهانی دوم و پایان عصر استعمار فیزیکی غربی شکل 
گرفت. گفتمان پسااستعماری در مفهوم کلی خود، به مثابه راهی است که 
کلیت تاریخ غرب را به نقد می کشد. همچنین به عنوان اصطاحی برای 
بازاندیشی مفهوم طبقه، شاخه ای از پست مدرنیسم و پساساختارگرایی و 
کش���ورهای استعمارزده و  نیز مفهومی برای ش���ناخت تاش های بومی در 
اس���تقال یافته شرقی است که کوش���ش های فرهنگی روشنفکران جهان 
س���وم را به تصویر می کشد. نگاه پسااس���تعماری در مطالعات تاریخی که 
جرقه های اصلی آن توس���ط چهره های سرشناسی همچون ادوارد سعید، 
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تحت تأثیر فضای باز، آزاد و خردگرایانۀ برآمده از گسترش آراء فلسفی پدید 
ک���ه حاصل این فضای  آمده ب���ود. مجالس المتکلمین و انواع مش���ابه آن 
ب���از و آزاد ب���ود، در ن���گاه ک���رون، آخری���ن حرکت های بدنه فراموش ش���ده و 
سرکوب گشتۀ جریانی ا ست که به دنبال اعام حضور و دیدگاه های خود، 
از میان سیطره فرهنگی و تمدنی اعراب مسلمان بودند. جریانی که در این 
قرون به ش���عوبیه مشهور شد، بزرگ ترین نشانه این حرکت گسترده است. 
چنان که تاش کردیم تا اینجا نش���ان دهیم، کرون در پی آن  است که فتح 
اعراب را به مثابه یک حرکت سیاسی � نظامی سرکوب گرانه و تسلط جویانه 
گروه های مختلف  بر ملل مفتوح تلقی کند. او در همین راستا تاش های 
ک���ه چ���ه در قالب جریان ش���عوبیه و چ���ه در قالب  صاح���ب نظ���ر و فکر را 
مباحثاتی که با عنوان مجالس المتکلمین در تاریخ میانه اسامی شهرت 
یافته، به عنوان مثال بارزی بر گفتمان پسااستعماری ملل جهان سوم پس 
از پای���ان جنگ جهانی دوم تعبیر کرده اس���ت. پیون���د عمیقی که در نگاه 
کرون بین رویکرد پسااس���تعماری غیراعراب و حرکات متعدد اسماعیلیه 

در اقصی نقاط جهان اسام وجود دارد، قابل توجه است.

کرون در بخش پایانی مقاله اش، به عامل پایان بخش این گفتمان در حال 
رشد در جهان اسام پرداخته است. در نگاه او حمات ویرانگر ساجقه 
که ب���ر نیروی تازه نف���س و غیرقابل دفاع ترکان بیابانگرد اس���توار ش���ده بود، 
کرد. ظهور  کش های فکری را در جهان اسام نابود  کشا رطب و یابس این 
ترکان س���لجوق و نابودی س���اختار فشل و ناتوان سیاس���ی آل بویه، نه تنها 
حمایت ها را از تداوم فضای آزاداندیش���انه در قلمروش���رقی جهان اسام از 
گفتمانی قاهرانه و ضدخردورزی در جهان  بین برد، بلکه زمینه ساز ظهور 
اسام شد؛ جریانی که چهره های شاخصی همچون غزالی و خواجه نظام 
الملک طوسی داعیه دار آن بودند. در نگاه پاتریشیا کرون قلع و قمع نظری 
اس���ماعیلیه توسط غزالی و احیاء اندیشه سیاس���ی اهل سنت و پیوند آن 
با اندیشه سیاسی ایرانشهری توسط خواجه نظام الملک طوسی، دو اهرم 
مهم برای خلع ساح و نابودی جریان پسااستعماری اسامی بود. اتهاماتی 
همچون اباحه گری، نشر بدعت، تحریف دین رسول اهلل)ص(، تکفیر و ... 
کرد و  که غزالی در سب و لعن اسماعیلیه از آنها استفاده  ابزارهایی بودند 
این تاش خود را در قالب کتابی مشهور، إحیاء علوم الدین نامید. کرون با 
اشاره ای هوشمندانه مقاله خود را به پایان برده است. او با اشاره بهگرایش 
عمی���ق و تغیی���ر بنیادین غزال���ی به تصوف در س���ال های پایان���ی عمرش، 
تصوف و عرفان اس���امی را محمل مناس���بی برای پیوند میان اسماعیله، 
فاس���فه و خردگرایان در دوره های بعدی می انگارد. تصوفی که با توجه به 
انعطاف در ش���کل و س���اختار، به خوبی توانس���ت همه این جریانات را در 
خود هضم کند و در قرون پس از حملۀ بنیان کن مغول، عامل اصلی حفظ 

حیات و جوشش در بدنه سرخورده جهان اسام باشد.

گایاردی اس���پیواک و هومی بابا زده ش���د، قائل به شکس���تن نگاه از باال به 
پایی���ن در نگارش های تاریخی ب���ود. به نظر آنها تاریخی که در قرون قبل از 
که به هیچ  کمان بود  عصر مدرن نوش���ته ش���ده بود، تاریخ س���اطین و حا
وجه وضع و احوال بدنه اجتماع و مردم فرودست را منعکس نمی کرد. آنها 
این تاریخ را حقیقی نمی دانس���تند و به دنب���ال تغییر رویکرد در مطالعات 
تاریخی بودن���د. مهم ترین اصل در مطالعات پسااس���تعماری، ایجاد یک 
که  گزاره ها و زبان خاصی اس���ت  تفکر انتقادی نس���بت به تم���ام مفاهیم، 
تحت تأثیر نگاه استعماری گذشتگان به قرون بعدی سرایت یافته است. 

پس از ارائه مفاهیم باال، بهتر درخواهیم یافت که منظور کرون از بهره گیری 
از مفاهیم پسااس���تعماری در باب تاریخ اس���ام چیست؟ او پیش از ورود 
کارل هانریش بکر نخس���تین بار فتوحات  ک���ه  به بح���ث، اعتراف می کند 
کشورهای  اعراب مس���لمان در ایران، مصر و ش���ام را با هجمه استعماری 
اروپایی در قرون 17-19 میادی به مشرق زمین، مقایسه و همسان سازی 
ک���رده اس���ت.5 کرون در ابت���دای مقاله خویش، مناظره مش���هور محمد بن 
زکریای رازی و ابوحاتم عبدالرحمن رازی را مدخل بحث قرار داده است. 
کش های کامی � فلسفی میان ابوحاتم  این مناظره که نش���ان دهندۀ کش���ا
رازی، داعی اس���ماعیلی و محمد بن زکریا رازی طبیب و فیلس���وف شهیر 
ق���رن چهارم اس���ت، پیش از این بارها بحث و بررس���ی ش���ده اس���ت. تنها 
کتاب اعام النبوه  که ابوحات���م در  روایت موجود از این مناظره، آن  اس���ت 
ک���رده و بعدها حمیدالدین کرمانی، ملق���ب به حجة العراقین داعی  درج 
کم بأم���راهلل فاطمی در  ب���زرگ اس���ماعیلی در جزی���ره ع���راق، در زم���ان الحا
کتاب األقوال الذهبیه بدان اش���اره کرده و پاسخ هایی افزون بر ابوحاتم، به 
اشکاالت محمد بن زکریای رازی ارائه کرده است. مجموعه این رساالت 

و جوابیه ها را پاول کراوس اتریشی در سال 1939 در قاهره منتشر کرد. 

بح���ث در ب���اب موضوع این مناظ���ره که به نیاز ی���ا عدم نیاز بش���ر به وجود 
پیامب���ران به عن���وان حجت ظاهر ی���ا کفایت کردن عقل ب���ه عنوان حجت 
کرون  باط���ن معط���وف ش���ده، موض���وع اصل���ی ای���ن مقال���ه نیس���ت، ام���ا 
هوش���مندانه با اش���اره ب���ه این مناظره تاش ک���رده آن را به مثاب���ه رویکردی 
برخ���اف گفتمان رایج جهان اس���ام، در تثبیت جای���گاه نبوت و امامت 
تلقی کند. این همان اشاره ای است که او را به تعمیم نگاه پسااستعماری 
به تاریخ اس���ام رهنمون کرده اس���ت. اش���ارات متعدد و البت���ه پراکنده او 
ب���ه مقاومت های ملل مقهور در برابر اع���راب در جریان فتوحات که بخش 
قاب���ل توجه���ی از مقاله را ب���ه خود اختصاص داده، نش���ان دهنده تاش���ی  
اس���ت که او ب���رای اثبات نظریه و تس���ری آن به زمینه ه���ای متفاوت نظریه 
کرده اس���ت. او به طور مشخص بر  پسااس���تعماری در تاریخ اسام صرف 
که در قرن چهارم هجری،  گفتگوی بین االدیانی اش���اره دارد  فضای آزاد و 

5. C. H. Becker, “Die Araber als Koloniatoren”, in his Islamstudien, II (Leipzig, 1932), 

esp. 2 f.; A. Hannoum, Colonial Histories, Post-Colonial Memories: the Legend of the 

Kahina, (Portsmouth, 2001), ch. 1, esp. 5, 9. Cf. also below, n. 31.
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یخچه ای از آثار عمر بن ش���ّبه، طبری و  ب���اب آنها پرداخته و به ترتیب تار
کرده اس���ت. ویژگی جالب توجه این مقاله بررسی اسنادی  باذری ارائه 
یش���ه در واقعیت  روایات���ی ا س���ت که نگارنده گم���ان می برد بیش از آنکه ر
داش���ته باشند، مخلوقات ذهنی عمر بن ش���به، طبری و باذری هستند 
تا زمینه های اندیش���ه سیاس���ی و مشروعیت بخشی عباس���یان را تقویت 
ی���ا تضعی���ف کنند. ب���ا این ح���ال یکی از انتق���ادات مهم به ن���وع چینش 
که ابن  کینی از بررسی منشأ و خاستگاهی ا ست  مطالب، غفلت هیدر 
گردهم آورده یا  گزارش های خویش را از طریق آنها  شبه، طبری و باذری 

الاقل این چنین ادعا می کنند. 

بخ���ش پایان���ی و نتیجه گی���ری مقال���ه دربردارن���دۀ نکات جالبی  ا س���ت. 
نویس���نده به خوب���ی رابط���ه ای منطق���ی بین روای���ت ابن ش���به از فتنه قتل 
ی با ماجرای محنه در عصر مأمون و معتصم برقرار  عثم���ان و مخالفت و
کرده اس���ت. در ن���گاه کینی، طبری نی���ز در ایده آل گرایی اش از ابن ش���ّبه 
کرده است؛ در حالی  یج  تاثیر پذیرفته و اندیش���ه سیاسی مش���ابهی را ترو
کمیت  ک���ه ب���اذری در نقطه مقاب���ل آن دو، به دلی���ل حضور در بدن���ه حا
متوکل در بغداد، مجبور به اتخاذ موضعی متفاوت شده است. نگارنده 
در پای���ان مقال���ه خوی���ش، به خوبی هدف این س���ه تن مورخ را از ش���رح و 
یخ، بلک���ه ارائه تصویری  بی���ان ماجرای قت���ل عثمان، نه تببی���ن دقیق تار
از یک درام سیاس���ی دانس���ته که به روشنی توجیه گر اندیشه سیاسی مورد 

پشتیبانی آنهاست. 

گرچ���ه بس���یاری از مقاالت و پژوهش ه���ای جدید موضوعات ت���ازه ای را به جه���ان علم عرضه  ا
گرفتهو  می کنند، هنوز هم مقوالت شناخته شده  و رایج مورد تحقیق و بازبینی پژوهشگران قرار 
یخ خافت  نکات مغفول مانده ای از آنها اس���تخراج می گردد. یکی از این موضوعات رایج، تار
که با وجود مطالعات و تحقیقات متعدد، هنوز هم  چهار خلیفه اول )خلفای راش���دین( است 
که جزء استادان دانشگاه آمریکایی  مورد توجه پژوهش���گران قرار می گیرد. نگارنده مقاله حاضر 
گفتمان و روایت شناسی جدید غربی،  کرده با استفاده از روش های تحلیل  قاهره است، تاش 
یخ نگاری عصر عباس���ی و تصویر خلیفه س���وم،  گفتمان رایج بر متون تار به ش���ناخت تازه ای از 
عثم���ان بن عف���ان بپردازد. او با ارائ���ه مقدمه ای مفصل در باب نظریات متعدد روایت شناس���ی 
یخچه   محقق���ان غرب���ی همچون فرانتس روزنتال، مارش���ال هاجس���ن، آلبرش���ت ن���وث و...، تار
کرده است. بررسی نظریاتی همچون »ُفرم]روایی[ به مثابه  ارزشمندی از این نوع تحلیل ها ارائه 

Heather Keaney, Confronting the caliph: ‘Uthman b. 
‘Affan in Three Abbasid Chronicles, Studia Islamica, 
V.106 )2011), pp. 25-48

 4.نزاع با خلیفه:
 تصویر عثمان بن عفان

در سه متن تاریخ نگاری عهد عباسی
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پیام]اصل���ی[«6 و »س���اختار تدوین روای���ت «7 از هایدن وای���ت و ِفرد داِنر، 
تصویر مناسبی از این موضوعات در مطالعات جهان غرب ارائه می کند 
که متأس���فانه در پژوهش های علمی ما در ای���ران، چندان مورد توجه قرار 
نگرفت���ه  اس���ت. نگارن���ده مقاله پس از ط���رح مباحث نظ���ری، چارچوب 
یخ طبری، انساب االشراف  مطالعۀ خود را بر مبنای بررس���ی س���ه متن تار
یخ المدینه المنوره ابن ش���ّبه بنا کرده اس���ت. هر س���ه تن، از  باذری و تار
که مورد توج���ه و تحلیل  وج���ه خاصی به فتنه  قت���ل عثم���ان پرداخته اند 
روایی نویس���نده مقاله قرار گرفته اس���ت. بخش اول مقاله با ارائه گزارشی 
مختص���ر از مواض���ع و نظرات هر یک از این س���ه مورخ به پایان می رس���د. 
یخی  نگارن���ده مقال���ه در بخ���ش دوم )context( به تحلی���ل زمینه های تار
مسئله مشروعیت سیاسی و مذهبی حکومت عباسیان پرداخته است. 
گام او در بررس���ی تصویر  بررس���ی احادیث کت���اب الفتنه بخ���اری، اولین 
رس���می اهل سنت از عثمان، خلیفه اموی الباطن عصر راشدین است. 
پیون���د فتن���ه قت���ل عثمان ب���ا مواجهه بدنه  اصل���ی جریان اهل س���نت در 
ماجرای محنه با خافت عباس���ی، از دیگر موضوعاتی است که نگارنده 
ب���دان پرداخته و به خوبی از پس ش���رح و بس���ط آن برآمده اس���ت. پس از 
که نیمی از حجم مقاله را ب���ه خود اختصاص داده اند،  ای���ن توضیحات 
یخ ن���گاری و توضیح در  نویس���نده در بخش س���وم )text( به س���ه متن تار

6. Form as massage : Hayden White, The Content of the Form: Narrative Discourse and 

Historical Representation (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1987).

7. Strategies for compilation : Fred Donner, “ʿUthman and the Râshidûn Caliphs in Ibn ʿAsâkir’s 

Târîkh madînat Dimashq: A Study in Strategies of Compilation,” in Ibn ʿAsâkir and Early Islamic 

History, Studies in Late Antiquity and Early Islam 20, )Princeton: The Darwin Press, 2001(.
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طریق عروه بن زبیر به ابن ش���هاب زهری رسیده و از آن پس در شاخه های 
متعدد روای���ی در منابع و متون قرون چهارم و پنجم هجری روایت ش���ده، 
این محققان تاش می کنند با به کار گیری ابزارها و روش های بسیار زمان بر 
و جانکاه، به کلمات و عبارات ابن ش���هاب زهری یا عروه بن زبیر دس���ت 
که از تمام ابزارهای مقایس���ه ای، آم���اری، زبان  یابن���د. برای این محقق���ان 
شناس���ی و... برای نیل به مقصود خود بهره می گیرند، س���نوات پایانی قرن 
اول هجری، »آستانه ای طایی« قلمداد می شود و می کوشند به گونۀ روایی 
منحصربه فردی دس���ت یابند که در آن زمان نقل محافل حدیثی حجاز و 

عراق بوده است.

این مقدمه مفصل الزم می نمود تا اهمیت مقاله مورد بحث روش���ن شود. 
که با هدایت و پش���تیبانی  ای���ن مقاله حاصل پژوهش امیر معذور اس���ت 
که هر دو  چهره های برجس���ته ای همچ���ون مایکل ِلک���ر و اال النداتس���رون 
ب���ه نوعی وابس���ته به گروه محققان خوش بین نس���بت به س���نت اس���امی 
هس���تند، به انجام رس���یده اس���ت. این مقاله به دو بخش عمده تقس���یم 
می شود. نگارنده در بخش اول � طبق سنت محققان خوش بین � به بررسی 
یخ اسام پرداخته است. ویژگی اثر  و تحلیل وثاقت اسناد احادیث در تار
که در این بررسی کلی در باب اسناد، روایات مرتبط با فتح  او این اس���ت 
ش���ام را در کتاب فتوح الش���ام عبداهلل بن محمد بن ربیع قدامی)م. نیمه 
کرده اس���ت.   اول قرن س���وم هجری(، به عنوان نمونه پژوهش���ی10 انتخاب 
کتاب از میان رفته، اما یکی از دستاوردهای دیگر نگارنده در  اگرچه این 

10. Case Study.

  مسئله بررسی روند روایت و انتقال حدیث در اسام، موضوعی است که اروپاییان از ابتدای تاریخ 
شرق شناس���ی بدان توجه داش���ته اند. نظریات متعددی که در این زمینه مطرح شده و شیوه های 
که در پی شناخت و تحلیل »هسته حقیقی روایات تاریخی«8 بوده اند، یکی از  نوین پ ژوهشی 
موضوعاتی اس���ت که هنوز هم از جنجالی ترین موضوعات شرق شناسی و اسام شناسی است. 
در ایران نیز از دهه های گذشته، انعکاسی از این معارضات روشی اسام شناسان غربی در میان 
پژوهش���گران رواج یافته اس���ت. اگرچه س���احت پژوهش���ی محققان مس���لمان، خواه ناخواه متأثر 
از عقای���د مذهب���ی و اعتقاد به صحت مبانی دین اس���ام، از محققان غرب���ی و غیرمعتقد به این 
مبانی کامًا مجزاس���ت، اما کسب اطاع از روند تحوالت روشی و مطالعاتی غربیان، دستاوردها 
و مزیت های نس���بی قابل توجهی برای پژوهشگران مسلمان به همراه داشته و خواهد داشت. در 

توضیح مقدماتی و بس���یار کلی برای ارائه تصویری مناسب از طیف های 
مختلف پژوهش���گران غربی، در مواجهه با میراث حدیثی اسام در قرون 
ک���رد. اگرچه س���ابقه  ک اش���اره  اولی���ه، بای���د ب���ه دو گروه خوش بین و ش���کا
کیت به س���نت اس���امی، س���ابقه چندین قرن در میان مس���یحیان  ش���کا
ک مورد بحث ما در سه دهه آخر قرن بیستم به  دارد، اما پژوهش���گران شکا
کز پژوهش���ی و حتی شبکه ها و رسانه های غربی قرار  ش���دت مورد توجه مرا
گرفتند. آنها اساس���ًا وجود هرگونه اعتبار و اصالتی را برای روایات س���یره و 
صدر اسام رد کرده و آن را »مرده ریگ حقیقتی محو شده«9 می خواندند. 
اگرچه باید در نظر داشت که رویکرد آنها کامًا مجزا از بحث های عقیدتی 
و اسام هراس���انه غربی بوده، اما آبشخور مناسبی برای جوالن گرایش های 
کان پ���س از احراز  اسام هراس���انه پدید آورده اس���ت. دغدغه اصلی ش���کا
عدم صحت و اصالت منابع حدیثی � تاریخی اس���امی، یافتن شواهدی 
ملموس و عینی خارج از دایرۀ این روایات اس���ت. به دیگر س���خن در نگاه 
این افراد، وجود واقعی و تاریخی عمر بن خطاب محرز نخواهد شد، جز با 
یافتن کتیبه ای ِگلی از نیمه دوم قرن اول هجری که اخیرًا در کنکاش های 
باستان شناس���ی صحرای نگب در سرزمین فلسطین به دست آمده و نام 
عمر بر آن حک ش���ده اس���ت. گروه دیگر اما با حفظ رویکرد خوش بینانه به 
منابع حدیثی � تاریخی اسامی، به دنبال کشف »هسته حقیقی« روایات 
هستند. منظور از »هسته حقیقی« روایات، نزدیک ترین گونۀ روایی ممکن 
گ���ر روایتی خاص از  به گونه منقول از راوی اصلی اس���ت. به دیگر س���خن ا

8. Factual kernel of History.

9. Debris of obliterated facts.

Amir Mazor, “The Kitab futuh al-sham of al-Qudami 
as a case study for the transmission of traditions 
about the conquest of Syria”, Der Islam, 2008, 
 V.84, pp. 17-45

 5.كتاب فتوح الشام قدامی
 به مثابه مورد پژوهشی

در باب انتقال حدیث درباب فتح شامات
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واکنش س���وم  هم���ه تاش خود را برای رد فرضیه ف���وق صرف کرده و قائل 
به کمترین حد از تحریف و جعل در روایات تاریخی قرون اولیه اس���امی 
کرون و مایکل  گروه اول می توان به جان ونزبرو، پاتریشیا  هس���تند. از میان 
گروه  گورکه و از  گرگور شولر و آندرئاس  گروه دوم هارالد موتسکی،  کوک، از 

کرد. کندی اشاره  سوم به فواد و ارسا سزگین، امیکام ِاالد و هیو 

گروه سوم  با درنظرداش���تن توضیحات باال، نویس���ندۀ این مقاله خود را از 
که نه تنها  قلمداد می کند. او در بخش اول مقاله خود نش���ان داده است 
اطاعات مربوط به فتح شام در کتب مسلمین، مجعول یا تحریف شده 
نیس���تند، بلکه به روش���نی بیانگر تمایات و عقاید مس���لمانانی هس���تند 
یخی عاقه مند بوده و دغدغ���ه جمع آوری اخبار را  که ب���ه موضوعات تار
داش���ته اند. او پس از اثب���ات صحت اخبار موجود درباب فتح ش���ام، به 
کتاب فتوح الشام قدامی پرداخته و آن را در دو اثر فتوح  جستجوی متن 

کرده است.  یشه یابی  کر ر ابن أزدی و ابن عسا

با تمام این تفاس���یر، باید اذعان داشت که مقاله حاضر چندان به سنت 
ی  اس���ام پژوهی غربی متکی نیس���ت. نوع تحلیل و چیدم���ان مطالب و
یخ اس���ام ندارد  تف���اوت چندان���ی با پژوهش ه���ای مس���لمین در باب تار
که این طیف از پژوهش���گران، در میان غربیان به  و ش���اید از این روس���ت 

افراط در خوش بینی شهرت یافته اند.

این مقاله تاش برای ردیابی اطاعات آن در آثار پسینیانش همچون ابن 
کر و ابواس���ماعیل محمد بن عبداهلل بصری األزدی اس���ت. نگارندۀ  عس���ا
مقاله پنج روایت عمده با اس���نادات متفاوت از فتح شام را مورد بررسی و 
تحلیل روایی قرار داده و تک تک افراد موجود در سلسله اسناد را از لحاظ 

تاریخی شناسانده و در نهایت به نتایج جالبی رسیده است. 

گیر محققان غربی نس���بت به  ک���ه با وجود بدبین���ی فرا باید توجه داش���ت 
گ���روه خاصی در بطن محقق���ان خوش بین قرار  میراث حدیثی اس���امی، 
که به رویکرد حداقلی در باب روند جعل و تحریف روایات توس���ط  دارند 
که ذات و  ناقان مقتقدند. در توضیح باید به اش���ارات پیش���ین بازگردیم 
عامل اصلی ایجاد ش���ک و بدبینی به صحت روایات تاریخی اس���امی، 
گلدتس���یهر و شاخت  که محققانی همچون  روند جعل و تحریفی اس���ت 
گیر چنان که  آن را شناس���ایی و برجسته ساختند. این جعل و تحریف فرا
آنها مدعی بودند، تحت تأثیر گرایش های کامی، سیاس���ی یا فقهی قرون 
میانه، بر تمام بدنه احادیث تاثیر گذارده است. سه واکنش عمده نسبت 
که به دو مورد از آن در س���طرهای فوق  ب���ه این فرضیه بنیادین ایجاد ش���د 
اش���اره کردی���م. واکنش اول پذی���رش این فرضیه و انکار کلی ارزش���مندی 
کان را شکل داد. از سوی دیگر  میراث حدیثی اس���امی بود که گروه ش���کا
واکنش دوم قائل به پذیرش این فرضیه بود، اما معتقد بود توانایی رفع آثار 
گروه محققان خوش بین را ش���کل دادند.  ای���ن جعل و تحریفات را دارد و 

Mark J.R. Sedgwick, Saudi Sufis: Compromise in He-
jaz, 1925-40, Die Welts des Islams, V.37 )2007), 
 N.3, pp.349-368

 6.تصوف در
 عربستان سعودی)1940-1925(
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چنان که می دانیم ظهور محمد بن عبدالوهاب در شبه جزیره عربی و گسترش آراء او که منجر به 
تش���کیل پیمانی بین او و محمد بن سعود شد و به دولت اول سعودی و فتح حجاز ختم گردید، 
که  منجر به ش���کل گیری مرزبندی های تازۀ فرقه ای-مذهبی شده بود. ابن عبدالوهاب از آن روی 
خود را داعی احیاء اسام اصیل و معارضه با بدعت ها می دانست، با دو پدیدۀ تصوف و تشیع که 
در نگاه او مظاهر بدعت در اسام بودند، به شدت مقابله می کرد. معارضات وهابیان با شیعیان 
حجاز و احساء یکی از اصلی ترین نمونه های این موضع گیری های افراطی است که پیش از این 
بارها مورد بررس���ی و تحقیق پژوهش���گران قرار گرفته است. متأس���فانه به همان میزان که معارضه 
وهابیت و تشیع برای پژوهشگران داخلی جذاب بوده و به آن پرداخته شده، بحث معارضه آنها 
گفته پیداس���ت که اهمیت بررسی در باب معارضه افراطی  با تصوف ناش���ناخته مانده است. نا
وهابیان با تصوف در ش���به جزیره، در رویکرد مش���ترکی اس���ت که آنها در س���رکوب تشیع نیز از آن 
استفاده می کرده اند. نگارنده این سطور، پیش از این در مقاله ای11 به اولین مواجهه جدی گفتمان 
وهابی و اندیشه متساهل و اصاح گر متصوفه در آن قرون پرداخته است. مقاله ای که در آن تاش 

یس و علمای وهابی عسیر«؛ خردنامه  کش های وهابیون و متصوفه با اتکاء بر مناظره ابن ادر 11. محمدحسین رفیعی؛ »تأملی بر کشا
همشهری، ش 55، مرداد و شهریور 89.
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از نکات قابل توجه و ارزش���مند این مقاله، ن���گاه تازه نگارنده در تحلیل 
که در قالب  سه الیه از جریان وهابیت در طول سه دولت سعودی است 
گرایش های نهاد مذهبی وهابی به ظهور رس���یده اس���ت. او  فعالیت ها و 
سه الیه بنیادگرا، اصاح گر و محافظه کار را برای طیف موضع گیری های 
کرده و هر دوره را محصول زمانه  علمای وهابی در طول زمان شناس���ایی 
و شرایط خاص سیاسی � اقتصادی عربستان دانسته است. البته در این 
ینهارد  نوع تحلیل ها، او اولین نفر نیس���ت و پیش از او اش���تر پش���کس و ر
گام هایی برداشته اند. س���جویک در این مقاله به خوبی  ش���ولز در این راه 
فاصلۀ عمیق میان تئوری و عمل را در س���اختار سیاس���ی سعودی نشان 
ک���ه از لحاظ نظری به صورت  کید بر موضوع تصوف  داده اس���ت. او با تأ
گرفته، نش���ان داده است  کامل توس���ط آراء ابن عبدالوهاب مورد نقد قرار 
ک���ه چگونه امری ممن���وع در نظر، می تواند به امری مب���اح در عمل تبدیل 
کارویژه های سیاس���ی یک جریان مذهبی، تا چه حد بر تعدیل و  ش���ود و 

توجیه سخت ترین و بنیادگراترین عقاید مذهبی موثر است؟

نگارن���ده در ای���ن مقاله ب���ا اس���تفاده از مش���اهدات مس���تقیم نمایندگان 
گردان اس���نوک هورخنیه ش���رق  پای���ی همچ���ون ف���ن درمولن که از ش���ا ارو
ش���ناس مش���هور هلندی بود و بهره گیری از کت���اب خاطرات حافظ وهبه 
که داعی تجدد و پیش���رفت در عربستان  وزیر امین عبدالعزیز بن س���عود 
گفتمان درونی  و بیرونی نسبت به جریان سنت گرای  سعودی بود، به دو 
ک���رده تا خلل های  علم���ای وهاب���ی پرداخته و از زوای���ای مختلف تاش 
عملیاتی میان ایدئولوژی وهابی و عمل گرایی سیاس���ی سعودی را نشان 

دهد. تصوف در این راستا بهانه و شاهد مثال بسیار مناسبی ست. 

گرچ���ه این مقاله در ظاهر به دوره ای خاص از حکومت پرفراز و نش���یب  ا
کید بر حوزه  س���عودی بر ش���به جزیره عربی معطوف شده اس���ت، اما با تأ
پرتاطمی همچون نزاع میان طیف مذهبی و سیاسی حکومت سعودی 

به مسئله ای حیاتی و قابل توجه پرداخته است.

ش���ده بود تا با تببین مناظره عقیدتی بین ش���یخ احمد بن إدریس فاس���ی 
و چن���د تن از علم���ای وهابی، مبانی فقهی � فکری ای���ن تعارض را واکاوی 
ک���ه تصوف در قرون متاخر اس���امی، بر خاف  نماید. حقیقت آن اس���ت 
چهره منزوی و معتزل دوره های آغازین پیدایش خود، چهره ای اصاح گر و 
دغدغه مند نسبت به مسئله انحطاط جهان اسام پیدا کرده بود. به ویژه 
جریان���ات صوفی برگرفته از غرب جهان اس���ام که مهد تصوف اصاح گر 
محسوب می ش���ود، در جریانات فکری، سیاس���ی و ضداستعماری قرون 
بعدی چهره ای پررنگ و فعال از خود نش���ان دادند. از این حیث، پژوهش 
در ش���ناخت بهتر این چهره جدید تصوف در قرون متاخر اس���امی، امری 

جدی و مهم خواهد بود.

مقدم���ه ف���وق برای ترس���یم مبانی اهمی���ت مقاله مارک ِس���جویک الزامی 
که پژوهش���گری برجس���ته در حوزه مطالعات اس���ام معاصر  می نمود. او 
اس���ت س���نوات طوالنی را در قاه���ره گذراند و به مطالع���ه جایگاه تصوف 
که در ابتدا با انگیزه  در جهان اس���ام پرداخت. حضور طوالنی مدت او 
تحقیق ِصرف انجام ش���ده بود، در پایان به تش���رف او به دین اسام ختم 
یاست یکی از  کنون ر ش���د و نام »عبدالعظیم« را برای خویش برگزید. او ا
کز مهم اسام شناسی در دانشگاه آرهاوس دانمارک را به عهده دارد و  مرا
مقاالت متعددی برای زدودن مبانی اسام هراس���ی غربی منتشر ساخته 
یخ حیات و فعالیت های  است. سجویک در این مقاله با پرداختن به تار
برجس���ته  چهره ه���ای  از  یک���ی  ی)1953-1989(،  َدن���دراو ابوالعب���اس 
یس فاسی  متصوف مصری که به ش���دت تحت تاثیر عقاید احمد بن ادر
کند. این  کرده ت���ا تحلیلی از معارضه وهابیت و تصوف ارائه  بود، تاش 
یخ اس���ام معاصر12 منتشر شد  مقاله در ش���ماره ای از مجله مطالعات تار
که به اقلیت های مذهبی در عربس���تان س���عودی پرداخته بود. در همین 
ش���ماره، مقال���ه ای از پژوهش���گر سرش���ناس آلمان���ی، ورنر انده، ب���ا عنوان 
»جامعه ش���یعه نخاوله مدینه« نیز منتش���ر شده که س���ال ها پیش به زبان 

فارسی ترجمه شده است. 

12. Die welts des Islams.
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ترکان شد، در قرون متأخر و در عصر ممالیک باعث وازدگی آنان و توجه 
که از رهگ���ذر مطالعه موردی  به فقه ش���افعی ش���ده اس���ت. مقاله حاضر 
کت���اب تحفه الت���رک فیما یجب أن ُیعمل فی الملک نوش���تۀ نجم الدین 
طرسوس���ی)م.758( ب���ه س���یر فک���ر و اندیش���ه سیاس���ی در غ���رب جهان 
که  اس���ام پرداخته، به جس���تجو برای یافتن پاسخ این س���ؤال می پردازد 
که در رقابت با ترکان س���لجوقی قرار داش���تند، به فقه  چرا ترکان عثمانی 
یده و ترکان مملوک در مصر و ش���امات، به فقه شافعی پایبند  گرو حنفی 
گرچ���ه نویس���نده از بررس���ی دقی���ق و موش���کافانه بخش اول  گش���ته اند؟ ا
گرای���ش و تداوم ممالیک به  این س���ؤال بازمانده، اما به خوبی زمینه های 
کتاب  که طرسوس���ی در  کرده اس���ت. از این منظر  فقه ش���افعی را تحلیل 
خ���ود، تاش می کند ح���کام غیرعرب و بیگانه ترک نژاد را نس���بت به فقه 
کند و زمینه های مشروعیت حکومت آنها را فراهم سازد،  شافعی جذب 
گزینه  مناس���بی برای مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی فضل بن  می تواند 
که ح���دود دو قرن  گیرد  کتاب س���لوک المل���وک قرار  روزبه���ان خنجی در 
گروه  پ���س از طرسوس���ی به نظریه پ���ردازی در ب���اب مش���روعیت حکومت 
کرده اس���ت. باری بخش نخس���ت مقاله  دیگ���ری از اقوام ترک نژاد اقدام 
که به تبیین س���یزده امتیاز برشمرده شده توسط طرسوسی در رجحان فقه 
حنف���ی بر ش���افعی برای ترکان مملوک دارد، س���خن ت���ازه ای را ارائه نکرده 
اس���ت. پیش از نگارنده این مقاله، رضوان س���ید در مقدمه ای مفصل با 
نام »سیرۀ الفقها علی السطان و السلطان فی العصر المملوکی من خال 
کتاب طرسوسی نگاشت،  که بر همین  کتاب تحفه الترک الطرسوس���ی« 
ب���ه تببین این موارد پرداخته بود. )چاپ بیروت، 1992( اما بخش مهم و 
پایانی مقاله بس���یار جالب توجه و عمیق به رش���ته تحریر در آمده است. 

Baki Tezcan, Hanfism and Turks in al-Tarsusi’s Gift 
for the Turks )1352), Mamluk Studies,  
V.15 )2011), pp.67-86

 7. حنفیان و ترکان
 در تحفه الترک 

فیما یجب أن یُعمل فی المُلک طرسوسی

پاره های اسالم شنایس

کز  گاهی ما از مرا گرچ���ه با ظه���ور ابزار ارتباطی و آسان ش���دن تعامات میان افراد، اطاع���ات و آ
پژوهشی اقصی نقاط جهان گسترش یافته، اما هنوز هم حوزه های پژوهشی ویژه ای وجود دارند 
که برای محققان ایرانی چندان آشنا نیستند. یکی از این موارد، »مرکز مطالعات و پژوهش های 
گو ایاالت متحده اس���ت. مرکزی که از بدو  ممالیک و غرب جهان اس���ام« در دانش���گاه ش���یکا
یخ  شکل گیری در سال 1997، هر ساله مجموعه ای از مقاالت ارزشمند در حوزه ممالیک و تار
غرب جهان اسام را در مجله ای به نام »مطالعات ممالیک«13 منتشر می کند و آن را به  صورت 
یافت برای همه، بر ش���بکه جهانی اینترن���ت قرار می دهد.14 حضور چهره های  رایگان و قابل در
ِکی���ن و... در هی���أت تحریریه و  برجس���ته ای همچ���ون دونالد پی.لیت���ل، رابرت ِاروی���ن، برنارد ُا

نگارن���دگان مقاالت این نش���ریه، نش���انگر ارزش���مندی و غن���ای مطالب 
گر بدانیم این نش���ریه  من���درج در آن ا س���ت. ج���ای تعجب نخواهد ب���ود ا
که در  تنها یک بار در س���ال منتش���ر ش���ده و حاصل ارائه مقاالتی ا س���ت 
گو برگزار شده و اعتبار بین المللی  کنفرانس های س���االنه دانشگاه ش���یکا
که از رهگ���ذر معرفی برخی مقاالت  باالیی دارد. نگارنده امیدوار اس���ت 
یچۀ ت���ازه  ای ب���ر پژوهش های  گزارش ه���ا، در ای���ن نش���ریه در قال���ب ای���ن 
گش���وده ش���ده و زمینه های بیش���تری ب���رای ارتباط و  محقق���ان هم وط���ن 

تعامات علمی فراهم آید.

کرد، اث���ر َبکی ِت���زکان از  ک���ه در ای���ن ش���ماره از آن یاد خواهی���م  مقال���ه ای 
ک���ه در ابت���دای مقاله خوی���ش از نظرات  کالیفورنی���ا اس���ت. او  دانش���گاه 
اصاح���ی ارزش���مند محققانی همچون مایکل کوک و حس���ین مدرس���ی 
ک���رده، پژوهش خ���ود را به نوع���ی ادامه راه  طباطبای���ی تش���کر و قدردان���ی 
یلفرد مادلونگ در مقاله مهم و مش���هورش »ترکان و گسترش ماتریدیه«15  و
گر اثر مادلونگ و مقاله حاضر  که ا کرده  اس���ت. جالب اینجاست  عنوان 
یخی پنج قرنی حض���ور ترکان تا  را ب���ه صورت مقایس���ه ای و در جری���ان تار
که همان  حکومت ممالیک در مصر مورد بررس���ی قرار دهیم، درمی یابیم 
ک���ه از طریق فقه حنفی و در قرون اولیه باعث نفوذ اس���ام میان  عوامل���ی 

13. Mamluk Studies Review.

کنند: 14. عالقه مندان می توانند برای مطالعه این مجموعه مقاالت به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه 
 http://mamluk.uchicago.edu

15. Wilferd Madelung, “The Spread of Māturī�dism and the Turks,” in Actas do IV Congresso de 

Estudos Arabes e Islâmicos, Coimbra-Lisboa 1968 )Leiden, 1971(, 109–68, reprinted in Madelung, 

Religious Schools and Sects in Medieval Islam )London, 1985(.

چنان ک���ه اهل نظر مطلعند، این مقاله در کتاب مکتبها و فرقه های اس���امی در س���ده های میانه؛ 
یلفرد مادلونگ؛ ترجمه جواد قاس���می؛ مش���هد: انتشارات آس���تان قدس رضوی، 1387، ص  و

35-110 به چاپ رسیده است.
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که بر سر مالکیت مجدد  پس گرفته شده از مغوالن پرداخته  زمین های باز
گرفته بود.  آنها توس���ط س���لطان یا ارجاع به مالکان قبلی نزاعی ب���زرگ در 
یج فقه حنفی در میان ترکان  گرچه طرسوسی در ترو که  گفته پیداست  نا
کید او ب���ر دو موضوع اقطاع و جزیه در کتابش،  مملوک موفق نش���د، اما تأ
زمینه مناس���بی را برای ش���ناخت مناس���بات اقتصادمحور دین و دولت 

گشوده است. عصر ممالیک 

َبک���ی تزکان به خوب���ی زمینه های اقتصادی و مال���ی حکومت ممالیک را 
ک���رده و از نقش پررنگ اقط���اع و جزیه در این س���اختار اقتصادی  تبیی���ن 
که »هیچ زمینی  کرده  گفته است. او به قول مشهور مقریزی اشاره  سخن 
که اقطاع س���لطان یا امراء و یا س���ربازان  در عص���ر ممالیک مصر نبود، اال 
ی باش���د«. تحلی���ل پیوند دی���ن و دولت بر پایه ماحظ���ات اقتصادی و  و
مناف���ع مالی ممالیک، هدف اصلی این بخش از مقاله اس���ت. نگارنده 
در این راس���تا به نزاعی مهم میان شافعیان و حنفیان، در تعیین تکلیف 

Nile green, Ostrich Eggs and Peacock Feathers: Sa-
cred Objects as Cultural Exchange between Christi-
anity and Islam, al-Masaq, V.18 )2006), 
 N.1, pp.27-66

8.تخم شترمرغ و پرطاووس: 
 متاعی مقدس به مثابه آینۀ

تبادالت فرهنگی بین اسالم و مسیحیت

پاره های اسالم شنایس

مجله المس���اق چند سالی است توس���ط انتشارات مش���هور راتلج در انگلستان منتشر می شود 
کنار  یخ مدیترانه اس���امی« به فعالیت می پردازد. به دیگر س���خن، در  و در حوزه مطالعات »تار
مجات دیگری همچون »مطالعات ممالیک« که پیش از این بدان اشاره کردیم، المساق نیز به 
مطالعات غرب جهان اسام در بازه زمانی قرون دوم تا یازدهم هجری می پردازد. تنها تفاوت آن 
که یکی از وجوه ارزشمند انتشار این مجله نیز محسوب می شود، توجه ویژه هیأت تحریریه این 
یای مدیترانه در جریان  که میان ملل مختلف حوزه در مجله به روابط تجاری و فرهنگی است 
گزینه بس���یار خوبی برای مطالعات بینارش���ته ای،  بوده اس���ت. از این وجه مقاالت این مجله، 
َکرول هیلنبراند، هیو  یخ اقتصادی و ... محسوب می شود. افرادی همچون  یخ فرهنگی، تار تار

کندی و... اعضای هیأت تحریریه این مجله هستند که عموما در کشور 
انگلستان مشغول فعالیت و مطالعه می باشند. 

یخ  که اس���تاد تار گرین« نامی آشناس���ت. او  نزد اه���ل نظر و تحقیق »نیل 
کنون در باب موضوعات  کالیفرنیا در ایاالت متحده  است، تا دانش���گاه 
کرده اس���ت، اما به طور مشخص می توان به حوزه های  متعددی تحقیق 
یخ ش���به ق���اره هند  مطالعات���ی تصوف، ارتباط اس���ام و مس���یحیت، تار
کرد. به ق���در اطاعات و  ی���خ جهان اس���ام در ق���رون معاصر اش���اره  و تار
بررس���ی های صاحب این قل���م، پیش از این مقال���ه ای از او تحت عنوان 
یا: چاپ س���نگی در بس���تر جهانی«16 و نیز مجموعه  »س���نگ های از باوار
مقاالتی تحت عنوان »چاپ س���نگی فارسی از نگاه شرق شناسان«17 به 
گرین به بهانه تحقیقات  که  زبان فارس���ی منتشر شده است. موضوعاتی 

16 Stones from Bavaria: Iranian Lithography in its Global Contexts", Iranian Stud-

ies 43, 3 (2010)

ره دوم مجله پیام بهارستان. ترجمه شده توسط خانم مژگان دنیاداری و منتشرشده در شماره 16 دو
یخچه چاپ س���نگی   17. چ���اپ س���نگی فارس���ی از نگاه شرق شناس���ان: هش���ت مقاله درب���اره تار

فارسی؛ نشر پیکره، تهران: اردیبهشت 1391.

خ���ود انتخاب می کند، همیش���ه جالب توج���ه و جذاب بوده اس���ت. او 
گرانبها  در ای���ن مقاله هم به تأثی���ر روابط اقتصادی یک متاع ارزش���مند و 
همچ���ون پ���ر ط���اووس و تخ���م ش���ترمرغ، ب���ر آداب و رس���وم مقدس مآبانۀ 

مسلمین و مسیحیان پرداخته است. 

نویس���نده مقاله در ابت���دا مقدمه ای در ب���اب ارزش���مندی و جایگاه ویژه 
ک���ه به نوعی متأث���ر از تج���ارت مدیترانه ای  یای���ی در مناطقی  تج���ارت در
هستند، ارائه کرده است. او در این مقدمه به خوبی از پس تبیین اهمیت 
گس���ترده آن بر حوزه ه���ای متفاوت  رواب���ط تجاری و س���طح تأثیرگ���ذاری 
کاالهای  ق���درت، فرهنگ و مذهب در میان ملل برآمده اس���ت. یکی از 
کید کرده، سنگ الجورد است.  ی به خوبی بر آن تأ ارزشمند تجاری که و
گس���تردگی مصرف و  بررس���ی های میدان���ی و باستان شناس���انه به خوبی 
یخی اصفهان و کلیساهای  ش���یوع اس���تفاده از این س���نگ را در ابنیه تار
یایی بازرگانان ونیزی  که هر دو متأثر از تج���ارت در ایتالیا نش���ان می دهد 
که  گرین ب���ه دنبال طرح این فرضیه اس���ت  بودن���د. به دیگر س���خن، نیل 
کن مذهبی مسلمین  بهره گیری از یک ماده و کاالی واحد در آراس���تن اما
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به یکی از مدارس علمیه اس���امی مصر اهدا ش���ده و آیات قرآن بر جداره آن 
حک شده است. نگارنده این مقدمه را مدخل بحث خود به جایگاه این 
دو متاع گرانبها در فرهنگ اسامی قرار داده است. او که در بخش نخست 
و در پی شناخت فرهنگ مسیحی، به تحلیل نمادین تصاویر و نگاره های 
هن���ری بیزانس���ی پرداخته بود ت���ا به نقش تخم ش���ترمرغ در فرهنگ مذهبی 
آن پی ببرد، در بخش دوم که مربوط به دین اس���ام اس���ت، به سراغ بررسی 
واژگانی و زبان شناس���انه عربی رفته اس���ت. او با نگاهی دقیق واژه »دحو« را 
وجهی برای تحلیل نمادین همس���انی و اش���تراک کاربرد میان فعل بر تخم 
گستردن زمین توسط خداوند انگاشته است.19 جالب  نشستن شترمرغ با 
اینجاست که اشارات بسیار متعددی در گونه های مختلف، به تخم شتر 
مرغ ش���ده است؛ از سنتی جاهلی در آذین بس���تن بت عزی که در مکه نیز 
ش���ایع بوده تا نقلی از واقدی در باب آب نوشیدن پیامبر در تخم شترمرغ.20 
گرانبها تلقی  کاال بسیار  برخاف فرهنگ بیزانسی � مس���یحی که درآن این 
می شده، ظاهرًا شایع ترین کاربرد آن در میان مسلمین و خصوصًا درحجاز، 
ک���رده، ذخیره س���بک و قابل اعتم���اد آب در  چنان ک���ه اب���ن بطوطه گزارش 
س���فرهای کویری حج���اج میان جده و مکه بوده اس���ت. پیوند و اش���تراک 
کلمه ش���تر در نام این پرنده � به زبان های ترکی، فارس���ی و اردو � با بومی ترین 
و ارزش���مندترین چارپای اعراب شبه جزیره نیز دلیلی دیگر بر اهمیت این 
کاال نزد اعراب به حس���اب می آید. شواهد بهره گیری از این کاال در فرهنگ 
اسامی چنان متکثر و البته جذاب است که خوانندگان را به مطالعه اصل 

مقاله دعوت می کنم. 

گرین  پر ط���اووس نیز تحلیلی همچون تخم ش���ترمرغ را در روایت گری نیل 
از فرهنگ، ادب و تاریخ س���رزمین های اسامی داش���ته اس���ت. گستردگی 
حوزه ه���ای م���ورد بررس���ی و اش���اره نگارن���ده، گاه مخاطب���ان را ب���ه تعجب 
وا م���ی دارد. ب���ه ه���ر ح���ال او در خاتمه تاش می کند تا نش���ان دهد پاس���خ 
بسیاری از سؤاالت مجهول ماندۀ ما از تاریخ و فرهنگ بین االدیانی اسام 
� مسیحیت و فرامرزی اندونزی � پرتغال، در موضوعاتی بی اهمیت و ناپیدا 
همچون اش���تراکات فرهنگی و آیینی نهفته اس���ت. بدون ش���ک آویختن 
تخم شترمرغ در کلیساهای مسیحی غرب اروپا و زیارتگاه های متصوفان 
در هن���د و اندون���زی، دلیل���ی بر پیوندی عمی���ق و دیرینه می���ان فرهنگ ها 
ک���ه م���رز جغرافیایی و اختاف در دین نیز نمی شناس���د. تاش ما نیز  دارد 
همچ���ون نیل گرین از نش���ان دادن این موضوع پیش پاافت���اده و نه چندان 
کید بر این نکته است که باید  قابل توجه در تاریخ و فرهنگ ملل شرقی، تأ
ساختارهای تحقیقاتی سنتی و خشک قدیمی را کناری نهاد و فرهنگ و 
تمدن اقوام را از گونه ای دیگر مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا در  بسیاری از 

سؤاالت به پاسخ های قانع کننده و درخور دست یابیم.

 19. واألرض بعد ذلک دحاها )سورۀ النازعات:39(.
20.  J.Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums (Berlin:G. Reimer, 1897; second edi-

tion), pp. 30 and 35.

و مس���یحیان، می تواند پیام های فرهنگ���ی و تمدنی متعددی را به همراه 
داشته باشد و نشان از نوعی یکپارچگی و همسانی ظاهری باشد. او تنها 
به اثبات همس���انی ظاهری قناعت نکرده و معتقد اس���ت این همسانی 
کاالهای  که این  ک در آداب و رسوم مذهبی در نقاطی  ظاهری، به اشترا

گران قیمت و نفیس مورد استفاده قرار می گرفت، منجر شده است. 

که ب���ه دنبال اثب���ات آن در  گری���ن پس از تبیی���ن فرضی���ه و نظریاتی  نی���ل 
یخی و فرهنگ���ی این دو  ای���ن مقاله اس���ت، به بح���ث در باب س���ابقۀ تار
یای  یخ باس���تانی مناطق حاشیه در گرانبها، از ابتدای تار کاالی نفیس و 
مدیترانه پرداخته است. جس���تجو در سوابق و آثار باستان شناسانه روم، 
ک���ه به دقت انجام ش���ده، بخ���ش قابل توجه���ی از این  کارت���اژ  بیزان���س و 
مقاله را به خود اختصاص داده اس���ت. نگارنده از رهگذر بررسی سوابق 
باس���تانی این کاالها که در دو حوزۀ نمادشناس���ی و باستان شناسی مورد 
کلیس���اهای  بررس���ی قرار داده، اولین بار بهره گیری از تخم ش���ترمرغ را در 
مس���یحی امپراطوری بیزانس یافته اس���ت. از این وجه، ارتباط یافتن این 
کن مذهبی را ب���ا انگاره های فرهنگی  عنصر محیط���ی آراینده محیط اما
مس���لمین، در تب���ادالت فرهنگی میان قبطیان مصر و مس���لمین آن دیار 
که زمینه س���از ارتب���اط میان  کرده اس���ت. ُبع���د دیگری  بررس���ی و تعیی���ن 
مس���لمین و دیگر ادیان ش���ده و می توان آن را در بستر بهره گیری از این دو 
که میان مسیحیان و مسلمین  کرد، ارتباطی است  کاالی نفیس بررس���ی 
در بیت المقدس و فلسطین ایجاد شده است. یکی از وجوه جالب این 
که در س���احت مطالعات بین االدی���ان، می تواند م���ورد توجه قرار  مقال���ه 
که در پژوهش های مسیحیت شناسان آلمانی، برای  گیرد، نقش���ی است 
کلیساها، مورد توجه  تخم ش���ترمرغ برای جذب مس���یحیان به حضور در 
کرده  یلی���ام دوران���دوس در پژوهش های خ���ود ثابت  گرفته اس���ت. و قرار 
کلیساها آنقدر مهم بود  کاال در آرایش فضای داخلی  که نقش این  است 
که  کلیساهایی حضور می یافتند  که مردم به طرز قابل توجه و تمایزی در 

یخته باشند.18  دو عدد تخم شترمرغ را از سقف آو

نی���ل گری���ن در گام بع���دی به س���راغ بررس���ی نقش جنگ ه���ای صلیبی در 
ای���ن تبادل فرهنگی � اقتصادی رفته اس���ت. او در  بررس���ی هایی که انجام 
داده، نش���ان می دهد که نقش پررنگ این تاثیرذاری فرهنگی در عصر پس 
از جنگ ه���ای صلیبی بس���یار نمایان تر ش���ده اس���ت. حتی اب���ن تیمیه در 
انتق���ادات مهم���ی که به افتراق و جدایی دین اس���ام از مس���یر اصلی خود 
کن مذهبی  داش���ته، دقیقًا به وجود همین عناصر بیگانه در آرامگاه ها و اما
کرده اس���ت. جای پای این تأثیرات در آث���ار برجای مانده از عصر  اعتراض 
ممالیک به روش���نی هویداس���ت. قدیمی ترین اثر به جای مانده، سه پوسته 
شکسته شده از تخم شترمرغ است که از سوی سرغطمیش)م.1358/760( 

18. See William Durandus, The Symbolism of Churches and Church Ornaments: a 

Translation of the First Book of the Rationale Divinorum Officiorum, trans. J.M. 

Neale and B. Webb (London: Gibing, 1906), p. 62.


