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مطالعات اسالمی بهمنزلۀ یکی از شاخههای دینپژوهی ،همواره در معرض تغییراتی بوده که در این زمینه به وجود آمده
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مقدمه

دینپژوهی در مراحل اولیه ،در کلیسا و توسط کشیشان و ازاینرو بیشتر با رو یکردی جددلی انجدام میگرفدت .امدا ایدن
شکل از دینپژوهی به شدت در معرض انتقاد بود زیرا نتیجۀ آن دوران تلخی را در روابط بشری شکل داد و جنگهدای
بزرگی به نام دین رخ داد ،با این بهانه که هرک مانند ما فکر نکند ،مرتد اسدت .ایدن سددک از مطالعدۀ دیدن در سراسدر
عصر اصالحات دینی و دوران منتج به رنسان در اروپا ادامه داشت و سخنان دربارۀ باورهای دینی مملو از پیشداوری
بود .به همین سدب ،این مطالعات ،کمکی به شناخت باورهای دیگدران نمیکدرد و تنهدا آتدش تعصددات دیندی را میدان
مؤمنان شعلهورتر میساخت.
دینپژوهددی جدیددد کدده بدده تعدیددر نینیددان اسددمارت -دینشددنا مطددرب بریتانیددایی -از قددرن نددوزده آغدداز شددد
(اسمارت ،)11 :1835،در حقیقت واکنشی به اوضاع اسفدار دینپژوهی دورههای گذشته بود .ایرگدذارترین شخصدیت
دین پژوهی عصر جدید ،فردریش ماک مولر )1544-1318( 1اندیشمند آلمانی قرن نوزدهم میالدی است .مولر در
سال  1301در مقدمهای که بر یکی از آیارش با عنوان گز یده ای از ید کارگدا لمادا ی 2نوشدت ،بدرای نخسدتین بدار
اصطالب «علم دین »3را به کار برد .او بر این بود که تاریخ دین ،یک علم توصیفی و عیندی و فدار از ماهیدت دسدتوری
مطالعات کالمی و فلسفی دین است که اصول و مدانی خاص خود را دارد.
تمایل به مطالعۀ بدون پیشداوری و علمی دین در عصر جدید ،سدب شد تا با ورود دین به دانشگاه برای اولدین بدار
روش دینپژوهی مطرب شود .به عدارتی این پرسشها که «کدام روش را باید برای مطالعه دین بده کارگرفدت؟»،
موضوع ِ

«چگونه میتوان دین را به مفهومی قابل تحقی در مراکز دانشگاهی تددیل کرد؟» و یا «چگونده میتدوان دیدن ،ایمدان و
عقیده را همچون یک موضوع «عینی» مطالعه کرد؟» نخستین بار در این دوره شکل گرفت (عسگری ،ندوروزی فیدروز،
 ،1858ص.)11

1. Friedrich Max Müller
2. Chips from a German Workshop
3. Science of religion
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اهمیت روش در دینپژوهی جدید به حدی است که موری جسدترو ،1دینشدنا مطدرب قدرن ندوزدهم و بیسدتم
میالدی ،در اینباره میگوید:
شاید بتوان گفت که روش ،سه چهارم از یک علم را تشک یل میدهکد .و ایکن موضکو در مااعاکاا ادیکان اهمیکت
ویژهای دارد؛ زیرا ی ی از مهمترین عواملی که میتواند در مااعاۀ دین وجود داشته باشکد ،ماادعکۀ شخصکی (یانکی
دخاعت آرا و نظراا فرد محقق در تحقیق) است .این عامل چنان مهم است که گاهی رهایی از آن غیرمم ن بکه نظکر
میرسد و حال آن که چنین چیزی غیر مم ن نیست؛ بل ه ضرورا هم دارد و با انتخاب یک روش مناسب و تقید بکه
آن میتوان از این مش ل رها شد» (.)Jastrow, 1901: 1

جسترو معتقد است آنچه با تعدیر معادلۀ شخصی از آن یاد میکند ،درواقع سدی شکستناپذیر را مقابدل تحقیقدی
خالی از غرضورزی و محدودیت در فهم عقاید دیگران تشکیل میدهد و همین عامدل بدوده کده مطالعدات دورههدای
گذشته را به سمتی هدایت کرده است که در شناخت باورها و عقاید دیگران کمایر و در غالب موارد ،بیایر شده باشدند.
او به درستی براین باور است که آنچه این سد را در هم میشکند ،اتخاذ روشی صحی در مطالعۀ دین است.
نتیجۀ تالشها و مطالعات دینپژوهان دربارۀ روش مطالعۀ دین در قرون منتهی بده روشدنگری و عصدر جدیدد ،بده
پیدایش روش تاریخینگری 2منتهی شد .روش تاریخینگری در پی این شکل گرفدت کده محققدان دیدن دریافتندد کده
روشهای گذشته نتوانسته به شناختی صحی از دین کمک چندانی کند و بیشدتر بده تعصددات دیندی دامدن زده اسدت
ازاینرو باید از روشی استفاده کنند که «عینی» باشد .آنها معتقد بودند تاریخینگری همان روشی است که انسدان را بده
شناخت صحی دین راهنمایی میکند .بر این اسا از قرن نوزدهم تاریخینگری به تنها روش علمی برای مطالعۀ دین
تددیل شد و آیار دینپژوهان تنها درصورتی علمی و معتدر دانسته میشد که از اصول آن تدعیت کرده باشند.
مطالعات اسالمی بهمنزلۀ یکی از شاخههای دینپژوهی نیز از این تحول در دینپژوهی متدثیر شدد .غربیهدا در
مطالعاتشان دربارۀ اسالم ،تا آن زمان دو مرحله را پشت سر گذشته بودند .1 :مرحلۀ جهدل نسددت بده اسدالم کده

1. Morris Jastrow, Jr
2. Historicism
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تقریدا از زمان هور اسالم تا قدل از جنگهای صلیدی ادامده داشدت  .1 1مرحلدۀ مطالعدات جددلی کده بدا شدروع
جنگهای صلیدی آغاز شد و تا پایان عصر اصالحات دینی امتدداد یافدت .مرحلدۀ اول ،محدل بحدن نیسدت ،ولدی
مرحلۀ دوم به شدت از موضوع فقدان روش علمی و وجود غرضورزیها و تعصدات دینی رنج میبرد تدا جدایی کده
در کتابها و رسائلی که بزرگان کلیسا مینوشتند ،پیامدر مسلمانان به ضد مسدی و شخصدیتی کدامال منفدور میدان
مسیحیان تددیل شده بود .به طور نمونه پیتر ارجمند ،1از ایرگذارترین علمای مسیحی در دورۀ جنگهای صلیدی ،در
یکی از آیارش با عنوان ارتداد ساراسنها 2میگوید« :من نمیتوانم با قوت دراین باره تصمیم بگیرم که باید محمد را
مرتد و پیروانش را اهل ارتداد بددانم یدا اینکده آنهدا را کدافر بده حسداب آورم» (.)Kritzech, James,1964:120
درنهایت او به این نتیجه میرسد که فرقی نمیکند کافر باشند یا مرتد ،بهرحال طد سنت آبا باید با آنها مقابله کدرد.
مارتین لوتر نیز در هم در رسائلی که دربارۀ اسالم نوشته است ،به و یژه رساله «دربارۀ جنگ علیه ترکهدا» ،2از ایدن
دست تعابیر زیاد استفاده کرده است.
در نتیجۀ این شرایط محققان تصمیم گرفتند روشهدای جدیدد دینپژوهدی را بعدد از گدذر از مطالعدات یهدودی-
مسیحی در مطالعات اسالمی نیز به کار بدرند تا از این طری بتوانند ،سومین مرحلۀ اسالمپژوهی ،یعندی اسدالمپژوهی
علمی را پایهگذاری کنند ،و این گونه سوءتفاهمها را کاهش دهند .این مدعا که روشهای جدید ،توانایی حصول چندین
مطلوبی را داشتهاند یا خیر ،مدعایی است که نیاز به ایدات دارد .نو یسنده در مطالعداتش تداکنون مقالدۀ مجزایدی نیافتده
است که هدفش راسدتیآزمایی ایدن مددعا باشدد .الدتده تحقیقدات زیدادی وجدود دارد کده در آنهدا دیددگاه مستشدرقان
دربارۀبرخی آموزههای اسالمی نقادی شده ولی تقریدا در تمام آنها ،هدف ،نقادی دیدگاه مفرد مستشدرق بدوده اسدت و
نه نقادی روش تاریخینگری کده بایدد مدندای نقدد قدرار میگرفدت .در ایدن میدان مقالدۀ «پدیدارشناسدی در تقابدل بدا
تاریخینگری مطالعۀ موردی موضوع امامت» (ریفیودین ،محمداو ی  )1851 ،قدری به ایدن موضدوع نزدیدک شدده
است .در میان کتابها نیز کتاب تاریخی گری و دین نوشتۀ محمد عربصالحی چاپ شده است کده مدداحاش بیشدتر
جندۀ کالمی دارد و در حوزۀ کالم جدید دستهبندی میشود .وجه تمایز این تحقی در این است که نویسدنده بدا روشدی
1. Peter the Venerable
2. On war against the Turk
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توصیفی-تدیینی کوشیده است با انطداق روش تاریخینگری بدر آیدار برخدی از مهمتدرین مورخدان اسدالمپژوه ،میدزان
موفقیت این روش را در شناخت دین اسالم ارزیابی کند.
 .1تاریخینگری

جرج ایگرز در مقالهای با عنوان «تاریخینگری ،تاریخ و معنای این اصطالب» 1میگوید:
اولین استفاده از اصطالب  Historismusتا آنجا که من توانستهام پیدا کنم در مطالدی است که از فردریش شدلگل 2در
سال  1151باقی مانده است .از نظر شلگل ،این اصدطالب معدرف عصدر جدیددی در فلسدفه اسدت کده در آن ،دوران
گذشته (باستان) تمایزی بیحدوحصر و طدیعتی کامال منحصر به فرد دارد (.)G.Iggers, 1995: 131
اکار محققان ،مؤس رو یکرد تاریخی را دانشمند آلمانی یوهان گتفرید ون هردر 3معرفی میکنندد .هدردر در سدال
 1130کتابش با عنوان «اندیشههایی درباره فلسفه تاریخ بشری» 4را چاپ کرد .طرب کلی این کتاب نشان دهنددۀ روب
تحقی تاریخی است .او به و یژگیهای اساسی که انسان را از دیگر موجودات متمایز میکند ،اشداره نمدوده و سدس بده
موضوع اصلی خود ،یعنی تالش برای جستجو در تاریخ بشر ،بده منظدور پدیددار شددن تددریجی برخدی از تصدورات
بنیادین ،میپردازد .قصد مهم هردر در این بود که هر پدیدۀ تاریخی را محصول طدیعت و در حد نهدایی صدادر شدده از
مددأ الهی بداند (ماینکه.)939 :1044 ،
آنچه برای این تحقی اهمیت بیشتری دارد ،بیش از تاریخ و سیر تحول و دیدگاههای افراد مطرب ،اصولی اسدت کده
در روش تاریخینگری پذیرفته شده است و بر آنها تث کید میشود زیرا چنان کده اشداره شدد در قدرون ندوزدهم و اوایدل
بیستم این اصول مدنا و معیار بازشناسی یک تحقی علمی از غیرعلمی محسوب میشد.
 .1-1اصول و مبانی تاریخینگری

1. Historicism, history and meaning of the term
2. Friedrich Schlegel
)3. Johann Gottfried Von Herder (1744-1803
4.

08

بازشناسی و کارآمدی روش تاریخینگری در مطالعات اسالمی
الف .گردآوری دقیق معلومات

اصل اساسی در رو یکرد تاریخینگری ،گردآوری دقی و بددون غدرض معلومدات اسدت یعندی جمدعآوری معلومدات
دربارۀ دین در هرجایی که باشند .رو یکرد تاریخینگر ،بدون تعصب و هرگونه ا هارنظر پیشدینی ،مطالعدهاش را دربدارۀ
دین آغاز میکند و از این رهگذر میکوشد عقاید ،شعایر و دستورات دینی را تا جایی کده امکدان دارد بدا دقدت بررسدی
کند .در این جمعآوری ،آنچه اهمیت حیاتی دارد ،این است که درآغاز هدیچ گونده تمدایزی میدان آنچده فکدر مدیکنیم
اهمیت دارد و آنچه تصور میکنیم کم اهمیت است ،قائل نشو یم .از هیچ چیدزی ندایدد چشمپوشدی کدرد .در رو یکدرد
تاریخینگر این معلومات ،دستهبندی و ساماندهی میشوند و در این زمینه الزم است هرگونده طدرب اعتقدادی جزمدی
کنار گذاشته شود ( .)G.Iggers, 1995: 20بدیهی است که در ابتدا بایدد عناصدری چدون تقددیرهای الهدی خداص و
تصرفات معجزه گونه بهکلی استانا شوند.
ب .تاکید زیاد بر لغتشناسی (فیلولوژی)

لغتشناسی و متنپژوهی را شاید بتوان شکل اولی مطالعۀ دینی نیز بده حسداب آورد .ایدن روش بسدیار شددیه بده روش
باستانشناسی است یعنی همانطور که در باستانشناسی ،بعد از اکتشاف برخی اشدیاء ،شدروع بده بررسدی تداریخی و
ارتداط آن با دیگر وقایع تاریخی میکنند ،در متنپژوهی نیز همین کار را با متدون انجدام میدهندد .بده عندوان نمونده بدا
بررسی یک متن و لغات و کلمات آن به این نتیجه میرسند که ریشۀ مصری دارد یا ماال یوندانی اسدت و آنگداه حدد
میزنند که این متن تحت تثییر فالن اندیشه یا فالن واقعه نوشته شده است .بده دلیدل اهمیدت تدارشناسدی مدتن در ایدن
روش ،گاه از آن به دیرینه شناسی یا تدارشناسی دانش  1نیز تعدیر میگویند (عسگری ،نوروزی فیروز.)05 :1858 ،
ج .اصول سهگانۀ ترولتچ

ارنست ترولتچ 2الهیدان پروتستان و فیلسدوف فرهندگ آلمدانی ،در مقالدۀ خدود تحدت عندوان «دربداب روش تداریخی و
اعتقادی در الهیات» 3سه اصل کلی را برای تاریخینگری بیان میکند .از نظر ترولتچ روش تاریخی در اندیشه و تدیین سده
1. Archaeology of knowledge
)2. Ernest Troeltsch (1865-1923
)3. On Historical and Dogmatic Method in Theology (1898
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اصل دارد .1:نقد تاریخی .1 ،قیا  .8وجود ارتداط میان تمام وقایع تاریخی که در گذشته اتفداق افتادهاندد (اصدل عل ّیدت
تاریخی .)Troeltsch, 1898, 2: 735( )1این سه اصل گاه با تعابیر مشابه و با اندکی اخدتالف در مندابع دیگدر هدم ذکدر
شده است .به طور نمونه ادکار کرنتز در کتاب روش قه تاریخی سه اصل مذکور را این گونه بیان میکند:
 .1اصل نقد یا شک روشمند که بیانگر این است که بررسی تار یخی صرفا احتمکاتتی را بکرای مکا حاصکل میکنکد.
سنت دینی نیز باید مورد نقد قرار گیرد و از نقد ،مستثنا نیست و اگر بخکواهیم در اسکتفاده از ایکن روش ،ممیکزی قائکل
شو یم ،مش الا را به مراتب بیشتر میکنیم؛  .2آنچه سبب میشود ککه نقکادی ام انپک یر باشکد ،و بکه تابیکر خکود
تروعتچ کلید نقادی ،اصل قیاس است .تجربه رویدادهای موجود (که در زمان کنونی تجربه شکدهاند) مایکار ام کان
قدرا مثال زدنی قیاس بیانگر آن است که تمام وقایع در اصل وقو شکان مشکابه
وقو آنها در گ شته خواهد بود .این
ِ
هستند .اصل قیاس به مانای تاابق رویدادهای تار یخی نیست ،بل ه بر شباهت شرایط وقو رویدادهای متفکاوا در
گ شته و حال تأ کید دارد[ ،به این مانا که اگر ام ان وقو یک رویداد در زمان حال و برای آدمهای ایکن عصکر وجکود
نداشته باشد ،اعتقاد به وقو شبیه به آن رویداد در گ شته ،اعتقادی باطل و نادرست است]؛  .3اصکل همبسکتگی یکا
وابستگی متقابل که بیانگر آن است که تمام پدیدههای تار یخی چنان با هم در ارتباط هستند ککه ت ییکر در یکک پدیکده،
مستلزم ت ییر در علل به وجود آورنده آن و مالولهای ناشی از آن است» (.) Krentz, 1975: 55

ترولتچ مهمترین ویژگی روش تاریخی را شفافیت منحصر بده فدرد آن میداندد و معتقدد اسدت «چندین قددرت شدفافیتی
منحصر به رویکرد تاریخی است و استداللهای این روش نیز کامال قانع کننده است» (.)Troeltsch, 1898, 2: 741
با شرب و بسط اصول سهگانۀ ترولچ ،تقریدا تمام آنچه را باید دربدارۀ تداریخینگری بددانیم ،فهدم مدیکنیم .از ایدن
روست که به تعدیر کرنتز ،تاریخپژوهان معاصر ،اصول سه گانه ترولتچ را ،الدته با جرب و تعدیل قابل مالحظهای ،به کدار
میبردند .برخی از آن اصول به ندرت بیان شده است ولی در عین حال مورد پدذیرش همگدان هسدتند .امدا مهمتدرین
اصل ،احتماال همان اصل سوم یعنی اصل علیت تاریخی باشد .تمام تداریخپژوهدان اصدل علیدت را بده عندوان اصدلی
بنیادین که باید در تدیین تاریخ مورد استفاده قرار گیرد ،میپذیرند .تاریخپژوه ،مسلم میداند که علل ایجاد یدک واقعده را
1. Historical causation
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میتوان شناخت و ارتداط علت و معلول را کشف کرد و این یعنی تفسیر تاریخ.
در حقیقت تاریخینگری تمایل دارد برای تدیین وقایع از روشهایی استفاده کند کده بازسدازی و تکدرار مراحدل تدا
رسددیدن بدده نتیجدده امکددان پددذیر باشددد (تکرارپددذیری تجربدده) یعنددی همددان مدددل تدیددین موضددوعات در علددوم
تجربی/آزمایشگاهی .مورخان در این روش میکوشند شناختی را که حاصل میکنند ،در چارچوب قوانین کلدی تقریدر
نمایند .این روش برمدنای علوم طدیعی پایهریزی شده است و با کنار گذاشتن خداوند بده عندوان خدال و انکدار امکدان
معجزه به بیان نظریات خود میپردازد ( .)see. Harvey, Van, 1966: 71در تاریخینگری بداور بدر ایدن اسدت کده
خود مورخ نتایج نهفته در اطالعات را نمیسازد ،بلکه مورخ ،قدوانین و اصدولی را کده در تداریخ مدویر هسدتند کشدف
میکند تا اینکه پیشبینیها و دستورالعملها از تاریخ نتیجه شوند (.)Krentz, 1975: 59
از نتایج دیگر کاربرد این اصول ،باور به این موضوع است که هر فکری فقط در رف زمان و مکان خود معندا دارد.
مضمون و ماهیت فکر اهمیت ندارد ،بلکه مهدم ،آیدار و عدوارض موجدود آن و تشدخیص عوامدل تداریخی (سیاسدی،
خود پدیده و فکر ،بیاعتندایی
اقتصادی ،اجتماعی و ) ...آن است .ازاینرو در تاریخینگری به نوعی نسدت به ماهیت و ِ
میشود و در عوض آنچه اهمیت دارد پرداختن به چیزهایی است که تحق

اهری دارند .به همین جهت از مدانی قدول

به تاریخینگری ،اعتقاد به پوزیتیویسم است و به یک معنا میتوان گفدت تداریخینگری ،پوزیتیویسدم تداریخی اسدت
(پازوکی .)9 :1831 ،براسا این نگرش ،تاریخ خود دارای یک سیر است و تدیین پدیدههای عالم فقط زمدانی علمدی
است که مدتنی بر این سیر باشد.
 .2-1تاریخینگری و مطالعات اسالمی

در اینجا سه نفر از مهمترین افرادی راکه با رو یکرد تاریخی به مطالعۀ اسالم پرداختهاند ،معرفی مدیکنیم و کداربرد
اصول مطرب در رو یکرد تاریخی را در اندیشهها و دیدگاههایشان دربارۀ اسالم نشان میدهیم .هدف این اسدت کده
از ایددن طری د  ،مدددعای مورخددان دربددارۀ علم دی بددودن و عینددی بددودن روش تدداریخینگری در شددناخت اسددالم را
راستیآزمایی کنیم.
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آبراهام گایگر

آبراهام گایگر ،1بنیانگذار مکتب یهودیت اصالبگرا اسدت کده در  1314در فرانکفدورت آلمدان و در خدانوادهای ارتددک
یهودی متولد شد .در کودکی تعلیمات دینی را فراگرفت و در  11سالگی شروع بده نوشدتن شدرحی بدر یکدی از بخشهدای
میشنا 3و نیز یک فرهنگ عدری مربوط به میشنا کرد .در  1315وارد دانشگاه هایدلدرگ شد .او بدیش از هرچیدز بده مطالعده
دربدداره فیلولددو ی (لغددت شناسدی) ،متددون کالسدیک سددریانی و عدددری متمرکددز بددود و تمایددل داشددت در زمیندۀ فلسددفه و
باستانشناسی عهد قدیم تحقی کند .بعد از گذراندن یک ترم تحصیلی به دانشگاه بدن رفدت .در دانشدگاه بدن ،گدایگر بدر
مطالعۀ زبانها ،فلسفه و الهیات شرقی تمرکز کرد .او مطالعهای گسترده درزمینۀ زبان عربی و قدرآن را تحدت نظدر اسدتادش
گئورگ فرایتاگ 2آغاز نمود .محصول این مطالعه در مقالهای با عنوان «محمد چه چیزی را از یهودیت وام گرفدت» 3منتشدر
شد .گایگر در این مقاله که درواقع رسالۀ دکتری او محسوب میشد ،در پی آن بود که تثییر فرهندگ و ادبیدات یهدودی را در
نگارش قرآن نشان دهد .در سال  1388این مقاله به صورت یک کتاب منتشر شد و بسیار مورد تحسین قدرار گرفدت زیدرا
معتقد بودند باب جدیدی را در زمینۀ مطالعات علمی در رابطه با اسدالم بداز کدرده اسدت .ایدن کتداب ،گدام اول از پدرو ۀ
مطالعاتیای بود که گایگر در ذهن داشت و تالش میکرد نقدش ایرگدذار یهودیدت را بدر مسدیحیت و اسدالم نشدان دهدد.
( .)Heschel, 2007: 413ریچارد سی مارتین از متخصصان اسالمپژوهی در غرب میگوید« :آبراهام گایگر را به سددب
کتابش میتوان سمدل محققان تاریخینگر در مطالعۀ اسالم دانست» (سی مارتین.)90 :1811 ،
کتاب گایگر در سال  1353با عنوان یهودیت و اسالم 4به انگلیسی ترجمه شد .گایگر در این ایر سعی دارد ابتدا
ایدات کند که این امکان وجود دارد که پیامدر از یهودیت وام گرفته باشد و بعد ادعا نماید که تمایل برای انجام چندین
کاری نیز در او وجود داشته اشت .بعد از این به تفصیل دربارۀ شواهدی که میتوان دربدارۀ ایدن اقتددا ارائده کدرد،
سخن میگوید .بهطور نمونه او با مراجعه به قرآن ،مدعی است عداراتی همچون «اساطیر االولین» یا «افک قدیم» و

1. Abraham Geiger
2. Georg Freytag
?3. Was hat Mohammed aus dem Judentum aufgenommen
4. Judaism and Islam
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یا این ادعای مشرکان که قرآن را فردی به پیامدر آموزش داده است 4بیانگر این نکته اسدت کده در همدان زمدان هدم
کسانی بودهاند که اعتقاد داشتهاند قرآن نه متنی اصیل ،بلکه متنی اقتداسی است .او همچنین میگوید این فرضیه در
نظر مخالفان پیامدر اسالم باید زیاد مطرب شده باشد که سدب شدده پیدامدر چنددین جدا در قدرآن آن را مطدرب کندد
(.)Geiger, 1898: 28
گایگر مصادیقی هم برای این اقتدا در دو زمینه بیان میکند :مفاهیم یهدودی راه یافتده بده قدرآن و روایدات وام گرفتده
شده .برای بررسی مفاهیم ،او یک کار لغتشناسی را آغاز کرده ،میکوشدد وا گدان عددری را کده در قدرآن بده کدار رفتهاندد
برشمرده و آنها را از لحاظ زبانشناسی بررسی کند .او میگوید وا ههدایی همچدون :تدابوت ،طداغوت ،ملکدوت ،تدورات،
جنات عدن ،جهنم ،احدار ،ربانی ،سکینه ، ،ماانی ،فرقان ،ماعون از تورات وام گرفته شداند .نکتۀ قابدلتدوجهی کده گدایگر
نتیجه میگیرد این است که این لغات در عربی قدیم وجود نداشته ازاینرو مفاهیم و بار معنایی موجدود در آنهدا هدم طدعدا
در اندیشههای قدیمی اعراب موجود ندوده است و در نتیجه میتوان گفت پیامدر قطعدا ایدن معدانی را از یهودیدت وام گرفتده
است .در ادامه گایگر شواهدی از شداهت میان قوانین فقهی و نیز قواعد اخالقی بیان شده در قدرآن مدی آورد کده مصدادی
دیگری از وامگیری از یهودیت هستند زیرابه اعتقاد او این مفاهیم دارای روب یهودی هستند (.)Geiger, 1898: 41
گایگر در فصل سوم کتابش به داستان اندیاء اشاره میکند و معتقد است بررسی داستان زندگی اندیاء در قدرآن شداهد
دیگری بر این است که قرآن ،کتابی مقتد از یهودیت است .او این داستانها را نه از روی معنای آنهدا و نتدایجی کده از
آنها گرفته شده و نه از روی نقشی که در تکمیل هندسۀ معرفتی قرآن دارند ،بلکه با نگاهی کدامال تداریخی و مقایسدهای
بررسی میکند زیرا به زعم او محتوای این داستانها مؤ یدد آموزههدای اسدالم نیسدت و صدرفا گدزارشهدایی تداریخی
هستند ازاینرو ترجی میدهد از همان روش تاریخی که سادهترین روش برای درک اقتدا مورد نظر اوست ،اسدتفاده
کند .گایگر وجوه افتراق این داستانها را یا ناشی از اشتداه پیامدر اسالم در بیان تاریخ میداند -که به دلیل عدم دسترسدی
پیامدر به متون یهودی و صرفا استفاده او از روایات شفاهی یهودیان بوده -یا به سدب عدم تطاب آنها با دیگدر آموزههدای
پیامدر اسالم که به موجب آن در بیان روایت ،تغییراتی ایجاد شده است.
با توجه به مطالدی که گفته شد و مروری کوتاه بر کتاب یهودیت و اسالم سخت نیست تا مدانی بیدان شدده در روش
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تاریخینگری را با آنچه در این کتاب مطرب شده است ،تطدی دهیم .استفادۀ گسترده از مداحدن لغدوی ،اصدل قیدا ،
اشاره به علیت تاریخی در ایجاد باورها و عقاید و در نهایت باور به تثییر موضدوعات و شدرایط محیطدی بدر شدکلگیری
باورها بدون کوچکترین توجهی به مداحای همچون ندوت پیامدر اسالم ،وحیانی بودن قدرآن ،ارتدداط معندوی حضدرت
محمد

با اصحاب ،همه نشانگر پایدندی کامل گایگر بده روش تداریخینگر و اسدتفادۀ حدداکاری از ایدن روش در

مطالعۀ اسالم است.
گلدزیهر

ایگنا گلدزیهر )1511-1394( 1خاورشنا مشهور مجاری اسدت کده تدالش گسدتردهای در مطالعده و تحقید در
متون اسالمی انجام داده و از این رو او را یکی از پایهگذاران دانش اسالمشناسی جدید در اروپدا میدانندد .گلددزیهر در
سال  1394در یک خانواده یروتمند یهودی متولد شد .بهخالف گایگر که صرفا یک ایر شاخص درباره اسدالم داشدت،
گلدزیهر ،بررسیهای خاورشناسی را در شانزده سالگی آغاز کرد و از سال  1300به بعد هرسال یک یدا چندد پدژوهش
منتشر میکرد که برخی از آنها کتابهایی پرحجم و بالغ بر حدود  044صفحه و برخی نیز مقالدههایی بدین  14تدا 04
صفحه بود که موضوعاتی همچون یادداشتها و نقد کتابهای تازه چاپ شدده را دربرمیگرفدت تدا آنجدا کده شدمار
پژوهشهای او در فهرست آیارش به  951عدد میرسدد .پختدهترین پژوهشهدای گلددزیهر در دو کتداب مشدهورش:
«در هایی درباره اسالم» و «روشهای تفسیر قرآن نزد مسلمانان» است( .گلدزیهر :1891 ،مقدمه)
گلدزیهر در ابتدای کتاب درسهایی دربارۀ اسالم در بخشی تحت عنوان «عوامل بیرونی و درونی تکامدل اسدالم»
به سرا عوامل تاریخی و روانی در شکل گیری اسالم ،بدون کوچکترین اشارهای به دین بدودن آن ،رفتده اسدت .در ایدن
بخش میخوانیم:
اسالم ،چنان که حاعت ت امل یافتهاش نشان میدهد ،نتیجۀ تأثیراا گوناگونی است که برخی زاییدۀ فهکم و تصکوری
اخالقی از جهان ،و زاییدۀ نظامی تشر یای و عقیدتی بوده تا به ش ل نهایی و سنتی خود رسیده است  ...نشو و نمکای
اسالم ،نوعی رنگ هلنیزم داشته و تشر یااا فقهی آن که به روزگکار خلیفگکان عباسکی پدیکد آمکده ،نشکان حقکو و

1. Ignaz Goldziher
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سیاست رومی را دارد و اثر اف ار و نظر یاا سیاسی ایرانی در آن دیده میشود .تصوف ایکن دوران ،جکز آرای فلسکفی
هندی و نئوافالطونی چیزی نیست ...محمد نه ف ر تازهای آورد و نکه دربکارۀ روابکط انسکان بکا واتتکر از حسکش ،بکا
بینهایت ،چیز تازهای گفت» (همان.)6-5 ،

او در ادامه این دیدگاه را ادامه میدهد و میگوید:
پیام این پی مبر عرب ،چیزی جز گلچینی از اطالعاا و عقاید م هبی نیست ککه آنهکا را فراگرفتکه و یکا در برخکورد بکا
شخصیتهای یهودی و مسیحی و جز آن بهدست آورده و سخت تحتتأثیر آنها قرار گرفته بود ....ایکن اف کار چنکان
در نفس او اثر ژرف نهاده بود که اعهاماا درونی خو یش را تأثیر خارجی دانسته ،از ته دل بدان ایمان پیدا ککرده بکود .او
این تالیماا را وحی اعهی میدید و یقین کرده بود که او وسیله این وحی شده است» (همان.)7 :

او ادعای پیامدر دربارۀ دریافت وحی را نوعی اختالل و بیماری روانی بهشمار میآورد و تمایل پیامدر اسالم به تفکدر
در خلوت را از نشانههای دیگر اخالل روانی او در نظر میگیرد (همان.)5 :
گلدزیهر در کتاب مهم دیگرش یعنی گرایشهای تفسیری در میان مسلاا ان باز همدین روش را در پدیش میگیدرد،
با این تفاوت که تمرکز او بر مطالعۀ گرایشهای تفسیری موجود در میان فرق مختلف مسلمانان است .گلدزیهر در ایدن
کتاب انواع نگاههای مختلف به کتاب مقد قرآن در میان مسلمانان یا مکاتب تفسیری را تحلیدل میکندد و بدا نقدد و
بررسی آنها ،آرای خود را دربارۀ اسالم ،قرآن ،پیامدر اکرم و درجه ایرپذیری قرآن از آیین یهود بیدان میکندد .نکتدۀ قابدل
بیان دربارۀ این کتاب این است که نو یسندۀ آن هیچ کوششی برای فهم همدالنه منابع مسلمانان نمیکند و در ایدن میدان
در بیشتر اوقات اصل تفسیر به احسن را که در فهم متون الزم است ،کنار مینهد و همین کار به اعتدار تفسدیر او سدخت
لطمه میزند و کوشش فراوان او در گردآوری دادههای خاص و تحلیل آنها را کمارزش کرده و خواننده را به موضدعگیری
در برابر خود میکشاند.
یکی از بزرگترین آسیبشناسیهای تمام آیار مستشرقان به طور عام و این ایر بده صدورت خداص ،تمرکدز بدر یدک
عامل خاص و چشم پوشیدن از دیگر عواملی است که میتواند در شکلگیری یدک پدیددۀ دیندی و یدا اجتمداعی تدثییر
داشته باشد .این کار که معموال با عندوان موجده «سدادسدازی» انجدام میشدود در بسدیاری از مدوارد در فهدم صدحی
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پدیدارهای دینی اخالل ایجاد میکند .در این ایر گلدزیهر به و یدژه در بخدش نخسدت آن چندین چیدزی نمایدان اسدت
(گلدزیهر .)3 :1838 ،فروکاستن تعالیم اسالمی به تعالیم مشابه با دیگر ادیان که جانمایه بسدیاری از آیدار مستشدرقان
است (همان )13-10 :و استفاده از قیا های بیجا در کتاب میان برخی ادعاهدای مسدلمانان ،نده تعدالیم اسدالم ،بدا
دادن بازگشت همه چیز به یهودیت را میتوان از مهمتدرین و یژگیهدای ایدن
گفتهها و تعالیم ادیان پیشین به انگیزۀ نشان ِ
ایر معرفی کرد.

واقعیت این است که گلدزیهر حتی در استفاده از روش تاریخی نیز به درستی عمل نکرد زیرا چندان کده گفتدیم از
مهمترین اصول تاریخینگری جمعآوری دقی و بدون پیشداوری اطالعات است ،امدا بعدد از مطالعدۀ آیدار گلددزیهر
میتوان به این نکته پیبرد که او در این زمینه کوتاهی کرده است .در نوشته های گلدزیهر چنان پراکندگی ،تنداق گو یی
و سخنان ناهمگون وجود دارد که در یک صورت بسیار خوشدینانه میتوانیم بگو ییم که او به دنددال جمدعآوری مطدالدی
پراکنده بوده که بتواند به خوبی اسالم را تحقیر کند و تصو یری از آن بهمنزلۀ جریدانی کوچدک ،بددوی و غیرمانددگار از
این دین ارائه دهد ،بدین روی به دندال این مندع و آن مندع بوده تا هرآنچه به کار ایدن نظریده میآیدد ،گدرد آورد (همدان:
پیشگفتار) .با این همه گلدزیهر یکی از پیشروان نگرشی در مطالعات اسالمی و به و یژه حوزۀ تفسدیرپژوهی اسدت کده
شایسته بررسی است.
پاتریشیا کرون

خانم پاتریشیاکرون )1419-1509( 1محق و تاریخپژوه دانمارکی یکی دیگر از افرادی است که بخش قابل توجهی از
عمر علمی خود را به تحقی و پژوهش درباره تاریخ اسالم و ایران اختصداص داده اسدت .خدانم کدرون آیدار متعدددی
درباره فرهنگ و تاریخ اسالم و مسلمانان نوشته است که از جملده مهمتدرین ایدن آیدار میتدوان بده کتداب «هاجریدان،
شکلگیری جهان اسالم» 2که با مشدارکت مایکدل کدوک نوشدته شدده اسدت« ،بردگدان اسبسدوار ،تکامدل سیاسدت
اسالمی»« ،3خلیفه الهی ،فرمانروایی مذهدی در قرون نخست اسالمی» 1و کتاب معروفش با عندوان «تجدارت مکده و
1. Patricia Crone
2. Hagarism, the Making of Islamic world.
3. Slave on Horses, the Evolution of the Islamic polity.
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هور اسالم» 2در سال  1531اشاره کرد .این محق مقداالت متعدددی نیدز در ایدن موضدوعات نوشدته اسدت .خدانم
پاتریشیا کرون از نو یسندگانی است که در مطالعۀ فرهنگ و تاریخی اسالم و مسدلمانان ،بده شدکلی آشدکار و غیرقابدل
انکار ،از روش تاریخینگری استفاده کرده است .کاربرد مدانی و اصول تداریخینگری در آیدار خدانم کدرون بده قددری
است که بیان نمونههایی از آنها برای خوانندگانی که حتی نگاهی گذرا و کلی به آیار او کرده باشند کار مشکلی نیست.
خانم کرون معتقد است بزرگترین مشکلی که در مسیر محققان اسالمشنا وجدود دارد ایدن اسدت کده تشدخیص
دهند پیامدر در چه فضا و زمینهای زندگی کرده است ،نسدت به چه چیزهایی واکنش نشان داده و چدرا دیگدر بخشهدای
عربستان این گونه از پیام او متثیر شدهاند ( .)Crone, 2008: linkتمام تالش خانم کدرون فهدم ایدن بافدت اسدت .او
تالش میکند زندگانی پیامدر اسالم

را بازسازی کند و گزارشی از حیات زمینی پیامدر

ارائه کند بیآنکده اشداره

چندانی به رسالت او و یا پیام آسمانی او کرده باشد .او در یکی از مقاالتش با عنوان «آنچه ما در حقیقت دربداره محمدد
میدانیم» 3میگوید ما این فرصت را داریم که در این زمینه چیزهایی را فهم کنیم زیرا هیچگاه از هرسه مندع شدناخت
یعنی حدین و سنت ندوی ،قرآن و باستانشناسی به طور کامل استفاده نکردهایم ( .)ibidخانم کدرون از میدان ایدن سده
مندع اصالت و برتری را به مندع آخر ،یعنی باستانشناسدی میدهدد .او معتقدد اسدت حددین را نمیتدوان یدک مددرک
تاریخی معتدر دانست و تغییرات معنایی زیادی هم در آن وجود دارد ،بنابراین مندع خوبی نیست.
خانم کرون دربارۀ قرآن هم با نقد رو یکرد تفسیری قرآن به قرآن که معتقد است سدب میشود تا قرآن فدار از زمدان
و مکان حیات پیامدر

تفسیر شود ،میگوید چنین روشی اشتداه است .به اعتقاد او هور اسدالم بایدد بده تحدوالت

جهان باستان مرتدط شود و با توجه به این زمینه است که ما باید قرآن را بخدوانیم ایدن کداری بدزرگ اسدت  ...بده زودی
انقالبی در این زمینه شکل خواهد گرفت ( .)ibidپذیرش علیت تاریخی در این بخش از سدخنان خدانم کدرون کدامال
شفاف است .هنگام سخن گفتن از مندع سوم ،لحن خدانم کدرون متفداوت میشدود« :دسدتۀ سدوم از مندابع کده بسدیار
هیجانانگیز است و افقی بلند و به مراتب گستردهتر را مقابل دید محق قرار میدهد ،باستانشناسی اسدت» ( .)ibidاو
1. God's Caliph, Religious Authority in the First Centuries of Islam.
2. Meccan Trade and the rise of Islam.
?3. What do we actually know about Mohammed
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میگو ید بعید است که مکاشفات باستانشناسی به این زودیها در مکه و مدینه انجام شود ،ولی اگر چنین شود ،نتدایج
جالب و قابلتوجهی دریافت خواهد شد .او به سنت دینی با دید تردید نگاه میکند و معتقد است آنچه سدنت دیندی بده
ما میگوید میتواند کم و بیش و از ابعادی درست باشد ولی مدا مدو فیم بده جزئیدات تداریخی بسدردازیم تدا شدناخت
عالمانه پیدا کنیم (.)ibid
خانم کرون در کتاب تجارت مکه و ظهور اسالم نیز با صراحت میگوید:
قرآن ،مالوماا تار یخی فراوانی به ما عرضه نمیکند .همکان چیزهکایی را هکم ککه ارائکه میکنکد ،مامکوت پیچیکده و
تلمیحی است و بدون کمک تفسیر ،نمیتوان به حوادث تار یخی که آیاا بدان اشاره دارند پیبرد و میکان مفسکران نیکز
اختالف آرای ز یادی وجود دارد .او میگوید ماموت به این مالب توجه نمیشود که بیشتر اطالعاا تار یخی دربکارۀ
ظهور اسالم و تجارا در م ه از تفاسیر قرآن گرفته شده است .چنکین اطالعکاا پ یرفتهشکدهای بکه عحکات تکار یخی
مش وک نیستند ،بل ه اصال ارزش تار یخی ندارند» (.)Crone, 2004: 203

او حتی برخی دیگر از مستشرقان همچون مونتگمری وات 1را مورد انتقاد قرار میدهد از این جهت کده آنهدا بده
درستی منابع مورد استفاده خود را سنجش نکردهاند و در موارد زیادی بدون تحقی آنچه را من «روایات سنتی درباره
تاریخ نخستین» 2مینامم ،یعنی همان قرائتی از دین که خود سنت دینی مطرب میکند ،را پذیرفتهاند .بدهطور نمونده
در کتاب هاجریان :شکل گیری جهان اسالم ،بیان میکند این اعتقاد وات که اسالم از طرید تجدارت و بده واسدطۀ
کاروانهای تجاری از مکه به دیگر مناط منتقل شدده اسدت ،روایتدی مدتندی بدر سدنت اسدالمی و اشدتداه اسدت و
میگوید آنچه سدب گسترش اسالم شده است ،فتوحات بوده و نده تجدارت ( .)Crone, 2008: linkوی در وهلدۀ
اول ،دستیابی به اطالعات تاریخی را با کمک شواهد مادی ،یعنی کتدیدهشناسی ،سکهشناسدی ،کده از اجدزای مهدم
باستانشناسی بهشمار میآیند ،ممکن میداندد .سدس

معتقدد اسدت بددون کمدک اشدعار و اطالعدات از تدواریخ

غیراسالمی و بهو یژه تواریخ ساسانی ،امید کمی برای بازسازی شکل اصلی تاریخ صدر اسالم وجود خواهد داشدت

1. W. Montgomery Watt
2. Traditional Origins Narrative
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(.)Crone, 2004: 230
خانم کرون هم اسالم و هم پیام آن و هم دالیل گسترش این پیام میان مدردم شدده جز یدره و بعددها دیگدر منداط را
موضوعات تاریخی و کامال در رف کنش و واکنشهای مادی میبیند .او در آیار خود پیامدر اسدالم

را بنیدانگدذر

یک دین جدید معرفی نمیکند ،بلکه او را یکی از مدلغان عهد عتی و سنت دینی یهودی معرفی میکند که وعدۀ آمددن
مسیحا را بشارت میدهد .خانم کرون بر این باور است که آنچه سدب موفقیت پیامدر اسالم

شد ایدن واقعیدت بدود

که پیامدر هم در زمینۀ دولتسازی و هم فتوحات تدلیغ میکرد بدون فتوحات ابتدا در عربستان و سس هالل خضدیب
(یا هالل بارور اشاره به بخشهای شرقی مدیترانه و مصر دارد) موفقیت حاصل نمیکرد (.)Crone, 2015: link
 .2نقد و بررسی رویکرد تاریخی

رویکرد تاریخی که با ادعای مطالعۀ علمی دین و با نیت رها کردن تحقیقات از تعصدات دینی موجود در دورههای اولیده
شروع شد ،در نهایت انتقادهای بسیاری را برانگیخت .مهمترین انتقادهایی را که به استفادۀ رو یکرد تاریخی در مطالعدۀ
دین مطرب میشد بهطور خالصه میتوان در چند مورد خالصه کرد .1 :روشهای مورخان ،غیدر دیندی و تقدد شدکن
است و بنابراین با متزلزل کردن سنتهای کهن دینی که ایمان بر پایۀ آنها استوار شده ،این سنتها را ندابود میکنندد.1 .
ایجاد تمایز قطعی میان مورخ و مؤمن از نتایج استفاده از این رو یکردها در مطالعۀ دین است .مؤمنان ،تداریخ را عرصدۀ
انکشاف امر الهی میدانند ،حال آنکه مورخان با اصل علیت تاریخی گو یی امکان هرگونده مداخلدۀ الهدی در تداریخ را
نفی میکنند .در نتیجه این باور ،مفاهیمی همچون وحی ،معجزه ،حیات پ از مرگ و بسیاری دیگر از اصدول ایمدانی
از نظر مورخ بیمعنا میشود .8 .خودبسندگی در این روش یعنی هر مطالعهای کده از اصدول تداریخی تدعیدت نکندد،
غیرعلمی و غیرعینی است (.)Krentz, 1975: 67-71
بیشترین انتقادها به تاریخینگری در مطالعۀ دین ،از سوی کسانی مطرب شد که خود را پدیدارشنا  1مینامیدندد.
درواقع ،روش پدیدارشناسی در مطالعۀ دین واکنشی انتقادی بود به اصولی که مورخان ادیان در مطالعۀ دین اتخاذ کدرده

1. Phenomenologist
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بودند .بهطور نمونه میرچا الیاده 1از شخصیتهای مطدرب و معتددر در پدیدارشناسدی دیدن در تمایلدی ،انتقداد خدود از
تاریخینگری در مطالعۀ دین را اینگونه مطرب میکند:
یک عاعم تجربی را درنظر بگیرید که تا کنون فیل را ندیده است و میخواهد فیل را با اسکتفاده از می روسک و خکود
بشناسد ،حال آن ه می روس و ابزاری برای شناخت ساختار و بافت سلوعی اسکت ککه در هکر موجکودی از جملکه
فیل ،تمام این سلولها سازوکار مشابهی دارند .حال آیا تمکام فیکل ،همکین اسکت ککه او خواهکد شکناختر اگکر در
مقیاسی که می روس و توان بررسی آن را دارد ،بپرسیم پاسخ مثبت است ،وعی در مقیاس علوم انسانی که دست کم
فیل را یک گونۀ جانوری میداند ،چنین چیزی پ یرفتنی نیست (.)Eliade, 1969: 7

او با تشدیه کردن مورخ به عالم تجربی در این تمایل ،در واقع هم از تقلیل دین به یک پدیدار صدرفا تداریخی انتقداد
میکند و هم ابزارهای مورخان را برای شناخت جامع از موضوع دین ناکافی میداند.
فار از این انتقادات به کلیت رو یکرد تاریخی ،تا آنجا که به موضدوع ایدن مقالده مربدوط میشدود ،میتدوان نتدایج
استفاده از این روش در موضوع مطالعات اسالمی را از سه منظر ارزیابی کرد.
 .1-2دیدگاه برخی اندیشمندان

به دندال گسترش انتقادها از رو یکرد تاریخی ،شرقشناسی نیز که محصول بهکارگیری این روش در مطالعدۀ آداب ،سدنن
و باورهای جوامع اسالمی بود ،به شدت با انتقاد مواجه شد .در نتیجه نو یسندگانی شدروع بده نقدادی آیدار مستشدرقان،
ازجمله پژوهشهای آنها در زمینۀ اسالم ،کردند و انگیزهها و نتایج این تحقیقات را بررسی نمودند .درمیان انتقادهدا بده
شرقشناسی ،کتاب شرقشناس ِی ادوارد سعید از همه بیشتر معروف شد .انتقاد سدعید بده شرقشناسدی بیشدتر از منظدر
اهداف شرقشناسی بود و معتقد بود شرقشناسی بیش از آنکده در جهدت شدناخت و شناسداندن مسدلمانان و جوامدع

اسالمی باشد در خدمت امسریالیسم بود و از این رو با تعدیر «امسریالیسم آکادمیک» از شرقشناسی یاد میکرد (سعید،
.)185 :1830
سعید معتقد بود شرقشناسی سرشار از غرضورزی و پیشداوری است« :شرقشناسی ،عدارت است از آگاهی یدا
1. Mircea Eliade

19

بازشناسی و کارآمدی روش تاریخینگری در مطالعات اسالمی

دانشی در خصوص مشرقزمین که هر انسان یا پدیده مشرق زمینی را در کدال در  ،دادگداه ،زنددان ،یدا کتابهدای
راهنما قرار میدهد تا تحت بررسی ،مطالعه ،داوری ،انضداط و یا فرمانروایی قرار گیرد( ».همان )11 :به تعدیر ریچدارد
سی مارتین «مسئله واقعی «گفتمان» بیپردۀ سعید در برابر شرقشناسی آن است که تعدارض میدان مدورخ و مدؤمن در
غرب ،مسئلهای درونفرهنگی بوده است ،در حالی که باتالق شرقشناسی مسئلهای میانفرهنگی است» (سی مدارتین،
 .)85 :1850به این ترتیب میتوان گفت از نگاه ادوارد سعید ،شرقشناسی به انحراف رفته اسدت و آیدار شرقشناسدان
نتوانسته کمک زیادی به شناخت اسالم و جوامع اسالمی کند.
نورمن دانیل که از محققان معتدر در روابط میان اسالم و غرب محسوب میشود نیز دیدگاه جالدی دربارۀ استفاده از
روش تاریخینگری در شناخت اسالم و مسلمانان دارد .او وقتی از فراز قرن بیستم به پژوهشهای اسالم ِی صدورت
گرفته در دو قرن قدل از خود نگاه میکند ،آنها را اینگونه توصیف میکند« :دیدگاه معتدر غربیها دربارۀ اسالم همان

چیزی است که در قرون وسطی مطرب بود و در میانۀ قرن چهاردهم تقریدا محکم شد و آن همان دیدگاهی است کده
تاکنون (اواسط قرن بیستم) نیز ادامه دارد» ( .)Norman, 1960: 13در واقع نرمن دانیل نیز مال سعید معتقد بدود
روشهای جدید دینپژوهی در عمل ،کمک خاصی به فهدم بهتدر از اسدالم و مسدلمانان نکردندد .نو یسدندۀ غربدی
دیگری قریب به همین مضمون میگوید شداهتهای دیدگاههای پیشامدرن و مدرن دربارۀ اسالم آنقدر زیداد اسدت
که یک نفر به راحتی میتواند تدارنامۀ اندیشه دربارۀ اسالم را از پیتر ارجمند-رامون لول- 5مدارتین لدوتر تدا سداموئل
زومر 6ترسیم کند7.

چارلز آدامز ،متخصص اسالمشناسی نیز در مجموعه مقاالتی که چند دهه قدل دربارۀ تاریخ ادیان منتشدر کدرد،
ارزیابی نگران کنندهای از ارتداط میان تاریخ ادیان و مطالعات اسالمی ارائه داد .او معتقد بود دلیل ناکامی مورخدان
اسالمپژوه در ارائۀ تصو یری صحی دربارۀ اسالم و مسلمانان در دو چیز نهفته است نخست اینکده مورخدان ادیدان
با دادههای اسالمی بسیار کم سروکار دارند و دوم اینکه موضوعات اصلی سایه افکنده بر اف مورخان ادیدان در ایدن
دههها چنان ندوده که رخدادهای اسالمی را توضی دهند یا با مسائل جدی در تحقیقات اسالمی مدرتدط باشدد ( J.

.)Adams, 1967 :178-180
10
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.2-2سنت دینی-اسالمی

پاسخ دقی به این پرسش که چند درصد از نتایج رو یکرد تاریخی از طری سنت اسالمی مورد پذیرش است و یا چه میدزان
از مداحن مطرب در سنت اسالمی توسط مورخان ،مهر تثیید میخورد ،نیاز به تحقیقی مجزا و مفصل دارد ،ولی با مطالعده
دیدگاههایی که پیشتر از سه نفر از مورخان اسالمشنا  ،به صورت نمونه ،آوردیم ،متوجده میشدویم اشدتراک میدان سدنت
اسالمی و تحقیقات تاریخی دربارۀ اسالم بسیار اندک است .به طور نمونده در ایدری جهدانی و تحسدین برانگیدز همچدون
دایرةالمعارف اسالم ،در مقاالت متعدد این ایر ،دیدگاههای سنتی و معاصر مسلمانان با آنچه این مندابع اسدالمی در نتیجدۀ
نقد تاریخی و متنی میگویند ،برابر هم قرار میگیرند (سی مارتین .)85 :1850 ،بسیاری از این تحقیقدات در موضدوعاتی
مال دین بودن اسالم ،مقام ندوت پیامدر اسالم

 ،نزول وحی به پیامدر

و اعجاز قرآن یا تشکیک میکنند و یا به طدور

کلی آنها را انکار میکنند حال آنکه این موارد از نظر سنت اسالمی قابلخدشه نیست .ارجاع بده سدنت اسدالمی ،از نگداه
یک مورخ به معنی عدول از اصول تاریخی است که خطایی روششناختی بهشمار میآید چنان که پیشتر بده انتقداد خدانم
کرون از برخی مستشرقان به سدب همراهی با برخی روایات سنت اسالمی اشاره کردیم.
در واقع اوج تفکر تاریخی دربارۀ مطالعات اسالمی این است که بتواند حیات زمینی پیامدر اسالم

را بازسدازی

کند و توضی دهد که تاریخ تمدن اسالمی چگونه پیدا شد؟ از چه تمدنهایی متثیر بود و چه تثییری بر دیگدر تمددنها
داشت؟ پیامدر اسالم

در چه شرایط جغرافیایی و تاریخی رشد کرد؟ این شرایط چه تثییراتی را بر شدکلگیری قدرآن

داشته است و ق علی هذا اما این که اسالم در دل و جان مسلمانان چه کرده است؟ ارتداط معنوی پیامدر

با خددا

چه بوده است؟ حقیقت معنوی قرآن چیست؟ نه مسئلۀ مورخ است و نه از طری ابزارهای مورد اسدتفاده او قابدلفهدم و
ارزیابی میباشد.
 .3-2عموم جوامع اسالمی

یکی از انتقادهای جدی به رو یکرد تاریخی ،این است کده نگداهی دسدتوری و غیرهمدالنده دارد .حداتم بازیدان اسدتاد
مسلمان دانشگاه برکلی کالیفرنیا در یادداشتی با عنوان «مسلمانان مطالعه میشوند ،ولی شناخته نمیشدوند» 1بدهخوبی
!1. Muslims are studied but not known
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به این مطلب اشاره میکند:
[در روی رد تار یخی] مسلمانان با همان روشی مااعاه میشوند ککه یکک نمونکۀ آزمایشکگاهی در آزمایشکگاه بررسکی
میگردد :م رر مشاهده میشود ،مشاهداا ثبت شده و توسط ت نسینها کنترل میشکود .بورسهکای تحصکیلی ککه
برای موضوعاا مسلمانان تش یل میشود ،همچون آزمایشگاههای متکداول ،دانشکی جزئکی را از مسکلمانان ایجکاد
میکند که فاقد عمق و واقایت است.) Bazian, 2016: link( »8

به سدب همین نگاه غیرهمدالنه ،نمایندگان این رو یکرد نسددت بده منتقددان آن ،محدوبیدت کمتدری میدان جوامدع
مسلمان دارد .کسانی همچون گایگر و گلدزیهر محدوبیت چندانی میان جوامع اسالمی ندارندد و بیشدتر از منظدر نقدد
دیدگاههایشان شناخته شدهاند این درحالی است که محققدانی مانندد آنده مداری شدیمل ،هدانری کدربن ،توشدیهیکو
ایزوتسور که با رو یکرد پدیدارشناسی به مطالعۀ اسالم پرداختهاند ،رو یکردی که چنان که گفتیم مقابل رو یکرد تداریخی
است ،در میان مسلمانان همواره با تجلیل و احترام یاد میشوند و آیارشان در کشورهای اسالمی ترجمه میشود و مدورد
تحسین قرار میگیرد و یادبودها و یادمانهایی در جوامع اسالمی برای بزرگداشت شان ساخته شده است.

13
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نتیجهگیری

با توجه به آنچه گفته شد ،پاسخ به پرسش مطرب شده در چکیدۀ مقاله کار چندان سختی به نظر نمیرسدد .دینپژوهدی
جدید که بر مدنای عینیت و نگرش تاریخی شکل گرفته است ،در ابتدا امیددواریهای زیدادی را بدرای محققدان درپدی
داشت و توانست با استفاده از دقتهای تاریخی در متون و تحقیقات باستانشناسانه ،برخی مجهوالت را کشف کندد و
به برخی کنجکاویهای تاریخی پاسخ دهد ،ولی در نهایت به همان سرنوشتی مواجه شد که در دورههدای قددل از خدود
اتفاق افتاده بود .شاید در دورههای گذشته آنچه سدب میشد محق نتواند فهدم درسدتی از دیدن دیگدران دریافدت کندد
تعصب دینی بود ،ولی در این دوره ،تعصب علمی به معنای علوم تجربی جای آن را گرفت و چنان کده اشداره کدردیم در
نتیجه تفاوت چندانی حاصل نشد .سیر مطالعات اسالمی در غرب گواه روشنی بر این مدعا است .الدته این بددان معندا
نیست که هیچ نکتۀ مادتی در روش تاریخی وجود ندارد ،در شناخت برخی موضوعات و جزئیات تداریخ دیدن و حتدی
اصالب برخی اشتداهات باورهای عامیانه ،میتوان از این روش استفاده کرد ،ولدی ایدن مددعا کده ایدن روش تنهدا روش
علمی و معتدر در شناخت تمام ابعاد و زوایای یک دین است ،ادعایی است که این نوشتار دست کم در مورد دین اسالم
آن را تثیید نمیکند.
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پینوشتها

 .1این موضوع دربارۀ مسیحیت شرقی و کلیسای ارتدک صادق نیست.
 ،haeresim Saracenorum .2ساراسن نامی بود که اروپاییان در سدههای میانه برای مسلمانان عرب و پد از آن بدرای اشداره
به همۀ مسلمانها بهکار میبردند.
 .3میشنا شرب تورات است و مهمترین بخش تلمود به حساب میآید.
 .4اشاره به آیات  148سورۀ نحل و  0سورۀ فرقان دارد.

 Ramon Lull .5از محققان مسیحی و مدشر مسیحیت میان مسلمانان در قرون وسطی که آیار مهمی در مقابله کالمی با اسدالم
نوشته است.
 Samuel Zwemer .6مسیونر مسیحی قرن بیستم که مجله مهمی تحدت عندوان «جهدان اسدالم» بدا موضدوع فرهندگ و آداب
مسلمانان تحت نظر او چاپ میشد.
7. David R. Blanks and Michael Frassetto, western views of Islam in mediaval and early modern
Europe, P.17
8. http://www.hatembazian.com/content/muslims-are-studied-but-not-known/
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