
  

 )عصر نبوت(ى كتاب تاريخ صدر اسالم   مالحظاتى درباره
 1 حسن حضرتى

ى تاريخ اسالم به زيور طبع آراسـته  ھاى اخیر درباره ھايى كه در سال يكى از كتاب
شده، اثر ارزشــمند دكـتر غالمحسـین زرگــرى نـژاد اسـت كـه بـه ھمــت انتشــارات 

تـاكنون نقـدھاى متعــددى . صفحه منتشر شده است 687در  1378سمت در سال 
 .نگرانه بوده است درباره آن به چاپ رسیده كه بیشتر ناظر به نقد شكلى و جزئى
ھـاى تـاريخ نگـارى  سعى نگارنده در اين يادداشت بر ايـن اسـت تــا روش و ويژگـى

با توجه به اينكـه در ايــن نوشـته، . مؤلف در اين اثر را از نزديك مورد توجه قرار دھد
ھاى تـاريخ نگـارى يــك مــورخ اسـت؛ بنــابراين در ابتــدا  ھدف، تبیین ويژگیھا و مؤلفه

ھـايى كــه بــراى فھـم  نگـارى ارائــه شــده، سـپس پرسـش تعريفى از مفھوم تـاريخ
نگارى يك مورخ الزم اسـت فھرسـت گرديــده و در ادامـه  ھاى تاريخ ويژگیھا و مؤلفه

محتواى كتاب مزبور با توجه به بعضى معیارھاى پیــش گفتـه مـورد سـنجش قــرار 
 .گرفته است

 .نگارى، تاريخ نقلى، تاريخ تحلیلى تاريخ اسالم، پیامبرصلى هللا علیه وآله، تاريخ: ھاى كلیدى واژه

ین يـك  نگارى به عنوان يك معرفت درجه تاريخ به تعريـف و تبی ناظر  تاريخ،  لم  ى اول در ذيل ع
به عنوان » اثر تاريخى مكتوب«و وجه ديگر آن » مورخ«موضوع دو وجھى است كه يك وجه آن 

ھم  تـوان تـاريخ بر اين اساس، مى. محصول فكر تاريخى مورخ است نگـارى را تالشـى بـراى ف
ته،  انديشه لور ياف مذكور تب شكل مـذكور و غـیر  ثر تـاريخى او بـه  ھاى تاريخى مورخ كـه در ا
یث شـكلى و » شكل مذكور«مراد از . دانست بت تـاريخ از ح فھم چیستى رويكرد مورخ بـه ث

مورخ بـه شـكل ملمـوس و محسـوس وجـود دارد و بـه راحتـى . قالبى است اين بخش در اثر 
یر  اما چون رويكرد انديشه. توان به آن دست يافت مى ً بـه صـورت غ با اى و تفسیرى مورخ غال

از آن يـاد شـده » غیر مذكور«ھاى زيرين اثر مستور است، بنابراين با عبارت  محسوس در اليه
 .است

لى بـراى  نگـارى، بايـد پاسـخ نگارى يك مورخ يا جريان تـاريخ اما براى فھم تاريخ ھـاى قابـل قبو
 :ھاى زير پیدا كرد پرسش

 تعريف مورخ از تاريخ چیست؟. 1
 ى تاريخ و فرا تاريخ نزد مورخ چیست؟  رابطه. 2
 ؟...واحد تاريخ نزد مورخ كدام است؟ فرھنگ، سیاست، و. 3
خاب  ى قلمرو تـاريخ آيا مورخ، امور منفرد، جزئى و پراكنده را به عنوان حیطه. 4 نگـارى خـود انت

 كرده است يا امور عام را؟
يا آنھــا را  ى علمــى و قانونمنــد مـى ھا و حوادث تاريخى يك رابطه آيا مورخ میان پديده. 5 بینـد 

 كند؟ فاقد نظم و كامالً تصادفى ارزيابى مى
 ى شخصیت و تاريخ در نزد مورخ چیست؟ رابطه. 6
 بیند يا خدا را؟ آيا مورخ در مركز تاريخ، انسان را مى. 7
ھى در تـاريخ اسـت يـا  مبناى تحول در نزد او چیست؟ آيا او قائل بـه انديشـه. 8 ى مشـیت ال

 خیر؟
 ھاى مذھبى و سیاسى مورخ چقدر در اين امر تأثیر دارد؟ پايگاه اجتماعى و گرايش. 9

 پیوند ديگر وجود دارد؟ اى بین علم تاريخ با علوم ھم از نظر مورخ چه رابطه. 10
در اين نوشتار سعى شده است در حد امكان پاسخى براى اين پرسشھا با استناد بـه متـن 

نگـارى  البته ناگفته نماند كه فھم جامع ويژگیھــاى تـاريخ. ارائه شود» تاريخ صدر اسالم«كتاب 
شود و بدون ترديـد  ى ايشان حاصل مى ى تمام آثار تاريخى چاپ شده مؤلف محترم با مطالعه
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مى وى را  اين نوشته كه تنھا به يكى از آثار ايشان توجه نموده است، نمى تواند خصـايص عل
 .نگارى بطور كامل تبیین نمايد ى تاريخ در عرصه
ــر را  ى محــترم در پیشــگفتارى كــه نوشــته نويســنده ــن اث ــد، اي ى بیــش از دو دھــه  نتیجــه«ان

ى  ى ارائـه بـا انديشـه«دانسته و تألیف آن را » ى جدى و گسترده در تاريخ صدر اسالم مطالعه
انـد  ريـزى كـرده پايـه 1368در سال » ى نبوى و حوادث عصر نبوت يك بررسى تفصیلى از سیره

تاب «كه در نھايت، آن طرح تفصیلى  بديل بـه ك فعالً به يك بررسى فشرده محدود گشـته و ت
 2.»حاضر گرديده است

 3»ھاى علمى ى بررسى فصلى در نقد و بررسى منابع تحقیق و شیوه«از قرار معلوم، مؤلف 
با توضیح روش پژوھش در اين كتـاب، روش و بینـش ابـن اسـحاق «تھیه كرده بودند كه در آن 

ست. نقـد شـده بـود 4»نويسى در سیره صى حـذف شـده ا به دلیـل نامشخ بـه . ايـن فصـل 
و منابع دست اول ديگر، بیشتر شرح غـزوات و ]  ى ابن اسحاق سیره[آن منبع «ى مؤلف  گفته

شناخت سـاخت و بافـت زنـدگى فـردى و اجتماعـى  سراياست و از آن منـابع نمـى به  تـوان 
مت و دولـت مدينـه  مسلمانان در عصر مكى و خاصه در عصـر مـدنى كـه عصـر تأسـیس حكو

ند  مى 5.»است، نايل شـد حث مھمـى مان حذف مب فت كـه  قد تـاريخ«تـوان گ نگـارى ابـن  ن
سد يكـى از دغدغـه چرا كـه بـه نظـر مـى. به ھر دلیلى كه باشد، نارواست» اسحاق ھـاى  ر

نويسى اسـت و در يـك  اصلى مؤلف در اين كتاب، تغلّب بر سبك و روش ابن اسحاق در سیره
نه اى  تالش موفق سعى نموده است با ابطال روش ابن اسحاق، طرحى نو در اندازد و بـه گو

نده. ى تاريخ اسالم را ببیند ديگر و از منظرى متفاوت، منظره تاب، در  بدون ترديد اگـر خوان ى ك
نمـود، آمادگـى  ورود بــه بحـث تـاريخ اسـالم، آن فصـل مربـوط بــه روش مؤلـف را مطالعــه مــى

 .كرد بیشترى براى ھمراھى و ھمدلى با نويسنده پیدا مى
ّال و بـه ســراغ  6»بررسـى كلیـات«ى   دلنشـین و بـا اتخـاذ شـیوهبارى اين كتاب، با نثرى سـی

يك روش و شـیوه ته و در قالـب  حوادث و  موضوع رف یل  به تبییـن و تحل ى منسـجم و منظـم 
مى. سوانح پرداخته است سعى  مال تواضـع  ند،  نگارنده نیز در حد توان و فھم خود و بـا ك ك

 :نگارى ايشان را تبیین نمايد روش و ويژگیھاى حاكم بر تاريخ
مت رو بـه رو اسـت؛ از عزيمــت نخسـت بـا . 1 محقق تاريخ در ھر پژوھشى ھمواره با دو عزي

ــاكتولوژى  ــوان ف ــى) factology(عن ــاد م ــت و در  ي ــع اس ــر واق ــه ام ــه كن ــیدن ب ــه رس ــود ك ش
كه . گـیرد صـورت مـى) fact(به امر واقـع ) data(ھاى تاريخى با تبديل داده  پژوھش توضـیح اين

مر چـیزى  ھاى تاريخى كه از طريق منابع در اختیار ما قرار مى تمام گزارش ند، در ابتـداى ا گیر
داده خبرى است كـه صـحت و سـقم آن بـراى پژوھشـگر . نیستندdataبیش از يك يا تعدادى 

خبر در منـابع تـاريخى ثبـت شـده اسـت و بـه عنـوان يـك داده در  تاريخ روشن نیست، اما آن 
در . اسـت factھـا بـه dataپس اولین قدم در ھر پـژوھش تـاريخى تبـديل . اختیار ما قرار دارد

آن ( analyis)رو است، تجزيه و تحلیل  با آن روبه factologyعزيمت دوم كه محقق تاريخ بعد از 
ھره فاكت شخص و بـا ب يك  ھا است كه بايستى بـر اسـاس يـك چھـارچوب نظـرى م گـیرى از 

 .نظريه، به آن رسید
ھر دو عزيمـت توجـه  ى كتاب مورد نظر برمى آنچه از مطالعه آيد، اين اسـت كـه نويسـنده بـه 

ايـن . جدى داشته؛ اما بدون ترديد بايد گفت كه در فاكتولوژى، بیش از آنالیز موفق بوده است
بدان معنا نیست كه نويسنده در تحلیل ضعیف بوده، بلكه بـدين معناسـت كـه در فـاكتولوژى، 

ثر،  خود را بسیار توان ين ا یل اسـت كـه در ا ست؛ و بـه ھمیـن دل مند و مسـلط نشـان داده ا
شمار مـى ته و  برخى از حوادث و وقايع تاريخ اسالم كه جـزء بـديھیات بـه  سؤال رف ير  رود، ز

 .ى آنھا ابطال شده است باورھاى غالب درباره
تاريخى، بـه تكـرار، دربـاره ى حـوادث مختلـف، در ايـن كتـاب رخ نمـوده  تحلیل با تكیه بر عقـل 

شد و بـه دنبـال  بالطبع، اثرى كه با نقد روش سیره. است نويسى ابن اسحاق شروع شده با
یل وقـايع بـه جـاى (گشودن راھى به سوى يك بررسى متفاوت از تاريخ عصـر نبـوت « بـا تحل

لب سـیره«باشد، ناگزير از توجه به تحلیل براى  7»)گزارش آنھا نويسـان  عدول از چھارچوب قا
نويسـى  اما توجـه مؤلـف بـه تحلیـل، از جنـس توجـه اسـالف او در سـنت تـاريخ. است» اولیه

انـد؛ يعنــى  ھمان گونه كه يعقوبى و مسعودى به تحلیل در تاريخ توجه نموده. اسالمى است
تاريخ است، نه » اجزاء«بوده و ناظر به » وار گسست«و » اى جزيره«تحلیلى كه داراى خصلت 
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لف در ارائـه. خود تاريخ گرش  به عبارت ديگر، مؤ لى از تحـوالت موفـق بـوده، امـا يـك ن ى تحلی
يك اثـر  به ھمین دلیل، مى. نگرانه بر تمام كتاب حاكم نیست تحلیلى كلى تـوان ايـن كتـاب را 

 .مبتنى بر تاريخ نقلى منقح دانست تا يك اثر تحلیلى به معناى علمى آن
يخ  ھم عمیـق و دقیــق از تحـوالت تار با اين حال يكى از تأكیدات مؤلف، براى رسیدن به يـك ف

 :اسالم استفاده از عقل تاريخى و عدم توقف در تاريخ نقلى است
مر  مداراى اولیـه[متأسفانه منابع سیره و تاريخ در تبیین اين ا با  علـل تبـديل روش  قريش  ى 

ند و سـبعانه  ست ]دعوت پیامبر بـه روش ت به د عاتى كـه  ھايى اطال ّ ن صـراحت نـدارد و حـد
ند و  مى به اتخـاذ مواضـع ت دھد اين است كه چون قريش با دعوت علنى پیامبر مواجه شدند 

پردازد كه قريش با چـه درك متفـاوتى از  اين منابع به پاسخ اين پرسش نمى. خشن پرداختند
 ً ضـرر بـودن  ى پیشـین مبــنى بـر بـى انگارانه به يكباره درك ساده» توحید«آيین پیامبر، خصوصا

به روش مقابلـه له را وا نھادنـد و  ى جـدى بعـدى روى آوردنـد؟  تعالیم محمدصلى هللا علیه وآ
صريح متكـى سـازيم و يگانـه راه  گمان، اگر معرفت تاريخى را در ھر زمینـه بى به اسـناد  اى، 

دستیابى به حقايق گذشته را ھمان اسناد قلمداد كنیم، بايد در ھمین نقطه پرسش متوقف 
سناد، يـك راه  شويم و از ھر كاوش و تفحص فزون ترى در گذريم، اما در صورتى كه عالوه بـر ا

یل و تـدقیق داده ھـاى غیرمسـتقیم بـدانیم و در  ديگرى براى حصول به معارف تـاريخى را تحل
افزايى بـه كـار  جھت افزايش معرفت نسبت به مسائل مبھم، تعقل تاريخى را در مسیر دانش

پاسخ، به دلیل فقدان اسـناد  ھاى به ظاھر بى گیريم، آنگاه نه تنھا در مبدأ بسیارى از پرسش
بار و  صريح متوقف نخواھیم شد، بلكه خواھیم توانست در پرتو تحلیل محتواى بسـیارى از اخ

غیر مسـتقیم و اطالعـات  اسنادى كه رابطه ى مستقیم با موضوع ندارد و نـیز در پرتـو اسـناد 
 8.ھاى مطرح پیدا كنیم مندمج در آنھا، راھھاى جديدى براى وصول به پاسخ

ى جايگاه عقل تاريخى و  ى مؤلف درباره ى باال طوالنى بود، اما نقل آن براى فھم انديشه فقره
 .نمود چگونگى به كارگیرى آن ضرورى مى

بـه . اسـت» تحلیل تـاريخى«بندى نويسنده به لوازم و ملزومات  ويژگى دوم اين كتاب، پاى. 2
فظ  اين معنى كه ھمواره كوشیده است مرز بین علم تاريخ و علم كالم را در حـوزه ى روش ح

ى تاريخ با فرا تاريخ در نـزد مؤلـف  رسد يك تعريف مشخص و روشنى از رابطه به نظر مى. كند
ھـاى ارائـه  وجود دارد؛ چرا كه به اين مسأله، ھم در متن كتاب اعتراف نموده و ھم در تحلیـل

اســت و بعــد » تــاريخ«او معتقــد اســت، تــاريخ اســالم در ابتــدا . بنــد مانــده اســت شــده پــاى
يك علـم بـا شـأنى . »اسالم« شتن در قلمـرو  بنابراين وارد شدن در اين حوزه يعنى قــدم گذا

ين  مى» تاريخ«و بعد » اسالم«برخى از نويسندگان، تاريخ اسالم را اول . مستقل گیرند و با ا
ّى، پیدا مى زنى در عرصه پیش فرض غلط جرأت قلم كنند چرا كـه آن  ى تاريخ، بى ھیچ تخصص

مى ّه و داسـتان  ند و بـا آسـان  را نه يك علم با روش مشخص بلكه برابر و ھمسنگ با قص گیر
 .كنند گرفتن مسأله كار خود را تسھیل مى

يك علـم داراى شـأن مسـتقل و روش  در حالى كه از نظر نويسنده ى كتاب، تـاريخ بـه عنـوان 
بر اين اساس، مؤلف سعى نموده اسـت تمـام رخـدادھاى تـاريخ اسـالم را . مشخصى است

 :تعلیل و تحلیل نمايد» روش تاريخى«تنھا با كمك 
تحلیل شخصیت محمدصلى هللا علیه وآله و دست يـافتن بـه زوايـاى روحــى وى كـه در متــن 

سته پلیديھا و جھالتھا و رذايل جامعه به صـورت نفسـى مطمئنـه و شاي ى  ى جاھلى حجـاز، 
. ديدار خدا و بعثت الھى در آمد، كـارى دشـوار و حـتى بـا اطالعــات انـدك عمـالً محـال اسـت

تحلیل بى دغدغه اين است كه مانند بسیارى از ارادتمندان او، تمام ضرورت نفسانى و الھى 
ايـن تفسـیر، . محمد و راز و رمز تعالى و عصمت او را با دخالت مستقیم خداوند تفسیر كنیـم

عى جـبر بدھــد و  بوى نو تفسیرى است گويا، اما آيا روا ھم است؟ اگر آن را روا بدانیم شايد 
كشد و مبعوث  باال مى» قاب قوسین او ادنى«اى كه در متن رذالتھا، خود را تا  ديگر براى اراده

َّه در ايـن . گردد جايى باقى نماند خداى جھان مى ّت يتیـم عبدالل در حالى كـه اعجـاز شخصـی
عه ین است كه در متن جام كه از آسـمان و زم مى اى  مايگى  ى  باريـد و ھمـه اش فتنـه و فرو

آسا توانسـت خـود  كشاند، او معجزه ھاى سالم را به كژى، عدم تعادل و نابھنجارى مى فطرت
تــرين درجــات  زا و ويرانگــر شخصــیت بــیرون كشــیده بـه عـالى ى روابـط انحــراف را از قعـر ھمــه

 9.انسانى و الھى صعود كند
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حوادث فــرا تـاريخى شايد به واسطه اى ماننـد معـراج  ى اتخاذ ھمین رويكرد تاريخى است كه 
كه مسـعودى ھــم در پیـش گرفتــه اسـت او نیـز . پیامبر در اين كتاب مسكوت مانده، روشـى 

ھاى مورخین دانسته و با اذعان به اين ناتوانـى  اى مانند معراج را فراتر از توانايى توضیح واقعه
 .از كنار آن گذشته است

قى محمدصــلى  بر اين اساس، مؤلف سعى نموده است حتى براى روحیـات و خصـايص اخال
یدا كنــد و پیــامبر را ھماننـد يـك انسـان كـه موضــوع  هللا علیه وآله ھم علل و عوامل طبیعى پ

بر . ھا جز نزول وحى براى او قائل نشود تاريخ است، ببیند و ھیچ تفاوتى بین او و ديگر انسان
 :نويسد اين مبنا مى

نه عراب گـم كـرده بودنـد، بـاز  محمد در خا كه بسـیارى از ا ى ابوطالـب كرامـت و فضـیلتى را 
چه كسـى مـى نى بـه جـاى شـبانى بـا  شناخت، امــا  كه اگـر وى در نوجوا ند  كار ك توانـد ان

مى ھاى تجارى مكه نیز ھمراه مى قافله پیوسـت، بـاز ھـم  شد و يا به جمع سوداگران حجـاز 
شد مى پرورش داد، اعتـال بخ كه در تنھـايى شـبانى  . توانست نھال فضايل باطنى را آنگونـه 

پدر و . آدمى تا حدى تحت تأثیر محیط و شرايط پرورشى و تربیتى خودش اسـت در كودكـى، 
نه  ھا و ناشايسته ى شايسته مادر، سنتھا، ارزشھا و داوريھا، خوب و بدھا و ھمه بر آئی ھـا را 

ته. كنند وجود كودك نقش مى ى  ھـاى دوره در نوجوانـى نـیز تعـامالت گونـاگون اجتمـاعى، ياف
ــق مــى ــه بخشــد، تصــحیح مــى كودكــى را تعمی ــا آموخت ــد و ب ــازه كن . آمــیزد اى در مــى ھــاى ت

ى سوداگران و  القاعده، اگر محمدصلى هللا علیه وآله با فرھنگ اشرافیت مكه، در جامعه على
پـذيرفت، امـا او بـه  شد از آنھا اثر مى يا شیوخ قبايل يا شاعران، دالالن و نظاير آنان مربوط مى

 10... .شبانى پرداخت
ى تالشى كه مؤلف در حفظ رويكـرد علمـى بـه سـوژه از  ى اين اوصاف و علیرغم ھمه با ھمه

قرار گرفتــه و مريدوارانـه  خود نشان مى دھد، در مواقع و مواردى به شدت تحت تأثیر موضـوع 
اى نیست كه حتى خـود مؤلـف بتوانـد  پردازد، البته اين، مسأله درباره آن به قلم فرسايى مى

 :آن را انكار كند
قام واالى  در سراسر اين نوشته سعى شده است تا به رغم عشق و احترام نويسـنده بـه م

مى نبوى، روش بررسى علمى تحت لى اذعـان  نم كـه در  الشـعاع آن ارادات قـرار نگـیرد، و ك
ام، اما سـعى  طرف، يك ارادتمند مؤمن نیز بوده الى برخى از صفحات به جاى يك مورخ بى البه

 11.ام تا اين جايگاه اعتقادى موجب مصادره به مطلوب نگردد وافرى داشته
شـد، رويكــرد  ى اخیر نوشته مـى گمان، اگر اين كتاب نه در دھه شصت، بلكه مثالً در دھه بى

نمايد، رنگ و  ى مؤلف نسبت به موضوع، در مواردى كه كامالً عريان و رھا شده مى مريدوارانه
مى خود  شدت صـراحت آن كاسـته مـى لعاب علمى بـه  يراد . شـد گرفـت و از  البتـه، جـاى ا

تاب محصـول تـأمالت فكـرى زرگـرى نـژاد جـوان و  نیست، چرا كه به گفته ى خود مؤلف، اين ك
كــه در آغــاز شــباب از «فرامــوش نكنیــم، او ايــن كتــاب را بــه يكــى از شــھدا . گراســت  عقیــده
ھاى موسیان به معراج عشق و شھادت رفت و جسـم خـويش را در گلسـتان شـھداى  جبھه

 .تقديم نموده است 12»بجنورد به جاى گذاشت
عـدم احـراز واقعیـت بـه «ى كتاب مـورد نظـر، رعايـت اصـل  يكى ديگر از ويژگیھاى برجسته. 3

غالــب . شــوند نگــاران دچــار آن مــى اســت، خطــايى كــه بســیارى از تــاريخ» اتكــاى مرجعیــت
ى استناد دادن به منابع و مآخذ پیشین، از ھـر  پژوھشگران را تصور بر اين است كه به وسیله

ند گزارشى مى ّت و سـقم . تواننـد دفـاع كن بارت ديگـر، اسـتدالل آنھــا بـراى اثبـات صـح بـه ع
طبرى، يعقوبـى، مسـعودى و گزارش ... ھا، ارجاع آن گزارش به منـابع مورخـان متقـدم ماننـد 
بر بـا حقیقـت . است ّر است و آن اينكه ھر گزارش مستندى برا اين روش، مسبوق به يك تصو

ست. تاريخى است حث روش بكــار رفتـه بـر عكـس ايـن ا ظر . در حالى كه در اثر مورد ب بـه ن
ند،  رسد، تصور ايشان بر اين است كه ھر استنادى، نه تنھا ما را به حقیقت نزديك نمى مى ك

 .نمايد ى يك واسطه از آن دور مى بلكه به اندازه
نابع، بـه ديـده با اين پیش ى  فرض، مؤلف سعى نموده است به تمام گزارشـھاى موجـود در م

شود ّل تمام آنھا را نادرست انگارد، مگر آنكه خالف آن ثابت  اتخـاذ . انتقادى بنگرد و در قدم او
ّات و مسلمات  ھمین رويكرد انتقادى، باعث شده است كه نويسنده محترم، بسیارى از بديھی

ى آنھا را نقد و ابطال نمايد  تاريخ اسالم را مورد ترديد قرار داده و نظريات و باورھاى رايج درباره
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 :شود كه در زير به چند نمونه اشاره مى
یامبر بـه شـام و قصـه188ص ) الف ّل پ ى  ؛ با طرح يازده دلیل عقلى و نقلى، داستان سفر او

 .مالقات با بحیرى مردود دانسته شده است
فل بـه پیـامبر، بعـد از  ؛ نقد روايات مجعول درباره225و  224ص ) ب ى دلدارى دادن ورقة بن نو

 .نازل شدن جبرئیل و اعالن رسالت پیامبر
عه263و  262ص ) پ يارى مطال ى سـیزده  ى تطبیقـى، بـا ارائـه ؛ در پرتو تحلیل عقالنى و به 

سیره نويسـان دربـاره سحاق و ديگـر  گزارش ابـن ا ى مأموريـت نضـربن  دلیل عقلى و نقلى، 
 .وگو با علماى يھود، رد شده است حارث و عقبة بن ابى معیط براى اعزام به مدينه و گفت

لى و نقلـى دربـاره ؛ مؤلف با ارائه273ص ) ت یل عق ى ھجـرت اول مسـلمانان بـه  ى ھفت دل
 :حبشه، به نتايج متفاوت زير رسیده است

گاھى جھــت تمركـز و اسـتقرار  مطالعه. 1 نوان پاي ى دقیق حبشه به منظور انتخاب آنجا بـه ع
 .جمعى از مسلمین انجام گرفته است

به. 2 كه  به منظور بررسى تمام جن سیر م ظامى و فرھنگـى، م حبشـه،  -ھـاى سیاسـى، ن
ى اين بررسیھا، امكان عمل به تكالیف اسالمى و استمرار تبلیغ،  صورت پذيرفت تا با مجموعه

ھا . بست كامل دعوت در مكه، فراھم گردد در شرايط بن ھاجرين تن كه م به ھمین سبب بـود 
 .دو ماه در حبشه ماندند و بازگشتند

 13.ھمین روش در بررسى مھاجرت دوم نیز صورت گرفته است
طالب و اثبات  ى شعب ابى ھاشم از مكه در قضیه ى اخراج بنى ؛ نفى فرضیه282-280ص ) ث

ضور يكپارچـه فرضیه بنى ى اقدام پیامبر بـر ح بر نتــايج و  ى  شم در شـعب بـا وقـوف كامـل  ھا
 .كاركردھاى مثبت آن

ى  نامه ؛ با طرح ھفت دلیل عقلى و نقلى داستان مشھور جويده شدن پیمان286-284ص ) ج
 .ى موريانه، رد شده است طالب به وسیله ھاشم در شعب ابى ى اقتصادى بنى محاصره

باره296-295ص ) ح ّت گـزارش ابـن اسـحاق در لل و  ؛ مؤلف با طرح ھشت پرسش، صح ى ع
 .چگونگى سفر پیامبر به طائف را مورد ترديد قرار داده است

ً تحلیل نگاران، در گزارش بسیارى از تاريخ. 4 طايى مـى ھا و احیانا شـوند  ھاى تاريخى، دچار خ
ً از آن به  مل . شود ياد مى» ى كنه و وجه مغالطه«كه اصطالحا به اين معنا كه تمام علل و عوا

به موضوع، يك » تك سببى«تأثیرگذار در يك رخداد تاريخى را مورد توجه قرار نداده و با رويكرد 
اعتنــايى نشــان  عامــل را برجســته نمــوده و بــه وجــود و حضــور ديگــر عوامــل احتمــالى، بــى

 .دھند مى
اين مسأله بـه خوبـى . يكى از محاسن كار مؤلف در اين كتاب، عدم مغالطه كنه و وجه است

بدين شكل كه مؤلف در اثبات . شود ، آورده شده است، ديده مى3ھايى كه براى بند  در مثال
به وقايـع  ّ گزارشھا از داليل مختلف سخن به میان آورده و ھمچنین از رويكرد تك سـببى  يا رد

ى آن رخـداد را كشـف و تبییـن  پرھیز نموده و سعى كرده است تا تمام عوامل تأثیرگذار درباره
 .نمايد

يك . 5 نوان  متـن «يكى ديگر از ويژگیھاى كتاب حاضر، تأثیرپذيرى شـديد مؤلـف از قـرآن بـه ع
آنگونه كه خود مؤلف در جاھايى از كتاب ياد آور شده، اصرار زيادى بر تطبیـق . است» تاريخى

نى داشـته  رخدادھاى تاريخ اسالم و حتى تاريخ جزيرةالعرب قبل از بعثت، با محتواى آيات قرآ
 14.است

تالش و قصد اولیه آن بود كه ھمه جا گزارشھاى موجود در منابع اصـلى را بـا آيـات قرآنـى ... 
 15.آن قصد در ھمه جا تحقق نیافت... مقايسه كنیم، اما متأسفانه

نگـارى  ى توجه به تاريخ نیز مؤلف، بیش از آنكه متأثر از سنت تـاريخ توان گفت كه در شیوه مى
قرآن تـأثیر پذيرفتــه اسـت كه . مسلمانان در تمدن اسالمى باشد، از سبك تاريخى  توضـیح آن

ھر گـزارش  ین علّـت بعـد از  ست و بـه ھم ّر ا رويكرد قرآن به تاريخ، عقالنى و ھمـراه بـا تفك
به عبارت ديگــر، مـا . شويم رو مى ، روبه»افاليتفكرون«، »افاليعقلون«تاريخى با عباراتى مانند 

گـیرى و تحلیـل و تفكّـر  رو ھستیم و بالفاصله به نتیجـه در قرآن با حداقل توجه به توصیف روبه
توان به داستان اصـحاب  براى نمونه مى. رسیم كه با تأكید ھمراه است ى رخدادھا مى درباره

بور  كھف در قرآن اشاره نمود كه خداوند بدون اين شن نمايـد، ع عداد اصـحاب كھــف را رو كه ت
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مى. دارد گیرى و تأمل وا مى كند و خواننده را به نتیجه مى كرد انديشـه به نظـر  اى و  رسـد روي
 .تأثیر از سبك تاريخى قرآن نباشد عقالنى مؤلف بى

ھا  ى كتاب برمى آنچه از مطالعه. 6 » سیاسـت«آيد، اين است كه واحد تاريخ در نـزد مؤلـف تن
ّالت اقتصادى و اجتماعى نیز مورد توجه او بوده است. نیست نابع از ايـن . بلكه تحو اگـر چـه م

یار قـرار نمـى لف از ابـن  لحاظ اطالعات زيـادى را در اخت ً يكـى از دلخوريھــاى مؤ ند و اتفاقـا دھ
ّالت سیاسـى را در آن ديـده اسـت،  اسحاق به ھمین نگاه مثله كه تنھـا تحـو اى او بـه تـاريخ 

ى  گردد؛ با اين حال، سعى نموده است تا حد ممكن، تحوالت اقتصادى و اجتماعى دوره برمى
نه،  بر ھمین اساس، در تحلیل ساختار اقتصادى جامعه. پیامبر را مورد عنايت قرار دھد ى مدي
شندگان، : اى مانند اقشار و گروھھاى اجتماعى صناف و فرو ثروتمندان و توانگران مسـلمان، ا

مــورد توجــه و بررســى قــرار  16 زمینــداران و كشــاورزان، فقــرا و مســاكین و يتیمــان و بردگــان
 .اند گرفته

به ويـژه بعـد از جنـگ  استفاده از علوم ھم. 7 یل سـوانح تـاريخى،  تاريخ در تحل پیوند با علـم 
ى ظھـــور  شناســـى بـــه واســـطه از طرفـــى، علـــم روان. جھـــانى دوم، قـــوت زيـــادى گرفــت

مورد توجـه  شخصیت يژه  طور و ند ھیتلـر و موسـولینى در اروپـا ب گذارى مان ھاى بزرگ و تأثیر
اى به وجود آمد كه بعـدھا بـه  شناسى تاريخى در فرانسه، مكتب روان. نگاران قرار گرفت تاريخ

يادى تحـت  ورنال رھبرى مى. پ.میرسون و ژ. ى كسانى مانند ژ وسیله شد كه البته تا حـد ز
مانـدرو در . اى نیز مانند ر در اين میان محققان تاريخى برجسته. تأثیر ماركسیسم قرار داشت

شانزدھم و  فرانسه ظھور كردند كه با رويكرد روان شناسى اجتماعى، تاريخ فرانسـه در قـرن 
مردم فرانسـه را در آن دوره بـا  یات روانـى  سى قــرار داده و روح آغاز قرن ھفدھم را مورد برر

 .وضعیت روانى آنھا در قرن بیستم مقايسه نموده و به نتايج قابل توجھى دست يافتند
با رويكـرد روان باره بعدھا در اروپا و آمريكا، آثار تاريخى زيادى  ھـاى  ى شخصـیت شـناختى، در

نوشته شد كه البته نتايج درخشانى را ... بزرگ تاريخ مانند ناپلئون، ھیتلر، روبسپیر، دانتون و
ى مورخـان روشـن نشـده بـود، آشـكار  ھم به ھمراه داشت و زواياى پنھانى را كه به وسـیله

 .ساخت
جا نیفتـاده  در كشور ما، ھنوز توجه و استفاده از علوم ھم پیوند، در تحلیلھاى تاريخى چندان 

يد، اسـتفاده از روان. توان گفت كه در حال آغازيـدن اسـت است، اما مى شناسـى،  بـدون ترد
صیت ى تحلیل تواند كمك زيادى براى ارائه مى یق از شخ ست و دق ھـايى ماننـد نـادر،  ھاى در

شك احمــدى  آغامحمدخان قاجار، فتحعلى شاه و حتى كسانى ماننــد آصـف الحكمـاء و يـا پز
 .بنمايد... و

به عنـوان يـك علـم  ى محترم از آن دسته مورخانى است كه به علم روان نويسنده شناسـى 
شان داده خود ن تاب . انـد كمكى براى شناخت تاريخ توجه زيـادى از  تـاريخ صـدر «مؤلـف در ك

شـناختى،  اى نشان داده و با استفاده از اطالعات روان نیز اين گرايش خود را به گونه» اسالم
درســھايى «در كتــاب » گلــدزيھر«ى  تفســیر پاتولوژيــك از شخصــیت پیــامبر را كــه بــه وســیله

 17.مطرح شده، نقد و رد نموده است» ى اسالم درباره
كه بـه  به نظر مى رسد، برخى از مباحث و موضوعات مطـرح شـده در كتـاب حاضـر قبــل از اين

به آنھـا  نتیجه و جمع بندى نھايى برسد، نیمه تمام رھا شده است كه در پايـان ايـن نوشـتار 
 :شود اشاره مى

 :ى تعريفى از آنھا، آورده است ؛ مؤلف در بحث حنفاء و ارائه145ص . 1
پرسـتى، دينـى  بھترين تعريف از حنفاء اين است كه آنان كسانى بودند كه اعتقاد داشتند بت

يافتند، الجـرم   ى پیروى نیز نمى ى پیروى نیست، ولى چون آيینى معقول و شايسته شايسته
 .پرستى به بقاياى موجود آيین ابراھیمى گرويدند و بر خود نام حنفاء گذاشتند از بت

 :بعد در ادامه آمده است
یامبر را  پس از ظھور اسالم، ھمان افراد معدودى نیز كه خود را حنیف مى شـمردند و بعثـت پ

 18.درك كردند، به اسالم ايمان نیاودند
ً بايــد نخســتین گرونــدگان بــه اســالم حنفــاء  بــا آن تعريفــى كــه از حنفــاء ارائــه شــده، قاعــدتا

یامبر نشـان داده  مى بودند؛ در حالى كه به اذعان مؤلف ھیچ اقبالى از سوى آنھا به دعـوت پ
. پس مشكل كجاست؟ يا آن تعريف از حنفاء صحیح نیست يا اين عدم استقبال. نشده است
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تصور نگارنده بر اين است كه مؤلف محترم تعريف نھايى خود را از حنفاء و وجـود تـاريخى آنھــا 
 .شان دچار تناقض شده است ارائه نكرده و به ھمین علت صدر و ذيل كالم

بى ؛ نويسنده180ص . 2 ساس و افسـانه ى محترم در اين صفحه ماجراى شق صدر را  آمیـز  ا
 .باره نیاورده است ى خود را در اين دانسته؛ اما ادله

ھاى ثبت شده  در باب محتواى برخى از پاسخ«: ؛ در اين صفحه عنوان شده است521ص . 3
جاى نقادى جدى وجـود دارد كـه بـراى ] از سوى پادشاھان بزرگ آن روزگار[به حضرت رسول 

» رعايـت اختصـار«ى  چرا از موضوع به اين مھمى به بھانه» .گذريم رعايت اختصار از آن در مى
 عبور شده است؟

 .كنیم در پايان مطالعه اثر حاضر را براى پژوھشگران تاريخ اسالم توصیه مى

 :ھا نوشت پى

 .دانشجوى دكترى تاريخ اسالم دانشگاه تھران. 1
 .2پیشگفتار كتاب، ص . 2
 .ھمان. 3
 .ھمان. 4
 .ھمان. 5
 .نگارى خود انتخاب نكرده است ى قلمرو تاريخ مؤلف، امور منفرد، جزئى و پراكنده را به عنوان حیطه. 6
 .3پیشگفتار كتاب، ص . 7
 .244متن كتاب، ص . 8
 .182متن كتاب، ص . 9

 .183متن كتاب، ص . 10
 .3پیشگفتار كتاب، ص . 11
 ]. يازده[متن كتاب، ص . 12
 .278، 273متن كتاب، ص . 13
 .، كه جنگ احد با تأكید بر آيات قرآنى گزارش و تحلیل شده است41تا  40صفحات : ك.براى نمونه ر. 14
 .3متن كتاب، ص . 15
 متن كتاب، ص . 16
 .211متن كتاب، ص . 17
 .205، 145متن كتاب، ص . 18

  

 

 

83تابستان   ـ 18   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره

      

  

Page 7 of 7

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\85.htm


