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کرده اســت.1 در این مقاله ضمن ارائه  کرونه منتشــر  اهدایی به پاتریشــیا 
یخچه فعالیت های علمی کرونه، پاسخی به  گزارشی کامل و جامع از تار
این ســؤال مهم ارائه شــده اســت که چرا و چگونه پاتریشیا کرونه، نظرات 
کــرد؟ به عبــارت دیگر  یــخ صــدر اســام ارائه  خــاص خــود را در بــاب تار
خاســتگاه و منشــأ این آراء جنجالی و جریان ســاز چه بوده است؟ البته 
مخاطبــان گرامــی باید در نظر داشــته باشــند که تمام مطالــب مندرج در 
ایــن مقالــه، نــه به علــت محدودیت چــاپ در فضای نشــر داخلی که به 
علت ستایش های مبالغه آمیز آن در این نوبت از پاره  های اسام شناسی 
کــه در فضاها و  منعکــس نشــده و عاقه منــدان می توانند بــه اصل مقاله 

کنند.  محافل مجازی مرتبط به راحتی قابل دسترس است مراجعه 

*  *  *

بــدون شــک تمام محققــان و پژوهشــگران مرتبــط با ســنت های تعلیم و 
آموزش در اســام، بــا مجموعــه  زندگی نامه نگاشــته  هایی)تراجم( مواجه 
کنــار نقش  کــه سرشــاخه  های آموزشــی هــر عاِلــم اســامی را در  شــده  اند 
یــخ و...(  ــی علمی)اعــم از فقــه، کام، حدیــث، تار

ّ
کل او در جریان هــای 

ی نمی توان مثالی را برای نمونه ذکر  روشــن و مشــخص می سازند. از آن رو
کس نیســت. ما نیز در اینجا به عنوان  که همیشــه همه چیز در همه  کرد 
تحســینگر تاش ــه ای علمی پاتریشیا کرونه او را می ستاییم و همچنین به 
نقــد برخــی از آرای او خواهیــم پرداخت. نقد ما به طور مشــخص ناظر به 
کرونه و در فاصله سال های 1975 تا  که از طریق آثار  نگاه خاصی  است 

1. Chase F.Robinson, “Crone and the end of Orientalism”, in Islamic Cultures, Islamic 

Contexts; Essays in honor of Professor Particia Crone, edited by Behnam Sadeghi, 

Asad Ahmad, Adam Silverstein, Robert Hoyland, Brill:2015,pp.597-620.

کــه  بــدون شــک یکــی از مهم تریــن اسام شناســان حــال حاضــر غــرب 
نظراتش تحوالت مهمی در جهت دهی به مطالعات حوزه های متعددی 
کرونــه)Patricia Crone( اســت. در  از اسام شناســی مؤثــر بوده، پاتریشــیا 
نوبت های پیشــین پاره های اسام شناسی به مناسبت های متعدد نامی 
از او بــه میــان آورده و بــه شــرح بخشــی از آرای او پرداخته ایــم. در نوبــت 
گرد  گزارشــی از  آثار شا چهارم از پاره  های اسام شناســی نیز به بهانه ارائه 
کــه در مهم تریــن اثــرش،   )Robert Hoyland(پــرآوازه  اش، رابــرت هویلنــد
گفتمانی آراء اســتادش پرداخته،  »اســام از نگاه دیگــران«، به نقد درون 
کرونــه بــر جریــان اسام شناســی  ذکــری از اهمیــت و وجــوه تأثیرگــذاری 
که هدف مــا از پرداختن  کردیــم  غــرب به میــان آوردیم. همچنین اشــاره 
یخ صدر اســام که از سوی  به آثار این گروه از ســیره پژوهان و محققان تار
گسترش آراء  یج و  ک)Skeptics( نامیده شده اند، ترو مخالفانشان شــکا
که عصر ایــن نوع نگاه  هــای تندروانه  ایشــان نیســت. حقیقت آن  اســت 
و افراطــی در مطالعــات اسام شناســی غربــی نیز به اتمام رســیده اســت 
کــه از اوایل دهــه 1970 تــا 2000 میادی  کتــب و آثــاری  کنــون می تــوان  و ا
کرونه  کرد. پاتریشــیا  یخی بررســی  منتشــر شــد را درجایگاه پدیده  های تار
کنــون انتقادات مهم  یکــی از اثرگذارتریــن چهره  هــای این عرصــه بود و تا 
ی ارائه شــده اســت، اما شــاید وقت آن فرا  و عمیقــی بــه نظرات خاص و
رســیده باشــد تا بــه بهانه تقدیــر از فعالیت  های محققانــه و  علمی کرونه 
 فــارغ از همســویی یــا مخالفــت بــا نظراتــش گزارشــی جامــع و همــه
کنیم. به این منظور ایــن نوبت از پاره های  جانبــه از فعالیت هایــش ارائه 
گزارشــی مفصل از مقاله  ای اختصاص داده ایم  اسام شناســی را به ارائه 
که محقق برجســته و اســتاد دانشــگاه نیویورک، ِچیس اف. رابینسون در 
کرونه نوشــته و به تازگــی در مجموعه مقاالت  بــاب فعالیت هــای علمی 

 پـاره هـای 
اســالم شنـــــاسی )5(

 اسالم شناسی در غرب)2(:
 پاتریشیا کرونه و پایان شرق شناسی

بدون شک یکی از مهم ترین اسالم شناسان حال حاضر در غرب که نظراتش تحوالت مهمی در جهت دهی به مطالعات حوزه های متعددی از اسالم شناسی 
موثر بوده، پاتریشــیا کرونه اســت. نوشتار حاضر مشتمل بر پاتریشا کرونه از خالل آثار و افکار اوست و همچنین نقد برخی از دیدگاه های کرونه. برای این 

بررسی و شناخت افکار بیشتر روی دو کتاب کرونه به نام های هاجریسم و تجارت مکی تمرکز و افکار کرونه را در از خالل آنها بازشناسانده ایم. 

دیگر ناگشته هامحمدحسین رفیعی
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کرونه عصیان علیه  یکرد مطالعاتی  داشــته باشــد. رو
ســاختارهای ازپیش تعیین شــده در مواجهــه با منابع 
کرونه را باید یکی از متأثرین  اسامی بود. بدون شک 
فضــای ضد شرق شناســی رایــج در آن روزگار محافل 
علمــی انگلســتان دانســت. او تلویحــًا یــا صراحتًا به 
جنــگ بــا ســاختارهای ســنتی و ازپیش تعیین شــده 
که آنهــا یکــی از مهم ترین اصول نانوشــته  رفــت؛ چــرا 
هیــچ گاه  کرونــه  انــکار می کردنــد.  را  شــرق شناســی 
کــه تحــت تأثیــر افــکار و پیش فرض هایی  نپذیرفــت 
یخ و حدیث اســامی  کــه منابع ســنتی تار گیــرد  قــرار 
به او ارائه می کردند و ســؤاالتی همچون »چه سواالتی 
گــروه خاصی از  باید پرســیده شــود؟« و »چــرا نباید به 
ســؤاالت در بــاب ســنت و حدیــث اســامی امــکان 
پاســخ  ازپیش تعیین شــده  را  داد؟«  مطرح شــدن 
می گفتند. این عدم پذیرش او منجر به حمات متعدد صریح یا در پرده 
او بر اندیشــه ســنتی رایج در مطالعات حدیث اســامی شــد. به عبارت 
دیگر او به دنبال اجرای قانون مهم و نانوشــته شرق شناســی بود: مطالعه 
که در میان  یــخ نانوشــته از میان متون مکتوب و شــنیدن صداهایــی  تار

کت و سرکوب شده بودند. یخ سا سطور تار

کرونــه بــه دنبــال شــناختش بــود، بــه هیــچ وجــه موضوعــی جزئــی  آنچــه 
و کوچــک نبــود، بلکــه ســازواره ای کان و گســترده بــود که بایــد از طریق 
گســترده بــه جســتجوی آن می پرداخــت. برای  مطالعــات میان رشــته ای 
روشن ترکردن بحث و جنبه های شناخته شده این سازواره ناخوش اندام، 
کرونه  که محصول پژوهش  در سطور بعد، برخی از اصول مورد تأیید آن را 
و همفکرانش بود بیان خواهیم کرد. برای گام اول بدون شک باید به سراغ 
رویکــرد تجدیدنظرطلبانــه )انتقــادی( در مواجهه با متــون تاریخی رفت. 
کتابش، شــرق  ســوزان مرَچند یکی از چهره های برجســته این رویکرد در  
شناســی آلمانی در عصر امپراطوری می گوید: »کار بســیار دشــواری  است 
گون  و متنوع متون تاریخی، نوع  گونا کــه ]مورخ انتقادی[ از میان بوســتان 
یخ بیابد و آن را بسط دهد. او حتی پس از ارائه چنین  نگاهی جدید به تار
نگرشی، باید خود را برای مواجهه با حمات متعدد حامیان رویکردهای 
سنتی آماده کند. برای آنان بسیار دشوار است که همه مبانی نگاه خود را 
ویران شده ببینند و تاش می کنند با شاهدآوردن از سابقه طوالنی همان 
رویکرد ســنتی نزد پیشینیان شــان، بر آراء نوگرایانه محقق انتقادی حمله 
کننــد«.3 چنیــن رویکــردی هنــوز در میانــه قرن بیســتم میادی در ســنت 
پــا و آمریــکای شــمالی جــا نیفتــاده بــود.4 در آن  کادمیــک ارو آموزشــی و آ

3. S.L. Marchand, German Orientalism in the Age of Empire: Religion, Race, and 

Scholarship (Cambridge, 2009), pp. 217f.  

رمیانه در دو قرن اخیر در آمریکای شمالی  یخ خاو  4 برای اطالع از سیر مطالعات مرتبط با اسالم و تار
کمن: پا ر.ک به اثر ارزشمند زاخاری ال و ارو

1990 به کالبد اسام شناســی در غرب تزریق شــد و از 
کیت)Skepticism(« یاد می شود.  آن به  عنوان »شــکا
مفهــوم عملیاتی عنوانی بــزرگ و پرطمطراق همچون 
کلــی نــوع  کــه پژوهشــگران بــه  کیت« ایــن بــود  »شــکا
یــخ صدر اســام از آن  کــه در  شــناخت تار منابعــی را 
گردی  کرونه به عنوان شــا بهــره می بردند تغییر دادند. 
پرسشــگر و اقنــاع ناپذیــر از اســتاد خویــش ـ مجموعه 
یخــی و حدیثی اســامی  پرســش می کرد.  متــون تار
گرد و استاد)شــیخ(  ایــن دیالــوگ اســتعاریـ  بین شــا
کتــاب »بیوگرافــی محمــد)ص(:  گرگــور شــوئلر در  ـ را 
امــا  اســت.  داده  نشــان  به خوبــی  اعتبــار«  و  وثاقــت 
شــاید محدودکردن مطالعات کرونه به بحث در باب 
وثاقــت و اعتبــار ســنت اســامی، مســبب تخفیــف 
کرونه،  تــاش عالمانه او باشــد. بهتر اســت نوع نــگاه 

یخــی و حدیثــی  شــیوه انتخــاب و روش بازتولیــد او نســبت بــه منابــع تار
اسامی را از وجهی تازه تر ببینیم.

یکی از مهم ترین و پرتحول ترین دوره هایی که بر مطالعات اسام شناسی 
کتاب  کــه بــا ســال 1977 و انتشــار  گذشــته، دهــه  ای بــود  دو قــرن اخیــر 
آغــاز   )Hajarism( هاجریســم 
کتــاب تجارت  شــد و با چــاپ 
و   )Meccan Trade( مکــی 
اســامی  فقــه  و  رومــی  ایــاالت 
 Roman Provincial and(
Islamic Law( در ســال 1987 
بــه پایان رســید. همچنیــن غیر 
از ایــن دو اثــر، بــردگان بر اســبها 
ســال  در   )Slaves on Horses(
 God’s( خــدا  خلیفــۀ  و   1980
نیــز   1986 ســال  در   )Caliph
جزئــی از عوامــل تاثیرگــذار ایــن 
یگــر  باز بوده انــد. 2  مهــم  دهــه 
پرهیاهــو،  دوره  ایــن  اصلــی 
که با حمات متعددش بر نگاه های سنتی و از طریق  کرونه بود  پاتریشیا 
کند  گرد پرسشگر و ناآرام خود را قانع  کم بر منابع، می خواست شا روح حا
کدام سؤال را چگونه و در چه وقت بپرسد و انتظار چه پاسخ  هایی را  که 

2. P. Crone and M. Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World (Cambridge, 

1977); P. Crone, Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic Polity (Cambridge, 

1980); P. Crone and M. Hinds, God’s Caliph: Religious Authority in the First Cen-

turies of Islam (Cambridge, 1986); P. Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam 

(Cambridge, 1987); eadem, Roman, Provincial and Islamic Law: The Origins of the 

Islamic Patronate (Cambridge, 1987).  

یکی از مهم ترین و پرتحول ترین 
مطالعات  بر  که  دوره هایی 
اخیر  قرن  دو  اسالم شناسی 
با سال  که  بود  دهه ای  گذشته، 
1977 و انتشار کتاب هاجریسم 
)Hajarism( آغاز شد و با چاپ 
 Meccan( کتاب تجارت مکی
Trade( و ایاالت رومی و فقه 
 Roman Provincial( اسالمی
and Islamic Law( در سال 

1987 به پایان رسید.

پاره های اســــــالم شنــــــــاسی )5(
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یخ  یخ اســام، یعنی »تار کادمیــک غرب دربــاب تار آ
کــه حدود سی وســه  گــردد  کمبریــج« قلمــداد  اســام 
کتاب لوئیس منتشر شد.6 بسیار مشهور  ســال پس از 
کمبریج، پس از انتشــار  یخ  که هر مجموعه تار اســت 
همچــون غــول بی شــاخ ودمی  بــه نظــر می رســد که هر 
کــس بــه قــدر تــوش و تــوان خــود ضربــه ای بــدان وارد 
یــخ کمبریج)1970  می کنــد. هــر دو ویراســت مهم تار
گرفــت  و 2010(، چنــان مــورد هجمــه منتقــدان قــرار 
کــه ارزش و مرجعیــت علمــی آن ســال ها در محافــل 
هجمــه  ایــن  رفــت.  محــاق  بــه  غربــی  کادمیــک  آ
گســترده در ســال های پــس از 1970 بســیار شــدیدتر 
بــود و هرکس در جســتجوی نام و شــهرتی بود، نقدی 
کمبریــج  یــخ اســام  جانانــه و بنیــان برافکــن نثــار تار
 ،)Roger Owen( می نمــود. در آن ســال ها راجــر ُاِون
یخ اقتصــادی خاورمیانه، ســردمدار  مورخ مشــهور تار
کمبریج شــده  یخ اســام  قــوم ضعیف کِش منتقد تار
که  بــود.  در نــگاه ُاون »ایــن مجموعه پیکره ای نخراشــیده و بی جــان بود 

از یــک ســو تحــت تأثیــر مفهــوم 
کــرده  تــاش  علــم،  الیتناهــی 
تــا همــه جوانــب یــک تمــدن را 
بازشناســد و از ســوی دیگــر  بــا 
از  ناشــی  و هیجــان«  »بی قــراری 
بین رشــته مطالعــات  انــزوای 
بی سروســامان  یخــی  تار ای، 
ارائــه  را  درازدامــن  تمدنــی  از 
کــه بیــش از آنکه یک  کــرده بــود 
از خویــش  را  روح متحدکننــده 
کنــد، از ســردرگمی و  منعکــس 
پیچیدگــی هویتی رنــج می برده 

است«.7 

البتــه در اینجــا نیــازی بــه ارائــه 
کــه وفــاق جمعــی  تصویــری جامــع از چارچــوب کلــی روش ــها و نتایجــی 
کــرد وجود نــدارد. منظور از  شرق شناســی تجربه  گــرای غربــی8 را تخریــب 

6. P.M. Holt, A.K.S. Lambton and B. Lewis, eds, The Cambridge History of Islam, 

Volume 1A (Cambridge, 1970).  

7 R. Owen, ‘Studying Islamic history’, The Journal of Interdisciplinary History, 4 

(1973), pp. 287-298; 

یخ اســالم کمبریج به شــدت ناامید  آلبــرت حورانــی نیز با متانت و تســامح همیشــگی، از مطالعه تار
شده بود:

A. Hourani; the English Historical Review, 87 (1972), pp. 348-57.  

8 Orientalism’s positivist Consencus

روزگار، فضای به شــدت سیاســت زده جوامع علمی، 
از ســوی  بــود.  رویکــرد اسام هراســی غربــی  از  متأثــر 
دیگــر ایــن رویکردهــا از آن جهت در آلمان، فرانســه یا 
حتی انگلســتان بیشــتر مجال رشــد و گسترش یافت 
کشــورها پــس از جنــگ جهانــی دوم و پایــان  کــه ایــن 
عصر اســتعمار ســنتی غــرب، جایــگاه امپریالیســتی 
خــود را در جهــان از دســت داده بودند و از ماحظات 
سیاســی جاری در فضاهای علمی آمریکای شــمالی 
کرونه علیه این نــگاه محافظه کارانه  رها شــده بودنــد. 
تــا  کــه  کــرد  عصیــان  پژوهشــی  مصلحت اندیــش  و 
نیمه هــای دهــه 1970 میادی نیز بــا قدرت در فضای 
پــا وجود داشــت. در ادامه به شــرح این  کادمیــک ارو آ

عصیان علمی او خواهیم پرداخت.

کرونه در سال 1974 رســاله دکترای خود در  پاتریشــیا 
باب »نقش موالــی در دولت امویان« را تحت نظارت 
که  و راهنمایی پروفســور برنارد لوئیس به اتمام رساند 

یخ را جشــن  بــه تازگــی چاپ ششــم کتاب مشــهورش اعراب در بســتر تار
کتاب را برای نخستین بار در سال 1947 به رشته  گرفته بود. لوئیس این 
تحریــر درآورد و از ســال 1950 تــا آن زمــان شــش بــار تجدیــد چــاپ شــده 
گرفته و به  اســت. این کتاب تا امروز نیز بســیار مورد توجه و ســتایش قرار 
گونه های چاپی و چندین زبان متعدد منتشر شده است.5   انواع و اقسام 
یخ پژوهی  کادمیک تار اثــر او مینیاتــوری از فضای کلی و رایج بر فرهنگ آ
کــه از دو وجه مفهومی و  انگلیســیـ  آمریکایــی)Anglo-American( بــود 
یخــی روایتــی بی نقص از ظهور، اوج و انحطاط تمدن اســام ارائه کرده  تار
که برنارد لوئیس از طریق اثر کوچکش  بود. به عبارت دیگر مقصود بزرگی 
)از لحاظ حجم( به دســت آورده بود، ارائه تصویری مقدماتی، اما جامع 
که او توانســته بود این  از فرهنگ پرســابقه خاورمیانه بود و مهم آن  اســت 
مهــم را از طریــق رهاشــدن از قالب هــای ازپیش تعیین شــده مورخانه ای 
کادمیک  گون آ انجام دهد  که از قرن نوزدهم میادی و در جنبه های گونا
یخ از جنبه های متعددی  کتاب اعراب در بســتر تار غرب رواج داشــت. 
یــخ مردم خاورمیانه  یــک برآمد میان رشــته ای و مطالعه چندُبعدی از تار
کــرده بــود.  کــه بــدون هیــچ ســردرگمی و اعوجاجــی راه خــود را طــی  بــود 
لوئیس با بهره گیری از توان ستودنی اش در تحلیل و سازماندهی مطالب، 
کــه بدون شــک می توانســت به  کنــد  گــردآوری  توانســت مجموعه ــای را 
یخ نگارانه مجامع  مثابه چکیده ای خوش ســاخت از مهم تریــن تولید تار

Z. Lockman, Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of Orien-

talism [Cambridge, 2004]; R. Irwin, For Lust of Knowing: The Orientalists and their 

Enemies (London, 2006), esp. pp. 237ff

.5 Patricia Crone, ‘The Mawali in the Umayyad Period’ (PhD. University of London, 

1973). Bernard  Lewis, The Arabs in History, sixth ed. (Oxford, 1993).  

آنچه کرونه به دنبال شناختش 
بود، به هیچ وجه موضوعی جزئی 
و کوچک نبود، بلکه سازواره ای 
از  باید  بود که  کالن و گسترده 
میان رشته ای  مطالعات  طریق 
آن  جستجوی  به  گسترده 
می پرداخت. برای روشن ترکردن 
جنبه های شناخته شده  و  بحث 
در  ناخوش اندام،  سازواره  این 
سطور بعد، برخی از اصول مورد 
تأیید آن را که محصول پژوهش 
بیان  بود  همفکرانش  و  کرونه 

خواهیم کرد.
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کــه برآمــده از پژوهش ها و  به تازگــی بــا مفاهیــم تازه ای 
مطالعات بینارشته ای بود آشنا شده بود. مقدمه ورود 
بــه این مباحث برای همیلتــون گیب و هم عصرانش، 
تغییــر انتظــارات و خواســته  های پژوهشی شــان بــود. 
مرزهــای  بــا شکســتن  کــه  بایــد درک می کردنــد  آنهــا 
ــب هر رشــته علمــی، می توان از بســتر 

ّ
ســنتی و متصل

ترکیبی زبانشناســی، ادبیات و تاریخ، پیکری جدید و 
چندُبعدی از تمدن و فرهنگ اسامی را بازتولید نمود. 
گیــب و هم عصرانــش بــه ایــن درک رســیده بودنــد که 
نتیجه منطقی مطالعه تک بعدی سنت اسامی که بر 
پایه ســاختاری منطقی، منظم، منسجم و )به شکلی 
نه چندان تصادفی(  بر پایه مذاهب اسام سّنی شکل 
یافتــه بــود، نتیجــه  ای جــز یافته  هــای محافظه کارانــه و 
تکــراری در بــر نــدارد. طبیعــی ا ســت از یــک ســاختار 
منســجم و ســنتی، نمی توان به آســانی امــری بدیع و نو 
بیرون کشید. ساختار علمی سنتی احادیث، روایات 
و متون تاریخی اســام که به طرز تعجب آوری سرشــار از جزئیات اقناع گر 
در باب رویدادهای تاریخی هســتند، به ســختی اجازه ارائه نگاهی جدید 
کادمیک اروپایی در دوره بعد  را به محقق و پژوهشــگر می دهند. ســنت آ
از جنــگ جهانــی، گرفتار چنین ســاختاری بــود. به دلیل همین شــرایط، 
که مهم ترین و جریان سازترین آثار علمی  بسیار طبیعی و پذیرفتنی ا ست 
یــخ اســام، از جایی خــارج از حیطــه تأثیرگذاری  در زمینــه مطالعــات تار
کادمیک اروپایی برآمده باشد. شاید بتوان تمام مطالب پراکنده  ساختار آ
ســطرهای فوق را این طور خاصه کرد که با جلب شــدن توجه و احســاس 
نیاز پژوهشــگران تاریخ و فرهنگ اسامی به مطالعات بینارشته ای، بدنه 
کــه منجر به  منابــع و متــون مــورد پژوهــش عــوض نشــد، بلکه نــوع نگاهی 
استخراج حقایق و تحلیل  هایی نوین گردید تغییر یافت. مورخان کمیت
کســیم رودینسون و لومبارد( یا  گرا و ماتریالیســتی )همچون کلود کاهن، ما
اندیشه  ورزانی همچون مارشال  هاجسن دریچه های تازه ای برای شناخت 

فرهنگ و تمدن اسامی گشودند.    

که برای نخســتین بار در ســال 1977  کتاب هاجریســم  کرونــه و کوک در 
منتشــر شد، مدعی شــدند ظهور پیامبر اسام)ص( و شکل گیری جریان 
فتوحــات بیت المقدس زمینه ســاز  حرکت ســنت یهودی و اســامی به 
یــخ فتح ایــن منطقه به شــدت از ســال های پایانی قرن  آن دیــار شــد و تار
هفتم میادی/اول هجری وارد ســاحت اســطوره  خلقت شده که تمامی 
یخی اسام را متأثر ساخته است. این ادعا اصًا مورد استقبال  سنت تار
پژوهشگران و صاحب نظران هم عصرشان قرار نگرفت. علت اصلی این 
کنــار ماهیت عجیــب و غیرمنتظره ادعای  عــدم اســتقبال را می توان در 
کرونه و کوک، شواهد و مدارک اندکی دانست که آنها برای اثبات حرفشان 

این وفاق، اتفاق نظری  است که در پاسخ به سؤاالتی 
همچون »چرایی و چگونگی ظهور اسام، شخصیت 
یخ اســام،  کلی وقایع تار یخی محمد)ص(، ســیر  تار
مبانــی ذاتــی منابــع و نهادهای ســنتی صدر اســام« 
وجــود داشــت. البتــه ســخن گفتن از وفــاق جمعــی، 
بــه معنای پذیــرش همگانی پژوهشــگران و مقبولیت 
کــه  عــام ایــن اصــول نیســت. همــگان از تناقضاتــی 
چهره  های برجســته  ای همچون ایگناتس گلدتســیهر 
نقــل  ســنت   )Talmudic Nature(یهــودی »ذات  در 
»ماهیــت  در  شــاخت  یــوزف  اســامی«،  حدیــث 
بازنمایانه مبانی فقهی اســامی«9 یا ژولیوس ولهاوزن 
کرده در »نقــد منابع اولیه اخبــار و احادیث«  مطرح 
که هرکــدام نقدی  انــد باخبرنــد.  تمــام این ســؤاالت 
کهنســال چارچــوب ســنتی علمــی  بــر پیکــره  مهــم 
اســامی محسوب می شــد، برآمده از سنت مطالعات 
زبــان عربــی)Arabistik( آلمانــی در دهــه 1960 بــود. 

که به طور مشخص  این ســنت 
ادبیــات  انتقــادی  مطالعــه  بــه 
در  منــدرج  اخبــار  و  حدیــث 
ســیره نبوی معطوف شــده بود، 
یکــرد  رو حقیقــی  زمینه  هــای 
پا و  انتقــادی محققان غــرب ارو
کرد و  آمریکای شــمالی را فراهم 
بعدها توسط  رودولف سلهایم، 
ادامــه  صمــوک  و  فــوک  یوهــان 

کرد.      پیدا 

کــه  انتقــادی  رویکردهــای 
بــاال  ســطرهای  در  به اختصــار 
گرفت، ضربات  مورد اشــاره قرار 
تکان دهنده ای به بدنه خواب زده، 
گنگ و سنتی مطالعات اسامی در غرب وارد کرد  که ریشه  یابی آن سنت 
دیرپا، اکنون برای ما کاری دشــوار اســت. زمانی که همیلتون گیب )یکی 
از اســتادان برجســته برنارد لوئیس( به رابرت اروین گفت که »پس از چهل 
ســال تحصیــل و تحقیق درباب ســنت اســامی، هنوز عربــی می آموزد«، 
کادمیک بــود. او در آن زمان  در حــال رصدکــردن مرزهــای تازه حوزه هــای آ

 9 برای بررسی موافقان و مخالفان نظرات شاخت در نظرات خاصش ر.ک به:
J. Wakin, ‘Remembering Joseph Schacht (1902-1969)’, Occasional Papers of the Is-

lamic Legal Studies Program (Cambridge, 2003), pp. 29f; D. Forte, ‘Islamic law: the 

impact of Joseph Schacht’, Loyola of Los Angeles International and Comparative 

Law Review 1 (1978), pp. 1-36; see also Crone, Slaves on Horses, p. 14; and eadem, 

Roman, Provincial and Islamic Law, p. 123, n. 59.  

کرونه و کوک در کتاب هاجریسم 
سال  در  بار  نخستین  برای  که 
1977 منتشر شد، مدعی شدند 
و  اسالم)ص(  پیامبر  ظهور 
فتوحات  جریان  شکل گیری 
بیت المقدس زمینه ساز  حرکت 
آن  به  اسالمی  و  یهودی  سنت 
دیار شد و تاریخ فتح این منطقه 
به شدت از سال های پایانی قرن 
هفتم میالدی/اول هجری وارد 
ساحت اسطوره خلقت شده که 
را  اسالم  تاریخی  تمامی سنت 

متأثر ساخته است.
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که در این  یخ نگارانه ای  مصاحبه داغ رســانه ای ا ست: بذر فرضیات تار
که در  یش های بعدی در آثاری  کتاب استفاده شده بود، تنها از طریق رو
کرونه بردگان  دهه 1980 نگاشــته شــد به ثمر نشســت. ]به ویژه دو کتاب 
کــوک[.14  آنچه از  ســوار بــر اســبها و تجارت مکــی و محمد)ص( مایــکل 

کتب برآمده بود،  مجموعه ایــن 
کــج فهمی  جــای هیچ شــک و 
»تمــام  نمی گذاشــت:  باقــی  را 
ســنت حدیثــی اســامی عمــدًا 
آن  هــدف  و  شــده  دســتکاری 
یخ  ارائه شــواهد هویتی یک »تار
رســتگاری«15 عربی بوده است. 
ایــن  دستکاری شــده  جوانــب 
ســنت بــا هــدف ارائــه حقایق و 
کت هایی بــرای قابل پذیرش  فا
گردانیدن مدعیات جاعان آن 
اســت. از سوی دیگر روند جعل 
چنــان جــدی و بنیادیــن انجام 
شــده که جــای هیچ گونه تقلیل 

و تصفیه ای را باقی نگذارده است. به همین دلیل، بدون توجه به منابع 
قابل اعتماد و اصاح گری همچون پاپیروس  ها، شواهد باستان شناسانه 
کله اصلی و  و منابعی خارج از سنت اسامی، امید اندکی به بازتولید شا
کرونه، در ســنت اسام  حقیقی جامعه قرون اولیه وجود دارد«.16 پیش از 
یخ  یخ  نگارانه ای در فضای مطالعه تار پاییان همیشــه شک تار پژوهی ارو
و فرهنگ صدر اسام وجود داشته، اما هیچ گاه به صورت عملیاتی و با 

ی مطرح شد، بیان نشده بود.  که در آثار و قدرت تمام، چنان 

کرونــه در چنــد اثــرش، به ویــژه کتاب تجــارت مکی تاش بســیاری برای 
کرده اســت. بــا فرض صحت  اثبات »تاریخ رســتگاری اســامی« صرف 

14 Slaves on Horses, pp. 3ff.; Meccan Trade, pp. 203ff.; M. Cook, Muhammad (Oxford 

and New York, 1983), pp 61ff  

15 Heilsgeschichte

که رونوشــتی از نســخه های مشــابه آن در مســیحیت و یهودیت اســت،  یخ رســتگاری در اســالم  تار
بــه ایــن معناســت که آنچــه قرآن و تفاســیر و احادیث نبوی و متــون کالمی بــر آن گواهی می دهند، 
بیــان ایــن مطلب اســت که خداوند چگونه سلســله حوادثــی دنیوی و زمینی را حــول محور زمان و 
رد. این متون  مــکان پیامبــر هدایــت کرده تا زمینه نجات و رســتگاری بشــر را از طریق آنها فراهــم آو
یخ بشــریت. به عبارت دیگر  تنها یک هدف دارند و آن نشــان دادن حضور و نقش اراده الهی در تار
مجموعــۀ اطالعــات و معارفــی که از این متــون برمی آید، نه تنها عین واقعیت و حقیقت نیســت، 
بلکه برســاخته و زاییده افکار علمای قرون متأخر بر مبنای آنچه آنها حقیقت می انگاشــته اند بوده 
یاد با  یخ رســتگاری«، افرادی در فاصله های زمانی بسیار ز اســت. بدین ترتیب با تبیین پدیده »تار
زمــان وقــوع حوادث، به خلق روایات و متونی پرداخته اند که تمایالت یا مصالح سیاســی، کالمی 
یخ رســتگاری«، از  و فقهــی زمــان خــود را توجیــه کنند. در این راســتا نامگــذاری این پدیده بــه »تار
یخی به نحوی تعبیه شــده تا اســالم را با  ـ  این چارچــوب حدیثیـ  تار کــهـ  بــه زعــم ونزبرو آن روســت 
کید بر پیوند الینفک سیره  یر کند و با تأ کید بر متن قرآن و حدیث راه رهایی و رستگاری بشر تصو تأ

پیامبر، قرآن و احادیث، به تبیین اراده خداوند در رستگاری بشر بپردازد.
16. Meccan Trade, p. 230.  

کرده بودند. به عبارت دیگر در نگاه منتقدان، این دو تن ادعایی  مطرح 
گــزاف را از طریــق اســتناد بــه مدارکــی ناچیــز و غیرمنســجم مطــرح  بــس 
کــوک در مقابل بدنه فربــه منابع مســتند و قدرتمند  کــرده بودنــد. کرونــه و 
که  یخــی متأخرتر، به شــواهد ناچیــزی از قرون اولیه اســتناد می کردند  تار
کامی  یخی داشــته باشد، بر پایه و هدف منازعات  بیش از آنکه وجه تار
نگاشــته شــده بود.10  با وجود انتقادات متعدد، روش و نتیجه این کتاب 
یکرد شرق شناسانه نویسندگان آن را نشان می داد و چنان که  به روشنی رو
کتاب فریاد بلند و رعب آوری  فرد داِنر ســی ســال بعد متوجه شــد: »این 
پایی  کادمیــک ارو بــر پیکره خواب آلوده و یخ زده ســنت اسام شناســی آ
بــود و همچــون بســیاری از فریادهای برخیزاننده از خــواب، چندان مورد 
اســتقبال و ســتایش قــرار نگرفت«.11 چنان که رابرت ســرِجنت ســردمدار 
کتاب هاجریســم برای نخســتین بار و البته به اشــتباه  نقد و مخالفت با 
مدعــی شــد: »کرونــه و جــان ونزبــرو)John Wansbrough( پا بــر یک زمین 
کان«، دو  کــرده بودند و همــه »تجدیدنظرطلبــان« یا »شــکا واحــد اســتوار 
تصویر متفاوت از یک واقعیت را نشان میدادند«. این قضاوت منتقدان 
کنــش به یادماندنــی ونزبرو در باب »هاجریســم« شــد:  کرونــه، منجــر بــه وا
یک و مبهم اســت. تمام  »]شــواهد مطرح شــده در هاجریســم[ بســیار تار
شواهد و اطاعات در قالبی لفظی و ظاهری محبوس شده اند تا فرضیه 
کننــد«.12 نقد ونزبرو، تاشــی برائت جویانه از  اصلــی نویســندگان را تأیید 
کرده بودند.  کرونه و کوک مطرح  که سرِجنت و دیگر منتقدان  نسبتی بود 
یکرد افراطی ونزبرو ابراز  کرونه پیش تر مرزبندی های خود را با نســبت به رو
داشــته بــود و دیدگاه هــای خــاص او در بــاب زیرســاخت های فرهنگــی 
یافتــه در متــون قرآنــی و منشأشناســی فرهنــگ اســامی در جایــی  تبلور
کرده بود. به عبارت دیگر، ســؤال از زمان  خارج از شــبه جزیره عربی را رد 
تفوق یافتــن قــرآن به عنوان مصدر قوانین بحثی دیگر بود، اما پاســخ های 
ونزبــرو بــه ایــن ســؤال اطاعــات مناســبی در بــاب تنظیمــات مذهبــی و 
که به ســختی  کرونه قرار داد  اجتماعــی مســلمین عربســتان را در اختیــار 

کرد.13  می توان به آنها شک 

و  ایجــاز  اشــتباهاتی،  چنیــن  وجــود  علت هــای  اصلی تریــن  از  یکــی 
توضیحات مختصری  است که نویسندگان در بسط آرای خود در کتاب 
هاجریســم بــه کار گرفتــه بودند. نگارش یک کتــاب، مثل حضور در یک 

10. N. Robinson, Discovering the Qurʾan: A Contemporary Approach to a Veiled Text, 

2nd ed. (Washington D.C., 2003), pp. 47ff.  

11. Fred M.Donner, Review of Hajarism, Middle Eastern Studies Bulletin, V.40 (2006); 

pp.197-199.

12. John Wansbrough, Review of Hajarism ,Bulletin of the School of Oriental and Afri-

can Studies 41 (1978), pp. 155f.

13. Two legal problems bearing on the early history of the Qurʾān’, Jerusalem Studies in 

Arabic and Islam 18, (1994), pp. 1-37, at pp. 16ff. (esp. n. 48); How did the quranic 

pagans make a living?’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 68 

(2005), pp. 387-99; ‘The Religion of the Qurʾānic pagans: God and the lesser deities’, 

Arabica 57 (2010), pp. 151-200.
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ــر ناگشته ها دیگ

کرونه به سراغ  که  اسام است.18 اساسًا توجه به این آثار، به همان دلیلی 
یخ اســام رفته، اهمیت  شــناخت حوزه های غیراســامی همزمان بــا تار
یخــی و اجتماعــی  کلــی تار دارد: شــناخت، تحلیــل و تعمیــم روندهــای 
کنار ایــن دغدغــه مطالعاتــی، تغییر  یــخ جهانــی جوامــع باســتان. در  تار
یخ اســام نیز مطرح  پایــی در باب تار پیش فرض  هــای شرق شناســانه ارو
پدیــده اســام  پاییــان، ظهــور  ارو میــان پژوهش  هــای متعــدد  بــود. در 
ای عجیــب و خــارق عــادت در جهان باســتان تلقی شــده بــود.19 از این 
کرونه در کتاب بردگان بر اســبها را  منظــر بــه خصوص، مباحثات جدلی 
یخ  می توان نصایحی دوســتانه به دیگر پژوهشــگران عرصــه مطالعات تار
که به چند مشــکل متعدد، از یک منظر واحد نگریســته  اســام دانســت 
یخ خاورمیانه عهد  است: گسترش سنت دینی ـ سیاسی توحیدی در تار
یخ عصــر مدرن  گونــه بازنمایی شــده از تار کــه خود یــک  متأخــر باســتان 
که نشــان دهد ماهیت هر تاشــی در زمینه  اســت. همه تاش او این بود 
یخ، بســیار فراتر از ســطوحی همچون شــناخت شواهد قابل  بازســازی تار
گام  گرفته اســت،  کار  کرونــه به  که  اطمینان و مســتند اســت. در روشــی 
نخســت دقت در سالشــمار وقایع، تأیید اصالت منابع و شــناخت همه 
که می تواند در امر تحلیل پژوهشــگر را یاری  رســان باشــد،  منابعی ا ســت 
یخ مســئله  ای فراتر از این ســطوح اســت. پژوهشــگر باید  اما بازســازی تار
کــه از طریــق آن خواهد  بــه دنبــال ترســیم آرایــش و چینــش منابــع باشــد 
توانســت زمینه های مشــترک میان شــواهد و الگوهای نظری را به دســت 
که می توان آن را اشــتباهی فاحش در  آورد. یکــی از مهم تریــن مثال هایی 
ک میان شواهد و الگوهای نظری نامتجانس دانست، تفسیر  ایجاد اشترا
مونتگومری وات از برنامه حکومتی پیامبر)ص( در مدینه است: خطای 
فاجعه بار مونتگمری وات تنها ناظر به بهره  گیری ساده لوحانه و زودباورانه 
ی از جامعه عربی غرب در  کــه و یخی نیســت، بلکه الگویی  از منابــع تار
یخی ا ســت. عاقه  ذهن داشــت، به طــرز مضحکی دچار ناهمزمانی تار
یاد وات برای اســتخراج نوعی از جــوش و انقاب اجتماعی در  و تــاش ز
کنان مکه و مدینه  گر سا پذیرتر بود، ا جامعه بیابان گرد حجاز، بســیار باور

به جای عضویت در حلف الفضول، عضو ُاپک)OPEC( بودند. 

کرونه( یکی از برجســته ترین آثار  در ایــن راســتا خلیفۀ خــدا )اثر پاتریشــیا 
یخ صدر اســام در نیم قرن گذشــته اســت؛ چــرا که به دقت  مرتبــط با تار
که به خوبی بر بســتر شــواهد و اســناد منطبق  کــرده  چهارچوبــی را اتخــاذ 
که تاش مونتگمری وات و یوزف شاخت  گفته پیداست  شده است. نا
در بســط بســتر چالش برانگیز نگاه مکاتب فقهی ســنی به دولت اموی و 
کرونه و هینــدز )مولفان  عباســی متقــدم غیرقابل انکار اســت،20 اما ایــن 

18. P. Crone, Pre-industrial Societies (Oxford, 1989).  

19. Pre-industrial Societies, pp. 37f. 123ff. and (for ‘the oddity of Europe’), pp. 147ff.  

.20 W.M. Watt, ‘God’s caliph: Qurʾānic interpretations and Umayyad claims’ in C.E. 

Bosworth, ed., Iran and Islam (Edinburgh, 1971), pp. 565-74, and reprinted in W.M. 

Watt, Early Islam: Collected Articles (Edinburgh, 1990), pp. 57-63; J. Schacht, The 

Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford, 1950).  

گر منابع روایتگر »تاریخ رستگاری«  چنین فرضیه  ای، سؤال اینجاست که ا
محصول ذات برســاخته موحدانه عربی و نظام سیاســی همراه با اندیشه 
سیاســی اهل ســنت هســتند، چگونه می تــوان به تاریخ حقیقــی و واقعی 
کیت به  دســت یافــت؟ البتــه باید گفت که آنچــه ما از آن به عنوان شــکا
اصالــت منابع قرون اول تا ســوم 
هجری یاد می کنیــم را نمی توان 
به ســادگی یــک حالــت یــا نــوع 
نگاه خاص دانست. برای آنکه 
کرونــه  دقیق تــر ســخن بگوییــم، 
در  نظــری  مهــم  جریــان  چنــد 
دوره  در  تاریخ نــگاری  بــاب 
و  منعکــس  کارش  در  را  مــدرن 
کــرد. مهم ترین  بــه جلو هدایــت 
مکاتــب  ایــن  کــه  دغدغــه ای 
پرداخته انــد،  بــدان  نظــری 
کــه  اســت  محدودیت هایــی  
یــخ در مواجهــه بــا  پژوهشــگر تار
کمــی شــواهد و مــدارک بــا آنهــا 
روبروســت. در این رابطه یکی از نگاه های ســنتی و مرســوم این اســت که 
وظیفــه مــورخ تنها معطوف به جســتجوگری  اســت. غایت مســاعی او در 
نقب و حفر پوشش  های چندالیه زمان و شناخت واقعیت رخدادها تمام 
کیت کرونه این  آن چیزی ا ست که از پژوهشگر تاریخ انتظار می رود. شکا
تجربه گرایــی شرق شناســانه ســنتی را بــه هیچ وجــه بر نمی تافــت؛ به ویژه 
انتقــاد وی نســبت به پیش ــفرض های موجــود در ذهن پژوهشــگران تاریخ 
کــه تاش جانفرســایی بــذل می کردند تا همــه پدیده  هــای تاریخی را  بــود 
شاهد مثالی برای اثبات همان چهارچوب های سنتی قدیمی برشمارند: 
»مــن به صراحت و شــفافیت نخواهــم پذیرفت که ظهور اســام در جهان 
عــرب را بــه عنوان خارق عادتی خــارج از چهارچوب هــا و روندهای کلی 
کــرده ام که ایــن رویکرد را  کنــم. من تاش  تاریخــی دوره باســتان قلمــداد 
در تمــام آثــار اسام شناســانه  ام بــه کار گیرم«. او این پاســخ را به بهانه نقد 
ســرِجنت و در جــواب انتقــادات یکــی از مورخان مشــهور عربی نگاشــته 
کار بسیار نابخردانه  ای  بود.17 فارغ از همراهی یا مخالفت با منتقد کرونه، 
کــه مجموعه بیش از چندهزار صفحــه  ای مطالعات یک  به نظر می رســد 

کنیم.  گزاره قضاوت بار بی ارزش  پژوهشگر را با یک 

کرونه نســبت به منابع  یکرد  شــاید یکــی از مهم تریــن راه های فهم بهتــر رو
یخی  ی در باب منابع تار یخ اسام، مطالعه و شناخت دیدگاه های و تار
غیــر اســامی، به ویــژه جایگاه آنهــا در باب دولت، سیاســت و عقیده در 

17. P. Crone, ‘Serjeant and Meccan Trade’, Arabica 39 (1992), pp. 216-240 at p. 240.  
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معاصر نیز حائز اهمیت است. بر همگان روشن است 
که در چهل ســال اخیر تغییرات بسیار مهمی رخ داده 
اســت. ایــن تغییــرات نه تنهــا در حوزه علوم انســانی و 
اجتماعــی، بلکــه در تمــام جنبه  هــای نظــری، ادبی و 
نقــد فرهنگــی رخ نمــوده اســت. نتیجه ایــن تغییرات 
چیــزی جز شــک نظــری و عملی بــه ســاختار تجربه

گــرا و قطعیــت محــور پیشــین نیســت. در همین بین 
پیشــرفت های تکنولــوژی، جهــان مــا را چنــان بــه هم 
کرده که در کســری از ثانیه از آخرین تحوالت،  نزدیک 
نتایج پژوهش هــای علمی و دیدگاه های جدید مطلع 
می شــویم. ایــن تحــوالت فضــای بی منتهایــی را برای 
کــه ـ در باب  کرده  مناظــرات علمــی و فرهنگی فراهــم 
تاریخ اسام و خاورمیانهـ  ، همیشه آماج خشونت های 
دولتــی یــا غیردولتــی بوده و تغییــرات جمعیتی که از پــی مهاجرت تعداد 
بسیار زیاد مسلمین به اروپا شکل گرفته، معادالت را عوض کرده است. در 
گاه ـ جاهل و دارا ـ ندار، میان  که دوقطبی غنی ـ ضعیف، آ چنین فضایی 

مســلمین  و  اســتعمارگر  غــرب 
و  شکسته شــده،  درهــم  مقهــور 
از ســوی دیگــر میــل بــه دانســتن 
و نیــاز بــه اطاعــات این چنیــن 
افزایش یافته، چگونه می توان به 
ایجــاد پژوهش  هایی روشــنگرانه 
کــه برآمــده از بضاعت  و علمــی 
و صرف وقت طوالنی پژوهشــگر 
حقیقــت  بــود؟  امیــدوار  باشــد 
از  هــدف  گرچــه  کــه  اســت  آن  
و  تکنولوژی هــا  ایــن  پدیــداری 
پیشرفت های ارتباطی، دانستن 
در  آن  نتیجــه  امــا  بــوده،  بیشــتر 
حــوزه مطالعــات اســام معاصر 

چیــزی جز افزایش خشــونت و گســترش محیط  های جدلی نبوده اســت. 
بــه همیــن دلیل من ایــن دوره را بــه طور همزمــان »بدترین و بهتریــن« دوره 
مطالعــات اســامی می دانــم. در وجــه نــازل و تاریک آن دائمًا ســخن هایی 
گــزاف و یــاوه از گوشــه و کنــار بــه گــوش می رســد: »محمــد)ص( پیامبری 
دروغیــن بــوده و قــرآن متنــی برســاخته و سراســر مجعــول اســت«. »اســام 
فرهنگ توحش است و فرهنگ غربی غایت تمدن بشری ست«.21 از سوی 

کرد:  21. نمونه هایی از این یاوه ها را می توان در این به اصطالح پژوهش های علمی مشاهده 
R. Spencer, The Truth about Muhammad, Founder of the World’s Most Intolerant Reli-

gion (Washington DC, 2006); idem, Did Muhammad Exist? An Inquiry into Islam’s 

Obscure Origins (Wilmington, 2012)., Ibn Warraq, Virgins? What Virgins? (Amherst, 

NY, 2010).  

کــه نشــان دادنــد تصویر  کتــاب خلیفــۀ خــدا( بودنــد 
یخــی منتقل شــده از ایــن دو دولــت تــا چــه میزان  تار
توســط فقهــا، محدثیــن و متکلمــان تحریــف شــده 
اســت. آنهــا در ایــن تاش علمی خود از طریق بســط 
جزئیات َســندی، سکه شناســانه و متون مکتوبی که 
همگــی از قــرون اول و دوم بازمانده انــد، نشــان دادند 
که چگونه مفهوم مشارکت خدا و نیابت از پیامبرش 
گرفته اســت. شاید در  در امر حکومت بر مردم شــکل 
ی اســام در  ابتــدا پرداختــن به دولــت تنک مایه و بدو
کوفه، اساســًا پژوهشی بی فایده و بی اهمیت  مدینه و 
کرونه و هیندز  کــه  کند، اما حقیقت آن  اســت  جلــوه 
کــه زمینه هــای متعــددی از انشــعابات  نشــان دادند 
قدرت و بســترهای ســازنده آن در بطــن جامعه عربی 

کنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. برای مثال  که تا  وجود داشته 
چگونگــی پذیــرش و ارتبــاط برقرارکــردن قبایل بــا مفهوم دولــت متمرکز، 
بــه طــور ویژه در این اثر و کتاب تجارت مکی کرونه بررســی شــده اســت. 
ی قبیله ای بــه علت  کــه جایــگاه زندگــی کوچــرو او مدعــی شــده اســت 
کــه می توانســتند از طریــق تجــارت در رونــد تولیــد ثــروت در  جایگاهــی 
بدنه دولت اســامی داشــته باشــند، بســیار ارتقاء یافته بود. مســئله مهم 
کــه به ویژه در  دیگــر ایجــاد حــس پیوســتگی و یگانگــی در جامعه اســت 
زمینه های اجتماعی و نهادهــای حقوقی/قضایی رخ می نمود. پژوهش 
کرونه را به  در ایــن زمینــه به دلیل خاســتگاه ناپیــدا و مبهم رســم »والء«، 
که چگونه قوانین اسامی، سنت ها  سوی این سؤال مهم رهنموده است 
و قوانین پیشااســامی موجود در جهان عــرب آن روزگار ـ همچون قوانین 
جاهلــی، رومــی و حتــی یهــودیـ  را در خــود هضم کرده اســت؟ ســومین 
کنش بومیان نســبت به آن است و دیگر  موضوع مهم بحث فتوحات و وا

موضوع به ساحت های نظری و عملی قانون و حکمرانی مرتبط است. 

در مجموع می توان گفت که پژوهش های کرونه نشان داد که فرضیۀ شرق
شناســانه رایــج در بــاب ماهیت اســام در قــرون اولیه که ناظــر به روندی 
سیاســی  انقابــات  و  کامــی  ایده هــای  از  یکپارچــه  و  منســجم  کلــی، 
ا ســت، بســیار ساده انگارانه و کلی است. شــاید در بازه  های کوتاه مدتی 
یــخ بتــوان به وجود چنیــن روندی اقرار کرد، اما هویت اســامی  از ایــن تار
در قــرون اولیــه بســیار منازعه  جوتر، جدلی  تــر و البته خاق  تر از آن اســت 
کــه پژوهشــگران ســنتِی آن تصــور مــی  کنند. در ایــن راســتا پژوهش های 
که فارغ از مخالفت یا موافقت با نتیجه آنها،  کرونه نشان داد  موشکافانه 
بایــد بــا جســتجوی بســیار عمیق تــر و جزئی نگرتری بــه تحلیل ایــن دوره 

یخی پرداخت. حساس تار

کــرد که نه تنها در باب بازســازی  در پایــان نیــز به موضوعی اشــاره خواهیم 
یــخ و فرهنگ اســام  یــخ اســام متقــدم، بلکــه در بــاب تحلیل هــای تار تار

شاید در پایان این نوشتار باید 
ضمن ستایش تالش عالمانه و 
مستمر کرونه در بازتولید مفاهیم 
بنیادین تاریخ صدر اسالم، اقرار 
کرد که پیشگامی کرونه در ایراد 
سؤال از این مفاهیم همه پذیر، 
بنیادین و غیرقابل نقد، دریچه ای 
بعدی  نسل های  ما  برای  را 
گشوده است که هنوز راه زیادی 

در پیش خواهد داشت.  
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حقیقتی واحد انکار ناپذیر اســت: بســط رویکرد انتقادی و کاربســت نقد 
آنچه از پیشــینیان، تشکیک ناپذیر قلمداد شده، همیشه حاصل فوایدی 
گسترده است. پاتریشیا کرونه را می توان یکی از سردمداران رویکرد انتقادی 
گــروه کثیری  یــخ صــدر اســام دانســت. تــاش عالمانــه او را گرچــه  در تار
کیت افراطی« خوانده اند، اما چنان کــه از قول ِمرچند نقل کردیم: »  »شــکا
گون  و  کار بســیار دشــواری ا ســت که ]مورخ انتقادی[ از میان بوســتان گونا
متنــوع متــون تاریخی، نوع نگاهی جدید به تاریخ بیابد و آنرا بســط دهد«. 
از منظر سلوک فردی حوصله و دلسوزی عجیب او در پرورش رویش های 
تازه در عرصه مطالعات تاریخ اســام همیشــه مورد ســتایش بوده اســت. 
حرص و عاقه شــدید او به دانســتن پس ــزمینه های اعمال و رفتار امروزین 
جوامع مسلمان، برآمده از عاقه ای ا ست که او به شناخت »تاریخ اندیشه 
کتابی حاصل 30 ســال تحقیق در این عرصه را اخیرًا  اســامی« داشــته و 

منتشر کرده است.24

که مسئولیت یک دانشمند و محقق  با تمام این تفاسیر سؤال اینجاست 
تاریخ که ادعای اطاع از گذشــته های دور را دارد چیســت؟ روشــن است 
که جوامع لیبرال »جستجوگری صادقانه« را پاسخ این سوال می دانند، اما 
پاســخ کرونه متفاوت بود: »اصرار بر تقدم شــواهد بر پیش فرض ها و تن دادن 
به دشواری های رسیدن به نتیجه  ای جامع«. سؤال دیگری که به فعالیت 
کــدام راه برای کاهش  پژوهشــگران مدرن معطوف می شــود این اســت که 
کارســازتر اســت؟  تنــش میان پژوهشــگر تاریخ یــک دین و معتقدان بدان 
که روند همسان ســازی  شــاید در پاســخ به این ســؤال باید در نظر داشــت 
متعارضین که می کوشــید یک ابرروایِت واحد از ســیر وقایع در تاریخ صدر 
اسام را ارائه کند و توسط نسل گذشته مورخان غربی و به سود قرائت اسام 
ســّنی مطرح گردید تمام شــده است. شاید به همین ســبب این ابرروایت 
گنــاه اصلی این رونــد را نباید  بســیار افراطــی و رادیــکال به نظر می رســید. 
بر عهده فراموشــی و تجاهل گزینشــی پژوهشــگران نهاد، بلکــه به کارگیری 
ابزارهای هرمنوتیک و تفهمی در تحلیل تاریخ صدر اســام بســیار کمک 
کــرد تــا شــناخت واقعی و چندوجهی  تری نســبت به ایــن فرهنگ و تمدن 
ارائه شود. از طریق روش های تفهمی، بهتر می توان همزیستی اندیشه های 
گفته  کرد و نا متعارض و همســایگی دشــمنان متخاصم را درک و تحلیل 

پیداست که نقش کرونه در این مسیر بسیار درخشان و ستودنی  است.

شــاید در پایــان این نوشــتار باید ضمن ســتایش تاش عالمانه و مســتمر 
کــه  کــرد  یــخ صــدر اســام، اقــرار  کرونــه در بازتولیــد مفاهیــم بنیادیــن تار
کرونــه در ایــراد ســؤال از ایــن مفاهیــم همه  پذیــر، بنیادیــن و  پیشــگامی 
یچه  ای را برای ما نسل های بعدی گشوده است که هنوز  غیرقابل نقد، در

یادی در پیش خواهد داشت.   راه ز

Muḥammad (Cambridge, 2010).  

یخ اندیشه سیاسی در اسام؛ ترجمه  یر چاپ شده است: تار  24. این کتاب در ایران با مشخصات ز
مسعود جعفری جزی؛ تهران: نشر نامک 1389.

دیگر تعداد رو به فزونی دانشــجویان تاریخ و تمدن اســامی، با بهره گیری از 
ادوات پیشــرفته و قابلیت های فضای مجازی ســمینارها و نشســت های 
کــه دائمــًا در بــاب موضوعاتــی همچــون  متعــددی را تشــکیل می دهنــد 
کریــم، شــواهد تاریخی وجــود پیامبــر)ص( و... بحث  نســخ نویافتــه قرآن 
می کننــد. در عصری که ما از پی آن آمده ایم، این بحث ها صرفًا منحصر 
به شرق شناســان و پژوهشگران متخصص این عرصه بود و حاال مجات 
گیــر عرصه بحث و  پرتیــراژ عمومــی، روزنامه ها و رســانه های پربیننده و فرا
تبادل نظر در باب این موضوعات تخصصی شــده اند. شــاید در ظاهر امر 
ایــن تحوالت »پیشــرفت« قلمداد شــود که جهان پســامدرن به آن دســت 
کنون به هیچ وجه به نفع روند علمی و پژوهشــگرانه  یافتــه، امــا نتایج آن تا
این عرصه تمام نشده است. یکی از مثال های بارز این مضرات تکنولوژی 
که در دهه 1970 و توســط حلقه ای محدود و کم بضاعت از  کتابی ا ســت 
پژوهشــگران، دربارۀ ماهیت مســیحی دین اســام مطرح شــد و به سرعت 
توســط قاطبه اسام شناســان رد و طرد شد. اما در نخستین سال های قرن 
کتابی سرشار از مجعوالت و مدعیات بی اساس منتشر شد  بیست ویکم، 
که همان سخنان سی سال پیش را تکرار می کرد، اما این بار برخاف دوره 
گذشــته که به ســرعت در نطفه خفه شد، اطاعات آن به سرعت از طریق 
گ ها و شــبکه های اجتماعی که تنها محتاج حرفی جدیدـ   رســانه ها، با
کسیم رودینســون در سال 1961  هرچند مجعولـ  هســتند منتشــر شد.22 ما
و همزمان با انتشــار آثار مونتگومری وات، بررســی جامعی بر پژوهش هایی 
نمود که در 25 ســال منتهی به ســال 1961، در حوزه سیره نبوی جریان ساز 
کــرد، امــا در چهــار  بوده انــد و از آن میــان هشــت اثــر برجســته را انتخــاب 
ســال اخیــر و در همــان حــوزه مطالعاتی، می تــوان به ارقامی بســیار بیش از 
هشــت اثر دســت یافــت.23 با هر رویکــردی که با این پدیده مواجه شــویم، 
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