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اشاره
خاورشناس���ان ،آغ���از کتاب���ت در می���ان مسلمان���ان را ق���رن دوم هجری
ً
میدانن���د و عموم���ا نگ���ارش سیره را به هم���ان دوران ب���از میگردانند؛ از
ای���ن رو مطال���ب کتب سیر را چن���دان قابل اعتم���اد نمیشمارند .حتی
محققان���ی چون پاتریشیا کرونه نیز پ���ا را فراتر نهاده ،منابع دیگری چون
سنگنبشتهه���ا و آث���اری از ای���ن دس���ت را در نگ���ارش سی���ره پیامبر و یا
مباحث تار یخ قرآن نا کافی میدانند؛ بنابراین کتاب حاضر را باید بابی
نو در رد چنین رهیافت منفی در سیرهنگاری دانست (مترجم).
ای���ن کتاب که شامل ده مقاله است ،حاصل کنفرانسی در اکتبر ،1997
دانشگ���اه نجمگ���ن 1هلند است ک���ه به منظ���ور بحث درب���ارۀ مشکالت
استف���اده از مناب���ع اصی���ل عرب���ی در درک م���ا از واسازی 2حی���ات پیامبر
اسالم؟ص؟ ،برگ���زار شد .هارالد موتسکی ،ویراستار کتاب ،مسئله اساسی
ً
کت���اب را از یک س���و آن میداند که معموال از نظ���ر بسیاری اسالمشناسان
غرب���ی ،غیرممکن اس���ت شرح حال تاریخ���ی پیامبر؟ص؟ را ب���ا استفاده از
مناب���ع ،بدون نقد آن نوشت و متهم نشد؛ در حالیکه از دیگر سوی وقتی
نق���د منابع صورت گی���رد ،بهسادگ���ی ممکن نیست چنی���ن شرح حالی
نگاشت 3.اما همان طور که مقاالت گوناگون این کتاب نشان میدهد،
نیازی نیست این مسئله را تنها سیاه و سفید ببینیم .بازخوانی متفکرانۀ
ً
منابع ،به ما اجازه میدهد این وضعیت را بسیار خوشبینانه مجددا مورد
ارزیابی ق���رار دهیم؛ بهویژه آنک���ه پروژه واسازی حقیق���ت تاریخی که در
ً
منابع منعکس میشود ،مسئلهای است که بهندرت عمیقا مورد بررسی
ً
4
قرار گرفته ،حقیقتا تا حلشدن فاصله بسیار دارد.
کت���اب به دو بخش تقسیم میشود :بخ���ش نخست با عنوان «پیدایی
سن���ت سیرهنگ���اری» ب���ا مقالۀ ی���وری روبی���ن 5 ،تحت عن���وان :حیات
محمد؟ص؟ و تصویر اسالمی آن ،آغاز میشود .روبین در اینجا بر روایات
متف���اوت از رخ���دادی واح���د در ط���ی عصر مدین���ه تا کی���د دارد و تار یخ
متن���ی 6را بهخص���وص در شرایط���ی ک���ه این روای���ات را میت���وان تصویر
برساختۀ مسلمان���ان از قرن اول هجری خواند ،ردیابی میکند 7.رخداد
1. University of Nijmegen.
2. Reconstruct.
3. P.xiv.
4. P.xvi.
5. Uri Rubin.
6. P.3.
7. P.3.
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دیگـــــــــرنگــــاشـــــــتههـا

سیره پیامبر:
مسئله منابع
پروفسور اسما افسرالدین
ترجمه :رامینا آتشفراز

استاد دانشگاه نوتردام امریکا

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ
و تمدن ملل اسالمی دانشگاه زنجان

چکیده:سي ��ره نب ��وى ؟ص؟ به لحاظ اهميت نظ ��رى و عملى از ديرباز
مورد توجه نويسندگان بوده و کتب بسیاری در این زمینه به رشته تحریر
درآمده اس ��ت .نویسنده در مقاله حاضر کتاب سیره پیامبر را که شامل ده
مقا ل ��ه پیرام ��ون حیات ایشان م ��ی باشد ،معرفی می کن ��د .در راستای این
ه ��دف ،ابت ��دا با به تصویر کشیدن هر یک از بخ ��ش های کتاب ،به بررسی
محتوای مقاله های مندر ج در این بخش ها همت گماشته است.
واژگان کلیدی:سیره پیامبر ،معرفی کتاب.
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خوب 12میداند که در بیانی ناسیونالیستی یا نژادی ،نابهنگام است.

13

ای���ن مفه ��وم مخالف را ب ��ه خوبی میت ��وان دریاف ��ت؛ زی ��را یهودیان در
گذشته با امتناع از ی ��اری پیامبرشان خطا کردند و مسلمانان امروز (در
زمان مقداد .م) از منظر راوی میتوانند با اطاعت از پیامبرشان ،دعوی
تق���وای بیشت ��ری کنند .این برداشت را دق ��ت در دیگر روایات حدیبیه
نی���ز تقویت میکند .روایت ابنهشام 14از این رخداد ،آن است که چون
پیامب���ر؟ص؟ ،اع ��راب و بدویان را ب ��ه حرکت به سوی حدیبی ��ه فراخواند،
برخ���ی تردی ��د کردن ��د .در کت ��ب شیع ��ی این ع ��دم اجابت شم ��اری از
اع���راب و اثبات عدم ایمان ،در تضاد ب ��ا علیبنابیطالب ؟ع؟ مطرح
میگردد که با به خط ��ر انداختن جان خویش به خاطر اسالم ،در حادثۀ
مبیتالفراش ،ایمان محکم خویش را به همگان نشان داد 15.از این رو
تصویرهایی از واقعه حدیبیه بهروشنی در گفتمان تقوا قرار میگیرد؛ در
واقع در این نوع روایات ،قصد 16،تأ کید بر تقوای مسلمانانی است که از
خ���دا و فرمان پیامبرش؟ص؟ اطاع ��ت کردند؛ بر خالف کسانی که چنین
نکردند ،و ربطی به گفتمان نژادی ندارد.
مارکو شولر 17در مقال ��ه «سیره و تفسیر :دیدگاه محمد کلبی دربارۀ یهود
مدین���ه» ،نقلهای کلب ��ی را در ب ��ارۀ برخوردهای پیامبر؟ص؟ ب ��ا یهودیان
عربست���ان بررسی کرده ،میگو ی ��د :چنین نقلهای ��ی در مقایسه با دیگر
آث���ار تفسیری سابق بر او در ق ��رن دوم هجری /هشتم میالدی ،اطالعات
بیشت���ری در ب ��ارۀ مباحث فقهی مسئل ��ه در بر دارد .ای ��ن مطلب به شولر
مذکور که در کتب سیره مشهور است ،به سال 6هجری (628 -627م)
ب���ه وقوع پیوست؛ آن گ���اه که مشرکان مکی ،پیامب���ر؟ص؟ و اصحابش را
از حج ب���از داشتند و ایشان مجبور شدن���د در مکانی موسوم به حدیبیه
توق���ف کنند .روبین تصویر صحنه مش���ورت رخ داده میان پیامبر؟ص؟ و
اصحاب���ش در جری���ان تصمیمگیری را بهخوبی م���ورد مطالعه قرار داده
اس���ت .روبی���ن ،مشورت اصح���اب را فضیلت���ی از فضای���ل 8اصحاب
ب���ه شم���ار آورده ،اما مش���ورت 9را در ح���ل مشکالت نا کاف���ی میداند؛
ب���ا ای���ن همه به گمان م���ن ،روبین آنگاه ک���ه روایتی دیگ���ر از حدیبیه را
نشان���های از گفتم���ان ناسیونالیستی میخواند ،به خط���ا رفته است .در
این روایت دوم ،مقدادبناس���ود به پیامبر؟ص؟ عرض میکند مسلمانان
مانند بنیاسرائیل پیامبرشان را در جنگ ،ترک نخواهند کرد .فحوای
ً
سخن مقداد به سوره مائده ،آیه  5اشاره دارد که ظاهرا اشاره به داستان
10

جاسوسان���ی دارد که در «عهد عتیق» آمده است (ش  .)14-13روبین،
ی مخال���ف اسرائیلیه���ای بد 11،یعن���ی اعراب
سخ���ن مق���داد را مفهوم 
8. Merits.
9. Consultation.
 .10مؤل ��ف واژه (مت���ن ) Contex/را ب���ه ک���ار ب���رده بود که ب���ه گمان م���ا واژه فحوا به گ���وش خوانندۀ
فارسیزبان آشناتر مینمود(م) .
11. Bad Israelites.

98

اج���ازه میدهد به ای ��ن نتیجۀ مهم برسد که مباح ��ث تفسیری و روایی
در کت���ب تفسیری متقدم ،انتزاع ��ی و یا مطابق با اخباری که در روایات
کت���ب مغازی میبینی ��م ،نیست؛ حتی بر عک ��س ،از روایات مغازی نیز
پیشی میگیرد 18.ای ��ن نتیجهگیری شولر ،تمام تحقیقاتی را که ادعایی
برعکس دارد ،به چالش میگیرد.
آدر یان لیتس 19در مقاله «سیره و مسئله روایت» ،با تمایز میان خبر 20که
واح���د لفظی است و روایت که واحد معنایی است ،روشی را از تفسیر
21

سیره و نوشتههای مربوط ارائه میکند .از نظر او ،ارتباط ساختاری میان
ای���ن دو ،چی ��زی را به وجود م� �یآورد که پیوستگ���یاش 22میخواند و به
او اج���ازه میدهد اخباری را ک ��ه میتوانند عالیق عقیدتی را نیز نمایش
12. Good Arabs.
13. Anachronistic.
ّ
 .14ابن هشام؛ السیرة النبویه؛ طبع ّ
سیال زکار؛ ج  ،1بیروت 1412 ،ق 1992/م ،ص.776
 .15احمد بن طاووس؛ بناء المقاله الفاطمیه فی نقد الرساله العثمانیه؛ طبع علی العدنانی الغریفی؛
بیروت 1411 ،ق 1991/م ،ص .117
16. paranetic.
17. Marco Scholler.
18. P.42.
19. Adrien Leites.
20. Report.
21. Tradition.
22. Association.
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دهن���د ،تشخیص دهد .او این روش را با بررسی روایات حدیث نجم

23

به تصویر میکشد .نویسنده ،این روایات را به دو دسته تقسیم میکند:
اول ،روایاتی که به نقش پیامبر وظیفهمند 24 ،یعنی انسانی که رسالتش
در زمانی خاص آغاز شده ،و دوم ،روایاتی که بر نقش هستیشناسانه

25

پیامب���ر ،یعنی پیامب���ری که رسالت���ش از آغاز خلقت مق���در بوده است،
ً
تأ کی���د م���یورزد .من این تمایز آشک���ار را  -که به گواه���ی لیتس عمدتا
برگرفت���ه از تور آندره 26است  -برای برخی اصحاب نیز مناسب میدانم
که تصویرش���ان بهویژه در برخی کتب مناقب متأخر 27تا آنجا اغراقآمیز
میشود که آن اصح���اب هم به طور مافوق طبیعی به صحبت برگزیده
شدهان���د .بناب���ر مداق���ه در نقلهای قدی���م و جدید ،لیت���س قانعکننده،
ثاب���ت میکن���د که «پیامبر وظیفهمن���د» آن برداشتی اس���ت که ابتدا در
می���ان نویسندگان سنی رواج داشت ،اما نویسندگان متأخر اهل سنت
بهتدر ی���ج ای���ن دو برداشت را تلفی���ق کردند؛ حال
آنک���ه شیعی���ان برداش���ت پیامب���ر هستیشناس را
ترجیح دادهاند.
مقال���ۀ گرگور اسشوئلر« 28 ،مغازی موسیبنعقبه»،
در پ���ی بررسی مجدد عنوان به کار رفته برای نوزده
روایت منسوب به موسیبنعقبه (م 141ق758/
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در بررس���ی اسن ��ادی روای ��ات مشاب ��ه تأ کی ��د میکند و وج ��ود تمایالت
عباسیمآبانه منتخب را رد میکند.
ماه���ر ّ
ج���رار ،تحقیق ��ی سودمن ��د را دربارۀ مناب ��ع متق ��دم شیعی حیات
پیامب���ر؟ص؟ به نام «سیرة اه ��ل الکسا :منابع متقدم شیع ��ی درباره سیره
پیامب���ر» عرض ��ه ک ��رده اس ��ت .نخستین م ��دون موثق سی ��ره و مغازی از
آن م���والی کوف ��ی ابانبنعثمان األحم ��ر (م  815-790م) و شاگرد امام
ص���ادق و امام کاظم علیهم ��ا السالم است .مطال ��ب تاریخی منسوب
ً
ب���ه ابان عمدت ��ا در کت ��ب کلینی ،ابنبابو ی ��ه قمی ،طبرس ��ی و مجلسی
وج���ود دارد .تحلی ��ل ّ
جرار از این اخبار ،او را ب ��ه این کشف میرساند که
ای���ن روای���ات از طیف وسیع ��ی از راویان به دست آم ��ده و زبان و سبک
بسی���اری از این نقلها مشابه سب ��ک معاصران ابان ،واقدی و یونس بن
بکی���ر است؛ از این رو ج ��رار نتیجه میگیرد فن 32سی ��ره و مغاز ینگاری
ً
34
نسبتا پیشرفتهای به شکل موضوعی 33و خالصه

خنستنی مدون موثق سریه
و مغازی از آن موالیکویف
ابانبنعامثن األمحر (م 815-790
م) و شاگرد امام صادق و امام
کاظمعلهیما السالم است.

در اوای ��ل ق ��رن دوم هج ��ری /هشت ��م می�ل�ادی در
حج ��از ،عراق و شام رایج ب ��وده است .او مقالهاش
را قاب ��ل قب ��ول ب ��ه پای ��ان میرساند ک ��ه سیرههای
متق ��دم چون سی ��ره ابان ب ��ه سبب شباه ��ت زیاد
محتوایش ��ان ب ��ا روای ��ات سن ��ی ،مح ��و شدهان ��د و
دیگ ��ر ،با امامشناس ��ی متأخر شیع ��ی که بر شأن

م) ،من���درج در پاپیروس آهلوارد 29در برلین ،شماره

35

 1552اس���ت .ارز یابی اسشوئل���ر از اهمیت این پاپیروس در اثر اعتقاد به

رستگ���اری 36خان ��دان پیامبر؟ص؟ (اه ��ل بیت) و دان ��ش مافوق طبیعی

باقیب���ودن مغازی موسی به وج���ود آمده و دسترسی به منابع تازهای که

امامان تأ کید میورزد.

حاوی روایاتی منسوب به موسی است ،این عقیده را برانگیخته است.
ای���ن مسئله ،اسشوئلر را به بررسی مج���دد مقاله ژوزف شاخت 30دربارۀ
مغازی موسی برانگیخت .شاخت در این مقاله مدعی است که نشان
داده تئوری او ،دربارۀ نقل مآثر فقه اسالمی را میتوان به تار یخ اسالم نیز
سرای���ت داد؛ با این حال اکن���ون میتوان نشان داد نقلی که به الزهری،
منب���ع اصلی موسی ،ب���ر نمیگردد و ب���ه زعم شاخت ،جع���ل متعصبان
ضدعل���وی اس���ت ،در روایتی بزرگتر وج���ود دارد .روایت���ی مشابه نیز در
مسن���د الطیالس���ی است که کاملب���ودن حدیث تعص���ب ضدعلوی را
میزدای���د و در آن ب���ه گون���های کوتاه ش���ده ،اسناد نام موس���ی قرار دارد.
بدی���ن ترتیب روشن میشود همیشه از زه���ری نقل نمیکند .اسشوئلر بر
خ�ل�اف ادعاهای شاخت بر وثوق زهری ب���ه مثابه رسم و عقیده متواتر

31

23. Shooting Star:
معنی تحت اللفظی آن ،ستاره ثاقب است (م).
24. Functional Prophet.
25. Ontological Prophet.
26. Tor Andrae.
27. Hagiographic.
28. Gregor Schoeller.
29. Ahlwardt
30. Joseph Schacht.
31. Tradent.
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مقال���ۀ تاملبرانگیز میشائیل لک ��ر« 37 ،آیا قریش با انصار پیش از هجرت
معاه���دهای داشتن ��د» ،بخ ��ش دوم کت ��اب را تح ��ت عن ��وان «وثاق ��ت
تار یخ���ی مطالب سیره» آغاز میکن ��د .لکر ،کثی ��ری از سیرههای پیامبر
متأخر را بررسی کرده ،میان آنها و دیگر روایات حیات پیامبر؟ص؟ ارتباط
برقرار میکند .یکی از چنین حوادثی ،بیعت عقبه است که برخی کتب
سی���رۀ متأخر ،چون سیره شامیه صالح ��ی (م942ق1536-1535/م)،
نش���ر المحاس ��ن ابنالدیب ��اء (م944ق1537/م) و تاری ��خ الخمی ��س
حسین دیار بکری (م990ق1582/م) به آن پرداخته است و نقلهایی
را ک���ه احتمال میدهن ��د امکان هج ��رت پیامبر؟ص؟ به مدین ��ه بیشتر با
ً
مذاک���رات سیاسی هموار گردیده تا مداخل� �های آیندهنگرانه که معموال
در کتب سیره عرضه میشود ،در خود جای داده است .لکر به گونهای
ً
محکمهپسن ��د 38گمان دارد ک ��ه این نقلها نتیجت���ا در روایات معمول
32. Gener:
به گمان مترجم ،واژه «فن» ،از «نوع» ،معادل لفظی این واژه مناسبتر است.
33. Topoi.
34. Schemata.
35. Imamology.
36. Soteriological.
37. Michael Lecker.
38. Plausibly.
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سی���ره ک���ه هج���رت را با بیان���ی کالمی ،حادث���ه مهم تار یخ ص���در اسالم
میدانن���د ،رخ ننمودهان���د .البته ای���ن سخن ،سلسل���های از احتماالت
تفسی���ری را مط���رح میکن���د ،ام���ا ای���ن نقله���ا اشارات���ی ب���ه رقابتهای
فضایلنگاران���ه را نی���ز گزارش میکند؛ 39از ای���ن رو این روایات مخالف
را نی���ز باید نشانگر تالش انص���ار در باالبردن نقششان در حادثۀ تار یخی
ً
هجرت دانست که در نتیجه حاوی ادعای نوعی سابقه 40که سنتا و به
طور عمد ،به مکیهای مهاجر اختصاص داشت ،نیز هست.

دیگــرناگشتهها
حقیقت قابل تصدیق را در دسترس ما قرار دهد.
در مقال���ه «روایت تاریخی حدیبیه» ،آندرئ ��اس گورکه 46در پی واسازی
گ���زارش اصلی حادثه به نق ��ل از عروةبنزبیر است .بدی ��ن منظور گورکه
ب���ه طور دقیق روایات گوناگون حادثه حدیبیه را که از حدیث یا روایت
اصلی به نقل از عروة بن الزبیر نشئت میگیرد ،بررسی میکند :این سه
نق���ل ،از آن ابناسحاق ،معمربنراش ��د و ابواألسود است .این تحقیق در
یافت���ن برداشتی لغوی ی ��ا ادبی مشترک و نیز نشانهه ��ای رسمیتیافتن

هارال���د موتسکی 41در مقاله بلن���د «قتل ابنابیالحقیق :بحثی دربارۀ

بسی���اری از ای ��ن روای ��ات و تمای�ل�ات 47سیاس ��ی کم ��ک میکن ��د .این

ر یشه وثاقت» ،برخی اخب���ار مغازی را به روش پیچیده تحلیل حدیث

مطل���ب ،او را به ای ��ن نتیجه میرساند که تصوی ��ر حدیبیه که به وسیله

42

قدیمیتر ی ��ن مناب ��ع موجود ب ��ه دست ما رسی ��ده است ،نتیج ��ه فرایند

میخوان���د و در آن مداق���ه اسن���ادی را ب���ا تحلی���ل

طوال ن ��ی نق ��ل و انشا اس ��ت .مقال ��ه رابرت.جی.

به تصویر میکش���د که آن را تحلیل اسناد با متن

متن���ی در میآمی���زد .او ای���ن روش را در روای���ات
باقیمانده فراوانی از واقع���های کمتر مشهور درباب
ابنابیالحقی���ق یه���ودی خیب���ری ک���ه ب���ه وسیل���ه
گروه���ی از انص���ار ب���ه قتل رسی���د ،به ک���ار میبرد .با
وس���واس و دق���ت ز ی���اد( 43اگرچ���ه خستهکننده و
کسالتآمی���ز ،چنانکه خود موتسک���ی از آن تحذیر
میده���د) ،مجموعه اسن���اد نقله���ای گونا گون را
تحلی���ل میکند و با تلفی���ق محتاطانه این اسناد با

در اینجمموعه خوراک
فکری بسیاری وجود دارد؛
در حقیقت ارزش باالی
اینجمموعه در این است
که سؤاالیت مهم وخمالف با
روششنایس و حتقیقات
اسالمشناسان مطرح یمکند.

48

هویلن ��د« 49،ارزیابی نوشتهه ��ای آغازین مسیحی
در ب ��ارۀ محم ��د؟ص؟» ،ب ��ه ارزیاب ��ی ارزش تاریخ ��ی
نخستنوشت هه ��ای مسیحی (ب ��ه سریانی) دربارۀ
پیامب ��ر که ب ��ه دو قرن نخست هج ��ری باز میگردد
(200 .1ق815-622/م) ،میپ ��ردازد .پن ��ج تصویر
متمای ��ز از رسال ��ت پیامب ��ر؟ص؟ در ای ��ن روایات رخ
میدهد :محمد؟ص؟ آغازگ ��ر فتوح؛ تاجر؛ پادشاه؛
احیاگ ��ر توحی ��د و پیامب ��ری دورغی ��ن .هویلن���د
است ��دالل میکن ��د :اگ ��ر کسی ب ��ه عق ��ب برگردد،

متون ،موفق میشود به این نتایج مهم دست یابد:

اعوج���اج جدلی آشک ��اری در این روای ��ات شکل گرفته اس ��ت؛ اما این

 .1چه���ار مجموعه اصلی از روای���ات وجود دارد؛ .2
ً
بناب���ر تحلی���ل اسنادی ،ای���ن روایات کام�ل�ا متقدمان���د؛ چنانکه چهار

روای���ات اطالع ��ات تکمیل ��ی و مکرر ب ��رای روایات اسالمی ب ��وده ،چون

طری���ق عمومیدر مجموعه این اسناد گواهی میدهد؛  .3تحلیل متن

ب���ه طور دقی ��ق قاب ��ل مناقشهان ��د .منابع مسیح ��ی را میت ��وان در بحث

نش���ان میدهد تنوع در هر مجموعه روای���ت ،مستقل از یکدیگر است و

واقعبینانه و دارای چارچوب زمانی به کار گرفت.

بنابرای���ن دلیل باید ب���ه منبع مشترک بازگردد 44.بناب���ر نظر موتسکی این
منبع مشترک بای���د در دورهای طی سه دهه آخر قرن اول هجری (هفتم
میالدی) قرار گیرد.
ای���ن روش دقیق و نقد زمانی منابع ،انس���ان را به شک میاندازد؛ البته
نویسن���ده به طور مناسبی بدان اندیشی���ده و آن را عالج کرده است؛ اما
تعج���ب از ای���ن است که اگر ای���ن نتیجه را زمان توجیه کن���د و در اقدام
شوت���وان نیز ضرورت داشته باش���د 45 ،با این
به چنی���ن امری خطیر ،تو 

بنابرای���ن مقایسۀ نظرات اشخاصی چون ژان بارپنکای ��ا 50و زوقنین 51در
یک قرن بعد ،ما را به این حدس میرساند که سنت نبوی؟ص؟ در زمان
ً
حی���ات پنکایا عمدت ��ا شفاهی بوده ،در زم ��ان زوقنین شکل مکتوب به
خود گرفته بوده است.
در مقال���ۀ پایان ��ی «محم ��د؟ص؟ در ق ��رآن :مطالعه کتاب مق ��دس در قرن
بیس���ت و یکم» اندرو ریپی ��ن 52در بحث اینکه آی ��ا شخص پیامبر؟ص؟،
زم���ان و مک ��ان او در تمام قرآن به عنوان یک منب ��ع منطقی در نظر گرفته

ح���ال انسان احساس میکند اج���زای مهم منابع سنتی باید در معرض

53

39. P.164 n.38.
40. Cpriority In Islar.
41. Harald Motzki.
42. Isnad-Cum-Matn.
43. Meticulous.
44. P.231.
45. P.233.

46. Andras Gorke.
47. Tendentiousness.
48. Redaction.
49. Robert G.Hoylands.
50. John Bar Penkaya.
51. Zuqnin.
52. Andrew Rippin.
53. P.301.

ای���ن ن���وع از مداقه سخت قرار بگی���رد تا شالودۀ تار یخ���ی و مثالزدنی از
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ش���ده اس ��ت؟ اش ��اره اصلی به خ ��ود حض ��رت و عصر ایش ��ان است.
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ر یپی���ن میگوی���د :پاس���خ ،بسته ب���ه انتخاب اف���راد در راهب���رد قرائتشان
اس���ت .چنین راهبردی قابل پیگیری است؛ پی���ش از همه با این سؤال
ک���ه خط���اب بهکاررفته در ق���رآن که بنابر نظ���ر ر یپی���ن چهارگونه محتمل
را ممک���ن میدان���د :منحصربهف���رد تو 54 ،ت���و و دیگری 55 ،هم���ۀ شما 56و
آنچ���ه که او اختالل 57،یعنی کار برد ف���رد برای جمع و برعکس میداند،
در زمان���ی که دنیای متن 58چیز دیگری را مط���رح میکند .ر یپین بر این
عقی���ده است که تغیی���ر خطابی ای���ن گونهها به ط���ور رضایتبخشی با
مباح���ث تفسیری توضی���ح داده نمیشود .این مسئل���ه امکان انتقال از
ی���ک موضوع به موضوع دیگ���ر 59را برای ر یپین فراهم م���یآورد که به نظر
او ،ابه���ام نص قرآنی ،آن را (قرآن) ب���رای طبقهبندی خطابها و شرایط
تار یخ���ی پیامبر؟ص؟ دشوار میس���ازد .او به راهبرده���ای گونا گون قرائت
گروههای مختلف م���ردم هم اشاره میکند؛ برای مثال قرائت صوفیان
ک���ه همۀ آن به جنبۀ تار یخی تمرکز ن���دارد .اما میتوان استدالل کرد که
چی���ز تازهای ی���ا بیانی خ���اص در قرآن وجود ن���دارد که خوانن���ده و مفسر
بناب���ر مجموعهای از پیش فرضهایش آن را مناسب بداند .این مطلب
ً
بی���ش از ه���ر چی���ز هرمونیک نصی است ک���ه تماما راجع ب���ه آن 60است؛
و نوشتهه���ای ف���راوان وجود دارد که به نقش خوانن���ده میپردازد؛ از این
ً
رو منطق���ا در محی���ط دینی و توحیدی ع���ام خاورمیانه نسب���ت به دوره
تار یخ���ی خاصی در عربست���ان اشارۀ اولیهای به قرآن وج���ود ندارد .بنابر
مباح���ث پایان���ی ،پیشفرض ر یپین به نوعی غیرمنطق���ی است؛ ز یرا او
به اینکه چطور این اختال لها را حل میکند ،هیچ اشارهای نمیکند.
م���ن این مجموع���ه مق���االت را با اشتی���اق ف���راوان مطالعه ک���ردم و آن را
بسی���ار سودمن���د یافتم .در ای���ن مجموعه خوراک فک���ری بسیاری وجود
دارد؛ در حقیق���ت ارزش باالی این مجموع���ه در این است که سؤاال تی
مه���م و مخال���ف ب���ا روششناس���ی و تحقیق���ات اسالمشناس���ان مطرح
میکن���د .موتسک���ی و همکاران���ش با ارائ���ه روشه���ای نوآوران���ۀ بسیار و
نتیجهگیریه���ای جدی���د ،خط سی���ری ب���رای تحقیقات علم���ی آینده
ترسیم کردهاند که ارزشمندی فراوانشان را انتظار دار یم.

54. Singular you.
55. Dual you.
56. Plural you.
57. Disruptions.
58. Context World.
59. Jumping-off Point.
60. Is All about.
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