نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیرهنگاری دوره معاصر؛
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مطالعهای در سیرهنگاری عباس زریاب خویی
مریم عزیزیان
زینب امیدیان
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چکیده
دهههای 1330تا1360ش ،از دورههای عط سیرهنگاری و بیازخوانی زنیدگانی رسیول
اهلل در اامع ه ایران شیعی است .تحقیقات علمی در دوره ماصر دیین را امیری فیوق
طبیعی نمیدانیت به همین رو سیرهنگاریهای سنتی به اهت آمیخته بودن با خرافات
و آراء کالمی ،پاسخگوی نیازهای آن دوره نبود .بر همین اساس سیرههای متعیددی در
این دوره نوشته شد که مهمترین رویکرد آنها «دنیوی» ساختن دین و ظهور دین اسالم
بود .در این میان ،زریاب خویی ،متفاوت بیا معاصیرانش و متناسیب بیا نیازهیای روز بیه
نگارش سیره پیامبر پرداخت است .این پژوهش برآن است تا با بهره بردن از رهیافت
معناکاوی ،هدف و شیوه خاص تاریخنگاری زریاب در سیره رسول اهلل را تبیین نماید.
در این بررسی نشان داده شد که زریاب دو دیدگاه مخال یعنی عقیده به امر الیتغییر و
تاریخی گرایی غربی را در هد آمیخت و با برقرار کردن نیبتی خاص میان امر قدسیی و
امر تاریخی ،به بومی سازی تاریخنگاری غربی پرداخته است .او با تواه به بر الهی بودن
نبوت رسول اهلل  ،با بهرهگیری از روشهای علمیی و عقلیی ،برخیی از رواییتهیای
زندگانی رسول اهلل را به روش تیاریخی میورد بررسیی قیرار داد و بیه نقید و رد برخیی
مشهورات و خرافات راهیافته به سیره نبوی پرداخت.
واژههای کلیدی :زریاب خویی ،سیره رسول اهلل  ،سیره نگاری ،نقد تاریخی.
 .1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی «تاریخ نگاری زریاب خویی در کتاب سیره رسول ا،

» ،مصوب شورای

پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد است.
 .2استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول).
 .3استادیار گروه تاریخ تشیع ،دانشکده الهیات ،دانشگاه حکیم سبزواریz.omidiyan@hsu.ac.ir .
تاریخ دریافت 9۶/12/01 :تاریخ پذیرش97/02/15 :

maryamazizian@ferdowsi.um.ac.ir
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فصلنامه علمی ی پژوهشی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶
لفحات 120 - 99

در سال 1370ش ،کتابی با عنیوان سریرۀ رسرول اهلل
دکترعبا

از آغراز ترا هجررت ،بیهقلیم

زریاب خویی ،استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران ،به بازار کتاب عرضه شید .در

نگاه اول ،به نظر میرسید این اثر نیز هماننید فیراوان کتیابهیایی باشید کیه در زمینیۀ
زندگانی حضرت محمد

نگاشته شدهاست و احتماال تفاوت چندانی بیا دیگیر متیون

مشابه نداشته یا در بهترین حالت ،همتراز آثار دانشگاهی دیگیری همچیون کتیابهیای
فیاض ،شهیدی ،و زرینکوب باشد ،اما قسمت آغازین کتاب (پی

گفتار) ،تفاوتهیای

ویژ آن را آشکار میسازد.
نویسند کتاب ،برخال

نویسیندگان و تیاریخپژوهیان هیمعصیر و پیی

دو مشییکلۀ اساسییی را در نگییارش زنییدگانی پیییامبر

از خیود،

 ،مطییرح میییکنیید .از نظییر او،

یکی از این دو مشکله نسبت کالم و تیاریخ و مسیللۀ درهیمتنییدگی آن دو ،و دیگیری
تاریخبنیادی یا تاریخی گرایی 1تحقیقات غربی است .زریاب توضیح میدهد که هر کدام
از این دو چه نتایجی را در بازخوانی زندگانی بنیانگذار اسالم به بار مییآورد و سیپس

زاویۀ دید خود را مشخص میسازد .با وجیود ارزشیمندی میتن سریرۀ رسرول اهلل
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

جایگاه برجستۀ ادبی و علمی زریاب ،این کتاب تاکنون (دهیۀ  )1390میورد بییمهیری
واقع شده و همچون دیگر آثار یادشد دانشیگاهی ،در محییط آکادمییک اییران چنیدان
شناختهشده نیست .باوجوداین ،در میان آثار میذکور ،ایین کتیاب تنهیا اثیری بیوده کیه
بالفالله به زبان عربی (با عنوان دراسة تحلیلیة فی السیرۀ النبویرة) ترجمه و منتشر شیده
است .این مقاله قصد دارد تیاریخنگیاری زرییاب خیویی را در ایین کتیاب فهیم کنید.
فهم تاریخنگاری این اثر بیه شیناخت چراییی تولیید آن ،شاخصیههیای الیلی کتیاب،
و میزان پایبندی نویسنده به روش خود یاری میرسیاند .در نگیاه کیالنتیر ،ایین فهیم
به شناسایی هرچهبیشیتر سییر پییامبر

منجیر مییشیود و هیم زواییای بیشیتری از

دیدگاههای مورخان دانشگاهی پایان دهۀ 13۶0ش را نسبت به تاریخ پیامبر
100

و

و مقولۀ

Historicism .1؛ این الطالح در آلمان وضع شد .بر مبنای آن ،سرشت یک امر ( )the nature of a thingدر
تاریخ آن جای دارد و ابدا نمیتوان ابژههایی را که مورّخ پژوهششان میکند ،جدا از تاریخ آنها تعریف کرد
(.)Ankersmit, 1, 2, 4
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مقدمه

از منظری دیگر ،در عصر جدید ،با توجه به چال هایی که تمدن غربی برای هویت
اسالمی مسلمانان ایجاد کردهاست ،ضرورت ارائه و بازنمایی اسالم به زبیانی تیازه کیه
بتواند به این چال ها پاسخ دهد ،بیی

احسیا

از پیی

مییشیود .مشیخص کیردن

رهیافت عقلگرایانۀ زریاب به سیر پیامبر مساهمت شایستهای در ایین بیاره مییتوانید
باشد .به این منظور ،این مقاله پرس

اللی خیود را بیر ایین مبنیا قیرار مییدهید کیه

تاریخنگاری زریاب خویی دربار سیر رسولا،
تاکنون ،پژوه

چه ویژگیهایی دارد.

شایستهای در مورد تاریخنگاری عبا

زریاب لورت نگرفتهاست.

شخص زریاب در برخی مصاحبهها مانند تاریخ نظریة تاریخ تاریخنگاری ،الیول کلیی
تاریخنگاریاش را به دست دادهاست .همچنین ،با وفات وی در سال 1373ش ،آثیاری
چند در بزرگداشت مقام علمی و نقد و بررسی آثار او انتشار یافتهاست .بااینهمه ،سیره
نگاری او در هیچیک از این متون مورد بحث قرار نگرفتهاست .اخیرا در دنیای انگلیسی
زبان ،به تاریخنگاری فارسی ،بهطور عام ،و تاریخنگاری معالر فارسی ،بهطور خیا

از گذشیته مییشیود .میورد قابیلذکیر ،جلید دهیم تراریخ ادبیرات ایرران،

بهسرپرستی چارلز ملویل ،است که در فقراتی از آن ،به تاریخنگاری معالیر فارسیی و
ذیل تاریخنگاران ادبی ،به تاریخنگاری عبا

زریاب خیویی پرداختیه شیدهاسیت .امیا

متلسفانه در این کتاب نیز ،سیرهنگیاری ایین میورخ میورد عناییت قیرار نگرفتیهاسیت
(.)Melville, 421
در این مقاله ،برای فهم چرایی تللیف کتاب سیره و ویژگیهای تاریخنگاری زرییاب
در آن ،از رویکرد معناکاوی استفاده میشود .بر اسا
متن و چرایی تولید آن ،همزمان سه عامل نق

این رویکرد ،در تولید معنای یک

دارند :متن ،نویسینده (نحیو زنیدگی و

پی فرضهای او) ،و بافت کالن فرهنگی و اجتماعیای که وی در آن زیست مییکنید

نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیرهنگاری دوره معالر

توجهی بی

،

(نک .ساسانی .)19۶-182 ،121-118 ،بر مبنای این رویکرد ،ابتدا زندگینامه و زیست
جهان زریاب خویی بررسی میشود تا پی فرضهیا و فضیایی فکیری و فرهنگیی کیه
سالهای پایانی دهۀ 13۶0ش نگاشته شد ،اما به عللی انتشار آن تا 1370ش به تلخیر افتاد
 .1این کتاب در 
(زریاب ،سیر رسول ا.)8 ،،
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دین روشن میسازد.1

از آن رو اهمیت دارد که تمام مناسبات نویسنده با بافت کالن اجتماعی و فرهنگی زمانه
و متون دیگر در این کانون جلوه مینماید .شناخت و فهم این مناسبات ،تاریخنگاری و
درنتیجه ،چرایی نگارش کتاب را روشن میسازد .ازاینرو ،ابتدا زندگی و زمانۀ زرییاب
بررسی و سپس ،متن او تحلیل میشود.
زندگی و زمانۀ عباس زریاب خویی

دهههای  1310و 1320ش ،همزمان با دهههای دوم و سوم زندگانی عبیا

زرییاب

(1373-1298ش) بود .آموختن قرآن در کودکی و تحصیل علوم دینی در خیوی و قیم
بنیانهای اندیشۀ دینی میرزاعبا

جوان را مستحکم ساخت (خروینگرار .)23 ،20 ،در

دور رضاشاه ،فرنگیمآبها با حمایت از پهلوی گمان میکردند تغییرات راهری ،ورود
تشکیالت جدید ،و منع اجرای مراسم مذهبی ایران را همتیراز غیرب خواهید کیرد .در
مقابل ،قشر متعصب سنتی این تغیییرات را سیرآغاز محیو یکپارچیۀ دیین مییدانسیت.
نخستین نتیجۀ شکا
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

و آن ،رشد چشمگیر عالقههای مذهبی و گرای های دینی توأم با تعصب در ایران بود.
درواقع ،این گرای ها عکسالعملهایی به دو جریان بود :نخست ،همانگونه که اشاره
رفت ،واکنشی به فشار حکومت رضاشاه ،و دوم ،سدی در برابر تبلیغات شدید و نفیوذ
افکار کمونیستی تلقی میشد که بهلورت چشمگیری درحیالگسیترش بیود (زرییاب،
مقاالت زریاب371-370 ،؛ موحد ،سایت مجلۀ بخرارا .)1در ایین فضیا ،تحصییل علیوم
حوزوی میرزاعبا

جوان و بافراست را با علوم دینی و سنتی کامال آشنا و عقید دینی

را در وجود او نهادینه کرد .درعینحال ،مجالست با سنگلجی و گیروه فضیالی جیوان
نواندی

مذهبی ،از جمله مشکور و دان پیژوه ،سیبب شید او در گیروه قشیر سینتی

متعصب قرار نگیرد (همان جا؛ خوینگار .)13 ،آنچه بسیار جلوه میکند ،نهادینیه شیدن
« .1شب عبا
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عمیق میان جدیدها و قدیمها ،پس از سقوط رضاشاه رهور کیرد

زریابخویی» عنوان لدوپنجاهوچهارمین شب از شبهای مجلۀ بخارا بود که عصر چهارشنبه،

 14اسفند 1392ش ،با همکاری بنیاد فرهنگیهنری ملت ،دایر المعار بزرگ اسالمی ،بنیاد موقوفات
دکترمحمود افشار ،و گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار در محل کانون زبان فارسی برگزار شد .دکترمحمدعلی موحد
اولین سخنران این جلسه بود .آدر سایتhttp://bukharamag.com/1392.12.4880.html :
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زریاب به آن متعلق بود ،شناخته شود .در پایان ،متن کتاب تحلیل میشود .تحلیل میتن

همراه او بود.
در فاللۀ سالهای  ،1334-1324زریاب ضیمن خیدمت در کتیابخانیۀ مجلیس -
بهعنوان فهرستنویس نسخ خطی -و بعدها ،در کتابخانۀ مجلس سنا ،به تحصییل در
مقطع لیسانس در دانشگاه تهران ،آموختن زبانهای خارجی ،نگارش مقاله در نشریههای
علمی و ادبی ،و تدریس در مدرسۀ سپهساالر مشغول بود .حضور در کتابخانه ،زریاب
جوان را با مصححان نسخ خطی و ادبای بیطر

و اندکی بعید ،بیا محمید قزوینیی و

سیدحسن تقیزاده پیونید داد (اتحیاد35۶-354 ،335/10 ،؛ الیفهانی .)2۶ ،همیۀ ایین
شخصیتها در زندگی و جایگاه اجتماعی او تلثیری ماندگار بر جای گذاشتند ،بهگونیه
ایکه غالب پژوه های معالر ،او را در زمر مردان ادبی لحاظ مییکننید (
 .)421دوستی و معاشرت زریاب جوان با ادیبان بیطر

Melville,

سنتگرایی چون پرویز ناتیل

خانلری و مجتبی مینوی در رویکرد علمی و بیطرفی سیاسی وی مؤثر بود .این گیروه
از ادبا مخالف سیاسی کردن ادبیات و سو اسیتفاده از هنیر و ادب در راسیتای اهیدا
پیامهای سیاسی بهندرت در نگاشتههایشان جلوه میکرد .1ازدیگرسو ،آشنایی با تقیزاده
و قزوینی ،عبا

جوان را به دنیای وسیعتر مطالعات شرقشناسی ،منابع ،و علم غربیی

آگاه کرد (افشار.)1048 ،
در  1330تا 1350ش (مصاد

با سی تا پنجیاهسیالگی زرییاب) ،شیاه بیا حکومیت

استبدادی خود و اتکا بر اقتصاد تکمحصولی نفت ،در پی اجرای سریع نیوگرایی بیود،
اما بهعلت حمایت آمریکا و غرب از او در کودتیای  ،1332مشیروعیت کیافی نداشیت
(میرسپاسی ،تأملی در مدرنیتة ایرانی .)1۶1-1۶0 ،این دورهها نقطههای عطفی در تیاریخ
فکری ایران به حساب می آمد .با رهور نویسندگان نوآور ،بهویژه ادیبان زن ،و پییدای

نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیرهنگاری دوره معالر

ایدئولوژیک بودند .آنها بیشتر به سرشت زیبیاییشیناختی اثیر خیود عالقیه داشیتند و

سبکهای جدید ،ادبیات رونقی تازه مییافت .ترجمۀ آثار خارجی ،کتابخوانی ،و نشر
کتاب رونق فراوان یافت و بر شمار خوانندگان ایرانی افیزوده شید .مراکیز و نهادهیای
همیندلیل ،فعالیتهای این ادیبان مورد مخالفت دولت نبود .آنها محفلها ،انجمنها ،و مجلههای گوناگونی
 .1به 
داشتند .سرپرستی عمد دانشکدههای ادبیات دانشگاهها هم برعهد ایشان بود (بروجردی.)77-73 ،
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تعلقخاطر زریاب به مسللۀ میذهب در عنفیوان جیوانی اسیت کیه تیا پاییان عمیر نییز

شناختی شکل گرفت .سرانجام آنکه بازگشت بسیاری از استادان جوان از خیارج رواج
معیارهای تحقیقی دانشگاهی را بهبود بخشید (بروجردی .)198-197 ،در همین عصیر،
در روند کشاک

تجدد و سنت ،نسلی از روشنفکران مذهبی ،همچون علیی شیریعتی،

رهور کرد .این نسل با قشر مذهبی روحانی و روشن فکیران غیرمیذهبی چنیدین وجیه
تشابه و افتراق داشت .اسالم شیعی ،سرچشمۀ الهامبخ

ایشان بود .این روشینفکیران

مذهبی ،ازیکسو در تالش برای غبارزدایی از تاریخ و مییراث میذهبیشیان ،روییاروی
قشری متعصب و همزمان ازجهتدیگر ،بهسبب حماییت از بیومیگراییی و تلکیید بیر
نیروی الهامبخ

دین و تشیع ،در برابر جنب

دستگاه دولتی ،و مهمتر از آن ،چال

غیرمذهبی فعال ،بهویژه کمونیستهیا و

فکری غرب قرار گرفتند .مهمترین رویارویی این

گروه ،با غیرب و اییدئولوژیهیای گونیاگون آن بیود (همیان154-153 ،؛ میرسپاسیی،
روشنفکران ایرانی و مدرنیته.)14-13 ،
در این سالها ،در کنار رشد عالیق و تعصبات میذهبی ،نگیرش و گفتمیان مخیالف
غربزدگی نس مییافت؛ نگرشی که در ضدیت با شرقشناسی و خودباختگی در برابر
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

غرب ،بر بومیگرایی تلکید میکرد .نسل نورهور ،برخال

نسل پیشین ،اعتقیاد داشیت

عامل افول اجتماعی ،غربزدگی است .متفکران این نسل ،بیرخال

دانشیورانی چیون

فروغی ،قزوینی ،تقیزاده ،و مینوی ،شرقشناسان و ایرانشناسان غربی را چندان گرامی
نمیداشتند .آنان ،با اثرپذیری از محققانی چیون یونیگ ،پییاژه ،و سیارتر ،میدعی در
علمی باالتری بودند و به شیو دان پژوهی پوزیتیویستی محققیانی نظییر غیالمحسیین
لدیقی و قاسم غنی خرده گرفتند .روشن فکران این نسل ،در سایۀ عواملی چون شیک
فلسفی غرب به خوی  ،رهور گفتمان غربزدگی در ایران و جهیان ،پییدای
های ضداستعماری ،و دگرگونی سریع جامعۀ خود ،کوش

جنیب

کردند مرزهای مییان خیود

شرقی را با غرب از نیو سیامان داده و تعرییف کننید (بروجیردی200-197 ،89-88 ،؛
هودشتیان .)183 ،با اثرگذاری نظریات جالل آلاحمید و علیی شیریعتی ،دییدگاههیای
104

«غربزدگی» و «بازگشت به خویشتن» به دو گفتمان چیره و مسیلط لیحنۀ اندیشیهای

ایران در این دههها تبدیل شید (بروجیردی1۶3-1۶2 ،؛ میرسپاسیی ،ترأملی در مدرنیترة
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آموزشی علوم اجتماعی مدرن تلسیس شید و سیبک تیازهای از نثیر فلسیفی و جامعیه

و رویکردهای پس از انقالب نیز عمیقا اثر گذاشت.
در این برهۀ زمانی ،عبا

زریاب ،با مطالعات شخصی فراوان و حضیور در مجیامع

علمی مرتبط با علوم دینی ،تاریخ ،ادبیات ،و منبعشناسی ،محققی تمامعیار شده بود .در
 ،1334وی بهواسطۀ معرفی تقیزاده ،بور

تحصیل دور دکتری در آلمان را به دست

آورد .زریاب پس از پن سال تحصیل در رشتههای تیاریخ ،علیوم و معیار

اسیالمی،

فلسفه و فرهنگ تطبیقی در آلمان ،به اییران بازگشیت (اتحیاد381-380/10 ،؛ تفضیلی،
یکی قطره باران۶-5 ،؛ خوینگار .)14 ،دکتر زریاب بهدعوت والتر هنینگ ،بیهمیدت دو
سال (1343-1341ش) در دانشگاه برکلی کالیفرنیا تدریس کرد ،اما درخواست هنینیگ
را برای تدریس همیشگی با نیت خدمت به وطن ،اجابت نکرد (همان جا؛ زریینکیوب،
خاموشی دریا .)290 ،تحصیل در غرب او را به روشهای جدید علمی و رهیافت عقیل
گرایانه مجهز ساخت و نگرش انتقادی را در او شکل داد .در این زمان ،او ترکیب ژر
بعد ،زریاب خویی بهعنوان استاد و سپس ،مدیر گروه رشتۀ تاریخ ،در دانشگاه تهران به
تدریس پرداخت (کیوانی11 ،؛ اتحاد.)382/10 ،
در بافت کالن فرهنگی این دوره ،زریاب را باید ضمن پیوستگی با ادبیای بییطیر
سنتگرا ،ذیل روشناندیشان مذهبی و دانشگاهیانی قرار داد که به بومیگرایی دانی

و

بازگشت به خویشتن اعتقاد داشتند (فصیحی .)2۶۶ ،در مورد زریاب ،ایین اعتقیاد هیم
نتیجۀ تلثیر فضای اندیشهای آن زمان و هم متلثر از معاشرت با تقیزاده بود .هملحبتی
با تقیزاده ،حساسیت زریاب را به هویت فرهنگی و دینی ایران و نگاه انتقادی به غرب
دوچندان کرد« .تقیزاد اول» نمایند نسل شیفتۀ غیرب بیود کیه هماننید جبهیۀ ملیی،
مصدق ،و شاه از حضور مذهب در عمق جامعه غفلت ورزید .اما نسل زرییاب پیس از

نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیرهنگاری دوره معالر

و متناقضی از سنت و غرب ،عقل و نقل شده بود (شیفیعی کیدکنی .)45 ،از  1345بیه

سرخوردگی از غرب ،به اهمیت اسالم و تشیع ،بهعنوان ارکان ملیت و فرهنیگ اییران،
معتقد شد .زریاب جامعۀ ایرانی دهۀ  1330را به تخممرغ و جریانهای روشنفکری آن
زمان را ،به پوستۀ ناز این تخممرغ و دین را ،به محتویات داخلی آن تشبیه کرده است
(زریاب ،تاریخ نظریة تاریخ تاریخنگاری .)79 ،72 ،به نظیر مییرسید ایین برداشیت و
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ایرانی .)2۶0-199 ،170-1۶5 ،رهیافتها و نگرشهای این روشناندیشان بر دیدگاههیا

زریاب ،همانند دوستان ادیب بیطیر

سینتگرای خیود و بیرخال

روشین فکیران

مذهبی متعهد ،به آمیختن علم با ایدئولوژی و آرمان وقعی نمینهیاد .از نظیر او ،تیاریخ
برای خودِ تاریخ اهمیت داشت (اتحاد .)343/10 ،بااینحال ،وی نیز برای سازش مییان
اندیشۀ شرقی با علم و عقل غربی تالش کرد و به نقد غرب هم پرداخت .اسالم بیرای
زریاب هم ،مانند روشنفکران مذهبی ،سرچشمۀ حقیقت بود .درعینحال ،او از خوان
انتقادی میراث دوران اسالمی واهمه نداشت (زریاب ،تاریخ نظریة تاریخ تاریخنگراری،
27-25؛ نیز نک .ادامۀ متن) .وی در مخالفت بیا جنیب
متعصب ،هر دو گروه را سادهاندی

غیرمیذهبیهیا و قشیریهیای

میخواند ،چراکه از نظر او ،تجربه نشان داده بیود

تعلیم الول جدید ،ریاضیات و تغییر لبا  ،دین و مغز مردم ایرانی را تغییر نیداده بیود
(زریاب ،مقاالت.)371-370 ،
همانگونه که گفتمان بومیگرایی قسمتی از رسالت خود را غربشناسی میدانست،
زریاب نیز تالش کرد نه یک نگاه ایدئولوژیک به غرب ،بلکه یک نگرش واقیعبینانیه از
آن را ارائه دهد .او ،متناسب با حوزههای تخصصی خیود ،از طرییق ترجمیه و تیدوین
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

مقاالت دایر المعارفی ،قسمتی از میراث علمی غرب را در اختیار فارسیزبانان قرار داد.
ترجمۀ تاریخ فلسفة ویل دورانت پس از کتاب سیر حکمرت در اروپرا ،مهیمتیرین منبیع
آشنایی ایرانیان با فلسفۀ غربی بود (خوینگار .)8 ،نگاشتههای زریاب در فلسفۀ تاریخ و
مباحث نظری تاریخ هم دانشجویان تاریخ را با نگرشهای بهروز غرب در علیم تیاریخ
آشنا میساخت .به نظر میرسد تحت تلثیر این فضا و نیز در واکن

روشنفکران دهۀ  13۶0بود که زریاب به نگارش کتاب سیرۀ رسولاهلل

به بحثهیای داغ
پرداخت.

با وقو انقالب اسالمی ،بهرغم کارشکنیهای بینالمللیی و جنیگ تحمیلیی ،عامیل
اسالم و مذهب برای بسیاری از متفکران به عنوان بیدیلی قدرتمنید در برابیر حضیور و
تهاجم همهجانبیۀ غیرب مطیرح شید .همچنیین ،بیا رشید بحیثهیای زبیانشیناختی،
پساساختارگرایی ،پسااستعماری ،اروپامداری ،نقد روشنگری ،و نسبیتباوری فرهنگیی،

10۶

مسللۀ چال

علم جدید با دین کماکان بیه قیوّت خیود بیاقی مانید (بروجیردی25۶ ،؛

میرسپاسی ،تأملی در مدرنیتة ایرانری .)315-2۶1 ،از جملیه مباحیث داغ در ایین زمینیه،
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تجربه ،او را از جریان عمد روشنفکری زمانۀ خود دور میساخت.

نوپوزیتیوستی و «ابطالپذیری علم» پوپر در برابر «تاریخیگری» هگل و مارکس بود .این
مسائل یک سلسله گفتگوهای بحثبرانگیز میان الحاب علم و فلسفه در ایران ،به ویژه
رضا داوری اردکانی و عبدالکریم سروش ،پدید آورد .مدافعان هگل ،نیچه ،و هایدگر بر
چال های هستیشناختی مدرنیسم ،انحطاط اخالقی غرب ،و ضرورت بهرهگیری غرب
از تفکر شرقی برای رهایی از بنبست خود پای میی فشیردند (بروجیردی.)244-237 ،
افزونبراین ،پوزیتیویستهای ایرانی هم بر ابطالپذیری علم و ضیرورت بیهروز شیدن
حوزههای علوم دینی از طریق استفاده از روشهای نوین علوم اجتمیاعی و طبیعیی در
فهم دین و معرفت دینی تلکید میکردند (همان2۶1-243 ،؛ امانیان .)151-130 ،تمیامی
این بحثها و جدلها تا حدود زیادی نتیجۀ چالشی بود که تحیوالت علمیی و عقلیی
مدرنیتۀ غرب پدید آورده بود.
عبا

زریاب و نیز شماری از روشناندیشان مذهبی از عواقب پذیرش هیر ییک از

آگاه بودند .آنان با تللیف چند کتاب در شرح حال پیامبر
زمانۀ خود واکن

و ائمه

به مناقشیههیای

نشاندادند .زریاب برای پاسخ به مشکلۀ رابطۀ سنت و دین با علم و

عقل مدرنیته به حوزههای فلسفی ،فقهی ،و کالمی (زمینههای اللی مناقشات روز) ،بیه

این علت کیه زمینیۀ تخصصیی وی نبیود ،وارد نشید .درعیوض ،او بیا نگیارش سریرۀ
رسول اهلل

از طریق حوز تخصصی خود (تاریخ) به این چال

این اثر نو پاسخ زریاب و درنتیجه ،هد

پاسخ داد .تحلیل متن

تولید متن را نشان میدهد.

تحلیل متن

چنانکه اشاره شد ،هد
محمد

عبا

زریاب از بازخوانی و بازنگاری زنیدگانی حضیرت

نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیرهنگاری دوره معالر

این دیدگاهها (پوزیتیویستی ،ابطال پذیری علم و تاریخباوری) در خوان

دینی به خوبی

به نوعی پاسخ به دشوار زمانۀ خوی  ،یعنیی تقابیل سینت و مدرنیتیه ،بیود.

زریاب برای حل این چال  ،با پذیرش گفتمان بازگشت به خویشتن ،بیه بیومیگراییی
روشها و نگرشهای غربی در بازخوانی زنیدگانی پییامبر
پی

پرداخیت .او در ابتیدای

گفتار ،به تصمیم عدهای از دوستان خود برای تللیف یک دوره کتاب در شرح حال
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مفهوم غرب (بهعنوان یک کلیت یکپارچه یا تکیههیایی مجیزا) و روییارویی نظرییات

پیامبر

عصر ما و اجابت درخواستهای فکری و معنوی مردم زمان ما» بودهاست .در این میان،
امر مهم نگارش زندگانی حضرت محمد
سیر نبی

را ،به سبب سالها تدریس تاریخ اسیالم و

 ،به او محول کردند (زریاب ،سیرۀ رسرولاهلل

 .)9 ،ایین مسیلله ،دغدغیۀ

بازگشت به خویشتن را نزد آن گروه بازتاب میدهد.
در ادامه ،نویسنده ابتدا به معرفی و نقد تحقیقات پیشین پرداخته و سپس ،دییدگاه و
روش خود را شرح دادهاست .این بخ  ،نگرانیهای زریاب را از آسیبهایی که روش
و دیدگاه غربی متوجه هویت دینی و فرهنگی مسلمانان میکند و نیز ،شرح بومیگرایی
دان

غربی توسط او را آشکار میسیازد .او تحقیقیات پیشیین را در دو دسیتۀ بیزرگِ

قابلتقسیم به دستههای کوچکتر معرفی میکند .زریاب کتابهای مسلمانان را ،از قرن
دوم تا زمانۀ حاضر ،در دستۀ اول و تحقیقات غیرمسیلمانان و غربییان را در دسیتۀ دوم
جای میدهد .از نگاه زریاب ،نویسندگان لیدر اسیالم بیه تعصیبات قیومی و قبیلیهای
آمیخته بودند و هر چه زمان جلوتر آمده ،اهوا  ،نحل ،و عقاید فرقیهای در کتیب سییره
بیشتر وارد شدهاست (همان جا) .زریاب به زیبایی چگونگی تغیییر خیوان

نویسیندگان

سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

غیرمسلمان ،به ویژه اروپاییان ،را از قرون وسطا تیا دور معالیر تولییف مییکنید .او
توضیح میدهد که از قرن 19م ،با تزلزل ایمان دانشمندان به اولیای کلیسا و رشد شییوه
های تحقیق علمی دربار اسناد و مدار

و به طور کلی ،بسط تاریخنویسی علمی ،بیشتر

آرای خصومتآمیز و آلوده به تعصب از کتب تاریخ اسالم و پیامبر

کنار رفت (همان،

 .)10اما زریاب نتای این دیدگاه علمی غرب را خطرآفرین میداند .او توضیح میدهد:
در کنار این دستاوردهای علمی ،خطر دیگری به نام «دنیوی سیاختن» دیین در
این کتابها راهر شد که بشارت تحقیق بیطرفانۀ علمی را در مطالعۀ ادییان و
ازجمله دین اسالم ،به یل

مبدل میساخت .از نظر طرفداران این دیدگاه ،امیر

فوقطبیعی وجود نداشت و شناخت هر چیز در تاریخ و گسترش آن امکانپذیر
است که همان خطر «تاریخنگری» یا «تاریخبنیادی» است .بر اسا

این نگرش،

دین مانند سایر شئون اجتماعی ،امری طبیعی بیوده و منشیل و مبیدائی از قبییل
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تر  ،منافع اخالقی و اسا

اقتصادی و غیره دارد .نتیجۀ خطرنا این دیدگاه،

تزلزل ایمان و عقیده در کسانی است که شایق خواندن سییر بزرگیان دیین و
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و ائمه

اشاره کرده که هد

همۀ آنها «به نحیوی پاسیخگویی بیه نیازهیای

خطر دیگر «تاریخنگری» یا «تاریخبنییادی» ،سیقوط در ورطیۀ نسیبیت امیور و
مخصولا اخالقیات است .بنا بر این دیدگاه ،حقیقت ثابیت و الیول اخالقیی
مطلق ،آنطور که ادیان ادعا میکنند ،وجود ندارد (همان.)11 ،10 ،

نقیید زریییاب از نتییای نگییرش غربییی («تییاریخبنیییادی» و «دنیییوی سییاختن» دییین)
شبیه انتقادات دیگر متفکران ایرانی معالرش ،متوجیه ضیعفهیا و فسیادهای اخالقیی
و اجتماعی غرب مییشیود .نویسیند سریره ،بیا اسیتداللهیای بیاال ،نتیجیه مییگییرد
نگرش تاریخی به دین الزم است ،اما کافی نیست .دین را نمیتیوان و «نبایید» فقیط در
شکل یک پدید تاریخی محض مطالعه کرد .وی سپس ،ویژگییهیای روشیی خیود را
برای مطالعۀ دین شرح میدهد .روش اتخاذی زریاب نیز ،مانند بیشتر متفکیران شیرقی
معالرش ،تالشی برای بومیگرایی علم است که در آن ،روش علمیی غربیی و عقیید
شرقی تلفیق میشود .زریاب بحث روشی خود را از تقسیم امور بیه طبیعیی ،میادّی ،و
امور طبیعی در عالم طبیعت و امور انسانی ،ازجمله تاریخ ،بنا به طبیعت زمیانی
خود دائما در تحر و تجدد و سیالن هستند .اما اموری کیه میادّی و طبیعیی
نیستند در معرض کون و فساد نیستند و لیرورت ندارند .بلکیه وجودشیان از
اول ثابت و پابرجاست و دچار گشت و تغییر نیستند.

زریاب همانند یک مورخ تمامعیار به خوانند خوی

تلکید میکند که من در تحقیق

خود این امر را مفروض گرفتهام و اثبات آن مربوط به علم الهی و مابعیدطبیعت اسیت

(زریاب ،سیرۀرسولاهلل

.)12 ،

ذات خداوندی ،که از مادّه و ترکیب مبراست ،ابدی و الیتغیر است .قوانینی که
به حکم خداوندی بر جهان و عالم طبیعت حیاکم اسیت نییز ابیدی و الیتغییر

نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیرهنگاری دوره معالر

فرامادّی شرو میکند:

است .سنتها و قوانینی مانند قانون حرکت ،تکامل و گسترش امور طبیعیی ،و
قانون علیت از جهت انتساب به ذات باری ثابت و ابدی است کیه قابیل تغیییر
نیست .ادیان الهی نییز ماننید ایین قیوانین از جهیت انتسیاب بیه ذات خیدای
بلندمرتبه ثابتاند ،اما از جهت وجود در طبیعت و اجتما انسانی ،تابع مقررات
طبیعت و پیرو حرکت ،گسترش و استمرار هستند .چراکیه هرچیه در طبیعیت
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تاریخ رهور ادیان هستند (همانجا).

قوانین آن است .پس مورخ ادیان الهی باید دو دید باریکبین داشته باشد که با
یکی به جهان غیب و اراد الهی در پس تمام حوادث بنگیرد و بیا دیگیری بیه
عالم محسوسات و قوانین حاکم بر آن نگاه کند (همانجا).

زریاب ،هم در برابر مورخانی که قائل به بُعید الهیی زنیدگانی حضیرت رسیول
نیستند و هم در مقابل قشری گرایانی که تمام جنبهها و ابعاد زندگانی ایشیان را الهیی و
جدای از قوانین طبیعی میدانند ،لیفآراییی مییکنید .او ایینچنیین موضیع خیود را
مشخص میسازد:
بخشی از زندگانی حضرت

 ،به عنوان پیامآور وحی ،و انتساب پیام و دیین

به حق تعالی ثابت و برتر از زمان و مکان و تبیدیل اسیت .درمقابیل ،زنیدگانی
ایشان از جنبۀ طبیعت ،مانند تمام بشرهای دیگر تلقی مییشیود کیه از پیدر و
مادری متولد شده ،رشد و بلوغ داشته ،ازدواج کیرده و سیرانجام وفیات یافتیه
است (همان.)13 ،

در این میان ،او به مشکلۀ مهم امور خارقالعاده و معجزات نیز پاسیخ مییدهید ،امیا
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

خاطرنشان میکند که این توضیح ناشی از عقید اوست:
امور خارقالعاده و کرامات دو روی سکۀ ازهم جداناشدنیاند .یکی جنبۀ الهیی
آن است که «ما معتقدیم هیچ امری خارج از اراد او وجیود نیدارد» و دیگیری
جنبۀ طبیعی آن است که «من معتقدم» تمام خوارق عادات منتسیب بیه انبییا از
جهت مادی و طبیعی قابل تعلیل و توضیح است؛ و اگر ما در تعلییل بعضیی از
آنها ناتوان باشیم ،مانند بسیاری از امور طبیعی دیگیر ،ناشیی از نیاتوانی عقیول
ماست .بااینوجود ،سعی دارییم مطیابق بیا میدلول آییات شیریفه و پرهییز از
«توجیهات» دور از ذهن ،این معجزات را به وجهی «توجیه کنیم» که بیا قیوانین
راهری طبیعت مطابقت داشته باشد (همانجا).

با این توضیحات ،زریاب با فراست و زیرکی ،از خطرات احتمالی افتیادن در ورطیۀ
کالم و دور شدن از ساحت تاریخ آگاه اسیت و از ایینرو ،بالفالیله تیالش مییکنید
110

مرزهای اهتمام خود را ،بهعنوان یک مورخِ معتقد ،از محقق علم کالم جدا سازد:
اما «این توجیهات» به مناسبت معجزاتی مطرح خواهد شد که در سیر حضرت
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است ،مانند دین و تاریخ ،بنا به اراد ازلی خداوند ،مقهور طبیعت و محکوم بیه

مربوط نیست ،لر نظر خواهم کرد ،چراکه جز مسائل و مباحث علم کیالم
است و در چارچوب مسائل تاریخی و سیره قرار نمیگیرد (همانجا).

به سبب پیروی از همین روش بود که زریاب در کتیاب  ،از اِسیرا و معیراج سیخن
نگفت .در ادامه الزم است میزان پایبندی نویسنده به روش خود در بیومیسیازی روش
تاریخبنیادی از طریق تحلیل جمالت ،روایتها ،و واژگان بررسی شود .عبیا
در کل کتاب ،به روش خوی

زرییاب

پایبند است و این بر استحکام و ارزش متن او میافزاید.

اتخاذ روشی روشن و مستحکم او را از تناقضگوییهای روشی برخی از همعصران ،
همچیون زریینکییوب ،در پیرورش اییید بازگشیت بییه هوییت خویشییتن ،مییرهانییید
(منصوربخت و رفعتیپناه .)121-107 ،تسلط زریاب خویی بیر قررآن ،منیابع تیاریخی،
اشعار ،و نیز شیوههای غربی در نقد روایات ،او را در رسیدن به هید

بیومیگراییی و

بازگشت به خویشتن ،یعنی نگریستن با دو دید عقیده و علم (شرقی و غربی) به سییر
پیامبر

به نیازهای مسلمانان معالر زریاب سبب ترجمۀ کتاب به زبان عربی در بییروت ،تنهیا
چهار سال پس از تللیف آن ،شده باشد (مقدمۀ ناشر و مترجم شیفتگی آنیان را بیه ایین
روش بهروشنی نشان میدهد .نک .زریاب ،دراسة تحلیلیة فی السیرۀ النبویة.)14-5 ،
ازسویی دیگر ،به نظر میرسد زریاب با اتخاذ ایین روش ،آگیاه بیوده کیه از نظرگیاه
لرفا علمی در تاریخ (طبیعی نگریستن لر
دلیل ،او عامدانه عنوانی غیرتاریخی برای کتاب

به پدیدهها) عدول کردهاست .بیه همیین
برگزیدهاسیت .او بیرخال

برخیی از

معالران دانشگاهیاش ،چیون شیهیدی ،از عنیوانهیای «تیاریخ»« ،تیاریخ تحلیلیی» ،و
«محمد»

استفاده نکرده و نام سیرۀ رسول اهلل

کتابهای تاریخ تحلیلی اسالم [از شهیدی] ،محمد
شهیدی] ،و سیمای محمد

از والدت تا وفات [از خراسانی و

[از شریعتی]) .عنوان کتاب زریاب آشکارا نشان مییدهید

عنصر عقیده به وحیانی بودن پیامبر
هد

را به کار بردهاست (نک .عنوانهیای

نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیرهنگاری دوره معالر

یاری می رساند .به نظر میرسد استحکام و سودمندی چنین روشی در پاسیخ

در کتاب ساری و جاری اسیت .شیاید زرییاب

بلندپروازانۀ دیگری هم داشته است؛ نقد آفتهایی که سیرههای نخسیتین بیه آن

مبتال بودند و نیز تلکید بر لزوم استفاده از روشهای تاریخ علمی و اتخاذ نگاه طبیعیت
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به آن اشارهشدهاست .از معجزات منسوب دیگیری کیه بیه واقعیهای تیاریخی

زریاب را بدیلی قدرتمند برای سیرههای پیشین سازد .هرچنید زرییاب در بییان دالییل
خود در محدود کردن نگارش سیره به عصر مکیی بیا عنیوان «جلید اول کتیاب سییر
رسولا،

» سکوت اختیار کیرد (زرییاب ،سریرۀ رسرولاهلل

 ،)18-14 ،8 ،امیا ایین

احتمال وجود دارد که اثر او به نوعی پاسخ به کتاب محمد در مکه ،نوشیتۀ وات ،باشید.
جالب آنکه زریاب نظرات وات را بی

از سایر مستشرقان مطرح و گاه ،نقد کردهاست

(همان.)157-154 ،
درمجمو  ،مطالب کتاب بر پاییۀ دو مؤلفیۀ محیوری ،یعنیی تیاریخی نگریسیتن بیه
زندگانی پیامبر

و عقیده به حقانیت الهی او ،چین

شدهاست .باور بیه ریشیۀ الهیی

دین اسالم و اینکه عمر دین پایان ندارد و اجتما بدون دین محکوم بیه میرگ اسیت،
بین

مسلط عبا

زریاب بود .این عقیده در در گفتارها و مصاحبههای او نیز حضور

جدی دارد (زریاب ،درسگفتارهایفلسفة تاریخ .)137-13۶ ،این باور بیر سراسیر میتن
سیره نیز سایه افکنده است ،اما در برخی وقایع و مباحث ،مانند چگیونگی بنیای مکیه،
دین حنیف به عنوان دین توحیدی ،فطری بودن دیین ،کهانیت و معجیز اسیالم ،نیزول
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

وحی ،و آغاز بعثت ،نمود بیشتری دارد (زرییاب ،سریرۀرسرول اهلل

،79-77 ،34-29 ،

.)110-99
دو مؤلفۀ محوری یادشده ،در متن کتاب به لورت مجزا و دوپاره از یکدیگر چین
نشدهاند .نویسند کتاب در یک نوآوری خالق ،از طریق یک مؤلفۀ دیگر ،یعنیی اسیتناد
به قرآن ،میان این دو ارتباط مؤثر ایجاد میکند .زریاب در شرح منابع خود ،به آفتهایی
که به منابع سیره در عصر تکوین تاریخنگاری اسیالمی رسییدهاسیت ،اشیاره مییکنید.
درمقابل ،بر ارزش قررآن ،بهعنوان یک منبع معتبر ،پای میفشارد .وی همزمان ازیکسو،
به خوانند خا

مسلمان خود گوشزد میکند که مطابق با آیات قرآن ،این کتاب قطعیا

از جانب خداوند تعالی لادر شده و تمام آیات آن از زبان مبار

پییامبر

بیه زبیان

عربی شنیده شدهاست و ازسویی دیگر ،توضیح میدهد کسیانی کیه مسیلمان نیسیتند و
112

لدور قرآن را از خداوند قطعی نمیدانند ،الاقل در اینکه کلمیات و آییات آن از خیود
پیغمبر است ،تردید ندارند و تردید اشخا

معدود در این باره ،قابلاعتنا نیست .خط و
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گرایانه در نگارش سیرهای که نیازهای عصری را پاسخ میداد ،همگی میتوانست سیرۀ

یافته بود .قطعی بودن اینکه قرآن ابالغ خود پیامبر

است ،میتواند سیند گیرانبهیایی

برای تاریخ زندگی ایشان محسوب شود (همان .)19-14 ،بیدین ترتییب ،نویسینده هیم
را متقاعد میکند که قرآن ،متقدمترین و اللیتیرین

مخاطبان عام و هم مخاطبان خا
منبع شناخت زندگانی پیامبر

است .استفاده از آیات قرآنی در توضیح و تحلییل هیر

واقعۀ تاریخی ،ویژگی منحصربه فرد کتاب زریاب است ،چراکه پیشینیان و هیمعصیران
دانشگاهی او ،چون فیاض ،شهیدی ،و زرینکوب ،به این کتاب آسمانی ،به عنیوان منبیع

اللی ،چنین توجهی نداشتند (نک .فیاض83-1 ،؛ شهیدی49-1 ،؛ زریینکیوب ،بامرداد
اسالم .)30-7 ،زریاب با بهرهگیری از این منبع ،پیوند منطقی و استواری میان مؤلفههای
عقیده و تحلیل تاریخی برقرار ساخت .برای مثال ،زریاب با استناد به قرآن ،توضیح می
دهد که پیوستگی سورههای قرآنی فیل و قری
ابرهه به مکه نق

نشان میدهد دالیل اقتصادی در حملیۀ

داشته و خداوند با نابودی سیپاه حبشیی ،تیر

قیری

نزدیک

بودهاست ،استخراج میکند .سپس ،نظرها و احتمالهای طبیعی چگونگی نیابودی سیپاه
ابرهه را توضیح میدهد و درنهایت ،بیان میکند که اگر «طییرا مین ابابییل» و «سیجّیل»
برای مکیانی که در حملۀ ابرهه حضور داشتهاند ،تمثیلهای دور از ذهنی بود ،قطعا بیر
خرده میگرفتند .مهمترین نکته و معجزه در این واقعه ،همان شکسیت ابرهیه

پیامبر

بودهاست (زریاب ،سیرۀ رسولاهلل
قری

51-47 ،؛ نیز نک .اخبار غرانییق و نقیض لیحیفۀ

در محالر شعب ابیطالیب در  .)177-17۶ ،1۶۶-1۶2عیالوه بیراین ،نویسینده

برخی از بخ های سیر خود را با تعابیر قرآنیی ،ماننید «وادی غییرذی زر »« ،إلییال
قری »« ،ازالم»« ،مَیسِر» ،و «یا ایّها المدّثّر» ،نامگذاری کردهاسیت (همیان-7۶ ،50 ،29 ،
 .)111 ،77این امر حضور مستمر قرآن را ،به عنوان منبع اللی ،در سراسر میتن آشیکار

نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیرهنگاری دوره معالر

کردهاست .او ابتدا تاریخ تقریبی وقو حادثه را ،که به عصر زندگانی رسول

را برطیر

میکند کیه خیود نیوآوری بیدیعی در سییرهنگیاری و بیازخوانی زنیدگانی پیغمبیر
بودهاست.
ویژگیهای تاریخنگاری زریاب ،از منظر مؤلفۀ دیدگاه طبیعی و تاریخی به زنیدگانی
پیامبر

 ،چگونه بود؟ عبا

زریاب نگارش تاریخ بر مبنای محور قرار دادن شخص را
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زبان عربی ،که قرآن به این زبان نازل شده ،در قیرن ششیم مییالدی در عربسیتان رواج

غربی ،زندگانی پیامبر را به لورت کالن و یک رشته از حوادث پیوسیته ،از گذشیته تیا
معالر ایشان ،مینگریست .اما در این کالننگری ،بیرخال
رهور رسالت پیامبر

مستشیرقان ،سییر طبیعیی

 ،را نه در ارتباط با حلقۀ یهودیت و مسیحیت ،کیه در پیونید بیا

روند طبیعی تاریخ عصر جاهلیت عربستان و آمادگی محیط اجتماعی و معنوی آن برای

پذیرش یک دین جدید الهیی ،در نظیر مییگرفیت (زرییاب ،سریرۀ رسرولاهلل
ازهمینرو ،نیمی از کتاب را به تاریخ عربستان پی

از اسالم اختصا

از کتاب مربوط به قبل از اسیالم و زنیدگانی رسیول پیی
زندگانی رسول

داد ( 99لفحه

از بعثیت و  82لیفحه بیه

در عصر مکی مرتبط است) .او با حاشییهرانیی نظرهیای استشیراقی

مبنی بر تلفیق سنن یهودی و مسیحی توسط پیامبر
شخص پیامبر
پیامبر

.)85 ،

 ،بر این نکته بارها تلکید کرد کیه

 ،به راهنمایی عقل و فطرت درونیاش ،آماد دریافت وحی شیده بیود.

از اجتما فاسد خود منزوی شد ،تا آنکیه عناییت الهیی او را میلمور نجیات

انسانیت کرد (همان.)8۶-85 ،
عالوهبراین ،زریاب ،در نگاه تاریخی به وقایع ،از نقد روایتهای سنتی ،با وجیودی
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

که رنگ تقد

داشتند ،سر باز نزد؛ برای نمونه ،پی بینی نبوت محمد جوان

توسط

علمای مسیحی را اغراقهایی دانست که به الل روایات اضافه شدهاست (همیان-91 ،
 ،)95 ،92یا این تفسیر آیۀ اول سور انشراح را که قلب حضرت در کیودکی بیهدسیت
فرشتگان شستوشو شده ،با ذکر ادلۀ عقلی و قرآنی رد کیرد (همیان .)90 ،شیاید اگیر
زریاب این کتاب را در سالخوردگی نمینگاشت ،روایتها و خبرهای بیشیتری را نقید
میکرد .
زریاب در کتاب

به تاریخ عربستان جنوبی پی

از اسالم تیوجهی نکیرد ،چراکیه از

نظر او ،در نیمۀ دوم قرن ششم میالدی ،تمدن این منطقه راه زوال پیموده بود و تیلثیری
در سیر طبیعی زمانه و زندگانی پیامبر

نداشت (همان .)19 ،همچنین در مورد تیاریخ

عربستان شمالی نیز ،تنها بر مکه و ارتباط آن با سایر حوادث عربستان و جهیان آن روز
114

تمرکز کرد (همان .)83-29 ،تعریف ویژ زریاب از تاریخ بهمثابه ثبیت سییر فرهنیگ و
تمدن بشری (زریاب ،درسگفتارهای فلسفة تاریخ ،)107 ،80 ،سبب شد تاریخ سیاسی و

Downloaded from journal.isihistory.ir at 21:45 +0330 on Sunday November 28th 2021

درست نمیدانست (زریاب ،تاریخ نظریة تاریخ تراریخنگراری .)84 ،او ،متیلثر از روش

عربستان قبل از اسالم ،بی

از همه به تاریخ اجتماعی ،اقتصادی ،و معنوی توجیه کیرد

که از نظر او ،در سنت قبیلهای تبلور یافته بودنید .او در توضییح هیر ییک از نمادهیا و
نمونههای جنبههای یادشده ،همچون آداب و رسوم ،انوا ازدواج و پیمانها ،طبقههیای
اقتصادی و اجتماعی ،و مراسم ح  ،از تداوم یا تغییرشان پس از رهیور اسیالم سیخن

گفت (زریاب ،سیرۀرسولاهلل

 .)83-۶3 ،به نظر میرسد او در تمام این گیزارشهیای

تاریخی بههمپیوسته ،قصد داشت ازیکسو نشان دهد اسالم ،بی

از ارتباط با یهودیت

و مسیحیت ،با نیاز جامعۀ عرب جاهلی پیوند داشت و ازسوییدیگر ،خاطرنشان کند که
شناخت این دوره مقدمهای برای فهم تاریخ دور مدنی و لدر اسالم نیز هست .بیرای
نمونه ،نویسنده به تغییر زمان ح توسط عرب در جاهلییت (نَسیی میاههیای قمیری)
اشاره میکند که ایام ح را در ابتدای زمستان قرار میدادند کیه فصیلی بیا آبوهیوای
مناسب برای تجارت و ارائۀ محصوالت کشاورزی بود .پیامبر

در سال دهم هجیرت

تغییر مهمی در اجتما عربی پدید میآورد که عبارت بود از سیوق دادن اعیراب بادییه
نشین به شهرنشینی و تمدن ،چراکه با گردش ایام ح در طول سال ،عرب مجبور میی
شد بازار و روابط تجاریاش را در همۀ مواقع سال تنظیم کند (همان.)70-۶7 ،
دربار آغاز و چگونگی وحی ،زریاب بهطور مفصل ،تحنث رسول

و این رواییت

عایشه را که آغاز وحی ،از طریق رؤیای لادقه بود ،تحلیل میکند (همیان.)109-102 ،
به نظر میرسد او به دیدگاه وات واکن

نشان دادهاست (وات17 ،؛  .)44, 76 Watt,وی

در برخی موارد دیگر نیز ،اشتباهات تاریخی مستشیرقان را روشین کیردهاسیت (بیرای

نمونه ،نک .زریاب ،سیرۀرسول اهلل

 .)159-158 ،58-5۶ ،این امر ،بیهروشینی سییطر

گفتمان غربزدگی را بازتاب میدهد .زریاب ،از منظر اجتماعی و اقتصادی ،علل و نو
مخالفت قری

نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیرهنگاری دوره معالر

(دور مدنی) ،نسی را حرام اعالم کرد .زریاب بهزیبایی تحلیل میکنید کیه ایین اقیدام

با پیام رسالت را تشریح و تحلیل میکند .او ،با استناد به قررآن و منیابع

سیره ،علت مخالفت معنوی بیشتر کافران قری

را عقاید مانوی آنها مییدانید (همیان،

 .)140-130چنین تحلیلی ،یک نوآوری ویژه در توضیح این مسائل در کتیب سییره تیا
زمان مؤلف محسوب میشد .زریاب ،متیلثر از فضیای فکیری انقیالب  ،1357بیی

از
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تاحدودی ،جغرافیایی عربستان در حاشیۀ دیدگان او قرار گییرد .وی در رواییت تیاریخ

مستضعفان را برجسته کرد (زریاب ،همان .)128-117 ،او با تعیین سین برخیی از ایین
ایمانآورندگان ،نشان میدهد کیه در اسیالم هیم ،ماننید دیگیر انقیالبهیای فکیری و
اجتماعی ،جوانان بیشتر مستعد پذیرش افکار جدید بودند (همیان .)118-117 ،زرییاب
در میان معالران  ،نخستین محققی بود که در فهرست ایمانآورندگان نخستین ،بخشی
را به «زنان مستضعف» اختصا

داد (همیان .)124 ،در ایین فهرسیت ،وی بیهتطوییل

دربار ابوذر غفاری سخن گفتهاست .دلیل این امر ،واکن

او به امثال شریعتی بود که با

عدول از شیرایط زمیانی ،ابیوذر را ییک سوسیالیسیت خوانیده بودنید .نویسینده نظیر
پژوهشگران دانشگاهی ،مانند شهیدی ،را دربار تلثیر اسالم حمزه و عمیر کمیی مبالغیه
آمیز خواند ،زیرا از نظیر او ،پیس از وفیات ابوطالیب  ،حضیرت در جیوار یکیی از
مشرکان ،و نه این دو نفر ،وارد مکه شد (نک .شهیدی41-39 ،؛ زرییاب ،همیان-171 ،
 .)173کتاب زریاب با ذکر تغییر سیاست تبلیغ رسول خدا

پس از وفات ابوطالب

در دعوت غیرمکیان پایان میپذیرد (همان .)182-180 ،در سراسر کتاب ،دیدگاه شیعی
عبا

زریاب به چشم میآید .این امر ،بهویژه در ذکر اسامی نخستین ایمیانآورنیدگانی

سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

که بعدها با امام علی

همراه شدند ،و تحلیل تاریخی مسللۀ ایمان ابوطالب بهروشینی

دیده میشود (نک .همان.)179-178 ،124-119 ،
با وجود سیطر نگاه علمی و تالش موفقیتآمیز زریاب برای بومیگرایی و نقد نظیر
مستشرقان ،وی به روایتهای جنجالبرانگیز روایتهای سیفرهای پییامبر
نپرداختهاست .بیرای نمونیه ،وات ییا بابیک دوسیتدار تیلثیر آشینایی رسیول

بیه شیام
را بیا

اندیشههای ادیان دیگر در این سفرها و بروز ادعای نبوت وی ،برجسته کردهانید (نیک.
دوستدار22-1۶ ،؛ وات51-27 ،؛  ،)Watt, 44اما زریاب ،برخال
این نظرها نپرداختهاست .او حتی در مورد شغل پیامبر

روش خیود ،بیه نقید

پس از ازدواج با خدیجیه

نیز ،سکوت کردهاست.
11۶

نتیجه

در فاللۀ دهههای 1370-1330ش ،در کنار رشد عالیق مذهبی در ایران و بیه تیلثیر

Downloaded from journal.isihistory.ir at 21:45 +0330 on Sunday November 28th 2021

شییهیدی ( ،)38-33در فهرسییت نخسییتین ایمییانآورنییدگان ،حضییور جوانییان ،فقییرا ،و

عقل و علم مدرن با سنت و دین میان اندیشمندان ایرانیی شیکل گرفیت .یکیی از ایین
بحثهای جدالبرانگیز ضرورت یا منع کاربرد روشهای نوین علمی در فهم دینی بود.
در همین دوره ،گفتمانهیای غیربزدگیی و بازگشیت بیه خویشیتن بیه دو مجموعیۀ
اندیشگی مسلط در فضای فکری و فرهنگی ایران تبدیل شدند .در این فضا ،زرییاب بیا

نگارش سیرۀ رسول اهلل

در حوز تخصص علمی خود ،تالش کرد به چیال

دیین و

علم مدرن پاسخ دهد .او در این اهتمام ،از گفتمانهای مسلط زمانیهاش اسیتفاده کیرد.
زریاب ،متلثر از گفتمان بازگشت به خویشتن ،راه برونرفت از فساد و انحطاط اخالقی
غرب را ایمان به حقایق ثابت دینی ،همچون الهی دانستن نبوت ،دانست .ازسوییدیگر،
با پذیرش نوعی بومیگرایی ،خوان

سیر رسول ا،

را از طریق علم و روش غربی

الزم ،اما ناکافی میدانست .زریاب ،بهمنظور بومیگرایی دان
دیدگاه عقیدتی و علمی ،زندگانی پیامبر

غربی ،بیا درآمیخیتن دو

را بازخوانی کرد .او منبیع قررآن را واسیطۀ

کتاب  ،به روش خود پایبند بود و حضور مستمر نگاه عقیدتی بیه حقانییت الهیی پییام
حضرت محمد

را در سراسر نگاشته حفظ کرد .درعینحال ،در نگاه تیاریخی خیود،

به نقد و تحلیل اغراقهایی که در هالهای از تقد
پرداخت .عبا

زریاب نظریاتی را که ادعا میکردند اسالم تلفیقی از اندیشههای یهودی

و مسیحی است ،نپذیرفت .او با هد
پی

به روایات سییره اضیافه شیده بیود،

رد آنها ،یک روایت پیوستۀ تاریخی از عربسیتان

از اسالم را تا پایان عصر مکی زندگانی پیامبر

ارائه داد تا نشان دهد عربسیتان

آن زمان ،بهلحاظ اجتماعی و معنوی ،کامال آمادگی پذیرش دینی جدید را داشیتهاسیت.
این شیو بازخوانی علمی زریاب همزمان قادر بود دو خوانند خا
انتقادی به روایات زندگانی رسول

 ،قانع کند.

و عام را در نگیاه

نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیرهنگاری دوره معالر

پیوند این دو دیدگاه قرار داد تا چشمانداز متعادلی را به تصویر کشد .وی ،در تمام متن
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عوامل گوناگون داخلی و بینالمللی ،بحثهای فراوانی در چیستی و چگیونگی رابطیۀ

ی آقاحسینی ،علیرضا و آسیه مهدیپور« ،موج سوم مدرنیته و دو روایت روشن فکیری

رضا داوری اردکانی و عبدالکریم سروش بعد از انقالب اسالمی» ،مطالعرات انقرالب
اسالمی ،سال ،11شمار  ،3۶بهار 1393ش.
ی اتحاد ،هوشنگ ،پژوهشگران معاصر ایران ،تهران ،فرهنگ معالر1378 ،ش.
ی الفهانی ،عبدا« ،،عبا

زریاب خویی؛ نیم قرن نسخهشناسی ،تللیف و تحقیق» ،آینة

پژوهش ،شمار  ،9۶بهمن و اسفند 1384ش.
ی افشار ،ایرج ،نادرهکاران سوگنامة ناموران فرهنگی و ادبی ،چاپ محمود نیکویه ،تهران،
قطره1383 ،ش.
ی امانیان ،حسین ،کالبدشکافی جریانهرای اصرالحطلبری و روشرن فکرری ایرران ،تهیران،
پرسمان1382 ،ش.
ی بزمآورد شصت مقاله دربارۀ تراریخ فرهنرگ و فلسرفه ،تهیران ،انتشیارات محمیدعلی
علمی13۶8 ،ش.
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

ی تفضلی ،احمد« ،در رثای دکتر عبا

زریاب خویی» ،ایرانشناسی ،سیال  ،7شیمار ،2

تابستان 1374ش.
ی خرمشاهی ،بها الدین« ،خورشید را بیه گیل انیدودیم» ،کلر  ،شیمار  ،59-58دی و
بهمن .1373
ی خوینگار (ماهنامة خبری تحلیلی و اطالعرسانی)« ،یادنامهای برای دکتر عبا

زریاب

خویی» ،دور  ،5شماره پیاپی  ،50اردیبهشت 1394ش.
ی دوستدار ،بابک ،اسالمشناسی از دیدگاه فلسفة علمی ،بیجا ،کاوه1357 ،ش.

ی ریاحی ،محمدامین« ،زریاب عاشق ایران بود ،عاشیق فرهنیگ ایین سیرزمین» ،دنیرای
سخن ،شمار 1373 ،۶3ش.
ی زریاب خویی ،عبا  ،درسگفتارهای فلسفة تاریخ ،چاپ حسین توکلی مقدم ،حسیین

118

لفرینیا و فاطمه رضایی شیرازی ،تهران ،هامون1387 ،ش.

ی همو ،مقاالت زریاب (سی ودو جستار در موضروعات گونراگون بره ضرمیمة زندگینامرة
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منابع

ی همو ،گفتگو با دکتر عباس زریاب خویی (تاریخ نظریره تراریخ تراریخ نگراری) ،چیاپ
غالمحسین میرزالالح ،تهران ،نشر و پژوه

فرزان روز1381 ،ش.

ی همو ،دراسة تحلیلیة فی السیرۀ النبویة ،تعریب علی السیدهادی ،بیروت ،مرکیز الغیدیر
للدراسات اإلسالمیۀ1997 ،م.
ی زرینکوب ،عبدالحسین« ،خاموشی دریا» ،دنیای سخن ،شمار 1373 ،۶3ش.
ی همو ،بامداد اسالم ،تهران ،امیرکبیر13۶2 ،ش.
ی ساسانی ،فرهاد ،معناکاوی بهسوی نشانهشناسی اجتماعی ،تهران ،علم1389 ،ش.
ی شریعتی ،علی ابوذر غفاری خداپرست سوسیالیست ،تهران ،حسینیۀ ارشاد1357 ،ش.

ی همو ،سیمای محمد

 ،تهران ،حسینیۀ ارشاد1350 ،ش.

ی شط شیرین پرشوکت :منتخبی از آثار استاد زریاب خویی ،چاپ میالد عظیمیی ،تهیران،
مروارید1387 ،ش.
1373 ،۶3ش.
ی شهیدی ،جعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی13۶3 ،ش.

ی شهیدی ،جعفر و احسان خراسانی ،محمد

از والدت تا وفات ،تهران ،نشر امام ،بیی

تا.
ی فصیحی ،سیمین ،جریانهای اصلی تراریخنگراری در دورۀ پهلروی ،مشیهد ،نشیر نونید
(نوید سابق)1372 ،ش.
ی فیاض ،علیاکبر ،تاریخ اسالم ،تهران ،دانشگاه تهران13۶9 ،ش.

ی کیوانی ،مجدالدین« ،مرگی و لد هزار مصیبت» ،مجلة دانشکدۀ ادبیات و علوم انسرانی
دانشگاه تربیت معلم ،شمار  ،8-۶پاییز  -1373بهار 1374ش.
ی مجتبایی ،سیدفتح ا« ،،با او رفتاری نه در خور شلن

نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیرهنگاری دوره معالر

ی شفیعی کدکنی ،محمدرضا« ،دریغا زریاب ،دریغا فرهنگ ایرانی» ،دنیای سخن ،شیمار

کردیم» ،دنیای سرخن ،شیمار

1373 ،۶3ش.
ی منصوربخت ،قباد و مهدی رفعتیپناه« ،نسبت نظیر و عمیل در تیاریخپژوهیی زریین
کوب» ،جستارهای تاریخی ،سال  ،۶شمار  ،2پاییز و زمستان 1394ش.
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خودنوشت) ،تهران ،کتاب جامع1389 ،ش.

ی همو ،روشن فکران ایرانی و مدرنیته ،تهیران ،مرکیز بازشناسیی اسیالم و اییران (بیاز)،
1380ش.
ی وات ،مونتگمرى ،محمرد پیرامبر و سیاسرتمدار ،ترجمیۀ اسیماعیل والیىزاده ،تهیران،
کتابفروشى اسالمیه1344 ،ش.
ی هودشتیان ،عطا ،مدرنیته جهانیشدن و ایران ،تهران ،چاپخ 1381 ،ش.
ی یکی قطره باران (جشننامة استاد دکتر عباس زریاب خرویی) ،تهران ،چاپخانۀ مهارت،
1370ش.
 Ankersmit, Frank, Meaning, truth, and reference in historicalی

representation, New York, Cornell University Press, 2012.
 Melville, Charles, A history of Persian literature, New York, I. B. Taurisی
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ی میرسپاسی ،علی ،تأملی در مدرنیتة ایرانی ،جالل توکلیان ،تهران ،ثالث1394 ،ش.

