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 ا کرونيشيپاتر ةکرد شکاکانينقش رو يواکاو

 «تجارت مکه و ظهور اسالم»در کتاب  يو يهادگاهيد يريگدر شکل
  دانشگاه تهرانمي خ و تمدن ملل اساليتار استاد/  داحمدرضا خضرييس

 ياسالم مذاهب اسالم دانشگاه خيتار ارشد کارشناس/  راميبا مائده maede.bayram@gmail.com 
 11/11/1931: ـ پذيرش11/70/1931دريافت: 

 دهيچک

ترين آثاار غرب از برجسته يپژوهرهيت در سيان شکاکياز سران جر، کميست و يقرن ب يپژوهشگر دانمارک، ا کرونيشيپاتر

 يبار مننااي ليتحلي ا فيآن است تا با روش توص است. اين پژوهش بر« تجارت مکه و ظهور اسالم»کتاب اش شکاکانه

دساتاورد  وي و نقاط قوت و ضعف آن را بررسي نمايد. يهاديدگاه يريگکرون در شکل ةرويکرد شکاکاننقش ، ن کتابيا

 يمناابع اساالم يو. بوده است يبه منابع اسالماش نگاه شکاکانهسنب به  کرون صرفاً يهادگاهيدهد ديق نشان ميتحق

و  يق شاواهد مااديان دوره را تنهاا از ررياز ا يخيتار دانسته و شناخت يخيخ صدر اسالم را فاقد اعتنار تاريمرتنط با تار

متاثثر باوده و  يخ ويکارون از خاساتگاه فلسافة تاار يشناسار دانسته اسات. روشيپذامکان ياسالم ريغ يخيمتون تار

بار عادم وثاقات مناابع  يمننا يل وياکرون، ضمن رد دالديدگاه ر فراوان داشته است. در نقد يتثث يسم بر ويمدرنپست

کاه آنهاا تنهاا مکمال  هدگردياان شده و روشن يب ير اسالميو متون غ يصرف بر شواهد ماد ي، مشکالت اتکاياسالم

 اند.يمنابع اسالم

 .ي، منابع اسالميپژوهرهي، سيشناست، شرقيا کرون، تجارت مکه، شکاکيشيپاتر ها:کليدواژه
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 مقدمه

 دانشدااه در خيتدار ةرشدت در را خدود يدانشدااه التيتحصد. شد  متولد  دانمارک در 5491 سال در کرون ايشيپاتر

 در سدپس و« کدال  ناد يک» در ابتد ا او. شد  لند ن دانشدااه يراهد، آن ليتکم يبرا سپس و کرد آغاز« کپنهاگ»

 کده کرد دفاع خود يدکتر رساله از 5499 سال در. داد ادامه خود التيتحص به« ييقايآفر و يشرق مطالعات ةم رس»

 ييراهنمدا و سيتد ر بده، پدژوه  و قيدتحق کندار در، آن از پدس. داشدت اختصدا  «يمدوال» باب در قيتحق به

 اسدتاد عندوان بدهبده بعد   5449 سالدر  او. پرداخت«  يکمبر» و« آکسفورد» ،«لن ن» يهادانشااه در انيدانشجو

 ةحدوز. ورزيد  اشتغال قيتحق و پژوه  به کايآمر کشور در« نستونيپر يعال قاتيتحق ةمؤسس» در ياسالم لعاتمطا

م در اثدر 5151 يجدوا 55در  کدرونمغدول بدود.  ةحملد تدا باستان عصر از کين د خاور شامل يو مطالعات ياصل

 5سرطان درگذشت. يماريب

در حدال   :يسدونيم کدرونکرد يدربارة رو نسونيروب است. پژوهي غرباز سران جريان شکاکيت در سيره کرون

جداد يا يو فرهناد يبحث علمد يباً نامح ود را برايتقر يک حوزة عموميتال يجيد يحاضر، جهان ارتباطات و فناور

ها در برابر اثدرات مهداجرت يغرب يو حقوق يو فرهنا يمذهب يهااگر سنت، مثالً؛  يآي  ميپ يکرده است. سؤاات

ادر ين سدؤال و ديدا يبدرا يپاسد  کدرونانان قادر به مقاومت نباشن ، چه بر سدر غدرب خواهد  آمد ش رو  مسلم

 5آور خواه  بود.خ اسالم کمتر شافتيتر بودن تارمهم و مهم، نيبنابرا. است ينينچنيا يهاسؤال

را نفدي کدرده و ارز  ميراث تاري ي و ح يث اسالمي در مطالعات ص ر اسدالم  يشکاکيت افراطي بکل رويکرد

در مقابل، مستشرقان و محققدان مسدلمان . پژوهان دربارة وثاقت منابع ص ر اسالم گردي ه استاسالم ةموجب دغ غ

ها در کشدور مدا گونه پژوه ان  که متأسفانه نمود اينکرد وارد کردهين روينق هايي بر ا، خود يهادر مقاات و کتاب

ن پدژوه  ي، ااست 3تجارت مکه و ظهور اسالمکتاب  کرونترين آثار شکاکانه از برجسته يککه يآنجاازناچي  است. 

 ةکدرد شدکاکانيپدژوه  حاضدر نقد  رو يسدؤال اصدل.  کن يو بررس نق ن کتاب را يدر ا کرونکرد يتا روکوشي ه 

 .ن کتاب و نقاط قوت و ضعف آن استيدر ا يو يها گاهيد يريگدر شکل ا کرونيشيپاتر

، مقداات شد ه انجدام تجاارت مکاهمستقل دربارة کتداب  صورتبهتحقيقاتي که  ازجمله باي  اشاره کرد که

ها به توصيف کتداب و اين مقاله در 9است. شيکو  ،کن ي ،پِتري، اثر تجارت مکه و ظهور اسالم پاتريشيا کرون

هاي ط و جد لغل تصور تجارت مکه و ظهور اسالم:»کلي بسن ه ش ه است. مقالة  صورتبه کرونبررسي نظرات 
 ___________________________________  

 .5151-5491کرون،  کريستين فرارا، پاتريشيا 5.

 .51   شناسي،کرون و پايان شرق چيس اف روبينسون، پاتريشيا 5.

 تجارت مکه و ظهور اسالم. پاتريشيا کرون، 3.

 ظهدور و مکده بررسي کتداب تجدارت»؛ هيو کن ي، 514-511،   «کرون ياپاتريش اسالم ظهور و مکه بررسي کتاب تجارت»کارل اف. پِتري،  9.

 «.کرون پاتريشيا اسالم ظهور و مکه بررسي کتاب تجارت»؛ رابرت شيک، «کرون پاتريشيا اسالم
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 سدرجنتپاسدخ  ياصدفحه شان ده ةن مقاليا، درواقع است. کرون تجارت مکهبر کتاب  ينق ، سرجنتاز  ،5«معيوب

و  سعيديان حضارموتکتداب در  سرجنتدر خالل بحث خود از تجارت مکه، نظرات  کرون. است کرون يبر نق ها

را نقد   جزيرة عربسااانو محيط اطرافش در شبه حرمو  هود و ديگر پيامبران پيش از اسالم حضرموت يهامقاله

 ياهيو به مسائل حاشددي ه نار يجامع بررس طوربه کرونن نق ، مباحث يا يارزشمن  وجود با، نيبنابرا 5. کرده است

 کدرون نيهمچند. ارزشمن  است کرون يشناسدربارة رو  يبحث م تصر و، نياوجود  با است.ش ه شتر پرداخته يب

خدود  يهدا گاهيدار بدر ديپاسخ داده و بار د سرجنت نق  به 3،«مکه تجارتها و مناقشات سرجنت و  رو» ةدر مقال

   کرده است.يتأک

در  تجارة مکة و ظهورر إلسالو  با عنوان  يآمال محم  روبرا  ا کرونيشيپاتر تجارت مکه و ظهور اسالمکتاب 

نقد ها را بده  يبعد ها و کدرده اسدت.ذکر  کرونبر  ييمترجم نق ها، هاي. در پاورقکردترجمه  يبه عربم 5111سال 

 بدا عندوان يسديانال و الارد عياک کاااا باتريشايا کارونر تجاارة مکار و ظهاور اساالم بدا عندوان يزبان عرب

 A Response to Patricia Crone's Book:Meccan Trade and the Rise of Islam که البتده بود کرده  هيهت

م دالف نظدرات را کده  يکرده مطدالب يسع يروباست.  يدسترس قابلنترنت ي  و در اينرسبه چاپ  يچ انتشاراتيدر ه

بيدان نکدرده  کدرونهاي کاملي از ن اشت. از سوي ديار، دي گاه کرونوي نق ي دربارة رويکرد  مسلمانان است نق  کن .

هاي وي و نق  درخدوري مي از دي گاهيار، بيان منسجد عبارت بهرا به نق  کشي ه است.  کرونهاي از کار قسمت و تنها

تجدارت مکده و »است. مقالدة  ش ه هوجتاصلي کمتر  مسائلش ه و به  پررنگمسائل فرعي  توسط وي صورت نارفته و

پرداختده  درباره ع م ارتباط ح  و تجارت پدي  از اسدالم کروندي گاه  نق  به، اوري روبين، از «(541بقره: قرآن )تفسير 

 9نياورده است.را و نق  آن  کرونحال، وي رويکرد ينا با ي است. که مقاله ارزشمن

 کرون دربارة تجارت مکه يهادگاهيد

 اسدالم، بدا صد ر در مکده جغرافيايي داشته است: مکان و اظهار پرداخته مکه جغرافياي موقعيت مسئلة به ن ست کرون

 شدمال در مکداني در اسالم ص ر دارد: تاريخمي نبيا وي 1.است متفاوت شناسيم،مي« مکه» عنوانبه امروزه که شهري

 وي هايديد گاه 6.است داشته قرار شام بلقاي در لوط قوم بقاياي مجاورت در ظاهراً و داده رخ عربستان ج يرهشبه غربي

 کدرون. خدارجي اسدت کشورهاي با تجاري ارتباطات و تجاري کااهاي نوع بررسي شامل مکيان خارجي تجارت دربارة

 ___________________________________  

 .«کنن هگمراه و غلط تصورات: اسالم ظهور و مکه تجارت»سرجنت،  ار. بي 5.

 عربستان. ج يرهشبه در اطراف  محيط و ؛ همو، حرم«حضرموت اسالم از پي  پيامبران ديار و هود»حضرموت؛ همو،  ار. بي سرجنت، سعي يان 5.

 «.مکه تجارت و سرجنت مناقشات و هاو »کرون،  پاتريشيا 3.

 (.541بقره: ) قرآن تفسير و مکه روبين، تجارت اوري 9.

 .541-549 ،565 ،45   تجارت مکه و ظهور اسالم، کرون، پاتريشيا1. 

 .519   ان،. هم6
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 تمام و کرده رد را مکيان حرير و برده طال، عاج، صادرات همچون خارجي کااهاي و مکيان هن ي و عربي ادوية تصادرا

تجارت نقره، طال و دارد که است. وي اذعان مي دانسته عربي ان ، کااهايمکه تجارت با مرتبط منابع در را که کااهايي

؛ زيدرا تجارت اين کااها موجب شکوفايي تجارت مکه ش ه بودو ه ذکر ش  تحاصربه منابع اسالمي  عطريات مکيان در

توانن  باوين  صادرات نمي وجهيچهصحيح نيست و مکيان به نکتة منابع اين اما. ش گران بود و در حجم گسترده صادر مي

نين احتمااً شتر و همچ لباس و عطريات يمني، چرم،، وي کااهاي تجاري مکيان را خالصه طور به. طال و نقره داشتن 

گرفته توسط روايات اگر تصوير عمومي شکلگيرد: نتيجه مي وي دانسته است.و پنير فصلي  ش هيهتصف ةمي اني کر ااغ و

 5.عادت کنيم گوين ،دربارة آنچه منابع مي نظرشکي نيست که ما باي  به تج ي  ،را بپذيريم

مندابع کند  کده پردازد. وي اقرار ميمي با کشورهاي خارجي قري  تجاري اتارتباطدر ادامه، به بحث دربارة  کرون

از سوي منطقه دهن  که تمام اين چهار حبشه و عراق خبر مي سوريه، يمن، ةعموماً از فعاليت آنان در چهار منطقاسالمي 

ر اسدت کده تمدام آواين گ ارشي مؤثر و شافت دارد که، بيان ميادامهوي در  ش ن .يک شبکه تجاري به هم متصل مي

تواند  از مطالب تجارت ميبسياري اما . ان داشتهعالقه خواه به شکل کامل يا ب شي از آن ، محققان ج ي  به پذير  آن

اگر روايات متواتر اسالمي را صحيح ب انيم و بپذيريم کده مکيدان در شدرف ظهدور وي بيان داشته است که  افسانه باش .

ميد ان قابدل دفداع بدودن  هاي من اسدت،که يکي از دغ غه، آنچه من انجام خواهم داد، ان اسالم تجارت خارجي داشته

 5.در شرايطي که هيچ شاه ي براي اين روايات وجود ن ارداست هاي استان ارد از تجارت مکه گ ار 

ن ارند   يخاصد مطلبباره اما آنها در اين، رويممي ياسالمريبه سراغ منابع غ، براي حل اين مسئله گوي :مي يو

 امدا ايدن .يک تاجر بدود[ ]ن  که محم اهبيان کرد يعقوب اإلديسهو  پسي ه سيبيوستنها . توانن  کمک کنن و نمي

 ان .بيان نکرده، يکي از آنان بوده []که قري  تاجر بودن  و يا محم موضوع را 

تجدارتي  ه رسي ه که تجارت مکدهب ين نتيج، پس از بررسي روايات اسالمي و مي ان قابل دفاع بودن آنها کرون

آيدا مکده تجدارت داخلدي شدکوفا مطرح نموده اسدت:  سؤال  دو ين يدر بحث از تجارت داخل يو محلي بوده است.

در ، تيدنها در، پدس از بحدث مفصدل کاا در بازارهاي ح  سيطره داشته اسدتش ةآيا قري  بر مبادلو داشته استش 

مکده  يمجاز و مجنه بازارهدا يعکاظ، ذ يبازارهادر خارج از مکه بوده و  ح که است ان داشته يب سؤالبه دو پاسخ 

مکيدان نقد  ب رگدي در ، جدهينت درو  ن بر آن ن اشت ياطرهي  سيو قر ن   و اعراب بوديقر يبلکه بازارها، نبودن 

تن آن،   و محد ود دانسديقدر پرروندقپدس از رد تجدارت  کدرون 3 .ن اشتن  ينره عربستان يج تجارت داخلي شبه

 9بر نق  تجارت در ظهور اسالم را رد کرده است. يمبن مونتامري واتاه  گيد

 ___________________________________  
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 کرون يخيتار يشناسروش

ظهدور اسدالم از  ةدان  ما دربدار ةعم  قسمت م،يرا کنار باذار يات اسالمياگر منابع خارج از روا: معتق  است کرون

بده مدا ارائده  يفراواند ي يقرآن معلومات تار» : يگويم يريات تفسيدربارة روا يو 5ث گرفته ش ه است.يقرآن و ح 

ات يدکده آي،  يحوادث تار بهتوان ينم ر،ياست و ب ون کمک تفس يحي ه و تلميچيرا هم ارائه داده، پ آنچه. ده ينم

عدات اطالبيشدتر شود که يتوجه نم معمواً ان .ات ارائه دادهياز آ يک شرحي  هريمفسران ن. برد يب ان اشاره دارن ، پ

بده  ياشد هرفتدهيپذن اطالعدات يچند است. ش ه گرفتهر قرآن يژه تجارت مکه از تفاسيواز ظهور اسالم و به ي يتار

 5«.ن ارن  ي ياصالً ارز  تار بلکه ستن ،يمشکوک ن ي يلحاظ ارز  تار

 يو بدرا ان فاوتمتر يتفاسکه  رديگيجه مينت«  يقر» ةمتفاوت دربارة سور يريات تفسيرواه پس از اشاره ب يو

، در ادامده م.ير را کندار بادذارين تفاسي  تمام ايبا، نيبنابرا.   داردير تأکيم که قرآن بر ک ام تفسييست باويما ممکن ن

 منتسدب، ي ياز اخبدار تدار ياريبسد سدت وي  نيقر ةسوربه محصور ، قرآنشيوة در  يحيتلم ةاشار: رديگيجه مينت

 3ست.يات دشوار قرآن نياز آ ير برخيستفبارة در يالت وهميج  تفص ي يچ

 يمدا مجموعدة خدوب، ولي گردديبرمت مفسران يرواه ات بينکه اکثر روايرغم اي: علداردميان يب، در ادامه کرون

  بده لحداظ يدن آنهداامدا ؛ اسدت ي ه و وحديعق ر،ياز تفس يعار م که ب   ب رگ آنيدار ي يتارهاي داستان  از ين

، ينقدل شدفاه يژگيوخاطر . به هاين داستانان ية راوساخت ات مفسران،ي  مانن  روايات نين روايان . اارز کم ي يتار

ان . نق  آندان در ث داشتهيت ح يدر روا ينق  ب رگها داستانان يراوات ان ک است و يروا ي يح تاريمعلومات صح

 آشکار است: ياساس ةسه جنب

  .اندادهارائه  يان معلومات متعارضيراو .ن ست

 بدا کده شد  ياتيدروا آمد ن  يپ  موجب نيا و داشتن  ليتما اريک ي از مستقل يهاگ ار  انيب به انيراو .دوم

 ريسدا از ات يروا کردن مستقل يبرا يراو کي آنکه وجود با ار،يد عبارت به. دارن  يمشترک موضوع ها،تفاوت وجود

م تلدف  يهداتيدروا، مثدالبدراي . دارن  مشترک يقالب اتيارو نيا تمام اما، است کرده جاديا آن در يراتييتغ انيراو

 ک حادثه واح .ي ةدربار

 9واضح است. يواق و  ابن اسحاق ين از حجم کارهايا ادت در معلومات است.يز .سوم

مورخان سابق و منابعشان آگاه باشدن  و در حد   يها ي  از گرايان بايرد که دانشجويگيجه ميان نتيدر پا کرون

 ينده در برخد، ات استيب ون تعصب انجام دهن . مشکل در اصل روا يهاداده يبر مبنا را خود يهاژوه امکان، پ

لده يخا ، قب ةکه بر منطق ين اسالم، کسانيها توسط متعصبان دفيها که بع ها در آنها وارد ش ه است. تحرفيتحر
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خ يات بسدط تداريدروا يان  و هد ف کلد يراگ يات دارايبلکه تمام روا، ان ، نبوده استا مکتب خا  تعصب داشتهي

، ميکند را حدذف آنها ميما بتوان که ان نش ه فيتحر جمالت توسط متعصبان يبرخ صرفاً، نياست. بنابرا 5ينجات عرب

 5ان . يگرا يآنها دارا تمام بلکه

يراسدالمي تأکيد  دهي درست تاريخ، ن ست بر استفاده از شواه  مادي و سپس استفاده از متون غدر سازمان کرون

 ،9يشناسد، سدکه3يشناسددارد. وي در وهلة اول، دستيابي به اطالعات تاري ي را با کمک شدواه  مدادي، يعندي کتيبده

سپس معتق  اسدت: بد ون کمدک اشدعار، اطالعدات کمکدي از تدواريخ غيدر  6.دان پذير ميامکان 1يشناسويژه باستانبه

 9ي براي بازسازي شکل اصلي تاريخ ص ر اسالم وجود خواه  داشت.ويژه تواريخ ساساني، امي  کماسالمي و به

در  اين است که پژوه  در تاريخ و سيرة پيامبر اکرم کروندر نظر « تاريخ نجات»نکتة قابل تذکر دربارة اصطالح 

 سديو حضرت عي اي بلن  از تحقيقات تاري ي دربارة زن گي دو پيامبر ب رگ حضرت موسيغرب، مسبوق به پيشينه

گونه آن -کنن ة تاري ي صرفيژه کتاب آسماني آنها، بيانوو بهاست. از نظر محققان يهوديت و مسيحيت، تاريخ اين اديان 

ب   خ اون  در حوادث نيست، بلکه اين متون بيشتر درص د بيان نق  نجات -که مورخان سکوار درص د ثبت  هستن 

اسرائيل در تمام مراحل آن، عرصة حضور خ اون  در تاريخ و نجات گذشت بنيتاريخ است. براي مثال، در تاريخ يهود و سر

ش ه براي بررسي مورخان نيست. تاريخ روايتي تاري ي از حوادث ثبت« تاريخ نجات»ترين شرايط است. اين قوم در س ت

در غدرب وارد شد .  ر اکدرمروي، اين اصطالح از اين مطالعات به مطالعات سيرة پيامبب ين 1نجات اتفاق نيفتاده است.

، ضرورتاً بار معنايي مسيحي و «تاريخ نجات»در اصطالح « نجات»، واژة کرونبنابراين، باي  توجه شود که در نظر و بيان 

توان صرفاً اصطالحي فني دربارة آثاري دانست که به ارائة سن  بدراي يهودي ن ارد، بلکه اين واژه را در سطحي ديار مي

 ان .صرفاً تاريخ مق س، يعني ارتباط انسان با خ ا خوان ، ملت متوان آنچه مي

 کرونتاريخي  يشناسنقد روش

 است: ذکر قابلش  نق   کرون يشناسدر نق  رو 
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 رد استدالل سکوت. 4

کده  ي گاهيد و دکراستفاده  يراسالميو متون غ ي  از شواه  ماديبا، خ ص ر اسالميتار يبازساز يبرا، کرونبه نظر 

بدودن آن گد ار   ي يه تداريدعل يلدي  آن نباش ، دليمؤ يخارج يبر مکتوبات مسلمانان بوده و شواه  يفاً مبتنصر

 ،يدر مندابع اسدالم شد ه گد ار  ي يتدار ة يدک پ يد يبدرا يبا فق ان شواه  خارج، اريد عبارت به 5خواه  بود.

ند اده اسدت و  يرو يان واقعهيکه اصالً چنکرده ان يب اعتبار دانسته وين منابع را بين منابع را رد کرده و ايگ ار  ا

بد ان  سدرجنتگردد کده يبازم 5«است ال سکوت»به  کرونن است ال يا پس نبوده است.، ميافتين، ترر سادهيبه تعب

فقد ان ، نيبندابرا 9شدود.يمد يبند طبقده« مغالطات»ل يذي، اسيدر منطق ق« است ال سکوت» 3ده است.کراشاره 

ن يدا سدت.ي  نييبه تأ يازياصالً نزيرا  به دنبال ن ارد؛ يام  مهمياعتبار نساخته و پيرا ب يمنابع اسالم ،يرجشواه  خا

 است. کرونن نق  وارد بر يترمهم

 يتوطئه در سنت اسالمعدم امکان . 2

 ن مطلدب قابدليدا يل برايدر ص ر اسالم وجود ن ارد. دو دل ين ب رگيب  ياتوجه ن ارد که امکان وجود توطئه کرون

 ذکر است:

ف را بده يدکه رون  جعل و تحر، خا  و مش ص يکالم -ياسيس يهاا گروهيگروه  يياز شناسا کرون. ن ست

ا يد يت فکدريدص هوياز تشد  واورزي ش ف اصرار يتوان بر تحريچاونه م، نيبنابرا است.ناتوان ، ده يآنها نسبت م

 1است.جاعالن ناتوان  ياسيالت سيتما

کده  يسدؤالاند ، پرداختده يسنت اسالم ةجانبف همهيکه به تحر، نشان و ناميب ي  بر گروهيتوجه به تأکبا  .دوم

در قدرون سدوم و  يتم ن اسالم ةگسترد ةطيدر ح يارقابل مشاه هين است که ک ام منبع و ق رت غي  ايآي  ميپ

 ي  ناداهيدبا، نيبندابرا 6داشدته اسدتش رات گسدترده راييدن تغيداعمدال ا ييتوانا -از هن  تا ان لس -يچهارم هجر

اند  تدا ن توطئه دست داشتهينکه همة عالمان مسلمان در ايبر ا يمبن، ميداشته باش ي  نسبت به سنت اسالميآمتوطئه

افتده و يرواج  يا اجتماعي ياسي، سينيل دعلبه  ي گاهيد ييهاحوادث را پنهان دارن . ممکن است در دوره ير واقعيس

ابد ، قطعداً يخدا  غلبده  يا رأيدر يک تفسديدنجاست که اگر يرفته باشن ؛ اما نکته ايوم مردم آن را پذعم، جهينت در

 9سرکوب شون .در آن م الف  يها گاهياب  که همة ديسامان  ياگونهست سنت بهيهم دارد و ممکن ن يم الفان
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 يخيتار يهااز داده يخيز شواهد تارييتم. 9

هاي تداري ي را بده سدبب طر تفاوت در نقل، ساختة مفسران، و روايات داستانروايات تفسيري را به خا کرون

ها سداختة راويدان داسدتان هاي م تلف دربارة يک موضوع واح  را زيدادت در روايدتِتعارض در نقل و روايت

ار توانن  رو  مشداه ة مسدتقيم را دربدارة رخد ادهاي بسدينااران نميکه تاريخي است صورت دردان . اين مي

هداي شداه ان هدا و گ ار ق يمي به کار ببرن ، يا رخ ادها را به نحو دل واه تکرار کنن . بنابراين، باي  به داده

هداي هاي درست را از نادرست تش يص دهن . در تحقيق تداري ي، دادهپيشين اکتفا کنن  و با نق  علمي، داده

 عنوانبهاي از اطالعات و حقايق مستن  که مجموعه يعني؛ نامن مي« شواه  تاري ي»صحيح و قابل استناد را 

رون . شواه  تداري ي را بدر اسداس نقد  هاي آزمون و تفسير و تعبير فرضيه به کار مياطالعات صحيح و پايه

کوش  صحت سدن  هاي تاري ي تميي  داد. در نق  بيروني يا ظاهري، مورخ ميتوان از دادهبيروني و دروني، مي

ات و نوع خط، کاغذ، مؤلف، زمان ت وين و مکان آن را تعيين کن . پس از نق  بيروني، مرحلة نق  تاري ي را اثب

نمايد . بدا ي ميبررسدکن  و اعتبار مضامين را دروني قرار دارد. نق  دروني خود را درگير مضامين و مطالب مي

يدات متفداوت، روايدات متعدارض، هاي تداري ي، از جملده رواتوان از ميان دادهرو  نق  بيروني و دروني، مي

 5رسي .« شواه  تاري ي»روايات م تلف دربارة يک موضوع، و زيادت در روايات، به 

 صدورت بدهمبني بر تفاوت روايات تفسيري و در نتيجه، فق ان ارز  تداري ي آنهدا را  کرونادعاي  اوري روبين

ه، بده بازارهداي مکد حد  ودر بحدث از  کدرون. سوره بقره رد کرده است 541موردي با بررسي روايات تفسيري آية 

ا ، با بررسي روايات تفسديري ايدن آيده نشدان در مقاله اوري روبينبقره اشاره کرده و  541تفاسير متضاد دربارة آيه 

 کدرون 5.در آنهدا يکسدان اسدتاما اطالعات تداري ي نهفتده ، متفاوت است شانيريهاي تفسگرچه دي گاهداده که 

 وَ الْحَدرامِ الْمَشْدعَرِ عِنْد َ اللَّدهَ فَداذْکُرُوا عَرَفاتٍ مِنْ أَفَضْتُمْ فَإِذا رَبِّکُمْ مِنْ فَضاْلً تَبْتَغُوا أَنْ جُناحٌ عَلَيْکُمْ سَلَيْ»آيه  ةشمار

 541آيده  کهيصورت در، مودهبقره ذکر ن ةسور 549، اشتباه را به« الضَّالِّينَ لَمِنَ قَبْلِهِ مِنْ کُنْتُمْ إِنْ وَ هَ اکُمْ کَما اذْکُرُوهُ

و ب د   ابدن کلبديح  و بازارهاي مکه قبل از اسدالم بده  نويس : ارتباطباره ميوي دراين .بقره صحيح است ةسور

مفسدران بعد ي دو تفسدير  گدردد؛ امدايبرم 549آيده ه، بقر ةسور انرسف، و درواقع، اولين مخاصي از آن ني  به تفسير

. پرداختند ر کردن  که اعراب قبل اسالم در زمان حد  در حدال احدرام بده تجدارت نمديبرخي ذک: متفاوت ارائه دادن 

ش  و تجارت در مکده در زمدان حد  آغداز  تا اينکه اين آيه نازل، مکه و عرفه وجود ن اشته است تجارتي در، بنابراين

ايدن مسدلمانان ان : داشتهو بيان منا و عرفه اشاره نموده  در مکه،، زمان ح   . برخي ديار به تجارت مشرکان درگردي

، حد  يهدابودن  که احساس کردن  جمع بين ح  و تجارت کار اشتباهي است. مسلمانان بدرخالف مشدرکان، مکان

« المجندهذي»و  ،«المجدازذي» ،«عکداظ»مکه، منا و عرفه را مناسب تجدارت ن انسدتن  و تجدارت را بده بازارهداي 

 ___________________________________  

 .596-595   تاريخ، در پژوه  و ر بر درآم ي تواني، ؛ عليرضا مالئي945-919   اسالمي، تم ن گسترة در تاريخ علم ون ،صادق آئينه 5.

 .959،   «(541بقره: ) قرآن تفسير و مکه تجارت»روبين،  . اوري5



  14 واکاوي نقش رويکرد شکاکانة پاتريشيا کرون

نازل ش  و مسدلمانان در مکده بده هنادام « عَلَيْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضاْلً مِنْ رَبِّکُم لَيْسَ» ةمح ود کردن . تا اينکه آي

 5«ح  ني  به تجارت پرداختن .

بيانار ارتبداط حد  و  -اسباب ن ول -541آيه ، بقرهة سورة روايات درباران داشته که يب کروندر نق   نيروب ياور

 شون :اصلي تقسيم مي ةدست ت به دواين روايا تجارت پي  از اسالم است.

 که اعراب پي  از اسالم ح  و تجارت مشترک ن اشتن .ست ا بيانار اين مطلب (الف)نوع 

 ح  و تجارت مشترک بود.، که پي  از اسالم ستا بيانار اين مطلب (ب)نوع 

تفداوت اصدلي در  5ي برابر دارن .ده  که هر دو دريافتاما بررسي بيشتر نشان مي، ان اين دو نوع متناقض در نظر اول،

مسدلمانان در ندوع ؛ زيدرا ، در نار  نسبت به سنت جاهلي اسدت(ب)و  (الف)ش ه در نوع هاي تفسيري منعکسدي گاه

ي اسدت حدال دراين  پيروي انااشتن . ةشايستالاويي ، آن را (در نوع دوم )ب. ستن نجاهلي را مطلوب ن ا ةنمون (،اول )الف

. بندابراين، آندان در اثدر ايدن ا جاهليت تأکي  شد ه اسدتباختالف اسالم بر  ان ،راويان  بيشتر عراقي که، در نوع اول که

ان  و نار ، روايات جاهلي دربارة ارتباط ح  جاهلي و تجارت را رد کرده و ح  و تجارت را پي  از اسالم مجد ا دانسدته

هداي عربدي اسدالم ريشدهان ، (، که راويان  بيشتر حجازي)بدر نوع دوم با ظهور اسالم، اجازة تجارت در ح  داده ش . 

 و حد  و را پذيرفتده تجارت و جاهلي ح  ارتباط جاهلي دربارة روايات . بنابراين، آنان در اثر اين نار ،پررنگ ش ه است

 است: ش ه يانآنها بهاي ذيل، ويژگيدر ج ول  .ان مشترک دانسته اسالم از پي  را تجارت

 ح  پي  از اسالم وضع تجارت و
 نوع دوم نوع اول

 (ش هينمشترک )ح  تحس آور(مج ا )ح  خفت
 تص يق ش ه تص يق نش ه سنت جاهلي

 اکثراً حجازي اکثراً عراقي اسناد

هداي و مقدام« ذي المجداز»و بازارهاي ، عرفه منا، دراعراب پي  از اسالم شود که يروشن م، از بررسي روايات

ن حد  و يو جمع بد از تجارت در حال احرام ترسان ش ن  اما با آم ن اسالم، مسلمانان؛ کردن يم فرو  و  يخر ،ح 

 3مسلمانان در هناام ح  ني  به تجدارت پرداختند .و  بقره نازل ش  ةسور 541ية آ نکهيتا ا، تجارت را نادرست دانستن 

 شود.يات رد ميروا ي يبر ع م ارز  تار يمبن کرون يادعاسان، نيب 

 يشخص يهادگاهيمحدود شدن به د. 1

خيداات ش صدي  مان ه را به سدبب غيرتداري ي بدودن رد کند  خدود را بدهکسي که تنها منابع اسالمي باقي

مح ود خواه  کرد. اينها حقايق تاري ي نيست و صرفاً خيدااتي از نويسدن ه اسدت  دربارة پيامبر ا وهمي

اي از مندابعي قسمت عم ه کرونخالصه،  طورجاي شواه  جا زن . بهپروا سعي کرده آنها را براي ما به که بي
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ا  از تاريخ ص ر اسالم نبوده، رد کرده و به جاي آن، حقايق ج يد ي سداخته را که مطابق تصورات ش صي

ارزشي خلق کدرده اسدت. ايدن ا ، چي  بيديار، او براي ما نس ه پيچي ه و با هنر ويراناريعبارت است. به 

 شدهري اسدالم، از ص ر در مکه جغرافيايي مکان داردمي اظهار مثال، وي براي 5ست تاري ي نيست.رو  در

 قدرار شام بلقاي در لوط قوم بقاياي مجاورت در ظاهراً و 5متفاوت بوده شناسيم،مي« مکه» عنوانبه امروزه که

اظهدار  عصدر  و پيدامبر ربدارةد را فريبند ه مطالدب عربي، اين منابع به مراجعه ب ون او چطور 3.است داشته

 دربدارة ند رتبه آنهدا کدهنيست، درحالي آرامي و سرياني زبان به منبع چن  پاية بر نظرها اين مطمئناً داردشمي

 .دهن نمي او از واضحي اي ة ما به و ان کرده ذکر مطلبي پيامبر

ن يدياو را تع يهداپدژوه  يي  نهداين محقق نتايموضع ا، نيبنابرا. استفاده کرده است« برهان خلف»از  کرون

 يهدا  هرگد  بده رو ي ن  و ما نبايمف يمنابع اسالم 9شود.يم« دور»ب موج  يهاو اغلب در است الاست کرده 

از  1ان .حاصدليها ذاتاً بن رو يا؛ زيرا ميدهن  اعتقاد داشته باشيسوق م ي يسم تاريلينهکه ما را به سمت  يمتفاوت

 6کنن ه است.و اصطالحات خسته الحصولسهلات يها، فرضميپر از تعم ونکر کار، اريد يسو

 يماد شواهد از مشکالت استفاده. 1

 :وجود دارد ي، مشکالتيتوجه ن ارد که در استفاده از شواه  ماد کرون

 از کل است. ياست و تنها قسمت ياتفاق -اديا زيکم -مان ه همواره يجا ا بريش ه  آنچه کشف .ن ست

کده در پشدت  ييوجود ند ارد؛ معندا -ين شواه  ماديون  ايدر پ -يااز قبل آماده يمعلولو  يچ ارتباط علّيه .دوم

 9افت شود.يکشف و ي  آن باگوناگون ن قطعات ين معما وجود دارد و ارتباط بيهر قطعه از ا

بلکده آنهدا را ، کنند ي  نمدييأرا ت کرون  ينتا تنهانه يشناسو سکه يپژوهروسي، پاپيشناسبهير کتياخ يهاافتهي

کتداب  بدا  ةدر مق م شوئلرنه اشاره نمود. ين زميدر ا لن يهوو  شوئلر يتوان به نظرهايم، مثال ايبر. سازن يمردود م

نقد  مهدم  1دهد .يشکاکان پاسدخ م يبه ادعاها يشناسو سکه يپژوهروسي، پاپيشناسبهير کتياخ يهاافتهيکاربرد 

در مطالعدات  يراسدالميمندابع غ»ة کداربرد يو از سرآم ان نظر کروناز شاگردان  لن يهوتوسط  نهين زميدر ا ياريد

 ___________________________________  

 .395،   «ها پاتريشيا کرونبر اسب بررسي کتاب بردگان سوارد»فرد دونر،  .5
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 .11  ، «بررسي تجارت مکه و ظهور اسالم پاتريشيا کرون»هيو کن ي،  .1
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در تنداقض  يبا منابع اسدالم تنهانه ياسالمريغنشان داده که کاربرد منابع  لن يهوبر او وارد ش ه است. « ص ر اسالم

 5شود.يمکمل آنها محسوب م ينوع بلکه با آنها تناسب دارد و به ،ستين

 يراسالميمشکالت استفاده از متون غ. 0

ن مسدئله يدا ةدربدار فان اسشتر باش . ين بيبه د واردانتازهتوان  از ينم يرونيدان  ناظران ب:   گفتيبا کروندر نق  

بلکده او ، آنچه واقعاً اتّفداق افتداده، باشد  از يترتصور روشن يدارا يرونيکرد که ناظر ب يتوان پافشارينم» : يگويم

بهتدر از  يم مسدلمانان شداه انيتر است که باور کندساده 5«.ف کن يخود  توص يارهايها را با معه يکوش  تا پ يم

 3اطالعات آنها کمتر است.؛ زيرا باشن  يهوديا ي يحيسن گان مسينو

چطدور ، نيبرابنا .ن اهکرد ارائهش ه فيتحر يرينسبت به اسالم تصو ميانه منابع قرون، وات يمونتامربنا به نظر 

بيشدتر  9ند شيحسداب آ بده يعربد يهاخياز تار اعتمادتر قابلشان با اسالم، يوجود دشمن باي و مانن  آن انيمنابع سر

ع معاصدر هسدتن  و نده در آنچده يدربارة خاستااه اسالم دربردارن ، نه بدا وقدا يکه اطالعات فراوان يراسالميمنابع غ

اند  و معلدوم ف شد هيتأل يو مذهب ياسيس يروهايت نيتحت حمابيشتر ، آنها ينبر ا عالوهن  منسجم هستن . يگويم

در کتداب ، مثدال ايبدر 1توسط آنان اثرگدذار بدوده اسدت. يع اسالميم وقايبر نحوة ترسح  ن موضوع تا چه يست اين

 ه يدمکده دوجدود ،   و از آن بدااتريوجدود تجدارت قدر هبد ياچ اشارهيه، معان  عرب ي انسيمورخ ب، وسيپروکوب

 6است. يالديعربستان در قرن ششم م ةريج شبه مسائلن مورخ از يا يآگاهة نادهن نشانن يشود. اينم

 کرون ةشياند ةفلسف

، سدميم رنبدر پسدت يدر ادامده پدس از مدرور، متأثر است يخ ويتار ةاز خاستااه فلسف کرون يشناسو ازآنجاکه ر

 :ش خواه  بررسي  کرونخ يتار ةفلسف

 سميمدرنپستبر  يرورم. 4

 هندرژه يوبدهو  خيتدار ات،يدادب است،يس نة فلسفه،يزم در هانار  از يبعض فيتوص يبرا« سميم رنپست» اصطالح

 و کدالن يهاهيدنظر نقد  و تدهيم رن يهابحران به نسبت واکن  آنها همة مشترک وجه که روديم کار به يمعمار

 يبدرا تسيپدانو رودلدف يآلمدان لسدوفيف توسدط 5459 سدال در بار نياولظاهراً  اصطالح نيا. است آن يناريکل
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 .145دياران،    نااه از . رابرت هويلن ، اسالم5
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 نيدا کداربرد. رفدت کدار بده، بدود چدهين از گرفتدهوام يمضمون که، ستميب قرن يغرب فرهنگ« ييگراچيه» فيتوص

 يبدرا، اًيدثان، و بود ييپساساختارگرا يفرانسو ةفلسف به اشاره يبرا، اواً که گردديبرم 11ة ده به ،فلسفه در اصطالح

 5ش .يم  هينام« ييگراانيبن» آنچه و ييناکجاآبادگرا ،نوين ييگراعقل هيعل يعموم يواکنش بر دالت

همده بده ، رفتدههميروامدا داد،  هاي پسام رني را در يک چارچوب قدرارتوان تمام دي گاهمي يس ت هرچن  به

  بدا چدال  يدخ نيتدار 5.کس ديار وجود ند ارداي هيچهيچ اصولي نه براي خود آنها و نه بر: ان واح ي رسي ه ةنتيج

و هدر چده ، باور است که هيچ عين تاري ي وجود ند ارد نيبر ا، مجموع در سميم رنپست است.مواجه سم يم رنپست

نويسد ، تدراو  گويد  يدا مديان يشن ، س ن مديآن موضوع مي ةشود فقط از ذهن و مغ  افرادي که دربارگفته مي

را هدم « سدوژه»، برچي ه ش ن بساط ذهن شناسا يا ميشل فوکو، م رن مانن رخي از ان يشمن ان پستکن . حتي بمي

 3.ان م عي ش ه

پسدام رن بدا اسدتفاده از رو  تبيدين علدل و عوامدل رخد ادها در  -يک فيلسدوف پساسداختارا عنوان، بهفوکو

داند  و  يشناسدنيري، تبارشناسي ق رت/ ديشناسگيري از رو تولي  و بهره ةشيو يجابه، اطالعات ةچارچوب شيو

تکرار بودن حوادث و وقايع تاري ي و در نظدر  رقابليو اعتقاد به غ« ع م استمرار در تاريخ» ةژه با استفاده از نظرييوبه

ارائده داده  ينادارخيدر تار يليب يب يع و ب ةگرفتن نقشي ويژه براي کارکردهاي سوژه، جنسيت، ق رت و دان ، شيو

 9شکلي از دان  و شکلي از ق رت است. «تاريخ هم مان»، فوکونظر  ت. ازاس

 يخ و مسائل زبان و فرهنگ معطوف کردند . برخدين تاريتوجه خود را به ارتباط ب هام رنپستاز  ياريد ةشاخ

 اتااري فربا عندوان  تي ن وايهان تحول انتشار کتاب يعطف ا ةنامن . نقطيم 1«خيتار يچرخ  زبان»ن تحول را يا

 ش ه در حدال، نشدان يتول يهاها و متنخ گذشته در خطابهي، تاريداران چرخ  زباناست. بنا به نظر طرف 5493در 

ن يدبده ا ياست. چرخ  زبدانيجبها و اسناد گ ار  ياعتباربياعتبار و  ة  درباريرا ين، ادعاهايبنابرا. است ش ه داده

 ست.يناز زبان   يب ي يخ چي  که تاريادعا انجام

 سميمدرنپستکرون و . 2

 خدود واسدت  گرفتده وام ون بدرو از را خدود ةشيان  کرونآنجاکه داشته است. از ير فراوانيتأث کرونسم در يم رنپست

ة فلسدف بده آن يطد در، ون برو يس نران از کرون ةشيان  ةفلسف ش ن روشن يبرا، پژوه  نيا در دارد، اذعان ب ان

 معتق  است: کرون .است ش ه تفادهاس دارد، اشاره خود ةشيان 
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 ، بلکده«است دادهي رو چه واقعاً» که باوي  ما به توان باش  د نمي که مکتوب د هر منبعي منبع الف( يک

 يدا داده يرو کده اسدت بپدذيرد خواستهمي يا دادهي رو کن مي تصور مؤلف که کن مي بيان را چي ي آن تنها

 از خدارج در باشد  و تداري ي آنکده از است. بنابراين، پدي  دادهي رو که کنن  تصور است دياران خواستهمي

 لحداظ را مکتدوب گد ار  يدک 5گراييتداريخ دربارة تأليفاتي مسئله، پي اي  همين به عربي مربوط مطالعات

ترين موضدوع، اصدلي ايدن .بايدريم نظدر در را او انايد ة و مؤلف دان  گسترة به مربوط مشکالت کنيم، باي 

 5است. تاري ي مکتوب متن از استفاده در لمشک

 ياناآگاهانده و آگاهانه يرهايتفس معرض   درين يآگاه نيا يحت س  وينويم چه «دان يم» شاه  کيصرفاً ب( 

دوره هدم بتواند  ارز   همدان نادارعيوقا کيداحتمااً  .کن سازگار  خود نيشيپ اطالعات با را آن کوش يم که است

کده رد يا خوانند ه، ناچدار اسدت بپدذيدسن ه باش  يچه نوي، اريهر ش ص د را داشته باش . يبيتقر ينيک شاه  عي

ن يدا يت دارد. بدرايد  واقعيدبر آنها ن يمبتن يبع  يهات دارد و در همان جهت هم گ ار يمعاصر واقع يهاگ ار 

 ؛اييمزمدبيا يبا شواه  خارج ها ران گ ار ين است که صحت ايرو  بهتر ا. توان دو مبنا در نظر گرفتيم، ر يپذ

و  يفدرد يداور يپدموجدب برطدرف کدردن   ،ندر نظر گرفته شو باهمکه اگر -اريد عصرانهم يهامانن  گ ار 

رمکتدوب يآنهدا را بدا آثدار غ، ن بهتدريداز ا يو حتد -خا  وجود دارد طورسن ه بهيشود که در کار هر نويم ينواقص

ادران يم ديندين اسدت کده ببيار ايراه د ،ين شواه يچننبود اما در صورت  يم.سنجب بحثحل م ةمان ه از دوريجابر

ن يچندامدا  شدود.يه اجماع حاصدل مديشب ي يا زود چير يد با خوان ن آثار همکاران،. اناارن يت ميرا واقع ي يچه چ

سداخته  يايمبدان بر  ه،يسر به فلک کش ييهابرج، ن اساسيا ممکن است بر ازير ن خواه  بود؛يدردسرآفر يکرديرو

 3ان .ت نش هيشون  که در اصل تثب

کده هرگونده کداه   سداننيانجامد . ب يمد تيدواقع فيتحر به «است داده يرو واقعاً آنچه» نوشتنِ عمل ج(

 خدود اسدت ممکدن کده -آن  خا  بر نظم ليتحم سپس و کلمات از يامجموعه به «است دادهي رو واقعاً آنچه»

 9شود.يف ميمنجر به تحر -باش  آن ش ه فاق  فيتوص حادثة

 نيدابدا طدرح ، (5449) دفاا  از تااري ها در کتداب م رندر انتقاد به پست . اون ج آر.:   گفتيبا، کروندر نق  

تدوان يهمان را م پس ن ارد، يتيم  ياريبر د يچ متنيان  و اگر هخ را مورخان ساختهيتار ةاگر هم گفت:موضوع مي

سدم يم رنپستخ ين است کده چدون فلسدفة تداريتوان گفت ايشتر ميب آنچه ان کرد.يها بم رنکار همه پست يبرا

هدم  آنهدا ،م رنپستمورخان  يهانوشته يکنواختيباش  و با توجه به « نقل»توان  يم هم آنپس ، است ش ه نوشته

 سدتن .يگونه نکه آنيدرحال،  ن ش ييهاک الاو از آنها در شکليمورخان و ساختن  يايکردن دن يبن متهم به سرهم
 ___________________________________  

5. Historicity. 

 .31-54،   «اسالمي مطالعات به غرب در شناختيرو  رويکردهاي»نوو، . دي.واي و کورن جي 5.
 همان. .3
 همان. .9
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 يهداشدهيتمدام ان   ايدژاک در يهداتال : گفتيم که باش  رافائل ساموئل ياظهارنظرها ن انتقاد،يتر  کوبن هيشا

 5برد.يرسؤال ميخود  ز يهاشهيرا تا زمان ان « هاييارسطوپست»

يدن نظريدات ا شود.يم يالت بحث ي تحقيق دربارة فهم نص و متن، از نظريات و تجابهين رويکرد، در ا

يدن ا مان .ينميار از متن چي ي باقي د شود.يمگيرد و متن زير فشار اين نظريات منکوب يمبرتر از متن قرار 

ان ازد که گويا داراي شدناخت يمرا به اين ت يل  محققي  است؛ انافتنه واقعبه اما ي ن ه،براناو  نااهي جذاب

 5و آگاهي است.

نکده در هدر يا اسدت؛ شد ه مطدرحخ يت تداريدنيعبدارة است کده در ييهاههاز شب يکيمطرح کرده  کرونآنچه 

انسدان « ذهدن» ي  از آن از صدافيبد ي يتدار يهداگد اره يگذرد، ولديبار از ذهن انسان مکيآن ة ، ماديشناخت

خ ير تداريناپدذاجتنداب ييدگران امر موجدب ذهدنيار از ذهن مورخ. هميبار از ذهن شاه  و بار دکي يعني گذرد؛يم

 ،ي ين  تداريد ا کدردن درک و بيدپ يغات است و بدرايا تبلي  از قصه يمش صاً متما ي ياما دان  تار 3خواه  ش .

 ياتکداهرچند   مدردود اسدت،حصدر  و حد يب يديگراينسدب ازم اسدت؛ يخاص يشناسرو و  يمفهوم چارچوب

 يل کدرد و بدرايدرا تحل ي يتدار يهداگ ار   يباشن  يان يخان من موريا ن ارد. ي  وجهيات نياناارانه به واقعساده

تدوان يمد، مجمدوع در د.نمومش ص  ييارهايسة آنها معيو مقا دارانهجانب يهاگ ار  يبن طبقهمش ص کردن و 

، حدال رهد بدهان  کده  هين عقيبر ا  ين يبرخ ان .گذشته يسو بهان سفر يا راهنماين ناباتصور کرد که مورخان دروازه

 تدان  مدورخ يگد  پدردازد.يمهم م ي ادهاين  رويگ  بهبلکه ،  ادها را ثبت کن يتوان  همة روينم يناارعيچ وقايه

م يشدود. در اشدتباه خدواهيمسرچشمه  يها و منافع اجتماعهم از سنتي رواما بر ؛ اوست يالت فرديتابع تماح ي 

ر مندافع و ين ن ارد که تحت تدأثيج  ا ياسن ه چارهينو باش . مبرّاتعصب  خ کامالً ازيم که تاريبود اگر توقع داشته باش

 9.باش  که ب ان متعلق است،باش   ييسايا کلي طبقه جامعه، يهايداور يپ

د   اند  وستهيزيع ميکه در عه  ح وث وقا ينکه از منظر مورخانيبه ا بسته خ،يت در تارينيت عيا مح وديفق ان 

ا از منظدر يداند  گد ار  کدرده داراندهجانبع را يوقدا يطلبدا منفعتي ييجو، مصلحتيکارالحظهجة مينت درد  مثالً

از  يرواقعديبده درک غ، ها يجة منافع و مصالح و گرايپردازن  و در نتيم ي يک دورة تاريمورخان زمان حال که به 

 اول دسدتهمة مندابع  يهاکه دادهيصورتدر، اولنمونة  در توان  متفاوت جلوه کن .يشون ، ميل ميحوادث گذشته نا

 يم دچار شدک فلسدفيمتهم کن ياردنبجاع را به يوقا کسان باش ، اگر مورخان عه  ح وثِيک واقعه يدر خصو  

ندة مونم. در يها و آثدار موجدود ند ارگ ار به  ج  اتکا يراه ي يشناخت تار يبرازيرا ن بازدارن ه است؛ يم و اياش ه

 ___________________________________  

 .515-511   تاريخ، مطالعة ک رايل ،.م دونال  و بلک جرمي 5.

 .51-59   نُويوِرت، آناليکا خانم با گووگفت ، در«غرب در پژوهيقرآن» 5.

 .41   تاريخ، فلسفة جواد سليماني، 3.

 .35   گرايي،هايي در تاريخنظريه تاريخ؛ چايل  گوردن، 9.
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که مطالعدة موضوع  ني  است، اما با در نظر داشتن ايآن کامالً جا يشناسو رو  يدستور يمعنادوم، شک کردن به 

کدار  يکده بندايصدورتدر بند د،يهدا مدتي  واقعيبا گراهمراه و شناخت  يداور يپ يع راه را برايج ء وقا به ج ء

ت داشدتن يددر خصدو  واقع توانند يم تلدف مد مورخدان باش ،شناسانه رو  صورتبهمورخان و مطالعة موضوع 

 5موضوع به اجماع برسن . يک از اج ايع مربوط به هريوقا سلسله

 گيرينتيجه

 کدرونصد ر اسدالم اسدت.  يهادر پژوه  يخا  و يشناسرو خاطر به « تجارت مکه»در مبحث  کرون  ينتا

ان کدرده اسدت. يدب ينجات عرب خيآنها را بسط تار يکلو ه ف  متأخر يهامسلمانان دوره ةرا برساخت يات اسالميروا

ژه يوبدهو  يشناسد، سدکهيشناسبهيکت يعني، يرا با کمک شواه  ماد ي يبه اطالعات تار يابيدست، در وهلة اول يو

 دان .ير ميپذامکان يراسالميمتون غ، و در وهلة بع ي، شناسباستان

   گفت:يباي، در نق  نظر و

 اعتبداريبد را مندابع نيا گ ار  ،ياسالم منابع گ ار  در کي يبرا يخارج شواه  فق ان که کرون ن است الي. ا5

 يبند طبقده« مغالطدات»ل يذي، اسيدر منطق ق« است ال سکوت. »گردديبازم «سکوت است ال» به کن ،يم

 ند ارد؛ دنبدال به يمهم ام يپ واست  نساخته اعتباريب را ياسالم منابع ،يخارج شواه  فق ان:   گفتيبا. شوديم

 .ن ارد اهآن  ييتأ به يازين ياسالم منابعزيرا 

وجدود  يدر سدنت اسدالم ين ب رگديبد  ياامکان توطئده؛ زيرا ستين يخ نجات عربيبسط تار، اتيروا ي. ه ف کل5

نکتده . ستير نيپذحوادث امکان ير واقعيپنهان کردن س يهمة عالمان مسلمان از هن  تا ان لس برا ةن ارد. توطئ

 ياگوندهسدت سدنت بهيهم دارد و ممکدن ن ياب ، قطعاً م الفانيخا  غلبه  يا رأير يک تفسي نجاست که اگريا

 م الف سرکوب شون . يها گاهياب  که همة ديسامان 

سدبب  بده را ي يتدارهاي داسدتان و مفسران دانسدته ساختة ات،يروا در تفاوتخاطر  به را يريتفس اتيروا کرون. 3

ها داسدتان انيدراو سداختة تيدروا در ادتيدز و واحد  موضوع کي ةدربار م تلف يهاتيروا ات،يدر روا تعارض

ات م تلدف، يدجملده روا ازي،  يتدار يهاداده انيم از توانيم يرونيب و يدرون نق  رو  با کهي. درصورتدان يم

 ياور.  يرسد «ي يتدار شواه » ات بهيروا در ادتيز واح  و موضوع کي ةدربار ات م تلفيروا ات متعارض،يروا

ات يدروا يبدا بررسد يصدورت مدورد را به يريات تفسيروا ي يبر ع م ارز  تار يمبن کرون ين ادعايا نيروب

 امدا، اسدت متفداوت شدانيريتفس هدايديد گاه گرچده کدهاده د بقره رد کرده و نشدان ةسور 541 يةآ يريتفس

 .ستا کسانيآنها  در نهفته تاري ي اطالعات

 ___________________________________  

 .511   اريخ،ت انتقادي ابوالفضل رضوي، فلسفة سي  5.
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طور محد ود خواهد  کدرد. بده يوهم يمان ه را رد کن  خود را به تصورات ش صيباق يمکه تنها منابع اسال ي. کس9

 يجداخ ص ر اسالم نبوده، رد کرده و بدهيرا که مطابق تصورات  از تار ياز منابع ياقسمت عم ه کرونخالصه، 

 اًلبداو غکند  مين يياو را تع يهاپژوه  يي  نهاين محقق نتاين موضع ايبنابرا. ساخته است ي يق ج يحقا، آن

 شود.يم« دور»ب موج  يهادر است ال

از  يشد ه تنهدا قسدمت ن ست. آنچه کشف: وجود دارد ي، مشکالتيتوجه ن ارد که در استفاده از شواه  ماد کرون. 1

وجدود ند ارد. سدوم.  -ين شدواه  مداديدوند  ايدر پ -يااز قبل آماده يمعلولو  يچ ارتباط علّيکل است. دوم. ه

بلکده آنهدا را ، کنند ي  نمدييرا تأ کرون  ينتا تنهانه يشناسو سکه يپژوهروسي، پاپيشناسبهير کتياخ يهاافتهي

 سازد.يمردود م

 بداي و مانند  آن انيچطور منابع سدر، نيبنابرا .ن اهکرد ارائهش ه فيتحر يرينسبت به اسالم تصوميانه  . متون قرون6

خ يتدوار، بيشدتر ادريد يند ش از سدويحسداب آ بده ياز مندابع اسدالم اعتمادتر قابلشان با اسالم، يوجود دشمن

ع هسدتن  و نده در آنچده يدربارة خاستااه اسالم دربردارن ، نده معاصدر بدا وقدا يکه اطالعات فراواني، راسالميغ

اند . يمکمدل مندابع اسدالم يراسدالميو متدون غ يشدواه  مداد:   گفتيبا، تينها درن ، انسجام دارن . يگويم

ر يتدأث کدرونسدم اسدت کده در يم رنپستن يدمتأثر اسدت و ا يخ وياز خاستااه فلسفة تار کرون يشناسرو 

 مطدرحخ يت تارينيعخصو  است که در  ييهاههاز شب يکيمطرح کرده است  کرونداشته است. آنچه  يفراوان

ان باش ، اگدر مورخدان عهد  کسيک واقعه يدر خصو   اول دستهمة منابع  يهاکه دادهياست. درصورت ش ه

شدک کدردن بده . ن بازدارند ه اسدتيدم و ايداش ه يدچار شک فلسف، ميمتهم کن ياردانبجع را به يح وث وقا

 صدورتبهکار مورخان مطالعدة موضدوع  يکه بنايصورتدر .  استيآن کامالً جا يشناسو رو  يدستور يمعنا

ک از يدع مربدوط بده هريوقدا سلسدلهت داشدتن ي  واقعتوانن  در خصويم تلف م مورخان باش ،شناسانه رو 

 موضوع به اجماع برسن . ياج ا
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