
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  79 -  61  ،     1394        تابستان  ،    دوم        ، شمارة   هم     پانزد    سال 

  كتاب بررسي و نقد
 نبوي ةسير ؛اسالمي دوران در عرب تاريخ

  *بياتعلي 

  چكيده
و تمدن اسالمي اعتبار  ،تاريخ، فرهنگ ةآثار منتشرشده دربار ةبديهي است كه هم

در ايـن  . ارزيابي شوندو ضروري است كه در ترازوي نقد  ندارندساني  علمي يك
كـه بـه    ،علـي  اثر مورخ نامور عراقي جواد االسالم في العرب تاريخنوشته، كتاب 

 نبـوي  سـيرة  ؛اسـالمي  دوران در عرب تاريخعنوان  بانژاد   كوشش منصور داداش
تحليلي بررسي و نقد صوري و محتـوايي شـده   ـ  به روش توصيفي ،ترجمه شده

عنـوان كلـي    نداشتن   انطباق :از جملهدارد ها   ص و كاستيياي نقا  كتاب پاره. است
لـف  ؤنگاري م  نگري و تاريخ  روش تاريخ بينش و محتواي آن، گاه حصر كتاب بر

پوزيتيويسـم  (گرايـي تـاريخي     آكادميك و مكتب اثبـات          ًهاي صرفا     چهارچوبدر 
اي   و پـاره  ،هـاي بـدون نقـد     منبع و يا نقل ، نقل بعضي مطالب بدون ذكر)تاريخي

جز موارد مذكور مطالب كتاب مبتني بر مواد و مسـتندات متنـوع   . ابهامات در متن
ــاريخي و مقايســ ــتقن ت ــره  آن ةو م ــا، به ــات لغــت  ه ــري از تحقيق شناســي و   گي

لـف بـا انگيـزه و هـدف     ؤم. مستشـرقان اسـت   يو نقـل و نقـد آرا   ،شناسي  زبان
جويي و كشف واقعيت در تاريخ به مطالعه و تحليل تاريخ اسالم پرداخته   حقيقت

ـ  ةاي از زنجير  هاي دقيق و عالمانه  سنجي  ها و نكته  و نوپردازي دسـت  ه رويدادها ب
و  ،پرهيـز از تعصـب، فروتنـي    ماننـد لف ؤهاي اخالق علمي م  ژگيوي. داده است

  .و مزاياي كتاب است هانقدپذيري از ديگر امتياز تواضع علمي و
  .نقدصوري، نقدمحتوايي، نقدبينشي، نقد روشي، نقد مستندات كتاب :ها كليدواژه

  
                                                                                                 

  niayesh37@gmail.comدانشگاه تهران  ،تمدن ملل اسالمي گروه تاريخ و دانشيار *
  26/5/1394 :، تاريخ پذيرش2/3/1394: دريافتتاريخ 
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  مقدمه .1
 و ،فرهنـگ ، تـاريخ  سير غني در مهم وهاي   جريان تمدن اسالمي يكي از و ،تاريخ، فرهنگ

شـرق جهـان اسـالم تـا      مرزهاي غربي چين در آن جغرافيايي ةگستر تمدن بشري است و
 در فريقـا اصحاري مركزي  و جزيرةالعرباليه   شمال تا منتهي در قفقاز از اندلس در غرب و

عـين   تمـدن اسـالمي در                                  اين گستره، صورت  متكثر فرهنـگ و  در. گيرد  مي بر جنوب را در
ايـن  . تحقيـق فـراهم آورده اسـت    براي مطالعـه و  اي سترگ را  اسالمي آن، كارنامهوحدت 
 جديـد مالحظـات   و گونـاگون اهـداف   و هـا   به انگيزه اخير، بنا قرن عظيم طي يك ةكارنام
 به تبع آنان مسلمان قرار غيرمسلمان و گران پژوهش ةاهتمام ويژ مورد توجه و ،نگاري  تاريخ

به چاپ رسـيده و   آمده و مكتوب و غيرمكتوب پديد آن، انبوه آثار گذر ره از گرفته است و
بـه مطالعـات تـاريخي و    منـدان    و عالقـه براي انديشـمندان  را ليف أت چنان راه تحقيق و هم

 .گشوده است يفرهنگ و تمدن اسالم
 و ،آزادانديشي، خردگرايي عصر است كه دراين غرض از اين مختصر توجه به اين مهم 

هـاي تـاريخي     آمـد، انـواع پـژوهش    جهان پديد رنسانس اروپا در نوي كه پس از گرايي  علم
و  است موضوعات مختلف انجام شده تمدن اسالمي با عناوين و و ،فرهنگ ،مربوط به تاريخ

كه به پيمانـه و    مگر آن ندارندعلمي  ها ارزش و اعتبار  آن ةاما مسلم اين است كه هم ،شود  مي
آثـار  بـه  منـدان    ههـم عالقـ   و شوديده شوند تا هم سره از ناسره جدا عقل و علم سنج معيار

ـ  گران پژوهشويژه دانشجويان و   هتاريخي و ب  تـاريخي را از اثـر سسـت و    ةتاريخ، اثر عالمان
 در اين زمينهمطالعات و تحقيقات جديد تاريخي و آثار  بنابراين، نقد. پايه بازشناسند مايه و  بي

 گـرفتن بـازار     غفلت از آن سبب رونـق  براي مسلمانان است و         ًما خصوصا  ةنياز اساسي زمان
  .دشو  فايده مي  بي هاي غيرعلمي و بكتا ةمكار

 گامـان و  پيش كه از ،عراق مشهور و مورخان نامدار و گران پژوهش از فقط  نه جواد علي
 در فضـل تقـدم او  . رود  مـي  جهان اسـالم بـه شـمار    نگاري در  تاريخ گذاران جريان نو بنيان
 و مراكـز  در آشنا  اي نام  چهره او علمي از ارزشمند آثار انتشار ليف وأت نيز نگاري نو و  تاريخ

 و گـران  پـژوهش تاكنون همواره آثارش محل رجـوع   دانشگاهي ساخت و محافل علمي و
  .مورخان اسالمي بوده است

 دوران در عـرب  تـاريخ  عنـوان  بـا كه ، او االسالم في العرب تاريخ اين نوشته كتاب در
ذيـل شـش    ،نژاد به فارسي ترجمه شده است  به كوشش منصور داداش نبوي ةسير؛ اسالمي
، مشخصـات كتـاب  . 3لـف،  ؤم آثـار . 2 ،لـف ؤم ةنامـ     يزنـدگ  ةمختصـري دربـار  . 1عنوان 

  .شود   يمنقد ترجمه نقد و بررسي . 6 ، ونقد محتوايي كتاب. 5 ،امتيازات كتاب  .4
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  بررسي كتاب و نقد .2
  لفؤم ةنام  زندگي ةمختصري دربار 1.2

چه   آن. شده نيست  كه شايد و بايد شناخته  در ايران چنان جواد عليشخصيت فكري و علمي 
تـرين    از برجسـته  جـواد علـي  كـه  اسـت   اختصار گفت اين  در اين نوشته به ضروري است

ــه ســال   اي شــيعه   هدر خــانواداو . مورخــان عراقــي و نيــز جهــان اســالم اســت  مــذهب ب
 كـاظمين و (تحصـيالت ابتـدايي خـود را در عـراق     . كاظمين زاده شد م در 1907/ق  1325
 ةسوي وزارت معارف عـراق بـراي ادامـ    م از 1933/ق 1352 سال سپس در .گذراند) بغداد

جـا    آن در .مقطع دكتري برگزيده و به آلمان اعزام و وارد دانشگاه هامبورگ شـد  تحصيل در
قريـب هفـت سـال     سرانجام پـس از ). 92: 1985 ،مطبعي(فراگرفت  زبان التيني را فلسفه و

االثني الشيعه  عند المهدي المنتظر«عنوان با اش   م با دفاع از رساله 1939/ق 1358 تحصيل در
). 1960، جواد علي    ّ ملف ه( دكتري نائل آمد ةاشتروتمان به اخذ درج با راهنمايي دكتر »عشريه
دكتـري بـه عـراق     ةامـا پـس از اخـذ درجـ     ،آلمان ازدواج كرد طي تحصيل در يجواد عل

عالمه سيدمحمد  محمدرضا الشبيبي و مانندانديشمندان عراقي  كاري ديگر بازگشت و با هم
كـه بعـدها    ،را »المجمع العلمي العراقي« م مركز علمي 1947/ق 1367 بهجه االثري به سال

  ).1392الكعبي،  ←؛ 1947 ، ي       جواد عل     ّ ملفّه( بنيان نهاد ،دشعلمي عراق  ترين مركز يعال
 زمين ارتبـاط و   هاي مغرب  مراكز علمي و دانشگاه بازگشت به عراق با پس از جواد علي

م به دعـوت دانشـگاه    1938- 1939 /ق 1357- 1358 هاي لسا در. ثري داشتؤكاري م هم
 م 1961/ق 1381 در). 1957 علي، جواد    ّ ملف ه( پرداخت تدريس به سال يك مدت به هاروارد

تحقيـق   او براي مطالعـه و  مطالعات شرقي دانشگاه لندن از مركز بريتانيا و ةسوي موز از نيز
  ).1958 ،   علي     ّ      ملفّه جواد (( عمل آمده دعوت ب

نيـز   سيس آن وأت ثري كه درؤنقش م المجمع العلمي العراقي و عضويت در او عالوه بر
مجمع اللغه العربيه في القاهره، المجمع  عضو ،داشت العراقي العلمي المجمع ةسردبيري مجل

  .تاريخي برلين نيز بود ةو موز ،اللغه العربيه دمشق، المجمع الملكي االردني
او و ديگــران بــود كــه  ةو عالمانــ ،هــا و مطالعــات عميــق، روشــمند  فعاليــت ةدر نتيجــ

فقـط در   جـواد علـي  شـهرت  « نصير الكعبي ةبه گفت. در عراق پا گرفت جديدنگاري   تاريخ
تـرين    وي از برجسـته . بـود  نظير  كم بلكه در كشورهاي عربي شخصيتي چون او ،عراق نبود

جهـان عـرب فقـط مكتـب      در جـواد علـي  تـا قبـل از   . مورخان معاصر جهان عـرب بـود  
شده بود، اما   و فردي چون احمد امين در اين مكتب شناخته وجود داشتنگاري مصر   تاريخ



 نبوي ةسير ؛اسالمي دوران در عرب تاريخ كتاب بررسي و نقد   64

هـاي    شـروع فعاليـت   آلمان و از جواد عليبازگشت  اما پس از. ليفاتش سطحي بودأت و كار
نگاري عراق پـا گرفـت و رقابـت علمـي دو      هاي تاريخي او، مكتب تاريخ  پژوهش علمي و

 جواد عليكه  اي  بسيار مهم و مثبت علمي كار. نگاري عراق و مصر شروع شد  مكتب تاريخ
نگـاري    كاري عبدالعزيز الدوري و صالح احمد العلي مثلث تاريخ كه با هم انجام داد اين بود

  ).2011الكعبي، ( »نو عراق را در اين زمان تشكيل دادند
م بازنشسـته   1972/ق 1392سـال   علمي در ةوقف  سال كوشش بي 50 پس از جواد علي

 سـال  بـه  سـرانجام  و پيوست اش  خانواده به و كرد سفر انگلستان به چندي از پس. شد
  .زندگي او براي هميشه بسته شد م دفتر 1987/ق 1408
  
  لفؤآثار م 2.2

        ِ             هاي علمي  ارزشمندي در   انجام پژوهش ها و  پس از بازگشت به عراق به فعاليت جواد علي
به آن  تر  كه بيش، مشهورترين اثر تحقيقي او. تاريخ و فرهنگ عرب و اسالم پرداخت ةحوز

در ده جلـد   العرب قبل االسالم يختار يالمفصل ف ةگون  المعارف  دايرةكتاب  ،شود  شناخته مي
او  از نيـز  هاي زير  مهم، كتاب جز اين اثر. تاريخ و فرهنگ عرب پيش از اسالم است ةدربار

  :اند   هبه چاپ رسيد
  )1927بغداد ( العام التاريخ. 1
  )1967بغداد ( العرب اصنام. 2
  )1968بغداد ( االسالم في الصاله تاريخ. 3
  )1969بيروت ( االسالم في العرب تاريخ. 4
  )2005( عشريه االثنا يعهالش عند المنتظر المهدي. 5

 يمـه معجـم اللغـات القد   ،الكعبـي  ةبه گفت و ،المسند الفاظ معجمهاي مذكور،   كتاب جز
  ).10: 1391 ،جواد علي ←( ديگر كتاب اوست كه هنوز منتشر نشده است

 يف المفصلبه كتاب  فقط محدود جواد عليحجيم  برجسته و نصير الكعبي آثار ةبه گفت
 يفـ  المفصلعنوان  بانيست و كتاب مهم ديگري در همين حجم  االسالم قبل العرب خيتار
 ).همـان ( اسـت  نشدهچاپ  دارد كه متأسفانه هنوز) جلد 10 در( االسالم بعد العرب خيتار

داللت بر وجود  ،كعبي موجود باشد اما به چاپ نرسيده باشدال ةه چنين اثري به گفتچ  چنان
امـا  . دارد االسـالم  قبـل  العرب تاريخ في المفصلسنگ  هم جواد علياثر سترگ ديگري از 

دعوت پنهاني در كتاب  اننبوي در سه سال دور ةخود پس از بررسي تاريخ سير جواد علي



 65   علي بيات

اين سخن گرچـه  . بحث را به فصول بعدي ارجاع داده است ةادام االسالم في العرب تاريخ
 جواد عليرغم اين ارجاع،   به احتمال قريب به يقين به ،ييد مدعاي كعبيأت اي است در  قرينه

 شـاهدي موثـق و   خود نشده است و بنابراين، بدون مدرك و موفق به نگارش و تكميل اثر
  .توان از وجود چنين اثري سخن گفت  يمتقن نم
اسـت   شـده چاپ  گوناگونعلمي نيز از او در مجالت  ةها مقال  ده هاي مذكور  كتاب جز

گردآوري كـرده و   االسالمي التاريخ في ابحاثعنوان  بانصير الكعبي  را ها  كه شماري از آن
  ).2011الكعبي، ( در دو جلد در منشورات الجمل بيروت به چاپ رسانده است

  
  مشخصات كتاب 3.2

  چاپيمشخصات  1.3.2
 دوران در عـرب  تاريخاست كه با عنوان اصلي  االسالم في العرب تاريخعنوان عربي كتاب 

 188 متن ترجمه در. به فارسي ترجمه شده است نبوي سيرةعنوان فرعي ذيل آن  و اسالمي
اي رئـيس    عنـوان سـخن اول بـه قلـم سـيدهادي خامنـه       بـا گفتاري   پيش صفحه مشتمل بر

پـنج   سـخن متـرجم در  . دو صفحه اسـت  تاريخ اسالم به عنوان ناشر كتاب در ةپژوهشكد
اي و چهار فصـل كلـي و در     صفحه  اي سه  لف شامل مقدمهؤصفحه مطالب م 163صفحه و 

 اشخاص و اماكن كتاب به كوشش مترجم كتاب در ده صفحه حجم كتاب را ةپايان نيز نماي
  .دهد يتشكيل م

  كتاب ةمعرفي مقدم 2.3.2
  ،نگارش كتاب چنين بيان داشته كه از را كوتاه خود، انگيزه و هدف خود ةلف در مقدمؤم

اش بيان نظري ميان نظرها   انگيزه خواهش يا براي خشنودي كسي ننوشته و به ميل و آن را
اسالم به گـوش   تاريخ عرب و هايي بوده كه از  آهنگي ميان آهنگ صدايي ميان صداها و و
  ).15 :1391( رسد   يم

 كوتـاه ايـن كتـاب بيـان داشـته ديـدگاه تـاريخي و        ةمقدم در جواد عليمهمي كه  ةنكت
  :اين باره نوشته است در. اش است  نگاري  تاريخ

اسـالم بـه    معتقدم يهوديت، نصرانيت يا نيستم و ها  دين             ّ             اين كتاب مبل غ هيچ كدام از من در
 ةكننـد   كامـل  اي واحد و  سرچشمه همه از ها  اين دين. من نيازي ندارند ييدأت كمك و و نظر
 ديگـري را  نظـر  ارزش يـا   بـي  باطل و خواهم نظري را  اين كتاب نمي من در...  ديگرند يك
 پيروان آن را است وشده پوسيده  ها قديمي و  گونه راه  زماني هستيم كه اين ما در. كنم ييدأت
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   روشن كه گفتم بيان آرا و طور  روش من همان. رساند زياني نرساند، سودي هم نخواهد اگر
دادگي  دل. ام  ها رسيده  مطالبي است كه به آن ةارائ تعصب و داري و ها بدون جانب  كردن آن

  ).16: همان( رساندن به علم است  آرايي خاص، آسيب داري از طرف و

نگـاري    اصلي تـاريخ  ابزار به بنيان و جواد علينوع نگاه  گر مطلب مهم ديگري كه بيان
كه شرط نگارش تاريخ علمي اسالم، شناسايي منابعي است كه تعدادشـان  است  است اين

 نظـم و  و شـوند مطالعـه   بايـد بررسـي و   انـد و   پراكنده جا  آن جا و  اين در اما است، بسيار
شـود    نگارش علمـي تـاريخ ممكـن مـي     ،شد د كه اگر اين شرط مهيانترتيب ياب آرايش و

خواننـدگان   از و خطا نپنداشـته  لغزش و مصون از را خود ةنوشت ن نيزپايا در). 17: همان(
اشـتباهاتش آگـاه كننـد و در كمـال      از را تا در صورت خوانـدن كتـابش او  است خواسته 

دانايي و بـاارزش بـراي    و اي دليل خرد  انگيزه هر هدف و با فروتني نقد مردم بر كتاب را
  ).همان( خود دانسته است

كـه   نماياند  مي را جواد علينگاري   سبك تاريخ روش و روشني بينش و  به مذكور موارد
     ً   مجـددا   محتـوايي كتـاب    بررسي است و ذيـل نقـد   توجه و ةشايست جاي خود بايسته و در

  .شد بررسي خواهد

  كتاب هاي   معرفي فصل 3.3.2
  آن تدوين چگونگي و اسالم تاريخ اهميت: اول فصل 1.3.3.2

مـوارد   ايـن  لـف بـه  ؤم ،گيـرد   مي بر در كتاب را 46 تا 19 هاي  كه صفحه ،در اين فصل
عوامـل   اسـباب و  در اساس انديشه تحليلي تاريخ اسالم بر ة           ضرورت  مطالع :پرداخته است

هـاي    روايـت  و هـا   پنهـان، سـنجش گـزاره    و تمايالت آشكار از رخدادهاي تاريخي، پرهيز
 و تفكيـك اخبـار   نقـل محـض، شناسـايي و    از ها، پرهيز  تطبيق بين آن مقايسه و تاريخي و

بيان حقايق  راه تحقيق علمي و موانع درشناسايي ضعيف از روايات موثق،  روايات جعلي و
آن زندگي  اي كه مورخان در  عمومي جامعه در افكار جا  هتمايالت ناب زدن تعصبات و كنار و

شناسايي اسناد و منابع اصيل مسلمانان، ضرورت  كنند، نقد ديدگاه و روش مستشرقان و  مي
مكتوبـات   قدمت هـيچ يـك از   تأسفانهكه م( مكتوبات مسلمانان مانندمتنوع تاريخ اسالم  و

 امثال وو شعر،  ،، تفاسيرقرآن، مسيحيان، )گردد  هفتم هجري بازنمي به قرون ششم و موجود
ـ  و عوامل منع صحابه از ها  زمينه شناسايي جاهلي عرب، هاي عصر  قصه ت حـديث، يـا   كتاب
هـاي مطالعـات     توجهي آنان به اين امر، توجه به اسباب نـزول آيـات، توجـه بـه حـوزه       بي

  .نيز روش خود در تحقيقات تاريخي فرهنگي و و ،اجتماعي، اقتصادي، فكري



 67   علي بيات

روش  ةاي را دربـار   هـاي مهـم و آموزنـده     ضـمن مباحـث مـذكور نكتـه     در جواد علي
 نقـد  مالك مهمي بـراي ارزيـابي و   و عين اجمال معيار دربيان داشته كه  نگاري خود  تاريخ
  ).46- 41: 1391، جواد علي ←( نگاري اوست ختاري

  مكرمه ةمك: فصل دوم        2.3.3.2
شناسي   واژه گيري از  بهره ، با83 تا 47 ةصفح از، مكرمه دارد ةكه عنوان مك ،در اين فصل

مكـه   مانند، مباحثي قرآنبه آيات  استنادو  موارد متعدد استشهاد متنوع و در منابع اصيل و و
 پرسـتي و   آداب بـت                                            اسالم، جايگاه قـريش، نقـش قصـي ، آيـين و     و مردم آن مقارن ظهور

حجاز، نظام بردگي در مكه، اشرافيت حـاكم   در كعبه، حنيفيت و حنفا ةهاي عرب، خان  بت
تماعي، فرهنگـي،  تشكيالت اج هاشم، وضع شهري، شهرنشيني، نهادها و  بر مكه، منزلت بني

مداقه  نشينان مورد بررسي و  وخوي باديه  نيز خلق و حجاز طبقات اجتماعي مكه و تركيب و
 در تر  كه كم دقت نظرهايي دارد ها و  سنجي  لف نكتهؤاين حجم اندك م در. قرار گرفته است

  .توان يافت   يخاستگاه تاريخي اسالم م ةه دربارشدمنتشر آثار ديگر
  از والدت تا مبعث: سومفصل         3.3.3.2

شأن بشري  دربارة )127 تا 85( صفحه 43 مبعث در والدت تا عنوان از در اين فصل با
محـل   ، تـاريخ و )ص( هاي رسول خدا  كنيه و ها  ، نامقرآنآيات  به استناد )ص( رسول خدا

ابوطالـب   يعنـي عبـدالمطلب و  ) ص( هاي رسـول خـدا    والدت، پدر، مادر، دايه، سرپرست
هـا،    جـواني، مسـافرت   كـودكي و  انآنان، حوادث دور ةهمراه با اطالعات ارزشمندي دربار

صـفات اخالقـي آن حضـرت و نيـز      بـا خديجـه، اوصـاف و    مشاغل، مـاجراي ازدواج او 
هاي سـنگي    كتيبه مانندتاريخي  متعدد منابع متنوع و به استناد اساس و همسرش خديجه بر

 هـا و   ديدگاه متون سيره سخن رفته وو ها،   نامه  ، پيمانقرآن، انجيل و تورات، العرب جزيرة در
. رد كـرده اسـت   و، نقـل، نقـد   موضوعات مذكور ةدربار ضعيف مستشرقان را ظني و يآرا

اين حجم انـدك آمـده اسـت مسـتند،      در) ص( والدت تا مبعث پيامبر ةاطالعاتي كه دربار
      ًخصوصا ) ص( زندگاني رسول خدا تاريخ ومندان به   هموشكافانه است و براي عالق و ،دقيق

  .است ارزشمند نبوي بسيار ةمدرسان سير استادان و
  رسول خدا )ص( محمد: فصل چهارم        4.3.3.2

زمـان   مشتمل اسـت بـر   ،آمده است 177 تا 129 صفحه از 49 كه در ،مطالب اين فصل
وحي  ةتجرب ةارمستشرقان درب ياين باره، آرا وحي و كيفيت نزول آن و اختالف روايات در

بـودن او و معـاني      و امـي ) ص( خوانـدن و نوشـتن رسـول خـدا     ةلئمسها،   آن نقد نبوي و
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 انقطاع وحي، كنش و ةلئمساين باره،  توجيهات مستشرقان در آن، معاني اسطوره و گوناگون
ترتيب گـروش   آن حضرت، چگونگي و وحي بر پس از نزديكان او و )ص( واكنش پيامبر
گـروش   برابـر  تسامح قـريش در و                                      آورندگان به اسالم تا آغاز دعوت  آشكار،   نخستين ايمان

هـا كـه     و رويـارويي  شروع نخستين برخوردها به اسالم طي سه سال دعوت مخفي تا افراد
هـاي سـيره و     كتـاب  مندرج در خبارا هاي لغت، روايات و  آيات قرآني، تفاسير، كتاب بر  بنا

 اسـالم از  مـدرس تـاريخ صـدر    و مند  ههيچ عالق شده است ودقت بررسي   منابع يهودي به
  .نيست نياز   مراجعه به آن بي

  
  امتيازات 4.2

  منابع اصيل گيري از  بهره 1.4.2
تحقيقـات   مطالعـات و  كـار  مسلماني است كه در گران پژوهش مورخان و نادر از جواد علي

نزديـك بـه    يا متن رويدادها و كه در ،دست اول گيري از انواع منابع اصيل و  تاريخي به بهره
گري است كه  صورت مورخ مانند« او ةبه نوشت. التزام دارد ،است شده توليد ها  زمان وقوع آن

 كوشـد  يتدوين آن است م توصيف چيزي كه در به ميزان دانشش در توان و امكان و به قدر
منـابع   بـارة در). 42 :1391(» اصلي توصيفي درسـت ارائـه دهـد    مصادر اساس منابع و بر تا

 چون موضوع اين كتاب تاريخ عصر« كه دارد  مي چنين اظهار مربوط به موضوع اين كتاب نيز
هـايي كـه زمانشـان بـه       داده مدارك مربوط به همان دوره و و رسالت است، الزم است اسناد

 عصـر  احوال عرب در ها از  به كمك آن گردند بررسي شوند و  بازمي )ص( رسول خدا عصر
مراجعه  كل با در). 25 :همان(» چگونگي گسترش اسالم دست يابيم بر رسالت آگاه شويم و

هاي تـاريخي    داده انواع منابع و لف ازؤتوان دريافت كه م  هاي آن مي نوشتپا به متن كتاب و
 ، منـابع و )حميـري ( مسـندي  و ،هاي ثمودي، صفائي، لحياني  شناسي، كتيبه  باستان آثار اعم از
خبار، روايات و احاديث، انـواع منـابع مكتـوب    ا، قرآنجديد،  عهد عتيق و ديني عهدمتون 

نتـايج   نيـز  مثال عـرب، كـالم، تـاريخ، و   الغت، شعر،  موضوعات مختلف اعم از قديمي در
چـه بتوانـد     آن هـر  مستشرقان و متفكران و عالمان مسلمان و يآرا ها و  پژوهش تحقيقات و

  .جسته است سود) 41 :همان( گرايش ترسيم كند وبدون تعصب  تاريخ گذشته را
  شناسي مطالعات زبان گيري از بهره 2.4.2

 بـراي ، گونـاگون مباحـث   كـه در اسـت   اين جواد عليها و امتيازات ديگر كتاب  ويژگيز ا
 شناسي  ها به مباحث لغوي و زبان  مفهوم آن و اصطالحات تاريخي و معنا و ها  واژه يابي  ريشه
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بـا چنـين عطـف    . گيرد  بهره مي...  منابع لغت و متون عبري، عربي، التيني و از وپردازد   مي
نظيـري    غنـاي محتـوايي كـم    از شناسـي اسـت كـه كتـاب او      زبان توجه به مباحث لغوي و

 ها و  فصل دوم، نام شناسي مكه در  مفهوم شناسي و  واژه ←براي مثال (شده است  برخوردار
  .)فصل چهارم         امي ين در      ام ي و فصل سوم و در) ص( هاي رسول خدا  كنيه

  مستشرقان يآرا نقد طرح و 3.4.2
گرچـه  . امتيـازات خـاص كتـاب اسـت     تاريخي مستشرقان از يآرا ها و  ديدگاه نقد طرح و

و ) ص( هاي ظهور اسالم و شخصيت رسـول خـدا    زمينه لف به بررسي مطالب مرتبط باؤم
از امتيـازات همـين    ،تر نيامده است  ه و پيشرويدادهاي سه سال نخست عصر نبوي پرداخت

 مبحث مربـوط بـه تـاريخ اسـالم و     موضوع و هر ارتباط با لف درؤمختصر اين است كه م
 نقد به نقل و ،اند  كرده نظر اظهار دربارة آن كه مستشرقان ،)ص( رسول خدا ةسير زندگي و
لف ؤكه م يابد  كتاب درمي ةاين مطالب خوانند ةمطالع با. آنان پرداخته است يآرا ها و  ديدگاه
تمدن اسـالمي   فرهنگ و اسالم و ةپژوهان غربي دربار  اسالم آثار مستشرقان و به آرا و     ًكامال 

  .پردازد  ها مي  آن نقد ها و   آن به نقل از اشراف علمي دارد و
  نگري  واقع جويي و تحقيق 4.4.2

 اين است كه او جواد علينگاري   تاريخ پژوهي و  هدف تاريخ شناخت انگيزه و مهم در ةنكت
 و نظـر  اظهـار  گـرايش يـا   آن بدون تعصـب و  ةارائ تشخيص و ترسيم گذشته و« تاريخ را
 نيز ليف و تصنيف اين اثرأت در نقش خود و ،انگيزه، هدف ةدربار. داند  مي) همان(» قضاوت

 كنم تصـوير   تالش مي. ام  كننده  ترسيم و تصويرگر اين كتاب تنها من در« :چنين نوشته است
 چيـزي از  كنم و  نمي آن وارد بر اي را  ناشناخته چيز. تاريخ اسالم ارائه دهم پاكي از صاف و
 ةاوليـ  روزگار شكل اسالم در صورتي كه از اسالم عرضه خواهم كرد شكل و .كاهم  آن نمي
. شود آن وارد در زائد كه مواد  اين نابي، پيش از ايام رسول خداست؛ يعني ايام زاللي و آن و
 بـا ). همـان (» به آن افـزود  آن نبود كه از چيزهايي را تيره كرد و زائدي كه صافي آن را مواد
تمايالت فكـري و   و عامدانه اعتقادات لف آگاهانه وؤكه م يابد  كتاب، خواننده درمي ةمطالع
تـاريخي را بـا ديـد     ةپديـد اي خود را بر وقايع تاريخي تحميل نكرده و هـر واقعـه و     فرقه

  .است كردهها تعليل و تحليل   تاريخي و در متن رويدادها و مقتضيات زماني و مكاني آن
  
  نقد محتوايي كتاب 5.2
. و نقص نيست ،نقد و مواردي از كاستي، ابهام مصون از ،امتيازاتي كه كتاب دارد ةبا هم
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عين حـال بـه انديشـمندي     در انديشه و كتاب خدمت به حقيقت و است كه نقد گفتني
كارها بسـته   دانش است و نيت من خالصانه براي علم و«مؤلف،  خود ةاست كه به گفت
دانـش   علمـي هـم خـدمت بـه علـم و      بديهي است كه نقد). 17 :همان(» به نيت است

  .بود خواهد
  كتاب يگذار نام 1.5.2

   ِّ              معـر ف ماهيـت و    بايـد  كتـابي  عنوان هر نام و. گذاري آن است كتاب نام اولين نقد وارد بر
ليف ايـن اثـر،   تـأ  پيش از جواد علي. باشدلف موضوع كتاب و نيز نگاه كلي مؤ   چهارچوب

ادامه  دراو . نگاشت االسالم قبل العرب تاريخ في المفصلرا با عنوان  كتاب ده جلدي خود
تـاريخ العـرب فـي    «عنـوان  طرح جامع تحقيقي ديگري بـا   خواست  كتاب مي تكميل آن و

به جايگاه و نقش قوم عرب در دوران اسالمي و وقايع ايـن  ي كه طرح. را درافكند» االسالم
 مشتمل بر چندين جزء يا جلد كتاب نخست چون هم بايست  دوران اختصاص داشت و مي

انجام اما . )15 :همان ←( دخود دانسته بوگرو استمرار حيات  در مؤلف انجام آن را باشد و
در سال سوم  دعوت آشكار آغاز تا آن نگارشعلت محقق نشد و  هرو تكميل اين طرح به 

 يالعـرب فـ   تـاريخ همين بخش مقدماتي نگاشته شده بود كه با عنـوان   .نيامد تر  پيشبعثت 
م در بيروت به چاپ رسيد و اساس ترجمة آن به فارسي قرار گرفـت  1969به سال االسالم 

 توقـف  توجه بـه  با اما .به چاپ رسيد ينبو سيرة ي؛اسالم دوران در عرب تاريخبا عنوان  و
عنوان را تغيير دهد  لفگرچه بايد مؤ. يابد تغيير طرح نيز بايد عنوان اولية طرح اولية تحقيق

 متوليان نظارت از سويضرورت داشت اين مهم  علت و دليل صورت نگرفت، اماهر كه به 
گرفـت تـا عنـوان بـا       صـورت مـي  ) چنين متولياني صورت وجود در(لف مؤ چاپ آثار بر

  .محتواي كتاب مطابقت داشته باشد
  لفؤديدگاه تاريخي م 2.5.2

اي   كننده  نقش تعيين عراق جايگاه و نگاري در  پيدايي جريان نو تاريخ در جواد علي ترديد  يب
 مطالعـات تـاريخي در   ةشدگان حـوز   تربيت كنندگان و  نخستين تحصيل كه جزو، او. داشت
نگاري غربـي، فصـل     تاريخ جديدروش  بينش و آشنايي با توانست پس از ،زمين بود  مغرب
. گامي دارد از اين حيث او نقش پيش. آورد نگاري سنتي عراق پديد  فضاي تاريخ در نوي را

 اش در  كارنامـه  نقـد  ةپيشين نگارنده از. دارد به غربال نقد نياز علمي او ةاين، كارنام وجود با
كوچك اين اثـر   ةدريچ از جواد عليعلمي  نقد اين رو از؛ ندارد مراكز علمي عراق اطالعي

  .اوست آثار تر  دقيق و تر عمستلزم بررسي جام بسيار ناقص و
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نه هاآگاهانه يا ناآگا ناخواه و  بود، خواه) آلمان( غرب ةكرد  تحصيل جواد عليجا كه   آن از
هـا از    انسـان « خـودش  ةبـه نوشـت   .گرفته بود ثيرأت جا  علمي آن فضاي فكري و ها و  زمينه از

 ةآينـ  گونه كـه در   آن ،جواد عليبينش تاريخي ). 21 :همان(» آگاه نيستند ثيرگذارأنيروهاي ت
 )گرايـي   مكتـب اثبـات  (پوزيتيويسـتي   ةنظام فلسـف  از ثرأ، متاست اين كتابش انعكاس يافته

تـدريج از    و بـه آمـد   اروپا پديـد  قرن هجدهم در بود كه از) م 1798- 1857( آگوست كنت
ايـن   بـر  بنـا . هاي مطالعات علوم اجتماعي و تـاريخي گسـترش يافـت     فلسفي به حوزه ةحوز

 اجتمـاع و  گـرفتن عقـل در   كـار    به و ،آزمايش، تجربه نظريه، راه رسيدن به معرفت قطعي بر
رسـمي   تحصيالت اي آموزشيـ  چنين فضاي علمي كه در ،نيز جواد علي. است تاريخ استوار

كـه   جا  آن. باشد بودهچنين ديدگاهي از  ثرأتماي   اندازه طبيعي است كه تا، گذرانده بود را خود
 من تـاريخ ترسـيم گذشـته و    نظر در«كه  دارد  تاريخ بيان مي ةرا دربار خود صراحت نظر  به او

 يـا  )41: همـان ( »قضـاوت اسـت   و نظر اظهار گرايش يا آن بدون تعصب و ةارائ تشخيص و
گري است  صورت مورخ مانند« و) همان(» ام  كننده  ترسيم كتاب تنها تصويرگر و اين من در«

تـدوين آن اسـت    توصـيف چيـزي كـه در    به ميزان دانشـش در  توان و امكان و كه به قدر
ايـن راه مـورخ    در. اصلي توصيفي درست ارائه دهـد  مصادر اساس منابع و بر تا كوشد  مي

 تـا  بندد  كند، نهايت تالشش را به كار مي  آن بحث مي از اي كه  براي رسيدن به ژرفاي حادثه
 تصـور  مـردم آن عصـر   مردي از مانند را به اين منظور خود و به روح آن حادثه دست يابد

 دركش بـه آن رسـد حكايـت از    فهم و آورد و  چه كه به دست مي  اين شرايط آن با. كند  مي
گرايي   اين ديدگاه مكتب اثبات منطبق است بر               ًاين نظرها كامال ). 42: همان(» كند  گذشته مي

مـورخ  . ظرف زمـان حـال   نه بازسازي گذشته در مورخ فقط كشف است و تاريخي كه كار
. تـاريخي متكـي اسـت    معتبـر  شده و  مدارك شناخته و گري است كه فقط به اسناد گزارش

). 21 :همان(» نيستند آگاه ثيرگذارأها از نيروهاي ت  انسان« جواد علي ةجاست كه به نوشت  اين
 از ثيرپذيري خودأت چه اندازه از دانم تا  بود نمي هاي ديگر  هم كه خود انساني چون انسان او
  گرايي تاريخي آگاهي داشت؟  هاي معرفت تاريخي غرب يعني مكتب اثبات  مايه  بن

  روش تحقيق 3.5.2
 متكي بـر      ًصرفا كه  ،تاريخيگرايي   همان ديدگاه اثبات اين كتاب از روش تحقيق او نيز در

 شناسـي   زبـان  انواع منابع، مباحث لغوي و گيري از  يعني بهره است، هاي تاريخي  انواع داده
 يبررسـي آرا  و نقـد  نيـز  منـابع و  اطالعـات تـاريخي از   ةمقايسـ  اسـتخراج و  متأثر و بـر 

     ً  صوصـا  پيروي از مورخان غربي خ         ًكه عمدتا  ،جواد علياين روش . بود مستشرقان استوار
نگـاري    نوآورانـه در تـاريخ   حيات علمي وي سرآغازي نـو و  انآلماني بود، گرچه در دور
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مـوازات   بـه  بـه نسـبت و   همان روش باقي مانـد و    چهارچوب شد، در  عراق محسوب مي
به عبارت . متحول نشد نگاري مورخان غربي پيش نرفت و  روش تاريخ تحوالت بعدي در

متوقـف بـه انـواع     گرايانه و  اثبات             ًاين اثر كامال  در جواد علي                ِ روش تحقيق تاريخي   ،ديگر
  .مستندات تاريخي ماند منابع و
  ضعف ساختاري كتاب 4.5.2

گر نظم  تنظيم شده است كه بيان) مذكور ةفصول چهارگان( عنوان كلي مطالب كتاب ذيل چهار
شده ذيل هر فصـل فاقـد     مطرحمطالب فرعي  اما مباحث و ،منطقي و كلي محتويات آن است

فقـدان عنـاوين فرعـي    . و ذيل عناوين كلي فصول به صورت پراكنده آمده استاست عنوان 
 ،اسـت  شـده  ها براي خواننده  دشواريابي آن شدن و پراكندگي مطالب و مباحث و   سبب درهم

  .152تا  129 ةپراكندگي بحث نزول وحي و كيفيت آن ذيل فصل چهارم از صفح مانند
  نقل مطالب بدون ذكر منبع 5.5.2

هاي مرسوم امروزي بهـره    خود از شيوه ةدهي به منابع مورد استفاد  لف در ارجاعؤكل مدر 
 هـا   آن از اعتمـاد و  ها  منابعي كه به آن« را چنين بيان داشته كه خود كار ةشيو گرفته است و

ولي  ،كنم  مي آن ياد مشخصات نشر اول به صورت كامل از ام، براي بار  نقل كرده مطلبي را
جهت بـه حجـم كتـاب،      اتالف وقت خواننده و نيفزودن بياز  بعدي براي پرهيز موارد در

مطـالبي را بـدون ذكـر منبـع      موارد زير اين در وجود ، با)15 :همان(» كنم  مي ذكر مختصر
  :نقل كرده است

تاجرهاي مكه را ميليونر اند و برخي از   ها در اين زمينه مبالغه كرده  برخي از مستشرق« .1
  ).73 :همان(» اند   هدانست
خوبي از نوشتن   ميان موالي و بيگانگاني كه در مكه و مدينه سكونت داشتند برخي به« .2

  ).8 :همان(» خوانند  ها را مي  هاي آن   گاه بودند و كتابآو خواندن به زبان قوم خود 
  ).همان(» آموختند  جا مي  ها، احكام دينشان را آن  در مدينه مدراسي يا مدراش بود كه يهودي« .3
در غار حرا نازل ) ص( خواب بر رسول خدا كند وحي در  روايتي هست كه بيان مي« .4
ها بر اين است كه در بيداري نازل شد؛ زيـرا وحـي بـراي نبـوت       تر مورخ  اما نظر بيش. شد

بـه هـيچ منبعـي بـراي نظـر      اما  ؛)131- 130 :همان(» ممكن نيست كه در خواب نازل شود
  .مورخان ارجاع داده نشده است

كنند زماني كه رسول خدا از طايف بازگشت، مـدتي در غـار حـرا      ها ياد مي  روايت« .5
  ).136 :همان(» مخفي شد و بعد به مكه رفت
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  نقل بدون نقد 6.5.2
ها نپرداخته   آن ،حداقل اجمالي ،اما به نقد ،لف گاه روايات و اخبار مشهوري را نقل كردهؤم

  :ماننداست 
سالگي  25و  28، 30، 35، 45 اخبار مربوط به سن خديجه هنگام ازدواج با محمد در. 1

  ).120 :همان( سالگي 37 و 30، 21 و يا سن آن حضرت هنگام ازدواج با خديجه در
ايـن در حـالي   . بدون نقد و بررسي آن )133 :همان( انقطاع وحي ةنقل مطلبي دربار .2
 ،شـد   وحي زمان ثابت و مشخصي نازل نمي«لف بيان داشته كه ؤكه چند صفحه بعد م است

گاه در يك روز چندين بار بـر وي وحـي   . شد  ها نازل مي  بلكه با توجه به شرايط و مناسبت
لف موضـوع  ؤاين سخن م). 140 :همان( »شد  شد و گاه چندين روز وحي قطع مي   ينازل م

  .كند   يانقطاع وحي را رد م
شدن جبرائيل با شمايل دحيه كلبي را از قول عمر بن خطاب  نيز خبر مربوط به ظاهر .3

 روزي نزد رسول خدا بوديم كه مردي بـا لبـاس بسـيار   «بدون نقد نقل كرده است كه گفت 
سـفر بـر او آشـكار نبـود و كسـي از مـا او را        ةنشـان . سـياه وارد شـد   سفيد و موي بسـيار 

اصل آن . در متن آن نيز تناقض وجود دارد اما اصل خبر مبهم و) 139 :همان(» شناخت  نمي
آيـا بـه    .ل دحيه كلبي بيان نشده اسـت يشدن جبرائيل به شما ظاهر ةزيرا فلسف ،مبهم است

چرا فقـط        ًاساسا  ؟ و... باطني و روحي او يا سبب زيبايي او بوده يا ايمان و طهارت قلبي و
) ص( ل دحيه بر رسـول خـدا  يتعارض آن نيز در اين است كه اگر جبرائيل به شما! دحيه؟

گويـد كسـي از مـا او را      چـرا عمـر ضـمن وصـف شـمايل كلـي او مـي        ،ظاهر شده بـود 
  ؟شناختند  ها دحيه را نمي نمگر آ ؟شناخت   نمي

بر اوست كه از كتـاب  نزول جبرائيل  ياهاي رسول خدا پيش ازؤر ةدربار ديگر ةنمون .4
ي از نبوت دانسته و مدتش را شش ماه كه با نـزول وحـي   ونقل شده و آن را جز المعاد زاد

زيـرا بنـا بـه بعضـي      ،نقل اين مطلب جـاي نقـد و رد دارد  ). 147 :همان( ه استپايان يافت
يـايي  ؤمثل ر ،ديد  ياهاي صادق ميؤر) ص( نزول وحي هم گاه رسول خدا روايات، پس از

زيـارت   ةيايي كـه دربـار  ؤو ر) 209- 208 /1: 1409واقدي،  ←( جنگ احد ديد ةدرباركه 
  ).572 /2 :انهم( خدا ديد و به سفر و سرانجام صلح حديبيه انجاميد ةخان

  ابهام 7.5.2
هـا نشـده     آن كـاربرد  دقت كافي در واست گاه معناي بعضي واژگان و عبارات كتاب مبهم 

تشخيص دقيق  ةالزم لف كتاب است يا از مترجم وؤيا از م يدقت  بي اين ابهام يا أمنش. است
  :ند ازا  هايي از اين موارد عبارت  نمونه. كتاب است ةزبان اصلي با ترجم ةآن مقايس
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هاي قريش بود كه زعامت ديني مكـه بـه     محمد به صورت اتفاقي از بهترين خاندان« .1
 ،اي اين عبارت را گنگ و مبهم ساخته استمعن »اتفاقي« ةواژ). 88 :همان(» ايشان بود ةعهد

 ةزيرا بر اساس معرفت تاريخي، تاريخ جريان متوالي و مستمر وقايع است كه قانون و قاعد
كه محمد به   اين. ها حاكم است و نه اصل اتفاق و تصادف            ِ                  منطقي ترتب  علت و معلول بر آن
اگر او . ي و غيرمنطقي استهاي قريش بود سخني غيرعلم  صورت اتفاقي از بهترين خاندان

قبايل عرب آن روزگار سيادت و  ةهم قريشي كه خود بر ،هاي قريش نبود  از بهترين خاندان
ها و عوامل بعثت و نبوتش فراهم   زمينه ،و سياسي داشت ،سروري نسبي، روحاني، اقتصادي

) ص( پيـامبر هاي قريش بـودن    پس از بهترين خاندان. شد  آمد و در دعوتش موفق نمي  نمي
  .امري اتفاقي نبود

روشن و مفصـل  ) ص( رسول خدا ةاين دوران سير پس از اما« در متن ترجمه است كه
داشـتند   حـوادث حضـور   در و بودند اي كه همراه رسول خدا  هم صحابه و قرآنهم . است

ثبـت اسـت    ةابهام در واژ). 127 :همان( »اند  ويژه مالزمان دائمي او اين دوره را ثبت كرده   هب
  .فردي و جمعي ةكه آيا منظور ثبت كتابي است يا ثبت شفاهي در حافظ

وسه سـالگي بـه آسـمان      مسيح نقل شده است كه در سن سي ةچه دربار  آن« در عبارت .2
تعبير  ؛)129ة صفح 3پانوشت (» كلي درآيد ةتواند به صورت قاعد يرفت، پيوسته نيست و نم

  .منظور اين بوده باشد كه روايت مستند و مسلسل نيستپيوسته نيست مبهم است؛ شايد 
  تناقضات 8.5.2

كتاب آمده است محمد پس از موافقت خديجه در واگذاري تجارت بـه   118 ةدر صفح .1
بعـد در مـاجراي ازدواج آن    ةامـا در صـفح   ،او، همراه ميسره غالم خديجه بـه شـام رفـت   

و بنا به روايتي ديگر، ميسره غـالم يـا    ...« خوريم كه  حضرت با خديجه به اين عبارت برمي
كه محمد با ميسره بـه سـفر تجـاري شـام       اين. »اين ازدواج بود ةخديجه واسط ةكنيز دورگ

بـودن ميسـره    بنـابراين كنيـز   ،كند كه او غـالم خديجـه بـوده و نـه كنيـز او       رفت اثبات مي
  .خود منتفي است   هخودب
مخـزوم      بنـي  ةاز قبيلـ  ]با مرداني[ ديجه دو بارخوانيم كه خ  كتاب مي 118 ةدر صفح .2

چنين آمده است كه همسر اول  120 ةاما در عبارتي متناقض با آن در صفح ،شوهر كرده بود
 و پس از درگذشت ابوهاله با عتيـق بـن عائـذ    ...خديجه، هند ابوهاله بن زراره تميمي بود 

 نه هر و بني مخزوم بود خديجه ازهمسران قبلي  پس يكي از. مخزومي ازدواج كرد )عابد(
  .دوي آنان
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  ها يكاست 9.5.2
 و) 50 ص(» صـلخد «، )48 ص(» روافـه و قوافـه  «و  »حسمي« مانندبعضي اصطالحات  .1
 نوشتپادر  به توضيح مختصري      ًثانيا  تلفظ و كردن   مشخصبه     ًاوال ) 100 ص( »عام الخنان«

  .دارند نياز
هـا چنـين     از اين روايت«خوانيم كه   حرا مي در غار) ص( در خصوص تحنث پيامبر .2
فقـط   جواد عليدر اين باره ). 134 :همان(» ...رفت و   آيد كه پيامبر تنها به غار حرا مي يبرم

گيـري كـرده     به طبري و ابن هشام ارجاع داده است و به صرف استناد به آنان چنـين نتيجـه  
اطالعـات   ةمنابع ديده و همـ  ةهم كه براي چنين استنتاجي ضروري است كه  حال آن. است

يـك  . توانـد آن را رد و نقـض كنـد     وگرنه ذكر يك سند و دليل مخالف مـي  شوداستخراج 
) 192 ةخطب( البالغه  نهجدر ) ع( سخن امام علي جواد عليشاهد و دليل بر رد اين برداشت 

ديدم و   ميگزيد من او را   غار حرا خلوت مي هر سال در) ص( رسول خدا«: است كه فرمود
  .»ديد   را نمي جز من كسي او

  سبك ادبي كتاب 10.5.2
 )201- 200/ 1: 1365( روزنتـال  ةاز ايـن رو بـه نوشـت    ،ادبـي نيسـت   ةتاريخي نوشت ةنوشت

آورد  شناختي واقعي و عيني به بار  شكلي بيان زبان... هاي عيني   نگاري به داده  عنايت تاريخ«
. »ها گرديد  در آن... لفظي منابع و اجتناب از هر گونه مداخله نگار ملزم به ذكر نص   و تاريخ

هـاي    هـا و لفافـه                     ِ                                                 بر اين اساس، زبان  يك اثر پژوهشي تاريخي بايد صريح و به دور از آرايه
  . بيان احساسي باشد تودرتوي صنايع ادبي و
ز نخسـتين  جا كه ا  بيان صريحي استفاده كرده، جز آنو لف از زبان ؤدر سراسر اين اثر م

سخن گفتـه و زبـان و قلـم او بـه سـوي نثـر رمانتيـك و        ) ص( نزول وحي بر رسول خدا
  :احساسي كشيده شده است

پيامبر بعد از ...  كرد  او با شنيدن آن صدا فرار مي...  شنيد  گفته شده است پيامبر صداهايي مي
رد و بـه خانـه   شنيدن وحي خسته و حيران از اتفاقي كه افتاده بـود غـار حـرا را تـرك كـ     

بر اخبار هر  بنا. لرزيد  چه ديده بود مي  پيمود و از ابهت آن  ها را مي  سرعت دره  به. ... برگشت
وقتي مردي را در آسمان ديد ... شد؛   تر مي  شد، ترس و بيمش بيش  تر مي  چه به خانه نزديك
صـورتش گذاشـت تـا    او دستش را بر . زند، ترس وجودش را فرا گرفت  كه او را صدا مي
چون به خانه رسيد خسته بود . ديدند، باز دارد، اما سودي نداشت  چه مي  ديدگانش را از آن

دار داشت   لرزشي همانند لرزش فرد تب. و از شدت خستگي نزديك بود كه بر زمين بيفتد
  ).149 :1391، جواد علي(
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  نقد ترجمه 6.2
  مزاياي ترجمه 1.6.2
اين اثر به لحـاظ   ةمتن ترجم. طلبد  را مي و مقصد أزبان مبد خوب تسلط مترجم به ةترجم

يابي دقيـق واژگـان و اصـطالحات فارسـي،       سالست و رواني نثر، فقدان پيچيدگي، معادل
وجود ايـن،   است؛ باآن خوب و ممتاز  ةترجم رگواه روشني ب...  و أالتزام به نص متن مبد

 ؛اي است بركنار نيسـت   مواردي هم سليقه ص جزئي و خطاها كه درياي نقا  پاره ترجمه از
  :مانندمواردي 

  كتاب ةعنوان ترجم 2.6.2
و نيز محتـواي آن كـه مشـتمل بـر      االسالم في العرب تاريخبا توجه به عنوان عربي كتاب 

 مدخلي بـر «بهتر بود عنوان آن به فارسي  ،نبوت است چهار سال نخست عصرـ  وقايع سه
 دوران در عـرب  تـاريخ نـه   شـد و   انتخاب و ترجمـه مـي  » دوران اسالمي تاريخ عرب در

  .ينبو سيرة ؛اسالمي
  نكات دستوري 3.6.2

بـراي   »ان« ةامـا نشـان   ،جمـع بسـت   »هـا «توان بـا    ها را مي  اسم ةدستور زبان فارسي هم در
در . پرهيـز كـرد   »ها«ها با   بستن آن   بهتر است از جمع رود و  كار ميه بستن جانداران ب    جمع

جمع  »ها« ةبا نشان »ان« ةجاي نشان  كلمات به ،خالف اين قاعده ،متن ترجمه در موارد بسيار
 ، دانشـمندها ...) و 21 ص( هـا   ، مستشـرق ...) و 19 ص( ها  مسلمان :از جمله ،اند هبسته شد

 26 ص(هـا    ، پادشـاه ...) و 24 ص( هـا   ، مورخ...) و 24 ص( ها  س، خاورشنا...) و 23 ص(
، ...) و 28 ص( هــــا   ، راوي...) و 27 ص( ، خويشــــاوندها...) و 26 ص( ، رهبرهــــا...)و

، )107 ص( ، اسيرها)105 ص( ها  ، حكمران)95 ص( ها  ، يهودي...) و 28 ص( ها تتهيدس
  ).140 ص( رواها و فرمان ،)127 ص(، پيامبرها )122 ص( نيازمندها ،)112 ص( مهاجرها
 »گ«بـه   »ها« ،»ان«بستن آن با    ي غيرملفوظ ختم شده باشد در جمع»ها«اي كه به   كلمه
  ).24 ص( ها  شود و نه نويسنده  شود بنابراين جمع نويسنده، نويسندگان مي  بدل مي

تـر     احاديث و مشكالت رايـج  صورتجمع كلمات حديث و مشكل در زبان فارسي به 
  ...). و 28 ص( ها  و مشكل...)  و 27 ص( ها ثاست تا حدي

 لفينؤلفـان اسـت و نـه مـ    ؤلف مؤجمع در زبان فارسي نيست، پس جمع م ةنشان »ين«
  .به مورخان ترجمه شود) 90 ص( نگارها  به لحاظ فصاحت زباني تاريخ چنين هم). 28 ص(
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  كاربرد افعال 4.6.2
بنـابراين در بيـان كـاري كـه در      ،هر نوع فعلي كاربرد معنايي خاص خود را در جمله دارد

در مـتن  . نبايد از فعل ماضي نقلـي اسـتفاده كـرد    است گذشته انجام شده و به پايان رسيده
 8 سطر 28 ةصفحبراي مثال  ،اين قاعده رعايت نشده است يكتاب در موارد متعدد ةترجم
 12 سـطر  هحاند به جاي نكردند، همان صف  نكرده 9 سطر 40 ةصفحاند به جاي بودند،  هبود
درج شده در منـابع  « 17 سطر 101فحة اند به جاي آوردند و نكردند و ص  اند و نكرده هآورد

  .»اند  آمده... « و »اند   هدرج شد«درست است و نه  »نبطي هم آمده است
  ات و عباراتاصالح كلم 5.6.2

فحة ص به روايات و »روايتي« 1 سطر 46فحة به نپردازم، ص »نپرداختم«فعل  10 سطر 15فحة ص
ها   ها و كنيسه   سرياني« آخر سطر 173فحة ص در. به آثاري تغيير يابند »چيزهايي« 5 سطر 47

  .اصالح شود »گويند  هاي خود را صلوتا مي  ها كنيسه  سرياني«به  »گويند  خود را صلوتا مي
  ها افتادگي 6.6.2

» مردانـي  بـا « ،»بنومخزوم شوهر كرده بود ةاو دو بار از قبيل«در عبارت  2 سطر 118فحة ص
، 7 سـطر  123فحة ص. افتاده است »واو«، پس از باقي ماند، 6 سطر 122فحة ص .افتاده است

و  »را«هـا،    ، پس از به صـورت دقيـق آن  23 سطر 126 فحةص و »پسر« ةكلم ،پس از فرزند
يا جمله  5 سطر 153فحة ص. افزوده شود »است«انساني،  ة، پس از سير6 سطر 127فحة ص

بعد  9 سطر 155فحة ص در چنين هم. زائد است »كرد   يهموار م«افتادگي دارد يا فعل مركب 
فحة ص و »واو« ،»اي بود  شده  شناخته«پس از  1 سطر 165فحة ص و »كه« ،»ادعوهم البائهم«از 

  .افتاده است »اند   نوشته«، فعل »چنين«، پس از 19 سطر 174
  اشتباهات 7.6.2

توضيح مترجم محترم اشتباه است و همان نـه تـن مـذكور در مـتن      4 نوشتپا 156فحة ص
، زبير .6، عثمان .5، ابوبكر .4، زيد. 3، )ع( علي .2، خديجه .1 :ند ازا   درست است كه عبارت

  .طلحه .9و ، وقاص  سعد بن ابي .8، عبدالرحمن بن عوف .7
  اضافات و زوائد 8.6.2

 101فحة ص و ،)تكراري( »را«حرف  5 سطر 93فحة ص، »سپس« ةآخر كلم سطر 87فحة ص
زائد است و  »هر«پس از بماند صفت مبهم  7 سطر 155فحة ص. زائدند »از« حرف 16 سطر

  .به جاي آن نقطه گذاشته شود
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  اغالط تايپي 9.6.2
درسـت   »خاستگاهش« 12 سطر 33فحة ص، »بر«درست است نه  »براي« 9 سطر 27فحة ص

 91فحة ص، »االفهم«درست است نه  »ايالفهم«، 24 سطر 60فحة ص، »خواستگاهش«نه  است
درسـت اسـت نـه     »واگـذار «، 16 سطر 117 فحةص، »وار«درست است نه  »وارد«، 21 سطر

 10 سـطر  157فحة صـ ، »عزائيل«درست است نه  »عزرائيل«، 9 سطر 137فحة ص، »واگزار«
درسـت اسـت نـه     »مادر فرزنـدانش « 11 سطر 168فحة ص و ،»ايت«درست است نه  »اين«
  .»مادر فرزنداش«

  ارجاعات 10.6.2
  .جا تغيير يابد به همان 4 نوشتپا 96فحة ص

  هاي دستوري هفقدان نشان 11.6.2
 .اسـت ...  هاي دستوري ويرگـول، نقطـه و    در موارد اندكي نيز عبارات متن ترجمه فاقد نشانه

 »اصـالح «پـس از   2 سـطر  59صـفحة  ويرگول،  »متن«، پس از 54صفحة  1پانوشت     ً   مثال  در
 »وسـيع «پـس از   5 سـطر  68صـفحة  ويرگـول،   »مـال «پـس از   2 سـطر  64صفحة ويرگول، 
 »سخت« پس از 22 سطر 148صفحة نقطه،  »صادق بود«پس از  1 سطر 130صفحة ويرگول، 
  .ويرگول گذاشته شود »خون عصبيت مبتني بر«پس از  14 سطر 169صفحة و  ،ويرگول

  
  گيري نتيجه .3
نگـاري در    تاريخ جديدگذاران مكتب  بنيان گامان و پيش از جواد علي ،چه گفته آمد  بر آن بنا

گـذاري    هپايـ  سهم او در بررسي نقش و. اين خصوص دارد سهمي شايان در عراق است و
 هـاي اوسـت و    نوشـته  و آثار ةهم ةمطالع عراق مستلزم بررسي و نگاري در  تاريخ مكتب نو

مبناي مباني معرفت تـاريخي،   او بر االسالم في العرب تاريخكتاب . طلبد  مي را مجالي ديگر
 اقتصـادي و  و ،، اجتمـاعي، سياسـي  نگاري  واقعه ،فرهنگيشناسي، فكري،   رويكردهاي زبان

 انواع منابع و اطالعات دست اول تاريخي به روش مقايسه، تطبيـق و  لف ازؤگيري م  با بهره
تحليـل   توصـيف و  نـوآوري در . مستشرقان نگاشته شـده اسـت   يآرا نقد نقل و نيز نقد و

منـابع   گيري از  بهره كارگيري روش تطبيقي در  هاي علمي، به  موشكافي و مباحث، دقت نظر
موضـوع تـاريخ    در هـاي ارزشـمند    پـژوهش  هاي مستشرقان از  نظريه آرا و نقد نقل و نيز و

روان،  ،خـوب، سـليس   ةترجمـ . رسـول خداسـت   ةسـير  ويژه زنـدگاني و   هب اسالم و صدر
 ةحـوز  گـران  پـژوهش مزاياي كتـاب بـراي    ديگر از دقيق كتاب به فارسي نيز دارانه و  امانت
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عـين   در. مندان به مطالعات تاريخ اسالم به زبان فارسي است  هعالق مطالعات تاريخ اسالم و
روح  گرايي تاريخي حـاكم بـر    باتمزاياي مذكور، نبايد ديدگاه و روش تحقيق اث امتيازات و
ترجمـه   هاي متن و  كاستي و ،ها، تناقضات، ابهامات  ص، ضعفينقا اي ديگر از  پاره كتاب و

  .داشت دور نظر را از
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