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 ه  دممق

مطالعاا  لیادن در »مجموعه مقاالتی ذیل َفرَوست  0یونبل یادبود: مطالعاتی در 052اسالم در سال کتاب 
(، در بزرگداشات مقاام 4115_4111است که در کنفرانس بین المللی دانشاگاه لیادن   9«اسالم و جامعه

و پترا  6ناسال دسنیگ 5کنز،اسب آوری شده است. سرویراستاران این کتاب، لئونو آثار او جمع 4خوتیر یونبل
اند و انتشارا  شناسان مطرح معاصر این مجموعه را به نگارش درآوردهتن از شرق 12به کمک  7سایپستاین

. 1باه ااار رساانده اسات. گساترۀ موماوعی مشاتمل بار ساه ب ا  اسات   4141بریل آن را در سال 
کردهای علمی جدیاد باه صادر اساالم. از ویر .3. وثاقت منابع متقدم؛ 4گذاری روایا  و احادیث؛تاریخ

آثار اخیری که با رویکردی شکاکانه در مورد سنت روایی و تاری ی صدر اسالم نوشته شده، اثر شان آنتونی 

                                                 
 .41/12/1211؛ تاریخ تصویب نهایی  11/13/1211تاریخ وصول  ؛ نقطه نظر  نقد کتاب(*. 
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 توان نام برد.را می 0محمد و امپراتوری ایمان: َخلق پیامبر اسالمبه نام 
 

 توصیف

این است که اگونه مسلمانان اولیه اطالعاا  را از و ا سه پرس  اساسی کتاب حامر مرتبط با یونبل و آثار
هایی را برای وثاقت منابع خود ابداع کردناد؟ تاا ااه منابع شفاهی و کتبی خود است راج کردند؟ اه روش

 ها اعتماد کنند؟ های آنتوانند به یافتهاندازه محققان جدید می
ناماا یونبال، خادما  او در زندگیه با شده اسات. در مقدماا اثار فصل تقسیم 15ب   و  2کتاب به 

، «های علمیاحادیث و شبکه»فصل اول با عنوان  مطالعا  اسالمی و فهرست آثار وی پرداخته شده است.
ق( و 145اساحاق  د.ابیق(، مقالا ابن181ا121گیری دستور زبان عربی سیبویه  به منظور شناخت شکل

ر زمینا نحاو عربای وابساته باه یاک شابکا اجتمااعی ام دپیشگعنوان های علمی او بررسی شده و بهشبکه
در مغرب و اندلس از نظر نویسنده در منابع عربی  451گسترده معرفی شده است. در فصل دوم اخبار سال 

متفاو  بیان شده و او با بررسی حکمرانان و عالمان مغرب و اندلس در نیما قرن سوم هجری به این نتیجاه 
اند. فصل سوم به مراحال ایجااد علام سکو  کرده 451برخی از وقایع سال  مورددر  رسیده است که منابع

حدیث و تعریف و کاربرد این علم در میان عالمان اهل سنت اختصاص دارد و تحلیلی از آثار نظری دربارۀ 
احادیث نبوی تا قرن پنچم هجری ارائه شده است. سپس در فصول بعدی ب ا  اول، نظریاه و شایوۀ نقاد 

هاری و تاریخر اویث دحد مادنظر  2گاذاری حلقاا مشاتر اسط قرن سوم هجری و پژوه  یونبل درباارۀ زه
 نویسندگان قرار گرفته است.

عشری در ارتباط با فقه اهال به فرآیند پدید آمدن فقه شیعا اثنی« گیری قانونشکل»ب   دوم با عنوان 
ناسان و بازسازی صاحیفا عمار بان شرقیر شاسحاق در میان آثار اخابن مغازیسنت، زمان نگارش کتاب 

 حنبل پرداخته شده است. شیبه توسط ابن
حدیث به مطالعا موردی برخای از احادیاث  های ایجاد و انتقالدر ب   سوم به منظور شناخت زمینه

آمیزی موی مسلمانان، آموزش جادوگری به زنان یا خواندن و نوشتن به مستند به صدر اسالم، از جمله رنگ
 حدیث رقیة النملة و مطالعا گریه قبل از اسالم ارائه شده است.  ا درهآن

ای اختصاص یافته است. در این قسمت مجموعاه« تعاریف و اصطالحا  علم حدیث»ب   آخر به 
« ادب»ارائاه شاده و حادیث شابیه  عیوون اخخبوارقتبیاه در از احادیث و راویان حکایا  ادبی و دینی ابان
                                                 

1. Sean Anthony, Muhammad and the Empires of Faith: The Making of the Prophet of Islam (Oakland: University of 
California Press, 2020).  
2. Common Link 
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شناسی واژۀ حنیف در متون انجام شده کاه باه ارتبااط میاان أمالتی در ریشهین تهمچنتوصیف شده است. 
شود و اسطوره و تاریخ اشاره دارد. فصل آخر به مطالعا  یونبل و اصطالحا  ت صصی حدیث مربوط می

  در آن معنای خبر و تفکیک آن از حدیث در میان مطالعا  غربی و ادبیا  اولیه اسالمی تشریح شده است.
 

 لیلحت

این اثر مشتمل بر پانزده فصل با رویکردی متنوع به علاوم اساالمی در ساه قارن اول اساالمی که اینوجودبا
هاا گنجاناده شاده بندی مقاال  در عنااوین ب  است، بر سه موموع اصلی تکیه دارد که به منظور دسته

دۀ حلقاا طریا  پدیات کاه از است. مطالعا  موردی ب   سوم کتاب از اهمیات زیاادی برخاوردار اسا
هاا انجاام شاده و بارای مشتر ، بررسی دقیقی روی تاریخ پیدای  برخی از روایاا  و اگاونگی نشار آن

توجه است. از مقاال  برجستا این ب  ، پژوه  گایسینگر از گذاری احادیث جالبمندان به تاریخعالقه
قیه النمله است که در آن پیامبر به زنی به نام دهد کاه باه حفصاه کتابات بیااموزد. ر میستوا دالشف روایت ره

نویسنده با استفاده از تحلیل سندی، خاستگاه و انتقال این روایت در منابع حدیثی، تفسیری و تاری ی قارن 
دوم هجری و از طری  تحلیل سندی، تغییر معانی آن را در قرون بعد مورد توجه قرار داده است. وی باه ایان 

از روایا  مربوط به درمان از طری  جادو بوده است که راویاان آن اااهرا   روایت نتیجه رسیده است که این
 اند که این روش درمان را در عرف مسلمانان قرار دهند و با سنت مسلمانان سازگار کنند. قصد داشته

شناسی او همسو است. همچنین های کتاب حامر با آثار یونبل و روشای از پژوه گویا ب   عمده
رد اکثر نویسندگان نسبت به حدیث مشابه رویکرد یونبل به منابع متقدم، بررسی روایا  به مثابا منباع رویک

 اساسی برای شناخت تاریخ اسالم است.
ها کنند. بدین صور  که بسیاری از آنمقاال  فصول از نظر ساختار بیرونی از نظم خاصی پیروی نمی

ی مواقع به ذکر یکی از این دو مورد اکتفا شده است. پان  تان از گیری است و یا در برخفاقد مقدمه و نتیجه
این ساختار را  4و کلود گالیو  9، اسکا  لوکاس2و پاول پائولویچ 0نویسندگان از جمله کریستفور ملچر 

پژوهی در آن ها در یادبود یونبل به نگارش در آمده است و حدیثاین پژوه  کهاینباوجود اند.رعایت کرده
و  6رابر  گلیاو 5ها فاقد ارجاع به آثار یونبل است. از جمله، ماریبل فیرو،ت دارد، تعدادی از پژوه کزیمر
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اساحاق و ابایاناد. در مقالاا ابانکه با وجود پژوه  در حدیث به آثاار یونبال مراجعاه نکرده 0مایکل لکر
ر زبان عربی ارائه کارده کاه در ستوهای علمی او، مونیخ برناردز سه فرمیا اصلی دربارۀ توسعا اولیه دشبکه

کید زیادی بر سنت فلسفی یونان از طری  ترجما آثار فلسفی دارد و از توجه به دیگر متاون از أفرمیه سوم ت
 جمله، سانسکریت و پهلوی غفلت کرده است. 

 
 گیریو نتیجه ارزیابی

تعاریف و اصطالحا   یث وگیری علم حدب   اول و آخر کتاب موموعا  مشابه دارند و هر دو به شکل
تر بود کاه هار دو در زمینا ورود به بحث حدیث است و شایستهاند. عالوه بر آن ب   آخر پی آن پرداخته

های علمای فصالی باا شد. برای مثال، در ب   اول در موموع علم حادیث و شابکهیک ب   ادغام می
تعاریف »موموع در فصل آخر با عنوان  همینعنوان ایجاد علم حدیث و تعریف و کاربرد این علم آمده که 

ذکر شده است. عالوه بر آن کتاب سه پرس  اصلی دارد که بنابرآن، بهتار باود « و اصطالحا  علم حدیث
 شد. به سه ب   تنظیم می

از نقاط قو  کتاب این است که نویسندگان همانند یونبل به نقد سندی و متنی روایا  و تمییز احادیث 
اند و یاا باه ااه ای از تااریخ اساالمروایا  مربوط باه ااه دوره کهاند. اینمعتبر پرداخته ایا مجعول از رو

شود، نقطا مرکزی توجه گذاری حدیث یاد مییابند که از آن با عنوان تاریخش ص یا اش اصی انتساب می
 تمامی نویسندگان قرار دارد. 

اند، خواننده برای اثر خود برگزیده ادبود یونبلی در ی: مطالعات052اسالم در سال عنوانی که نویسندگان 
و حوادث مربوط به این سال اختصااص  451کند که کتاب به سال را داار ابهام کرده و به او انین القا می

دارد؛ اما تنها دو مقالا این اثر، یکی بررسی حاکمان و عالمان مغرب و اندلس در این سال و دیگاری عمال 
طاورکلی، ها بهبه این سال اختصاص یافته است و دیگر پژوه  سوم هجری تقریبا   ما قرننقد حدیث در نی

 شود. به محدودۀ زمانی سه قرن اول اسالمی مربوط می
های علمای در ساه قارن های متنوعی از فعالیتاین اثر از موموع حدیث فراتر رفته و مشتمل بر مؤلفه

هاست و مطالعا  حدیث، قارآن، مراحل اولیه تبلور آنبی در ومع علوم اسالمی و فرهنگ عراول اسالم و 
یونبال در  کاهاینوجاودبااتاریخ، زبان و ادبیا  عرب را در این دورۀ زمانی از تاریخ اسالم دربرگرفته است. 

زمینا مطالعا  حدیثی شناخته شده است؛ اما تحقیقاا  وی طیاف وسایعی از تااریخ اساالم و تولیادا  
این تمایال و رویکارد  این کتاب بازتابی از آن در اختیار محققان قرار داده است. امل شده وفرهنگی آن را ش
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ای در مطالعا  اسالمی، موجب مشارکت محققان متنوع علوم اسالمی در ایان اثار به مطالعا  میان رشته
 شده است.

کتاب و ترجما  طالعا اینهای مورد اشاره، مگفته و با درنظر گرفتن برخی کاستیبا عنایت به موارد پی 
پژوهشی در تحصایال  تکمیلای و ویژه حدیثآن به زبان فارسی به پژوهشگران حوزۀ مطالعا  اسالمی به

 شود. های آزاد مطالعاتی توصیه میدوره
 


