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 گل آن جهانــی اســت، نگنجــد در این جهان
گل؟ خیــال  گنجــد  چــه  خیــال  عالــم  در 

مولوی �

فتنــة مــن  بــک  نعــوذ  انــا   اللهــم 
العمــل فتنــة  مــن  بــک  نعــوذ  کمــا  القــول 

جاحظ،�البیان�و�التبیین،�ج�1،�ص�3 �

اشاره
یخ اسالم به دلیل عالقه وافری  مســلمانان از همان روزهای نخســتین تار
کــه بــه حضرت پیامبر)ص( داشــتند بــه ثبت و ضبط ســیره آن حضرت 
کتاب های ســیره و  کردند به طور دقیــق آن را در  مشــغول شــدند و تــالش 
یخ عمومی نقل و ضبط کنند، اما لکن اسلوب  احادیث و کتاب های تار
دانشــمندان در دوره هــای مختلــف متفــاوت بود. مورخــان جدید تالش 
دارند آنچه را به رسول خدا)ص( منتسب است اعم از قول و عمل دقیقًا 

کنند. ضبط و ثبت 

وهشی است که  ین عرصه های پژ چکیده: بدون تردید، سیره نبوی از مهم تر
مســلمانان قدیم و جدید و بویژه مستشرقان و برخی محققان عرب و ایرانی 
به تأســی از غربی ها با تکیه بر منابع و شــیوه های متفاوت و متکثر بومی و 
وهش های ســیره نبوی در هر دوره  شرق شناســی، به آن پرداخته اند. پژ
رنگ و بوی خود دارد؛ چه با اهداف و اغراض خاصی انجام پذیرفته اســت. 
از قضا سه نویســنده یعنی الرصافی، علی دشتی و هشام جعیط، با اغراض و 
اهداف خاصی به این مهم پرداخته اند. حســن بزاینیه در نوشتار حاضر به 
نقد سه اثر از نویسندگان مذکور همت گماشته است. نویسندگانی که مدعی 
هستند سیره نبوی را در پرتو دانش جدید و با اسلوب های علمی نوین بررسی 
کرده اند. وی تالش می کند آنچه را که این سه نویسنده در نوشته هایشان، 
تازه و با آنچه عرب خصوصًا و مســلمانان عمومًا درباره پیامبر )ص( نوشته 
وش نویسنده در این بررسی آن است که  اند متفاوت است، برجسته سازد. ر
یخی دنبال کند که با زندگی پیامبر )ص( پیش  آرای آنان را بر اساس سیر تار
از بعثت آغاز می شــود و با دوره بعثت و دوره فترت مکه و مهاجرت به یثرب و 
جنگ ها تداوم می یابد و نیز با آنچه به زندگی پیامبر )ص( در مدینه تا زمان 

وفات ایشان مربوط می شود.
کلیدواژه: ســیره نبوی، الرصافی، علی دشتی، هشام جعیط، کتاب شخصیت 
محمدیه، کتاب حل اللغز المقدس، حســن بزاینیه، زندگی پیامبر )ص(، کتاب 
بیست و سه سال، کتاب دعوت محمدیه، کتاب در سیره نبوی- وحی- قرآن و نبوت.

 سیرۀ نبوی
 در پرتو نقد نو:
وف الّرصافی،  خوانش آثار معر
 علی دشتی، هشام جعیط

حسن بزاینیة / ترجمۀ حبیب هللا عباسی
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تاریخ حرمین شریفین4 چشم پوشیده 
و برابــر دعــوی خــود بــه قــرآن بــه مثابــه 
کرده اند و اغلب  ســند موثقی بســنده 
مــن  برداشــت های  و  دریافت هــا  بــه 
کرده اند  عندی خویش از قرآن استناد 
کــه  و غافــل از ایــن حقیقــت بوده انــد 
می تــوان  و  اســت  بــازی  متــن  قــرآن 
دریافتــی کامــاًل خــالف آنــان از همان 
گر به  آیــات و شــواهد ارائــه داد، البتــه ا
شأن نزول و روایت های تاریخی ای که 
یــخ و ســیره بدان ها  در کتاب هــای تار
اشــاره شــده که الزمه خوانش تاریخی 
گر  آیات قرآن است رجوع نشود. حتی ا
هم به شأن نزول ها و روایت ها رجوعی 
داشــته اند، چنان کــه در متــن همیــن 
جســتار آمــده آن را بر وفق میل خویش 

تفسیر و تأویل کرده اند.

کارش مبتنی بر  کــه  حــال آنکــه مــورخ غیرمغرضــی ماننــد ویــل دورانــت 
یخ اسالم،  یخ بوده، هرگز چنین سویه گیری هایی نسبت به تار فلســفه تار
به ویــژه پیامبــر عظیم الشــأن آن ننمــوده اســت. ویــل دورانــت در باب آن 
گر بزرگی را به میزان اثــر مرد بزرگ در مردمان  حضــرت)ص( می نویســد: »ا
یخ اســت.  بســنجیم، بایــد بگوییــم محمــد)ص( از بزرگ ترین بزرگان تار
کــه از گرمای هوا  ی در صــدد بــوده تا ســطح معنویات و اخالق قومی را  و
و خشــکی صحــرا بــه ظلمــات توحــش افتــاده بودنــد اوج دهــد و در این 
که از همه مصلحان دیگر بیشــتر بود. کمتر می توان  زمینــه توفیقــی یافت 
ی  کســی را جز او یافت که همه آرزوهای خود را تحقق بخشــیده باشــد. و
مقصود خود را از راه دین انجام داد؛ زیرا به دین اعتقاد داشت. به عالوه 
ی دیگــری در اعــراب مؤثــر نبــود، از تصــورات و ترس ها  در آن روزگار نیــرو
گرفــت و در حدود فهم شــان با آنها ســخن گفت.  و امیدهایشــان کمــک 
که  کــرد، اعراب قبایل بت پرســتی بودند  وقتــی او دعــوت خویش را آغاز 
به طور متفرق در صحرای خشــک عربســتان ســکونت داشــتند، ولی به 
کرد  ی خرافات و تعصبات را محدود  هنگام مرگ او ملتی شده بودند. و
و بــه جــای یهودیــت, مســیحیت، آیین زرتشــتی و دین قدیم عربســتان، 
که اساس شجاعت  دینی پدید آورد ساده و روشن و نیرومند با معنویاتی 
ی در یک نســل در یکصــد معرکه پیروز شــد و در  و مناعــت قومــی بــود. و
مــدت یــک قرن امپراطــوری عظیمی به وجود آورد. اینک هــم و در روزگار 

کرد«.5 که بر یک نیمه جهان نفوذ  ی معتبری است  ما، نیرو

4 . السیره النبویه فی ضوء المصادر االصلیه، ص 15ـ54.
یخ تمدن، عصر ایمان؛ ترجمه ابوطالب صارمی، ابوالقاســم پاینده و ابوالقاســم  رانــت؛ تار یــل دو 5. و

طاهری؛ تهران: انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 1371، ج 1، ص 222.

کــه  بــدون تردیــد ســیره نبــوی از مهم تریــن عرصه هــای پژوهشــی اســت 
مســلمانان قدیــم و جدیــد  و به ویژه مستشــرقان و برخی محققان عرب و 
ایرانی، به تأسی از غربی ها با تکیه بر منابع و شیوه های متفاوت و متکثر 
بومی و شرق شناســی1 به آن پرداخته اند. پژوهش ها و بررســی های ســیره 
نبــوی در هــر دوره رنگ و بوی خود دارد؛ چه با اهداف و اغراض خاصی2 
انجــام پذیرفتــه اســت. از قضــا ســه نویســنده عراقــی، ایرانی و تونســی با 
اغــراض و اهــداف خاصــی به این مهــم پرداخته اند و�دکتر حســن بزاینیة 

جستار حاضر را در نقد آثارشان نوشته است. 

حکمــای  معتبرتریــن  از  کــه  پروتاغــورس  قولــی  بــه  یــا  گــوراس  پروتا از 
سوفســطایی به شــمار می آید، عبارت حکیمانه »میزان همه چیز انســان 
اســت« به یادگار مانده اســت. در تفســیر آن نوشــته اند »در واقع حقیقتی 
ک امور جز حواس خود وســیله ای ندارد که  نیســت؛ چه انســان برا ی ادرا
ک حواس هم در اشخاص  تعقل نیز مبنی بر مدرکات حسیه است و ادرا
مختلــف هســت. پس چاره ای نیســت جــز اینکه هرکس هــر چه را حس 
کــه دیگران همان را قســم  می کنــد، معتبــر بدانــد در عین اینکــه می داند 
کــه به حس در می آید ثابــت و بی تغییر  دیگــر درک می کننــد و اموری هم 

نیستند، بلکه ناپایدار و متحول می باشند«.3 

گذشــت و چنان کــه نویســنده ایــن جســتار تصریح مــی دارد  بنابــر آنچــه 
هریک از این سه نویسنده بنا به ذهنیت شاعرانه، اروتیک و غربزده خود 
کــه مقهــور یافته هــای شرق شناســان بوده، دســت به نگارش  و در حالــی 
ســیره نوینی از فخر بشــر)ص( زده اند و به مصداق »کل حزب بما لدیهم 
فرحون« به بافته ها و یافته های »من عندی« خویش دلخوش کرده و خود 
یافــت حقیقــت پیامبــر )ص( در رســالت قــرار داده و غافل از  را میــزان در

که  این حقیقت بوده اند 
کبــود شیشــه  داشــتی  چشــمت   پیــش 
می نمــود کبــودت  دنیــا  ســبب  زان 

هریک از این ســه ســیره نویس جدید اعم از شــاعر و سیاست پیشه و مورخ 
تــا حدودی خالف ســنت تاریخ نویســی و تحقیــق عمل کرده انــد. به ویژه 
دو نویســنده نخســت بدون آنکه به استقصای کاملی در این حوزه دست 
یازند و منابع و مآخذ مختلف سیره نویســی را نقد و بررســی کنند، به بهانه 
موثق بــودن قرآن، به عمد از دیگر منابع سیره نویســی اعــم از حدیث نبوی، 
کتاب هــای شــمایل، کتاب هــای دالیــل النبــوه، معجــزات، کتاب هــای 
مغازی و سیر و تاریخ های عمومی، کتاب های ادبی و آثار تألیفی در باب 

1. در باره شرقشناسی و منابع و مصادر آن ر.ک به:
یة للنشــر و  ادوارد ســعید؛ االستشــراق، المفاهیــم الغربیــة للشــرق؛ ترجمــه  محمــد عنانــی، القاهرة: رؤ
یتهم؛ الریاض:  یــع، 2006؛ علــی بن ابراهیم النمله؛ مصادر االستشــراق و المستشــرقین و مصدر التوز

بیسان، 2011.
2. صاحب کتاب ســیره نبوی در پرتو منابع اصلی حدود چهارده هدف برای این مهم برمی شــمارد. 
ر.ک بــه: مهــدی رزق اهلل احمد؛ الســیره النبویه فی ضوء المصــادر االصلیه؛ الریاض: مرکز الملک 

فیصل للبحوث والدراسات االسالمیه، 1992، ص 15-14.
پا؛ تهران: زوار، 1360، ص 18 - 19. 3. محمدعلی فروغی؛ سیر حکمت در ارو

نویسنده  سه  این  از  یک  هر 
وش آشکار یا پنهانی  دارای ر
اســت که او را بــه خوانش 
سیرۀ رســول)ص( رهنمون 
این  تردیــد  بدون  شــده. 
و  اصول  بــر  مبتنــی  آثار 
بوده  معینی  اســلوب های 
دنبال  به  نتایجی  چنین  که 
سه  هر  آیا  اســت.  داشته 
اختالف  وجود  با  نویســنده 
زمان و مــکان و فرهنگ، بر 
اصول واحدی تکیه داشتند؟

سیرۀ نبوی در پرتو نقد نو
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یَتَقیــُد ال  الحــّر  اّن  َعْمــُرک 
َ
 ل

مفّنــُد
ْ
ال فــی  شــاء  مــا  فلیُقــْل  أال 

که مســلمانان خشــمگین می شــوند و فریاد می کشــید و دشــنام  می دانم 
گر در قید حیات باشــم، مرا مــورد اذیت و  می دهنــد و ناســزا می گوینــد و ا
آزار قــرار خواهنــد داد، اما آن آزار و اذیــت را در راه حقیقت تحمل خواهم 
گر مرده باشم، از دشنام و نفرین آنان چیزی به من نمی رسد«.8 کرد... و ا

این کتاب چه در بر داشت که نویسندۀ آن چنین سرنوشتی را پیش بینی 
کــه روزگار آن را تصدیــق کرد؟ آبا رصافی شــاعر و اســتاد ادبیات  می کــرد 
عربی توانســت در دهۀ چهارم ســدۀ بیستم چیزی را بیاورد که سیره های 

نخستین آن را بیان نکرده بود.

ســال 1974 م در بیروت کتابی به نام بیســت  و ســه ســال به زبان فارسی 
یخ و محل نشــر آن مشــخص نبود. بازی  منتشــر شــد. نام نویســنده و تار
روزگار نام نویســنده آن را مشــخص کرد، وقتی با عنوان 23 عامًا به عربی 
ترجمه و به نویسندۀ ایرانی علی دشتی )درگذشته 1981( منتسب شد و 
در بیروت منتشر.9 این عنوان به طور بدیهی بر عمر نبوت، یعنی 23 سال 
داللت دارد. حضرت محمد)ص( ســیزده ســال آن را در مکه سپری کرد 
و ده ســال آن را در مدینه. نویســنده از این دوره فراتر رفته، وقتی بخشــی 
را به سرنوشــت جماعت اســالمی پس از محمد)ص( )فصل پنجم »بعد 
کتاب  محمــد)ص(( اختصــاص می دهــد. دشــتی در چندین قســمت 
مدعــی اســت که خوانشــی عقالنی از ســیرۀ محمد)ص( ارائــه می دهد. 
این روش او را به کجا رهنمون شد؟ چرا وقتی کتاب را منتشر کرد، خود را 
کتاب است؟ کرد. آیا چنان که خود مدعی است، آرای تازه ای در  پنهان 

نویســندۀ کتــاب دیگــر نــه شــاعر اســت و نــه سیاســت مدار، بلکــه مــورخ 
تونســی، هشــام ُجعیط اســت. او محقق دانشــگاهِی شناخته شده ای در 
کــز علمــی اســت10 کتــاب نخســت وی در ســیرۀ نبــوی، وحی، قــرآن و  مرا

8. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص16.
شــتی: 23 عاما، دراســة فی الممارسة النبویة المحمدیة، ترجمۀ ثائر دیب، ط 1، مؤسسة 

ّ
9. علی الَد

یع، رابطة العقالنیین العرب، دمشــق 2004 )ط 2 ســنۀ 2006، از همان انتشارات.  بترا للّنشــر والتوز
یسنده إیرانی در آخر سال 1981  در این جســتار از این چاپ اســتفاده شده اســت( و علی دشتی نو
ع شــد و زبان فرانســه را 

ّ
یا آغاز  1982 درگذشــت. در علوم ّشــرعی و ادبیات فارســی  و عربی متضل

زنامه »شــفق ســرخ« )1922-1935( را منتشــر کرد و مناِصَب سیاسی مختلفی مانند  فراگرفت. رو
یت در  مجلس سنا را عهده دار بود. ر.ک به: مقّدمة الُمترِجم. سفارت مصر و لبنان و عضو

10.  هشام جعیط در پایتخت تونس به سال 1935  در خانواده اهل ِعلم متولد شد. برای تحصیالت 
یس به سال  یخ اســالمی از دانشگاه پار یافت دکترای تار دانشــگاهی روانه فرانســه شــد و موفق به در
یخ اسالم در دانشــگاه تونس مشغول شد و در دانشگاه های برکلی  یس تار 1981شــد. ســپس به تدر
یخ اســالم اســت که  یــس کــرد. او را تآلیف بســیاری در فکر عربی وتار یــال نیــز تدر وکالیفرنیــا و مونر
بیشــتر آنها را به زبان فرانســه نوشته است. سپس دو کتاب الشــخصیة العربیة االسالمیة والمصیر 
العربــی )1974( و والفتنة، جدلیة الّدین والّسیاســة فی اإلســالم المبکــر )1989( به عربی ترجمه 

کتاب موضوع بحث ما درباره سیرۀ نبوی را از آغاز به  زبان عربی نوشت. شد، اما دو 
. هشــام جعیط در پایتخت تونس به ســال 1935  در خانواده اهل ِعلم متولد شــد. برای تحصیالت 
یس به سال  یخ اســالمی از دانشگاه پار یافت دکترای تار دانشــگاهی روانه فرانســه شــد و موفق به در
یخ اسالم در دانشــگاه تونس مشغول شد و در دانشگاه های برکلی  یس تار 1981شــد. ســپس به تدر
یخ اســالم اســت که  یــس کــرد. او را تآلیف بســیاری در فکر عربی وتار یــال نیــز تدر وکالیفرنیــا و مونر

گزارش نقد منصفانه و علمی  پس از ذکر این مقدمات و روشــنگری ها به 
کــه نویسندگانشــان مدعی  یــم  دکتــر حســن بزاینیــة از ســه اثــری می پرداز
هســتند ســیره نبوی را در پرتو دانش جدید و با اســلوب های علمی نویی 

بررسیده اند، حال آنکه مصداق بارز خالف تشهر.

1.�طرح�مسئله

چــرا فقــط این ســه نفر در این باره کتاب نوشــتند؟ در بررســی کتاب های 
یافتیم که پژوهش های  جدید ســیرۀ نبوی در چارچوب رســالۀ دکتری6 در
ابتــکاری جدیــد اندک هســتند. بیشــتر کتاب هــا و مقاالتی که بر اســاس 
منابــع تدوین یافتــه ســیرۀ نبــوی نوشــته شــده ، خالــی از ابتــکار و تازگــی 
هستند. شمار بسیاری از پژوهندگان عرب و مسلمان پژوهشی پر اشتباه 
انجام دادند و پژوهش های »دینی ای« پدید آوردند که به تمجید صاحب 
شــریعت می پرداخــت. گروهــی از آنــان کوشــیدند تــا آثار مندرس شــده را 
خالصه کنند بی  آنکه به نتایج علمی ای دست یابند که به سیرۀ تاریخی 
حضرت محمد)ص( یا ریشــه اســالم مربوط شــود. آثار این ســه نویسنده 
کرده اند از  از اســلوب پژوهش های رایج به دورند. این نویســندگان تــالش 
اسلوبی انتقادی در تعامل با اخبار سیره تبعیت کنند و تا حدودی برخی 
اصــول آن را رعایــت نماینــد. با این همه این ســه اثر تألیفــی در میان دیگر 

پژوهش ها بدعت به شمار آمد. آیا به حقیقت چنین اند؟

کتاب� معرفی�این�سه�
کتاب نخســت، یعنی کتاب شــخصیت محمدیه یا حل اللغز المقدس 
از آن شاعر عراقی معروف الّرصافی )درگذشته 1945( است.7 این کتاب 
را داســتانی اســت که بــر بدعتش در زمان خــود و روزگار بعد خود داللت 
دارد. مقدمۀ آن در ســال 1932 نوشــته شــده و مقدمۀ نســخه ای چاپی را 
کامــل الجادرجی  نوشــته، به ســال 1944 تحریر شــده اســت. چاپ  کــه 
کــه در دســترس مخاطبان قــرار گرفت، در ســال 2002 م  نخســت کتــاب 
انجام پذیرفت و بدین گونه حدود شــش دهه در اسارت بود و از دسترس 
مردم بیرون. نویسنده خود به مخاطرات کتاب خویش پی برده بود وقتی 
نوشــت: »بــدون تردید مردم بــرای آن که با حقیقت معهودشــان مخالفت 
کــرده ام، از  و علیــه باورهــای غلط و ســنت های بی اساس شــان عصیان 
کی از آن نــدارم و از نــگارش این  دســت مــن خشــمگین خواهند شــد. با

کتاب فقط رضای حقیقت را طلب می کنم:

6. حســن بزاینیة، کتابة الّســیرة الّنبویة لدى العرب الُمحَدثین، اّتجاهاتُها ووظائُفها، رســاله ُدکتری 
یخ دفاع آن 01 مارس، 2010.  تمدن عربی،  دانشکده ادبیات وهنرها، تار

7. معروف الّرصافی: کتاب الّشــخصیة المحّمدیة أو حّل الّلغز المقّدس، ط 1، منشــورات الجمل، 
ألمانیا، 2002. و معروف الّرصافی  شــاعر در بغداد متولد شــد و در همان شــهر نزد محمود شــکری 
یس در بغداد و آســتانۀ مشــغول شــد، ســپس نماینده  لوســی  علــوم عربیــه را فــرا گرفــت و به تدر اآل
مجلــس »نماینــدگان« عثمانی شــد و بعد جنگ جهانی اول  اســتاد أدب عربــی  در دار الُمعلمین 
یت در مجلس نمایندگان مشغول  یس عربی، به عضو ُقدس گردید. به  بغداد بازگشت و به کار تدر
شد و در بغداد به سال 1945درگذشت. برای شرح  حال رصافی ر.ک به: األعالم، ج 7، ط 15، دار 

العلم للمالیین، ص .268269

سیرۀ نبوی در پرتو نقد نو
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خــواه بدان واقف باشــند یــا اجتهاد آنــان برکنار از تأثیر فرهنگ نو باشــد. 
بدیهی اســت هشــام جعیِط مــورخ در میان افرادی که بــه روش های نوی 
کتاب خویش  ی در دو  یخ و ادیان وقوف دارند یگانه است. و پژوهش تار
کافی  کاملی دارد.  پایی احاطــه  دربــارۀ محمد)ص( بــر منابع و مآخذ ارو
کتاب اول و دوم بنگرد تا با  اســت خواننده به پانوشت و یادداشــت های 
نام هــای نــام آوران فرهنگ نو و معاصر آشــنا شــود و نیز با نــام گروه کثیری 
کــه در این زمینــه مطلبی نوشــته و  از مستشــرقان حتــی بــا آخریــن نفــری 
ک. لوکزبــرگ،13  ی در ایــن قلمــرو فــراخ ناشــناخته اســت، ماننــد  آرای و
کــه تنهــا می توانســت از آثار  یســت  امــا رصافــی در زمانــه و محیطــی می ز
که از هوامش  کمبود منابع  ترجمه شده از فرهنگ جدید بهره جوید. این 
ی برمی آید، ما را بــا اعتماد کمتری به خوانش  کتــاب و و یادداشــت های 
کتابــش رهنمــون می شــود و اثر دشــتی را بــا اطمینان بــه مراتب  یخــی  تار

یخی شود.14 کمتری از اثر رصافی باید خوانش تار

ســیره نبوی موضوعی بســیار مقدس اســت؛ زیرا به شــخصیت صاحب 
شــریعت مربــوط می شــود و نــزد بســیاری از اربــاب ســیر و مورخــان قدیم 
ی )درگذشــته 902 هـ( در  اصلی از اصول دیانت به شــمار می رود. ســخاو
این باره می نویســد: »هر مســلمان باید در حفظ ســیرۀ نبوی بکوشــد و آن 
یخ علمی قراردادی اســت و جعیط به دشواری  را بشناســد.15 اما علم تار
یخی صرف موضوع ســیره اشــاره می کند، وقتی در کتاب دوم  بررســی تار
یخــی صــرف این موضوع بســیار حســاس و  خــود می نویســد: »بررســی تار
دشــوار اســت؛ زیرا بــه متافیزیک و اعتقــادات مربوط می شــود. در حالی 
که فعالیت های افراد و جامعۀ  یخ دانشی قراردادی و زمینی است  که تار
بشــری را در گذشــته رصــد می کنــد و از دایــرۀ ایمــان و اعتقــادات بیرون 
گر نویســنده مســلمان  اســت«.16 بــدون تردید این امر حســاس تر اســت، ا
باشــد و مخاطــب او بیشــتر عرب هــای مســلمان باشــند. مــورخ مصری، 
کرده اســت و  محمد عبدالحی شــعبان نیز به این مشــکل علمی اشــاره 
کرده  یخ اســالمی بحث  کتاب خود درباره تار دربــارۀ این موضوع در آغاز 
یخ در آغاز  گرچه تار یخ در قدیم از صلب ســیره بیرون آمد. ا اســت.17 تار
گیرتر و عمومی تر از آن  »علم ســیر و اخبار« خوانده می شــود، اما بعدها فرا

گردید. شد و سیره شاخه ای از آن 

13.  Puech...., Histoires des reliions, ditions allimard, 1994, III, p.1279. 

ید کــه زبان قرآن عربــی نیســت، وآن را باید در پرتــو دو زبان  و لوکزبــرگ در طــرح پژوهشــی خــود مــی گو
یافت. سریانی وآرامی در

شــتی، 23 عامــا، دراســة 
ّ

رده انــد. ر.ک بــه: علــی الَد یهــر در ص 109 آو گولدز 14. نولدکــه در ص60 و 
یــع/ رابطة  فــی الممارســة النبویــة المحمدیــة، ترجمــۀ ثائــر دیــب، ط 2، مؤسســة بترا للّنشــر والتوز

العقالنیین العرب، دمشق، 2006.
یخ، محّمد  15. شــمس الدین محّمــد بــن عبد الرحمان الّســخاوی، اإلعــالن بالتوبیخ لمــن ذَمّ التار

ُعثمان الُخشت، مکتبة الّساعی، الّریاض1989، ص .64
یخیة الدعوة المحّمدیة فی مکة، ط 1، دار الطلیعة، بیروت، 2007، ص .5 16. هشام جعیط، تار

یخ اإلســالمی فی تفســیر جدید، ترجمۀ عبد المجید حســیب  17. محّمــد عبدالحــی شــعبان، الّتار
ف 1971 

ّ
یخ مقّدمة ُمؤل القیسی دار الّدراسات الخلیجیة، لبنان ]المطبعة البولسیة[، ص21 و تار

کاری صعب اســت و نیز نوشــتن در باره هریک از  اســت. »نگارش عینی محض از ظهور اســالم  
ادیان دیگر«.

نبوت در پایان سدۀ بیستم )1999( منتشر شد. چند سال بعد، جلد دوم 
آن را با عنوان دعوة محمدیه در مکه منتشــر ســاخت )2007(.11 در کتاب 
نخست از منظر تاریخی و فلسفی به بررسی مسائل مربوط به ماهیت قرآن 
و ویژگی های نبوت محمد )ص( در میان سایر نبوت های قبلی پرداخته 
است، اما در کتاب دوم به خوانش تاریخی دعوت اسالمی پرداخته شده 
کرده، سپس  یابی منابع تاریخی سیره آغاز  کتاب را با ارز است. نویسنده 
بــه تفســیر ســاختار جامعــۀ مکه هنــگام ظهــور پیامبــر پرداخته اســت. از 
مراحل اولیه دعوت مانند هجرت به حبشه و مهاجرت به یثرب پژوهش 
کرده است. آیا این مورخ نیز دچار همان غفلتی شده که معروف الرصافی 

شاعر در دهۀ چهل سدۀ بیستم بدان مبتال شد. 

آیا نویسنده در خوانش تاریخی سیره چیزی را دریافت کرد که سیاست پیشه 
ایرانــی، علــی دشــتی درنیافــت؟ مــوارد ائتــالف و جلوه های اختــالف این 
صاحبــان نگرش هــای نــو به ســیرۀ محمــد)ص( چیســت در حالــی که در 

سده های گذشته ده ها تصنیف در این زمینه نوشته شده است؟

روش�های�پژوهشی
که او را  هر یک از این ســه نویســنده دارای روش آشــکار یا پنهانی اســت 
به خوانش ســیرۀ رســول)ص( رهنمون شــده. بدون تردید این آثار مبتنی 
بــر اصول و اســلوب های معینی بــوده که چنین نتایجی به دنبال داشــته 
اســت. آیــا هر ســه نویســنده بــا وجود اختــالف زمــان و مــکان و فرهنگ، 
بــر اصــول واحدی تکیــه داشــتند؟ از این میــان، فرهنگ عربِی اســالمِی 
یخی و فلســفی نــو بر مورخ  ســنتی بر شــاعر معــروف رصافــی و فرهنگ تار
تونســی معاصر هشام جعیط و فضای فرهنگی اسالمی شیعی غیرعربی 
بــر نویســندۀ ایرانی ســیطره داشــت. آیا با وجــود تباین در منابــع فرهنگی 
و روش هــای پژوهــش در ســیره، جمــع ایــن ســه نویســنده بــا هــم امــری 
درســت اســت؟ ما بر این عقیده هستیم که میان برخی اصول مشابهتی 
که اینان با وجود همۀ اختالفات در شــیوه های اســتناد بدان ها و  هســت 

کرده اند. یخ پیامبر بدان ها تکیه  اجرایشان در تار

خوانش�تاریخی�سیرۀ�نبوی�
یخی سیره، تالش نویسندگان سه گانه است برای  مقصود ما از خوانش تار
یــخ محمــد)ص( را بــا همۀ وجــوه اجتماعی، فرهنگــی و دینی  اینکــه تار
یــخ عمومــی قرار دهنــد. مقصود از این امــر ترغیب پژوهش های  درون تار
یــخ ادیــان اســت، بــه ویژه وقتــی آنهــا را به  علمــی معاصــر بــه مطالعــه تار
یخ بشــری هســتند، مورد  یســتی« در تار که اشــکال مقدس »ز این اعتبار 
تدّبــر قــرار می دهــد.12 مقصد این جماعــت با مقاصد علم همراه اســت، 

بیشــتر آنها را به زبان فرانســه نوشته است. سپس دو کتاب الشــخصیة العربیة االسالمیة والمصیر 
العربــی )1974( و والفتنة، جدلیة الّدین والّسیاســة فی اإلســالم المبکــر )1989( به عربی ترجمه 

کتاب موضوع بحث ما درباره سیرۀ نبوی را از آغاز به  زبان عربی نوشت. شد، اما دو 
11. هشام جعیط، فی الّسیرة الّنبویة1: الوحی والقرآن والنبّوة، ط 1، دار الطلیعة، بیروت1999 )ط 2، سنة 

2000( وفی الّسیرة الّنبویة 2: تاریخیة الدعوة المحّمدیة فی مکة، ط 1، دار الطلیعة، بیروت، .2007
12. Puech...., Histoires des reliions, ditions allimard, 1994, III, p.1279. 
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که بر شواهد  یخی تقریبی است  با یکی دو سال اختالف نوشته اند،21 تار
مادی مبتنی نیست. تردید علمی رصافی در باب ضعف روایت مربوط 
بــه والدت پیامبر)ص( در عام الفیل، به وســیلۀ مــورخ دیگر جعیط تأیید 
شــده، وقتــی تصریح می کند که بر اســاس نقوش موجــود، حملۀ ابرهه در 

سال 547 بوده است.22

کتابش خود را از ســیطرۀ استنســاخ، یعنی درد قدیم و جدید  رصافی در 
یــخ  نــگارش ســیره رهــا ســاخت و از شــهود علمــی الزم در نــگارش تار
گرچه بیشــتر اوقات بــه دلیل عدم  حضرت محمد)ص( ســود جســت، ا
یخــی جدید نمی توانــد دلیلی بــرای این برهان  بهره منــدی از فرهنــگ تار
کــه پژوهش هــای  کتــاب خــود را زمانــی نوشــت  کنــد. او  خویــش اقامــه 
مربوط به حضرت محمد)ص( در غرب از نیمۀ دوم ســدۀ بیســتم تحول 
گر رصافــی به ایمان  چشــمگیری پیــدا نکرده بود. جای تعجب نیســت ا
مؤمن ســنتی آســیب  بزند وقتی تصویر غیرمعمــول از محمدپیامبر )ص( 
تقدیــم مــی دارد. بــا وجــود آنکــه آنچــه در مواضــع مختلــف می گویــد، از 
یخی پیامبر)ص(  که از تصویــر تار دیانت چشــم نمی پوشــد، به آن میزان 
که از چارچوب  نزد مســلمانان عدول می کند و این همه نشــان از آن دارد 

کرده فراتر می رود. که قرآن بدان تصریح  بشری 

یخ رصافــی را به این باور رســاند  قــراردادن تجربــۀ نبــوی در چارچــوب تار
گمنــام بــود« و نــزد عــرب  کــه »حضــرت محمــد)ص( پیــش از نبــوت، 
شناخته شــده و مشــهور نبــود23 و ایــن امــر بــا روایت های اســالمی موجود 
که از مآثــر آن حضرت در جاهلیت ســخن می راند  کتاب هــای ســیره  در 
در تناقــض اســت؛ از جملــه پیشــنهاد آن حضرت)ص(  برای بازســازی 
کعبــه.24 وقتــی خواننــده شــباهت های شــگرفی حتــی در واژگان روایــت 
ی می یابد، دچار حیرت می شــود.  جعیــط و برخــی دانشــمندان پس از و
وقتــی جعیــط از خود می پرســد: »چگونه محمــد)ص( از میان جماعت 
گمنــام یعنــی بنی هاشــم بیرون آمــد«25 و ج چاّبــی J. Chabbi همین رأی 
را با تفاوت زبانی تکرار می کند،26 اما بالذری )درگذشــته 279هـ( یکی از 
که جعیط آنها را »اناجیل محمد)ص(«  منابع چهارگانۀ مقدســی اســت 
می خوانــد، از ســیادت بنی هاشــم ســخن می گویــد و هاشــم خوشــحال 

.«Rien que des motsا =

یخ العرب فی اإلسالم، الّسیرة الّنبویة، دار الحداثة، بیروت، 1988، ص114.  21. جواد علی، تار
یخیة الّدعوة المحمدیة فی مکة، ص .143 22. هشام جعیط، تار

23. کتــاب الّشــخصیة المحّمدیــة، ص103. در موضع دیگر از کتاب متذکر می شــود که محّمد نزد 
عرب »من ُعظماء الّرجال« نبود، ص209.

24. برای این  قّصه موجز ابن خلدون ر.ک به: ســیرة الرســول، تحقیق ســعید هارون عاشــور، مطبعة 
اآلداب، القاهرة، 1999 ـ 2000، ص ص 13ـ14 و ابن خلدون در ذیل  این قّصة ذکر می کند »و پیامبر 

کترین خلق و خوی را داشت و به أمین شناحته می شد...«. )ص( پا
یخیة الّدعوة، ص .253 25. تار

26.  Jacqueline Chabbi, «Histoire et tradition sacrée. La bioraphie impossible de Ma-

hometب, in Arabica, Janv. 1996, p.198 =تاOr, celui-ci ne pouvait être, à lصépoque, 

quصun comparse de la scène mekkoise, vraisemblablement, un personnae tout à fait 

insinifiant».

که از  این تقســیم بندی علوم در فضای شناختی جدیدی انجام نگرفت 
که رشته های پیوند  فرهنگ انقالب فلسفی و علمی ای متأثر شده باشد 
گسســت. ایــن انقــالب از بدو عصر روشــنگری در  بیشــتر علــوم را با دین 
ســدۀ هجده آغاز شــد. به اعتقاد بنده رصافی، دشــتی و جعیط همگی 
یخ قراردهند و سیرۀ حضرت  تالش کردند تجربۀ نبوت را در چارچوب تار
محمــد)ص( را در پرتــو آن بررســی کنند، نــه اینکه آن را حادثــه ای فراتر از 
گرچه  یخ بدانند. این خوانش، خوانشــی  غیرســنتی از ســیره اســت. ا تار

یخی بودن آن از یک نویسنده تا نویسندۀ دیگر متفاوت است. درجۀ تار

دربــارۀ  ســه گانه  نویســندگان  هرچــه  بــه  نمی خواهیــم  پژوهــش  ایــن  در 
کرد آنچــه را در  کنیم، بلکــه تالش خواهیــم  گفته انــد احاطــه پیــدا  ســیره 
نوشته هایشــان، تــازه و با آنچه عرب خصوصًا و مســلمانان عمومًا دربارۀ 
کنیم. روش ما  پیامبر)ص( نوشــته اند متفاوت و متمایز اســت، برجسته 
یخیی دنبال  در این بررســی آن اســت که آرای ایشــان را بر اساس ســیر تار
کــه بــا زندگــی پیامبــر)ص( پیــش از بعثت آغاز می شــود و بــا دورۀ  کنیــم 
بعثت و دورۀ فترت مکه و مهاجرت به یثرب در ســال 622 م و جنگ ها 
تداوم می یابد و نیز با آنچه به زندگی پیامبر)ص( در مدینه تا زمان وفات 

ایشان در سال 11 هجری مربوط می شود. 

رصافی از چارچوب گفتمان تمجیدی کهن که تولد پیامبر را عام الفیل، 
یعنــی ســال 570 م می دانــد بیــرون می شــود و معتقــد اســت روایت های 
یک اســت؛ زیرا مردم به  مربــوط بــه زندگی قبل از بعثــت محمد)ص( تار
یدند و بدین گونه  این دوره، مدت ها بعد از وفات آن حضرت اهتمام ورز
روایت های تولد پیامبر)ص( مضطرب اســت. برای مثال به روایت هایی 
کــه دربــارۀ ســال والدت آن حضــرت)ص( نقــل شــده اســت.  بنگریــد 
اختــالف بســیاری میان روایت هــای منقــول در این بــاره می یابیم. برخی 
روایــت تولد پیامبر)ص( را پانزده ســال پیــش از عام الفیل و برخی هفتاد 
سال بعد از آن نوشته اند و این اختالف بسیاری است.18 یعنی اختالف 
کــه پیامبر)ص(  روایــت در زمــان تولــد پیامبــر)ص( بیش از مدتی اســت 
یخ  کتاب های سیره و تار کرد؛ چه زندگی پیامبر)ص( برابر بیشــتر  زندگی 

اسالم شصت  و اندی است.19 

تردیــد رصافــی در روایت های تولد پیامبر)ص(  بــه همان روایت نامعهود 
یخ  مســتند است، بنابراین چندان علمی نیست، اما محقق دیگر دو تار
یخ پیامبر)ص(  بــرای تولــد پیامبر)ص( تعییــن نمی کند. آنچه دربــارۀ تار
کتابت  در منابــع مکتــوب آمده، دو ســده بعــد از زندگی پیامبــر)ص( به 
یخ والدت پیامبر)ص( که مستشرقان به سال 580ق  درآمده است20 و تار

کتاب الّشخصیة المحّمدیة أو حّل الّلغز المقّدس، ط 1، منشورات الجمل،  18. معروف الّرصافی، 
ألمانیا، 2002، ص 102-101.

یاض زرکلی، ط 1،  ر  19. أحمد بن یحیی البالذری )ت. 279هـ(، أنساب األشراف، تح سهیل زکار و
م، وله أربعون 

ّ
ی اهلّل علیه وسل

ّ
نِزل الُقرآن علی النبی صل

ُ
دارالفکر، بیروت، 1996، ج 1، ص127 = »أ

سنًة، ُثّم مکث بمکّة ثالَث عْشَرَة سنًة، وبالمدینة عْشَر سنیَن، وُقِبض وله ثالٌث وِستون سنًة«.
20.  Jacqueline Chabbi, Le coran décrypté, fiures bibliques en Arabie, Fayard 2008, p.26 
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بیــرون از همه ایــن جدال ها و نزاع ها، 
ســفرهای پیــش از نبوت، در کشــف 
رابطۀ اســالم بــا دیانت های همســایه 
مفیــد اســت، چنان که در اثــر اخیر ج 
چابی، تفکیک رموز قرآن به این مهم 
اشــاره شــده اســت.36 بار دیگر شــاعر 
معاصر با مورخ معاصر همراه می شوند 
وقتــی رصافی تصریح دارد که بیشــتر 
رســالت در مدینــه پــس از فتــح مکــه 
بــرای محمــد)ص( حاصــل شــد37 و 
جعیــط نیز بر همین باور اســت وقتی 
می نویسد: »قصص األنبیاء و اصرار بر 
زبان عربی آشــکار می کند که دعوت 
قرآنــی دعوتــی وطنی اســت. هر قومی 
را پیامبــری اســت و ایــن مهــم اصــل 

اساسی در دورۀ مکی است«.38 

را در  کــه شــریعت اســالمی  ایرانــی علــی دشــتی اصــرار دارد  نویســندۀ 
یــخ ادیــان قــرار دهــد و به  وفــور تصریــح می کند شــریعیات  چارچــوب تار
مدینــه از »تشــریعیات یهــودی یــا از عادت بت پرســتی عرب اخذ شــده 
اســت«،39 ماننــد قانــون مربــوط بــه ازدواج.40 پژوهــش دشــتی پژوهشــی 
یخــی نیســت، بلکــه نوعــی پیــکار فکــری علیــه شــریعت اســت. او  تار
می نویسد: »ما نمی توانیم هیچ توجیه عقالنی یا دینی ای برای حمایت از 
تجربه های بت پرســتی کهن در آیین حج اســالمی بیابیم«.41 از اصطالح 
کتاب تکرار می شود چنین استنباط می شود  که به طور مکرر در  عقالنی 
کــه نویســنده از منظــر عقالنی بــه دین می نگــرد. البته چنــدان عقالنیتی 
کار نیســت، وقتــی از »بت پرســتانه بودن آییــن حــج اســالمی ســخن  در 
می گویــد. او همــان طعن هــا و لعن هــای مســیحیان طعنه گــر بر اســالم را 
کــه در  از دوره هــای گذشــته تکــرار می کنــد، چنان کــه یوحنــای دمشــقی 
ســال 749 میالدی درگذشــته از ســنت های بت پرســتی در اسالم مانند 

کرده بود«.42 بوسیدن حجراألسود انتقاد 

هشام جعیط مورخ در دو کتاب خود بر پیوند اسالم با شریعت های قبلی 
کیــد می کند تا تأثیر آنها را بر اســالم آشــکار ســازد. بدین گونــه او معتقد  تأ
گر قدرت  اســت که  حضرت محمد)ص( در دعوت خود پیروز می شــد ا

- P. Crone & M. cook, Haarism, Cambride, 1977.

36.  Jacqueline Chabbi, Le coran décrypté, fiures bibliques en Arabie, Fayard 2008.

37. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص 137.
یخیة الّدعوة، ص .287 38. تار

39. 23 عاما، ص .158
40. همان، ص 189ـ.190

41. همان، .158
یخ العرب فی اإلسالم، مرجع سابق، ص 25ـ.26 کتاب جواد علی، تار 42. ر.ک به: 

گردیــد وقتــی منصــب ضیافــت حاجیــان و ســقایت خانۀ خــدا نصیب 
ی هــر ســاله مال بســیاری را صــرف پذیرایی می کــرد. این همه  او شــد. و
ی از توانگــران قریش بود«.27  و جعیــط خود به مالزمت  نشــان می دهــد و

ثروتمندی و شرف در جامعۀ مکه اقرار می کند.28

رصافی اشارۀ بخردانه ای به مسئلۀ مهمی دارد که به زندگی محمد)ص( 
ی اســت. وقتی می گوید:  پیش از بعثت مربوط می شــود و آن ســفرهای و
کامل آنها توجه  »الزم است به سفرهای پیامبر)ص( و شناخت و بررسی 
ویــژه شــود؛ چه این ســفرها اســرار بســیاری از زندگی پیامبــر)ص( قبل از 
بعثت را آشــکار می کند، اما متأســفانه این ســفرها هماننــد زندگی پیش 
از بعثــت آن حضــرت)ص(  پیچیده و مبهم اســت«.29 نویســنده معتقد 
اســت آنچــه در کتاب هــای ســیره در بــاب ســفرهای پیامبــر)ص( آمــده 
ناقص اســت.30 شــاید توجه به تبیین مسئلۀ ســفرها از تالش برای ضبط 
آنها مهم تر اســت، به ویژه وقتی نویســنده  شــواهد مادی ای در این زمینه 

در اختیار نداشته باشد.

مســئلۀ ســفرها مهم اســت؛ زیرا تجارت که حضــرت محمد)ص( پیش 
ی بــود31 ]26[ و  از نبــوت پیشــۀ خــود ســاخت، مهم تریــن انگیــزۀ ســفر و
که تجــارت و دیانــت »در روزگار  کرده  یخــی مهم روشــن  پژوهش هــای تار
پیــش از اســالم دو مقولــۀ مرتبــط به هــم بودنــد و توفیق در یکی بــه توفیق 
کرون،  کتاب محقق شرق شناس پ.  در دیگری می انجامید«.32 عنوان 
تجــارت مکــی و درخشــش اســالم بر این مهــم داللــت دارد.33 جعیط در 
تفســیر مســئلۀ ســفرها از رصافی فراتر می رود وقتی می نویسد: »نقطۀ مهم 
در این زمینه تعامل آن حضرت)ص(  با تجارت است و نه سفرهایش به 
شــام و یمن. خروج از چارچوب تنگ مکه در ضمن ســفرهای پی درپی 
که مدت بلندی در  و متعدد برای پیامبر)ص(  امکانی را فراهم ســاخت 
کنده اســت از شناخت های  که قرآن آ شــام مســتقر شــود. از این روســت 
دقیق نســبت به ســّنت مسیحی و ســّنت یهودی و البته سّنت مسیحی 

بیشتر از یهودی«.34

پژوهش در سفرهای پیش از بعثت محمد)ص( به اعتقاد عموم محققان 
دارای ارزش علمی و تاریخی بســیار اســت؛ چه رابطۀ اســالم با مسیحیت 
شــرقی و تعالیــم آن را آشــکار می کنــد و برخــی دانشــمندان غربی اجحاف 
کرده اند، وقتی معتقدند اسالم در شام نشوونما یافت  نه در مکه و مدینه.35 

27. البالذری، أنساب األشراف، مرجع سابق، ج 1، ص.67
یخیة الّدعوة، ص .136 28. تار

29. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص .173
ر می شود که شمار سفرهای رسول  30. به همان مرجع ر.ک به: ص 98. رصافی در موضع دیگر یادآو

کتاب ها معلوم است. »هفت سفر: سه تا به ّشام و چهار تا به یمن«، ص197. اکرم )ص( در 
31. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص .198

یخ اإلسالمی فی تفسیر جدید، مرجع سابق، .24 32. محّمد عبد الحی شعبان، الّتار
33. P. Crone, Meccan Trade and the rise of Islam, Princeton, 1987.

34. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص.173
کتابشان است: کوک در این  کرون و  ژه  35. این همان پرو

نویســندگان  آرای  میان  در 
اختالف  وجود  با  ســه گانه 
زمانــی و مکانی شــباهت 
عجیبی یافت می شــود. ما 
مستشــرقان  کتاب های  در 
را  تهمت هــا  همیــن 
می یابیــم  که بــه حضرت 
می  نســبت  محمــد)ص( 
حضرت)ص(   آن  و  دهنــد 
را به اســتفاده از شمشــیر 
علیه دشــمنانش و جنگ با 
می کنند. متهــم  خود  قوم 
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کتابش را  که  برهان الدین الحلبی )درگذشــته 1044 هـ( اســت.51 حلبــی 
از انــواع اخبــار دربارۀ پیامبر)ص( از جمله روایت هــای مربوط به حالل و 
یخی حمله می کند، در  حــرام پر کرده اســت،52 چگونه به کتاب هــای تار
کتاب های متأخر و نه چندان مستند ارجاع می دهد؟  که خود به  حالی 

تردیــد در روایت هــای بســیاری از کتاب های ســیره به این مهــم انجامید 
کــه قــرآن آبشــخور اصلی و موثــق آنهاســت. چنان که دشــتی می نویســد: 
کــه از رهگــذر آن می توانیــم  »مهم تریــن منبــع از ایــن میــان قــرآن اســت 
بســیاری از حــوادث آن زمــان را شــناخت«.53 پیش تر از دشــتی، رصافی 
ایــن راه را رفتــه وقتــی قــرآن را موثق تــر از دیگــر منابــع شــناخت حیــات 
کتاب  حضرت محمد)ص( می شــمارد.54 همچنین جعیط پیوسته در 
کیــد می کند که »قــرآن معاصر آن حوادث اســت و مصدر و منبع  خــود تأ
اساسی آنها«55 طرفه آنکه این شاعر، نویسندگانی پس از خود را در عرصۀ 
تردیــد شکســت داد وقتی اســلحۀ نقــدش را متوجه قرآن ســاخت به این 
که منبع اصلی زندگی پیامبر است. به باور رصافی روایت »قرآن،  اعتبار 
یــادت و نقصفــان و تغییــر و تبدیلــی بــه دلیــل تعــدد قرائت هــا خالی  از ز
نیســت«.56 بدون تردید در این مســئله به اختالف مســلمانان در تدوین 
که در برخی کتاب های قدیمی آمده توجه داشته است،57 اما هیچ  قرآن 
گاه به  ی مورخی آ کتاب جعیط نمی یابیم، چه و نشانی از این مسئله در 

یخی است. اصول فرهنگ نو و اسلوب های نقد تار

ســیره های جدیــد بــر موثق بودن ســیرۀ عبدالملک بن هشــام )درگذشــته 
218 هـــ( اجمــاع نظــر دارنــد و این ســیره نیز »تهذیب« ســیرۀ ابن اســحاق 
)درگذشته 150 هـ( است که به دوره نخست زندگی پیامبر)ص(  و بعثت 
گردان  و جنگ ها می پردازد. ابن هشام در کتاب خود بر روایت یکی از شا
کرده  یــاد بــن عبــداهلل البکایی )درگذشــته 183 هـــ( تکیه  ابن اســحاق، ز
ی در  گزنــده ای از روایت های ابن هشــام و اســلوب و اســت. رصافــی نقد 
گفته های دشمنان  که  تعامل با ســیرۀ استادش دارد58 بر او ایراد می گیرد 

ثر  51. این ســیرۀ متأخر اســت. حلبی بعَضی از ســیره های ُمتقّدم را مانند الّســیرة الّشــامیة وعیون األ
کرد. البن سید الّناس تلخیص 

52. إنســان العیــون فی ســیرة األمین المأمون، دار إحیــاء الّتراث العربی، بیــروت، ج 1، ص 4 ]ثالثة 
أجزاء[.

53. 23 عاما، ص 195ـ.196
کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص .74  .54

کتاب، ص 315. یخیة الدعوة المحّمدیة فی مکة، ص 183 و بنگرید همان  55. تار
56. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص.53

یل ُمشــکل الُقرآن البن ُقتیبة )ت.276هـ(، شــرحه ونشــره السید أحمد  57. در این زمینه ر.ک  به: تأو
  )A.ِجستانی، آثر جفری الّصقر، باب »الِحکایة عن الّطاِعنین« و وکتاب المصاحف ألبی بکر الِسّ
ین، دمشق2004 أبواب: »المصاحف العثمانیة« و »اخِتالف المصاحف   -)Jeffryط 1، دار التکو

التی ُنِسخت من اإلمام ...«.
58. ابــن هشــام، الّســیرة الّنبویــة، مصطفــی الســّقا وآخریــن، ط 1، دار الُمغنــی، الســعودیة، 1999، 
ید: »وتارک بعَض ما ذکره ابن إسحاق فی هذا الکتاب، مّما لیس لرسول اهلل  ص32. آنجا که می گو
م فیه ذکر، وال نزل فیه القرآن شیء، ولیس سببا لشیء من هذا الکتاب، 

ّ
ی اهلل[ علیه وآله وسل

ّ
]صل

وال تفســیرا لــه، وال شــاهدا علیه، ِلما ذکرت من االختصار، وأشــعارا ذکرها لم أَر أحــدا من أهل العلم 
بالّشــعر یعرفها، وأشــیاء بعُضها یشنع الحدیث به، وبعٌض یســوء بعَض الناس ذکُره، وبعٌض لم یِقّر 

لنا الَبکائی بروایته«.

دینی قوی در مکه یافت می شد. وقتی یحیی یوحنا )المحمدان( آخرین 
کشــته شد، مســیح)ع( به دار کشیده شــد و مانی به  پیامبر بنی اســرائیل 
کمان نابود شــد،43 جعیط روش  دلیــل قــدرت تأثیرگذار دینی خود در حا
یکی را در کشــف رابطۀ اســالم با ادیان سامی قبل دنبال  یخیـ  فیلولوژ تار
کــه جبرئیل در عبری به معنی قدرت  می کنــد. وقتی در این باره می گوید 
خــدا جبــرـ  ایــل اســت و از ایــن رو در قرآن بــه »ذی قوة« و »شــدید القوی« 
وصف شــده اســت44 و می نویســد که »األفــق المبین« در قــرآن )التکویر: 
کدی به معنای جایگاه برتر خدا ارجاع  23( را می توان به عبارت »افک« أ
داد.45 این شیوه که جعیط دنبال می کند، از لحاظ جوهری با شیوه های 

که در سدۀ 19 متداول بود همسانی دارد.  پژوهش 

کــه نــام پیامبــر، محمــد)ص(، با زبــان ســریانی و  جعیــط معتقــد اســت 
بارقلیطس یونانی پیوند دارد؛ از طریق عبارت »محمدان« سریانی و این 
لقب بر امرای مسیحی غسان اطالق می شد. سریانی ها آن را از روم اخذ 
کردنــد و بــه زبــان آن منتقل کردند و رومی ها این صفــت )vir illustris( را 
کشیش ها و امیران اطالق می کردند. محمد ترجمه بارقلیطس است و  بر 
»آن عبارت فخیم و ارزنده ای است که پیامبر)ص( در مدینه آن را پس از 
ارتقــای مقامــش اتخاذ کرد، اما او معنی دنیای بدان داد و آن را به میراث 
مســیحی پیونــد داد.46 مورخ عراقی جواد علی بــر برخی نقش هایی تکیه 

کند.47 کرده تا وجود نام محمد)ص( را در جاهلیت اثبات 

2.�تردید�و�نقد�خبرها�
کتابــش می نویســد: »چنــدان اعتبار و حســابی برای  رصافــی در مقدمــۀ 
یــخ را خانۀ دروغ و قلمــرو گمراهی یافتم؛ چه  یــخ قائل نیســتم؛ زیرا تار تار
انســان به دشــواری می تواند خــود را از رمل دروغ هــای آن نجات دهد«.48 
تمجیــد  از  پــر  نــگارش  چارچــوب  از  را  خــود  آشــکار  رصافــی  بنابرایــن 
ســیرت نبــوی خــارج می کند و روایت هــای مختلف کتاب های ســیره را 
بــه بــاد انتقــاد می گیــرد.49 رصافی معتقد اســت که حدیث بــا دیگر انواع 
کتاب هــای حدیــث،  خبــر چنــدان تفاوتــی نــدارد و بــه همیــن دلیــل در 

حدیث های منکری مانند حدیث ذباب نقل شده است.50

کنده  با این همه تردید رصافی در روایت های مختلف، باز هم کتاب او آ
کتاب ســیره انســان العیون فی سیرة األمین المأمون علی بن  از ارجاع به 

43. الوحی والقرآن والنبّوة، ص 136.
44. الوحی والقرآن والنبّوة، ص53 ـ .54

45. همان، ص 114.
یخیة الدعوة المحّمدیة فی مکة، ص .148 46. هشام جعیط، تار

یخ العرب فی اإلسالم، مرجع سابق، ص .95 47. تار
48. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص 15.

49. همان، ص 56 وما قبلها.
باب 

ّ
باب که بخاری نقل کرده چنین اســت: »إذا وقع الذ

ّ
50. همــان، ص 67ـ68. ونــّص حدیــث الذ

إّنه یّتقی  فــی شــراب أحِدکم فلیغِمْســه، ثــّم لینِزْعُه، فإّن فی أحــد جناحیــه داًء، وفی اآلخــر دواء، و
بجناحه الذی فیه الّداء«.
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بحــث  به تفصیــل  شرق شناســی، 
شــده اســت. در اینجا باید بــه معنی 
جامع شرق شناسی به اعتبار داللت 
آثــار نویســندگان غربی دربارۀ اســالم 
کید کرد. این شرق شناسی به چند  تأ
شاخه تقسیم می شود. شرق شناسی 
کالســیکی به نمایندگی نویســندگان 
دهه هــای  و   19 ســدۀ  در  پایــی  ارو
و  نولدکــه  ماننــد   20 ســدۀ  نخســت 
گلدزیهــر و دیگــران و شــاخه مربــوط 
بــه نویســندگانی غربی پــس از جنگ 
جهانــی دوم ماننــد رودنســون و وات 
کرون.  کوک،  و ســپس مؤلفانی مانند 
نوشــته های  برخــی  در  دانــش  ایــن 
پایــی بــا نوعــی تعصب نســبت به  ارو
اسالم درآمیخت، به ویژه نزد مؤلفانی 
کــه به امــور تبلیغــی پرداختنــد مانند 

 W.( و نویســندۀ انگلیسی مویر )پدر مقدِس بلژیکی المنس )وف 1937
کــه در عرصــۀ تبلیــغ دیــن مســیح در هنــد در نیمــۀ دوم ســدۀ 19   )Muir
کتــاب زندگی محمد)ص(  اســت. ]86[  فعالیــت می کرد و او نویســندۀ 

)Life of Mohomed(

کنــده از تعصب در  گاهــی تلّبــس شرق شناســی به عقیدۀ دینــی، آرایی آ
کامــاًل غربی اســت. این  کــه تعصب آمیــز و  یــخ آن پدیــد آورد  اســالم و تار
امــر موجب شــد تا اصطالح »شرق شناســی« را بــه تعبیر محمــد ارکون در 
کند.67 با این همه نمی توان با  گاه عربی اســالمی ناپســندیده جلوه  خودآ
یخ اســالم، وجــود آثاری را  پایی در تار وجــود برخــی کتاب هــای منفی ارو
کــرد که جانب انصاف را رعایت کرده اند و از تقوای علمی بهره مند  نفــی 
هســتند. بــدون تردیــد آثار شرق شناســی تأثیر چشــمگیری بر این ســه اثر 
که البته این تأثیرپذیری متفاوت اســت.  رصافی در زمان خود  نهاده اند 
از برخی آرای شرق شناسان کالسیک بی اطالع بوده، در حالی که دشتی 
پایی معاصر درباره اســالم  کتاب های ارو گونه ای متفاوت از  و جعیط به 

مطلع بوده اند و سخت از آنها متأثر شده اند. 

که قــرآن موثق ترین منبع بــرای زندگی  هر ســه نویســنده تصریــح می کنند 
حضــرت محمــد)ص( اســت و از آثــار و منابــع متأخــر انتقــاد می کننــد. 
رصافــی پیشــقراول آنــان در ایــن مذهب اســت68 و آنان را بــدون توجه به 
گرچــه مستشــرق  یافــت، ا کالســیک می تــوان در آثــار شرق شــناس های 
یخ  کــه منابــع اســالمی مربــوط بــه تار ایتالیایــی، کتیانــی، مدعــی اســت 

67. محّمد أرکون، قضایا فی نقد العقل الّدینی، ط 2، دار الطلیعة، بیروت، 2000، ص.67
68. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص .74

کرده و از این رو معتقد اســت ابن هشــام  حضرت محمد)ص( را حذف 
کشــت  به تلخیص ســیرۀ ابن اســحاق بســنده نکرده اســت، بلکه »آن را 
و میرانــد«.59 در برابــر ایــن روح انتقــادی رها از ســیطرۀ متون شــبه مقدس 
نــزد مســلمانان، رصافــی نــه تنهــا بــر منابــع متأخــر، به ویــژه ســیرۀ حلبی 
گر  یان« می شمارد«.60 ا کرده، بلکه »آن را جامع سیره ها و اقوال راو استناد 
گردآوری  خالصه کــردن آثار گذشــتگان، میراندن روایت بود پــس چگونه 

یخ مزیتی به شمار می آورد. متأخرین را در این تار

کــرد. وقتی  هشــام جعیــط مــورخ بیشــتر از رصافــی در اخبار ســیره تردید 
یخ و طبقــات و حدیث متأخر اســالم اعتماد  می گویــد: »مــا بر ســیره و تار
نمی کنیــم؛ زیــرا اصــل ایــن اســت که تمــام حوادثــی که پس از صدســال 
تدوین شــده فاقد اعتبار و ســندیت الزم برای مورخ اســت«.61 در ضمن 
ی از عروۀ و  نقــد خــود از روایت هــای زهری از هشــام بــن عــروة و روایــت و
روایت او از عایشــه معتقد اســت که مورخ این اسنادها را نمی پذیرد؛ زیرا 
اینها سلسله ای از نام هاست که »بعد از اثر وضع شده است«،62 اما تردید 
کتــاب دوم خود، نامۀ عــروة بن زیبر به  مــورخ تناقض آمیز اســت وقتی در 
یخی به حســاب می آورد،63  عبدالملک بن مروان را ســند موفق و مهم تار

کرده است. علی رغم آن که طبری در سدۀ سوم هجری آن را نقل 

جعیــط در عزلــت زاهدانۀ پیــش از بعثت پیامبــر)ص( تردید می کند64 و 
کتاب  کلی با آنچه در  که به طــور  کتــاب دومــش باوری را ذکر می کند  در 
نخست آورده تناقض دارد: »سیره به خلوت و عزلت پیامبر)ص( در غار 
حــراء تصریح دارد، این همه از پیامبر فردی نزدیک به ناســکان و راهبان 
یخ مربوط  کمبود منابع مادی تار می سازد«.65 این تناقض بدون تردید به 
کنیم. چــرا در برخی  گزیریــم منابــع مــدون در ســدۀ دوم را نقــد  اســت. نا
اخبــار متواتــر بــه صورت هــای مختلف بایــد تردید کرد؟ بعــد از فحص و 
کرد، به ویــژه وقتی قرآن تصویر  بحــث بر برخــی اخبار متقدم باید اعتماد 
کاملــی از زندگی پیامبر تقدیم نمی کند. ایــن دیدگاه محقق نیک اندیش 

مونتگمری وات است.66

تأثیر�شرق�شناسی�
کامل می شــود. این موضع  گفتار با پرداختن به معنی شرق شناســی  این 
کتابش،  از ســوی محققــان بزرگی مانند محمــد ارکون و ادوارد ســعید در 

59. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص.130
60. همان، ص 199.

61. الوحی والقرآن والنبّوة؛ ص94.
62. همان، ص 135-136، ص73.

یخیة الدعوة المحّمدیة فی مکة، ص 266-265. 63. تار
ید:»أشــک  یــد: ص 138 و ص 83. آن جا که می گو 64. الوحــی والقــرآن والنبــّوة، ص 39 و نیــز بنگر
ر، وکان إذا  ه والتبُرّ

ُ
فی التحّنث النبوی الذی یبدو وکأّنه تقلیٌد للّزهد المســیحی«. والتحّنث »التأل

أهّل هالل شــهر رمضان، دخل ِبِحراء فلم یخُرْج حّتی ینسِلَخ الّشهر...«. راجع، البالذری، أنساب 
األشراف، مرجع سابق، ج 1، ص92.

یخیة الّدعوة المحمدیة فی مکة، مرجع سابق، ص173. 65. هشام جعیط، تار
66.  Montomery Watt, Muhammad at Mecca, Oxford University Press, 1968, p.xv.

دشــتی در تکیۀ بســیار بر 
رصافی  بــا  متأخر  منابــع 
آنجــا  نــدارد.  تفاوتــی 
الجاللین:  تفســیر  بــر  که 
و  محّلــی  جالل الدیــن 
جالل الدین سیوطی استناد 
می جویــد. می دانیــم که 
ســیوطی در عصر انحطاط 
وپاشــی  وزگار بعــد از فر و ر
و  یســت  ز می  بغداد  عصر 
نوشته های  بر  کســی  کمتر 
می کند. اعتماد  دهم  سدۀ 
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کشــتن را صــادر کرد« و در اینجا آیــات قرآنی را نقل می کند76 و در نهایت 
دشتی چنین نتیجه می گیرد: »بدین گونه اسالم کم کم از رسالت روحانی 
صرف به نظام کشتار و کیفری تبدیل شد و پیشرفت آن به غنیمت های 
به دست آمده از جنگ های منوط شد و نیز بر درآمدی که از رهگذر زکات 
کتــاب دوم جعیط دربارۀ حضــرت محمد)ص( از  حاصل می شــد«77 و 
چنین آرایی خالی نیست وقتی دربارۀ جریان دعوت میان مکه و مدینه 
می نویسد: »پیامبر)ص( از فردی سلیم و پارسا به فردی سیاسی و رهبری 

تندخو تبدیل شد. او به دشمنی و عداوت ورزی با قریش پرداخت«.78

در میــان آرای نویســندگان ســه گانه بــا وجــود اختــالف زمانــی و مکانــی 
شــباهت عجیبــی یافــت می شــود. مــا در کتاب های مستشــرقان همین 
که به حضرت محمد)ص( نســبت می دهند و آن  تهمت ها را می یابیم  
حضرت)ص(  را به اســتفاده از شمشــیر علیه دشــمنانش و جنگ با قوم 
خود متهم می کنند. پژوهشــگران بریتانیایی ن. دانیال با اســلوبی علمی 
که مســیحیان از همان آغاز قرون وســطی  به طعن پیامبر  روشــن می کند 
اســالم )ص( پرداختنــد و بدو تهمت قدرت خواهــی و حّب زن زدند.79 
گر ذکاوتی  یخ کجاست؟ و با تکرار این گفته ها علم چه می شود؟ ا پس تار
گر ناپذیرفتنی بود، پس  کرد و ا کار بود، قلم های مستشرقان آن را نابود  در 
ناقــدان می باید در درســتی و غلط آن پژوهش می کردنــد و به راحتی آن را 
یخ زور بدون شبیه سازی های دینی و  نمی پذیرفتند ونقل نمی کردند. تار
یخ دیگری را به زور متهم می کند  ایدئولوژی نوشــته نمی شــود: »هریک تار

و خود را فراموش«.80

کتاب دشــتی  اما اتهام حضرت محمد)ص( به عالقۀ بســیار به زنان در 
کــه نویســنده از قــرآن بــرای توجیه  بســیار برجســته شــده اســت، بــه ویژه 
دیــدگاه افراطــی خویش بهره می برد81 و تصریح می کند که وقتی حضرت 
محمــد)ص( در مدینــه قدرت یافت، یکســر نگاهش به زن متوجه شــد: 
»پــس از انتقــال به مدینه، فضا و فرصت مهیا شــد و پیامبر)ص( به زنان 
یکی  عالقــه وافری نشــان داد«82 و این اتهام از ســوی پیکارجــوی ایدئولوژ
یخ خارج می کند و او را رام قدرت  ی را از قلمرو تار مانند دشتی، کتاب و
شرق شناســان کالســیکی مانند مویر و المنس می کند. در کل او آلوده به 

عقیدۀ مسیحی است.

گــر رصافــی در زمــان خــود )1932( تحــت ســیطره  تعجــب نمی کنیــم ا

76. 23 عاما، ص161.
77. همان، ص162.

یخیة الدعوة المحّمدیة فی مکة، ص251ـ.252 78. تار
79.  N. Daniel, Islam and The west, the makin of an imae, Edinburh University Press, 

1960, p.274 = اThe two most important aspects of Muhammadصs life, Christians 

believed, were his sexual license and his use of force to establish his reliion».

80. أرکون، قضایا فی نقد العقل الّدینی، مرجع سابق، ص .152
81. 23 عاما، ص190.

82. همان، ص 201.

کرده اســت و تنها قــرآن را منبع موثقی بــرای آن دوره  اســالم را نقــد تندی 
می یابد.69 المنس و بالشر نیز همین راه را رفتند. چنان که پیش تر تصریح 
شــد رصافــی بــه هیــچ کتــاب غیــر عربــی ارجاع نــداده، پــس بــرای مثال 

کتیانی مطلع باشد؟ چگونه می توانسته از آرای 

کتاب های شرق شناســی از  گمانــم رصافی از طریــق خواندن ترجمــۀ  بــه 
این فرآیند متأثر شــده اســت. رصافی در شــهر آســتانه اقامت داشت و به 
عنوان نمایندۀ مجلس نمایندگان عثمانی در ســال 1912 انتخاب شد و 
کــرد.70 تألیف چنین  رســالة االلفاظ العربــی رایج در زبان ترکی را تألیف 
اثــری اقتضــای احاطــۀ مختصــری بــه زبــان ترکــی دارد. کتــاب حولیات 
کتیانی در نیمه های دهۀ ســه ســدۀ بیستم به ترکی ترجمه شده بود71 و به 
نظر می رســد رصافی این ترجمه را خود خوانده و از آرای شرق شناســی به 

وفور تأثیر پذیرفته است.

از جلوه های تأثیرپذیری آشکار از آرای شرق شناسان، این سخن رصافی 
که هنگام نزول وحی پیامبر)ص( دچار آن می  دربارۀ احوال نبوت است 
کــه این حالت  شــد: »وقتــی در آن احــوال نیــک نظر افکنیــم، درمی یابیم 
ماننــد حالــت فــرد مصــروع نیســت؛ زیــرا از عــوارض صــرع نیســت و در 
فــرد مصــروع چنیــن عوارضی وجود نــدارد«.72 ایــن تهمت پــر از اطناب، 
 ،)epi lepsie( بــا صــرع )یعنــی تفســیر عــوارض نــزول وحی بــر پیامبر)ص
که از مجادله گران بیزانطی قدیم صادر شده است و  کهنه است  گفته ای 
مستشــرقان جدیــد آن را از آنها به ارث برده انــد.73 پس آنچه رصافی بیان 

کهنه است. کرده، یک جدال دینی مسیحی 

ی  ایــن ســخن و گفته هــای شرق شناســی نهفتــه در ســیرۀ رصافــی،  از 
دربــارۀ دعــوت حضــرت محمــد)ص( اســت: »ســتون ها و ارکان آن را بــا 
کرد«.74 و حضرت محمــد)ص( جنگ های  شمشــیرهای برنده تثبیــت 
ی در مدینه قوی شــد75 و نویســندۀ  تهاجمــی انجــام داد وقتــی که گروه  و
ایرانی، علی دشــتی همین رأی را تکرار می کند، با شــدت و انتقاد بیشتر 
از دیدگاه پیامبر نسبت به جنگ: »در مکه به ایمان و رحمت فراخواند«، 
کم کــم تغییــر داد و دســتورهای  ســپس »مســیر و روش خــود را در مدینــه 

69. Réis Blachère, Le problème de Mahomet, essai de bioraphie critique du fondateur de 

lصIslam, P.U.F, Paris, 1952, p.9.

کیتانی مجموعه ای از تألیفات مربوط به زندگی حضرت  محّمد )ص( و  ُمستشرق ایتالیایی  لیونی 
رد و آنها را »حولیات اإلسالم« نامید. گردآو یخ اسالم را  تار

(Léone Caetani : Annali dellIslam. Milano, U. Hoepli, 190510 ,1926ذ vol.) 

70. برای شرح حال رصافی ر.ک به: األعالم للزرکلی، مرجع سابق، ج 7، ص 269.
یخی، ترجمۀ حسین جاهد، إستانبول1924. 71. إسالم تأر

کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص 115.  .72
کتاب تور آندره: 73. درباره این مسألۀ ر.ک به: 

- Tor Andrae, Mahomet, sa vie et sa doctrine, trad. J.. Demombynes, Paris, AdrienMai-

sonneuve, 1945, p.50.

74. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص180.
75. همان، ص.235
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یــه را در بــاره إفرائیــم و تعالیمــش نقــل کنیــم یا ماننــد رصافی و  مثــل آندر
دشــتی بــا برخی بازی های زبانــی همان اقوال ملّوث به مســیحیت کهن 

کنیم. را تکرار 

شــیوۀ  از  جعیــط  و  دشــتی  رصافــی،  آثــار  کــه  کردیــم  تصریــح  پیش تــر 
سیرۀ نویســی معمــول نزد مســلمان قدیــم و جدید بیرون اســت و برخی از 
وجوه اختالف آن را پیش تر روشــن کردیم. این ســه نویسنده سخت متأثر 
از آثار شرق شناســی کالســیکی هســتند. البته این آثار از فایده ای خالی 
گرچه برخی نویســندگان مســلمان هر نوع تعاملی را با همۀ آثار  نیســتند. ا
شرق شناســی ها را نفــی می کننــد، ایــن دیدگاه، دیــدگاه ســلفی و از روح 
علمــی و فلســفی دور اســت. پــس جلوه هــای نوگرایی در این ســیره های 

کدام است؟  سه گانه چیست و چارچوب آنها 

کردن�اصول�ثابت� ویران�
گذشــته پیرامــون »امی بــودن« پیامبر)ص( مناقشــه ای بــوده، اما عموم  از 
که  کــه امی بــودن پیامبر)ص( بــه این معنی اســت  مســلمانان معتقدنــد 
»او نمی خواند و نمی نویســد«، مســلمانان با این تأویل بر صدق رســالت 
احتجــاج می کننــد، چنانکه علی بن طبری در ســدۀ ســوم بدان تصریح 
کتابی را بــرای مــا بیــاورد، او را در دل ها چنین  می کنــد: »هرکــس چنیــن 
جایــگاه و جاللــت و حالوتــی باشــد و دارای چنیــن پیــروزی و چیرگــی و 
که هرگز نوشتن را نمی شناسد. امی بودن  قدرتی و صاحب آن امی باشــد 
ی از نشــانه های نبوت اســت که هیچ تردید و شــکی در آن نیســت«.89  و
بســیاری از نوگرایــان ایــن تأویــل را نمی پذیرند. رصافی بر این باور اســت 
کتــاب منزلی برای  که  کــه مقصــود از امییــن در قرآن همان اقوامی اســت 
آنان نیست در برابر اهل الکتاب »وقتی محمد به دعوت اسالم پرداخت 
کــه در ســخن خــود میــان امــت صاحب کتــاب و امــت بدون  خواســت 
کتــاب تمایــز نهــد پس عــرب را امییــن نامیــد«90 و نویســنده بــرای اثبات 
دیدگاه خود به آنچه در آیات قرآن آمده از تقابل میان امیین و اهل کتاب 

احتجاج می جوید«.91

رصافی بر احتجاج خود به علم پیامبر می افزاید، معرفت فراخ محمد)ص( 
بــه اخبــار امت های گذشــته و حدیث نبوی بــر این امر داللــت دارد که آن 
حضــرت خوانــدن و نوشــتن را نیک می دانســت92 و این همــان نتیجه ای 
است که هشام جعیط آن را در کتاب خود می پزیرد93 و همان باور رصافی 
کــه در غیربنی اســرائیل  کــه »پیامبــر امــی یعنــی پیامبری  را تکــرار می کنــد 

ّبن الطبری، الّدین والدولة، فی إثبات نبّوة النبی محّمد صلی اهلل علیه وسلم، عادل  89. علی بن ر
یهض، ط 4، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت 1982، ص 98ـ.99 نو

90. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص.166
ْوُتوْا 

ُ
ِذیــَن أ

َّ
ل

ّ
کــه رصافــی و دیگــران ذکرکردنــد و بدان هــا احتجــاج نمودنــد عبارتنــد از: َوُقــل ِل 91. آیاتــی 

ْنُهْم )الجمعة:   ِمّ
ً
ییَن َرُســوال ِمّ

ُ ْ
ــِذی َبَعَث ِفی األ

َّ
ْمُتْم )آل ِعمــران : 20( و ُهَو ال

َ
ْســل

َ
أ

َ
ییــَن أ ِمّ

ُ
کَتــاَب َواأل

ْ
ال

2( نفسه، ص 167.
92. ر.ک به: همان، ص170.

یخیة الدعوة المحّمدیة فی مکة، ص 155.  93. ر.ک به : الوحی والقرآن والنبّوة، ص46 و تار

کالســیکی بــوده و دشــتی، مــرد سیاست پیشــه ایرانــی از  شرق شناســی 
برخی آرای شرق شناســی تأثیر پذیرفته است، اما ما از تأثیر شرق شناسی 
پایــی مانند هشــام جعیــط تعجب  گاه بــه فرهنــگ ارو بــر مــورخ معاصــر آ
کتابــش را به »معضــل تأثیرات مســیحی«  می کنیــم. وقتــی فصــل پنجــم 
یه و قرآن را بر  اختصاص می دهد و شــباهت های میان مســیحیت ســور
یه اصول اســالم و مســیحیت تبییــن می کند.83  کتــاب تــوره آندر اســاس 
یه اشاره می کند.84  جعیط به صراحت تمام در فصل پنجم به کتاب آندر
کامل نقل می کند، به ویژه آنچه به آرای  ســپس از او مطلبی را به صورت 
یه مربوط می شــود. حتی  افرائیــم )Ephrem(یکــی از بــزرگان کنیســۀ ســور
یه فصل هفتم بخش دوم کتابش  عنوان فصل ها نیز شبیه هم است. آندر
را »افرائیم« می نامد و جعیط نیز عنوان مسئلۀ دوم در فصل پنجم را »آرای 
یه از تشــابه  افرائیــم و قــرآن« می نهــد.85 جعیــط در این بخش آنچه را آندر
میــان آرای افرائیــم و قرآن در توصیف ســاعت یا قیامت مثــل وقوع آن در 
کرده نقــل می کند86  کنده شــدن ســتارگان ذکر  یــک چشــم به هم زدن و پرا
و جعیط ســخن را به تشــابه میان توصیف بهشــت در ســخنان افرائیم و 
کاماًل به عینه نقــل می کند و حتی برخی  یــه را  قــرآن می رســاند و قول آندر

ی را نیز هم.87  ارجاعات و

یه، جعیط را واداشــت تا اســلوب پژوهشی  افراط در اعتماد بر کتاب آندر
که مستشرقان در دهه های  کند؛ همان اســلوبی  بســیار قدیمی را اختیار 
یخــی مبتنی بر  یــک تار نخســت ســدۀ بیســتم برگزیدند. اســلوب فیلولوژ
مقایسۀ تطبیقی و این اسلوب پژوهشی معمول در سدۀ نوزدهم بود.88 آیا 
می توان ســخن جدیدی در بررســی سیرۀ نبوی زد، وقتی دوباره بر گفته ها 
کاری  کنیــم؟ بــدون تردیــد  و اســلوب های شرق شناســی قدیمــی تکیــه 
صعب اســت، به ویژه وقتی مانند جعیط به عینه ســخنان مستشــرقانی 

یخ اسالم  یه  ُمستشــِرق ســوئدی در ســال  1947درگذشت. او صاحب دو کتاب در تار 83. توره آندر
است:

- Tor Andrae, Muhammed, hans liv och hans tro, Stockholm, Natur och kultur, 1930.

این کتاب به آلمانی به ســال 1939ترجمه شــد، سپس آن را مستشــرق فرانسوی دیمومبین به  فرانسه 
کرد:  )از روی ترجمه آلمانی( به سال 1945ترجمه 

- Mahomet, sa vie et sa doctrine, traduit de lصAllemand par Jean audfroyذDemom-

bynes, AdrienذMaisonneuve, Paris, 1945.

کتاب دوم در سال1925 منتشر، و از آلمانی به فرانسه ترجمه شد: أّما 
- Tor Andrae, Les oriines de lصislam et le christianisme, traduit de lصallemand par 

Jules Roche, Adrien-Maisonneuve, Paris, 1955.

یخیة الدعوة المحّمدیة فی مکة، ص165. 84. تار
85. همان، ص 171 وکتاب تور آندره: ص 145.

یه، ص147ـ148. 86. ر.ک به: جعیط، ص 168 و توره آندر
87. بــرای مثــال ایــن فقــره  از کتــاب جعیــط، »هــذا فــی ُخصــوص قیام الســاعة والِحســاب فــی آثار 
کبیرة فی توصیف الجّنة، وقد لفت الّنظر إلی هذا األمر غریمه  یة. ونجد أیضا موازاة  الکنیسة الّسور

کنید: کتاب تور آندره مقایسه  کتابه عن محّمد...«، )ص 168( را با  این فقره از   فی 
«rimme a indiqué que la fantaisie de Mahomet dans la description des joies du paradis 

devait avoir randement bénéficié du souvenir des imaes employés par Ephrem...بصص. 

P.151. 

پا اشاره می کند.  88. أرکون  به تمایز »شبه نژادی« میان انواع شرق شناسی و غیر شرق شناسی در ارو
ر.ک به: قضایا فی نقد العقل الّدینی، مرجع سابق، ص 67 و ص 111ـ112 و ص130  و ص 150.
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که قرآن لفظا و معنا کالم خداســت  ماننــد مســئلۀ امی بودن بر ایــن نکته 
که  کند  کید دارد: »قصۀ غار و آنچه پیرامون آن است می خواهد اشاره  تأ
که  نبوت از بیرون بر محمد)ص( واجب شد«.99 این مورخ معتقد است 
قرآن به غار اشاره ندارد و وحی هنگام طلوع افق حاصل شد، نه در زمان 

و مکان دیگری و دو سورۀ تکویر و نجم  نیز بدین مهم اشاره دارند.100

از دیگر قصه هایی که این مورخ طرح کرد، مســئله اســراء اســت: »معتقد 
یــای حقیقــی در خــواب انجــام پذیرفــت و هرگــز  کــه اســراء بــا رؤ اســت 
جســمانی نبود«.101 این ســخن نویی نیســت وقتی روایت های مسلمانان 
دربارۀ اســراء به ســه دســته تقسیم می شــود. دسته ای اســراء را در خواب 
یه اســتناد  کهن منقول از عایشــه و معاو می دانند و این دســته به روایات 
که فکر اسالمی  می جویند.102 فضیلت مورخ در بیان چیزی نهفته اســت 
کــرده و نیــز در التزام به نص قــرآن در آنچه  رســمی و ســنتی آن را فرامــوش 
کــه چنان که قــرآن جز در یک  مســلمانان »هجــرت« می نامنــد، در حالی 
ن َقْریِتک  ًة ّمِ  ُقّوَ

ُ
َشــّد

َ
یٍة ِهی أ ن َقْر ین ّمِ

َ
آیــه بدان تصریح نموده اســت: » َوکأ

ِذیــَن 
َّ
ُهــْم« )محمــد: 13( و » َفال

َ
 َناِصــَر ل

َ
کَناُهــْم َفــال

َ
ْهل

َ
ْخَرَجْتــک أ

َ
ِتــی أ

َّ
ال

َرّنَ َعْنُهْم  کّفِ
ُ
وْا أل

ُ
وْا َوُقِتل

ُ
وُذوْا ِفی َسِبیِلی َوَقاَتل

ُ
ْخِرُجوْا ِمن ِدیاِرِهْم َوأ

ُ
َهاَجُروْا َوأ

ن ِعنِد اهلِل  ْنَهاُر َثَواًبــا ّمِ
َ
ــاٍت َتْجِری ِمــن َتْحِتَها األ ُهــْم َجّنَ ّنَ

َ
ْدِخل

ُ
َســیَئاِتِهْم َوأل

ــَواِب« )آل عمــران: 195(103 و التزام به قــرآن به مثابۀ 
َ

َواهلُل ِعنــَدُه ُحْســُن الّث
یخی  منبعی برای ســیره به اجماع محققان شــرقی و غربی حائز ارزش تار
که مورد اختالف  است. جعیط با استناد به قرآن آن دسته از معجزاتی را 
که قرآن از او ســخن  کــرد. »پیامبری  مســلمانان در عصــر اموی اســت  رد 

می راند در نهایت عقالنیت است«.104 

فرارفتن�از�چارچوب�فکر�اسالمی�رسمی
محققــان در تعییــن چارچــوب فکــر رســمی ســنتی اختــالف نظــر دارند. 
محمــد ارکــون آن را ارتودکســی می نامــد و منصــف بن عبدالجلیــل آن را 
رســمی )رســمی سّنی و رسمی شــیعی( می نامد و آن را فهم بنیادی متن 
که فقهــا و مراجع تقلید بــزرگ آن را  اســالمی مــی دانــد و آن فهمی اســت 
تدویــن کرده انــد.105 ایــن فهم به بــاور ارکون یکی از ســتون های نظام رایج 
را متبلــور می کنــد وقتی از حمایت دولت مرکزی بهره مند باشــد.106 »فهم 
بنیادی متن اسالمی« چنان بر ذهن و ضمیر مؤمنان سیطره دارد که نقض 
و نقد آن جسارت علیه ایمان به شمار می آید؛ زیرا عموم مسلمانان میان 

99. الوحی والقرآن والنبّوة، ص 41.
100. همان، ص 37.

101. همان، 31.
102. القاضــی عیــاض، الشــفا بتعریــف حقوق المصطفــی، ط دار الفکر، بیــروت، 1988، ص 187 

ـ 188.
یخیة الدعــوة المحّمدیة فی  103. بــرای آیــات دیگــرى که جعیــط بدانها احتجاج جســته ر.ک به: تار

مکة، ص 291.
104. الوحی والقرآن والنبّوة، ص125.

105. الفرقة الهامشیة فی اإلسالم، بْحث فی تکّون الُسنیة اإلسالمیة ونشأة الفرقة الهامشیة وسیادتها 
واستمرارها، ط 1، دار المدار اإلسالمی، بیروت، 2005، ص .835

106. أرکون، قضایا فی نقد العقل الّدینی، مرجع سابق، ص.96

مبعــوث شــده اســت« و تعبیــر امــی با 
أمییــن در عبــری متــرادف اســت و آن 
»امت های مشهورند؛ یعنی امت هایی 
کــه جهانی هســتند و تأویل امیین که 
در قرآن آمده، جهل به قرائت و کتابت 
نیســت؛ زیرا این صفت به همۀ عرب 
مربوط اســت و همۀ آنها به این معنی 
امی نبوده اند؛ زیرا در میان آنان قاری و 

کاتب بوده است.94

که مســلمانان  جعیــط این آیۀ قــرآن را 
بــدان  پیامبــر)ص(  امی بــودن  در 
احتجاج می جویند نادیده می گیرد: » 
 

َ
کَتاٍب َوال و ِمن َقْبِلِه ِمــن 

ُ
کنَت َتْتل َوَمــا 

وَن« 
ُ
ُمْبِطل

ْ
ْرَتاَب ال

َّ
ُه ِبیِمیِنک ِإًذا ال َتُخّطُ

)العنکبوت: 48(. همین آیۀ امی بودن 
پیامبــر را اثبــات می کنــد. نه آیاتی که بــه پندار برخی نویســندگان به تقابل 
میان امیین و اهل کتاب پرداخته شده است.95 رصافی این آیه را با نوعی 
توســع تأویــل کرده وقتی گفته این آیــه، معرفت حضرت محمد)ص( را به 

کتابت نفی نمی کند، بلکه اظهار و وقوع آن را نفی می کند.96

کتاب های سیرۀ جدید به این مسئله  که به تفصیل تمام در  وقتی دیدیم 
پرداخته شده،  خواستیم سخت آن را بررسی کنیم.97 در نهایت نمی توان 
کــه پیامبــر )ص( حداقــل بعــد از بعثت، امــی به معنــی جاهل به  گفــت 
گذار  قرائــت و نــگارش بــوده، به ویــژه وقتی وظیفه تعلیــم الکتاب بــه او وا
ییَن  ّمِ

ُ ْ
ِذی َبَعَث ِفی األ

َّ
شد، چنان که نص این آیه بدان تصریح دارد: »ُهَو ال

ِإن  ِحکَمَة َو
ْ
کَتاَب َوال

ْ
ُمُهــُم ال ِ

ّ
یَعل یَزکیِهْم َو یِهْم آیاِتِه َو

َ
ــو َعل

ُ
ْنُهْم یْتل  ّمِ

ً
َرُســوال

ِبیــٍن« )الجمعه: 2(. پس کســی که امی  بوده  ٍل ّمُ
َ

ِفــی َضال
َ
کاُنــوا ِمــن َقْبُل ل

گر حجت علمی پیامبر)ص( بر نوشــتار  چگونه می توانســته تعلیم دهد! ا
مبتنــی نباشــد، بلکــه بر گفتار تکیه داشــته باشــد، پــس بدین گونه رابطۀ 
علم با قرائت و نگارش امری واهی می نماید. غرض مسلمانان از اعتقاد 
و بــاور بــه امی بودن پیامبر)ص(، به تعبیر ابــن طبری، تنزیه قرآن از هر نوع 

»حکمت زمینی« است.98

بنــا بــر این شــیوه، جعیط قصۀ نزول وحــی در غار حراء را ویــران کرد؛ زیرا 

94. همان، صص42 ـ .43
َزة، ســیرة الرســول، ُصور مقتبسة من القرآن الکریم، وتحلیالت ودراسات قرآنیة،  95. محّمد عزة َدْرَو

ط 2، مطبعة الحلبی بمصر، 1965، ج 1، ص 45ـ.47
96. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص169.

97. ر.ک به: یادداشت نخست همین پژوهش.
98. أبــو القاســم جــار اهلل محمود بن عمر الزمخشــری )ت. 538هـ(، الکشــاف عــن حقائق غوامض 
التنزیــل، وعیون األقاویل فی وجوه التأویل، تح. الشــیخ عــادل أحمد عبد الموجود، ط 1، مکتبة 

العبیکان، الریاض، 1998، ج 4، ص 555.

ســه  این  آثــار  خوانــش 
نویسنده امری ساده نیست، 
به ویــژه هشــام جعیط به 
یخ و  دلیل تخصص وی در تار
بهره مندی او از ابزار مورخان 
معاصر؛ اعم از احاطۀ وی به 
وشمندی  ر با  قدیمی  منابع 
و  آنها  نقــد  بــرای  خاصی 
نیــز دانســتن زبان هــای 
وپایــی برای اســتفاده از  ار
غربی ها. یخی  تار وهش  پژ

سیرۀ نبوی در پرتو نقد نو
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سعد و سواع را به خدا نسبت می دادند، این امر پذیرفتنی تر بود«.110

کســی که در نوشــته های این جماعت دربارۀ ســیره تدبر کند، به ســختی 
گــر  یابــی می کنــد و مــی پذیــرد. ا آرای آنــان و نیــز دست آوردهایشــان را ارز
از منظــر دینــی بدان ها بنگــرد، در برخــی از آنها نوعی جســارت به اصول 
اعتقــادی می یابــد، پس آنهــا را نمی پذیــرد و بر برخی اســتدالل های آنان 
اعتراض می کند. برای مثال تصویری که جعیط از پیامبر خدا)ص( قبل 
از بعثت تصویر می کند، قابل نقد است؛ زیرا قرآن آن را تأیید نمی کند.111

چارچوب�شباهت�ها�
بررســی ســیرۀ محمــد)ص(  تالش هــای رصافــی، دشــتی و جعیــط در 
کار آنان پیش تر  کاســتی های  پژوهشــی غیر روش مند اســت. به برخی از 
کــه بــه دو نویســنده بــه طــور  کردیــم. در اینجــا بــه وجــوه دیگــر آن  اشــاره 
که پس از  یخ را  گانه مربوط می شود اشاره می کنیم. رصافی اخبار تار جدا
که روایت متواتر از  عصر پیامبر تدوین شده نقد می کند و تصریح می کند 
محاالت است.112 سپس در برخی فصل های کتاب خود به سیرۀ حلبیه 
که  این منبع ســخت متأخر و به سدۀ هفده  اســتناد می جوید، در حالی 
کاماًل  که آن را  ی دربارۀ شــعر جاهلی  میالدی مربوط اســت و با ســخن و
که  منحول می داند در تناقض است.113 در جای دیگری مدعی می شود 
ید بن  قــرآن برخــی اخبار پیامبران قبلی مانند یونس و دیگران را از شــعر ز

گرفته است.114  عمرو بن نفیل و امیۀ بن ابی الصلت 

که حضرت محمد)ص( با  وقتی رصافی می گوید: »بدون تردید بهشــتی 
اوصاف روشــن و معلوم و به شــکل شــگرف و هیجان برانگیزی توصیف 
کــرده اســت، در تــورات و انجیــل نیامــده اســت«،115 می تــوان چارچــوب 
یــه )1920(  کــه ط . آندر افق هــای معرفتــی نویســنده را کشــف  کــرد، آنجا 
توصیف قرآن از بهشت را شبیه تعالیم مبلغان نصاری سوری می داند116 
کتــاب رصافی را وقتی کشــف می کنیم که میان  و چارچــوب نــوآوری در 
استقســام بــا تیرها در جاهلیت و اســتخاره با تســبیح نزد شــیعۀ متأخر، 
زنــده می کنــد،117 چنان کــه  را  کهــن  مشــابهت های مذهبــی  و  مقایســه 
اختــالف قومــی میــان مســلمانان و مســیحیان را روشــن می ســازد. وقتی 
نصرانی ها و شرکشان را نکوهش می کند،118 این همه نشانه های حقیقی 

یخ نیست. گفتمان تار گفتمان سیرۀ و  برای نوسازی 

یخیة الدعوة المحّمدیة فی مکة، ص202. 110. تار
 َفَهَدى 

ًّ
َوَجــَدک َضــاال 111. الوحــی والقــرآن والنبــّوة، ص 100. جعیــط بــه ایــن آیــة  احتجــاج جســته: َو

)الّضحی: 7( 
112. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص.54

113. همان، ص .52
114. همان، ص133.

115. همان، ص 95.
116.  Tor Andrae, Mahomet, sa vie et sa doctrine, op. cit., p.87.

117. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص .260
118. همان، ص 129.

نصوص اسالمی مقدس و فکر اسالمی به اعتبار اینکه فهمی از نصوص 
یخی  که این فهم، فهم بشــری و تار اصلی اســت تمیز می نهند، در حالی 
گاهی نقد این فهم نزد عامۀ مسلمان محال است و نوعی خروج  است. 
از دین به شــمار می آید. پس این نویســندگان ســه گانه چه مقدار در فهم 

کردند؟ بنیادی سیرۀ محمد)ص( خلل ایجاد 

رصافــی در شــرح و تعلیــق خویش بر برخــی اخبار می گوید: »بــدون تردید 
کنــد و او را بــه  کــه بــر انســانی اعتمــاد  خداونــد برتــر و بزرگ تــر از آن اســت 
ســوی مــردم گســیل دارد تا از آنچــه می خواهد، آنــان را با خبر ســازد و این 
امر نه بایســتۀ فعال مطلق بودن و صفت ذاتی او اســت و نه بایســته وجود 
جاودانــی و بی پایانــش.107 آیــا ایــن همه انــکار نبوت ها نیســت، چنان که 
کتــاب رصافی  یــخ اســالمی معتقدنــد؟ این همــه در  برخــی متفکــران تار
چندان روشــن نیســت، وقتی از نبوت و وحی سخن می راند، اگرچه طرح 
آن بــه شــیوه ای اســت که با امور معمــول و رایج متفاوت اســت. این همه 
نادره هایــی اســت کــه از فکــری خبر می دهد که جســارت کــرده و از خط 
قرمز ها گذشته است و اهمیت روش رصافی در همین نکته نهفته است. 
کردند، اما  گرچــه پیشــینیان دربــارۀ خلق قــرآن و ماهیت وحــی اندیشــه  ا
بعضــی از محققــان جدیــد بحث از این مهم را از امور حــرام و خط قرمز ها 
می دانند. برخی آرایی که نزد نوگرایان بدعت به شمار می آید، همانند آنها 
که قدرت خدا غیر  کتاب ها سنتی می یابیم؛ مانند این قول رصافی  را در 
مطلق است؛ زیرا محال را دربرنمی گیرد. وقتی او همین سخن را می گوید 
بــه دیــدگاه علمای کالم در این موضــوع اشــاره دارد.108 بدین گونه تفاهم و 
توافقی میان اهل تکفیر با وجود تفاوت زمان ها دیده می شــود و مســئله ای 
که امروز اندکی از متفکران بدان می اندیشند، نزد پیشینیان قضیۀ مهمی 
گاهی از  برای اندیشــه بوده اســت. فکر اســالمی معاصر ســخت نیازمند آ

میراث است تا از سلفیت توهمی خود بیرون آید.

کتاب هــا و  جســارت کردن و نقــد امــور بدیهــی و مســلمات دینــی مهــم 
کشاند و او را به اینجا  ذهن ها، رصافی را به مناقشه با حجت های قرآنی 
که مدعی شــود »این همه با ذکاء محمد)ص( تناسب ندارد«.109  رســاند 
که ضعف دیالکتیک قرآن را آشــکار ســازد  نویســنده در نقل نمونه هایی 
کنش قرآن در سورۀ  افراط کرد و جعیط نیز همین راه را رفته وقتی گفته: »وا
نجم نســبت به اینکه بت ها دختران خدا« هســتند، قانع کنندۀ نیست و 
که قریشــی ها پســر را بر دختر  برهانــی خطابــی صرف اســت به ایــن دلیل 
ترجیــح می دادنــد پــس چگونه جنس دختــر را به خدا نســبت می دهند؛ 
گــر آنان بت هــای مذکری مثل  کــه خود دوســت ندارند. ا یعنــی چیــزی را 

107. کتاب الّشخصیة المحّمدیة، ص183.
108. همان، ص 78.

109. کتاب الّشــخصیة المحّمدیة، ص 77. رصافی مثال های بســیاری از ُحجت های قرآن  تقدّیم 
که  کسی  می دارد و معتقد است این نمونه ها رسا نیستند و  نقض آنها ممکن است مانند واکنش 
َســاُن 

ّ
ُمُه َبَشــٌر ِل

ّ
َما یَعِل وَن ِإَنّ

ُ
ُهْم یُقول َنّ

َ
ُم أ

َ
َقْد َنْعل

َ
ّرســول)ص(  را بــه أخــذ از فرهنگ ها متهم می کنــد: َول

ِبیٌن )النحل : 103(.  ِبی ُمّ ا ِلَساٌن َعَر
َ

ْعَجِمی َوَهـذ
َ
یِه أ

َ
ِحُدوَن ِإل

ْ
ِذی یل

َّ
ال
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و بــه بی طرفــی دانشــمندان ملتزم تــر، اما این همــه ما را از نقــد وی در برخی 
مســائل بازنمی دارد؛ مانند این گفته که هر چه بعد از صد ســال که از وقوع 
حادثــه می گــذرد تدوین شــود، نبایــد مــورد اعتماد مورخ قــرار گیــرد.125 این 
ســخن دربرگیرنــدۀ نظریه ای اســت کــه هرچه ایــن اواخر تدوین شــده قابل 
اعتماد نیست و نگارش تاریخ پیوند محکمی با قدرت پادشاه دارد. گاهی 
کم یا سیاســت رایج نوشــته می شــود و تاریخ  اوقات تاریخ برای خانواده حا
عربی شاهد چنین آثاری در روزگار عباسی و پس از آن بوده است، چنان که 

کم موشح است. عنوان بسیاری از کتاب های تاریخ به نام سلطان حا

فرجام�سخن�
خوانش آثار این ســه نویســنده امری ســاده نیســت، به ویژه هشام جعیط 
یخ و بهره مندی او از ابــزار مورخان معاصر؛  ی در تار بــه دلیــل تخصــص و
ی به منابع قدیمی با روشــمندی خاصی برای نقد آنها و  اعــم از احاطــۀ و
یخی غربی ها.  پایی برای استفاده از پژوهش تار نیز دانســتن زبان های ارو
گروهــی از آنان و آثار تألیفی ایشــان  کردیــم به آرای  در ایــن جســتار تالش 
که این  یم. البته با نگاه انتقادی روشــن شــد  در باب زندگی پیامبر بپرداز
کردند و به  نویســندگان اســلوب جدیدی در بررســی ســیرۀ پیامبر اختیار 
کار  کتاب هــای قدیمی آمده بســنده نکردند و ایــن مزیت بزرگ  آنچــه در 
آنــان اســت. یکــی از آنهــا تصریح می کند که اشــتیاق بــه خواندن چیزی 
جدیــد دربــارۀ پیامبر)ص( دارد: »هر وقت کتاب جدیدی با نام حضرت 
محمــد)ص( بــه بــازار نشــر می آمــد به ســرعت آن را ابتیــاع می کــردم؛ زیرا 
همیشــه و هنوز میل و رغبت شــدیدی به شــنیدن مطالب جدید دربارۀ 
پیامبــر بــزرگ عربــی)ص( داشــته و دارم و نیز دانســتن چیزی تــازه دربارۀ 

کریم)ص(«.126 سیرۀ پیامبر 

گــروه از تازگی و بدعــت خالی نیســت.اینان اخباری را نقد  نــگارش این 
که پس از دو قرن دربارۀ زندگی محمد)ص( نوشــته شــده اســت.  کردنــد 
ایــن ســه نویســنده به قــرآن اســتناد جســتند و آن را بر دیگر منابــع معاصر 
یخ است  دعوت ترجیح دادند و این همه به دلیل التزام به چارچوب تار
یخی آن بیشــتر  هــر وقت ســندی بــه زمان حادثه نزدیکتر باشــد، ارزش تار
کردنــد مانند  اســت. اینــان در بســیاری از منابــع دربرگیرندۀ ســیره تردید 
که نســل های مختلف  انتقــاد و تردیــد رصافــی در روایت های ابن هشــام 

مسلمانان به آن تقدس بخشیده است. 

125. الوحی والقرآن والنبّوة، ص94.
یــة وکیــف یجب أن ُتکَتــَب«، مجلة »الرســالة« )مصر(، الّســنة  126. إبراهیــم الواعــظ، »الّســیرة النبو

الّرابعة عــدد162، 1936/8/10، ص1306.

دشــتی در تکیــۀ بســیار بر منابــع متأخر بــا رصافی تفاوتی نــدارد. آنجا که 
ی و جالل الدین ســیوطی اســتناد 

ّ
بر تفســیر الجاللیــن: جالل الدین محل

کــه ســیوطی در عصــر انحطــاط و روزگار بعــد از  می جویــد.119 می دانیــم 
یســت و کمتر کســی بر نوشــته های سدۀ دهم  پاشــی عصر بغداد می ز فرو
اعتماد می کند. عالوه بر این دشتی در نقل برخی مطالب از این دو مفسر 
ینب بنت  که درباره داســتان ازدواج پیامبــر)ص( با ز امین نیســت؛ آنجا 
جحــش می نویســد: »علــی رغــم دالیل روشــن، اعــم از احادیــث و معنی 
که فاعل فعل»تخفی  روشن آیه )37( مورخ بزرگ طبری نمی تواند بپذیرد 
فی نفسک« همان حضرت محمد)ص( است و از این رو او معتقد است 
که حقیقت را نزد  کسی  ید همان  ید است و این  ز که مخاطب در اینجا ز
خــود پنهــان می کرد«.120 وقتی به تفســیر طبری مراجعــه می کنیم، عکس 
که دشتی به او نسبت داده است: »تخفی فی نفسک  مطلبی را می یابیم 
که به طور  مــا اهلل مبدیــه«.121 طبری تأویل خــود را با روایاتی تأییــد می کند 
کــه حضرت محمــد)ص( مخاطب این  آشــکار بــر این امــر داللت دارند 
کان نبی اهلل  که در این باره وارد شــده »ولــو  آیــه اســت؛ مانند روایت قتاده 
کاتمًا شیئًا من الوحی لکتمها«.122 هیچ تردیدی در  صلی اهلل علیه وسلم 
تفســیر طبری نیســت که مخاطب آن محمد)ص( است و سخن دشتی 
نوعی تخلیط است و این تخلیط خواننده را به جستجو در اسنادهایش 
ی از این تحریف تأویل طبری و آن  فرامی خواند و به پرســش از مقاصد و

که مقبول روزگاران است«.  کتابی  هم تحریق 

یــک و خصمانۀ  کتــاب دشــتی بــه دیــدگاه ایدئولوژ ذکــر برخــی اخبــار در 
کــه حکــم می کنــد پیامبــر)ص( گرایش  نویســنده مــدد می رســاند، آنجــا 
شــدیدی به زن داشــته است. ســپس ذکر نام بیست زنی که پیامبر)ص( 
بــا آنهــا ازدواج کرد مثل أســماء بنت ســباء و هبلة بنت قیــس... ذکر می 
یخ قدیمی به این نام ها اشــاره  که در منابع ســیره و تار کنــد،123 در حالــی 
نشــده اســت و در ایــن منابــع تنهــا نــام 13 زن آمــده اســت.124 سیاســت 
گزینــش خبرهــا و ذکر آنها به شــیوۀ موافق رأی نویســنده روشــی اســت که 
مستشــرقان و ســلفی ها در بررســی زندگــی حضــرت محمــد)ص( پیــش 
یکــی خویــش بدون  گرفتنــد و این همــه را بــرای مقاصــد فکــری و ایدئولوژ

یخ نو انجام می دادند و می دهند. اعتنا به علم تار

هشــام جعیِط مورخ از دو نویســندۀ دیگر به چارچوب علم نزدیک تر اســت 

119. 23 عامــا، دراســة فی الممارســة النبویــة المحمدیة، برای مثال بنگرید بــه این صفحات 167، 
177، 178، 185، 192، 193 و 205.

ِإْذ  ینب اشــاره دارد این اســت : َو 120. نفســه، ص 218 و آیــۀ 37  کــه بــه قّصۀ ازدواج ّرســول)ص( با ز
ِق اهلَلَّ َوُتْخِفی ِفی َنْفِســک َما  یک َزْوَجــک َواَتّ

َ
ْمِســک َعل

َ
یِه أ

َ
ْنَعْمَت َعل

َ
یــِه َوأ

َ
ْنَعــَم اهلَلُّ َعل

َ
ــِذی أ

َّ
 ِلل

ُ
َتُقــول

 یکوَن 
َ

کَها ِلکی ال ْجَنا َوّ ْنَها َوَطــرًا َز یٌد ِمّ ا َقَضی َز َمّ
َ
ن َتْخَشــاُه َفل

َ
 أ

ّ
َحُق

َ
ــاَس َواهلَلُّ أ اهلَلُّ ُمْبِدیــِه َوَتْخَشــی الَنّ

 )األحزاب : .(37
ً
ْمُر اهلَلِّ َمْفُعوال

َ
ْدِعیاِئِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمْنُهَنّ َوَطرًا َوکاَن أ

َ
ْزَواِج أ

َ
ُمْؤِمِنیَن َحَرٌج ِفی أ

ْ
ی ال

َ
َعل

121. أبــو جعفــر محّمد بن جریر الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، تح عبداهلل الترکی، ط 1، 
دار هجر، القاهرة، 2001، ج 19، ص 115.

122. همان، ص116.
123. 23 عاما، ص 201.

124. ر.ک به: ابن هشام، الّسیرة النبویة، مرجع سابق، ص 1286 ـ 1289.
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