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بخش بعدی، او نقش متون سیره در تفسیر قرآن را در چند عنوان، مانند 
توضی���ح واژگ���ان نادر و مبه���م، تعیین مبهم���ات، بیان سبب ن���زول، ... 
ی را تالش سیره نگاران  تبیی���ن می کند. راون یکی از تح���والت سیره نگار
گون صدر اسالم در  گونا یداده���ای  برای واردساخت���ن آیات مرتبط با رو
کارکردهای متون سیره  کهن ترمی داند. به عقیدۀ مؤلف یک���ی از  مت���ون 

پیوند دادن قرآن با واقعیت است.

گونه شناس���ی متون سی���ره مانن���د داستان های   بخ���ش دیگ���ر مقاله ب���ه 
کارکرد شع���ر، خطابه، نسب شناسی و... اختصاص  ی،  پیامبران، مغاز
یخ���ی  دارد. در پای���ان راون ب���ه جایگ���اه مت���ون سی���ره در مطالع���ات تار
گفتۀ او تشکیک در میزان انطباق این  خاورشناسان اشاره می کند. ب���ه 
برو در  کایتان���ی آغاز شد و ب���ا آرای ونز گوی���ی واقعیت توسط  مت���ون در وا
کتاب محی���ط فرقه ای )1978( به اوج رسید؛ ب���ا این حال پژوهشگرانی 
چ���ون موتسکی و شوئل���ر یافتن واقعیت با استفاده از ای���ن متون را دور از 

دسترس نمی دانند.  

یخ  که ب���ه نخستین دورۀ تار بی است  سی���ره نام شاخ���ه ای از ادبیات عر
نج���ات اسالم اختص���اص دارد، و ب���ر رفتار خداوند ب���ا پیامبرش محمد 
ی���ق او، یعنی وحی قرآن، بر رفتار خدا با تکوین یک جامعۀ  )ص( و از طر
که ب���ه این نوع  اسالم���ی، تمرک���ز می کن���د. واژۀ سی���ره همچنی���ن بر اث���ری 

ادبیات تعلق دارد، داللت می کند. 

بی ساَر، ب���ه معنی »رفتن«،  ه اسمی  برگرفت���ه از فعل عر
َ
ن ِفعل سی���ره ب���ر وز

ی را نشان می دهد  کار کردن«، و مانند آن، چگونگی انجام دادن  »سی���ر 
که فعل ب���ر آن داللت دارد؛ بنابراین سیره در اصل به معنای »چگونگی 
ین معنای آن »شیوۀ عمل، رفتار و نحوۀ زندگی«  رفت���ن است، اما رایج تر
کار رفته است  است. واژۀ سیره در قرآن تنها یک بار در آیۀ 21 سورۀ طه به 
که در آنج���ا به معنای »شیوۀ عمل« یا »موقعیت« است و هیچ ربطی به 
گون���ۀ ادبی مورد بح���ث ما ندارد. این واژه همچنی���ن به معنای »زندگی 

سیـــــــره و قــــــرآن1
چکیده: ومی راون نویسنده مقاله سریه و قرآن در دایره 
ــت. وی در مقاله مذکور، پس  ــارف قرآن چاپ لیدن اس املع
ــریه، به معریف کهن ترین  از بیان معنای لغوی و اصطالیح س
ــریه یم پردازد. سپس، نام راویاین از قبیل وهب بن  منابع س
منبه، عروه بن زبری، مویس بن عقبه، زهری و ... که در نقل 
ــند را  ــرین هشرت و قهرت یم باش ــریه دارای بیش روایات س
ــریه در جوامع حدییث  ــواب مربوط به س ــر نموده و به اب ذک
ــنده در ادامه، نقش متون سریه در  ــاره یم نماید. نویس اش
ــات واژگان  ــوان مانند توضیح ــرآن را در چند عن ــری ق تفس
ــبب نزول و ...، تبینی  ــادر و مهبم، تعینی مهبمات، بیان س ن
ــه درج نموده،  ــه وی در مقال ــیث ک ــر مباح ــد. از دیگ یم کن
ــای پیامربان،  ــتان ه ــریه مانند داس ــنایس متون س ــه ش گون
ــعر، خطابه، نسب شنایس و ... یم باشد.  مغازی، کارکرد ش
ــنده در انهتا، با بیان جایاگه متون سریه در مطالعات  نویس
ــاند.  ــان، مقاله خویش را به پایان یم رس ــاریخی خاورشناس ت

نوشتار حارض ترمجه مقاله مذکور یم باشد.

ــارف قرآن چاپ  ــریه و قرآن،دایره املع ــدواژه: مقاله س کلی
ــریه، متون سریه در تفسری قرآن،  لیدن، ومی راون، روایات س

گونه شنایس متون سریه.

مقــالــه

ترمجه نرصت نیل سازوین راِون

اشارۀ مترجم
ی���م راون متول���د 1947 در آمست���ردام و است���اد دانشگ���اه فرانکف���ورت،  و
نویسن���دۀ س���ه مدخ���ل »شه���دا«، »پ���اداش و ج���زا« و »سی���ره و ق���رآن« از 
ک���ه ترجمۀ آن را  دایرة المع���ارف قرآن چ���اپ لیدن است. در مقالۀ اخیر 
ی���د، مؤلف پس از بی���ان معنای لغ���وی و اصطالحی سیره،  پی���ش رو دار
یانی  ین منابع سی���ره می پردازد. او ابتدا به نام راو ابت���دا به معرفی کهن تر
ین شهرت و قدمت برخوردارند، مانند  ک���ه در نقل روایات سیره از بیشتر
بیر، موسی بن ُعقبه، ُزهری و دیگران یاد می کند.  وهب بن منبه، عروة بن ز
بوط به سی���ره در جوام���ع حدیثی اش���اره می کند. در  آنگ���اه به اب���واب مر

كتابشناختی مقاله بدین قرار است:  1. مشخصات 
 Raven, Wim,” SīRA AND THE QUR’ĀN”, Encyclopedia of the Qur’ān, General Edi�

tor: Jane Dammen McAulliffe, Leiden, vol. 3,2001, pp. 29-51                                                                                   

تربيت مدرس استاديار دانشاگه
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بوط به صدر اسالم پرداختند، داستانسرایان یا خطیبانی  گاهی های مر آ
 Pellat, ḳaṣṣ, Duri, ،که قاص نامیده می شدند )جمع آن ُقّصاص بودند 
Rise, index s.v. Qiṣaṣ, Norris, Elements, (. آنه���ا فعالیت های خود را از 

محافل خصوصی و گاه از مسجد آغاز کردند و در دورۀ اموی اجازۀ رسمی  
یافتند تا در مسجد برای اهل ایمان سخنرانی کنند. آنها در خطابه،  عالوه 
بر برانگیختن  سربازان و بدگویی دشمنان اسالم، به توضیح قرآن، ترسیم 
دوزخ و بهشت و نقل زندگی رسول خدا و پیامبران پیشین می پرداختند. 
داستان ه���ای آنها آموزنده و سرگرم کننده ب���ود و از افسانه پردازی نیز ابایی 
ب���وط به پیامبران پیشین،  نداشتن���د. قصاص به هنگام توضیح آیات مر
گزارش های  گزارش ها و نقل های یهودیان و مسیحی���ان، اعم از  اغل���ب بر 
  .)Vajda, Isrā`īliyyāt( موج���ود در کتاب مقدس و غیر آن، تکیه می کردند
آنچ���ه در ق���رآن آغاز شده ب���ود، در این داستان ها ادام���ه می یافت: محمد 
ک���ه پیامبران قبلی به  ]ص[ آخری���ن پیامب���ر از سلسلۀ انبیای پیشین بود 

کرده بودند.  سهم  خود، ویژگی های او را بازگو 

پس از دورۀ اموی داستانسرایان بار دیگر از حضور در مساجد منع شدند. 
اعتبار آنها روزبه روز کمتر شد و سرانجام کار آنها به کوچه و بازار کشید، و 
در حالی که پیوسته با اقبال عموم مواجه بودند، نهادهای دینی همواره 
ی، مؤمنان  ب���ا آنها مخالفت می کردند. تمایل آنها به غل���و و افسانه پرداز
پرهیزک���ار و عالمان حدی���ث را به خشم می آورد و مطالب غیراسالمی  که 

منتشر می ساختند]31[ روزبه روز بیشتر نامقبول تلقی می شد.  

در سیره، فعالیت های اولیۀ داستانسرایان بسیار حائز اهمیت است. از 
ک���ه قصاص نوشتن نمی دانستند و شه���رت و اعتبارشان را خیلی  آنجا 
کتاب ها  زود از دس���ت دادن���د، روایات آنه���ا به ندرت به نام خودش���ان در 
ثب���ت ش���ده است. ام���ا قصه های آنها ب���ه صورت های مختل���ف به آثار 
گرچه مدونان این آثار ت���الش می کردند از آنها  سی���ره و تفسی���ر راه یافت؛ ا

کنند.  پرهیز 

کرد.  سه���م و تأثی���ر داستانسرای���ان را از سب���ک آنه���ا می ت���وان شناسایی 
چانه زنی پیامبر با خ���دا در آسمان دربارۀ شمار رکعات نمازهای واجب 
 Ibn Isḥaq-Guillaume, /271 ب���رای نمون���ه: اب���ن اسح���اق، سی���ره، ص(
یژگی های یک  ز در عهدین دارد، تم���ام و ک���ه پیشینه ای ب���ار  .)186-187

داستان شفاه���ی را دارد. همچنین خطاب جهان���ی پیامبر در قبرستان 
 Ibn /1000 مدینه، درست اندکی قبل از رحلت  )ابن اسحاق، سیره، ص
گرچه  Isḥaq-Guillaume, 678(، شمای���ی پرهیزکارانه از یک قصه دارد؛ ا

یان یا اسناد، ثبت شده است )برای نمونه های دیگر  ب���ا زنجیره ای از راو
.).Duri, Rise, 113 :ید ر.ک بنگر

وهب بن ُمَنّبه 
ش���ده،  ثب���ت  به خوب���ی  گزارش های���ش  ک���ه  داستانسرایان���ی  از  یک���ی 
 Khoury, وهب بن منبه )34-110( یمنی اس���ت )ر.ک: وهب، پاپیروس؛

کار رفت���ه است. در قرن دوم،  و دورۀ .... «، »حی���ات« و »زندگی نام���ه« به 
یخ پادشاهان مختلف ایرانی، همچنین زندگی و دورۀ برخی  سیره بر تار

از خلفای اموی اطالق می شد.  

ام���روزه مسلمان���ان ای���ن واژه را به طور خ���اص به صورت سی���رة رسول اهلل 
که اغلب ب���ه معن���ای زندگینامۀ پیامبر  ک���ار می برند  ی���ا سی���رة النبویه به 
یفی دقیق نیست. زندگ���ی و عصر محمد ]ص[ رکن  است؛ ام���ا این تعر
برمی گیرد:  اصل���ی سیره اس���ت، اما سیره اخب���ار و روایاتی دیگر را نی���ز در
یره، پیامبران پیشین، ]30[2 صحابه  کهن شبه جز یخ  ی دربارۀ تار اخبار
یژه  که سنت و شیوۀ آنان برای جامعۀ اسالمی  اهمیتی و و خلفای اولیه 
داش���ت؛ افزون بر ای���ن سیره با تفاسی���ر قرآن، اسباب ن���زول و نحوۀ نزول 
وحی پیوند دارد، و نامه ها، سخنان، 
اسناد، انس���اب و فهرستی از نام ها و 

اشعار را نیز در خود جا داده است. 

ی  سیره یا مغاز
اسالم���ی  بیشت���ر  اولی���ۀ  ق���رون  در 
ی  مجموعه ه���اِی متون سی���ره، مغاز
بوط  گرچه مطال���ب مر نام داش���ت؛ ا
بر  به موضوع های غیرجنگی را هم در
می گرفتند. ص���رف نظر از عنوانشان، 
متن���وع  مطال���ب  مجموعه ه���ا  ای���ن 
گون���ی متعل���ق ب���ه حوزه ه���ای  گونا و 
 Hinds,( مختل���ف را شام���ل می ش���د
 Maghazi; id, Maghazi and Sira;

 Jarrar,Prophetenbiographie, 1-59; Scholler, Exegetisches Denken,

.).37-49

ین منابع کهن تر
گذشته پیوست���ه ادامه داشت���ه و حتی  ی طی ق���رون  ی���ان سیره نگ���ار جر
یان برشمرد.  می توان آثار جدید دربارۀ زندگی پیامبر را بخشی از این جر
کتاب  کامل از ادبیات است؛ از این رو بسنده کردن به  سی���ره شاخه ای 
ک���ه معروف شده،  ی���ر ابن هشام )م. 213(  ابن اسح���اق )م. 150( به تحر
ین  که بیشتر یم بر اولین منابعی  ی دار توجیه پذیر نیست. در اینجا مرور
ارتب���اط را ب���ا موضوع مورد بحث م���ا دارد. نیمی  از این آث���ار ترجمه شده 
ِکسِتر )Kister, Sirah,pp. 366-367(  و  اس���ت. برای آثار متأخر سیره به اثر 

ید. شولر )Scholler,  Exegetisches Denken, 64-70 ( بنگر

قصه 
ک���ه مشتاقان���ه و به شدت ب���ه ق���رآن، پیامب���ر و به طورکلی  کسان���ی  اولی���ن 

 2. شماره های میان دو قالب نمایانگر شماره صفحۀ متن انگلیسی است.

قرآن خبیش از موضوعات اصلی 
سریه است، اما ارتباطات متنوع 
و گوناگون دیگری نزی با آن دارد. 

از آجنا که مطالب سریه ماهییت 
پراکنده و نامنسجم دارد و از 

انواع ادیب خمتلفی تشکیل شده، 
هر نوع باید به طور خاص 

برریس شود تا واکنش آن به منت 
قرآن مشخص شود؛ اما خنست 

باید فعالیت های گوناگون مرتبط 
 با قرآن در متون سریه،

شرح داده شود. 



7

سریه و قرآن مقاله

ـــری 1391 134سال بیست و سوم،مشارۀدوم، خــــــردادو تــ

کنده است )ب���رای این مناب���ع و نیز  ای���ن نامه ه���ا در مناب���ع مختل���ف پرا
ترجمه ه���ای آلمان���ی و ایتالیای���ی آنه���ا، ر.ک: Schoeler, ‘Urwa، ب���رای 
 .).Rubin, Eye, 157-161،یخ طبری ترجمۀ انگلیس���ی ر.ک: اینِدکس تار
ای���ن نامه ها با جملۀ مقدماتی »عبدالملک درب���ارۀ ]....[ پرسید و عروه 
گاه این جمله وجود  در پاسخ نوشت ]...[« قابل شناسایی است؛ البته 
گرچه عین الفاظ  یاد منشأ این نامه ها عروه است، ا ن���دارد. به احتمال ز
او در رون���د نق���ل ممک���ن است دچ���ار تغییراتی ش���ده باش���د. البته عروه 
ی رسول اهلل منتشر شده، در  که با عنوان کتاب مغاز کتابی ننوشته، اثری 

ی شده است.  گردآور دوره ای متأخر 

موسی بن ُعقبه
 Sezgin, GAS,( عالم و مورخ اهل مدینه بود )موسی بن عقب���ه  )55-141
I, 286-287; Schoeler, Musa; Schacht, On Musa; Horivitz, Biogra�

ک���ه مطالب���ی را دربارۀ زندگی پیامب���ر، همچنین دورۀ   )phies, 164-167

ی نم���ود و منتش���ر ساخت.  گ���ردآور پی���ش از اس���الم و نخستی���ن خلف���ا، 
گردان ُزهری بود؛ در نتیجه موقعیت  بیر و از شا موسی از موالی خاندان ز
ی او، یعنی  ی و نشر این اخبار داشت. کتاب مغاز گردآور مناسب���ی برای 
ی می کردند،  گردانش از آن نسخه بردار گردآورده ب���ود و شا که او  دفت���ری 
گلچین���ی از نوزده حدی���ث در نسخه ای خطی  باق���ی نمان���ده است؛ اما 
که این متون واقعًا از  در برلی���ن موجود است. شاخت بر این عقی���ده بود 
ع���روه نقل نشده است، اما شوئلر با این نظر مخالف است. شوئلر نشان 
که در بیشتر م���وارد ُزهری است -  می ده���د اشارات موسی ب���ه مراجع - 
که  موه���وم و غیرواقعی نیست و حتی در یک مورد وثاقت منبع ُزهری - 
بیر نیست - را ه���م اثبات می کن���د. استدالل شوئلر  کس���ی ج���ز عروة بن ز
مبتن���ی بر تحلیل روایات بیشتری از عقب���ه و متون مشابه، بیشتر از آنچه 
شاخ���ت در اختیار داشت و نی���ز استف���اده از روش راوی مشترک)حلقة 

مشترک=common link، ر.ك. :Juynboll, Ḥadith, 378-381( است. 

ی و بررس���ی روایات عقبه  گ���ردآور یک���ی از ضرورت ه���ای علمی کنونی، 
 Sezgin, GAS, :که در منابع مختلف )برای برخی ارجاعات ر.ک اس���ت 
کن���ده موجود است. ت���ا انجام ای���ن پژوهش، تنها  I, 287 ( ب���ه شک���ل پرا

یم؛ برای نمونه در هیچ یک  تصوی���ری مبهم از فعالیت ه���ا و عالیق او دار
که نویسن���دۀ این مقاله دیده، ارجاع به ق���رآن صورت نگرفته  از روایات���ی 
بوط به معجزات اجتناب نکرده،  است. او از قصه ه���ا و داستان های مر

یخی دارد.   یژه به سامان دهی حوادث به ترتیب تار عالقه ای و

ُزهری
محمدب���ن  سی���ره،  مناب���ع  در  شخصیت ه���ا  ی���ن  اصلی تر از  یک���ی 
Lecker, al-Zuhri; Horo- :124( است  )ر.ك  ممسلم بن ِشه���اب ُزهری )م.

 vitz, Biographies, 33-50; Schoeler, Character, 32-37; Duri, Rise,

117-113 ,29-27(. او از مدون���ان حدی���ث و قص���ص اس���ت و انس���اب و 

Wahb; id., Les Sources, 23-27; Duri, Rise, 122-135(  او در می���راث 

بوط به پیامبر  عهدی���ن و دورۀ پیش از اس���الم خبره و با داستان ه���ای مر
کتاب به او نسبت داده شده است. فارغ از شکل  نیز آشنا بود. چندین 
ین���ش و نخستین پیامبران  کتاب ها، یکی از آنها دربارۀ آفر و قال���ب ای���ن 
یخ یمن پیش از اسالم ب���وده است. در این زمینه ها  و دیگ���ری درب���ارۀ تار
وهب یک مرجع به شمار می رفت و نویسندگان سیره مانند ابن اسحاق، 
کرده ان���د؛ اما  ابن هش���ام، طب���ری )م. 310( و دیگ���ران، ف���راوان از او نق���ل 
کافی موثق  گزارش های او در زمینۀ جنگ ها و نبردهای پیامبر، به اندازۀ 
کت���اب نویسندۀ صوفی مسلک،  کنند. در  ک���ه از آن نقل  تلق���ی نمی شد 
ابوُنَعی���م اصفهانی )حلیة االولیاء، ج 4، صص 72-81 و 336 - 440(، 

گزارش های سیرۀ مفصلی از وهب را می توان یافت.

دو قطعۀ مفصل از وهب در پاپیروس هایی متعلق به قرن سوم، به جا مانده 
بوط  است. یکی از آنها بخش���ی از داستان داوود است و دیگری متنی مر
بوط به مالقات پیامب���ر با نمایندگانی  ب���ه سیره درب���ارۀ برخی اتفاق���ات مر
گزارش ها  از مدین���ه در َعَقَب���ه، هجرت پیامبر و نب���ردی از عل���ی )ع(.  این 
مفصل، دارای اشعار فراوان و مشتمل بر داستان هایی از معجزات است. 
کنونی اش، ممکن است مشتمل بر عین الفاظ وهب  ای���ن متن در شکل 
نباشد؛ امری که در مورد نقل های ابوُنَعیم از وی نیز صادق است؛ با وجود 
این در هر دو نمونه فضای قصه حس می شود و نمایانگر مرحله ای پیش از 

»علمی«  شدن فعالیت های سیره نگاری است. 

بیر عروة بن ز
 Schoeler, ‘Urwa; id, Character, 28-32;  , بی���ر)23-93؛  عروة بن ز
 Stulpnagel, ‘Urwa ; Sezgin, GAS, I, 278-279; Duri, Rise, 76-95;

و  مح���دث    )Gorke, Ḥudaybiya; Horovitz, Biographies, 548-552

م���ورخ مدینه، وابسته به  اف���راد برجسته در صدر اسالم بود. خلیفۀ اموی 
کسب  عبدالمل���ک )د.ح. 65-85( و جانشین او ولید )86-96( برای 
یداده���اِی زمان پیامب���ر و پ���س از ایشان، به  اطالعات���ی درب���ارۀ برخ���ی رو
ع���روه نامه ای نگاشتند. پاسخ ه���ای عروه را می ت���وان اولین تالش ها در 
یژگی های قصص، مانند  ی دانست. ]32[ این نامه ها فاقد و یخ نگار تار
ی و سرگرم کننده ب���ودن، است. ب���ا توجه به اینک���ه عبدالملک  پندآم���وز
 Schoeler,( ِی رایج در آن دوران را خوش نمی داشت داستان های مغاز
Character, 47; Jarrar, Propheten-biographie, 20-23( احتم���ااًل ع���روه 

عمدًا نامه های خود را فاقد هرگونه مطلب نامعقول نگاشت؛ همچنین 
یرا قصد  مطال���ب را خالص���ه نوشت تا به راحتی به خاطر سپ���رده شود؛ ز
ک���ه در نگ���اه حکومت  یدادهای مهم  گزارش های���ی از رو ک���ه  ای���ن ب���ود 
درس���ت تلق���ی می شد، به شکل مکت���وب درآید؛ با وجود ای���ن او باید بر 

کرده باشد.  روایات مفصل تر تکیه 
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کتابخانۀ دربار در  ک���ه در  ظاه���رًا تنها یک نسخ���ه از این اثر وجود داشت 
بغ���داد نگه���داری می ش���د. ابن اسحاق »نش���ر« این اث���ر را ب���ا امالءکردن 
ک���ه آن را لغ���ت ب���ه لغ���ت می نوشتند  گردان���ش -  بخش ه���ای آن ب���ر شا
ی���ادی از این اث���ر، به وی���ژه سه بخش  - استم���رار بخشی���د. بخش ه���ای ز
گردان ابن اسحاق، و نیز در  نخست، به صورت امالء و یا اقتباس های شا
آثار مدونان بعدی که آنها را ویرایش کرده اند، به دست ما رسیده است. 

یراستاران اث���ر ابن اسحاق اشاره  شایست���ه اس���ت در اینجا به سه ت���ن از و
ی���ن آنها عبدالملک بن هش���ام )م. ح. 215 در مصر، ر.ک:  کنم. مشهورتر
که اقتباس او  Watt, Ibn Hisham; Schoeler, Character, 53-50( اس���ت 

که به شکل ثابت و معین  کتاب سیره است  از اثر ابن اسحاق، نخستین 
یرایش تنه���ا بخشی از اثر اصلی، آن را به  نق���ل شده است. ابن هشام با و
ک���رد. او به سرگذشت  کهن محدود  ی���ره در عه���د  دورۀ پیامب���ر و شبه جز
ی���ره می پ���ردازد، ام���ا از پیامبران  کعب���ه و یهودی���ان و مسیحی���ان شبه جز
پیشی���ن سخن���ی به میان نم���ی آورد. او واژگان و تعابیر دش���وار را توضیح 
می دهد، اخب���ار، شعر و اطالعات نسب شناسی را ه���م بدان می افزاید. 
گرفته و  کالم���ی  را در نظر  یده، مالحظات  ک���ه برگز ابن هش���ام در مطالبی 

آنچه را توهین آمیز دانسته، وانهاده است. 

بخ���ش  خ���ود  ی���خ  تار در   )Bosworth, al-Tabari ر.ك:   ،310 )م  طب���ری 
ک���رده است. برای کت���اب المبتدأ  قاب���ل توجهی از اث���ر ابن اسحاق را نقل 
یخ، ج  یخ طبری اصلی ترین منب���ع ماست )طبری، تار ]ابن اسح���اق[ تار
بوط  1، ص 9-872؛ داست���ان پیامب���ران در Newby, Making(. بخش مر
به محم���د ]ص[ در تحریری مرتبط با تحریر ابن هشام، اما مختصرتر، در 
کنده است. ]34[ دو  یخ طبری )ج 1، ص 1073-1837( پرا سرتاس���ر تار
بوط به  ک���ه ابن هشام در تحریر خود نی���اورده، مر داست���ان توجه برانگیزی 
ی���خ، ج 1، ص 1147( و  تصمی���م محمد ]ص[ به خودکش���ی  )طبری، تار
یخ طبری[  آیات شیطانی )هم���ان، ج 1، ص 1192-1196( است. ]در تار
ی���خ، امری جهانی و منسجم تلقی می ش���ود، و ]زندگی[ محمد ]ص[  تار
یخ  ک���ه در اینجا تار کهن -  ی���خ  ب���از هم بخ���ش اصلی و نقط���ۀ اتصال تار
برمی گیرد -  و دورۀ بعد، یعنی عصر خلفا است.   پادشاهان ایران را هم در

ی���ر  تحر ابن اسح���اق،  اث���ر  از  بخش���ی  ی���ِر  تحر ی���ن  ناشناخته تر
 )Sezgin, GAS, i, 146 )177-272؛  الُعط���اِردی  احمدبن عبدالجب���ار 
گرد ابن اسح���اق، یونس بن ُبَکیر  یر مبتنی بر روای���ت شا است. ای���ن تحر
که به زحمت یک  )م 199؛ Sezgin, GAS, i, 289 ( اس���ت. مت���ن موج���ود 
کنون  یر ابن هشام است، تا س���ال 1967 چاپ نشده بود و تا  پنج���م تحر
ترجم���ه ای از آن ص���ورت نگرفت���ه اس���ت. به طورکلی عط���اردی برخی از 
کرده،  که ابن هشام ناشایس���ت دانسته و حذف  مطال���ب ابن اسحاق را 
که اصاًل به ابن اسحاق  آورده اس���ت؛ افزون بر این، مطالب���ی را هم آورده 
منتهی نمی شود )اب���ن اسحاق- عطاردی؛ Murani, Riwaya؛ توصیف 

ین  زندگ���ی خلفای نخست نی���ز از دیگر عالیق وی اس���ت. زهری مهم تر
کتاب ه���ای او احتمااًل چیزی ج���ز دفاتری  بی���ر اس���ت.  گ���رد عروة بن ز شا
گردان  ب���رای استف���ادۀ شخصی و خوان���دن بخش های���ی از آن ب���رای شا
و اف���راد حکومت���ی نبوده، ام���ا قطعًا آغ���از نظام مند ساختن سی���ره مرهون 
اوس���ت. روایات او اغلب طوالنی است و صورت حدیث دارد؛ یعنی با 

یان )سند( همراه است.   زنجیره ای از راو

که تلویحًا ایجاب  زه���ری از مشاوران و وابستگان درب���ار اموی بود؛ امری 
گفته می شود  می کن���د چیزی درب���ارۀ فضایل عل���ی ]ع[ ننوشته باش���د. 
کتابی دیگر  کتابی دربارۀ انساب و  کمان اموی از او خواست  یکی از حا
کتاب نخس���ت خیلی زود لغو  ی بنویسد. فرمان نگ���ارش  درب���ارۀ مغ���از
کت���اب دوم را ادامه ده���د. اینکه آیا او  ش���د ]33[، ام���ا مقرر شد نوشتن 
 Schoeler, Character,(کتاب را نگاشت، نامشخص اس���ت واقع���ًا این 
بن راش���د مجموعه ای  Jarrar, Propheten-biographie, 23-32 ;47( معمر

کرده، ارائه می کند.  ی  گردآور ک���ه زهری  کمابی���ش هماهنگ از متونی را 
اثر او را در تمام تألیفات بعدی سیره می توان یافت. 

ابن اسحاق و ویراستاران اثرش
محمدبن اسح���اق )متول���د 85 هج���ری در مدین���ه و درگذشت���ه به سال 
Schoeler, Character, 37-( ی���ن سیره نگار اس���ت 150 در بغ���داد( مهم تر
 .)51; Newby, Making, 1-31; Duri, Rise, 32-37; Jones,Ibn Isḥāḳ

ی���خ خبره گشت. است���اد اصلی او  ظاه���رًا او خیل���ی زود در روای���ات و تار
بیر از منابع خب���ری او بودند.  زه���ری بود و تع���دادی از بستگ���ان عروة بن ز
کار ابن اسح���اق را نمی ستودند. در زم���ان او اخبار  هم���ۀ عالم���ان مدینه 
ک���ه دارای زنجیره ای  به طورکل���ی جایگاه خ���ود را به نفع احادیث فقهی 
یج از دست م���ی داد؛ از این رو او زادگاهش را  ی���ان بود، به تدر کام���ل از راو
که مخاطبان مشتاق تری  ید؛ جای���ی  گز گفت و در عراق سکونت  ت���رک 
کتابی  یافت. خلیفه عباسی، منصور )د.ح. 136-158(، از او خواست 
که  ینش آدم تا ب���دان روز، بنگارد. مطالبی  یخ، از زم���ان آفر جام���ع در تار
گردانش  گردآورده ب���ود و بر شا ابن اسح���اق پیشتر دربارۀ زندگ���ی پیامبر 
کت���اب وارد شد و هستۀ اصلی آن را تشکیل داد.   کرده بود، به این  ام���ال 
ی���ت عظیِم تخصصی او مشتمل ب���ر سه جلد بود. جلد نخست با  مأمور
ینش جه���ان، پیامبران پیشی���ن از آدم تا عیسی و  عن���وان المبت���دأ، به آفر
ع���رب در دورۀ پیش از اسالم اختص���اص داشت. در جلد دوم با عنوان 
البع���ث، زندگ���ی پیامبر تا هجرت ب���ه مدینه شرح داده ش���ده بود. جلد 
کرده  ی فعالیت های پیامب���ر در مدینه را توصیف  سوم ب���ا عنوان المغاز
اس���ت. جلد چهارم دربارۀ خلفای پ���س از پیامبر هم به مجلدات قبلی 
ی مطالب  گ���ردآور افزوده ش���د. ابن اسح���اق مانند پیشینی���ان، تنها به 
گاه بر اساس  گاه بر اساس زم���ان و  که  نپرداخ���ت، بلکه اث���ری نظام مند 

کرد.  ین  موضوع سامان یافته است، تدو



9

سریه و قرآن مقاله

ـــری 1391 134سال بیست و سوم،مشارۀدوم، خــــــردادو تــ

کت���اب را به اثر دیگر ابن سعد، یعنی  ی بعدها این  یراست���ار 526-521(. و

یان حدیث  که درب���ارۀ صحابه و طبقۀ بع���دی راو کت���اب طبقات الکبیر 
کنون بخش نخست طبق���ات را تشکیل  کرده اس���ت و هم ا اس���ت، وارد 

که ابن سعد  می ده���د. ]35[ از آنج���ا 
منش���ی واق���دی ب���ود، بسیار ب���ر آثار او 
کرده است؛ از این رو اثر او منبع  تکیه 
گاهی از آثار مفقودشدۀ  مهمی  برای آ
اخب���ار،  کت���اب  در  اس���ت.  واق���دی 
بوط به دورۀ پیش از اسالم  بخ���ش مر
ی درب���ارۀ بعضی  مح���دود به اخب���ار
کان محمد  از پیامبران پیشی���ن و نیا
بعث���ت  مک���ِی  دورۀ  اس���ت.  ]ص[ 
گزارش  یخ���ی  پیامب���ر ب���ه ترتی���ب تار
گ���اه بررس���ی یکی از  که  ش���ده است 

یخی دورۀ  گزارش های تار نشانه های نبوت این نظم را بر هم زده است. 
مدنی با آوردن مجموعه ای سامان یافته بر اساس موضوع، از روایاتی در 
مسائ���ل تخصصی، تنوع یافته است. این دسته روایات هر یک سندی 
گزارش های طوالنی اسناد جمعی دارد.  که  خ���اِص خود دارد؛ در حالی 
یرا  کتاب واقدی بهت���ر است؛ ز بوط به سفرها و جنگ ه���ا، در  بخ���ش مر
گرچه مطالبی  گزارشی مختصر آورده است؛ ا ابن سعد در این موارد تنها 
گزارشی مفصل از  از مناب���ع دیگر نی���ز آورده است. کت���اب اخبارالنبی ب���ا 
ی پیامب���ر، وفات، تدفین، میراث و مراث���ی سروده شده در  ی���ن بیمار آخر
کت���اب مفقودشدۀ  س���وگ پیامب���ر به پای���ان می رسد. او در ای���ن بخش از 
واق���دی دربارۀ وف���ات پیامبر بهره برده است، اما باز ه���م این بخش را با 
ی غن���ی ساخته است. کتاب طبق���ات ابن سعد،  روایات ُمسن���د بسیار
که نقش���ی در سیره ایف���ا می کنند،  گاه���ی از زندگ���ی صحاب���ه ای  ب���رای آ

اهمیتی اساسی دارد.

مجموعه های حدیثی 
ی اختصاص دارد؛  ی از مجموعه های حدیثی، فصلی به مغاز در بسیار
ی  مانن���د مصن���ف ابن ابی شیب���ه )ج14، ص 283 – 601( و کت���اب مغاز
ی )م. 256(. پیش ت���ر به طور خاص ب���ه مجموعه ای  در  صحی���ح بخ���ار
یرا ب���ه صورت مجموعه ای  کردیم؛ ز گ���ردآورده، اشاره  بن راِشد  که معمر
یژگ���ی در سایر موارد دیده  کام���اًل مشخ���ص و متمایز ارائه می شود. این و
کنده در سرتاسر مجموعه های  گاه نیز مطالب سیره به طور پرا نمی شود. 
ی از اخبار که در مجموعه های اولیۀ سیره  حدیثی یافت می شود. بسیار
سندی ضعیف داشت یا اصاًل فاقد سند بود، با ورود به مجموعه های 
رسمی حدیث، مقبولیت یافت؛ اما حدیث اغلب تمایلی به نقل اخبار 
ن���دارد و بیشتر به احکام و مسائل فقهی می پردازد. این امر ممکن است 
یۀ متنی مطالب سیره در منابع حدیثی منجر شود. این  به ترکیب یا تجز

محتوای این اثر در Guillaume, New light؛ ترجمه بخش هایی از این اثر 
Rubin, Eye, index s.v. Yunus b. Bukayr, and in Schoeler, Char-  رر

 .)acter, index s.v. Yunus and al-Utaridi

َمعَمربن راِشد
که هنوز ترجمه نشده، از عالم  ی  مجموع���ه ای نه چندان مفصل از مغ���از
بن راشد )96-154(، در مصنف عبدالرزاق صنعانی )ج5،  یمنی، معمر
 Horovitz, Biographies, 167-169;(موجود اس���ت )ص 9718-9784
Sezgin, GAS,i, 290-291; Schoeler, Character, 40(.  ای���ن اث���ر ب���دان 

که به واسط���ۀ آن می توان از مجموع���ۀ روایات ُزهری  جه���ت مهم است 
گاهی های���ی به دس���ت آورد. معمر هیچ  ین منب���ع آن بوده، آ ک���ه مهم تر
یدادهای مهم،  داست���ان مفصلی نق���ل نمی کند. مطال���ب او درب���ارۀ رو
یخی سامان یافت���ه است و به دنبال آنها مطالبی  کمابی���ش به ترتیب تار
دربارۀ زندگ���ی شخصی پیامبر آمده است. مطال���ب او داستان هایی از 
یخ )ج1، نمایه( از  زندگ���ی پیامبران را نیز شام���ل می شود که طبری در تار
کتاب های واقدی )م. 207(  کرده است. نقل هایی از معمر را در  او نقل 

و ابن سعد )م.230( نیز می توان یافت.  

واقدی
 Leder, al-Waḳidi; Duri, Rise,:محمدبن عم���ر واق���دی)130-207؛ ر.ك
Schoeler, Character, 137-141 ;39-37(  مورخی خبره و متخصص بود. 

کتابخانۀ ممکن  ین  یژه اش در دربار عباسی، بهتر او به سبب موقعیت و
یادی داشت. او  کتاب های ز را در اختی���ار داشت؛ افزون بر این خود نیز 
گفتگو  که نبردها در آن روی داده بود و  همچنی���ن با بازدید مکان هایی 
ی می کرد.  گ���ردآور ب���ا اخ���الف شرکت کنندگان در نبرده���ا، اطالعاتی را 
یم  که ترجمه ای آلمانی از آن را در اختیار دار ی -  تنها اثر موجود او  المغاز
- منبع���ی بی بدیل دربارۀ سفره���ا و نبردهای پیامب���ر و نمایانگر عالقه و 
ی���خ است. سایر مت���ون سیره واق���دی مانند کتاب  توجه���ی شایان به تار
رحل���ت پیامبر، به صورت نقل هایی در آث���ار منشِی او ابن سعد به دست 

ما رسیده است. 

کتفا نمی کرد،  ی از مناب���ع ا ک���ه به نسخه بردار ک���ار واقدی این بود  روش 
بلک���ه روای���ات مختل���ف را سامانی دوباره م���ی داد، ترکی���ب می کرد و با 
که آیا واقدی با سرقت ادبی  سنده���ای جمعی3 نقل می کرد. این سؤال 

مطالب را از ابن اسحاق برگرفته یا نه، هنوز محل بحث است. 

ابن سعد  
کت���اب اخب���ار النب���ی را دربارۀ  ابن سع���د، محمدبن سع���د، )230-168( 
کامل  ی���ن زندگینامۀ موجود و  کهن تر که  زندگ���ی و عصر پیامبر نگاشت 
پیامب���ر پ���س از اث���ر ابن اسحاق اس���ت، و ب���ه انگلیسی ه���م ترجمه شده 
 Fuck, Ibn sa‘d; Duri, Rise, 39-40; Horovitz, Biographies,( اس���ت

 3. مراد از اسناد جمعی )Collective Isnad( ذكر همۀ طرق مختلف یک متن است )م.(. 

همان طور که در ابتدا گفته 
شد، واژۀ مغازی را یم توان برای 
منابع سریه به طورکلی، به کار 
برد. در اینجا معنایی خاص 
از این واژه مورد نظر ماست: 
داستان هایی دربارۀ یورش ها، 
نربدها و اقدامات نظایم  که پیامرب 
سازمان دیه کرد یا خود در آنها 
حضور داشت.
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کنده  که مطالب سیره ماهیتی پرا گون دیگری نیز با آن دارد. از آنجا  گونا
و نامنسج���م دارد و از ان���واع ادبی مختلفی تشکی���ل شده، هر نوع باید به 
کنش آن به متن ق���رآن مشخص شود؛ اما  ط���ور خاص بررسی شود ت���ا وا
گ���ون مرتبط با قرآن در متون سیره، شرح  گونا نخست باید فعالیت های 

داده شود. 

ب���ا انگی���زه ای تفسی���ری پدی���د آمده ان���د.  برخ���ی مت���ون خ���اص سی���ره 
یخمندساخت���ن آن با ذکر  آنه���ا عب���ارات قرآن���ی را ب���ا ش���رح، بس���ط و تار
صحنه های���ی از زندگ���ی پیامب���ر و صحاب���ه تفسیر می کنن���د. سایر متون 
گرفت���ه و الفاظ و عبارات قرآنی  ]سی���ره[ از انگیزه هایی غیر قرآنی نشأت 
ی=Quranization(. این  بعده���ا به آن اف���زوده ش���ده اس���ت )قرآنی س���از
گرفته است: برای اص���الح و بهبود  اف���زودن به دالی���ل مختلف ص���ورت 
ینش فضای���ی بهتر، برای اعتباربخشی���دن به یک خبر یا  مت���ن، برای آفر
ی که متن  ین عباراتی از عهدین یا اشعار استدالل، یا برای اینکه جایگز
ی از متون به حدی  در دوره ای پیشت���ر داشت���ه، شود. ب���ه هرحال بسی���ار
ی  کار کدام انگی���زه غالب است،  ی دربارۀ اینکه  ک���ه داور پیچیده اند 

دشوار است. 

تفسیر و شرح قرآن
ی���ادی، تفسی���ر قرآن اس���ت. شیوۀ  بخش ه���ای داستان���ی سی���ره تا حد ز
ابن اسح���اق چندان ب���ا مفس���ِر ق���رآِن معاص���رش، مقاتل بن سلیمان )م. 
گر در جزئیات  150( تف���اوت ن���دارد )Wansbrough, QS, pp.122-127(. ا
ی از  دقت شود، روش های متع���دد تفسیر قابل شناسایی است. بسیار
کوثر )ابن اسح���اق، سیره، 261-262( و ضحی  ای���ن روش ها در دو سوره 

)ابن اسحاق، سیره، 156 – 157( نمایان است:

توضیح���ات لغوی یک واژۀ نادر، دشوار ی���ا مبهم. این شیوه ای متداول در 
کتاب ه���ای سیره نیست؛ اما به میزان قاب���ل توجهی در اثر ابن هشام و تا 
ح���دودی در اثر ابن اسحاق مشاهده می ش���ود. یک واژه به صورت های 
مختل���ف ش���رح داده می ش���ود: ال���ف( با ی���ک مت���رادف، الکوث���ر )سورۀ 
کوث���ر( یعنی بزرگ )العظیم(؛سجی در آی���ۀ دوم سورۀ ضحی، به معنای 
آرام گرفت���ن )َسَک���َن(؛ ب( ب���ا ذک���ر چندی���ن واژه. ابن هش���ام واژۀ ن���ادی 
در آی���ۀ 17 س���ورۀ علق، »فلی���دع النادیه سن���دع الزبانی���ه« را چنین معنا 
گ���رد می آیند و به امور رسیدگی می کنند  که افراد در آن  می کن���د: مکانی 
که واژه  کمک آیات دیگر ق���رآن  ) ابن اسح���اق، سی���ره، ص 200(؛ ج( ب���ه 
ک���ار رفته است. ابن هشام در تبیین معن���ای نادی در ادامه، به  در آن ب���ه 
واژۀ نادی در آیۀ 29 سورۀ عنکبوت و آیۀ 73 سورۀ اسراء اشاره می کند؛ 
کار رفته اس���ت. در آیۀ دوم  ک���ه واژه در آن به  د( ب���ا استشه���اد ب���ه شعری 
س���ورۀ ضحی، »واللی���ل اذا سجی«، ابن هشام مترادف���ی برای سجی ذکر 
یکی  می کن���د، آن گاه می افزاید: امیة بن ابی صل���ت می گوید: شب در تار

محض فرورفت )سجی اللیل فی الظالل البهیم(. 

ک در بستر  که چگونه استف���ادۀ پیامبر از مسوا نمون���ه شایان توجه است 
کم اهمیت ]در  گزارش جزئی  مرگ )ابن اسحاق، سیره، ص 1011( از یک 
ی، صحیح،  سی���ره[ به سرمشقی برای زندگ���ی روزم���ره در حدیث)بخار
 ) Jum᷾a, 9; Wensinck, Concordance, s. v. Siwakی، ص 83؛ مغ���از

تبدیل می شود.   

کتاب مقدس   سیره و 
ین متن مؤثر بر سیره نیست. در وهلۀ نخست میراثی  کهن تر ق���رآن تنها و 
 Mittwoch, :ب���ی، ایام العرب  )ر.ك کهن و نقلی )شفاهی( عر از ادبی���ات 
ک���ه داستان هایی  Ayyam; Duri, Rise, 16-20 and index( ق���رار داش���ت 

ین ش���ده بود. این ادبیات  که به اشعار مز درب���ارۀ جنگ ه���ا و نبردها بود 
گزارش های  به عنوان الگوی���ی برای 
ب���وط به سفره���ا و نبرده���ا در سیره  مر
یادی  کار می آم���د. بخش ه���ای ز ب���ه 
کت���اب  کن���ش ب���ه  از سی���ره نی���ز در وا
روای���ات  و  آن  ملحق���ات  مق���دس، 
و  مسیحی���ان  و  یهودی���ان  تفسی���ری 
ب���ه  ب���وط  مر افسانه ه���ای  همچنی���ن 
قّدیسان مسیحی )ب���رای مورد اخیر، 
ب���رای نمونه ر.ک: Newby, Example( به وجود آمد. برتری پیامبر جدید 
نسب���ت به پیامب���ران پیشین بای���د اثبات و برت���ری قرآن نسب���ت به سایر 

کتاب های آسمانی باید نشان داده می شد.  

کتاب های  پذی���ری سیره از  بین اش���اره می کند:  به لحاظ تأثیر ی رو اور
که  آسمان���ی، بخش های���ی از سیره، بخش های���ی بسیار بیش ت���ر از آنچه 
گم���ان می شد، در وهلۀ نخس���ت از عهدین و ادبی���ات پیرامون  پیش ت���ر 
آن تأثی���ر پذیرفت���ه اس���ت. او با ذک���ر نمونه های مختلف نش���ان می دهد 
ک���ه در مرحله ای متق���دم از یک مت���ن وجود  چگون���ه ارج���اع ب���ه عهدین 
ین آن شده است؛  داشت���ه، بعدها حذف شده یا ارجاع به ق���رآن جایگز
یرا مدونان سیره یا نویسندگان از پیشینۀ اصلی مطالب خود شرمگین  ز
 )  Rubin, Eye; see also Vajda, Isrā ̉iliyat،بودن���د )ر.ک: ادام���ه مقال���ه
]36[. تشخی���ص رّد پ���ا و نشانه ه���ای ای���ن ن���وع ادبیات همیش���ه آسان 
کرده ان���د آنه���ا را از میان  ی���را نویسندگ���ان بعدی سی���ره سعی  نیس���ت؛ ز
کن���ده و به ندرت  گرچ���ه بخش های مشابه متن���ی به صورت پرا ببرن���د. ا
یاف���ت می ش���ود، ام���ا بیشت���ر  ای���ن موضوع���اِت م���ورد بحث ی���ا ساختار 
ک���ه تشخی���ص داده می ش���ود دارای اصل���ی یه���ودی یا  گزارش هاس���ت 
مسیحی است؛ بنابراین برای فهم بهتر ارتباط متنی سیره با سایر متون، 
کنیم  ی است آن را در پیوند ب���ا همۀ منابع مرتبط پیشین بررسی  ض���رور

نه تنها در ارتباط با قرآن.  

ق���رآن بخش���ی از موضوعات اصلی سی���ره است، اما ارتباط���ات متنوع و 

ییک نوع ادیب در سریه که هیچ 
پیوندی با قرآن ندارد، شعر 

است از قدمی داستانسرایان شعر 
و نرث را در قصه هایشان به هم 
یم آمیختند. راویان اخبار سریه 

این روش را ادامه دادند.
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کشتن، بحث  راه مقابل���ه با محم���د ]ص[، یعنی تبعید، حبس ک���ردن و 
یدند. )ب���رای ترسیم بهتر تحیر و  کردند و پیشنهاد س���وم را برگز گفتگ���و  و 
سرگردان���ی آنها، ترتیب آیه تا حدودی ع���وض شده است(. مکر متقابل 
یزد و  گاه می س���ازد تا بتواند مخفیان���ه بگر که پیامب���ر را آ خ���دا آن است 
ی���ش تنها او را می یابد.  عل���ی ]ع[ در بست���ر پیامبر می خوابد. در نتیجه قر
تم���ام داستان از ساختار آیات ق���رآن تبعیت می کند، تنها اشاره به نقش 

شیطان در این ماجرا، با قرآن بیگانه است. 

ن است – داستان های  که تألیف���ی منسجم و متواز در اث���ر ابن اسحاق - 
سی���رۀ مرتب���ط با بخ���ش  قرآن���ی، ممکن است خیل���ی طوالنی ت���ر باشد و 
ی نیست. قبل و بع���د از داستان معراج پیامبر  حت���ی آوردن آیات ضرور
که پیامبر را استهزاء  )ابن اسحاق، سی���ره، 263-272( به نام دشمنانی 
می کردن���د و چگونگ���ی مج���ازات آنه���ا اشاره می ش���ود. پ���س از داستان 
معراج، ابن اسحاق از آمدن جبرئیل برای مجازات آن افراد خبر می دهد. 

ظاه���رًا ابن اسحاق این بخش از ق���رآن را در ذهن داشته است: »قالوا لن 
نؤم���ن لک حت���ی .... او ترقی فی السم���اء و لن نؤمن لرقی���ک حتی تنزل 
یم تا.....  گفتند به تو ایمان نمی آور کتابًا نقرؤه«  )اسراء: 93-90(:  علینا 
کتابی بر ما  یا بر آسمان باال روی و ما بر آسمان رفتنت را باور نمی کنیم تا 

که آن را بخوانیم. ی  فرود آور

کند   ابن اسحاق در اینجا در صدد است از این مضمون قرآنی استفاده 
کافران نشانه هایی خواستند و چون این نشانه ها به آنان داده  که   ]38[

شد، باز هم ایمان نیاوردند. 

ی( به کارگیری آیات )قرآنی ساز
که ممک���ن است داستانی از سیره برای ش���رح و بسط واژه یا  همان ط���ور 
تعبی���ری قرآنی آغ���از شود، روند معک���وس نیز یافت می ش���ود: داستانی 
ب���ا انگی���زه ای غیرقرآنی آغ���از می شود، مثاًل ب���رای نقل داستان���ی دربارۀ 
ون���د را می توان  ین���ش و سپ���س با آیاتی از ق���رآن غنی می ش���ود. این ر آفر

»قرآنی س���ازی« نامی���د. 

ّین ساختن با آیات ق���رآن نامید: استفاده از  گون���ۀ سادۀ آن را می ت���وان مز
ینش فضایی روحانی.  کمال بخشیدن به سبک و آفر الفاظ قرآن برای 

وقتی ابن اسحاق می خواهد بگوی���د: »بسان آورندۀ خوبی ها برای همۀ 
انسان ه���ا« )ابن اسح���اق، سی���ره، ص 150(، به جای استف���اده از واژگان 
خود، ترجیح می دهد از الفاظ آیۀ 28 سورۀ سبأ )کافۀ للناس(، با وجود 
ساختار نحوی عجیب آن، استفاده کند. عایشه در ماجرای افک، برای 
که  یت می گیرد؛ سخنی  کالم یعقوب را به عار تلقی���ن شهامت به خود، 
ی و مصیبت بر زبان آورد و در آیۀ 18 سورۀ یوسف  یعقوب هنگام گرفتار
آم���ده است )ابن اسحاق، سیره، ص 735(. راوی واژگان قرآن را بر زبان 

ی است.  ن پرهیزکار عایشه می نهد تا نشان دهد چه ز

ش���رح یک جمله ی���ا عبارت با بازنویسی آن با واژگان���ی دیگر. واژگان آشنا و 
یب می شوند؛ معن���ای واژگان مبهم  معه���ود، جانشین واژگان ن���ادر و غر
که معنایی روشن دارن���د، مشخص می شود. آیۀ  با استف���اده از واژگانی 
عک ربک و م���ا قلی«، چنی���ن توضیح داده  س���وم سورۀ ضحی، »م���ا وّدَ
می ش���ود: »م���ا ودع���ک ما صرم���ک و ترک���ک و ما قل���ی ما ابغض���ک منذ 
احب���ک«. این بازنویسی منجر به شیوۀ تفسیری دیگر، یعنی بسط دادن، 
می شود.  ]37[ توضیح آنچه مبهم است، با استفاده از اطالعات خارجی 
ی���خ، ج 1، ص 1142( »ی���وم الفرقان« در آیۀ  ی. طبری )تار و  ی���ا خیالپ���رداز
که در سحرگاه  41 س���ورۀ انف���ال را به جنگ پیامبر با مشرک���ان در روز بدر 

هفدهم رمضان روی داد، تفسیر می کند.

که پهنای  که بر اساس آن ،کوثر رودی است  ابن اسحاق روایتی می آورد 
آن به اندازۀ مسافت صنعا تا ایله در سرزمین شام است. ُتنگ های آب 
گردن هایی  آن ب���ه شمار، بیشت���ر از ستارگان آسمان است. پرندگان���ی با 
همچ���ون گردن شتر ب���دان وارد می شوند. در یکی از داستان های معراج 
کوثر چنین وصف شده است: »رودی  یخ، ج 1، ص 1158(  )طبری، تار

ید در دو سو«. گنبدهایی از مروار ین تر از عسل، با  سفیدتر از شیر، شیر

که داستان او در آیات 83 - 98 سورۀ کهف  تعیین مبهمات. ذوالقرنین 
کیس���ت؟ ابن اسحاق از ی���ک منبع فارسی نق���ل می کند  آم���ده  اس���ت، 
ک���ه او م���ردی مصری ب���ا نسبی یونانی اس���ت و نام او را ه���م ذکر می کند؛ 
که براس���اس آن ذوالقرنین، یک فرشته  ب���ا وجود این روایتی هم می آورد 
یه  که اسکندر بود. ابن  هشام نام دیگری نیز سراغ دارد: او اسکندر است 
ک���رد )ابن اسحاق، سی���ره، ص 197(. این نمون���ه ای از ذهن جّوال  را بن���ا 
که هیچ ی���ک از جزئی���ات قرآن را ب���دون توضیح  داستانسرای���ان اس���ت 
که در  ره���ا نساخته ان���د. سیره هدفی دیگر نی���ز دارد: شناسایی اف���رادی 
ک���ه  بخش های قرآنی  ق���رآن به آنها اشاره ش���ده است. هدف این است 
یخ صدر اسالم ثبت شود  ب���ه موقعیت ها و شرایط پیون���د داده شود و تار

)ر.ک: ادامه مقاله(. 

وایی بسط ر
کوتاه از بس���ط روایی، با عنوان پیوند قرآن ب���ا موقعیت ها را در  نمون���ه ای 
م���ورد جّدبن قی���س مشاهده می کنید. دو واژۀ مبه���م در قرآن با قراردادن 
چن���د جمل���ه در اطراف آن، ش���رح داده می شود. یک داست���ان می تواند 
گ���زارش َمعَمر  درب���اره ساخت���ار ی���ک عب���ارت قرآن���ی نیز ساخت���ه ش���ود. 
یش برای قتل  )عبدال���رزاق، ُمَصّنف، ص 389-390( درب���ارۀ توطئۀ قر
کافران با  پیامبر در شب هجرت، بسط آیۀ 30 سورۀ انفال است. »وقتی 
کشند ی���ا به قتل رسانند یا از شهر  ]مکه[  ت���و مکر می کردند تا تو را به بند 
کنن���د، آنها مکر می کنن���د و خدا نیز ب���ا آنها مکر می کن���د، و خدا  بی���رون 
یشیان در مجلس خود  که قر کران است«. در خبر آمده است  ی���ن ما بهتر
کرد. آنها دربارۀ سه  گردآمدن���د و شیطان نیز با تغیی���ر ظاهر، آنها را کمک 
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یرا باور به نامناسب بودن وجود اشعار و متون عهدینی در سیره  سازند؛ ز
عقی���ده ای رو ب���ه رش���د ب���ود )Rubin, Eye, 33-35, 227(. واردساخت���ن 
بوط به جنگ های پیامبر  گزارش ه���ای مر گسترده در  آی���ات قرآن به طور 

ی در ادامۀ مقاله(. گرفته است )ر.ک: مغاز صورت 

پیوند میان قرآن و موقعیت ها  
یک���ی از اه���داف خ���اص سی���ره، ایج���اد پیوند می���ان یک بخ���ش قرآنی 
)عمدت���ًا یک آیه( و زمانی خ���اص در زندگی پیامبر اس���ت. در متن یک 
خبر، آیۀ قرآنی می تواند انگیزه ای برای یک عملکرد باشد. آیۀ مشتمل بر 
که نحوۀ صدور آن فرمان  یک فرمان، به شدت در طلب داستانی است 
که آیۀ »و خویشاون���دان نزدیکت را انذار ده«  را توضی���ح ده���د. هنگامی  
بین« )شعراء:214( نازل شد، پیامبر عموزاده اش،  »َوَانِذر َعشیرِتَک ااَلقر
یخ، ج1، ص 1171- عل���ی ]ع[، و سایر خویشانش را بی���م داد )طبری، تار
1174(. پ���س از نزول آی���ۀ »و اما نعمت پروردگارت را بازگ���و« »َوَاّما ِبنعمۀ 
که می توانست  کس  ث« )ضحی: 11(، پیامب���ر در نهان با هر  ���َک َفَحّدِ ّبِ َر
کرد)ابن اسحاق، سیره،  کند، دربارۀ مهربانی خدا صحبت  بدو اعتماد 

 .) Ibn Isḥaq-Guillaume, 112 /157 ص

اما در بیشتر موارد، روند برعکس است: حادثه ای روی می دهد و سپس 
 see Rippin,( گویند آیه ای از قرآن نازل می شود. این موارد را سبب نزول 
 Occasions; Rubin, Eye, 226-233; Scholler, Exegetisches Denken,

کامل، عبارت  گزارش اسباب نزول  یژگی ه���ای ساختار یک  133-128( و

اس���ت از )البته نه لزومًا با این ترتیب(: اشاره به یک حادثه یا موقعیت،  
عمدت���ًا به هم���راه ذکر نام یک یا دو شخص یا مک���ان و یا اشاره به زمان؛ 
که ق���رار است نازل  که نشانگ���ر بخش هایی است  برخ���ی واژگان قرآن���ی 
شود، ی���ک صورت بن���دی مشخص مانن���د: »]سپس[ خ���دا در این باره 
ن���ازل فرمود...« ی���ا: »این آی���ه در این باره ن���ازل ش���ده ...« و سرانجام ذکر 
که نازل شده است. نمونه ای عال���ی، اما متأخر را می توانید  آی���ه یا آیاتی 
یپی���ن، صفحه 570 بیابی���د. نمونه ای از ذکر  در مقال���ه »اسب���اب نزول« ر
ی ت���ا حدودی متف���اوت این است.  اسب���اب نزول در سی���ره، با ساختار
گر فرشته بر تو نازل  کنندگان به پیامبر گفتند: ای محمد ا برخی از استهزا
وال 

َ
کرد: »َوقالوا ل می ش���ود ]...[. خدا درباره این سخنان آنها چنین وحی 

ًک«:  چرا فرشت���ه ای بر وی ف���رود نمی آید؟)انعام: 8، ابن 
َ
ی���ِه َمل

َ
 َعل

َ
ُان���ِزل

  .)Ibn Isḥaq-Guillaume, 181 /262 اسحاق، سیره، ص

کام���ل، ب���ه فراوان���ی در متون سی���ره یافت  داستان ه���ای اسب���اب ن���زول 
ی از داستان ه���ا در شکل ناقص  می ش���ود؛ ب���ا وجود این در سی���ره بسیار
ی���ا ابتدایی ه���م وج���ود دارد. برخ���ی نمونه ه���ا عبارتن���د از: سپس وحی 
ب���رای مدتی قطع ش���د؛ پیامبر نگ���ران و اندوهگین شد. آن گ���اه جبرئیل 
Ibn Isḥaq- /156 س���ورۀ والضحی را آورد ]...[)ابن اسح���اق، سیره، ص

Guillaume, 111(.  ابن اسح���اق نق���ل می کند: شخص���ی پیامبر را ساحر 

که دربارۀ تعبی���ری قرآنی ساخت���ه شده، فارغ  وقت���ی عنصری داستان���ی 
از معن���ای آن در مت���ن اصل���ی، آورده می ش���ود، صرفًا بر ی���ک جمله تأثیر 
کل، تعال���ی می بخشد. در  نمی گ���ذارد، بلک���ه داست���ان را به مثابۀ ی���ک 
 

ّ
ّبِِک ِاال ُم ُجنوَد َر

َ
داستان معراج، پیامبر با الفاظ آیۀ 31 سورۀ مدثر »َو ما َیعل

ه���و« به تعداد بی شمار فرشتگان در آسمان اشاره می کند )ابن اسحاق، 
سیره، ص 268(. در خود آیه، این عبارت اشاره به نگهبانان دوزخ دارد. 
کاهش می یاب���د، آیۀ 29  هنگامی ک���ه در مع���راج شمار نمازه���ای واجب 
ی می شود )عبدالرزاق،  « به پیامبر یادآور َدّیَ

َ
 ل

ُ
 الَقول

ُ
ل

َ
سورۀ ق »ما ُیَبّد

بوط به روز قیامت است.  که در متن قرآن، مر مصنف، 9719(؛ عبارتی 

گسترده نمی شود. پیشت���ر به روایت معمر  اما واردساخت���ن آیات خیلی 
که مبنای���ی قرآنی دارد. این  کردیم  از داست���ان توطئۀ قتل پیامب���ر اشاره 
داستان در سیرۀ ابن اسح���اق )ص 323-326( بسیار طوالنی تر است. 
بوط ب���ه شاعرنامیدن  گرفته است عب���ارت قرآنی مر ی���ک راوی تصمی���م 
که میان توطئه گران مطرح می شود،  پیامبر را بدان بیفزای���د. پیشنهادی 
این است که او را دستگیر کرده، به سرنوشت شاعرانی چون نابغه و زهیر 
که از آیۀ 30 سورۀ ط���ور »َام َیقولون  محک���وم سازند. در ای���ن سیاق است 
یحًا در  ی���َب الَمنون«  استفاده می ش���ود. البته آیه صر ُص به َر شاِع���ٌر َنَتَرّبَ
کار  ���َص« به  ّبَ داست���ان نمی آی���د، ام���ا واژگان���ی از آن، یعنی »شاع���ر« و »َتَر
که بدین ترتیب متوجه آیه نشده اند،  کسانی  م���ی رود. ابن اسحاق برای 
ک���ه خدا دربارۀ این  پ���س از پای���ان داستان، آیه را ب���ه عنوان یکی از آیاتی 
کل  که این داستان در  کامل می آورد؛ در حال���ی  کرده، به طور  روز ن���ازل 
مبنای���ی قرآن���ی دارد، ام���ا در ای���ن بخش آیات���ی از ق���رآن وارد شده است 

گرفته است(.  ی صورت  )قرآنی ساز

در ای���ن داست���ان، نوع دیگ���ری از قرآنی سازی نیز مشاه���ده می شود. نقل 
وه���ب از ای���ن داست���ان مضمون���ی اضاف���ه دارد: خداوند دیدگ���ان آنها را 
ک���ه در ص���دد قتل پیامبرن���د، نابینا می س���ازد. به نح���وی معجزه آسا آنها 
ک بر سرشان  نمی بینند که پیامبر از آنان می گذرد و حتی وقتی پیامبر خا
می پاشد،متوج���ه نمی شوند. این مضمون با شعری منسوب به علی)ع( 
کاماًل  بیان می ش���ود )وهب، پاپی���روس، ص 140-144(. نابینایی موقت 
ک���ه اندکی بعد در  ب���ا داست���ان سازگار اس���ت و زمینه ساز همین مضمون 
ماج���رای هج���رت پیامب���ر رخ می ده���د )Rubin, Hijra, 60 - 61(. در نقل 
که پیامبر در آن هنگام، ُنه آیۀ ابتدایی  ابن اسحاق بجای ذکر شعر، آمده 
گزینش ای���ن آیات تا ح���دودی نابجاست  س���ورۀ یس را خوان���ده است. 
ی���را تنه���ا آی���ۀ نه���م »َفاغَشیناهم َفُه���م ال ُیبِص���رون« مناسب این  ]39[؛ ز

موقعیت است.

ک���ه وه���ب آورده، متعل���ق ب���ه دوره ای متقدم تر باش���د، این  گ���ر متن���ی  ا
کرده است: در آن  بین ب���دان اشاره  که رو یک���ی از موارد پدیده ای است 
گونه های دیگر ادبی  ین  که آیات ق���رآن را جایگز زم���ان تمایل بر این بود 
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 َتْفِتّنی« به چه معناست؟ این 
َ

ن لّی و ال
َ

را ذکر می کند. سخن���ان او، »اْئذ
عبارات با نقلی نسبتًا مبسوط و تفصیلی - که در آن عین عبارات قرآنی 
در ده���ان جّد نهاده می ش���ود - توضیح داده می شود. جّد این سخنان 
را در چ���ه شرایطی بر زب���ان آورد؟ در این نقل، پیون���د ماجرا با غزوۀ تبوک 
تنه���ا با ذکر زن���ان رومی، فراهم می شود. خارج از این نقل، با قراردادن آن 
گسترده ت���ر غزوۀ تبوک، شواهد و مؤی���دات بیشتر فراهم  در بست���ر و زمینۀ 
می ش���ود. ظاهرًا تالش های تفسیری، پس از اش���اره به ارتباط آیۀ 49 سورۀ 
گرفته  ی است - صورت  که خود یکی از موارد قرآن ساز توبه با آن غزوه - 
ی ]در  برد اسباب نزول در تفاسیر و ]روند[ قرآنی ساز کار اس���ت. عالوه بر 
 Rippin,( یخمندساختن ق���رآن کارکرده���ای آن تار سی���ره[، یکی دیگر از 

فراه���م آوردن  و   )Occasions, p. 572

Böwer- )سسترهای زمانی آیات قرآن  
ای���ن  اس���ت.    )ing, Choronology

نکته در مسائل فقهی بسیار مهم بود 
ی  )Burton, Abrogation(، اما بسیار
که هیچ عالقه ای  از سیره نگ���اران نیز 
ب���ه فق���ه نش���ان نمی دهند، صرف���ًا به 
یخ نگاران���ه به  دلی���ل انگیزه ه���ای تار

مسئلۀ زمان نزول آیات می پردازند. 

گونه های مختلف در سیره
گونه های ادب���ی مختلف متون سیره و می���زان ارتباط  کن���ون ب���ه بررسی  ا
که  ی���ک می شود  ی���م. در موارد مختل���ف آدمی  تحر آن ب���ا ق���رآن می پرداز
کافی برای  گونه ها برشم���ارد. انگی���زۀ  تفاسی���ر قرآن���ی را نی���ز یک���ی از ای���ن 
گونه ه���ا، وجود دارد. از آنجا  برشم���ردن تفاسی���ر قرآنی در زمرۀ یکی از این 
که اهداف تفسیری در تمام سیره وجود دارد، به نظر می رسد بهتر است 
یم.  که در باال بدان اشاره رفت، بدان بپرداز گسترده تری  در چهارچوب 

داستان های پیامبران
یژگی های رسالت  که دربارۀ پیامبران و نبوت است و به تبیین و متون���ی 
 Andræ, Person( محم���د ]ص[ کمک می کند، در این عنوان می گنجد
Muhammeds, ch. I; Newby, Making, 1-32(. مق���ام محم���د ]ص[ ب���ه 

که پیشتر در قرآن  ین پیامب���ر در میان انبیای الهی  تر ین و واال عن���وان آخر
یژگی های پیامبران  کامل می شود. از سویی و تثبیت شده بود، در سیره 
یژگی های  پیشین به محمد ]ص[ نسبت داده می شود و از سوی دیگر و
ک���ار ]41[ نیاز به تفاسیر  محم���د ]ص[ بدان ها. ممکن است انگیزۀ این 
قرآن���ی باشد، اما توضیح���ات موجود در قصص و سی���ره، اغلب مطالب 
کتاب های  عهدین���ی یا پساعهدینی است یا به عب���ارت دیگر برگرفته از 
ی درب���ارۀ انبیای  آسمان���ی در معنای���ی وسیع ت���ر. داستان  ه���ای  بسی���ار
یخ  که بخش های���ی از آن در تار پیشی���ن در کت���اب المبتدأ  ابن اسحاق - 

ی شده است.   گردآور طبری )ج1، ص 86-795( باقی مانده - 

نامی���د، آن گاه می گوید: آیات 11 - 22 س���ورۀ مدثر دربارۀ او نازل شد. اما 
که آی���ات در آن موقعیت نازل شد؛ از نظ���ر محتوا هم هیچ  او نمی گوی���د 
ارتباط���ی میان این آی���ات و داستان وجود ندارد. ی���ک دشمن اتهاماتی 
توهین آمی���ز  به پیامبر وارد می س���ازد. آن گاه پیامبر پنج آیۀ نخست سورۀ 
فصل���ت را قرائ���ت می کند، آن مرد به آرام���ی  پیامبر را ت���رک می کند. این 
ک���ه پیامبر این آیات را  یرا چنین می نمایاند  ی���ک سبب نزول نیس���ت؛ ز
کرده است )اب���ن اسحاق، سیره،  پیشت���ر می دانسته و از حافظ���ه قرائت 

 .)Ibn Isḥaq-Guillaume, 132-133 /186 ص

که به دالیِل نزول  ب���ه نظر می رسد مت���ون سیره از اینکه چنین بنمایانن���د 
کمال  وحی الهی، علم دارند، اجتن���اب می کنند. مقاتل بن سلیمان در 
(، اما ]متون[ سیره به  ّنَ یرا ]...[ )اِلَ سادگ���ی می گوید: این آیه نازل شد؛ ز
گرچه همیشه  کتفا می کنند؛ ا آوردن ح���رف فی، به معنای در رابط���ه با، ا
که ای���ن الفاظ بدون هدف و غرض خاصی به  ای���ن احتمال وجود دارد 
کار رفته باشد، ]40[ اما دیدگاه های علمی  دربارۀ نقش اسباب نزول در 
سی���ره متف���اوت است. الِمنس  ظاهرًا به جز ی���ک سنت شفاهی مبهم یا 
Lam- )کک هستۀ اولیه، تمام سیره را فراهم آمده از اسباب نزول می داند 
بی���ن سی���ره را  mens, Koran and tradition, pp. 170-171(. در مقاب���ل، رو

برگیرندۀ هیچ اسباب نزولی نمی داند: ».... هیچ یک از آیات موجود  در
کرد«  در سیرۀ محمد ]ص[ را نمی توان مأخذ و منشأ اولیۀ داستان تلقی 
)Rubin, Eye,p. 227(. ای���ن دو دیدگ���اه ه���ر دو افراطی ان���د؛ ب���ا وجود این 
که  انگیزه های تفسیری در آن نمایان است؛  موارد متعددی وجود دارد 
همچنان که در مواردی هم هیچ گونه تمایل به واردساختن قرآن در متن 

ی( مشاهده نمی شود.  سیره )قرآنی ساز

ز است. وقتی قرآن به گوینده  در برخی متون، ویژگی »تعیین مبهمات« بار
گناهک���ار ناشناسی اشاره می کند، در اخب���ار سبب نزول معلوم است،  یا 
کسی است. هنگامی که راوی می گوید: »این آیه دربارۀ  این شخص چه 
فالن چیز نازل شد«، ممکن است هدف این باشد که مرتبت آن شخص 

در نظر عموم باال رود یا پایین آید )ر.ک: ادامه مقاله، فضایل صحابه(.

که اه���داف پیچیده و چندگان���ه ای دارد،  یک���ی از م���وارد اسباب ن���زول 
که مقدم���ات این نب���رد فراهم  ب���وط به غ���زوۀ تب���وک اس���ت. در زمانی  مر
که آی���ا دوست دارد ب���ا رومیان  می ش���د، پیامب���ر از جّدبن قی���س پرسی���د 
بجنگ���د؟ جّد پاسخ داد: آیا ممکن اس���ت به من اجازه دهید در مدینه 
که من به زنان  بمان���م و مرا بدین امر تشویق نکنید؛ چون همه می دانند 
گر زنان روم���ی  را ببینم نتوانم خود  که ا بسی���ار عالق���ه دارم و بی���م آن دارم 
ن لّی ِ 

َ
 اْئذ

ُ
ن یُق���ول کن���م. دربارۀ او این آیه ن���ازل شد: »َو ِمْنُهم ّمَ کنت���رل  را 

Ibn Isḥaq- / َتْفِتّن���ی...« )توب���ه:49؛ اب���ن اسحاق، سی���ره، ص 894؛ 
َ

َو ال
Guillaume, 602-603(. ای���ن آی���ه پی���ش از ای���ن ماجرا وج���ود داشت. در 

کیست؟ مفسر نام او   »
ُ

ن یُقول اینج���ا سه پرسش پیش می آید: مراد از »ّمَ

مراد ما از »اسناد مکتوب«، متوین 
است که چننی یم نمایند. این 
مسئله که آیا چننی متون مکتویب 
وجود داشته یا خری، مسئله و 
دغدغۀ ما نیست. در متون سریه 
اسناد گونه گوین را  یم توان یافت. 
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پیامب���ران پیشی���ن آورده ان���د )cf. Exodus 3:11, 4:13; Jonah 1:2-3 و نیز 
ر.ك: صافات:140(.

یژگی های پیامبران در قالبی ع���ام بیان می شود. اغلب  گ���اه و در سیره، 
یش���ه در مطال���ب عهدین یا ق���رآن دارد؛ ب���رای نمونه این  ای���ن مطالب ر
که »همۀ پیامبران چوپ���ان بودند«)ابن اسحاق، سیره، ص106/ سخن 
Ibn Isḥaq-Guillaum,72 (. درب���ارۀ موس���ی در ق���رآن )قصص: 28-22(، 

ی  ابراهی���م، اسحاق و یعقوب، همچنین موس���ی و داوود و به نحو مجاز
که از او با تعبیر چوپان خوب )the good shephered( یاد  دربارۀ مسیح - 

 .)John 10:11, 14( می شود - در عهدین صدق می کند

که هیچ پیامبری جز ب���ا اختیار خود از دنی���ا نمی رود )ان  ام���ا این نکت���ه 
 Ibn/1008 اهلل ل���م یقبض نبیا حت���ی یخیره( )اب���ن اسحاق، سی���ره، ص
Isḥaq-Guillaum, 680( فق���ط در م���ورد محم���د ]ص[ ص���دق می کن���د. 

یس به مکانی فرازمند رفته  برخ���ی پیامبران به طور ع���ادی نمرده اند. ادر
ی���م: 57(. در عهدین اینوک، موس���ی و ایالیجا به مکانی رفیع  است )مر
ب���رده شده ان���د. عیسی احیا و آن گ���اه به آسمان برده ش���ده است. در آیۀ 
144 سورۀ آل عمران احتمال مرگ پیامبر مطرح می شود، اما افسانه های 
اسالم���ی  در این موض���وع نیز مسیر خ���ود را طی می کند.  ب���ر این اساس، 
پیامب���ر  می���ان زنده مان���دن یا رفتن ب���ه سوی رفی���ق اعل���ی )ر.ک: نساء: 
Ibn Isḥaq-/1000 ،69( در بهش���ت مخی���ر می شود)ابن اسح���اق، سی���ره

Guillaum, 678, 682(. ب���ا ای���ن حال ت���الش می شود م���رگ پیامبر مانند 

کوه سینا )اب���ن اسحاق، سیره،  چه���ل روز غیبت موسی و اقام���ت او در 
ص Ibn Isḥaq-Guillaum, 682/1012( نمایانده شود. ]42[

معج���زات در داست���ان بیشتر پیامب���ران در قرآن، نق���ش دارد؛ اما در مورد 
کم به معجزات اشاره می ش���ود. برخی از معجزات  محم���د ]ص[ بسیار 
ک���ه در ق���رآن بدان ها اش���اره شده، مانن���د دخال���ت فرشتگان در  پیامب���ر 
جن���گ بدر و حنی���ن، در سیره به تفصیل بیان شده اس���ت؛ عالوه بر این 
که برای پیامبر یا توسط او  مت���ون سیره از نسبت دادن معجزات بیشتری 
)Andræ, Person Muhammeds, 46-68( روی داده، مانن���د سخن گفتن 
ک���ه به حرک���ت درآمدند و  یزه ه���ا و درخت���ان ب���ا ایش���ان، درختانی  سنگر
جایش���ان را تغییر دادن���د، ازدیاد غذا و آب، شفابخشی���دن، پی بردن به 
ُکشتی ابایی  ی غیرمنتظ���ره در مسابق���ۀ  مسمومی���ت غذا و حت���ی پیروز
ندارند)ابن اسحاق، سیره، Ibn Isḥaq-Guillaum, 178/258(. ابن سعد 
)طبق���ات، ج 1، ص 96-135( این نشانه ه���ای نبوت را در فصلی مجزا 
ی ) صحیح، مناق���ب، ص 25( نیز مجموعه ای  گ���ردآورده است. بخ���ار
گونۀ  مختص���ر از آنها فراه���م آورده است. بعدها این نشانه ه���ا خود یک 
 cf.( یر درآمد ئل النبوة به رشتۀ تحر ی با عنوان دال ادبی خاص شد و آثار

 . )Kister, Sira, p. 355

که چگون���ه موضوعات  ی���ادی می تواند نمایانگ���ر این باشد  نمونه ه���ای ز
یخته می شد.  ادبی موجود برای انطباق با محمد ]ص[ در قالبی جدید ر
بش���ارت مسیح به ظه���ور یک منجی ی���ا روح الق���دس )John, 15: 26( در 
Ibn Isḥaq- /150 سیره بر محمد منطبق می شود )ابن اسحاق، سیره، ص
ک���ه ب���ه مادر محمد)ص( به هنگ���ام بارداری  Guillaum, 104 (. الهام���ی  

می ش���ود، بی شباه���ت ب���ه الهام به م���ادر مسی���ح نیست )اب���ن اسحاق، 
سی���ره، ص Luke I: 26-38; Ibn Isḥaq-Guillaum, 69/102  ( اینه���ا تنه���ا 
نمونه های���ی جزئی است؛ ام���ا الهامات، موضوعی اصل���ی در متون سیره 
است؛ موضوعی که روبین  )Eye, 21-43( آن را مطالعه کرده  است. گفته 
گاه بودند.  می ش���ود  یهودیان و مسیحیان پیش ت���ر، از تولد محمد ]ص[ آ
آنه���ا بایس���ت در کتاب ه���ای آسمانی خ���ود دربارۀ آمدن محم���د ]ص[ و 
اوص���اف او مطالبی خوانده باشند؛ بنابرای���ن می توانستند او را به هنگام 
که  کودکی بشناسند. متون عهدینی 
یهودیان و مسیحیان به آمدن مسیح 
ک���رده بودند،  ی���ا روح الق���دس تفسی���ر 
که  کن���ون به نح���وی تفسی���ر می شد  ا
اش���اره ب���ه محم���د ]ص[ باش���د ) ابن 

سعد، طبقات، ج2، ص 87، 89(.

ن���زد  ]ص[  محم���د  ک���ه  هنگام���ی  
ب���ه نح���و  ب���ه س���ر می ب���رد،  دای���ه اش 
شگفت انگی���زی رش���د می ک���رد )ابن 
Ibn Isḥaq- /105 اسحاق، سیره، ص

یژگی منحصر ب���ه او نبود. در  Guillaum,71 ( و در می���ان پیامب���ران ای���ن و

که  یادی وج���ود دارد  کودکی مسی���ح، موارد ز بوط ب���ه دوران  اناجی���ل مر
کی از رشد نامتعارف مسیح است.  حا

موض���وع معراج محم���د ]ص[، )ابن اسح���اق، سی���ره، ص 271-263/ 
Ibn Isḥaq-Guillaum,181-187 ( ممک���ن اس���ت الهام گرفت���ه از آی���ات 90 

- 93 س���ورۀ اسراء باش���د )Sells, Ascension, 177(، اما خود داستان در 
گرفته  ینه از نقل ه���ای مسیحی، یهودی و پارس���ی قرار  می���ان سنت���ی دیر
اس���ت. برخی جزئی���ات آن ی���ادآور متونی خاص اس���ت؛ مانند ماجرای 
ک���ه  بخش هایی از آپوکالیپس پولس4 و متنی به فارسی  عذاب در دوزخ 

یراف نامه5 را به خاطر می آورد.  میانه،َارداو

امتن���اع نخستی���ِن محم���د ]ص[ از قرائ���ت، هنگامی که جبرئی���ل در غار 
ی از  که  بسی���ار ح���راء، وح���ی را برای���ش آورد، مشاب���ه عذرهای���ی اس���ت 

ز نوشته  ز رستاخیز و پاداش و جزا در آن رو بارۀ رو كه توسط سنت پولس در  4. بخشی از عهد جدید 
شده است )م.(.

كه داستان سف���ر یكی از  یراف نام���ه،  یك���ی از مت���ون دین���ی زرتشتی اس���ت  یرازنام���ه ی���ا ارداو  5. اردا و
زخ را  ر به جهان دیگر و مشاهدۀ بهشت و دو یا و تحت تأثیر م���وادی سكرآو قدیس���ان زرتشتی در رو
ین  رۀ حی���ات این قدیس را زمان آخر كتاب، دو بازگ���و می كن���د. پژوهشگران  براساس تحلیل متن 

كتاب را قرن سوم هجری دانسته اند )م.(. ین  پادشاه ساسانی و زمان تدو

متون سریه نه تهنا به زندیگ 
پیامرب، بلکه به زندیگ صحابۀ 

ایشان که خنستنی جامعۀ اسالیم 
 را تشکیل یم دادند نزی اهمیت 

یم دهد. سریه عالوه بر اینکه 
مأخذی برای نسب شنایس و 

فهرسیت از نام این صحابه است، 
حاوی گزارش های متعدد دربارۀ 

کارهای آنها هم هست.
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گزارشی از ی���ک نبرد است.  آمی���زه ای از هم���ۀ مآخذ است، ام���ا در اصل 
در ای���ن اخب���ار اشع���ار به چش���م می خورد و ظاه���رًا خیل���ی زود عناصری 
ی و مدد فرشتگان  قرآن���ی به آن وارد شده است؛ مانند: وعدۀ الهی، یار
نبردکنن���ده، حمای���ت شیط���ان از دشمن���ان. ]43[ پ���س از آن متن های 
که در این باره  ی است  متعدد آورده می شود. یک���ی از این متون، اشعار
گزارش  کرد در مرحله های اولیه به متن  ی شده و می توان تص���ور  گردآور
وارد شده است. همچنی���ن فهرستی از نام افراد شرکت کننده در جنگ 
گ���زارش اصلی،  یب���ًا بالفاصل���ه پ���س از  و شه���دا آورده ش���ده اس���ت. تقر
ی���ادی از سورۀ انفال  که در آن آیات ز مجموع���ه ای از آیات قرآن می آی���د 
ب���ر این نبرد تطبی���ق داده می شود. در این بخش داست���ان جنگ بدر در 
کمابیش به  ک���ه  پرت���وی آیات ق���رآن بازگو می ش���ود. آیاتی از س���ورۀ انفال 
طور تصادف���ی انتخاب شده اند، آیه به آیه بر جزئیات جنگ بدر تطبیق 
داده می ش���ود)Wansbrough, Sectarian milieu, 25-31(. ای���ن یک���ی از 
ی واقدی این  ی )quranization( است. در مغ���از نمونه ه���ای قرآنی س���از
ی،ص 119- گزارش اصلی نبرد آمده است )واقدی، مغاز آیات در خود 

یبًا  که تقر گرچه بخشی مج���زا دربارۀ سورۀ انفال آورده می شود  128(؛، ا
که در این بخش  زائ���د است. شاید تنها دلیل آوردن این آیات آن باشد 
Wansbrough, Sec-ی، ص 131-138؛ 6  )واقدی، مغاز تررار داشته اس
ی  ی از داستان های مغاز tarian milieu, 25-31(. ای���ن الگو را در بسی���ار

یظ���ه و بنی نضی���ر می توان  مفص���ل، مانن���د غ���زوۀ اح���د، خن���دق، بنی قر
ک���رد. در مورد ه���ر یک سوره ای خ���اص نازل ش���ده است؛ اما  مشاه���ده 
گزارش  که  گ���اه آیات ق���رآن خود منشأ وقوع ی���ک نبرد است؛ همان ط���ور 
ابن اسح���اق از نبرد علیه قبیلۀ یهودی بنی قیُنقاع چنین است )مائده: 
مت���ون  در  حت���ی    .)  Schöller, Exegetisches Denken, 232 51-58؛ 
 )Von Mžik(  یك کرد. فان ز ی نیز می توان تأثیر عهدین را مشاهده  مغاز
گیِدئون7 در عهدین و عناصری خاص در  ب���ه شباهت ها میان داستان 
گروهی 300 نفره  ی  کرده است. ه���ر دو، پیروز داست���ان جنگ بدر اشاره 
ی و مدد الهی  ب���ر دشمنان���ی مخوف را بازگفته ان���د. در هر دو مورد از ی���ار
یای یکی از افراد دشمن، پیش بینی  سخ���ن رفته و شکست دشمن با رؤ
 Ibn /516 ،506 ،429-428 ش���ده اس���ت )اب���ن اسح���اق، سی���ره، ص

 .)Isḥaq – Guillaume, 290-291, 336, 340; Jones, Dream

ی���ن نکته، اینکه مت���ون مختلف  کم اهمیت تر ی���ن اما ن���ه  سرانج���ام آخر
Exegetisches Denken, 241-( ی می توانند بر هم تأثیر نهند. شول���ر مغ���از

249( نش���ان داده است واقدی در نقل داستان بنی قیُنقاع، عناصری را 

گرفته است.  بوط به اخراج سایر قبایل یهود وام  از اخبار مر

كرده، این آیات  كه واقدی استف���اده  ك���ه در این بخش از منبعی  یسنده این باشد   6. شای���د م���راد نو
گ���زارش نبرد وارد ساخته، ای���ن بخش را هم  وج���ود داشت���ه و او بی توج���ه به اینكه آی���ات را در متن 

رده است )م.(. آو
كت���اب مقدس عبری آمده  ك���ه داستان او در كتاب پادشاهان،   7. یك���ی از پادشاه���ان بنی اسرائیل 

است. )م.(.

ی مغاز
ی را می توان ب���رای منابع  گفته ش���د، واژۀ مغ���از ک���ه در ابتدا  هم���ان طور 
کار ب���رد. در اینجا معنایی خ���اص از این واژه مورد  سی���ره به طورکل���ی، به 
نظر ماس���ت: داستان هایی دربارۀ یورش ها، نبرده���ا و اقدامات نظامی  
see Faiz- کرد یا خ���ود در آنها حضور داش���ت  )����ه پیامب���ر سازمان دهی 
 er, Expeditions, and its bibliography; M. Hinds, Maghazi; Duri,

Rise; index. S. v. Maghazi; Jones, Maghazi(. ای���ن داستان ها از تنوع 

یق  کشتن یک شخ���ص از طر ی���ادی برخوردارن���د و از اقدام���ات ب���رای  ز
کوچ���ک ت���ا اقداماتی ب���ا ابع���اد قابل توج���ه را شام���ل می شود.  یورش���ی 
ی واقدی  کتاب مغ���از ی، سی���رۀ ابن اسح���اق و  ی���ن مناب���ع مغ���از مهم تر
کنند؛  یخی را رعایت  کرده اند ترتیب���ی تار است. ه���ر دو نویسنده تالش 
ک���ه موسی بن عقبه ظاهرًا در این صدد ب���ود، اما هیچ جدول  همان ط���ور 
 Schoeler, Exegetisches Denken,( زمانی موثقی، قاب���ل اثبات نیس���ت
ی اجمالی ب���ر اخبار تمام نبردها  Jones, Chronology ;229-215(. م���رور

کتاب پیامبر در مدینه، اث���ر مونتگمری وات،  و مناب���ع آنها را می ت���وان در 
ی در اصل  یژه صفح���ات 339 - 343 یاف���ت. داستان های مغ���از ب���ه و
هی���چ پیوندی با قرآن نداشتند و در واقع استمرار داستان های نبردهای 
قبیل���ه ای )ای���ام الع���رب( در دورۀ پیش از اسالم بودن���د. در داستان های 
ی اولی���ه و اصی���ل، شعر با نث���ر آمیخته ش���ده بود. ای���ن داستان ها  مغ���از
مشتمل بر نام افراد شرکت کننده در نبرد و قهرمانان، نام مکان های نبرد 
گاه زم���ان و پیامدهای جنگ ها ب���ود؛ اما چنین  زات و  و توصی���ف مب���ار

که عقیده در آنها نقشی ندارد، در سیره وجود ندارد.  داستان هایی 

ی���ة حمزة ال���ی سیف البح���ر، اع���زام حمزه ب���ه سیف البحر  داست���ان سر
ک���ه تب���ادل اشع���ار در آن نقشی اصلی ایف���ا می کند  در ناحی���ۀ عی���ص - 
 -)Ibn Isḥaq-Guillaum, 283-285/421-419 سی���ره،  اسح���اق،  )اب���ن 
ی قدیمی  دارد، ام���ا شعر متأثر از واژگان قرآن���ی است. در اخبار  ساخت���ار
کوت���اِه نبرد مشه���ور به غزوۀ السوی���ق، اشعار بعد از داست���ان می آید )ابن 
 Ibnی���خ، ج 1، ص 1365؛ اسح���اق، سی���ره، ص 453-454؛ طبری، تار
Isḥaq-Guillaum, 361-362(.  اشعار در دو مأخذ، یعنی سیرۀ ابن اسحاق 

ک���ه اشعار قابل  ی���خ طب���ری، متفاوت است. ظاه���رًا باور بر این بوده  و تار
ی را  ی، 181-182( تنه���ا دو بیت از اشعار جابجایی اند. واق���دی )مغاز
ک���ه ابن اسح���اق آورده، ذکر می کن���د. هرچه منبع متأخرت���ر باشد، میزان 
یه ها، آیه ای  کمتر است. در پایان داست���ان یکی دیگر از سر اشع���ار در آن 
که معلوم است در مرحله ای ثانویه به متن افزوده شده  قرآنی ذکر ش���ده 
که  اس���ت. داست���ان در قالب ی���ک اسباب ن���زول است. آن گ���اه شعری 
ی���ه سروده ش���ده، می آید )ابن اسحاق، سی���ره، ص 642- درب���ارۀ آن سر

 .)Ibn Isḥaq-Guillaum, 429-433/648

گزارش های طوالنی نیز تکرار می شود. اخبار جنگ  این الگو در اخب���ار و 
  )Ibn Isḥaq-Guillaum289-360بدر)اب���ن اسح���اق، سی���ره، 427-539؛
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خطابه ها
در مت���ون سیره بیانات و خطبه های پیامبر در موقعیت های مهم، مانند 
نخستی���ن خطبۀ پیامبر در مدینه )اب���ن اسحاق، سیره، ص40/3-341 
کعب���ه  کن���ار درب  Ibn Isḥaq-Guillaume, 230-231(، خطب���ۀ ایش���ان در 

 Ibn Isḥaq-Guillaume, /821 پ���س از فتح مکه )ابن اسحاق، سیره، ص
553(  و ب���ه هنگام حج���ة الوداع )ابن اسحاق، سی���ره، ص 969-968/

خطبه ه���ا  ای���ن  می ش���ود.  یاف���ت   Ibn Isḥaq-Guillaume, 650-651) I

که  اشارات قرآنی  آمی���زه ای از فرامین و مواعظی در اسلوب قصه اس���ت 
ینت داده است.  برخ���ی سخنان افراد دیگر نیز ثبت  و ذک���ر آیات آن را ز
ش���ده است؛ مانند سخنان عباس، عموی پیامبر، در بیعت عقبه )ابن 
سخن���ان  و   Ibn Isḥaq-Guillaume, 203(  /296 ص  سی���ره،  اسح���اق، 
بن ابیطالب در دربار نجاشی )ابن اسحاق، سیره، ص  269-268  جعفر
کارک���ردی شبی���ه شعر و  / Ibn Isḥaq-Guillaume, 650-651(. خطابه ه���ا 
در برخ���ی م���وارد مانند سن���د دارن���د؛ خطابه ها توجه را جل���ب می کند و 
 Wansbrough, Sectarian( کیدی است بر اهمیت آنچه بیان می شود تأ

 .)milieu, p. 38

اسناد مکتوب
ک���ه چنی���ن می نمایند. این  م���راد م���ا از »اسناد مکت���وب«، متونی است 
که آیا چنین متون مکتوبی وجود داشته یا خیر، مسئله و دغدغۀ  مسئله 

گونه گونی را  می توان یافت:  ما نیست. در متون سیره اسناد 

عهدنامه ه���ا: »عهدنامۀ مدینه« )ابن اسح���اق، سیره، ص 341-344/ 
»محم���د  می���ان  اس���ت  پیمان���ی    .)Ibn Isḥaq-Guillaume, 231-233

که از آنان  یش و یث���رب و هر کس  رس���ول خ���دا« و »مؤمنان و مسلمانان قر
که  تبعیت می کند یا بدان ه���ا می پیوندد و به همراه آنها پیکار می کند« 
که انسجام متنی آن  بر می گیرد. این عهدنام���ه  گروه ه���ای یه���ود را نیز در
کهن قلمداد می کنند.  بحث برانگی���ز باقی مانده است را عمومًا بسی���ار 
در ای���ن عهدنام���ه هی���چ اش���اره ای به ق���رآن یاف���ت نمی ش���ود و موضعی 
که جزئی از جامعه )امۀ( بودند -  واقع گرایانه به قبایل یه���ودی مدینه - 
گرایش غالب در داستان های سیره دشمنی با یهود  که  دارد؛ در حال���ی 
است و این داستان ها سرش���ار از ارجاعات و ارتباطات درون متنی اند. 
یق  که از طر یظ���ه، بنی قینقاع(  ن���ام سه قبیلۀ یه���ودی )بنی نضیر، بنی قر
سی���ره در سن���ت اسالمی کام���اًل مشه���ور شده ان���د، در این سن���د نیامده 
Humphreys, Islamic history, 92-98 with bibliography; Ru- )سس���ت 

bin, Constitution(. مت���ن صلحنام���ۀ حدیبیه )ابن اسحاق، سیره، ص 

کامل آمده  Ibn Isḥaq-Guillaume, 504-505  /748-747( ه���م به طور 
است. پیمان با قبایل مختلف اغلب در متن نامه ها آمده است. 

کمان؛ قبای���ل عرب، فرمانروای���ان خارجی و دیگران  مکاتب���ات پیامبر با حا
 /486-475 و   346-336 14،ص���ص  ج  مصن���ف،  )ابن ابی شب���ه، 

شعر  
ک���ه هیچ پیون���دی با ق���رآن ن���دارد، شعر است  یک���ی ن���وع ادب���ی در سیره 
Horovitz, Einlagen; Kister, Sirah. 357-361; Wansbrough, Sectar-(

ian milieu, 32-39(. از قدی���م داستانسرای���ان شعر و نثر را در قصه هایشان 

ب���ه ه���م می آمیختند. راویان اخب���ار سیره این روش را ادام���ه دادند. شعر 
کم اهمیت  ک���الم،  کارک���ردی مانن���د آن نوع بیانات داش���ت: با تغییر نوع 
کید بر لحظه ای حس���اس مخاطب را جذب  جل���وه دادن یک نکت���ه و تأ
کشته شدن آنها، فرصتی  می کرد. در اخبار سیره قهرمانان در حال نبرد یا 
ب���رای بدیهه سرایی فراهم می آورد: از اشع���اری در معرفی و ستودن خود، 
گرفته ت���ا مرثیه های  هج���و و مذم���ت دشمن یا بیان آهنگی���ن اعتقادات 
کشته شدگان. این اشعار اغلب در مرتبه ای نازل قرار  جانسوز خویشان بر 
دارن���د و ب���ه شاعرانی گمنام نسبت داده می شون���د. اشعار حتی بیشتر از 
  .)Arafat, Early critics( بخش های اخبار در سیره، نقد شدید می شدند

در م���وارد بسی���ار اشعار جزنی جدایی ناپذی���ر از گزارش های سیره است نه 
الحاقات���ی به سیره که ح���ذف آن به داستان یا خبر آسیبی وارد نمی سازد 
)Wansbrough, Sectarian milieu, 38-39؛ ی���ک نمون���ۀ مهم را بنگرید در: 
 )Ibn Isḥaq-Guillaume, 100-103 /149-144 اب���ن اسح���اق، سی���ره، ص
البته شعر برای مسلمانان صدر اسالم بی مشکل نبود؛ چون قرآن به شدت 
گرفته ب���ود )شعراء: 224-226/ طور: 29-30(. داستان  در برابر آن موضع 
کعب بن زهی���ر تازه مسلمان، سروده بود  که  تمجید پیامب���ر از شعری بلند 
 Ibn Isḥaq-Guillaume, 597-601 ابن اسحاق، سیره، ص 887-892/؛(
Zwettler, The Poet( ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به شعری است که 

فرمان اسالم مبنی بر تحریک نکردن دشمنی های قبیله ای، در آن تجلی 
یافت���ه است. در متون سیره توجۀ شایانی به اشعار حّسان بن ثابت )م. ح. 
50( مرثیه س���را و مدیحه س���رای پیامبر می شود  )ابن اسح���اق، سیره، ص 
Ibn Isḥaq- Guillaume, 689-690 /1022-1026 و ضمائ���م ه���ر دو منب���ع(. 
]44[  بسی���اری امروزه اشعار منسوب به وی را جعلی می دانند. نظر قرآن 
نسبت به شع���ر و همچنین مرجعیت روزافزون ق���رآن به طورکلی، موجب 
کاه���ش و به کارگیری  ش���د ط���ی سال ها استف���اده از شع���ر در متون سی���ره 
گفته  که  آیات قرآن افزایش یاب���د )Rubin, Eye, pp.121, 227(. همان طور 
بوط را پ���س از اخبار مفصل جنگ ها قرار  ش���د، ابن اسحاق تمام اشعار مر
گزارش ه���ای طوالنی و الح���اق آیات قرآن  می ده���د. شاید بازنگ���ری این 
بدان ه���ا )ر.ک: بخ���ش قبل مقال���ه(، قب���اًل در منابع و مآخ���ذ ابن اسحاق 
ک���ه او بتواند اشعار را در جای اصلی  گرفته بوده و غیرممکن بود  ص���ورت 
ک���ه ابن اسحاق خود  و اولیه ش���ان قرار دهد. ای���ن احتمال هم وجود دارد 
احس���اس کرده بهتر است این اشعار را در جای کم اهمیت تری قرار دهد. 
برای دیدن نمونه ای از جایگزینی اشعار با آیات قرآن در تحریرهای بعدی 
ی���ک خبر، بخ���ش »قرآنی س���ازی« و دربارۀ استف���اده از اشع���ار جاهلی در 

تفاسیر قرآن، به بخش »تفسیر قرآن« همین مقاله بنگرید.  
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ین حالت تا َمَعد اسطوره ای مشخص سازند. برجستۀ عرب و در بهتر

که  سیره نویس���ان ای���ن شیوه را ادام���ه دادند. هدف اصلی آنه���ا این بود 
ک���ان وی را نشان دهند.  ک���ی و خل���وص دودمان پیامب���ر و شرافت نیا پا
 .) Ibn Isḥaq- Guillaume, 3 /3 ابن اسح���اق )ابن اسحاق، سی���ره، ص
نس���ب پیامبر را از سوی پدر فراتر از معد می برد. حدود نیمی  از نام هایی 
بی است؛ اما نام های فرات���ر از معد، عهدینی است  ک���ه ذکر می کن���د، عر
ی���خ، ج1، ص1113-1123؛ Genesis 5 and 11:10-32(. این  ) طب���ری، تار
یخ نج���ات اسالمی،  اف���راد پیامبر را ب���ه شخصیت ه���ای  برجسته در تار
 مانن���د اسماعیل، ابراهیم، نوح و آدم پیوند می دهند و بدین ترتیب این 
ین حلق���ه از زنجی���رۀ پیامبران است،  ک���ه محمد ]ص[ آخر آم���وزۀ قرآنی 
تبیین می ش���ود. نسب شناسی پیامبر در سی���رۀ ابن اسحاق یادآور ]46[ 
نسب عیس���ی در ابتدای عهد جدید است: عیس���ی مسیح پسر داوود، 

 .)Mattew, 1:1-17(که 42 نام به ترتیب آورده می شود پسر ابراهیم 

آوردن فهرستی از نام های پیامبران پیشین از آدم تا محمد ]ص[، با ذکر 
کانش���ان، در واق���ع نوعی  نس���ب و نیا
نسب شناسی معن���وی محمد ]ص[ 
است. بدین ترتیب نوعی رابطه میان 
محمد ]ص[ و پیامبران قبلی، بدون 
ادعای رابطۀ خونی اثبات می شود.  

و  مفص���ل  نسب شناسی ه���ای 
بی پایانی از پیامبران پیشن به  ویژه در 
یخ طبری و طبقات ابن سعد وجود  تار
دارد که ربطی با محمد ]ص[ ندارند. 

ای���ن موارد قطعًا متأثر از عهدین است. از س���وی دیگر روایات متعدد ذکر 
که قرآن از  نام ه���ای عهدینی در نسب شناس���ی پیامبر را با این است���دالل 
کان پیامبر نامی  نبرده است، مورد نقد قرار داده اند و در برخی روایات  نیا
بی خال���ص جایگزی���ن نام ه���ای عهدینی ش���ده است  ه���م نام ه���ای عر
)ابن سع���د، طبق���ات، ج1، فص���ل 1، ص27-29(. نسب شناسی های���ی 
ک���ه متأثر از عهدین نیست، وج���ود دارد. روایاتی   ه���م از پ���در و مادر پیامبر 
ک���ه از سوی م���ادر پیامبر از دودم���ان ایشان  متع���دد از بانوان���ی نام می برد 
محسوب می شوند )ابن سعد، طبقات، ج1، فصل 1، ص 30-36(. همۀ 
آنه���ا عرب های خالص اند. ای���ن بانوان بیش از صد زن از قبایل مختلف 
عرب اند. ظاهرًا هدف این بوده که پیوند وثیق پیامبر با همۀ قبایل عرب 

بی بکاهد.  را نشان دهد؛ همچنین از تأثیر فراوان روایات غیرعر

که به سیره  گسترده درباره صحابه و همسران پیامبر  نسب شناسی های 
راه یافت���ه نی���ز ربطی به عهدین ن���دارد. هدف در ای���ن نسب شناسی ها، 
نش���ان دادن شرافت این اف���راد و نیز پیوند آنها ب���ا پیامبر است و اهدافی 

مشابه متون »فضایل« دارد. 

ی���خ  ابن سع���د، طبق���ات، ج 2، ص15-38/ در سی���رۀ ابن اسح���اق و تار
Hamidul- /کنده در جاهای مختلف ی واقدی به طور پرا مغاز  بب���ری و
بیشت���ر  در   .)lah, Documents; Sperber, Schreiben Muḥammads

ای���ن نامه ه���ا اشاره ای به قرآن نش���ده است تنها م���وارد استثنای شایان 
یخ، ج 1،  توج���ه نامه ه���ای پیامبر ب���ه امپراتور حبش���ه و ایران )طب���ری، تار
ص1569-1571( و پیامب���ر دروغی���ن، مسیلمه، اس���ت. احتمال اینکه 

کهن باشند، اندک است.   نامه های مشتمل بر اشارات قرآنی 

فهرست ه���ا :مت���ون سی���ره مشتمل ب���ر فهرست های���ی اس���ت. بیشتر این 
فهرست ه���ا نام افراد متعدد است؛ مانند ن���ام نخستین ایمان آورندگان 
نبرده���ای  کشته شدگ���ان  جنگ ه���ا،  در  شرکت کنندگ���ان  اس���الم،  ب���ه 
مختل���ف )از هر دو طرف(، ن���ام مهاجران به حبش���ه و مدینه، همچنین 
ک���ه از حبش���ه بازگشتند ی���ا در آن سرزمی���ن از دنی���ا رفتند،  کسان���ی  ن���ام 
که نزد  ک���رات خاص، ن���ام افراد قبایل خ���اص  شرکت کنندگ���ان در مذا
ک���ه سهمی  از غنایم بردند. احتم���ااًل این فهرست ها  پیامب���ر آمدند، آنان 
از روی اسن���اد دولتی استنساخ ش���ده است. این اطالعات در دستگاه 
برد مهمی داشت، و آن تعیی���ن منزلت هر فرد و فرزندان او  کار حکوم���ت 
یدگان جامعۀ اسالم���ی« بود و میزان سهمی   در قی���اس با »خ���واص و برگز
 .)Duri, Diwan, Puin, Diwan( که ب���ه او تعلق می گرف���ت از بیت الم���ال 
نق���ش این فهرست ه���ا در سی���ره، در ارتباط ب���ا بحث »فضای���ل« )ر.ک: 
که در  کس���ب وجهه و اعتب���ار صحابی بودن  ادام���ه مقاله( است؛ یعنی 
ی صرف  یخ نگار سی���ره بدان اشاره می شود. بخش های���ی را می توان تار
ک���ه به بررس���ی اقدامات نظام���ی  پیامبر اختص���اص دارد )ابن  دانس���ت 
اسح���اق، سی���ره، ص 272-273؛ اب���ن سع���د، طبق���ات، ج 2، فصل 1، 

 )Ibn Isḥaq- Guillaume, 659-6601-2؛

ی از فهرست ه���ای موج���ود در سیره به لحاظ ماهی���ت، ربطی به  بسی���ار
عهدی���ن ن���دارد؛ ام���ا موارد استثن���ا هم وج���ود دارد: شم���ردن دوازده تن 
ی عیس���ی )ع( در پیوند است )ابن  از رهب���ران انص���ار با دوازده تن ح���وار
اسح���اق، سی���ره، ص Ibn Isḥaq- Guillaume, 204 /299 (. توصی���ف 
که محمد ]ص[ برای مهاجرت به مدینه انتخاب  مسیری غیرعادی ای 
کرد، ممکن اس���ت الهام گرفته از فهرست مکان های توقف بنی اسرائیل 

به هنگام خروج از مصر باشد. 

نسب شناسی
در جامع���ۀ قبیل���ه ای ع���رب، نسب شناسی، با وج���ود اینک���ه پیوسته با 
ی  یخ نگار افسان���ه آمیخت���ه بوده، هم���واره در عالی���ق و دغدغه ه���ای تار
 Rosenthal, Nasab; id, Historiography,(نق���ش اصل���ی را ایف���ا می ک���رد
95-100; Duri, Rise, 41-42, 50-54; Kister, Sirah, 361-362; Noth/

Conrad, Historical Tradition, 37-38(. در نسب شناسی هدف اصلی 

کانش از خاندان های  ی���ن نیا که نس���ب یک شخص را تا دورتر ای���ن بود 

گزارش های سریه نه اخبار 
مأموران امنییت است و نه اخبار 
شاهدان عیین، و نه نسخه ای از 
آچنه گفته شده، بلکه اخباری 
است در قالیب متناسب با 
الگوهای ادیب - که در دوره ای 
نسبتًا طوالین تثبیت شده بود - 
رخیته شده است.
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Isḥaq-Guillaume, 287;Watt, Medina, 6 (.  در مقاب���ل، برخ���ی اخب���ار بر 

که خ���ون خود را  کید دارن���د که سعد نخستی���ن کسی بود  ای���ن نکت���ه تأ
کرد )ابن اسحاق، سیره، ص Ibn Isḥaq- Guillaume, 118 /166( و  نث���ار 
اولین کسی بود که در راه اسالم تیر افکند )ابن اسحاق، سیره، ص 416؛ 
 Ibn Isḥaq-Guillaume,  ی، 10؛ یخ، جw 1267 ،1؛ واقدی، مغاز طبری، تار
ی در مدح سعد است یا تالشی برای  گزارش ها صرفًا اخبار 281;(.  آیا این 

که بر شهرت او افتاده است؟ به هر صورت، این مثال  ک کردن لکه ای  پا
نش���ان می دهد چگونه مت���ون سیره می توانن���د در دادن شهرت منفی یا 
یکردهای بسیار مختلفی  مثبت به یک صحابی نقش داشته باشند. رو
ین صحابه، خلفای نخست، وجود دارد.  در سیره نسبت ب���ه برجسته تر
کرده اند دیدگاه های خود را در قالب  هم طرفداران و هم مخالفان تالش 
بوط به هنگامی که پیامبر در  گون بیان کنند؛ مانن���د اخبار مر گونا اخب���ار 
بستر م���رگ بود؛ یعنی هنگامی که جانشینی پیامب���ر مسئله ای مهم بود. 
 .)See Watt,‘Abbās( یکی از موارد خاص عباس بن عبدالمّطلب است
یرا هرگز اسالم نیاورد. او نیای  او عم���وی پیامبر بود، اما از صحابه نبود؛ ز
که برای  صاحب نام خلفای عباسی بود؛ از این رو می بینیم ابن اسحاق 
ک���ار می کرد، اخب���ار خوشایندی درب���ارۀ او نق���ل می کند )ابن  عباسی���ان 
اسح���اق، سی���ره، ص Ibn Isḥaq- Guillaume,203, 680 /1007 ،296( در 
 Wahb, Papyrus, p.( گزارش های وهب بن منبه منفی اس���ت که  حال���ی 
126(. موسی بن ُعقب���ه )قطعه شماره 6( تالش می کند خویشاوندی او با 

کند.   انصار مدینه را ثابت 

نفط���ۀ مقابل فضای���ل، مثالب است. اخبار مثال���ب همیشه مانند آنچه 
بوط  درب���ارۀ سعد پیش تر بدان اشاره رفت، تلویحی نیست. در اخبار مر
به مهاجرت مسلمانان به حبشه و مالقات مشرکان مکه با نجاشی  )ابن 
Ibn Isḥaq- Guillaume,150-153; Ra- سی���ره، ص 217-222؛  سسح���اق،

ven, Negus, 200-201( شخصیت ه���ای مثبت نخستین مسلمانان اند 

کی و بی گناهی آنها داللت دارد و شخصیت های منفی،  که اخبار ب���ر پا
که خیلی دیر اس���الم آوردند و اف���رادی فرصت طلب معرفی  کسانی ان���د 

می شوند. 

گروه هایی ممتاز از صحابه در آیات 100 سورۀ توبه،  کوتاه به  ج���ز اشاراتی 
10-11 س���ورۀ واقعه و 9-10 سورۀ حشر، آیات قرآن���ی درباره فضایل بسیار 
ی به منافقان اشاره دارد؛ موضوعی  ان���دک است. در مقابل آیات بسیار
کام���اًل برجسته اس���ت. این موض���وع در عهدین  ک���ه در مت���ون سیره ه���م 
پیشینه ای ندارد. تنها داستان تحول عمر از دشمنی سرسخت به یکی 
 Ibn /1007 ،296از مدافع���ان آتشی���ن اسالم )اب���ن اسح���اق، سی���ره، ص
Isḥaq- Guillaume,203, 680( ، تلویح���ًا انسان را به یاد مضمون داستان 

پولس به هنگام ظهور مسیحیت می اندازد. 

اعم���ال صحابه در قال���ب فصولی با عنوان فضایل ی���ا مناقب االصحاب 

فضایل صحابه
که  مت���ون سیره نه تنه���ا به زندگی پیامبر، بلکه به زندگ���ی صحابۀ ایشان 
نخستی���ن جامع���ۀ اسالم���ی  را تشکی���ل می دادن���د نیز اهمی���ت می دهد 
)see Murani, Prophetengenossen; id., ṣaḥāba(. سی���ره ع���الوه بر اینکه 
مأخ���ذی برای نسب شناسی و فهرستی از نام این صحابه است، حاوی 
کاره���ای آنه���ا هم هس���ت. مردم ب���ا چنین  گزارش ه���ای متع���دد درب���ارۀ 
که  گذشته اند؛ امری  داستان های���ی در واقع در ص���دد زنده نگه داشت���ن 
کان خود را در   کردند نیا هم���واره مرسوم بوده است. نسل های بعد تالش 
کرده یا  ک���ه پیامبر تأیید  کارهای ایشان را  هال���ه ای از تق���دس قرار دهند، 
کید  پای���ی و شکوفایی اسالم تأ ست���وده، نق���ل کنند و بر فضایل آنها در بر
کنند و در این راه هر جا الزم بوده از تقابل این فضایل با مقالب دیگران نیز 
بهره جسته اند. پرداختن به زندگی صحابه از یک نیاز عملی هم نشئت 
گزارش ه���ای موجود دربارۀ او  می گرف���ت. سهم صحابی از بیت المال به 
بستگ���ی داشت؛ افزون بر ای���ن پیش از آنکه سنت پیامبر در فقه اسالمی  
کامل برخوردار شود، عالمان به سنت خلفای نخستین و سایر  از سیطرۀ 
صحاب���ۀ معتب���ر برای تأسی���س شیوه و سن���ت درست توج���ه داشتند؛ از 
این رو بسیاری از متون سیره به دورۀ پس از وفات پیامبر نیز پرداخته اند. 

که در سیره خودنمایی  بوط به فضایل است  گونه ه���ای متون مر یکی از 
بوط به اینکه  گزارش های مر می کند. متون مشهور به اوائل است؛ یعنی 
 Rosenthal,( کسی ب���ه انجام رسی���د ک���ار، نخستین بار توس���ط چه  ی���ک 
Awā ̉il ؛ اب���ن ابی شیب���ه، مصن���ف، ج 14، 68-147(.  نخستین مردی 

کسی بود  ک���ه به پیامبر ایم���ان آورد، علی ]ع[ بود. ابن مسع���ود نخستین 
که  کسی  ک���رد. نخستین  ک���ه در مکه، قرآن را آشک���ارا قرائت  ج���ز پیامبر 
کاماًل طبیعی  کرد، ُمصَعب بن ُعمی���ر بود.  در مدین���ه نم���از جمعه را اقامه 
که جامعه اسالمی  احت���رام و منزلت بیشت���ری ]47[ برای نخستین  ب���ود 
یدند، قائل شوند.  گرو ک���ه بعدها به اسالم  کسانی  مسلمانان نسبت به 
همچنی���ن نخستی���ن مهاج���ران از مک���ه و نخستی���ن انص���ار از مدین���ه از 
جایگ���اه واالیی برخوردار بودند. نقش روای���ات »فضایل« در شکل گیری 
دیدگ���اه عمومی  را می توان با ذک���ر نمونه ای از می���ان صحابه نشان داد. 
سعدبن ابی وقاص ) م. پس از see Hawting, Sa‘d،40( یکی از نخستین 
مسلمان���ان بود. او فرماندهی جنگ ه���ای متعدد را به عهده داشت؛ در 
ی موفق باشد؛  تمام نبردهای مهم شرک���ت داشت و می توانست سردار
که ایرانیان را در قادسیه )حدود سال  که رهبری لشکری را  اما هنگامی  
گرفت، به دالیل امنیتی، شخصًا در میدان  14( شکست داد، به عهده 
نبرد حاضر نشد. برخی او را به سبب عدم حضور در عرصۀ نبرد مالمت 
گزارش های سیره این مالمت ب���ا ِاسناد آن به زمان  کرده ان���د. در یک���ی از 
گ���زارش، سعد به دالیلی  پیامب���ر شدت بیشت���ری می یابد. براساس این 
یت داد، بازماند)ابن  که پیامبر به وی مأمور یه ای  واهی از شرکت در سر
 Ibn  ی���خ، ج1، ص 1274-1277؛ اسح���اق، سیره، ص 424؛ طبری، تار
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کی���ت به پایان رسیده و پژوهش ب���رای یافتن »آنچه  می رسی���د موج شکا
ی های علمی   گرفته شد. شرح حال نگار واقعًا روی داده«، بار دیگر از سر 
که نقطۀ اوج آن اثر برحستۀ وات  دربارۀ زندگی محمد ]ص[ نوشته شد 

 .)Mecca; Medina( که در دهۀ پنجاه نمودار شد بود 

ی در ده���ۀ هفتاد با  یخ نگار کارآمدی متون سی���ره ب���رای تار اعتق���اد ب���ه 
برو ق���رآن را خیلی  کیت و نقد، به ل���رزه درآمد. ونز م���وج جدی���دی از شکا
ک���رد8 و روش »نقد منبع«،  ی  یخ گذار دیرت���ر از دیگر ]خاورشناس���ان[ تار
کارکرد هر یک را  گونه های )ژانره���ای( ادبی مختل���ف و  شام���ل تحلیل 
که پیش ت���ر در مورد عهدین به  گونه  کار برد؛ همان  ب���رای متون سیره ب���ه 
 Hagarism,( یسم کوک در اثر بحث  برانگی���ز هاجر ک���رون و  ک���ار رفته بود. 
یک���رد ادبی را ادامه دادند. این اث���ر نمایانگر بی اعتمادی  1977( ای���ن رو

بنی���ادی ب���ه روایات اسالم���ی  و در اولویت ق���راردادن مناب���ع غیراسالمی 
ک���ه بعدها  یک���رد پژوهشی  ک���ه پیش تر ب���دان توجه نمی ش���د )رو  اس���ت 
کت���اب شناخت اس���الم )Seeing Islam( دنبال  هویلن���د )Hoyland( در 
بین در منابع، به دنبال واقعیت های جغرافیایی  کرد(. آنها با نگاهی تیز
کتاب  ک���رون در  ب���ی  در مناب���ع بودن���د.  - اقتص���ادی سرزمین ه���ای عر
تجارت اهالی مکه )Meccan Trade, 1987 ( تجارت افسانه ای اهل مکه 
را ت���ا سطح���ی ع���ادی پایین آورد و از ای���ن راه ظهور اس���الم را با واقعیات 

هماهنگ ساخت. 

که به  یک���ی از دستاورده���ای ماندن���ی پژوهش ه���ای جدی���د ای���ن ب���ود 
گونه ه���ای )ژانره���ای( سی���ره به عن���وان ادبی���ات توجه شد.  ی از  بسی���ار
گزارش ه���ای سی���ره نه اخبار مأم���وران امنیتی است و ن���ه اخبار شاهدان 
ی است در  گفته ش���ده، ]49[ بلکه اخبار عین���ی، و نه نسخه ای از آنچه 
که در دوره ای نسبتًا طوالنی تثبیت  قالبی متناسب با الگوهای ادبی - 
گونه ه���ای خاصی تعلق  یخته شده است. ای���ن اخبار به  ش���ده ب���ود - ر
یادی نمایانگ���ر ارتباطات متون با  دارن���د و مانند سایر منابع ت���ا حدود ز
گف���ت هرچه یک  یکدیگ���ر و رم���وز و اشاراتی اس���ت. به طورکلی می توان 
گزارش بیشتر نمایانگ���ر ارتباط های متنی و نیازمند به رمزگشایی باشد، 
کمتر اس���ت. متونی  ی باشد،  یخ نگ���ار احتم���ال اینکه منبعی ب���رای تار
بوط  گرفته یا در راست���ای الگوی افسانۀ مر ک���ه از قرآن یا عهدین  نشئت 
یخ عقای���د و آرا در زمان  ب���ه یک قّدیس اس���ت، می تواند ب���رای تبیین تار
که  یدادی  یخ آن رو گیرد، اما در تار پیدای���ش آن متون مورد استفاده قرار 
ک���ه به منظور  کار نمی آی���د. همچنین متونی  گزارش می کن���د، به  ظاه���رًا 
کارآمد  یخ نا وعظ ی���ا تجلیل و تعظیم سام���ان یافته اند، برای تبیی���ن تار
گونه ه���ا )اسن���اد، نسب شناسی ها،  که برخی  اس���ت. چنین می ُنمای���د 

ی ق���رآن، ر.ک: نصرت  نیل ساز، نص���رت؛ » بررسی و  یخ گذار ب���رو در مورد تار  8. ب���رای نق���د دیدگاه ونز
باره تثبی���ت نهایی متن قرآن«،  مقاالت و بررسیه���ا؛ 1387، ص 151-170. او  برو در نق���د دیدگاه ونز
رس���وال درایب هولتس؛ »میراث بی نظیر مسجد جامع صنع���ا«؛ ترجمه نصرت نیل ساز؛ مجله آینه 

پژوهش، شماره 122، ص 26-19. 

کتاب طبقات ابن سعد  ب���ه مجموعه های حدیثی راه یافت و ب���ا تألیف 
 see: Kern,( ی صرفًا به این موضوع اختص���اص یافت و پ���س از آن، آث���ار

 .)Companions, primary bibliography

یخ  مت���ون سی���ره عالوه بر توجه به اف���راد خاص، بخش های���ی ]48[ از تار
قبای���ل، مانند ارس���ال نمایندگانی نزد پیامبر، نامه ه���ای آنها به پیامبر یا 
کرده است؛ همچنی���ن رقابت های انصار و  ستیزه ه���ای آنها را نی���ز ثبت 

ین در سیره نمایان است.  مهاجر

ی  یخ نگار سیره و تار
یخ زندگی محمد ]ص[  آی���ا متون سیره می توانند منابع���ی موثق برای تار
ی صدر اسالم باشد؟ از یک ق���رن و نیم پیش این پرسش  یخ نگ���ار ی���ا تار
 Jeffery, Quest;( اذه���ان خاورشناسان را به خود مشغول داشته اس���ت
Peters, Quest; Ibn Warraq, Quest; Rodinson, Survey; Watt, Reli�

 ability; Schoeler, Charakter, 9-24; Schöller, Exegetisches Denken,

Motzki, Biography, xi-xv ;114-106 ,5-1(.  ارنس���ت ِرنان در این باره با 

که خاستگاه  گفت در حالی  کرد. او در س���ال 1851  قطعی���ت اظهار نظر 
ادی���ان دیگ���ر در پ���رده ای از ابه���ام و پندار ق���رار دارد، »اس���الم در دوره ای 
کاماًل آشک���ار است. زندگی  ی���خ ظهور یاف���ت؛ خاستگاه آن  روش���ن از تار
بنیانگ���ذار آن برای ما درست مانند زندگی ه���ر اصالحگر قرن شانزدهم 
 quoted in Ibn Warraq, Quest, 129;( می���الدی[ شناخته ش���ده اس���ت[
French original in Gilliot, Muḥammad, 4(. ای���ن نغمه در سرتاسر قرن 

که خاورشناسان و متکلمان مسیحی  نوزدهم طنین انداز بود. در حالی 
ب���ا ساختارشکنی انجی���ل، اندک مای���ه ای برای زندگی مسی���ح و بانیان 
بوط به سده های نخست  اسطوره ای مسیحیت باقی نهادند، با منابع مر
ن  ی مطل���ق برخ���ورد می کردن���د. جولی���وس ِولهاوز اسالم���ی  ب���ا زودب���اور
)1844-1918م.( آلمان���ی نمون���ه ای دیگر از این دس���ت خاورشناسان 
کرد، اما در  ب���ود. او با نگاهی نقادانه، عهدین عب���ری را تحلیل و بررسی 
که این  پذی���رش روایات اسالمی  هیچ تردیدی نمی کرد. خاورشناسانی 
سب���ک قدیمی  را داشتند، اصاًل قائل به وحیانی بودن قرآن یا الهی بودن 
گلدتسیهر )1850-1921 م.(  معجزات پیامبر نبودند و از زمان ایگناتس 
ی های عقیدتی و سیاسی در  بین به دنبال یافتن جانبدار ب���ا نگاهی تیز
که کمتر محتمل بود  مناب���ع بودن���د. در صورت تعارض متون ه���م، آن را 
ی  کاف���ی برای بازساز که اطالعات  کن���ار می نهادن���د و بر این ب���اور بودند 
که بوده«، باق���ی مانده است.  ی���خ اولیۀ اس���الم، »درست همانگون���ه  تار
کهن شناخته شده ت���ا زمان خود را  که تلخیصی از هم���ۀ متون  کایتان���ی 
 ،)Annali; 1905-1907( ک���رد ی و ب���ا مقدمه ای نقادان���ه چاپ  یراست���ار و
کرد. ِهنری الِمنس هم به همان  در درست���ی این باور به ش���دت تشکیک 
ک ب���ود. به عقی���دۀ او تم���ام سیره وابست���ه به قرآن ب���ود و به  ان���دازه شک���ا
یخ���ی قابل اعتماد نبود. پس از جنگ جهانی  همی���ن دلیل به لحاظ تار
اول، مطالع���ات انتقادی سیره،  چندان مورد توج���ه قرار نگرفت. به نظر 
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 the authenticity of the poetry in the sîra, in BSOAS 21 )1958), 453-63;

 id., Ḥassān ibn Thābit, in EI2, iii, 271-3; C.H. Becker, Prinzipielles zu

 Lammens’ Sīrastudien, in Der Islam 4 )1913), 263-9 )Eng. trans. as

“Matters of fundamental importance for research into the life of Mu�

hammad,” in Ibn Warraq, The quest for the historical Muhammad, Am�

 herst, NY 2000, 330-6); C. E. Bosworth, al- abarī, in EI2, x, 11-15; G.

 Böwering, Chronology and the Qur ān, in EQ, i, 316-35; J. Burton,

 Abrogation, in EQ, i, 11-19; L. Caetani, Annali dell’ Islam [i-ii], Milan

 1905-7; P. Crone, Meccan trade and the rise of Islam, Princeton 1987;

id. and M. Cook, Hagarism. The making of the Islamic world, Cam�

bridge 1977; A.A. Duri, Dīwān i, in EI2 , ii, 323-7; id., The rise of his-

 torical writing among the Arabs, ed. and trans. L.I. Conrad, intro. F.M.

Donner, Princeton 1983 )= updated trans. of Baḥth fī nash at ‘ilm al-

 ta’rīkh‘inda l- ‘arab, Beirut 1960); S. El Calamawy, Narrative elements

 in the ḥadīth literature, in Beeston, CHAL , i, 308-16; T. Fahd )ed.), La

 vie du prophète Mahomet. Colloque de Strasbourg (octobre1980), Paris

 1983; R. Faizer, Expeditions and battles, in EQ, ii, 143-53; J.W. Fück,

 Ibn Sa‘d, in EI2, iii, 922-3; Cl. Gilliot, Exegesis of the Qur’ān: Classical

and medieval, in EQ, ii, 99-124; id., Muḥammad, le Coran et les ‘con�

 traintes de l’histoire, in Wild, Text, 3-26; Goldziher, MS ; A. Görke, The

historical tradition about al- Ḥudaybiya. A study of ‘Urwa b. al-

 Zubayr’s account, in H. Motzki )ed.), The biography of Muḥammad.

 The issue of the sources, Leiden 2000, 240-75; A. Guillaume, New light
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 Hamidullah, Documents sur la diplomatie musulmane à l’époque du
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 Cairo 1941 )reprinted as: Majmū‘at al-wathā’iq al-siyāsiyya fī l- ‘ahd
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 vie du prophète Mahomet. Colloque de Strasbourg (octobre 1980 ),

 Paris 1983, 57-66; J. Horovitz, The earliest biographies of the Prophet
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 526; repr. ed. L.I. Conrad, The earliest biographies of the prophet and

 their authors, Princeton 2002; id., KU ; id., Die poetischen Einlagen der

Sīra, in Islamica 2 )1926), 308-12; R.G. Hoyland, Seeing Islam as oth-

 ers saw it.A survey and evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian

writings on early Islam, Princeton 1997; R.S. Humphreys, Islamic his-

 tory. A framework for inquiry, rev. ed., London 1991; Ibn Warraq, The

 quest for the historical Muhammad, Amherst, NY 2000; M. Jarrar, Die

Prophetenbiographie im islamischen Spanien. Ein Beitrag zur Über-

lieferungs-und Redaktionsgeschichte, Frankfurt-am-Main 1989; A. Jef�

 fery, The quest of the historical Mohammed, in MW 16 )1926), 327-48
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 NY 2000, 339-57); J.M.B. Jones, The chronology of the Maghāzī. A

 textual survey, in BSOAS 19 )1957), 245-80; id., Ibn Isḥāḳ , in EI2, iii,

 810-11; id., Ibn Isḥāq and al-Wāqidī. The dream of ҅Ātika and the raid

 to Nakhla in relation to the charge of plagiarism, in BSOAS 22 )1959),

 41-51; id., The maghāzī literature, in Beeston, CHAL , i, 344-51;

ی در معنای  یخ نگار یخی اند، اما آنها حتی برای تار فضایل( منابعی تار
ی برای  کارکرد محدودی دارند. سی���ره به طورکلی بیشتر  ابزار جدی���د نیز 
که  کیت -  یکرد فراشکا یخ علمی. رو یخ نجات است تا تار شناخت تار
بین  دیگ���ر عالقه مند ب���ه ساختارشکنی نیس���ت  - را می ت���وان در آثار رو
ی���خ از افسانه در متون  ی تار یاف���ت. او می نویسد: »تالش ب���رای جداساز
گذاشته ش���ده اس���ت« )Eye, 3(. ب���ه عقیدۀ  کن���ار  که���ن اسالمی کام���اًل 
که می ت���وان در سیره یافت، از یک  یخی  گونه اطالعات تار شول���ر هم ه���ر 
که ب���ه شکل گیری  جه���ت، محص���ول ثان���وی روند پیچی���ده ای اس���ت 
ی منجر شد )Exegetisches Denken, p. 36(. حسرتی خاص  سیره نگ���ار
یخی از پیامبر را در آثار شوئلر  ب���رای دستیابی به یک شرح ح���ال واقعًا تار
)Charakter( و موتسکی   )Biography,p. 233( می توان یافت. البته این 
کاماًل جدید، ب���از نمی دارد.  ام���ر آنه���ا را از به کارگیری روش ه���ای تحقیق 
گاه اس���ت، اما در عی���ن حال در  کام���اًل آ پیت���رز ظاه���رًا از ماهی���ت منابع 
Pe� کورمال به دنب���ال شرح حالی از پیامبر است  کورمال  )یی���ان ابهام و 

گاهی های اندکی دربارۀ محمد ]ص[  که ب���ه آ ters, Origins(. ای���ن باور 

کمی نگران کننده است؛ اما  می توان دست یافت، ب���رای غیرمسلمانان 
بیش از آن اهمیتی ندارد. اما برای مسلمانان این مسئله ابعاد متفاوتی 
کمتری برخوردار بود؛ با  دارد. از دیرباز سی���ره نسبت به حدیث از اعتبار 
یخی سیره می توان���د حمله به اصل دین  زش تار وجود ای���ن تضعیف ار
تلقی شود. توجه به آرا و دیدگاه های عالمان مسلمان معاصر دربارۀ این 
مسئله بسیار حائز اهمیت است، اما متأسفانه هنوز مطالعه یا پژوهشی 

یکردهای مسلمانان معاصر  به نقد سیره، صورت نگرفته است.  بر رو
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