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رسول خدا

در راستای ابالغ جهانی رسالت خووش ،ناهو هواشی را

برای دعوت پادشاهان سرزهینهای هقتدر آن عصر ارسال کردند .اشن ناه هوا
زهانی ارسال گردشد ک پیاهبر

هنوز بر جزشرةالعرب تسلط پیدا نکرده بود.

وشلیام هونتگوهری وات اسالم شناس هشهور قرن بیستم هیالدی با تأهو در
اشن روشداد ضمن پذشرش اص اشن واقع تارشخی هعتقد است هحتوای اشن
ناه ها و جرشان اعزامها با حکیم بودن حضرت هحمد

سوازگار نیسوت و

هورد تحرشف هورخان هسلمان قرار گرفت است.
با توج ب شهرت وات ب عنوان شو

سویرهنگوار برجسوت در بورب و

 .1دانشجوی دکتری گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،واحد مشهد ،دانشگااه زااد اسگالمی ،مشگهد ،ایگران:
(.)h52ma@yahoo.com
 .2دانشیار(عضومدعو) گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی،واحد مشهد ،دانشااه زااد اسگالمی ،مشگهد ،ایگران
(نویسنده مسئول).)dr.rohy@gmail.com( :
 .3استادیار(عضومدعو)گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،واحد مشگهد ،دانشگااه زااد اسگالمی ،مشگهد،
ایران.)drmojtabavi@yahoo.com( :
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تحقیق و تحلی علمی وی از روشدادهای صدر اسالم و سیره نبوی در اشون
پژوه ،سعی بر اشن است ک با روشکردی وصفی و تحلیلی با واکاوی آرای
وات درباره اشن ناه ها دقت نظر و شا خطاهای احتمالی وی در اشون زهینو
سنجیده شود .شافت های اشن پژوه ،نشان هیدهد ک وات با دشدگاهی علمی
و نگاهی شکاک و هوشهند با هدف اشجاد تشکی

در هنابع تارشخ اسوالم و

اثبات هحلی و عربی بودن رسالت خاتم النبیین

ب زواشای هبهم اشن واقع

پرداخت است اها در نقد و بررسی خود نتوانسوت اسوت هسوتندات زم را
بیابد و ب ناچار در هواردی بر اساس افکار خود و آرای هستشرقان پوی ،از
خود ب تحلی اشن رواشت تارشخی پرداخت است.

کلیدواژگان :رسول خدا

 ،دعوت جهان ی اسام ی ،گسارش

اسام  ،اسرااشا ،

ویلین و رگو شی وات.
.1مقدمه 

اسنند و ن ه هن از همتشین ننبع شننخت حقنیق تنریخی هش دوره هسرند .ن ههنی پیان رش
اكش

از دیشبنز ،ورد توجه ورخنن بوده است .اهمیت این ن ه هان در ایان اسات كاه

بشخی از خواسره هن و سنت هنی رسولخدا

كه بهرشین راهنمن بشای سالمن نن پا

قشآن است در آنهن طشح شده است .ن ههن و وشرههنی رسولخدا

از

از ظش خنطا

و وضوع به چند دسره تقسیم یشو د.
وضوع بعضی ن ههنی ایانن ،توصیه به افشاد خرلا اسات .دساره دیگاش ن اههان
به نظور تأ ین ا نیت جن ی و نلی افشاد وشاره شاده اسات و یان شباوب باه اسار نده از
ز ینهنیی است كه پین رش

آن هن را به بعضی از ا صنر و هنجشان داد د .گشوه دیگش كه

وضوع این پژوهش است ،ن ههنیی است كه خطنب باه لاو  ،شانهزادگانن ،حنكمانن
ننطق و سشان قرنیلی بود د كه خنطرنن دعوت به توحید و اسم شد د.
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ورخنن سلمنن روایت یكنند كه آن حضشت در راسرنی رسنلت جهن ی خویش ،این
گشوه از ن ههن را در سنل شام ین ه رم هجشی به پندشنهنن رو  ،ایشان ،حرااه ،صاش و
دیگش سشان قدرت ند آن روزگنر وشرند و آنهن را به دین اسم فشاخوا د د .از سوی دیگش،
خنورشننسنن بدون در ظش گشفرن بعد وحین ی و الهی رسانلت حضاشت حماد

ساعی

مودها د ،تنهن بن گنهی علمی و رویکشدی ندیگشاین ه در پژوهشهنی خود به بشرسای و
علتینبی رویدادهنی تنریخی صدر اسم و سیشه روی بپشداز د كه روایت ن ههنی دعوت
پین رشخدا

از آن جمله است.

یکاای از اساام پژوهاانن بشباای ،ویلیاان و رگااو شی وات (د ،1). 6002 .كایااای
اسکنتلندی است .وات فشز د كایاای پشوتسارنن باود و در سانل . 1397از طشیاق یا
دا اجوی سلمنن پنكسرن ی كه سرأجش

بود بن اسم آشنن شد .این آشننیی ز یناهسانز

پدید آ دن بسینری از آثنر او گشدید .بیش از سی دخل دائشة المعنرف اسم ی 6لیادن باه

دست وی وشره شده است .كرنبهنی هم وات دربنره سیشه روی كرنبهانی حماد در
که 9در سنل . 1399و حمد در دینه 4در سنل . 1392است كه خمصه آن دو در كرنب
حمد پین رش و سینست دار 9در سنل . 1321نراش شد.
در تحقیقنت عنصش ،كمرش پژوهای اسم ی را یتوان ینفت كه گشیزی باه آثانر وات
داشره بنشد و یتوان آثنر فو را همتشین سایشه گانریهان در قاشن بیسارم باه زبانن
ا گلیسی دربنره حضشت حمّد

در جهنن بشب دا ست .وات بان گانهی وشاکنفن ه و

دقیق به واكنوی نجشای اعزا پی هن و ارسنل ن ه از سوی رسول خدا

ازد لاو

1. William Montgomery Watt.
2. Encyclopedia of Islam.
3. Muhammad at Mecca.
4. Muhammad at Medina.
5. Muhammad, Prophet and Statesman.
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یپشدازد و عرقد است ،بن وجود اینكه درون نیه این رواینت صحیح بوده است ا ن حروا،
رن ،قصد و خنط

ن ههن كه سنل هن بعد از وقوع در نانبع تانریخی سالمن نن ثرات

شد د ،دچنر تغییش و تحشی گشدیده است.
كهاانتااشین ناانبع تاانریال اساام در ااورد ن ااههاانی پیاان رش

عراانرت اساات از:

السیرةالنبویگ  1كاه در حقیقات سایشه ابان اساحن (د190 .ه ). .اسات كاه ابانهاان

(د619 .ه ). .آن را ویشایش و تلخیص ماوده اسات ،تانریال یعقاوبی( 6د ،) 684 .تانریال
طرشی( 9د910 .ه ). .و طرقنت ابنسعد( 4د .) 690 .كه در این ینن ابن سعد تم

كشده

است بیارشین تعداد ن ههن را جمع كند.
طرقنت نرع اصلی ورد اسر نده وات دربنره ن ههنی دعوت رسول خدا
ز ینه ن ههنی رسولخدا

در دهههنی اخیش یاز تام هانی ارز

اسات .در

نادی در جهانن

اسم صورت گشفره است كه بیارش تم هن در جهت گشدآوری ن اههان باوده اسات .دو
اثشی كه از ظش كلیت ،وسعت اطمع و زیندی تررع اهمیت دار د ،عرنرت است از:
 .1الوثنئق السّینسیّ للعهد النرویّ و الخمف الشّاشدة ،وشره پشفساور حماد حمیداللّاه
حیدرآبندی ( ،). 6006اسرند دا اگنه پنری

كه در اصل رسنله دكرشى او بوده اسات .ایان

كرنب كه تنكنون بنرهن تجدید چنپ شده است در دو بخش به گنر
خست ،شن ل اسنند دوران پین رش

درآ ده است .بخش

است و بخش دو  ،اسنند دوران خل نی راشدین را

در بش یگیشد .کره جنل اینكه حمیداهلل در این دت بن وجود دشاواری زیاند ایان كانر
بهد رنل دستینبی به اصل ن ههن به نظور اثرنت صحت اصنلت آنهن بوده است .حنصال
 .1ابنهشام ،السیرة النبوی  ،ج ،3ص .262 -262
 .2یعقوبی ،تاریخ ،ج ،1ص .444-442
 .3طبری ،تاریخ الرسل و الملوک ،ج ،3ص.232-224
 .4ابن سعد ،طبقات ،ج ،1ص .272 -243
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جستوجوی او این است كه بیش از دو ین سه سخه اصل از این وشرههان باه ز انن ان
شسیده است و سخههنی اصلی دیگش ن ههن از ینن رفرها د .از این اثش تنكنون دو تشجمه
به فنرسی صورت گشفره است كه یکی تحت عنوان وثنئق به وسیله اسرند حمود هادوى

دا غن ى و دیگشی بن عنوان ن ههن و پیمننهنى سینسى حضشت حمد

و اسنند صادر

اسم به وسیله دكرش سید حمد حسینى تشجمه شده است.
 .6کنتی الشسول وشاره عانلم شایعی ،شحاو علای احمادی یان جی (د)1973 .
در  4جلد به زبنن عشبی است .این تم

در شش به طور تقشیری هامز انن بان ایمقاشن

طنلعنت تنریال اسم وات در بشب بوده است و حنوی کروبانت پیان رش

خطانب باه

پندشنهنن ،كنرگزاران و وشرنرهنیی در ارترنب بن عهد ن ه هن ،قشاردادهن و بشخی وضاوعنت
ر شقه دیگش است .ویسنده پ

از قل كن ل هش ن ه به ت صیل ،آخذ آن را بینن یكند،

ا ن به جمع رواینت بسنده میكند و تن حدی به قد و بشرسی اقوال ایپاشدازد و آنهان را
ورد تحلیل قشار یدهد.

عموه بش دو كرنب ذكور ،قنله الدراسانت المتعلقگ بشسانئل النرای

عصشه 1از دكرش عزالدین ابشاهیم ،یز به قد و بشرسی روایت ن ههنی پین رش

یپشدازد .این قنله تحت عنوان پژوهای در ن ههنی پین رش

الای لاو
به لو

به فنرسی تشجماه شاده

است 6.بن این وجود تن كنون پژوهش سرقلی دربنره واكنوی ا دیاههنی و رگاو شی وات
در خصوص ن ههنی دعوت حضشت خرمی شترت

صورت گشفره است.

 .1ایگگن مقالگگ در کتگگا صگگناع المخطگگو العربگگی االسگگالمی مگگن التگگرمی الگگی التجلیگگد،
صفح  424 - 403در کشور امارات ب وسیل مرکز جمع الماجد للثقاف والتراث درسال 2001م.
منتشر شده است.
 .2عزالدین ابراهی « ،پژوهشی در نام های پیامبر
ش.147

»؛ ترجم حسین علینقیگان ،زینگ پگژوه ،
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وات بن شایوهای علمای و بان اسار نده از آرای خنورشننسانن پایش از خاود ،در كرانب

حمد

در دینه و حمد
از لو

دعوت پین رش

پین رش و سینست دار ،ابهن نتی دربنره روایات ن اههانی
طشح یكند و ننبع تنریال اسم در این ز ینه را باه چانلش

یكاد .آشننیی بن دیدگنه حققن ی چون او كه بن آثنر قلمی خود ،عشفی كنناده اسام و
به غشب ز ین هسرند و ینفرن خطنهنی احرمنلی آ نن باه نظاور تریاین

پین رش اعظم

اهمیات فشاوا ای دارد ،ا ان

چهشه روشنتشی از اسم  ،سیشه و شخصیت خنتم النریین
این قوله تن حد زیندی غ ول ن ده است.
این پژوهش پ

از ارائه دیدگنه هنی وات در خصوص ن ههانی رساولخادا

پندشنهنن آن عصش به تحلیل و ارزینبی آ نن یپشدازد و تم

باه

دارد به اینسؤال پنسال دهد

كه خطنهن و شرهنت احرمنلی وات در خصوص روایت ن ه هنی دعوت رساول خادا

و

اهداف وی در پشداخرن به این طل چه بوده است؟
.دیدگاههایواتدربارهنامههایدعوتپیامبر
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بهپندشنهنن ،طرقنت ابانساعد اسات .او

روایت ابنسعد را چنین قل یكند:
محمد]

[ کمی پس از بازگشت از حدیبیه ر مهی٨٢٦م /.محهمم اها

۷ق .شش افیم ا ر یک وز همماه نام به اه ح حمهام بهطر ا همای بهماح
فماخ اندن آن ها ب پذیمش ااطم فماتار .افما عبا ت ب رند از :عمهمو بها امیه
ضممح ،رحی با خلیف کلبی ،عبداهلل با حذاف اهمی ،حا ب با ابیبلتع  ،شجاع
با وهب اادح و الیط با عمموعاممح .آنها ب تمتیهب اه ح نجاشهی حبشه ،
حاکم بُصمح ب عن ان نماینده امپما

ح بیزانس ،امپمات ح پا س ،مُقَه قِسس یها

حاکم اامند ی  ،پارشاه غسان ب نام حا ث با ابیشمم و ه ذة با علهی ،یهیس
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ِبیل حنیف ر یمام  ،فماتاره شدند.

وات سپ

01

1

بشاسنس آرای سرااشقنن پایش از خاودع یعنای ولهانوزن (د،6). 1318 .

كنیرن ی (د 9). 1399 .و بوهل (د 4). 1396 .و بن در ظش گشفرن وقعیت ز ن ی و سینسای
پین رش ،این روایت را نطقی میدا د و ی ویسد:
ایارااتان نمیت اند ب همیا شمل پذیمفت ش ر .محمهد

ایااهتمهدا ح

حمیم و رو اندیش ب ر و او بعد از م فقیت نسبی ک ر حدیبی ب راهت آو ر،
غیم عاِطن

فتا نمیکمر .ضم ر خ اات از ایاپارشاهان بماح پذیمش ااهطم

ر ایارو ه بیشتم از نفع آن ب ر.

5

وات وشکنفن ه به جزئینت روایت ابنسعد یپشدازد و تننقض در تنریال اعزا پی هن را
بشجسره یكند و یگوید:
بم ای رِیق نشان میرهد ک اعزام بعضی از افیمان ِبهل از حدیبیه به ره
اات .مأم یت رحی ب بُصمح باید ر تابستان اها ٨٢۷م .باشهد زیهما او ر
بازگشت ب وایل جُذام ٨غا ت شد و گموهی بهماح مجهازات ر حهدور اکتبهم
٨٢۷م .علی آنان فماتاره شدند .همچنیا ،رو کنیزح ک ب وایل اهفیم اعزامهی
ب ا ح مق ِس آو ره شدند ،بعد از ژان ی اها ٨٢۷م .ر مدینه ب رنهد زیهما
1. Watt, Muhammad at Medina,p 40,113,345.
2. Julius Wellhausen.
3. Leone Caetani.
4. Frants Buhl.
5. Watt,Ibid,p 345.
 .6جُذام ،قبیل ای بزرگ اا عر قَحْطانی است ک در سدههای نخستین میالدی ساکن یمن بودند و
پس اا ویرانی سد مَأرِ در حدود 420گ 421مگیالدی بگ شگمال ناحیگ تهامگ و حگوالی شگام
مهاجرت کردند (ر.ک :ابن حائک ،صف جزیرة العر  ،ص .)244
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ر خاتم ماجماح افک ،یمی از آنها ا ب حسان با ثابت هدی رار.

وات در ادا ه ،ورخنن سلمنن را به تم

بشای تاریه حضشت حمد

1

باه دیگاش

پین رشان به نظور جهن ی انن دادن رسنلت آن حضش رهم یكند و ی ویسد:
شاید انگیزهاح رینی بماح تغییم ایا رااتانها بمراشت شه ر .ابهاااهحاق به
خ ر ا ب عیسی

ایاک محمد

زبان ب آنان ر عید نزو

وحالقدوس تشبی کمره ،اشا ه میکند .ب ظاهم هدی

ایا ب ره اات ک ارعا ش ر محمد
بماح اعماب.

ر فماهتارن ح ا یه ن و هدیه ]رانسهتا[

پیامبمح بماح هم امتها ااهت ،نه فقهط

٢

وات حروای ن ههنع یعنی دعوت از لو بشای پذیش

اسام را هامچاون ادعانی

اسم آوردن جرله از ابداعنت و تحشی نت رأخشین یدا د 9و عرقد اسات كاه واقعیات و
وضوع اعزا هن چیز دیگشی بوده است .او در این بنره ی ویسد:
نتیج ب رات آمده ایا نیست ک وایت شش افیم بهیا زش ااهت .بلمه
ایا وایت ،ج همهاح از واِعیت ا ر بمرا ر ک ر جمیان نقل وایت به رلیهل
عطیق رینی رچا تحمیف شده اات .ایا واِعیت ر م ر افیم اعزامی ب حبش
ب وض ح بمراشت میش ر .او ب احتما ب منظ

تزویج اُمحبیب بماح محمهد

و شاید هم بماح بازگشت جعفم با ابیطالب و ریگم ممیانی ک هن ز آنجا ب رند،
مأم یت راشت .ر م ر ریگم افیمان ،ب

تقمیبی معل م ااهت که ههدی

افا ت آنان ،انعقار یک ت افهق رواهتان بهیا محمهد

و حهاکم مه ر بحه

ب ره اات .چنیا ت افقاتی ر ر ج او ایاای ب ره اات .اگمچه شهاید مه ا ر
1. Watt,Ibid.
2. Watt,Ibid,p 345.
3. Ibid,p 113.
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رینی مانند آنچ ک ر نام ب ااقف ضَغا ُم آمده اات ،باشد.

1

وات خنطرنن این ن ههن را افشادی كم اهمیت و حنكمن ی درجه دو عشفی یكناد و
دربنره هویت بعضی از این لو ابشاز تشدید یكند و یگوید:
ر با ه شنااایی مق ِس و حا ث با ابیشمم رش ا ح وج ر را ر ،امها جهاح
تعجب ندا ر زیما ایا زمان مصاری با عقبنشینی پا ایان از مصم و ِبل از به
رات آو رن کنتم کامل روبا ه بیزانس ب ره اات .همچنیا جاح تمرید اات ک
افیمح ب ر با پا س فت باشد ،ولی حقیقت ایا مطلب ،ت افق با حهاکم پها س
ر یما اات.

وات سپ
رسول خدا

٢

به قنیسه گزار هنی ابنهان  ،طرشی و ابنسعد دربنره وضوع ن ههانی
یپشدازد و ی ویسد:
جالب اات جزییات هم منابع اولی ایا اعزامها ا ک اباهشام ،ابهااهعد و
بمح آو رهاند ،بم ای کنیم .ایا منابع ،اؤاالتی اجع ب روایهم مسهل

تغییهم

گزا ش هاح اصلی و ا تباط بیا اصطح وایت اباااحاق ب تمتیهب به واهیل
اباهشام و بمح ب وج ر میآو ر .ر ایاجا اشا ه ب جمیان کلی «شهملرههی
مغمضان ]3ح ارث[» کفایت میکند .ظاهماً اباااهحاق فهماهتی از اهفیمانی که
محمد

نزر شاهان (مل ک) عمب و غیمعمب بماح فماخ انهدن آنهها به اه ح

خداوند ر ممحل بیا حدیبی و وفاتش ب نقاط مختلف فماتار ،راشت اات .ایها
فهمات شامل شش نامی اات ک ر باال بیان شد و همچنیا ااامی ا نفمح ک
1. Watt, Muhammad, Prophet and Statesman,p 346.
2. Ibid.
اصطالح مورد استفاده وات برای بیان گرای ب تحریف عمدی در 3 .Tendential shaping
رویدادهای تاریخی است.
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ب ه عمههان ،بحههمیا و یمهها فماههتاره شههدند .ابههاااههحاق هههمچنههیا از همسههان
اازح]محمد[ با عیسی

آگاه ب ره اات ،اما ب نظم نمی اد بم آن تأکید کمره

باشد یا وایاتی منطبق با آن آو ره باشد .واِدح یا ایا فهمات ا ب شهش نفهم
تقلیل راره اات یا فهماتی مستقل راشت اات .اه نفهم حهذی شهده  -اهفیمان
عمان ،بحمیا و یما  -نزر پارشاهان رون ممتب عمب فماتاره شدند ک تا بعد از
حنیا ،معموفیتی نداشتند .ب نظم می اد اباهشام وایت اباااحاق ا ب منظ
اصطح یک یا رو خطا و نشان رارن بیشتم تشاب با عیسی

ک تاه کمره ااهت.

وایت فموه ک ابتدا ب وایل ابااعد (یا شاید واِدح) آمده ااهت ،احتمهاالً به
ِصد جاح گزینی آن با مأم یت الیط نزر ه ذة ب ره اات زیما ه ذة ر شمق -
ممکزح عمبستان حم مت میکمر (و ب اختی حاکم ِد تمند خها جی به ر) ر
حالی ک فموه عامل امپمات ح بیزانس ب ر.

1

وات بعد از بینن این اوارد و بادون بیانن نراع خنصای ،دربانره ا دیاایدن حضاشت
حمد

به جهن ی شدن رسنلت ایانن در این دوره از ز نن ی ویسد:
نظم بمخی از منابع مسلمان ،اگمچ جزو منابع اولیه نبه ره ااهت ،مبنهی بهم
ایا ک او ااطم ا ب عن ان یک ریا جهانی میپنداشت و امپمات ان وم ،ایمان
و اط یا کم اهمیتتم ریگمح ا ب پذیمش آن رع ت کمر ،نار اهت ااهت .ر
واِع ،ااطم از آغاز مستعد جهانیشدن ب ر و غیم منتظمه نبه ر که بها گسهتمش
حم مت ااطمی رینی جهانی ش ر ،اما ِابل باو نیست ک ایااتمدا حمیمهی
چ ن محمد

چنیا ر خ اات صمیحی ا ر ایا رو ه خاص از زندگیخه یش

مطمح کمره باشد .بم ایها نشان میرهد ک اخنان افماح اعزامی نزر پارشاهان

1. Watt, Muhammad at Medina,p 345.
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مختلف ،ممل از تناِضات اات.

1

وات بش اسنس آرای سراشقنن ،روایت ننبع اسم ی از این نجشا را پذیشفرنی میدا د
و ی ویسد:
مباح انتقارح اندیشمندان ا وپایی نشان راره اات که بها وجه ر ایهاکه
ج همهاح از واِعیت ر ایا رااتان وج ر را ر ،اما نمیت ان آن ا ب ایها شهمل
پذیمفت و ِابل باو نیست ک ایا پیامها رع ت ب ااطم و پذیمفتا محمهد
ب عن ان هبم رینی باشد .ما نمیت انیم تص
حبش ب چنیا پیامی پااخ رهند.

وات عرقد به عد بشخورداری پین رش

کنیم ک امپما

٢

از اعررنر و قدرت كنفی در این ز انن باشای

دعوت لو قدرت ند است و بن اشنره به ن ه حمد
جذا  9بشای هم پیمن ی بدون تغییش ذه

وم یا نجاشهی

به رفنعاه ،هنگان آ ادن وفاد

ی ویسد:

ر آو یل ٨٢٦م٨/.ق .محمد

ب ِد کافی جایگاه ِد تمندح نداشت تا

پذیمش ااطم یا عقبنشینی از ِلممو مسلمانان ا مطالب کند.

4

وات بدون توجه به ننبع تنریخی اسم ی و بش اسانس تصاورات نهنای خاود دربانره
حروای ن ههنی رسول خدا

اظهنر یكند:

اگم بپذیمیم ک افماح نامبمره ،حامل پیغامی از محمد

ب مقاصد ممب

(ول ر تا یخهاح متفاوت) ب رند و ب شایستگی ااتقبا شدند ،غیمممما نیست
ک محت اح نام ها تا حدح ر جمیان نقل وایتها ع ض شهده باشهد .ایها امهم
1. Watt,Ibid,p 41.
2. Ibid
 .3ابن سعد ،طبقات ،ج ،1ص.343
4. Watt,Ibid,p 109.
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شاید ب ایا رلیل ب ره اات ک حامطن نام ها (ک منبع احتمالی ا طعات ب رند)
جزییات ر ون آنها ا نمیرانستند یا ب علت افزورنهاح بعدح به ره ااهت که
پیغام یکپیامبم بز گ ،کم اهمیت و بیا زش ب نظم نماد .بم اااس ایا فمضهی
کنیم ر حالیک محمد

میت انیم تص

شاید]ر ایانامه هها[ اشها اتی به

عقاید رینیخ یش کمره باشد ،اما نمت اصلی مسایل ایاای ب ره اات .شهاید او
یک معاهده بی مفی ا پیشنهار کمره باشهد .شهاید او فقهط خ اههان بازراشهتا
ممیان از ر یافت کمک خا جی و خنثیکمرن تأثیم گزا شهاح مغمضان اح ب ره
اات ک آنان ر با ه ابط با او میرارند .ر ایا ممحل  ،نامناابتمیا کا بماح
فماخ اندن ایا مل ک ِد تمنهد به پهذیمش ااهطم به ر ،امها پهس از

محمد

محاصمه مدین او ب ِد کافی اهمیت پیدا کمره به ر تها تمهاسههاح ریپلماتیهک
اولی با آنان بمِما کند و احتما می ور ایا حقیقت م ضه ع ااهت .ایها کها
هم ااتا با ریدگاه محمد
عطِ مند ب ر.

وات در كرنب حمد
دستكنری و تحشی

ب ر ک اکنه ن به چیهزح بهیش از شمسهت ِهمیش

1

پین رش و سینست دار هم بنر دیگش بن تکشار آرای خود ،ادعی

ننبع تنریال اسم یشود .او تصورات خاود از حراوای ن اههان را

چنین بش یشمنرد:
وشهاح انتقارح جدید نشان میرهد ،ایا وایت تا یخی ِابل اعتمار نیست
و احتما می ور مطابق اشتیاق مسلمانان بعدح ک ر صدر نشان رارن ایا نمته
ب رند ک محمد

ریها خه ر ا جههانی مهی پنداشهت (و شهاید بهماح منطقهی

نشانرارن جنگهاح خ ر علی ایمان و بیزانس ب ره اات ک ایا جنگها پهس از

1. Ibid,p 41.

09

سالبیستودوم،شمارههشتادوششم،تابستان0011

رع ت آن ها ب ااطم صه ت گمفته ااهت) حقیقهت و اح ایها وایهات ،ایها
اات ک محمد

ا النی نزر حاکمان مذک

فماتاره اات ک از مهتا پیهام

ا االی ا طعی ندا یم ،اما احتمها مهی ور محمهد

شهمحی از آنچه ا که

ر عمبستان وح راره ب ر ا ای کمره اات و پیشبینی ر خ اات کمهک ممیهان
(از رولت هاح همسای بماح امک ب پیامبم) و یا ر خ اات ن عی ت افق ایااهی
ب ره اات.

1

.3ابهاماتوانگارههایوات 

همننگو ه كه محظه شد ،وات در ز ینه روایت ن ه گانری رساولخادا

بان لاو ،

ابهن نت و شرهنتی طشح یكند كه عرنرت است از:
 .1اعزا بعضی از پی هن پیش از حدیریه بوده استع
 .6تغییش ذه جرله به ظش او از ابداعنت و تحشی نت بعدی ورخنن سلمنن استع
 .9در ننبع اسم ی وضوع أ وریت س یشان ن ند هدف سا یش اعزا ای باه حرااه،
تحشی شده استع
 .4وضوع ن ههن به احرمنل زیند در درجه اول ،سینسی باوده اسات اه دینای .الرراه،
احرمنل دینی بودن را هم بن اسرنند به ن ه به اسق ضغنطش رد میكندع
 .9در شننسنیی بعضی از حنكمنن و لو

ورد خطنب ن ههان ،هام چاون قاوق

و

حنرث بن ابیشمش از ظش تنریخی ابهن وجود داردع
 .2سخننن پی هنی اعزا ی ملو از تننقضنت استع
 .7حضشت حمد

هنگن ارسنل ن ههن از اعررنر و اقرادار سینسای و ظان ی الز

بشخوردار روده استع
1. Watt, Muhammad, Prophet and Statesman,p 194.
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 .8دعوت سشان به اسم در این دوره از ز نن به دست پین رش

حکیمن ه روده است

و ضشر آن ،بیارش از ن عت بوده استع
 .3پنسال و اعرننی ا پشاتوران ایشان ،رو و جنشی به این ن ههن ن عقول است و
 .10شکلدهی غشضن ه فهشست اولیه س شا و أ وریت آنهن به وسایله تانریال گانران
سلمنن و تحشی
حمد

ن ههن به دلیل اشرین

بوده استع زیشا پین رش

سلمن نن به جهن ی انن دادن رسنلت حضاشت

فشاتش از جزیشة العشب میا دیااید و راوت خاود را

خرص اعشاب یدا ست.
.4نقدوبررسیمنابعمورداستفادهوات 

قرل از قد و تحلیل ابهن نت الز است ،خرصشی به ننبع ورد اسرنند و رگاو شی وات
بپشدازیم .ننبع حدود اسم ی ورد اسر نده وات در درجه اول ،سخه آلمن ی طرقنت ابن-
سعد است كه بن ویشایش و تحقیق ولهنوزن( 1د ). 1318 .همشاه است .همچنین سیشه ابان
هان  ،ویشایش و تصحیح وسرن لد( 6د ). 1833 .و تنریال طرشی ،تصحیح دخویه هلنادی

9

(د ). 1303 .است .شنینن توجه است كه وات به زبنن عشبی سلط بوده است ،ا ن به جنی
شاجعه به ننبع اصلی از سخههنیی كه به وسیله خنورشننسنن بشبی ،ویاشایش و تشجماه
شده بود ،اسر نده یكند كه انن دهنده یزان اعرمند بنالی او به آرای سراشقنن پیش
از خود است .همچنین ،او به شکل سرقیم از آرا و آثنر خنورشننسان ی ن ناد ولهانوزن (د.
 ،). 1318كنیرن ی (د ). 1399 .و بوهل (د ). 1396 .اسر نده یكند.
این از قنب قوت پژوهش وات است كه افکانر و عقنیاد دیگاش سرااشقنن را آشاکنر
یكند و وجرنت آشننیی حققن ی كه دسترسی سرقیم بهآثانر و ا دیااههانی آ انن را
1. Julius Wellhausen.
2. Ferdinand Wüstenfeld.
3. Michael Jan de Goeje.
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دار د فشاهم ی منید ،ا ن جنی شگ ری است در حانلیكاه وات باه نانبع اولیاه اسام ی
تاکی

وارد یكند و ننبع رأخش را جهتدار و غشضن ه یدا د ،به آرای سراشقن ی كه

كایانن و سایحینن رعصاری باودها اد و واضاع كیناهتوزا اهای سارت باه اسام و
رسول خدا

داشرها د و قشنهن بعد ،دربنره حوادث صدر اسام اظهانر ظاش كاشدها اد،

اسرنند یكند .ولهنوزن آلمن ی از سراشقن ی اسات كاه اسام را دارای صارغه عشبای و
سنخره اعشاب یدا د و بن ی جهن ی بودن دعوت اسم ی ویسد:
چ ن اولیا کسانی ک از محمد

پیموح کمرند اِ ام ،رواتان ،نزریمهان و

بمرگان او ب رند و نیز ب علت ایها که محمهد
احسااات عشیمهاح و ِبیل اح مفدا او ب رند.

عهمب به ر ،آنهها به اهبب
1

وات اعرمند زیندی به تحقیقنت لئون كنیرن ی ایرنلینیی به ویژه كرنب تانریال اسام  6او
داشره است .دكرش عردالشحمن بدوی شیوه كنیرن ی در سیشه راوی را تااکی

افشاطای در

ننبع تنریال اسم یدا د .او بن اهمنل از عوا ل دینی و بن دیدی ندی در خصوص حوادث
سیشه در جست وجوی عوا ل سینسی ،اقرصندی و اجرمنعی اسات 9.ایان دو شایوهع یعنای
تاکی

و ندیگشایی ،الگوی وات در بشرسی سایشه راوی باوده اسات .تو انس آر ولاد

(د ،4). 1390 .كنیرن ی را خنل ا دیاه جهن ی بودن اسم یدا د و عرقد اسات كاه او
اسم را فقط دین عشب یدا د.

9

 .1ولهاوان ،تاریخ الدول العربی  ،ص.22 ،3
2. Annali dell Islam.
 .3بدوی ،موسوع المستشرقین ،ص.444
4. Thomas Walker Arnold.
 .2زرنولد ،الدعوة الی االسالم ،ص.20-44
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بوهل یز به عنوان روحن ی پشوتسرنن ،گنهی ا رقندی و ه چندان بیطشف سرت

به شخص حضشت حمّد

داشره است 1.دكرش ابشاهیم عوض در ورد او ی ویسد:

ب هل از کینه ته زتمیا مستشهمِان ر اظهها رشهمنی نسهبت به ااهطم و
ا خدا

و کتابش اات .او آشما ا بیان میکند ک منابع تا یخ ااطمی ک

ر با ه زندگی و ایمه پیامبم
ب آنها اعتمار کمر.

وج ر را ر ،ب هیچ وج م ثق نیستند و نمیت ان

٢

بوهل فشسرندن ن ه از سوی رسولخدا

به لو

جنور را بشای دعوت آنهان باه

اسم رد یكند و در این بنره ی ویسد:
بعید اات محمد

ک ممرح ایاات مدا و حمیمی واِعی به ر به مخیله

خ ر ،اندیش راخل کمرن همِل یا کسمح ب ااطم ا راره باشد ،آن هم زمانی ک
هن ز مم ا فتح نممره ب ر زیما او ت ان الزم بماح وارا کمرن آن ها ب پذیمش
ااطم ا نداشت.

3

او به كلی این وضوع را ا کنر یكند كه رسول خادا

در ا دیااه جهان ی باودن

دعوت اسم ی بوده است.
دهگانهاو 
.5نقدوبررسیانگارههایواتوپاسخبهشبهات 

 .1وات بن گنه وشکنفن ه و دقیق خود ،روجه وجود تننقض در تانریال اعازا پیا هان در
روایت ابن سعد (د690 .ه ). .شده است .این ا ش اننگش دقت علمی بنالی او اسات ،ا ان
 .1ر.ک :ابراهی عوض« ،أضالیل و إباطیل» ،دایرة المعارف اإلسالمی اإلستشراقی  ،ص 21ب بعد.
 .2همان.21 ،
 .3همان.23 ،
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وجود ایشاداتی این چنینی ،دلیل عد اعرمند كلی به ننبع تنریال اسم ی یسات .ورخانن
سلمنن در این كه فشسرندن ن ههن در سنل شام ین در سنل ه رم و ین بین صلح حدیریه و
وفنت پین رش

بوده ،اخرمف زیندی دار د.

سعودی( 1د942 .ه ). .و ابوال داء (د796 .ه 6). .همچون ابن سعد ،تنریال این واقعه را
سنل ه رم بینن یكنند ،ا ن طرشی( 9د910 .ه ). .و ابان اثیاش( 4د290 .ه ). .باه قال از
واقدی (د607 .ه ). .ی ویسند كه واقعه در سنل شام هجشی بوده است .ابن هان ( 9د.
619ه ). .بدون تعیین سنل خنصی ،آن را بینن یكند و ابن حجش (د896 .ه 2). .در بینن
ششححنل دحی بن خلی ه (د48 .ه ). .آن را در اواخش سانل شاام یان اوایال سانل ه ارم
یدا د .بننبشاین ،اشکنل وات در خصوص روایت ابن سعد وارد است ،ا ن میتوان آن را به
كل ننبع تنریال اسم تعمیم داد.
 . 6در خصوص اشکنل دو ع یعنی تحشی در تغییش ذه جرله ،طل
به آن توجه شود ،این است كه وات به عنوان ی

همی كه بنید

كایش میتوا د خود را از قیاد و بناد

تعصرنت دینی بشهن د .این وضوع در آثنر او به خاوبی ااهود اسات .وات نکاش اسام
آوردن قرنیل عشبی -سیحی است و عرقد است كاه حضاشت حماد
كشدن آن هن به پذیش

بان عاد وادار

اسم و پشداخت جزیه ،اکل را حل كشد 7.بش اسنس این دیدگنه،

 .1مسعودی ،مروج الذهب ،ج  ،2ص .246
 .2ابوالفداء ،تاریخ مختصر ،ج  ،1ص .142
 .3طبری ،تاریخ ،ج  ،3ص .224
 .4ابن اثیر ،الكامل ،ج  2ص 20؛ همو ،اسدالغاب  ،ج 2ص ،6رق .1207
 .2ابن هشام ،سیرة ،ج ،3ص .262
 .6ابن حجر ،االصاب  ،ج ،2ص .322
7. Watt, Muhammad at Medina, p:106.
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نامههایرسولخدا


او نکش اسم آوردن جرله سیحی است ،ا ن حقیقت انجشا كاه در نانبع تانریخی آ اده
ن های هم بشای جبل بن ایهم ،پندشنه بسنن وشات و

است ،چنین است كه پین رش

او را به اسم دعوت فش ود كه سلمنن شد و ن های همشاه هدیه بشای پیان رش فشسارند و
اسم خود را به اطمع رسن د.

1

او تن ز نن عمش بن خطنب (19-69ه ). .سلمنن بود .در آن هنگان در بانزار د ااق،
حندثهای رخ داد .جرله شدی از افشاد زینه را بدون آن كه روجه بنشد ،لگد كشد .آن اشد
بشجست و به چهشه جرله ،سیلی زد .او را گشفرند و پیش ابوعریده بن جشّاح بشد د و گ رناد:
این به صورت جرله سیلی زده است .گ ت :جرله هم ،او را سیلی بز اد .گ رناد :رنیاد او را
كات؟ گ ت :ه .گ رند :رنید دست او را بشید؟ گ ت :ه .فش انن خداو اد ترانر و تعانلی
بشای همه یکسنن است .جرله گ ت :عقیده شمن این است كه چهشه و آبشوی ن ،همرانی
چهشه بزی است كه از صحشا آ ده است .این دین بدی است و سیحی شد و پایش قاو
خود كوچید و بعد هم به سشز ینهنی رو رفت 6.در ریجه عقیده وات دربنره بلاط باودن
تغییش ذه جرله بن ننبع تنریخی ،همخوا ی دارد.
 . 9در خصوص اشکنل سو و تحشی

وضوع و هدف اعزا س یشان ،وات به انجشای

خواسرگنری ا حریره (د44 .ه ). .به وسیله پی

اعزا ی به درگنه جنشی اسرنند یكند .در

پنسال بنید گ ت كه خست اینكه در تمن ن ههنی دعوت ،شهندت به وحدا یت خداو د و
تأكید بش رسنلت رسول اكش

و فشاخوا دن خنطرنن و دعوت به اسم  ،جازء اركانن و

اهداف ن ههن حسوب یشود و بیارشین وضوعی كه در ن ههن تکشار گشدیاده اسات و
جزء ارشكنت تمن ن ههن گشدیده ،همین وارد بینن شده است.
 .1ابن هشام ،همان ،ج ،4ص.222
 .2ابن سعد ،طبقات ،ج  ،1ص.221
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دو اینكه ابنسعد ،رن ن ههنی ارسنلی به كسشی ،قیصش ،قوق

و جنشی را ثرت

کشده است .سو اینكه وات بدون توجه به ایان اارشكنت ،تنهان باه کانت حنشایهای،
همچون خواسرگنری ا حریره كه در راسرنی ایجند ابهن و تشدید در ننبع و ابام جهان ی
رسنلت بوده است ،توجه یكند .دربنره ن ههنی ارسنلی به جنشای ایتاوان گ ات كاه
فشد واحد میدا ند و تعداد ن ههن را بیش از یا

ورخنن سلمنن ،جنشی را ی

اورد

بینن یكنند .جنشی در واقع ،عنوان پندشنهنن حراه بوده است .همنن گو ه كه كساشی،
عنوان پندشنهنن ایشان بوده است .ابنسعد در این بنره ی ویسد:
ا

عممو با امی ضممح ا با رو نام نزر نجاشهی وانه نمه ر.

خدا

ضما یمی از نام ها نجاشی ا ب ااطم رع ت کهمر و ر نامه روم از نجاشهی
خ اات وایل حمکت مهاجمان حبش
ا

خدا

ر آو ر.

ا فهماهم کنهد و امحبیبه

ا به همسهمح

1

همچنین ،بمنری (د678 .ه ). .ارسنل دو ن ه بن همانن وضاوعنت و پیا
یكند 6.در دو رن وجود از ن ه دعوت پین رش

را بیانن

خطنب به جنشی 9در ننبع تنریخی،

سخنی از خواسرگنری یست .به ظش ی رسد ،عمشو بن ا یه این پین را به صورت ش نهی
به جنشی رسن ده است .طرشی این وضوع را بعد از ارسنل ن ه دعوت و ا اشی جداگن اه
یدا د و در این بنره ی ویسد:
پیامبم خدا کس پیش نجاشی فماتار ک امحبیب  ،رختم اب افیان ا زن او کند.

4

 .1همان ،ج ،1ص.242
 .2بالذری ،انسا االشراف ،ج ،1ص.432
 .3متن اول ،ر.ک :بیهقی ،دالئل النبوة ،ج ،2ص302؛ متن دوم ،ر.ک :طبری ،تاریخ ،ج ،2ص.622
 .4طبری ،همان ،ج ،3ص.230
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بننبشاین ،علو یست كه وات به اسرنند كدا نرع تنریخی این وضاوع جان ری را باه
عنوان هدف ن ه دعوت پین رش

قشار داده است؟

 . 4در ورد اشکنل چهنر ع یعنی سینسی بودن احرمنلی وضاوع ن اههان و درخواسات
بشای توافقنت سینسی ،وات میتوا د نرعی بشای اظهنرت خود بینن كند .بن طنلعه بسینری
ازكرنبهنی تنریال اسم یز ،طلری در این بنره ینفت اد .به ظش ایرساد ،او تنهان باش
اسنس تصورات نهنی خود به این ریجه رسیده است .وضوعنتی همچون بنزداشرن کینن
از درینفت كم

خنرجی ،خنثی كاشدن تاأثیش گازار هانی غشضان ه و شاشح و گازار

رویدادهنی عشبسرنن در هیچ سند تنریخی به عنوان وضوع ن ههن بینن اده است.
همچنین ،ن ه پین رش

به ضغنطش 1كه بش اسانس روایات ابانساعد از اساق هانی

سیحی بود در ینن ن ههنی دعوت لو كه ورد قد و بشرسی وات قشار گشفره اسات،
میگنجدع زیشا س یش اعزا ی به زد ضغنطش ،دحی بن خلی ه كلری باود كاه ساوی قیصاش
رفت و اعزا او زد ضغنطش ،طل دیگشی است كه بن وضوع این پژوهش شترط یست.
 .9اشکنل پنجمع یعنی ابهن در شننسنیی بعضی از حنكمنن و لو
هن ،هم چون قوق

ورد خطنب ن ه-

و حنرث بن ابیشمش شدود استع زیشا ابنهان  ،ابانساعد ،یعقاوبی،

طرشی ،ابنجوزی (د791 .ه ). .و بسینری دیگش از ورخنن سلمنن بدون اخرمف ،قوق
را عن ل رو در اسکندریه صش و بزرگ قرطینن و حنرث را از قریله بسنن و عن ال قیصاش
در بوطه د اق در ز نن ارسنل ن ههن یدا ند و هیچگو ه ،اخرمفی در ننبع دربنره ایان
افشاد ینفت گشدید 6.شنید دلیل ابهن در شننسنیی این افشاد به وسیله وات ،تکیه او بش ننبع
سراشقنن پیش از خود و كرنبهنی بشبینن بنشد.
 .1ابن سعد ،طبقات ،ج  ،1ص.263
 .2ابن هشام ،سیرة ،ج ،3ص263؛ ابن سعد ،همان ،ص 246-242؛ یعقوبی ،تاریخ ،ج ،1ص444؛
طبری ،همان ،ج ،3ص224 ،224؛ ابن جوای ،المنتظ  ،ج ،3ص.224
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 .2اشکنل شامع یعنی تننقض در ساخننن پیا هانی اعزا ای و تشدیاد در حراوای
این ن ههن ،بنرهن به وسیله وات بینن شده است 1.این اصشار و تأكید بش ی

شرهه بان ایان

یت است كه آن را در نهن خنط تثریت كند .وات سخننن پی هن را ملو از تننقضانت
یدا د ،ا ن اخص یست كه نظور او ششح این رخداد ین رن ن ههن است كه به وسیله
پی هن بینن شده است؟ اگش ششح رویداد ،نظور است بن توجه به این كه قدیمیتشین سیشه
گنریهنی کروب وجود از قشن دو هجشی به دست ن رسیده است و بسینری حاوادث
به وسیله صحنبه ،تنبعین و فشز دان آنهن به صورت ش نهی قل شده اسات ،وجاود ال ان
ر نوت و تننقضهنی جزئی ،ا شی طریعی به ظش یرسد.
بن این حنل ،اگش نظور وی تننقض در قل حروای ن ههن اسات ،بنیاد انعانن كاشد
بشخمف تصورات وات ،تننقضی در حروای این ن ههن انهده میشود .بخش همی از -
ن ههن به وضوع دعوت شد جهنن (فش ن شواینن بیشعشب ،حنكمنن حلی و قرنیلعشب)
و اهلكرنب به اسم اخرصنص دارد .بن گنه به حروای ن ههنیی كه پین رش
رو  ،كسشی ،قوق

به قیصاش

و فش ن شواینن دیگش وشره است ،فشاخوا دن آشکنر آ نن باه توحیاد و

اسم بهچام یخورد و عرنرت أَسْلِمْ تَسْلَمْ از اركنن ثنبت ن ههنی دعوت بوده است و در
آن هن بهصشاحت خنطش انن شده است كه «چنن چه به اسم گشوی ،گننه شد كاورت
بهگشدن تو خواهد بود».

6

در بسینری از ننبع هم تنریال اسم یتوان اخرنر شبوب به ارسانل ن اه هان و ارن
كن ل آن هن را ینفت .از جمله در صحیح بخنری (د692 .ه ). .و در كرنب المغنزی آن بنبی
تحت عنوان كرنب النری الی كسشی و قیصش وجود دارد 9.در صاحیح سالم (د621 .ه). .
 .1ر.ک :وات ،محمد در مدین  ،ص  236 ،113 ،104 ،42 ،41و پیوست .D
 .2حمیداهلل ،مجموع الوثائق السیاسی  ،ج ،1ص.47-46
 .3بخاری ،صحیح ،ج ،4ص .22-24
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بهكسشی ،قیصش ،جنشی و دیگاش پندشانهنن آن ز انن در كرانب

الجهند و السیش ،بنب كر النری الی لو الک نر آ ده است 1و در عجماالوساط طرشا ای
(د920 .ه ). .هم در بنب األل و در فصل ن اسامه احماد ،اعازا ساه سا یش از ساوی
پین رش

به زد حنكم اسکندریه ،قوق  ،قیصش و كسشی بینن شده است.

همچنین در تنریال یعقوبی ،6تنریال طرشی ،9تنریال الکن ل ابناثیش 4ششح و رن ن ههنی
رسولخدا

آ ده است كه تننقضنت حروایی در آنهن انهده میشود .همچناین باش

اسنس تحقیقنت حمیداهلل ،درسری تنریخی ن ههن تن حد زیاندی اثرانت شاده اسات و هام
اكنون ،بشخی از سخههنی آن زینت بخش وزههنی جهانن ،هامچاون طوپقانپیساشای
اسرن رول است.
از اعررنر و اقردار سینسای و

 .7اشکنل ه رمع یعنی بشخوردار رودن حضشت حمد
ظن ی الز در هنگن ارسنل ن ههن به دالیل نیل قنبل پذیش
خست :اسم بعد از حدیریه ،هیچ گنه در حنلت ضع

یست:

رود و حدیریاه آبانز گسارش

اسم از دینه است .دای آسمن ی یز از فرح رین خرش داد .اسرحکن جنیگانه پیان رش
در ن ه به هونة بن علی (د8 .ه ). .حنكم یمن ه اخص یگشدد كه پین رش

فش ود:

بدان ک ریا ما تا آنجا ک نهایت ایم شتمان و اابان اات ،فماگیمر.

این پین میتوا د از وضعی ضعی صندر شده بنشد.

 .1مسل  ،صحیح مسل  ،ج ،3ص.341
 .2یعقوبی ،تاریخ ،ج ،2ص.67-64
 .3طبری ،تاریخ ،ج ،3ص.224
 .4ابن اثیر ،الكامل ،ج ،2ص.220-242
 .2قلقشندی ،صبح االعشی ،ج ،6ص .374
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دو  :سه قدرت بزرگ رو  ،ایشان و حراه قدرتهانی خانر از دساترس در آن دوره
رود دع زیشا جنگهنیی ینن رو و ایشان درگشفره بود و این زاعهن تن حد زیاندی ،آ انن را
تضعی كشده بود .واقدی 1یگوید كه هشقل در تدار افازایش یشوهانی جنگای باشای
قنبله بن اعشاب بود تن این كه در ترو به او خود رسید ،ا ن بن اانهده قادرت اعاشاب از
واجهه بن آنهن نصشف شد .به عقیده وئیش( 6د ). 1309 .دولت رو ششقی دچنر شاکنف
ذهری ینن لکن ینن ،یعقوبینن و سطورینن شده بود.

9

سو  :دعوت به اسم به شیوه کنتره و اعزا منیندگنن از شئون پین رشان بوده است و
در شمنر ظن یگشی ین سینسیكنری روده است تن بن قینسهنی د یوی سنجیده شود .قرل

وسی
از آن حضشت

عیسی

در او خدا ا گنری فشعون ،او را باه توحیاد فشاخوا اد .حضاشت

یز بن یهود و رو در این ز ینه واجه شد .این در حنلی است كه هیچ یا

حققنن بشبی از این طل  ،اظهنر نبنوری کشدها د.
آین رسولخدا

از

4

بن پاروا ه الهی كه داشت ،ضعی تش از كسشی و قیصاش باود؟ گاش

خسشو پشویز (د ). 268 .پیش از این در جنگ نوقنر از اعشاب شکست خورده بود؟ 9گاش
پین رش

در طول حینت خود ،سپنهی بشای رشد بن رو در وته گسیل کشد؟ آین دعوت به

اسم خطیشتش از رشد بن آن هن بوده اسات؟ حیانت رایاكاش

سششانر از مو اههانی

شجنعت و صمبت در دعوت است كه بهعنوان مو ه ایاانن در طانئ  ،تا وتنهان و بان
 .1واقدی ،المغاای ،ج ،3ص.1124
2. William Muir.
 .3موئیر ،حیاة محمد ،ص.324
 .4عزالدین ابراهی « ،پژوهشی در نام های پیامبر
ش ،147ص .31
 .2طبری ،تاریخ ،ج ،2ص .724

»؛ ترجم حسین علینقیگان ،زینگ پگژوه ،
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قنطعیت ،دعوت خود را اعم مود 1.در قشآن یکی از ویژگایهانی پیان رش

شاجنعت

عشفی شده است 6و یکی از ششایط رسیدن به قن روت ،عد تشس از بیشخدا و شهن ت
در دعوت شد بهسوی خدا 9دا سره شده است.
رفرنر سینسی رسولخدا

بشخمف آ چاه ا اشوز راداول اسات ،تاوأ بان صاداقت،

صشاحت ،قنطعیت و شجنعت بود .در حنلیكه وات ایانن را فشدی انن ی دهاد كاه باش
اسنس عینرهنی ا شوزی و بن توجه به همشأن رودن و بن در ظشگاشفرن قادرت ظانهشی
پندشنهنن ،هشگز میتوا ست جسنرت دعوت آ نن به اسم را باه ا دیااه خاود راه دهاد.
آیت اهلل جع ش سرحن ی در این بنره ی ویسد:
ااتی ما هم م ِع ر تا یخ مهیخه انیم که یهکجه ان ی نهانی (ااهمند
مقدونی) میخ اات فممانمواح جهان ش ر و یا میشن یم ک ناپلل ن ر ام می-
پمو اند ک امپمات ح جهانی تشمیل رهد ،همگز اعجاب به مها راهت نمهیرار،
ولی هم م ِع ،رات اح از خاو شنااان میشن ند ک
فممان خداوند ،رو امپمات

هبم بهز گ مسهلمانان به

بز گ جهانی ا ک ِ م وح با ملت هم رو امپماته

وابط باز گانی راشتند ب آییا ت حید رع ت کمره اات بها لجاجهت و اهخنان
بیاااس آن ا یک امم محا و ممتنع ِلمدار میکنند.

ری اكش

4

چگو ه از اعررنر و اقردار الز بشخوردار روده است در حنلیكاه كمراش از

ده سنل بعد ،سلمن نن پنجه در پنجه دو ابش قدرت آن روزگنرع یعنی ایشان و رو افکند د و
 .1یعقوبی ،تاریخ ،ج ،2ص .36
 .2فتح.24 :
 .3احزا .34 :
 .4سبحانی ،مبانی حكومت اسالمی ،ص643
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به فنصله كوتنهی از رحلت پین رش

10

و بن سشعری خیاشه كنناده بشكلیاه كااورهنیى كاه

فشسرندگنن آنحضشت به آنجن اعزا شده بود د ،اساریم ینفرناد و آیاین اسام در پهناه
جهنن ،گسرش

ینفت.

دلیل وات بشای بشخوردار رودن پین رش
رفنعه ندرست استع زیشا رِفنعه بن زید پ

از اقردار الز بن اسرنند باه اسام یانوردن
از صلح حُدیریه سلمنن شد و ن ه پین رش

بشای دعوت قریله جذا ع یعنی قو رفنعه بود و پین رش

دو نه باه آ انن باشای پاذیش

اسم ا نن داد 1.شد قریله جذا تن سنل شام هجشت سلمنن اد د ،ا ن در ایان سانل،
طنی ه بنی ضُرَیْ كه رفنعه بن زید از آ نن بود از طشیق رفنعه سلمنن شد د 6.آن دسره از
شد جذا كه از اترنع ین رحد دولت بیزا

بود د در سنل هارم و سیزدهم در جنگ بان

سلمن نن ششكت كشد د 9.همچنین در بزوات وته و ناتُ السَمسِلْ در سنل هارم و بزوه
ترو در سنل هم ،گشوهی از جنگ جوینن جذا در قنبل سلمن نن قاشار گشفرناد .چاون
سلمن نن شن را فرح كشد د ،بخش اعظم بنی جذا به اسم گشوید د و از آن پ  ،قش
همی در حکو ت ا وینن در شن بش عهده گشفرند.

4

 . 8اشکنل بعدیع یعنی حکیمن ه راودن و ضاش باودن ایان كانر در آن دوره ،ایاشادی
نطقی یست .به ظش وات ،پین رش

در سنل 2/. 268ه . .آنقدر قدرت ناد راود كاه

بروا د طل اسم آوردن از خنر از حوزه ون سالمن نن داشاره بنشاد و اعام جهان ی
رسنلت به وسیله پین رش

در ز ن ى كه هناوز تسالط كن ال باش جزیاشةالعاشب داشات،

 .1ابن اسحاق ،سیرة ،ج ،1ص .662
 .2واقدی ،المغاای ،ج ،2ص.222-227
 .3طبری ،تاریخ ،ج ،3ص.324 ،37
 .4واقگگدی ،همگگان ،ج ،2ص 760؛ طبگگری ،همگگان ،ج ،3ص32؛ مسگگعودی ،مگگروج الگگذهب ،ج،2
ص.372
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ن مکن است .این ا ش انن دهنده ت نوت بنیندین ت کش ندی بن ت کش الهی استع زیاشا در
دیدگنه ندیگشاین ه وات ،اعرقندی به وحین ی و الهی بودن دعوت رساولخادا
دارد ،ا ن بنور الهی و اطمیننن آنحضشت به وعده پیشوزى كه خداو د پ

وجاود

از صلح حدیریه

به او داده بود 1از ا گیزههنیى بود كه آن حضشت را به ا جن این كنر وا داشت.
دقت در حروای این ن ههان ایرسان د كاه رو

پیان رش

باش اسانس حکمات،

آگنهیبخای و سنلمتآ یز بوده است و از تهدید ،خاو ت ،رع و وحات پشهیز گشدیده
است و این سئله در جنی خویش ،یکی از رو هنی گسرش
پین رش

حکیمن ه اسام در ز انن

به حسنب یآید.

 .3اشکنل هم وات ن عقول بودن پنسال و اعرننی ا پشاتوران ایشان ،رو و جنشای باه
این ن ههن است .شنید این اشکنل بن در ظش گشفرن ششایط دیپلمنسی ا شوزی به نهن وات
خطور كشده بنشد .پین كرری ،رسمیتاش از پیان شا نهی اسات و ساندیت بیاارشی دارد.
بننبشاین ،چون پندشنهنن از پین رش شننخری داشرند به پیان شا نهی آن حضاشت اعرنانیی
میكشد د و آن را میپذیشفرند .در ریجه این یز از اقدا نت حکیمن ه رسول خدا

بود

كه بشای دعوت لو از شیوه پین ؤثشع یعنی ارسنل ن ه بهشه بشد .همچنین ،پین كررای
هنگن ی كه خرو به خنتم صنح
حمد

ن ه بنشاد ،اهمیات بیاارشی دارد .بنانبشاین ،حضاشت

به وسیله ن ه و بن هش 6خصوص پین دعوتانن را بشای پندشانهنن و ساشان

قرنیل ارسنل كشد د و به این صورت ،وجودیت اسم و روت خود را اعم فش ود د.
شنید هش هندن ن ههنی دعوت انن بزرگداشت گیش دگنن آن ن ههن 9و جل توجه
خنطرنن بوده است .هش ی

از پندشنهنن زبور در بشابش دعوت پیان رش

عکا العمال

 .1هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَ ُ بِالْهُدى وَدِینِ الحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ ِ وَکَفَى بِاللَّ شَهِیداً (فتح.)22:
 .2مسعودی ،التنبی و االشراف ،ص.224
 .3امخشری ،الكشاف ،ج ،2ص.636
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خنصی انن دادها د كه دلیل اعرننی آ نن به حروای ن ههن است .بشخی همچون خساشو
پشویز ،دعوت آن حضشت را به كلی رد مود د و اقدا آن حضشت را اوعی تاوهین علیاه
خود تلقی كشد د و از آن حضشت خامگین شد د 1.بشخی دیگش ،هم چون قیصش و قوق ،
بشخوردی احرشا آ یز داشرند و تن حدودی ،حقن یت دعوت را در كشد اد ،ولای باه دلیال
تشس از رعنینی خود و ین جنهطلری خویش از اظهانر تمنیال سارت باه اسام خاودداری
ورزید د.

6

 .10اصلی تشین ایشاد و در واقع ،هدف وات از تحلیل این رخاداد اثرانت و اانن دادن
تحشی و غشضن ه بودن تنریال گانری نانبع اسام ی و راودن ا دیااه جهان ی دعاوت
اسم ی ،زد رسول خدا

است .جنل است ،وات كه بیارش واقع بن ش

ظش ی كند در این ورد بن قنطعیت اظهنركشده است اینكه حمد
ی

و تشدید اظهنر

اسم را به عنوان

دین جهن ی یپنداشت و ا پشاطوران رو  ،ایشان و سمطین كم اهمیت تش دیگاشی را

به پذیش

آن دعوت كشد ،به طور قطع ندرست است .بن محظاه آرای وات ،تنانقض در

سخننن او اهود ی شود .او از سویی اسم را سرعد جهن ی شدن ایدا اد و از ساوی
دیگش ،وجود ا دیاه جهن ی بودن را در زد پین رش
حضشت حمد

قنطعن ه رد یكند و عرقد است كاه

چنین ا دیاه و ادعنیی داشره است.

ابردا در پنسال به شرهه دستكنری عمدی ننبع تنریخی به وسیله ورخنن سلمنن باه
نظور هم انن دادن پین رش

و القنی جهن ی بودن دعوت ایانن ،بنید گ ت كه ایان

طل از اتهن نت همیاگی سراشقنن است تن از اعررنر تنریال اسم بکنهند .این اتهن بان
جممتی میم از سوی وات بینن شده است.
 .1ابن سعد ،طبقات ،ج ،4ص .124
 .2احمدی میانجی ،مكاتیب الرسول ،ج ،2ص.404
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بدون تشدید ،اخرنر و رواینتی كه نانبع تانریخی از صادر اسام و ز ادگن ی حضاشت
حمد
گنر

ثرت كشدها د بن ی

گسست حدود صد سنله بین حوادث صدر اسم بان دوران

و تدوین وقنیع سیشه ،قل شده است و بن توجه به این كه قلینت ش نهی و آن هم

در فنصله ی

قشن ،كم و بیش آ یخره بن اشررنهنت ،ابشاض فاشدی و اهاداف فشقاهای و

عمدی هسرند ،چندان میتوا ند ورد اعرمند بنشند ،ا ن آین از این واقعیت یتاوان ریجاه
گشفت كه تمن ننبع اسم ی دستكنری شدها د و جعلی و بیاعررنر هسرند؟
ننبع وجود اسم ی دارای اشاکنالت و ایشادهانیی هسارند و بان بشخای تحشیا هان،
افزو ی هن و كنسری هنی عمدی و بیشعمدی آباره شدها د ،ا ن به دالیل عقلی و قلای در
جموع ،قنبل دفنع و قنبل اسرنند هسرند و هم چننن ،هم تشین سند قنبل قرول بشای در
و شننخت ز دگی و شخصیت پین رش

و رخدادهنی قاشون خسات هجاشی باه شامنر

ی رو د .یزان وثنقت سری این ننبع ،ن ند دیگش ننبع تنریال جهنن است .آین قنئمن باه
ظشیه تحشی و بیاعررنری ننبع اسم ی به شمولیت و عمو یت این قنعده عرقد و لرز
هسرند؟ اگش این قنعده را در وارد انبه صند بدا یم ،بنید جموعه تواریال وجود باشی
را بیاعررنر و فنقد وثنقت بدا یمع زیشا تمن تواریال بش اسنس دادههنی شا نهی و بان فنصاله
دور و زدی

بن ز نن وقوع حندثه ،تدوین و کروب شدها د و به طاور طریعای تانریال هاش

قو  ،لت و حندثهای را بعدهن ی ویسند.
سرندات و ننبع اطمعنتی تنریال گنران و راوینن حدیث از یمههنی سده دو هجشی،
بیارش قلینت ش نهی است ،ا ن آ نن تن حدود زیندی به این تحشی نت توجه داشرند .از ایان
رو ،ورخنن بصیش و سئول یكوشید د بن اسر نده از قواعدی چون جشح و تعدیل به قد و
پنالیش احندیث و اخرنر كه نرع اصلی عنرفی چون تنریال و فقه بود اد ،دسات ز ناد و از
اشررنهنت احرمنلی و ین تحشی نت و جعلینت بکنهند .در این ز ینه ،علو ی چون علم رجنل،
درایه ،ت سیش و اصول فقه پدید آ د كه همه آن هن تدابیشی مکان و عقاول باشای فهام
رو

ند و قد علمی و عقلی یشاث قلی پیانینن بود.
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عموه بش این به گواهی شواهد و قشائن ،كنترانن سادههانی دو و ساو باه بشخای از
کروبنت پیاین دست رسی داشرند و به طور سرقیم از آن هن اسر نده یكشد د .در عصاش
پیش از اسم از علقنت 1و بعد از ن ه هنی پین رش

و بعدهن از ن ه هنی خل نی راشدین

و بسینری از بزرگنن و رجنل سینسی به یکدیگش و ین به پیاشوان خاویش یاند شاده اسات.
هم چنین از تألی نت بشخی افشاد ،ن ند عشوة بن زبیش و سلیم بن قای

در تانریال در اواخاش

سده اول ،سخن در ینن است .بننبشاین ،قضنوت وات در ورد نانبع تانریال اسام قنبال
پذیش

یستع زیشا صحت حروای ن ههنی آن حضشت به پندشنهنن ورد اجمنع و ات ن

ننبع تنریال اسم است و اخرنر این ن ههن و رن آنهن باه تاواتش در قادیمیتاشین نانبع
اسم ی و ننبع تنریخی سدههنی بعدی بن اخرمفانت بساینر جزئای آ اده اسات و جانی
تشدیدی در این رخداد بنقی می ن د.
همچنین در شرهه بعدی وات ،پین رش

را ؤس

بش ن اهای دینای -سینسای باشای

جن عه عشب یدا د و بن تأكید بش هویت عشبی اینبش ن ه ،وجود ا دیاه اعم جهن یدعوت،
زد رسول خدا

را ا کنر ی منید و آن را دعوتی اقلیمی و نطقهای كه فقط خصوص

اعشاب بوده است ،عشفی یكند.
بن شور آثنر و دیدگنههنی وات محظه یشود كه او در آبنز پیان رش

را نآگانه از

ابعند دعوت و قش خود و فشدی كه بشاسنس قرضینت ز نن ،کنن و طنلرنت هش شحله

پیش رفره است ،انن یدهد .او در كرنب حمد
خدا

در که اظهنر یكند كه رساول-

در ابردای ا ش ،خود را فشسرندهای بهسوی قو خویشع یعنی قشیش ایپنداشاره

است و تن قرل از وفنت ابوطنل  ،اشنرهای به گسرش

دعوت به همه اعاشاب ااده اسات.

 .1معلقات اشعاری هستند ک ب وسیل هفت تن اا شاعران جاهلی و بگ روایتگی ده نفگر سگروده

شده اند .این اشعار را ب سبب عظمت فنی و اراش ادبی ب دیوار کعب زویزان کردند (ر.ک :معلقات
سبع ،عبدالمحمد زیتی).
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دیگشی در پیش گشفت و به تدریج بشای خاود  ،هادفی وسایع تاش در ظاش

گشفت .رسولخدا

قرل از هجشت ،افشاد قرنیل بدوی را به ایمنن بهخداو د دعوت ی كشد

و بعد از بنزگات از طنئ  ،ایده ش وزی را بشای وحدت همه اعشاب در ورای دعوت قرنیل
بدوی به اسم بشگزید.

1

وات دعیاست بن ا جن هجشت به جز اورت بن اهنلی دینه ،فکاش ایجاند ا ات باش
اسنس دین به نهن او راه ینفت و تم
رئی

مود تن شد را راضای كناد كاه او را باهعناوان

حکو ت بپذیش د 6.او عرقد است كه در این شحله ،حری صاحرت از تمان اعاشاب،

افشاب آ یز به ظش یآید .چه رسد به جهن ی بودن دعوتع زیشا اسم در این ز نن فقط به
تعداد كمی از قرنیل جنور که و دینه رسیده بود.

9

بشخمف عقیده وات ،شواهد قطعی انن یدهد كه پین رش

رسنلت خود را جهن ی

یدا ست و پین یکرنپشسری اسم  ،همه جوا اع بااشی را فانر از ر اگ و اژاد شان ل
یشود .رسول خدا
بش عهدها

بهعنوان خنتمالنریین ،رسنلرى وسیعتش از قو عشب و اقلیم حجانز

بود .این سئله ا شى رود كه رسولخدا

در دوره دینه ،آن هام پا

از

صلح حدیریه طشح كشده بنشد .بلکه شواهدی در دست است كه ا دیاه ا رانر اسام باه
خنر از عشبسرنن از عهد کی ششوع شده بود .آن حضاشت از همانن آبانز راوت ،وعاده
دستینبى سلمن نن به گنجهنى قیصش و كسشی را داد 4و اعم كشد كه به زودی رسنلرش
در همهجن گسرشده خواهد شد .در همنن که اشكنن ،سلمن نن پنبشهناه را باه تمساخش،
وارثنن و جن ایننن قیصش وكسشی ىخوا د د.

9

1. Watt,Muhammad at Mecca ,p138-141.
2. Watt, Muhammad, Prophet and Statesman,p 195.
3. Watt,Muhammad at Medina,p 40.
 .4ابن اثیر ،الكامل ،ج ،2ص .272
 .2بالذری ،انسا االشراف ،ج ،1ص .132-131
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11

بینن شده اسات در دوره کای

نزل شدها د و آینت قشآن گواه هسرند كه ا دیاه جهن ی بودن دعوت از سوی خداو اد باه
رسولخدا را وحی شده ست و آن حضشت لز به ابم جهان ی رسانلرش باود .اصاطمح
رَحْمَ ً لِلْعَالَمِینَ از سوی خداو د رعنل در آیه وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلََّا رَحْمَ ً لِلْعَالَمِینَ 1اشنره به
جهن ی بودن اسم دارد و دلیلی است كه پین رش را یقین داشت كه رسنلرش خواهد توا ست
از حدود ا ت عشبی عرور كند و بش او الز است كه این دین جدید را به لت هنی خرلا
ابم كند.

6

از دیگش آینت قشآن دربنره رسنلت جهن ی رسولخدا

یتوان به َن أَرْسَلْنَن َ إِلَّن کَافََّ ً

لِلنَّنسِ بَاِیشًا وَ َذِیشًا  9و قُلْ یَن أَهْلَ الْکِرَنبِ تَعَنلَوْا إِلَى کَلِمَ سَوَاءٍ بَیْنَنَن وَبَیْنَکُمْ  4و قُلْ یَن أَیُّهَن

النَّنسُ إِ ِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًن 9و تَرَنرَ َ الَّذِی َزَّلَ الْ ُشْقَننَ عَلَىعَرْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَانلَمِینَ
َذِیشًا 2و لِیُظْهِشَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ 7اشنره مود.

هجشت به حراه یز ،عموه بش دوری از فانر کینن به وعی ترلیا دیان و بیاننگاش
تمنیل به جهن ی شدن اسم است 8.همچنین ،احندیث و تعنبیش گو نگو ی از رسولخدا
و ائمه عصو ین

قل یشود كه بیننگش وجود ت کش جهان ی ازد آنحضاشت اسات.

 .1انبیاء.107 :
 .2العقیقی ،المستشرقون ،ج ،1ص466
 .3سبأ.22 :
 .4زل عمران.64:
 .2اعراف.122 :
 .6فرقان.1 :
 .7توب .33 :
 .2حیدردوست ،ترجم و تحقیق فصلهای7و 2کتا محمد در مدین  ،ص .102
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بشای جلوگیشی از به درازا كایدن كم و رعنیت اخرصنر به سه حدیث از پین رش اعظم
یفش نید:

در این ز ینه بسنده یشود .رسولخدا

اُ اسلتُ الی النّاس کافّةً و بی خُتسمَ النّبی ن ما ب ا ح هم بشهمیت فماهتاره
شدم و ب وایل ما ،االت انبیا خاتم یافت.

1

اُ اسلتُ الی االبیض واالا ر و االحمم ما ب ا ح هم نژارها و ملیتها ،اعم
از افید ،ایاه و امخ فماتاره شدهام.
إنَّما بُعسثْتُ َحقمَةً لسلْعَالَمسیاَ.

٢

3

بن طنلری كه در این آینت و احندیث نعک
دعوت اسم از ابردای بعثت زد رسول اكش

است ،اخص یگشدد ،ا دیاه جهان ی
وجود داشره است ،ا ن وات این اوارد را

در ظش گشفره است و شنید بیارش به آرای سراشقنن بشبی توجه كشده است.
ا دیاه و رسنلت آن حضشت از ابردا جهن ی بود ،ولی اجشا و ابم آن تدریجی صاورت
ی گشفت .چننن كه دین اسم از همنن ابردا دینای كن ال باود ،ا ان احکان آن در طاول
بیستوسه سنل و به تدریج نزل شد .همچنین ،هماننگو اه كاه ا ریانیی چاون حضاشت

وسی

و حضشت عیسی

كه بشای هدایت بنیاسشائیل بشا گیخره شد د ،خرص باه

آنقو یسرند و بشای همه شد رعوث شد د ،رسولخدا

هم بشای هماه بشا گیخراه

شده است ،هتنهن بشای قو عشب و شره جزیشه عشبسرنن 4.بننبشاین ،ا دیاه جهان ی باودن
 .1ابنسعد ،طبقات ،ج ،1ص.142
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،16ص.324
 .3همان ،ج ،12ص .243
 .4عاملی ،الصحیح من سیرة النبى ،ج ،16ص.276
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رسنلت زد حضشت خرمی شترت ،چیزی یست كه سلمن نن بشای اشوعیت بخایدن به
كاورگانیی خویش ،آن را ابداع موده بنشند.
به طور كلی ،رسولخدا

بن ارسنل ن ه به لو

قردر آن عصش ،جهن ی ا دیایدن و

اقدا ترلیغی خود در سطح جهن ی را ثنبت كشده اسات و هایچگو اه ،شا

و تشدیادی در

عنلمگیش بودن رسنلت بنقی میگذارد .وات اگش درسری این ن ههن را بپذیشد ،جرور اسات
كه جهن ی بودن اسم را یز بپذیشد .بننبشاین ،درسری آنهن را میپذیشد.
.6نتیجه 

بن تحلیل و قد اشکنالت و شرهنت وات و بش اسنس سرندات تانریخی و دالیال عقلای و
نطقی ،رنیج زیش از این پژوهش حنصل گشدید:
 .1قطه قوت پژوهش وات در وضوع ن ههنی دعوت رسولخدا

بهپندشنهنن آن

عصش ،پشداخرن دقیق به جزئینت حوادث بن دیدی شکنكن ه و نرقدا ه و آشکنر كشدن قانب
رهم و دیدگنه هنی سراشقنن پیش از خود است كه فشصت آشننیی بیارش بشای حققن ی
كه ا کنن دسترسی سرقیم به آثنر آنهن را دار د ،فشاهم یسنزد.
 . 6دیدگنه و رگو شی وات بن ورخنن سلمنن ر نوت است .او بشخمف سلمن نن كه
به الهی بودن رسنلت پین رش

اعرقند دار د و وحی الهی را در ا ور و حوادث صدر اسم

ؤثش ی دا ند ،بشاسنس عینرهنی ندی و ا شوزی به بشرسی این رویداد یپشدازد و ارسنل
ن ههنی دعاوت را در آن دوره كاه پیان رش

هناوز اقرادار الز را داشات ،حکیمن اه

میدا د.
 .9این كایش اسم شننس بن وجود اینكه سعی یكند در تحقیقنت عنلمن اه خاود،
جن

بی طشفی و ا صنف را رعنیت منید ،ا ن در وضاوعنتی چاون اسام آوردن جرلاه و

رفنعه سیحی ،میتوا د جن داری خاود از سایحیت را بپوشان د و باشخمف سارندات
تنریخی ،اسم آوردن آنهن را ا کنر یكند.
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 .4وات بن وجود تسلط به زبنن عشبی به جنی شاجعه سرقیم به نانبع تانریال اسام ،
بیارش به آثنر و دیدگنههنی خنورشننسن ی چون ولهنوزن ،كنیرن ی و بوهل اعرمند یكند .در
ریجه ،تحت تأثیش سیطشه فکشی آنهن میتوا د باه درساری باه تجزیاه و تحلیال سایشه
رسولخدا

و حوادث تنریال اسم بپشدازد.

 .9وات صحت حروای ن ههنی آنحضشت به پندشنهنن را كه اورد اجمانع و ات ان
ننبع تنریال اسم است ،می پذیشد و بدون ارائه سرندات تنریخی و فقط بش اسنس حدس
و گمنن ،سعی در القنی ا دیاه هنی نهنی خود و ایجند تشدید در اعررنر ننبع اسم ی دارد.
رد كشدن درسری ن ههن ،ضمن زیش سؤال بشدن ننبع اسم ی به صورت بیش سرقیم ،دین
اسم را زد خنطرنن ،نقص و جعول جلوه ی دهد و از جنیگانه رفیاع رساولخادا
یكنهد.
 .2به طور كلی ،هم تشین هدف وات در ا کنر حروای این ن ههن و قنئال راودن باه
وجود ا دیاه جهن ی رسنلت زد پین رش اعظم
خدا

اقلیمی و عشبی انن دادن دعوت رسول

است .وات اگش حروای این ن ههن را بپذیشد ،جرور است كه جهن ی بودن اسام

را یز بپذیشد .بننبشاین ،درسری این ن ههن را رد یكند.
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