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Abstract 
The unique personality of the Holy Prophet (PBUH) and his irreplaceable 
influence on the emergence of a powerful Islamic civilization has long 
attracted the attention of Christianity and Western scholars. The Church 
Fathers from the very beginning have denied the Prophet Muhammad (pbuh) 
and his heavenly teachings for many reasons, and during the Middle Ages 
many attempts were made to overthrow his image in the West. With the 
passage of time and the developments that took place in Europe following 
the Age of Enlightenment, more or less the truth of his existence came out of 
the clouds like a sun and more scientific and realistic works were compiled 
about the Prophet's biography. Orientalist studies on the life of Muhammad 
(pbuh) have been conducted in different periods with different approaches, 
but only a small number of Western writings have been able to depict his 
comprehensive personality as a spiritual leader as well as the political and 
social Muqtada of Muslims. 
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 انجمن ايراني مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي، مطالعات اسالمي در جهان معاصر
101-11، 1101(، بهار و تابستان 1ياپي پژوهشي، سال اول، شماره اول )پ –مقاله علمي 

 محمد)ص( هسير هدربار درآمدی بر مطالعات خاورشناسان

 فروغ پارسا

 چکيده
بدیل ایشان در پيدایی تمدن قدرتمند  اكرم)ص( و تأثير بی فرد پيامبر هشخصيت منحصرب

اسالمی از دیرباز توجه مسيحيت و نيز پژوهشگران غرب را به خود جلب نموده است. 
ي آسمانی ایشان را ها ري پيامبري محمد)ص( و آموزهاز همان آغاز به دالیل بسيا كليسا آباء

 هچهرنمایاندن  باژگونتالش بسياري در جهت  یوسط قرونو در خالل  اند انكار كرده
غرب صورت پذیرفت. با مرور زمان و تحوالتی كه به دنبال عصر روشنگري در  ایشان در

تابی از پس ابرها حقيقت وجودي آن حضرت مانند آف  وبيش كم اروپا به وقوع پيوست،
پيامبر)ص( تدوین شد. مطالعات  هسير هدربار تري بينانه برون افتاد و آثار علمی و واقع

مختلف با رویكردهاي مختلف  هاي دورهمحمد)ص( در  هسير هدربار خاورشناسان
شخصيت جامع آن  اند غربی توانسته تأليفات لكن تنها شمار اندكی از ،است گرفته انجام

 مسلمانان را ترسيم نماید.  یو اجتماعمقتداي سياسی  نيز معنوي و به رهبرمثا حضرت به

 .مطالعات خاورشناسان حدیث اسالمی، سيره پيامبر)ص(، تاریخ اسالم، :واژگانكليد 

                                                                                                                                        
 ته  ران، ای  ران،  ،مطالع  ات فرهنگ  ی  پژوهش  گاه عل  وم انس  انی و   یپژوهش  كده مطالع  ات قرآن     ارينش  دا 
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 مقدمه

و نيز وحی قرآنی و مبلغ رسالت اسالمی  آور  مثابه پيام محمد)ص( بهوجود متعالی 
مركز توجه عالمان و  ،از آغازانی ایشان فرد اخالقی و روح شخصيت منحصربه

آیينی است  معنويرهبر  محمد)ص( ،دیگرسوي از  اندیشمندان ادیان دیگر بوده است.
آفریقا و اروپا آسيا، از  يا مالحظه قابلي ها بخش دركه در اندك زمانی توانست 

 شام بر و هر صبحجهان نفر از مردم  ها ميليون ،پس از پانزده قرن امروز وگسترش یابد 
 .دهند شهادت میرسالت آن بزرگوار 
زندگی اجتماعی  )ص( با توجه به نقش محوري ایشان درپيامبرمطالعه سيره 

و  ها زهيباانگدانشمندان غربی و ویژه براي غرب همواره اهميت داشته  هبمسلمانان 
به مربوط  ها نخستين نگاشته .اند رویكردهاي مختلف آثاري در این مهم تأليف كرده

با آثاري ي نخستين اسالمی است كه ها در سدهمحافل مذهبی مسيحيت شرقی و غربی 
ي ها تدوین شد. با آغاز جنگبرعليه شخصيت و رسالت آن حضرت رویكرد جدلی 

ولی پدید آمد بسياري  يزیر و خوناگرچه خشونت  یوسط قرونصليبی و در خالل 
از شدت مخاصمات شدند و آشنا  دن اسالمیمو ت بافرهنگاجباري  طور اروپایيان به

در زندگی  پژوهشتمایل و گرایشی كه به  م قرن نوزدهماز ربع سو .آنها كاسته شد
 مطالعهآمده بود، به  وجود به مسيحیپروتستان در بين متألهان  1)ع(عيسیحضرت 

 هبه تحقيق و مطالعه درباردانشمندان غربی  وكرد نيز سرایت دیگر پيامبران  هدربار
سده ، گراز سوي دی. (Motzki, 2004: 14) تمایل پيدا كردندپيامبر اسالم)ص( زندگی 

ي اسالمی به استعمار غرب ها نوزدهم مقارن دورانی است كه بسياري از سرزمين
و  ورود پيدا كردند تحقيقی هاین زمينبه سياسی  يها زهيباانگو خاورشناسان  هدرآمد

ز اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم ا .تأليف نمودند ي در سيره پيامبر)ص(آثار
به مطالعه در تاریخ اسالم و  گرایانه )پوزیتيویستی( اثباتبا رویكردي دانشمندان غربی 

 پرداختند و اصالت و اعتبار منابع اسالمی را مورد مناقشه قرار دادند. پيامبر)ص( هسير
داري عصر پست نيز پدی وسياسی آن  پيامدهايبدیل انقالب اسالمی و  بی هپدید

                                                                                                                                        
1. Leben-Jesus-Forschung 
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براي مهمی  از عواملبيستم  قرنسه دهه آخر در  1فرهنگی هگيري دور و شكلمدرنيسم 
 آثاردر این زمينه  بودند كه پيامبر)ص( هسير هدربار غربی مطالعاترویكرد تغيير 

هنوز در  ها قرن پس از ،همه نیباا .دشتأليف شخصيت آن بزرگوار درباره  يا همدالنه
)ص( حركتی جدي صورت اسالم دقيق شخصيت پيامبر عميق وبراي شناخت  ،غرب

 برخی از آثار مهمتا  است بضاعت علمی درصدد درخورجستار البته  این نگرفته است.
اند  مختلف نگاشته شدهي پژوهشی ها كه با رویكردرا  پيامبر)ص( هسير هدربارغربی 

 .یدمعرفی نما
 

 رویکرد جدلی .1

این  ي دین مبين اسالم مبعوث شد.پيامبرالدي به در اوایل قرن هفتم مي محمد)ص(
وجود  در جغرافياي سياسی جهان به يا مالحظه قابلكوتاهی تغييرات  هفاصلآیين به 

در  عظمت این دین نوین كرد. ي بزرگ آن زمان را متوجه قدرت وها آورد و امپراطوري
، تا مرزهاي چين در آسيا از سواحل دریاي سرخ اوایل قرن هشتم ميالدي قلمرو اسالم

گارول ه درالطارق تا  جبل هتنگدر اروپا از ، در آفریقا از بستر رود نيل تا اقيانوس اطلس
 :1101، )رشاد ایتاليا گسترده بود رهیجز شبهالروم جزایر مدیترانه و جنوب  و در بحر

ه بود و البت آغازشدهو تمدن اسالمی از آن دوران  بافرهنگتردید آشنایی غرب  بی .(11
دول اروپایی با این دین نوین را ایجاب  همقابل ،تضاد منافع سياسی، اقتصادي و نظامی

امپراطوري روم شرقی براي مقابله با دین اسالم و  ،ي تاریخیها بنابر گزارش كرد. می
 .(001: 1101، راهبان و دانشمندان دینی را بسيج نمود. )راميار پيامبر)ص(شخصيت 

بله روحانيون و مبلغان مسيحی با پيامبر اسالم و قرآن ها از مقا نخستين گزارش
. یوحنا در كتابی با عنوان است( يالديم 400قبل از  متوفیمربوط به یوحناي دمشقی )

 اسالم)ص( را زیر قرآن، چند مورد شخصيت پيامبر هدربارمناقشاتی  بر عالوه 1ها فرقه
مستعار عبدالمسيح  مبانااثر مهم دیگر مربوط به شخصی مسيحی  برد. می سؤال

كندي كه شخصيت . شده استتأليف  / نهماست كه در قرن سوماسحاق كندي  ابن
 پيامبردرصدد القاي این مطلب است كه ، معلوم نيست یدرست بهتاریخی وي 

                                                                                                                                        
1. Cultural Turn 

2. Liber de haeresibus 
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قرآن را به تقليد از انجيل انگاشته  1راهبی مسيحی به نام سرژیس تأثير تحت )ص(اسالم
سالم  بن االحبار و عبداهلل ي كعبها ( دو یهودي به ناماست و پس از رحلت پيامبر)ص

اند. این رساله به زبان التين ترجمه گردید و  مطالبی از منابع یهودي به قرآن اضافه كرده
 ()طليطله «تولدو همجموع»در  "Epistula Saraceni et Rescriptum Christiani"عنوان  با

قرآن به زبان التين  هترجمضداسالمی و  رسالهاین مجموعه شامل چندین  .قرار گرفت
 -سراسقف كليساي كلونی-( ميالدي 1100متوفی ) 1بود كه به همت پطرس محترم

اسالم  دربارهكندي خاستگاه بسياري از اطالعات دانشمندان غربی  هبود. رسال شده هيته
رساله را البته برخی از دانشمندان غربی نيز مطالب این  ،(Bobzin, 2004: 236)بوده است 

 .دانند نمی اعتماد قابل
عليه قرآن و ميالدي(  000)متوفی بعد از 1نيكيتاس بيزانسیترین اثر  قدیمی
 "Anatrope tes Para tou Arabos Moamet Plastographeises Biblou" عنوان با پيامبر)ص(

ي متناقض ها حاوي جعليات و قصه غيرمنطقی، ،منظم اي نا كه قرآن را نوشته است
  ي مذهبی و شرعی را ندارد.ها نيست و نيز انسجام كتاب پيامبر)ص(داند كه از زبان  می

است كه در كتاب  (ميالدي 001 )متوفی 0سخنرانی كوردوبا دیگر مربوط به هرسال
 بر عالوه دهد. مانند كندي و یوحناي دمشق موردانتقاد قرار می را عيناً پيامبر)ص(خود 

  است. شده گزارشي مسيحيان عليه اسالم ها عاليتف از زينها آثار دیگري  این
هاي  تمام جدل ،ميالدي 1001با سقوط قسطنطنيه به دست تركان مسلمان در سال 

، به اروپاي مسيحی منتقل گشت ،اسالم متوقف شد و كانون حمله بر ضدسی نبيزا
ر و اي از حمله را به دستو روند تازه ،«0نيكوالس كوزایی» 0كه كاردینال طوري به

پاپ از وي خواست تا كتابی بنویسد و در آن از  آغاز نمود. «پيوس دوم» دهی پاپ خط
 عنوان كتابی را با (ميالدي 1000متوفی ) كوزایی رو نیازا ،ین اسالم انتقاد نمایدد
 (.Bobzin, 2044: 243) ساخت و در آن بر اسالم حمله نمودمنتشر  «4غربال قرآن»

                                                                                                                                        
1. Sergius 

2. Peter de Ver Nable 

3. Niketas of Byzantium 

4. Eulogies of Cordoba 

5. Cardinal 
6. Nicholas Cosaie 

7. Cribratio Alcorani 
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 متعدد، هایی ب كتابا نشر « ژزوئيت»و « دومينيكی»ان ميان شماري از پدر  این در
 يدوجلدتر اثر  ند كه شاید از همه مهمكرد حمله می پيامبر)ص(پياپی به اسالم و  طور به

است كه در رد و نقد متن قرآن و زندگی  (ميالدي 1488 متوفی) 1چیكلوودیكو مارا
 علمیهاي  روش بر اثر ماراچی اگرچه دقيق و مبتنینوشته شد.  پيامبر)ص(

 شناسان غربی قرار گرفت هاي بعدي اسالم نبود ولی خاستگاه و پایه پژوهش

.(Bobzin, 2004: 244)  آیات ضداسالمی نظير كتاب  معاصر رسد تأليفات نظر می  به
در كلی طور به است. ییوسطا قرونهمين سنت  هاداماثر سلمان رشدي در  شيطانی

ي و رسالت محمد)ص( پيامبرحيت و آباءكليسا اساساً مسي كه تحليل این آثار باید گفت
ي دروغين و پيامبرست كه گاهی او را ا رو ازاین ؛دیدند را با منافع خود در تضاد می
مسلمانان  یوسط قرونكردند. درواقع در  وانمود می يزمانی او را مسيحی مطرود

 پيامبرد. حتی نام شدن كردند تلقی می پرستانی كه محمد)ص( را پرستش می عنوان بت به
این واژه  .كردند استفاده می 1از لفظ ماهوندو بزرگوار اسالم را با اهانت تحریف كرده 

تبليغات  .(0: 1100 )شيمل، دارد« دروغين پيامبر»و روح تاریكی  ازجملهمعانی مختلفی 
 شریعتی و غ مذهبمبل ورا فردي ضدمسيح محمد)ص(  ،و آثار جدلی این دوران

 :1140)وات،  ترسيم كرده بود جنسی مسائل در گرا افراططلب و  نتخشو ،دروغين
110-110 ) 

مانده از  ها كه یادگار باقی ماندگی عرب مربوط به خشونت و عقبهاي  داوري پيش
هاي صليبی است هنوز هم وجود دارد. در تعاليم كليساها و مدارس غرب چنين  جنگ

هاي مقدس  اي هستند كه سرزمين مانده بستمگر و عق هاي انسان ها شد كه عرب قا میال
در برخی  طور كه هماندر حقيقت . (10: 1108كارلسون، ) اند مسيحيان را آلوده كرده

دليل احساس حقارتی كه نسبت به  هباروپایيان ، است شده  منعكسآثار منصفانه غربی 
به ایشان  از اسالم را اشاعه دادند و ظلمتی كه شده فیتحراسالم داشتند، این تصویر 

)وات،  نوع فرافكنی ظلمتی است كه خودشان دارند  دهند در حقيقت یك نسبت می
 هشك در هم بی: گوید میمحققی در این باره  (10: 1101؛ آرمسترانگ، 101: 1140

                                                                                                                                        
1. Ludovico Maracci 

2. Mohound 
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این امور  گاه هيچ ولی در تبليغات ،یی براي مقابله با دشمنان وجود داردها ادیان آموزه
گمان نكنيد من به روي : گوید می (1/10) انجيل در ()صعيسیپررنگ نشده است. 
در بسياري از آیات  نه سالمت. ام من براي آوردن شمشير آمده ،ام زمين سالمت آورده

مثال در كتاب پنجم،   براي شود. آميز فرمان داده می تورات نيز به اعمال سياست خشونت
پروردگارت در اختيار تو نهاده یی كه ها در شهر» :فرماید كنعانيان می هدربار )ص(موسی

 ها ، هيويها ي، پریزها كنعانی ،ها آموري ،ها یتيتهي اي را نباید زنده بگذاري. هيچ جنبنده
یوشع پس از فتح اریحا این فرمان را  .«را طبق فرمان خدایت باید نابود كنی ها و یبوشی

شوند همه را از  بين زن و مرد و پير و جوان تفاوتی قائلكه این عملی ساخت و بدون
بكند كه چنين نظراتی در انجيل تواند  نمی كس حتی گمان هم تيغ گذراند. هيچ دم

  .(10-14: 1108)كارلسون،  داشته باشدمسيحی و یهودي سازگاري  بااخالق
هاي صليبی در مقابله با  اروپاي مسيحی در خالل جنگ ریزي خون خشونت و

و  1181هاي  مسيحی اروپایی چند نوبت در سال مردان ست. دولتنيانكار  قابل مسلمانان
ل، مسلمانان ساكن در این نواحی را يگيري اندلس و سيس پس از بازپس ميالدي 1011

كشی در این نواحی فقط وقتی پایان گرفت كه امپراطور  و آدم عام قتلكردند.  عام قتل
 این (.10: 1101)آرمسترانگ،  ها مسلمانی وجود ندارد مطمئن شد دیگر در آن سرزمين

سال در قلمرو اسالم بود و مسيحيان و یهودیان  088تقریباً  1است كه اندلس یدر حال
در كتاب خود  1ولدكه آرن گونه همان كردند. آرامش در كنار مسلمانان زندگی می باكمال

 مسلمان، دهد نشان می به كمك دالیل و مدارك فراوان« تاریخ گسترش اسالم»با عنوان 
هند و چين از  ،آسياي مركزي ،ایران ،اسپانيا ،آفریقا ،گوناگون در آسياي غربیشدن ملل  

: 1100آرنولد، ) پذیرفتصورت  دلخواه بهو با آزادي و  هبيم شمشير مسلمانان نبود
با اهل كتاب،  مسلمانان در مواجههكه  اند ي تاریخی نشان دادهها گزارش .(101-101

دادند طبق احكام دین خود عمل كنند. رفتارهاي  یكردند و به آنها اجازه م تساهل می
از جنگ داشته  تري مهم  دست نقش دورآميز اسالم، در گسترش این دین در مناطق  صلح
 .(11: 1108كارلسون، )است 

                                                                                                                                        
1. Andalus 

2. Arnold 
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است كه ارباب كليسا براي ترس از گرایش مردم اروپا به اسالم، این  بيترت نیا به
در  كتاب مقدس مسلماناناست كه  یدر حال ینا .كردند افكار غيرواقعی را ترویج می

 هرحمت و بركت براي هم همای پيامبر)ص(كه وجود مقدس  تصریح دارد جا نیچند
و پيامبر)ص(  تمهر و محب .(11: االنبياء) «ما ارسلناك اال رحمه للعالمين»: مردم است

عشق و  همه نیاگسترده است كه خداوند براي  قدر آن حتی به كافران ایشانعالقه 
: كهف) «وللعلك باخع نفسك اال تومنون»: فرماید می   و گيرد خرده می پيامبر)ص(به  ،محبت

در بين امت خودش را  پيامبر)ص(خداوند یكی از عوامل مهم محبوبيت همچنين ( 0
ولوكنت فظاًغيظ القلب النفظوا من »: فرماید كند و می دلی وي معرفی می مهربانی و نرم

ها در قلب مردم جاي گرفتی و اگر  دليل این ویژگی هب .(101 عمران: آل)« حولك
آمده است كه وي  پيامبر)ص( هشدند. در سير ردت پراكنده میتندخوي بودي از گِ

شد با مهربانی پاسخ  ظلم و آزارهایی كه به وي می هگاه بر كسی تندي نكرده و هم هيچ
را مورد  مسلمانانها وي و  المشركان را كه س ههم ،پس از فتح مكه پيامبر)ص( داد. می

 0ج ،م1110 هشام، )ابنگونه شكنجه قرار داده بودند مورد عفو و بخشش قرار داد  همه
سالی كه  11در طول  .(410: 1ج ،1101سبحانی، ،10 :1100 شهيدي، ،08-01ص

در مكه و مدینه رهبر مسلمانان بود با توجه به وحی الهی و شخصيت  پيامبر)ص(
 خود توانست قبایل ناهمگون و مخالف عرب را با یكدیگر متحد كند معنوي و روحانی

آميز ادیان و قبایل مختلف در كنار  زیستی مسالمت براي هم يسامانمندو ن و نظام متق
هاي اسالمی با توجه  چنانكه پس از رحلت وي نيز حكومت .دایریزي نم یكدیگر پایه

هاي مختلف  حقوق انسانی در سرزمين بر هایی مبتنی توانستند نظام پيامبر)ص(به سنت 
 یكدیگر زندگی كنند. و آرامش در كنار یراحت بهادیان مختلف بتوانند  تاگذاري كنند  پایه
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1نگر یرویکرد تاریخ. 2
 

 و چهره دیگري پيدا كرد 11م قرن سواز ربع  پيامبر)ص(سيره  همطالعات غرب در زمين
توان گفت علت  می پرداختند.ین مطالعات ا به نگر یانشمندان غربی با رویكردي تاریخد

 هانتقادي دربار -پيدایش مطالعات تاریخی دانش تاریخ و شكوفایی ،اصلی این امر
كه آنها را به تحقيق و مطالعه  بود زندگی عيسی)ع( در بين متألهين پروتستان مسيحی

صد اگرچه مقا، ((Motzki, 2004: xiv )ص(ترغيب نموداسالم امبريپزندگی  هدربار
چنانكه در این مورد  ؛تحقيقی نباید نادیده گرفته شود هسياسی، مستشرقان، در این زمين

 1باشد. تصریحاتی نيز از جانب خود ایشان در دسترس می
اي كامالً غيرمنصفانه در پی  گونه واقعيت آن است كه خاورشناسان همواره به

)ص( اسالم امبريپ یبازندگسازي تحوالت تاریخی مربوط به زندگی مسيح)ع(  شبيه
كردند كه او همان موقعيتی را در اسالم دارد كه مسيح در مسيحيت  اند و تصور می بوده

خواندند  می« 1محمدي آیين »دليل تا چند دهه پيش، اسالم را   همين  داشته است. به
: 1104 )گيب، و این اصطالحی بود كه مسلمانان از آن ناراضی بودند (64 :5831)نصر، 

11) 

نخستين اثر عالمانه از  ،( دانشمند آلمانیميالدي 1080-1001) 0وایل وستاوگ
تاریخ قرآن منتشر  هدرباردر كنار مطالبی ميالدي  1001را در  پيامبر)ص( حال شرح
-1040) 0والویس اشپرنگرو  (ميالدي 1011-1180) 0پس از وي ویليام ميور نمود،
در چهار مجلد از  كتاب ميور پرداختند. پيامبر)ص( هسير( نيز به تدوین ميالدي 1011
اند با استفاده از  مؤلفان این آثار سعی كرده هم يرو رب .منتشر شد 1001تا  1000سال 

 پيامبرتاریخی  هچهر ،رسيد نظرشان موثق میه شواهد قرآنی و مدارك حدیثی كه ب
را بازسازي كنند كه تا حدود بسيار زیادي با آثار خام و خشن )ص( اسالم

                                                                                                                                        
1. Approach Historicistic 

زن دگی  »خود را از ت أليف كت اب    هسياسی است، انگيز ههاي هندوستان وابست  ویليام ميور، كه در یكی از ایالت. 1

 سایی پيروان وي حتماً الزم است.اطالع از سيره محمد)ص( براي شنا :كند گونه بيان می این «محمد)ص(

3. Muhammadanism 

4. Gusta voil 

5. William Muir 

6. Wallis Sperenger 
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تمایالت ضد اسالمی كه ذاتی آنها بود در تحليل  دليل به متفاوت بود. ولی ییوسطا ونقر
اهانت به شخصيت  دليل به ها بيراهه رفتند و در بسياري موارد و تفسير واقعيت

این آثار  مؤلفان .(14 :1104گيب، ) كردنددار  احساسات مسلمانان را جریحه پيامبر)ص(
( را نادیده پيامبر)صماورایی و معنوي دین اسالم و  آگاهانه سعی نمودند، خاستگاه

( و 1-18 :1148 تاریخی محض مطالعه كنند )زریاب، هدیپد صورت بهبگيرند و آن را 
را با مبانی اقتصادي و سياسی تحليل نمایند. این آثار همچنان در  پيامبر)ص(سيره 

و حتی اشپرنگر  شده ساقتباكه اسالم از یهود و مسيحيت  ندتعقيب این نظریه بود  پی
تأثير  نبوده و وي این نام را تحت اسالم امبريپمعتقد بود كه محمد)ص( نام خاص 

 .(18 :1140 طباطبایی، یخواندن انجيل و پيوند با مسيحيان برخود نهاده است )حسين
 

 1يزآم تشکيكرویکرد  .3

-1111) 1رهيستگلد تساگنا، مجارستانیقرن نوزدهم، مطالعات خاورشناس  خردر اوا
موجی از شكاكيت و ناباوري نسبت به اصالت منابع  ،اسالم ه( دربارميالدي 1008

اسالمی در مصر جامع در م ها سال كهیهودي  گلدتسيهروجود آورد.  هاسالمی در غرب ب
حدیث و  ،تاریخ هاي در زمين ظاهراً مطالعات گسترده بود، كرده دايپحضور و سوریه 

بر هاي ذهنی و تعصب مذهبی خود را  فرض وي نيز پيش اام ه است،م داداانج قرآن
تحقيق رعایت نكرد و سعی نمود،  در علمی ترجيح داد و جانب انصاف را يها افتهی

)بدوي،  تفسير بنمایدهاي خود تحليل و  پردازي واقعيات تاریخی را براساس نظریه
1144 :011-018) 

)ص( و پيامبر احادیث كند می ادعا 1«آیين محمدي»گلدتسيهر در كتابی با عنوان 
عموماً در دوران امویان و عباسيان  معتبر نيستند، زیراتاریخی  عبامن عنوان به صحابه
 اند وجود آمده هتوسعه و تكامل فقه و اصول عقاید مسلمانان ب جهيدرنتو  اند شده گزارش

(Goldziher, 1890, vol2: 19).  امبر)ص(پيعنوان سنت  هآنچه ب گلدتسيهربه اعتقاد 
 وجود آمده استه هاي بعدي ب نبوده بلكه در دوره رایج وجود دارد، در زمان خود وي

                                                                                                                                        
1. Sceptekial Approach 

2. Agnats Goldsier 

3. Muhammedanische Studien 
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(Goldziher, 1890, vol2: 24-42.) به  پيامبر)ص( ،آن است كه در قرآن حتی وي بر
. (108-114 :1101 طباطبایی، )حسينی الگوي مسلمانان معرفی نشده استعنوان 

)ص( را انكار تحسين خود نسبت به شخصيت پيامبر تواند نمی گلدتسيهر حال نيدرع
ب كه در اعرای سنت با عقاید استوار و نستوه یتيباشخص)ص( پيامبر»گوید  می كند و

به مبارزه  داشت ي مستحكمیها یشهر آنها ساختارهاي كهن خانوادگی و قبيلگی
ت این نيز در پی اثبا گلدتسيهر. درواقع (Goldziher, 1890, vol. 1: 21)« برخاست

 مبانی اسالم و شریعت اسالمی را از یهود به عاریت گرفته است پيامبر)ص(ادعاست كه 
((Goldziher, 1890: 651-659. اند  را مسلمانان چندي پاسخ گفتهگلدتسيهر هاي  شبهه

 .(503-526: 1101)بدوي، 
 و وتردید بيشتري نسبت به اعتبار هاي گلدتسيهر شك هاي بعد دیدگاه در سال

و  (ميالدي 1001-1110) 1وجود آورد. چنانكه لئون كایتانی هت احادیث اسالمی بوثاق
آثاري درباره تاریخ  ،گلدتسيهر هبرمبناي نظری (ميالدي 1001-1114) 1هنري المنس

از خالل  سيره محمد»خاورشناس بلژیكی، كتابی با عنوان  المنس  اسالم تدوین نمودند.
در این كتاب بدون دليل بر تأليف كرده است، را  «چگونه نوشته شد؟ قرآن و حدیث

رغم اطالعات  شمرد. وي علی می اعتماد رقابليغتازد و آنها را  هاي سيره می كتاب ههم
 .ورزي منحرف شد دليل تعصب مذهبی از جاده دانش اسالم داشت به هزیادي كه دربار

: گوید می 1جرج جرداق .گيرند وي خرده می چنانكه بسياري از خاورشناسان نيز بر
گرفت عواطف   المنس علم خود را در خدمت حقيقت قرار نداد بلكه تصميم

اي را كه نسبت به بزرگان مسلمان در صدر اسالم وجود دارد از بين ببرد. این  دوستانه
 در اگر ،اش هاي تاریخی چنانكه در بررسی ؛اش بيرون برد هدف، وي را از رسالت علمی

اسناد و مدارك فراوانی را كه به تأیيد وجه  ،داشتوجود  و احتمالد امري دو وجه یا
و به سندي غریب كه  ختسا ند همه را رها میشتصحيح و رأي درست داللت دا

 . همچنينداد د اعتماد نشان میرك احتمال نادرست را به خيال خودش تقویت می
سكوت  ،كند ید اسناد و دالیل فراوانی فضایل بزرگان اسالم را تأیيد مدی می كه یهنگام
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2. Henri Lammens 

3. Jorj Jordagh 
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. المنس با چنين اسلوبی، حوادث مربوط به فتگر كرده و اساساً موضوع را نادیده می
او كند.  احوال ابوسفيان و معاویه را بررسی می ،سوي دیگرو از  )ع(محمد)ص( و علی

 )جورج دهد قرار می ديموردتمجم را ه دودست دهد و را آماج افترا قرار می لدسته او
 . (140-140جرداق،بی تا: 

اي  ( براساس مطالعه1181-1101) 1یوزف شاخت ،ي گلدتسيهرها تشكيك هادام در
حجم فراوانی از روایات كه در احادیث فقهی كرده بود، این نظریه را عنوان كرد كه 

 اند موجود پس از عصر شافعی یعنی در قرن سوم هجري رواج و تداول یافته
(Schacht, 1959: 3-4 ،)احادیث فقهی را به  ههش خود دربارشاخت نتایج پژو

بخش : گوید دهد و می هاي دیگر ازجمله روایات كالمی و تاریخی نيز سرایت می حوزه
م كه در قرن دوگونه  ، بدانپيامبر)ص(هاي متعارف براي  نگاري از سيره يا مالحظه قابل

زش تاریخی رو مستقالً ار اند، خاستگاهی بسيار تازه داشته و از همين هجري پدید آمده
 (.Schacht, 1949: 148-151) ندارند

به است مربوط  ،شده نوشته سيره محمد)ص( هدربار جدیدترین مقاالتی كه یكی از
سال   كه در« محمد در قرآن»عنوان   با ،استاد دانشگاه ویكتوریا در كانادا ،1آندرو ریپين

تالش تا كوشد  ن میجستار ریپي  این در در مجموعه مقاالتی منتشر شد.ميالدي  1888
كه  یعنی كسانی .را عبث جلوه دهد دیگران و 1دانشمندان غربی دیگري نظير ولش

را ترسيم كنند. او  پيامبر)ص(اند از خالل آیات قرآن چهره و شخصيت  سعی كرده
گوید در قرآن فقط چهار بار اسم محمد آمده است و هيچ دليلی ندارد كه منظور متن  می

هاي مخاطب در   باشد و نيز هيچ دليلی وجود ندارد كه صيغهاهلل همان محمدرسول
هيچ ارتباط ضروري بين  ،درمجموعقرآنی مربوط به رسول خدا باشد و  هاي هسور

ریپين، سخنان  بيانات(. Rippin, 2000: 300-313) نداردو قرآن وجود  پيامبر)ص(
هاي ریپين و  با استدالل راستی هآورد. ب می ادیبه را سوفسطایيان انه فسلفتدليل و م بی

 تاریخی و یا استدالل منطقی هم گزاركدا؟ است اثبات قابلتاریخی  هامثال وي كدام گزار
قدس را ثابت كرده هاي م ان و ارتباط آنها با كتابرپيامبرسالت موسی و عيسی و دیگر 
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تاریخ پيغمبر تاریخ بسيار روشن و مستندي است، حتی دقایق و جزئياتی از ؟ است
 .(10 :1100و مسلم امروز در دست است )مطهري،  صورت قطع دگی پيغمبر اكرم بهزن

هاي مربوط به سرگذشت  هاي مربوط به شرح زندگانی محمد)ص( در ميان تاریخ تاریخ
كه  درحالی(. 18: 1100شيمل، ) تر بوده است گذاران بزرگ ادیان از همه روشن پایه ههم

به ماست، بدون تأیيد  عتیشر صاحب يامبرپترین  نزدیكوجود حضرت عيسی)ع( كه 
 .(10 :1100 )مطهري، يستن اثبات قابل ، اساساًقرآن

در  ،گرفته انجاممطالعاتی كه با این رویكرد در موضوع سيره پيامبر)ص(  درمجموع
 و نخست آنكه ویژگی پيامبري محمد)ص( را نادیده انگاشته ؛پی القاي دو مطلب است

س قرآن را اقتباسی از یهود و مسيحيت قلمداد كند و دیگر هاي وي و كتاب مقد آموزه
 حدیث اسالمی را بدون اصالت و اعتبار وانمود نماید.  آنكه منابع تاریخی و

توان به این نتيجه رسيد  می  پيامبر)ص( هسيره دربار انهكاشك سی مجموع آثاررراز ب
ی این مطلب است كه اعتبار احادیث اسالم ظاهراً استدالل اصلی آنها بري عدم: كه

دليل  و بهاست  نشده نوشتهسال پس از ایشان  108حدیث پيامبر)ص( حداقل تا حدود 
آن احتماالً در معرض تحریف قرار گرفته  نیو تدوطوالنی بين نقل حدیث  هفاصل
اي از مستشرقان این ادعا را  هشماري از مسلمانان و نيز عد كه حالی است  این در است.

در شمار نخستين  1(ميالدي 1101-1014) 1نابيا ابوتاند.  تدل پاسخ گفتهمس اي گونه به
نشان  ،اسناد تاریخی هارائبا هاي خود تالش كرده  مسلمانانی است كه در پژوهشزن 

 در زمان حيات پيامبر)ص( حتی یك حركت مستمر قدیمی در كتابت حدیث كه بدهد
 .(Abbot, 1957: 5-7) استوجود داشته 

نيز براي مقابله با شبهة عدم نگارش حدیث در  ميالدي( 1110متولد) فوادسزگين
 1هاي عربی ی با عنوان تاریخ نگارشكتابهاي زیادي كرد. تدوین  ل هجري تالشوقرن ا

معتنابهی از تأليفات اسالمی  هدر آن مجموعبه زبان آلمانی حاصل این تالش است كه 

                                                                                                                                        
1. Nabiya Abbot 

 پژوهش گاه عل وم انس انی و    هن گ خاورشناس ان،  رف ن ژاد ودیگ ران،   مش كين  براي شرح حال ابوت بنگرید به: .1

 .11: 1140 تهران، مطالعات فرهنگی،

3. Fuat Sezgin, Geschichte des anabischen Schniftens,Leiden Brill,1967 
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نقل حدیث  هدر حوز گوید میي و كه مربوط به قرن اول هستند گردآوري شده است.
بودن ضبط احادیث اساساً خيلی كم است؛ زیرا در این حوزه،  اسالمی، احتمال شفاهی

، )سزگين اي است كه مستلزم وجود سند مكتوب است گونه روش برگرفتن دانش، به
 .(180- 10 :1ج ،1108

 وي در دو كتاب مهم .از دیگر محققان این جریان است 1مصطفی اعظمیمحمد
نقدي برمبادي فقه اسالمی »و  «1هاي حدیثی متقدم تحقيق در نگاشته»با عنوان خود 

هاي حدیثی را  كند تا دریافت ناكافی دانشمندان غربی از نگاشته تالش می «1شاخت
 .(Berg, 2000: 23) كندمخصوصاً نظریه شاخت را رد و ابطال  و تصحيح و تقطير كند

ت كه فعاليت پرشوري قبالً در طی حيات آن اس اعظمی مثل ابوت و سزگين بر
پيامبر)ص( جهت ثبت و نگارش حدیث وجود داشته كه خود آن حضرت آن را تشویق 

 .((Azami, 1978: 1-121 كرده است می
اوایل نزول وحی، این  برخی از دانشمندان اسالمی معتقدند دركه باید دانست 

ط شود، ولی بعدها دیگر نگرانی وجود داشت كه حدیث پيامبر)ص( با قرآن مخلو
دانستند  می  نگارش حدیث را جایز ،اصحاب پيامبر)ص( وجود نداشت و  چنين نگرانی

له را أ( این افراد اساساً این مس18 -11 :ق1100 صالح، صبحی ؛00: ق1014 ،)السباعی
ویژه در  هبو العرب  ةجزیركنند كه خواندن و نوشتن حتی پيش از اسالم در  مطرح می
شده  حدیث پيامبر)ص( ثبت نمیكه ج داشته است و دليلی ندارد تصور شود مكه روا
رسول خدا)ص( در  معتقدند ( علماي اماميه نيز10 -11 :ق1100صالح،  صبحیاست. )

 ؛001 :ق1014 الجاللی، اند )الحسينی زمان حياتشان به نگارش حدیث دستور فرموده
، شماري از دانشمندان غربی جز مسلمانان به (101و  01-00: ق1014 راد، مهدوي

ي جریان شكاكيت را مورد مناقشه ها دانند و شبهه می معتبرحدیث اسالمی را 
 0دهند. می قرار

                                                                                                                                        
1. Mohammad Mostafa Azzami 

2. Studies in Early Hadith Literature 

3. On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence 

 در این باره مراجعه شود به:. 1
Motzki, H. (2004). "Introduction-Hadith; Origins and Developments", in H. Motzki (ed), 

Hadith, Aldershot, 12-44. 
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 گرانه ستایش رویکرد همدالنه و. 4

مهري و  از همان آغاز مورد بی ،تر گذشت ، چنانكه پيشاسالم پيامبر)ص(وجود مقدس 
زار سال است كه در منابع مختلف اروپایی برداشت نادرست غربيان واقع شد. بيش از ه

به  ورزي عشقحالی است كه   در  این ها متوجه آن بزرگوار شده است. انواع اهانت
و درواقع بخش اصلی از زندگی دینی را در  استواجب  یسلمانم هر بر پيامبر)ص(

ا ش رپيامبراین عشق كليد عشق به خداست. خداوند كسی را كه  .دهد اسالم تشكيل می
، مسيحيان مطلقاً از درك همه نیباا .(01 :1101)نصر،  دارد نمیدوست  ،دوست ندارد

 (1: 1100شيمل، )  ناتوانند اند قائلخود  پيامبرحرمت بسيار واالیی كه مسلمانان براي 
هاي  راه كردن دايپتالش براي بهتر درك كردن افكار مسلمانان و  توان مالحظه كرد، می

. از سوي اندیشی با آنان فقط در بين اقليتی از غربيان در جریان است و هم يهمدرد
اسالم)ص(  پيامبرفهم اهميت معنوي  ،خصوص مسيحيان براي فرد غيرمسلمان، به دیگر

زیرا ماهيت  .عنوان مثل اعالي حيات دینی و معنوي دشوار است و نقش آن حضرت به
مانده و رسالت روحانی محض آن اش مخفی  )ص( در ماهيت بشريپيامبرروحانی 

همين  به ها و رهبر اجتماع نهان شده است. عنوان راهنماي انسان حضرت در وظایفش به
مغفول  شده نوشتههاي غربی  )ص( در اكثر آثاري كه به زبانپيامبردليل ماهيت معنوي 

 .(18-11 :1101)نصر، است مانده 
 )ص( بهپيامبردر سيره هایی  كتابتالش مسلمانانی كه به تأليف  ،ميان این در

و تقدیر است. این آثار عمدتاً در واكنش  نيتحس قابل كه غربی اهتمام نمودند هاي زبان
در هند كه مستعمره انگليس بود تأليف  ،غان مسيحیتبشيري مبلهاي  فعاليتبه 

زندگی و تعاليم محمد یا روح » توان به ترین این آثار، می گردیدند. در شمار قدیمی
در دهلی  ق(1144ميالدي ) 1014، اشاره داشت كه در سال 1اثر سيد اميرعلی« 1الماس

و نيز  ميالدي( 1101) 0اثر محمد حميداهلل« 1پيمبر اسالم»انتشار یافت. همچنين كتاب 

                                                                                                                                        
1. Life of Mohamet The Spirit of Islam 
2. Syed Ameer Ali 
3. Le Prophete de l'Islam 
4. Mohammad Hamid Allah 
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سيدحسين  هایی كه اخيراً نيز كتاب و 1، اثر مارتين لينگز«محمد، زندگی پيمبر»كتاب 
اي در شناسایی و معرفی شخصيت  نقش عمده ،دان هردك تأليف الرحمن فضل نيز و نصر

نظير  هاي بسياري البته شخصيت ها اند. در بين غربی ها داشته به غربی)ص( اسالم امبريپ
 پيامبرزبان به ستایش از دیگران  تولستوي و برناردشاو، ،گوته المارتين، امرسون،
( خاورشناس ميالدي 1410-1040) 1ریالندشاید بتوان گفت اند.  اسالم)ص( گشوده

 ییوسطا قرون اتاتهامات و تفكر كه در تبرئه اسالم از است نخستين اروپایی هلندي،
به زبان  «1محمدي آیين هدربار»اثر وي كتابی با عنوان ترین  مهمتالش داشته است. 

اي نسبت به اسالم و  گرایانه گيري واقع روي و موضع ميانه، ثراین ا در ریالند التين است.
اي از نوشته  بخش نخست این كتاب، شرح و ترجمه .دهد نشان می از خود پيامبر)ص(

كه ریالند متن اصلی  است عقاید اسالمی هدرباركوتاهی به قلم یك نویسنده مسلمان 
م كتاب، تحقيقی است درباره ش دو. بخاست این نوشته را مورد ویراستاري قرار داده

تا سده هفدهم درباره اسالم، قرآن و سنت  یوسط رونقاي كه در اروپا از  پایه عقاید بی
نبوي مطرح بوده است. ریالند در این بخش سعی در تصحيح عقاید مزبور براساس 

كتاب  در بين آثار مهم، (110-110 :1140 ،بدويدارد )قرآن، سنت و تأليفات مسلمين 
يده است تا كوش وي يت زیادي دارد.هماز ني« 0عقاید محمد زندگی و» 0آندرئهتوره 

هاي عرفانی شخصيت  داري مسلمانان نمایش دهد و جنبه را در دین )ص(نقش محمد
 .(Andrea, 1932) او را بنمایاند

اسالم)ص( را  پيامبرتا حدود زیادي شخصيت  اند در شمار كسانی كه سعی كرده
كه  بوده( ميالدي 1010-1140) 0شناس اسكاتلندي هميلتن گيب د، شرقنتوصيف نمای

فصل  گيب درمنتشر شد. ميالدي  1100در  «بررسی تاریخی»ي باعنوان اسالم، و بكتا
اسالم را بنابر روایت مشهور در بين مسلمانان توضيح  پيامبر ه، سيراز این كتاب اییمجز

)ص( پيامبراسالم و  هداده است. گيب در این اثر با انتقاد از ترسيمی كه در غرب دربار

                                                                                                                                        
1. Martin Lings 
2. Relandus 
3. Die Religioni Mohammedica libriduo 
4. Tore Andrea 
5. Mohammed, Sein Leben,Sein Glaube 
6. Hamilton Gibb 
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هاي مسيحی و  تعصب دوراز بهدر منابع اصيل اسالمی و  نفوذباكند  وجود دارد تالش می
 ها كه را تدوین كند. وي برخالف بيشتر غربی پيامبر)ص(تحليلی از  یحال شرح ،غربی
 كند هستند، تصریح می پيامبر)ص(هاي اقتصادي و سياسی براي حركت  به انگيزه قائل
الهی و آنچه از ملكوت به او او از آغاز تا انجام دینی بود و بنابر وحی  هانگيزكه 
تضادي كه  :گوید او می (01 :1104 )گيب،. كرد قضاوت می زيچ همه هرسيد دربار می

جو در مدینه قایل گمنام مورد آزار در مكه و رهبر حكومت دینی جنگ پيامبرغربيان بين 
رسالتش  هارزیرا هرگز در وجدان و ادراك محمد)ص( درب ،ه استشوند غيرموج می

 .(00 :1104 گيب،) حاصل نشده بود تردیدي

مقصود اصلی و اساسی او منحصراً : نویسد می پيامبر)ص(هاي  جنگ هگيب دربار
اخالقی  مسائلخواسته، قبایل سركش و مغرور را تحت نفوذ  می و امور دینی بوده است

هاي رسالت،  در تمام سالپيامبر)ص( اصلی  مشغولی دل و مذهبی درآورد و
 :1104 گيب،) ه استاستقرار انضباط در ميان افراد جامعه بود و وپرورش آموزش

04-00 ) 
)ص( و نيز نبوغ پيامبرگيب با ستایش از شخصيت فردي و اخالق پسندیده 

كند، حقيقت وجودي و شخصيت  وي در رهبري اجتماعی تأكيد می توجه قابل
عواطف  اراده و و سجایاي اخالقی وي باعث تسلط وي بر پيامبر)ص(العاده  فوق

 .(01-01 :1104 گيب،)مسلمانان شده بود 

 هاي كتابمحمد)ص( اسالم  پيامبر هدربار معاصر هبينان آثار نسبتاً خوش هزمردر 
 : اهميت زیادي دارند ذیل

نخستين بار در  این كتاب :دانشمند آلمانی 1پارت رودي اثر ،«1محمد و قرآن» .1
 هر بارو  گردید چاپ تجدیدمنتشر شد و پنج بار ميالدي  1104سال 
تلفيقی  هكوشيده است تا با ارائپارت  است. شده اعمالدر آن  ییدنظرهایتجد

اي از  رشد این دین، خالصه هاز تاریخ محيط پيدایش اسالم و مراحل اولي

                                                                                                                                        
1. Muhammad und der Koran 
2. Part 



88   محمد)ص( رهيبر مطالعات خاورشناسان درباره س یدرآمد

 )گراهام، هایی از قرآن را نيز به خواننده ارائه دهد نظریات عالمانه و گزیده
1100: 00-01). 

: این كتاب نخستين بار خاورشناس فرانسوي 1رژي بالشر اثر ،«1له محمدمسأ» .1
صورتی  )ص( را بهپيامبرشرح زندگی  بالشر،ميالدي منتشر شد.  1101در سال 

هاي  ورزي اي موارد از غرض در پاره وي نقادانه به نگارش درآورده است.
ی یولی خطاها ،پذیرد گيرد و آراي غریب آنان را نمی خاورشناسان فاصله می

برخی اشتباهات به شكلی  ولی ،است جزئی اي از این خطاها پاره .داردنيز 
نمونه در  عنوان هت. بنسشناسی دا توان آنها را مولود اشتباه زبان است كه نمی

كار  )ص( بهپيامبربراي « یالنبی االم»سوره اعراف كه تعبير از  100آیه  هترجم
آورده است كه این ترجمه را  le Prophéte des Gentilsرفته، معادل فرانسوي 

برابري « گروهی كه كتاب آسمانی ندارند پيامبر»یا « پرستان بت پيامبر»با 
ناخوا  پيامبر»در این آیه بنابر معناي لغوي آن از « امی» هواژكه  كند. درحالی می

عنكبوت داللتی  هسور 00 هباتوجه به اینكه آی كند. صحبت می« و نانویسا
 پيامبرخواسته اعتراف كند  بالشر نمیكه رسد  نظر می هب ،این امر دارد روشن بر

ارجمند اسالم ناخوا و نانویسا بوده است، ناگزیر این راه را در ترجمه قرآن در 
 .(111-110 :1140 است )طباطبایی،پيش گرفته 

عنوان  «0مدار محمد پيامبر و سياست»و  «0محمد در مدینه» ،«1محمد در مكه» .1
نقش مؤثري در تغيير است كه دانشمند اسكاتلندي  0مونتگمري واتاثر سه 

همچنين وي  است. )ص( داشتهپيامبرنسبت به شخصيت اروپایيان تلقی 
 هرحال بهولی ، انگارد مورد می شكاكيت غربيان نسبت به اصالت حدیث را بی

ارتباط  كند چنانكه سعی می؛ هایی نيز دارد اسالم نارسایی پيامبرارزیابی وي از 
همچنين وي از بن نوفل مسيحی را پررنگ جلوه دهد. ص( با ورقه )پيامبر

                                                                                                                                        
1. Probléme de Mahomet 
2. Blachere, Regis 
3. Muhammad at Mecca 
4. Muhammad at Medina 
5. Muhammad is a Prophet and a Politician 
6. Montgomery Watt 
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 نظر همچنين به. است كرده ريتعب 1به تخيل خالق پيامبر)ص(نبوت و وحی 
دنبال عوامل  هگاهی ب پيامبر)ص(در تحليل عملكردهاي مذهبی كه رسد  می

1اجتماعی است.و  اقتصادي
 

ه درباررودنسون  ست.ا خاورشناس فرانسوي 1ماكسيم رودنسون اثر «محمد» .0
مذهبی هم یك متفكر بزرگ  همحمد هم یك نابغ :گوید میدر این كتاب 

ها را نيز  یك از این جنبه سياسی و هم یك انسان مثل من و شما بود و هيچ
آنچه او  .داشت باهماین سه را  هبلكه شخصيت وي هم ،جداگانه نداشت

ف شخصيت او بود. كسانی هاي مختل داد برآمده از جنبه گفت یا انجام می می
الً به اهميت ایدئولوژي پندارند باید او شخصيت تاریخی میكه او را صرفاً یك 

به خود آن ایدئولوژي فكر كنند  نيز و كه به او چنين نيرویی داده بود
(Rodinson, 1961: 14).  

استاد دانشگاه نایمخن هلند  0موتسكی رالدها  اثر «، معضل منابعبرسيره پيام» .0
 هدليل تحوالت فلسف ي پایانی قرن بيستم بهها در دههكه  رسد می نظر هبت. اس

اي از  عده ،فرهنگی هگيري دور و شكل سميمدرن پستعلم و پدیداري 
منابع اسالمی پرداختند و به نتایج  خاورشناسان با نگاه دیگري به مطالعه در

 پيامبر)ص(ره در سيموتسكی  هاي پژوهش ،ميان  این در متفاوتی دست یافتند.
مقاالتی از  هدر كتاب خود مجموعموتسكی  است. یبررس قابلبسيار جالب و 

معتقد  آوري كرده است. موتسكی پيامبر)ص( را جمع هدانشمندان غربی در سير
توان حجم عظيم احادیث را غيرمعتبر تلقی كرد و كسانی كه احادیث  است نمی

هاي  كنند، درواقع از روش میرا غيرمعتبر تلقی  پيامبر)ص(مربوط به سيره 
خيلی خود پژوهش موتسكی در اند.  تفاده نكردهاسشناسی  نبعمناسبی براي م

را به محك نقد  پيامبر)ص( رهيسبينانه و بدون تعصب آثار غربی در مورد  واقع
وي معتقد است، مؤلفان این آثار اطالعات تاریخی را  .آورد و ارزیابی می

                                                                                                                                        
1. Creative Imagination 

 .في سيرة النبويه تشراقس، االعبداهلل محمداالمين النعيمبه: مراجعه شود براي تحليل بيشتر . 2

3. Maxim Rodinson 
4. Harald Motzki 
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نتخاب كرده و براي ارزیابی و سنجش مختلف ا از منابع یدلبخواهطور  هب
 به اعتقاد موتسكی اند. كار نبرده بهروش علمی گونه  هيچ، اعتبار روایات سيره

احادیث فقهی، حتی اگر درست  هزمين، در شاختگلدتسيهر و نتایج مطالعات 
 (.Motzki, 2000: 12-14) ستين هم باشد قابل تعميم به احادیث سيره

، از دو ابزار مهم پژوهشاین  در ازجملهمطالعات خود  هكليموتسكی در 
در دسترس  كه اخيراً یكهن ده از منابعستفااستفاده كرده است. نخست ا

 .هاي نوین و پيشرفته در تحقيقات تاریخی م استفاده از روشدو؛ اند قرارگرفته
تاریخی احادیث سيره را اعتبار  1تحليل توأمان متن و سندبا روش  ،موتسكی

 .(Motzki, 2000: 170-239) مواردي ثابت كرده است در

 ،ترین جذاب ،زیباترین احتماالًكه  1ماري شيمل آنهاثر  «محمد رسول خدا» .0
است.  )ص(پيامبر هسير هغربی دربار ههمدالن راثآو مستندترین  ترین علمی

ي ها شناسانه و با روش رویكردي مردم ی وناستفاده از مدارك عيشيمل با 
 اسالم رفته است. پيامبر)ص( هبرداري از چهر پردهاسانه به سراغ پدیدارشن
در دل  پيامبر)ص(تنها در منابع مكتوب بلكه در پی نقشی كه از عشق  شيمل نه

دنبال یافتن سيماي محمد)ص( است. شيمل نيك  هب ،شده حكمسلمانان 
ن دریافته است كه این عشق هزاروپانصدساله در قالب هزاران اثر هنري همچو

ی مهاي مرد نویسی و نقاشی و افسانه و اسطوره شعر و قصيده تابلوهاي خوش
 پيامبرشيمل براي درك و فهم واقعی شخصيت  .خود را نمایانده است

وي  ،از سوي دیگر پردازد. می به جستجو گونه آثار ، در ميان این)ص(اسالم
و تفاهم  دوستی كه با مسلمانان داشت، مسئوليت ایجاد فضاي همدلی باسابقه

به همين دليل  ؛كرد بين شرق مسلمان و غرب مسيحی را در خود احساس می
اسالم به غربيان را  پيامبرانبيا و معرفی شخصيت الهی  اثبات حقانيت خاتم

از بين  را پيامبر)ص(كوشيد توهمات غربی درباره  و می دانست خود می هوظيف
از هر مد)ص( بيش ، محبه اعتقاد وي .(11-10 :1100 )الهوتی، برد.ب

                                                                                                                                        
1. Matn-cum-Isnad Analysis 
2. Annemarie Schimmel (1934-2003) 
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دليل  مينه و به هراس افكنده در دنياي مسيحی قرون ميانهشخصيت دیگري 
است.  شده دادهاست كه هرگونه نظر ناروا و نادرست در غرب به او نسبت 

عقاید و آثار كه شخصيت  گونه نیازاجاي كتاب خود  شيمل در جاي
 نماید. جار مینزااعالم  ،دهند را مورد تحریف و توهين قرار می پيامبر)ص(

به سراغ قرآن، منابع حدیثی و نيز اشعار  پيامبر)ص(شيمل براي ترسيم سيماي 
 ،مركزي مطالب واقعی  تردید پيرامون هسته یب»: گوید عرب رفته است. وي می

دینی راستين را از  اما محبوبيت رهبر .است افتهیتبلورشماري  هاي بی افسانه
ن شناخت تا از روي واقعيات خشك دوران توا ها بهتر می روي این افسانه

دليل هم هست كه شيمل در تحليل و  همين به .(18: 1100)شيمل، « زندگی وي
 هاي فارسی، يات مسلمانان به زبانبه سراغ شعر و ادب پيامبر)ص( هسيرتصویر 
 و رفته است. ارد تركی و

او  ،محمد)ص( هرگز دعوي خصایص فوق بشري نكرد :گوید شيمل می
كه  او قرآن بود هو تنها معجز (0 فصلت:)رسيد  بود كه بر او وحی می بشري

است. زیرا  سهیمقا قابلقداست آن در اسالم با مقام مسيح در مسيحيت 
توان به مسيح تشبيه كرد.  محمد)ص( را براساس مباحث مطرح در الهيات نمی

 شهود همرتبمحمد)ص( انسانی است كه تنها امتياز خاص او این است كه 
 .(11-14 :1100شيمل، ) اند تعالی را به او بخشيده حجاب و نزول وحی حق بی

( هللا االاهلل، محمدرسول گوید در عبارت دو قسمتی تشهد )الاله شيمل می
كند و سنت  اسالم را متمایز از دیگر ادیان معرفی می عبارت، دوم هنيم

 .نماید عالم میرا یگانه قانون معتبر براي اداره زندگی مردم ا پيامبر)ص(
خدا از طریق گردن  برداري در چندجاي قرآن آمده است كه فرمان ،چنانكه
شيمل این روش تقليد از . (11-11عمران:  آل) پيغمبر است فرمان بهنهادن 
گوید زندگی اجتماعی  ستاید و می می در ميان مسلمانان را پيامبر)ص(سنت 

انندي یافته است و كسانی را كه م یكسانی بی ،سنت دليل پيروي از هبمسلمانان 
كنند به تحسين واداشته است. این واقعيت در  ر میسفبه گوشه و كنار جهان 

ل اولياي مسلمانان نيز مشهود است و از همين طریق است كه حواشرح ا
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براي  شيمل .(01-08: 1100شيمل، در ميان امت خود زنده است ) پيامبر)ص(
 شواهد ها واستفاده از ابزارص( با نمایاندن عشق مسلمانان به محمد)

هاي روایی و نيز تابلوهاي  هاي عاميانه و چكامه شناسانه به سراغ ترانه مردم
متعلق به  هر آنچهدهد  رود و نشان می هاي مختلف اسالمی می هنري در بوم

مسلمانان قرار   عال و خرقه چگونه مورد عشق و عالقهناست از  پيامبر)ص(
صورت طبيب و حبيب ظاهر  ( خاصه در شعر بهگرفته است. محمد)ص

اند و دل  شود و به سبب این سيماي دوگانه است كه امتش اميد بر او بسته می
شيمل ذیل عنوان سيرت زیباي  .(40 :1100شيمل، ) درگرو عشقش دارند

آميخته با نفرتی چند قرنی نسبت  باسنتشاید غربيان كه  گوید: مبر)ص( میاپي
خبرها و   ، تعجب كنند اگر دریابند كه در همهاند افتهی پرورشبه محمد)ص( 

طور خاص تأكيد شده است،  ها، خصلتی كه در وجود پيامبر)ص( به گزارش
پروقار بود و كمتر  حال نيدرعو عطوفت،  پرمهرفروتنی و مهربانی اوست. او 

خواهی محمد براي امت  شفاعت( 40 :1100شيمل، )خندید. به صداي بلند می
فرهنگ اسالمی  جاي جاي بخشی او مالزمت دارد كه در ارحمتبخویش 

چنانكه مسلمانان هرگونه عمل را به اميد شفاعت  ،است مشاهده قابل
با ضعيفان به  ص(محمد) .(180 :1100شيمل، دهند ) انجام می پيامبر)ص(

بر كاروكوشش به خداوند  عالوه ،براي رسيدن به هدف ،كرد عطوفت رفتار می
حال خود در  درعين ،كرد با فقير و غنی یكسان برخورد می ،كرد توكل می

 نشين عالم اسالم شد. سلطان خاك ،)ص(مبراپي بيترت نیا به .زیست می فقرا ذي
كودكان بود و نيز مشهور  ازجملهشامل همه خلق  )ص(آميز محمد مهر عشق

است حيوانات را نيز دوست داشت و از جهت رفتار با زنان خود براي امت 
یش سرمشقی استوار برجاي نهاد و توانست ميان دنياي مادي و روحانی خو

 .(00-01: 1100شيمل، ) جمع كند
نقش دنيوي  ،اسالم پيامبرچگونه  كه خواهد به غربيان نشان دهد شيمل می

سياسی را در كنار هم دارا بوده و به هر دو و و اخروي یا رهبریت معنوي 
 معنویت اسالم كه، دارد انان بيان میاز قول مسلم . اوقداست بخشيده است
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ترین مثال آن است نه به معناي ترك گفتن دنيا بلكه به معناي راكرم ب پيغمبر
 (.11 :1101)نصر،  استمتعالی ساختن آن 

یافتن  ستجنگ با كافران براي د نيز همانا پيامبر)ص(جهاد در نگاه شيمل، 
جهاد با نفس یعنی  ص(پيامبر)است و شده  تعبير همگان به آرامش و آشتی

كه داده نشان او  .هاي سركش را جهاد اكبر ناميد زشت و غریزه بااخالقمبارزه 
نبوي   هاي خود را از سنت جانمایه آموزه  هاي تصوف، عارفان و پيروان مسلك

ی این جهان نوري است كه تاریك .شمع محفل است )ص(محمد .اند خذ كردهأ
اي است كه  شمع تابنده .كند اند نورانی می مدهجا گردهم آرا كه شنوندگان در آن

كه  چنان .اند همچون پروانگان مفتون برگردش جمع شده ،ها هاي انسان دل
شيمل كه خود نيز احساسات  .خواند را سراجاً منيراً می پيامبر)ص( ،قرآن
نخستين نوري  ،گوید میاز قول ابن عربی اي  گزاره در ،عميقی داشت هعارفان

نور  ،وجود خارجی پانهاد هعرصغيب سربرزد و از علم به  كه از حجاب
، از ذات نورافشان همه و ذوات« بصائر» ،«ارواح» ،«عقول»محمد بود كه 

  (.110: 1100شيمل، ) فتندیا پرورش  )ص(محمد
 

 گيري نتيجهبندي و  جمع

 :دتوان به این نتایج رسي می پيامبر اسالم)ص( حال شرح بارهدراز بررسی آثار غربی 
 پيامبر اسالم)ص( محافل مذهبی مسيحيت در  هسير هخاستگاه پژوهش دربار

  است. یوسط قرون

 نویسی بر اسالم و دفاع از مسيحيت بوده  ردیه ،این مطالعات هترین انگيز ديج
 است.

  رغم  نگاشته شدند، علی ازآن پستأليفات غربی كه در دوران روشنگري و
 باشند. ي ضداسالمی خالی نمیها ادعاي علمی و مستند بودن از انگيزه

 اند تا حدودي شخصيت واقعی  شماري از آثار غربی توانسته شمار انگشت
 پيامبر اسالم)ص( را ترسيم نمایند.
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