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  چكيده

بي اعتمادي به همه منابع و  تشكيك، ميالدي مسده نوزدهتاريخ اسالم در اروپاي بررسي انتقادي منابع 
اين رغم  ليكن علي در پي داشت؛نويسان غربي  براي برخي از مورخان و سيرهرا  روايي و تاريخي اسالم

لفان ؤليف شد كه مأت )ص(نيمه نخست قرن بيستم چندين كتاب در شرح حال پيامبر بينانه درنتايج بد
توان  مغازي، معتقد بودند به كمك ذهني نقاد، مي ضمن اذعان به اعتبار مشكوك روايات سيره و ها آن

هاي  از اين شرح حاليكي  .بر مبناي همين روايات تدوين نمود) ص(اي صحيح از پيامبر اسالم سيره
- 1900(رژي بالشر  ليفأت )ص(اي از پيامبر اسالم مسأله محمد، شرح حال نقادانه كتاب انتقادي
نامه پيامبر  هاي بالشر پيرامون زندگي بررسي موردي ديدگاه .، خاورشناس فرانسوي است)م1973
ع معاصر به كمك قرآن، تنها منب تا سعي دارد بالشراگرچه  دهد كه پيش از بعثت، نشان مي) ص(اسالم
شناسي،  شناسي، قوم مجموعه اسناد معتبر موجود و برخي اطالعات تكميلي مربوط به حوزه زبان پيامبر،

حاصل  ، اماارائه دهد )ص(داري از پيامبر اسالم اي صحيح و عالمانه و بدون جانب سيره ،...تاريخ اديان و 
هاي شخصي مبتني  چنين برداشت همهاي ذهني بالشر و  زمينه اي است كه پيش اين تالش، تدوين سيره

  .شود هايي از آن مشاهده مي بر ديد علمي او، در بخش
  

  .مسأله محمدرژي بالشر،  ،انشناس شرقپيامبر پيش از بعثت،  پژوهي، سيره :ها كليدواژه
  

                                                 
 .14/5/1393: تاريخ پذيرش ؛10/2/1392: تاريخ دريافت. 1
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  مقدمه
آثار ابن سعد، طبري و ابن هشام در اروپا، چندين تحقيق  در سده نوزدهم ميالدي با انتشار

اما انتقاد از اين منابع مسائل  1صورت پذيرفت؛) ص(ه درباره تاريخ زندگي پيامبر اسالمعالمان
اعتمادي  بيتشكيك در روايات سيره و آورد كه حاصل آن  پديدچندي را در بين خاورشناسان 

اي صحيح از  به همه منابع روايي و تاريخي اسالم و در نتيجه يأس از امكان نوشتن سيره
در  چندين كتابنيمه نخست قرن بيستم  اين نتايج بدبينانه دررغم  ليكن علي 2بود؛) ص(پيامبر

 ها ضمن اذعان به اعتبار مشكوك روايات سيره و لفان آنؤليف شد كه مأت )ص(شرح حال پيامبر
بر مبناي ) ص(اي صحيح از پيامبر اسالم توان سيره مغازي، معتقد بودند به كمك ذهني نقاد، مي

 تأليف 5محمد و قرآن 4،نوشته ماكسيم رودنسون 3،محمد كتاب. ن نمودهمين روايات تدوي
 9مونتگمري واتاز  8محمد در مدينه و 7محمد در مكه حال دو جلدي و شرح 6رودي پارت

 هاي انتقادي حال ديگر از اين شرح نمونه. دست هستند آثاري از اين شناس اسكاتلندي اسالم

                                                 
1. Gustav Weil, Leben Mohammed's nach Muhammed ibn Isḥaḳ, Bearbeitet von Abd 
el-Malik ibn Hischâm, Stuttgart, 2 vols., 1864; Aloys Sprenger, The life of 
Mohammad, Presbyterian Mission Press, Allahabad, 1851; William Muir, The Life 
of Muhammad, Edinburg, 1912. 

كـرد  ادعـا   گلدزيهر. آيند ، لئون كايتاني و هانري المنس از جمله اين خاورشناسان به شمار ميايگناس گلدزيهر. 2
نظرهاي فيلسـوفان يونـان در ميـان مسـلمانان تحـت       كه عقيده يهود و نصاري مأخوذ از كتب مقدس، حتي برخي

له بررسي منابع سـيره را  أكايتاني مس 1905پيدا كرده است؛ در سال  رواجهاي پيامبر، به شكل حديث  عنوان گفته
تـوان بـه هـيچ     دوباره از سر گرفت و به اين نتيجه بدبينانه رسـيد كـه نمـي    »سالنامه اسالم«در مقدمه كتاب خود 

از طريق حديث دست يافت و بايـد تمـام مـواد حـديثي موجـود را بـه عنـوان        ) ص(ه پيامبر اسالمحقيقتي راجع ب
احاديث مرتبط با دوران رسالت، فقط نوعي تفسير يا تفصـيل بـراي    نيز اسنادي جعلي كنار گذاشت؛ از نظر المنس

چيزي غير از يـك سـاختار   اند و بنابراين سيره هيچ  روشن كردن، تكميل كردن و حيات بخشيدن به اشارات قرآني
زندگي پسين كه با تالش مجدانه و متعهدانه مفسرين مسلمان شكل گرفته، نيست و لذا از ارائه يك تاريخ واقعي از 

 نيـا،  يكريمـ : چنين نك ؛ همBlachère, le problème de Mahomet, 9-10 :نك( .ناتوان است) ص(پيامبر
14-15.(  

3. Muhammad 
4. Maxime Rodinson 
5. Mohammed und der Koran 
6. Rudi Paret  
7. Muhammad at Mecca 
8. Muhammad at Medina 
9. Watt, W.Montgomery 
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-1900(1رژي بالشر ليفأت )ص(از پيامبر اسالم اي مسأله محمد، شرح حال نقادانه كتاب
در تدوين وي در خصوص منابع سيره، روش بالشر نظرات . ، خاورشناس فرانسوي است)م1973

  .از پيشينيانش متمايز ساخته است كتاب، او رااو در اين  سيره و حاصل تحقيقات
  اسالمي  مطالعات  سسهؤمدير م  شرقي پاريس،  هاي زبان  ملي  هرژي بالشر پروفسور مدرس

تاريخ ادبيات عرب از آغاز تا پايان قرن . بود  و دمشق  قاهره  هاي و عضو آكادمي  پاريس  آكادمي
  هاي زبان  به  قرآن  هاي ترجمه از بهترين   به زبان فرانسه كه يكي 3ترجمه قرآن ،2يميالد 15

ب و مقاله در باب تاريخ و تمدن و چندين كتا 4»اي بر قرآن مقدمه« ، است  شده  شناخته  اروپايي
   5.شناسان برجسته قرن بيستم قرار داده است اسالمي وي را در شمار اسالم

اي بر  مقدمه«بخشي از نظرات بالشر درباره قرآن و حديث به عنوان منابع تاريخ اسالم، در 
 در موردبه فارسي برگردانده، آمده؛ اما  6در آستانه قرآنكه راميار آن را با عنوان  »قرآن

 مسأله، تاكنون تحقيقي صورت نگرفته و كتاب )ص(هاي بالشر درباره سيره رسول اكرم ديدگاه
  . نيز ترجمه نشده است محمد

طرف، با روحيه علمي  بالشر از سوي برخي محققين مسلمان، به عنوان دانشمندي بي
خاص او باعث شده، هاي  گيري اما گاه نيز موضع 7دور از اغراض شخصي شناخته شده، قوي  و به

گردد تا با بررسي موردي  در اين تحقيق تالش مي 8.از او به عنوان فردي مغرض ياد شود
نويسي بالشر،  پيش از بعثت، شيوه سيره) ص(هاي بالشر پيرامون زندگي پيامبر اسالم ديدگاه

حيح و چنين ميزان توفيق وي در تدوين شرح حالي ص هاي او و هم عوامل تأثيرگذار بر ديدگاه
 .اسالم، ارزيابي شود عالمانه از اين بخش از زندگي پيامبر

  
                                                 

1. Blachère, Régis, Le problème de Mahomet, Essai de biografie critique du 
fondateur de L’Islam, Paris, presses universitaires France, 1952. 
2. Histoire de la Littérature arabe des origines à la fin du xve 
3. Le Coran, trqduit de l’arabe 
4. Introduction au coran 

 Sylvette Larzul, «Blachère», Dictionnaire des:درباره زندگي و آثار بالشر رجوع كنيد به . 5

orientalistes de langue francaise, Pouillon francois, 2008,112; Henri Laoust, Notice 
sur la vie et les travaux de Règis Blachère, institut de France,1977. 

  .ش1365دفتر نشر فرهنگ اسالمي،  ترجمه محمود راميار، ،در آستانه قرآن، رژي بالشر،.  6
  .، پاورقي1؛ معارف،41حديدي،: نك.  7
  .113 ،نقد آثار خاورشناسان حسيني طباطبايي،.  8
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  )ص(تولد پيامبر اسالم
 ، اما همه چيزشود ترين اتفاق آن عصر محسوب مي مهم، )ص(از نظر بالشر تولد پيامبر اسالم

تاريخ دقيق اين تولد مشخص : گويد او مي 1.اي از ابهام قرار گرفته است اين رويداد در هاله
بخش تعيين نشده و دو تاريخ   اي رضايت چرا كه اين تاريخ در كتب سيره به گونه نيست؛

در توضيح اين  بالشر .دهد ميالدي را نشان مي 573 يا 572 و 567 هاي متفاوت بين سال
و پيش از اين در ميان  ..." در آيه) طول زندگي(عقيده مفسران واژه عمربه « :نويسد مطلب مي

سيره، كتب جاكه بنا بر  از آنو  كند ساله را مطرح مي اي چهل دقيقاً دوره 2،"ام عمري زيسته شما
پيش از اقامت در مدينه، مدت ده سال در مكه به تبليغ رسالت خويش مشغول بود، ) ص(پيامبر

گذار اسالم در سال  بنابراين بنيان ؛شدهآغاز  گيسال چهلو در  612دوران رسالت او از سال 
يا  63در سن ) ص(حاكي است كه پيامبر ،سعد هاي روايي ابن اما داده متولد شده است؛ 572

مقارن با  3ميالدي 569يا  567سالگي رحلت كرده كه تاريخ والدت او را به سال  65
 4.»رساند مي يا بعد از آن 571ابرهه به مكه در حدود سال   ، يعني سال لشكركشي"الفيل عام"

بيشتر از اطالعات ديگر  ،دانند سالگي مي  را در شصت )ص(ركه رحلت پيامب اخباري از نظر بالشر
به دوره چهل ساله را به طور قطع بسيار » عمر«بنابراين او تفسير . مورد ترديد قرار دارند

ي ابه معن اين واژه صرفا ،نظر قرآن داند و معتقد است به استناد آيات مورد ناپذير مي  توجيه
است و تنها نتيجه قابل قبول اين » توسط زندگي انسانيطول عمر م«يا » فاصله ميان نسلي«

  5.مشخص نيست) ص(است كه تاريخ دقيق والدت و آغاز دوران رسالت پيامبر اسالم
  
  

                                                 
بالشر ضمن برشمردن وقايع مهم جهـان در ايـن زمـان از قبيـل بـه تخـت نشسـتن ژاسـتين دوم در بيـزانس،          . 1

ي اين دو قدرت بزرگ جهاني و لشكركشي ابرهه به مكه، رويروايي باشكوه خسرو اول در ايران و احتمال رويا فرمان
اسـالم، كسـي كـه    پيـامبر  رويدادي ديگر، يعني تولد با وجود اين هيچ يك از اين وقايع، در مقايسه با «: نويسد مي
 Blachère, Le problème (»در بر نداشتچنداني اهميت بايست تاريخ عصر قرون وسطي را متحول سازد،  مي

de Mahomet, 28..( 

  ).10/16:يونس ...(ا مّن قَبله قَد لَبِثْت فيكُم عمرً. 2َ
  .236-2/235ابن سعد،. 3

4. Blachère, Ibid, 15. 
5. Ibid.  
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  ارهاصات
از  سبب، مادرش آمنه به )ص(بالشر معتقد است كه هنگام والدت پيامبر» ارهاصات« در مورد

خيلي طبيعي و عادي سپري ) ص(ولد پيامبربرد و ت بختي به سر مي دست دادن همسر، در تيره
اند كه در  آميز براي جبران اين گمنامي، معجزاتي را خلق كرده هاي مدح شد؛ اما سيره و نوشته

اتفاقاتي نظير تجلي نوري در شرق و غرب . داد را نويد مي) ص(گوشه و كنار جهان تولد پيامبر
ها در ايران  تيسفون، خاموش شدن آتشكده هايي از كاخ خسرو پرويز در عالم، فرو ريختن كنگره

  1.شوند هاي بودايي نيز ديده مي ها در ادبيات مسيحي يا افسانه ، كه بسياري از آن... و
و  طبقات ابن سعد، سيره ابن هشامچون  ،بايد توجه داشت كه در كتب مهم سيره و تاريخ

يوان كسري و خاموش چه بالشر درباره شكستگي ا و آن» ارهاصات« ، در خصوصتاريخ طبري
شدن آتشكده پارس آورده، مطلبي نيامده و ظاهرا نخستين كسي كه در كتاب خود از اين 

عام «به نقل مورخان عرب در رسول خدا ،افزون بر اين 2.حوادث سخن گفته، يعقوبي است
 رخ داد كه خود از معجزات بزرگ» اصحاب فيل« به دنيا آمد و مقارن با تولد او حادثه» الفيل

نگاران در وقوع اين  كه تاريخ اين بااما . رود شمار مي به) ص(يد رسالت پيامبر اسالمؤالهي و م
بالشر به اين واقعه عجيب اختصاص يافته،  4اي كريم نيز سوره قرآنو در  3اند القول حادثه متفق
   .اي به آن نكرده است هيچ اشاره

  
  )ص(گذاري پيامبر اسالم نام

 يا» محمد« بارداري مادرش آمنه، دورانپيش از تولد و در ) ص(ر اسالم، پيامبها بنابر سيره
باشد،  مي» قابل حمد« و »حمد شده«جا كه اين كلمه به معناي  اما از آن 5ناميده شد؛» احمد«

كند كه آيا اين اسم در حقيقت لقب يكي از خدايان مشركين  ال را مطرح ميؤبالشر اين س
هاي قبل از اسالم  گذاري ندرت در نام ل كه اين نام خيلي بهسپس با اين استدال 6نبوده است؟

                                                 
1. Blachère, Ibid, 28.  

  .1/77 ،"نقد بيست و سه سال" خيانت در گزارش تاريخ، طباطبايي،حسيني  :چنين نك ؛ هم2/8:يعقوبي. 2
  .2/7:؛ يعقوبي1/91؛ ابن سعد، 54-1/52:ابن هشام. 3
يهِم   تَرْ) 3(ا أَبابِيلَ سلَ علَيهِم طَيرً وأَر) 2(جعلْ كَيدهم في تَضْليلٍأَلَم ي) 1(بك بِأَصحابِ الْفيلِ كَيف فَعلَ ر  أَلَم تَرَ. 4 مـ

ارججِّيلٍ ةٍ بِحّن س4(م (ٍأْكُولم فصكَع ملَهعفَج)5-105/1:فيل.(  
  .1/79؛ ابن سعد، 1/158ابن هشام، . 5

6. Blachère, Ibid, 29. 
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پايه و اساس دانسته و با استناد به اين مطلب كه در زمان حيات  اي بي شده، آن را فرضيه ديده 
شدند،  هاي ابوطالب و ابولهب خوانده مي ، دو تن از عموهايش تنها با نام)ص(خود پيامبر

گونه پنداشت كه پيامبر آينده در طول دوره اول حيات،  توان اين به سادگي مي« :گويد مي
بعدها در دوران  شد و احتماال بوالقاسم ناميده ميگونه كه نزد اعراب مرسوم بود، با كنيه ا همان

ييد نظر أبراي ت در اين داوريبالشر  1.»ناميده شد) ص(رسالتش بوده كه به طور معمول محمد
  . دهد مدرك ديگري ارائه نميخود، جز اين پندار و قياس، سند و 

  
  )ص(اسالم كودكي پيامبر

، بعثتدوران پيش از  در) ص(كه قرآن راجع به زندگي پيامبر بالشر معتقد است با توجه به اين
سيره در تدوين اين بخش از زندگي آن حضرت، مطالبي را  2دهد، هيچ چيز به دست نمي تقريبا

او براي نمونه به  3.يا ايراني اقتباس كرده است مسيحي و -آميز، يهودي شرك -از منابع عربي
در كودكي از چهارپايان ) ص(بنابر روايات، وقتي كه پيامبر: كند داستان شّق صدر اشاره مي

كرد، دو فرشته به او نزديك شدند، او را به خواب فرو بردند و سينه او را گشودند،  مراقبت مي
  4.س دوباره آن را سر جايش گذاشتندقلب او را خارج ساختند و با برف شستند، سپ

روايت فوق كه در بيشتر كتب حديث و سيره اهل سنت آمده، از سوي برخي از محققين 
مسلمان، داستاني جعلي و ساختگي و يا روايتي در تفسير و توضيح آيات اول سوره انشراح 

اعراب مربوط باشد،  از نظر بالشر نيز چه اين افسانه به دين آباء و اجدادي 5.شناخته شده است
، مسلم است كه اين حكايت را مفسران ور يك حكايت خاخامي يا حتي مسيحيچه يادآ

او به آيات سوره انشراح اشاره  6.اند مسلمان با تكيه بر عبارت شكافتن سينه در قرآن، ساخته
شتيم؟ باري ات را برايت نگشوديم؟ و بار گرانت را از پشت برندا آيا سينه«: فرمايد كند كه مي مي

به نظر بالشر عبارت گشودن سينه در اين آيه استعاري و  7.»كرد كه بر پشت تو سنگيني مي
                                                 

1. Ibid. 
أَلَم : ذكري از آن نكرده است اشاراتي دارد كه بالشر) ص(ي درباره دوران كودكي پيامبرقرآن در سوره ضح. 2

  ).93/6،8:ضحي(ووجدك عائلًا فَأَغْنَى؟ ...يجِدك يتيما فĤَوى؟
3. Blachère, Ibid, 11. 

  .165-164/ 1ابن هشام ، . 4
  .90؛ زرياب،180؛ زرگري نژاد،325عاملي،: نك. 5
6 .Ibidاي نكرده است بالشر به نام اين مفسران اشاره ؛.  
  ).3-94/1:انشراح( ك الَّذي أَنقَض ظَهرَ) 2(ك  ووضَعنَا عنك وِزر) 1(ك  ح لَك صدر أَلَم نَشْرَ. 7
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پرستي رهايي  صرفا بدين معناست كه آيا روح تو را به ايمان نگشوديم و تو را از گناه بت
  1نبخشيديم؟

  
  نوجواني پيامبر اسالم

 چنداناطالعات موجود در سيره، ، بالشر معتقد است )ص(در خصوص دوران نوجواني پيامبر
. توان مطلبي درخور توجه يافت آميز هم به سختي مي هاي مدح ناچيز است كه حتي در نوشته
پس از وفات پدربزرگش توسط يكي از عموهايش به نام ) ص(او اين موضوع را كه پيامبر

بود كه نزد ابوطالب بازرگان مرفهي « :نويسد داند و مي ابوطالب پناه داده شد، قطعي مي
شد كه ارادت ) ع(زودي صاحب پسري به نام علي شهريانش اعتبار بسياري داشت و به هم

يافت؛ با وجود اين برخي از جزئيات مربوط به سيره اين  )ص(عجيبي به پسرعمويش محمد
  2.»خوشي نداشته است چندانكند كه محمد يتيم، زندگي و وضع و حال  فرض را ايجاد مي

هاي بالشر  گفته 4كتب سيره و 3قرآناين جا ضروري است كه اگرچه  ذكر اين نكته در
هاي او  كنند، اما گفته ييد ميأو كفالت او توسط ابوطالب را ت) ص(درباره يتيمي پيامبر اسالم

چه در سيره آمده، مطابقت  با آن ...و ثروت ابوطالب و ) ص(درباره وضع و حال حضرت محمد
را پيش ) ص(عبدالمطّلب در گذشت، ابوطالب پيامبروقتي كه  در طبقات ابن سعد آمده. ندارد

با اين حال  5.آميز داشت رفتاري محبت) ص(نسبت به پيامبرتمند نبود، ثرو و با آن كه خود برد
ها را بر عهده  وليت سنگين نگهداري از گلهؤمس) ص(كيد سيره را بر اين كه پيامبرأبالشر ت

چنين  او هم 6.زندگي خوشي نداشته است) ص(د كه پيامبردان يد اين فرضيه ميؤ، م...داشت و 
مسيحي اين جزئيات را ناديده گرفت، چراكه به  -هاي يهودي گردد كه نبايد ريشه متذكر مي

كه از جانب خداوند برگزيده شود، چوپان بوده است؛  نيز قبل از اين) ع(عنوان مثال موسي
گويد انجام شغل  ؛ خاصه آن كه در ادامه ميكند ادعايي كه آشكارا فرضيه قبلي او را نقض مي

ها براي رسالت بوده و براي تأييد حرف خود  حقيري چون چوپاني براي انبيا با هدف آمادگي آن

                                                 
1. Ibid. 
2. Blachère, Ibid, 30. 

  .93/6 :ضحي. 3
  .2/277، طبري، 1/96؛ ابن سعد،1/179ابن هشام،. 4
  .1/96ن سعد،اب. 5

6. Ibid. 
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اي  اشاره كرده كه فرموده است بيشتر پيامبران در دوره) ص(به روايتي منتسب به پيامبر اسالم
  1.اند از زندگي خود چوپان بوده

  
  سفر به شام

سالگي، همراه عموي خود ابوطالب به شام  9يا به روايتي  12، درسن )ص(بر روايات، پيامبر بنا
اي با وي سخن گفت و نبوت  راهب چند كلمه. نام، ديدار داشت» ابحير« كرد و با راهبي سفر

مانند محالتي و رشيد رضا در صحت  ان معاصربرخي از  مسلمان 2وي را به عمويش خبر داد؛
برخي از خاورشناسان از جمله اسپرنگر، كايتاني و  به گفته بالشر 3.اند كردهرديد اين روايت ت

ها اطالعاتي كه سنت در اين باره به دست  پذيرند؛ زيرا از نظر آن بوهل نيز اين روايت را نمي
ها ارزش  توان براي آن سختي مي انگيزي است، كه به دهد، حاوي چنان اتفاقات شگفت مي

 :گويد كند و مي بالشر خود در مورد اين موضوع چندان كاوش نمي 4.ائل شدتاريخي چنداني ق
توان  در اين صورت مي. احتمال دارد كه اين افسانه در يك اتفاق واقعي ريشه داشته باشد«

را به طور جدي تحت ) ص(احتمال داد كه اين سفر به دمشق، اگر رخ داده باشد، حضرت محمد
تواند  ليكن بايد در نظر داشت كه اين سفر كوتاه نمي 5.»تأثير مسيحت قرار داده باشد

                                                 
1 .Ibid پيـامبر  :؛ بالشر روايت را نقل نكرده و منبع آن را هم ذكر نكرده است؛ ولي يقينا به روايت زير اشـاره دارد 

اى : اصحاب گفتنـد . كه چوپانى گوسپندان را داشته است فرمودند خداوند هيچ پيامبرى را مبعوث نفرموده مگر اين
آرى من هم در مقابل دريافت چند قيراط براى اهل مكه چوپـانى  : اى؟ فرمود كرده رسول خدا، آيا شما هم چوپانى

؛ شايان ذكر است كه محقق مسلمان، هاشم معـروف حسـني ايـن روايـت را رد كـرده و      )1/100 ابن سعد( ام كرده
ر او پـذيرفتن  از نظ. شرافت بخشد) كه چوپاني بود( معتقد است ابوهريره آن را ساخته تا بدين وسيله بر شغل خود

، داللـت  )ص(با رواياتي كه بر عالقه و توجه و مراقبت بيش از حد ابوطالب از پيامبر) ص(شغل چوپاني براي پيامبر
 .)70-1/69معروف حسني، : نك( دارند، قابل جمع نيست

  .278-2/277؛ طبري، تاريخ، 181-1/180ابن هشام، : نك. 2
  .95 ؛ رشيد رضا،280-1/272محالتي،: نك .3
4 .Ibid  هم در اصل وجود چنين شخصيتي ترديد داشته و ) 1962-1823(لوئي ماسينيون، خاورشناس فرانسوي؛

ها هسـتند، همگـي    از نظر سوردل نيز اخباري كه حاكي از اين مسافرت. اي تلقي كرده است او را شخصيتي افسانه
  .)حمد پيامبر و سياستمداروات، م: كچنين ن ؛ هم Sourdel,10؛81ماسينيون،: نك( نمايند مشكوك مي

5. Blachère, Ibid, 31. 
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اي براي نبوت و رسالت يك طفل باشد، خصوصا كه در گزارش همسفران وي نيز هيچ  مايه دست
  1.سخني از آموزش پيامبر نرفته است

  
  )ص(پيشينه اعتقادي پيامبر اسالم

در دوران نوجواني و ) ص(امبرآميز، اين نظر را كه پي هاي مدح گويد تفاسير و نوشته بالشر مي
جسته است، با انزجار رد  احتماال تا ميان سالي در مراسم مربوط به آئين شرك، شركت مي

در طي يك دوره طوالني از حيات ) ص(اسالم داند كه پيامبر م ميكنند؛ با وجود اين  او مسلّ مي
اش نخست به چند  هييد نظريأبراي تبالشر  2.كرده است خود، مذهب نياكانش را دنبال مي

آداب و رسوم  دوره جاهلي كه الزاما نه  ازكند، اخباري  روايت و خبر موجود در منابع استناد مي
، بعد از )ص(عباس عموي پيامبر« :نويسد او مي. شوند آلود و نه غير اخالقي محسوب مي شرك

چنين  هم. بود يا امتياز سيراب كردن زائران را به ارث برده "سقايت" ،عبدالمطلب درگذشت
البته  4.»بوده است 3"مساهل ح"از ) ص(كند كه پيامبر اطالعات سنتي به وضوح مطرح مي

ييد اين مدعاي أبالشر منبع اين خبر را ذكر نكرده و در بررسي منابع سيره نيز سندي دال بر ت
ي به اين ا نيز كه اشاره سيره ابن هشامدر  بير بن مطعمحديث جبه عالوه ؛ ه استاو يافت نشد

زيرا در اين  كند، را نقض مي) ص(پرستي پيامبر در مورد بت مطلب دارد، در واقع نظريه بالشر
آن حضرت را پيش از نزول وحي بر رسول خدا صلي اهللا عليه و آله، «: روايت آمده است كه

با مردم ديگر براى  ،بود "مسح" غم وابستگيربرسوار بر شتر در عرفات مشاهده كردم كه 
او هم با آنان حركت  ،فضيلت حج در عرفات وقوف كرده و هنگامى كه ديگران كوچ كردند درك
توان احتمال داد كه اين سخن بالشر مبتني بر حدس و برداشت شخصي او از  مي 5.»فرمود

  .بوده باشد» حمس« اطالعات سيره درباره انجمن
                                                 

  .Blachère,Ibid,36.به اين موضوع اشاره كرده است مسأله محمد كتاببالشر خود نيز درجاي ديگري از . 1
2. Blachère, Ibid, 31.  

لب بـر سـيره از زمـان عبـدالمط     بنا. به معناي سخت و متصلب در دين و جنگ است »اَحمس«جمع  »حمس«. 3
كنندگان  قريش چون كعبه و حرم را در اختيار داشت، براي خود و منسوبان به خود امتيازاتي قائل شد كه استفاده

كه اهـل   از جمله اين امتيازات، ترك وقوف و افاضه عرفات بود و ديگر آن .ناميدند مي »حمس« اين امتيازات را اهل
چنـين در چـادر پشـمين نبايـد داخـل       نداشتند و هـم يدن و روغن ريختن يحمس در حال احرام اجازه كشك سا

  ).59فياض،: چنين نك ؛ هم1/199ابن هشام،( شدند مي
4. Ibid. 

  .1/204ابن هشام، . 5
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است كه به نوعي بر  نقرآهاي شخصي او از آياتي از  مستندات ديگر بالشر نيز برداشت
و « 1گشته نيافت و هدايتت كرد؟ آيا تو را گم« :از جمله. داللت دارند) ص(ين گذشته پيامبريآ

اى و  دانسته خدا بر تو كتاب و حكمت نازل كرد و چيزهايى به تو آموخت كه از اين پيش نمى
  3.»ن چيستدانستى كتاب و ايما تو نمى« 2.»خدا لطف بزرگ خود را بر تو ارزانى داشت

را » فهدي« خداوند در اين آيهعاملي سيد جعفر البته بايد توجه داشت كه بنا بر استدالل 
دال بر تعقيب با فاصله و  كه »ثم« نه( بيان كرده كه داللت بر تعقيب بالفصل دارد» فا« با حرف
؛ يعني خداوند هدايتي بدون سابقه گمراهي و ضاللت، و در يك آن، ارزاني رسول )است مهلت

  4.ستاكرم كرده ا
توان چنين پنداشت كه وجود شماري از  مي« :نويسد به عنوان آخرين استدالل مي بالشر

به مذهب پدرانش ريشه ) ص(بستگي محمد تواند در دل بقاياي آثار شرك در آيين اسالم مي
با توجه به اشاره او در جاي  واما براي اثبات اين مدعا سندي ارائه نكرده،  5،»داشته باشد

هاي شرك در شماري از اعمال عبادي  مانده باقيبايد مقصود او از  ،مسأله محمد كتاب ديگري از
ت نظر بالشر از دقت الزم و قوت و صح اينكه البته  6باشد مكه ،  مناسك حج دراسالم

دار  پرچم) ع(زيرا مناسك حج تداوم عبادتي توحيدي است كه ابراهيم ؛برخوردار نيست
آلود  هاي شرك در مكه بنياد نهاد؛ و اگرچه اين عبادت بعدها با سنت پرستي، با بناي كعبه يگانه

الوداع در سال دهم  حجةدر  7مطابق آيات حج) ص(اما پيامبر عربي و غيرعربي درآميخت،

                                                 
  ).93/7:يضح(ووجدك ضَالا فَهدى. 1
2. لَمتَكُن تَع ا لَمم كلَّمعةَ وكْمالْحو تَابالْك كلَيع ه ه علَيك عظيماوكَ وأَنزَلَ اللـَّ   ).4/13:نسا( انَ فَضْلُ اللـَّ
  ).42/52:شوري(ي ما الْكتَاب ولَا الْإِيمانُ  ما كُنت تَدرِ .3
  .329 عاملي،. 4

5. Blachère, Ibid, 31-32. 
6. Blachère, Ibid, 14. 

جود    بيتي للطَّائفينَ والْقَائمينَ والرُّ  بِي شَيئًا وطَهِّرْ ك اهيم مكَانَ الْبيت أَن لَّا تُشْرِ وإِذْ بوأْنَا لإِبرَ. 7 عِ السـ وأَذّن ) 26(كـَّ
ـه  وا اس لّيشْهدوا منَافع لَهم ويذُْكرُ) 27(يأْتينَ من كُلِّ فَجٍّ عميقٍ   كُلِّ ضَامرٍ جالًا وعلَى في النَّاسِ بِالْحجِّ يأْتُوك رِ م اللـَّ

ثُـم لْيقْضُـوا تَفَـثَهم ولْيوفُـوا     ) 28(  فَكُلُوا منْها وأَطْعموا الْبائس الْفَقيرَ الْأَنْعامِ بهِيمةِزقَهم مّن  ما ريفي أَيامٍ معلُومات علَ
يقِ  نُذُورتالْع تيفُوا بِالْبطَّولْيو من) 29(همو كرُ ذَلح ّمظعرٌ يخَي وفَه ه ا     بِّه لَّه عند ر  مات اللـَّ ا مـ ام إِلـَّ الْأَنْعـ لَكُم لَّتأُحو
ه غَيرَ) 30(  جس منَ الْأَوثَانِ واجتَنبوا قَولَ الزُّورِ فَاجتَنبوا الرِّ علَيكُم يتْلَى ـ  كينَ بِه مشْرِ  حنَفَاء للـَّ مشْـرِ ون ي   ـه ك بِاللـَّ

ه فَإِنَّها من   ذلك ومن يعظّم شَعائرَ) 31(يح في مكَانٍ سحيقٍ  أَو تَهوِي بِه الرِّ  منَ السماء فَتَخْطَفُه الطَّيرُ  فَكَأَنَّما خَرَّ اللـَّ
ت الْعتيـقِ   أَجلٍ م لَكُم فيها منَافع إِلَى) 32(تَقْوى الْقُلُوبِ  يـا إِلَى الْبلُّهحم ى ثُممكُـلِّ أُ ) 33(سلـةٍ وكًا    م نسـلْنَـا معج
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چند بار  مسأله محمد كه بالشر خود در كتاب خاصه آن 1پيراست؛ آلود  هجرت آن را از آثار شرك
بالشر در  ،افزون بر اين 2.دين حنيف ابراهيمي اشاره كرده است به ارتباط بين دين اسالم با

يكسان بوده و اين واقعه ) ص(پيامبر» تحنث« جايي ديگر از اين كه روايات موجود در مورد
پس از ازدواج تا ) ص(پيامبر« كند كه ييد شده، استنباط ميأتوسط معاصران آن حضرت نيز ت

 3.»ها متفاوت بوده است كه با شرك حجازي ورزيد مي هاي مديد، مبادرت به انجام آييني مدت
تا دوره ميان سالي ) ص(از اين رو برداشت بالشر از اين روايت، با نظريه او درباره شرك پيامبر

  .دارد آورده، تناقض آشكار يكه آن را قطعي دانسته و در اين خصوص استدالالت و استنادات
  

  )ص(سواد پيامبر
دانست؛ اما بالشر  خواندن و نوشتن نمي) ص(ن اين است كه پيامبر عقيده مورد قبول مسلمانا

 معتقد است اين نظريه از همان ابتدا متزلزل است، زيرا بر اساس يك برداشت نادرست از واژه
بنا بر تفاسير، صفت امي به . به آن اشاره شده است قرآناستوار شده كه چندين بار در » امي«

 اما از نظر او اين 4.»داند و نه نوشتن كسي كه نه خواندن مي« يعني ،است» سواد بي« معناي
ناآگاه به الهامات يهودي و « نيست؛ بلكه به معناي» سواد بي« به هيچ عنوان به معناي لفظ

ييد نظر خود به آيه أسپس براي ت 5.»كه به جامعه كافران تعلق دارد ]است[انساني« و» مسيحي
راه اعتراض مردم مكه بر ما بسته است و كس ما را : دنگوي مى ]يهود مدينه[« :كند زير اشاره مي
  6.»بندند دانند كه به خدا دروغ مى اينان خود مى ؛مالمت نكند

                                                                                                                   
ه علَى ما ر لّيذْكُرُ   ذينَ إِذَا ذُكرَالَّ) 34(الْمخْبِتينَ   وبشّرِ فَإِلَـهكُم إِلَـه واحد فَلَه أَسلموا الْأَنْعامِ بهِيمةِزقَهم مّن  وا اسم اللـَّ

ه وجِلَت قُلُوبهم والصابِرِ والْبدنَ جعلْنَاها لَكُم مّـن  ) 35(زقْنَاهم ينفقُونَ  ومما ر ةِينَ علَى ما أَصابهم والْمقيمي الصلَا اللـَّ
ه لَكُم فيها خَيرٌ  شَعائرِ وا الْقَـانع والْمعتَـرَّ      ـه علَيها صوافوا اسم اللَّ فَاذْكُرُ   اللـَّ مـأَطْعا و نْهـا فَكُلُوا مهنُوبج تبجفَإِذَا و   

ه لُحومها ولَا دماؤُها ولَـكن ينَالُه التَّقْوى منكُ) 36(ونَ  نَاها لَكُم لَعلَّكُم تَشْكُرُ كَذَلك سخَّرْ ها  م كَذَلك سخَّرَلَن ينَالَ اللـَّ
ه علَ لَكُم لتُكَبِّرُ ه يدافع عنِ الَّذينَ آمنُوا) 37(الْمحسنينَ   وبشّرِ ما هداكُميوا اللـَّ ب كُـلَّ خَـوانٍ      إِنَّ اللـَّ حـلَـا ي ه إِنَّ اللـَّ

  ).38-22/26:حج  كَفُورٍ
  .122-17/105؛ طبري، 2/602ابن هشام، . 1

2. Blachère, Ibid, 37, 104, 119. 
3. Blachère, Ibid, 36. 

  .1/89و  5/211؛ بيضاوي، 1/296،جامع البيانطبري، : نك. 4
5. Blachère, Ibid, 32. 

6. عي مهو بالْكَذ ه   ).3/75:آل عمران(لَمونَ ذَلك بِأَنَّهم قَالُوا لَيس علَينَا في الْأُمّيِّينَ سبِيلٌ ويقُولُونَ علَى اللـَّ
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او . در اين باره توضيحات بيشتري ارائه كرده است »اي بر قرآن مقدمه« بالشر در كتاب
در سوره اعراف،  1»ميالنبي اال«طبق عقيده مسلمانان، صفت امي مخصوصا در بيان : نويسد مي

است، تفسيري كه برخي از خاورشناسان از قبيل آماري، كازيميرسكي و » سواد بي« به معناي
 اُميانميان در اوست خدايى كه « :اند؛ اما به اعتقاد بالشر به استناد آيه مونته نيز آن را پذيرفته

ها را پاكيزه سازد و كتاب و  آنها بخواند و  پيامبرى از خودشان مبعوث داشت تا آياتش را بر آن
چون آيات متعدد  در اين آيه، هم» امي«واضح است كه منظور از كلمه  2،»...حكمتشان بياموزد

برخالف يهوديان و مسيحيان، هيچ ) اهل كتاب نبوده و(اند كه  ديگر، اعراب كافر حجاز بوده
ييد أبالشر براي ت. ندا هكرد يوحيي دريافت نكرده و بنابراين در جهالت از شريعت الهي زندگي م

را  اكند كه از نظر او همين معن نظر خود به روايتي از طبري منسوب به ابن عباس استناد مي
كه هيچ يك از پيامبران مرسل خدا و هيچ يك از كتب وحي  اند اميون كساني« :كند افاده مي

سپس بالشر نتيجه  3.»يسندنورا مي "كتابي"دانند؛ بلكه به دست خويش شده او را بر حق نمي
 »پيغمبر بيگانگان«نيست، بلكه » سواد پيغمبر بي«در اينجا به معناي » نبي امي«گيرد كه  مي

مشتق  "امي"صفت « :نويسد او مي 5.دهد معني مي 4)پيغمبرگروهي كه كتاب آسماني ندارند يا(

                                                 
ور         الَّذينَ يتَّبِعونَ الرَّ .1 ي التـَّ فـ مهنـدا ع كْتُوبـم ونَـهجِدي يذ أْمرُ   ةِا سولَ النَّبِـي الْـأُمّي الـَّ الْإِنجِيـلِ يـرُ   وعم بِـالْم هـ  وف

)...157(رو ه ه وكَلماته واتَّبِعوه لَعلَّكُم تَهتَدونَسوله النَّبِيِّ الْأُمّيِّ الَّ فĤَمنُوا بِاللـَّ   ).7/158:اعراف(ذي يؤْمنُ بِاللـَّ
2. ّيِّينَ ري الْأُمثَ فعي بالَّذ وه و تَابالْك مهّملعيو ّيهِمزَكيو هاتآي هِملَيتْلُو عي مّنْهولًا مةَسكْمن  الْحإِن كَانُوا مي ولُ لَفقَب

 ).62/2:جمعه(ضَلَالٍ مبِينٍ 

  . 1/296طبري، همان،. 3
شادروان راميار . است »كافر«و در نزد عيسويان به معناي  »بيگانه«در نزد عبرانيان به معناي  "Gentils"كلمه. 4
كرده است؛  ترجمه »ستانرپ پيغمبر بت«اين واژه  را به معناي دوم گرفته و  ،)21صفحه ( در آستانه قرآن كتاب در

 »بيگانه بـا كتـب الهـي   «به مفهوم  »بيگانگان پيغمبر«ولي با توجه به توضيحات بالشر درباره ريشه لغوي اين واژه، 
  .رسد تر به نظر مي صحيح

5. Blachère, Introduction au coran, 7-8 را بـه   »امـي « عالوه بر بالشر خاورشناسان ديگـري نيـز واژه  ؛
داللـت بـر جهـل خوانـدن و     » امي« به اين نتيجه رسيده كه »نآتاريخ قر« نلدكه در اند؛ سواد گرفته معنايي جز بي

آربري در ترجمـه قـرآن   . شناخته است را نميعهد عتيق دهد كه پيامبر كتب  كند، بلكه فقط نشان مي نوشتن نمي
ترجمه نمـوده  » مردمي پيامبر« از سوره اعراف را از ريشه امت پنداشته و آن را به صورت» النبي االمي« خود واژه

» النبي االمـي  غير يهودي گرفته، در وصف پيامبر اسالم به«را به معناي » امي« هاميلتون گيب هم كه كلمه. است
يعني پيغمبر غير مربوط به يهود كه بعدها توسط عامه مسـلمين بـه پيغمبـري كـه سـواد خوانـدن و       « :نويسد مي

  ).Arbery,101; Noldeke,14؛79گيب،( نوشتن نداشته، تفسير شده است
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ملل " "Ummôthā- Ổlāmها عوالم  امت"به كلمه عبري  عربي است و يقينا "امت"از كلمه 
  1.»ندا هشناخت خوبي آن را مي گردد كه يهوديان مدينه به باز مي "بيگانگان"، "جهان

دهد، زيرا  را تغيير مي» النبي االمي« بايد توجه داشت كه اين تعبير مفهوم صريح عبارت
 از قرآناگر قرار بود  سوره اعراف مفرد است، نه جمع و 158و  157در آيات » االمي« واژه

» امي« به عالوه النبي بر. برد را به كار مي» النبي االميين« پرستان ياد كند، تعبير پيامبر بت
ترجمه » )پرست بت(پيامبر مردم دوره جاهليت« را به» النبي االمي« عبارتاضافه نشده تا بتوان 

ه ي مشرك گرفتااند و در اين صورت اگر امي به معن كرد؛ بلكه اين دو كلمه صفت و موصوف
افزون بر  2.ترجمه كرد و اين نقض غرض خواهد بود» پرست پيامبر بت« شود، اين تركيب را بايد

در  اين استناد بالشر به روايت طبري نيز خالي از اشكال نيست؛ بنا بر گفته راميار در كتاب
اميون كساني هستند كه هيچ يك از پيامبران مرسل « طبري پس از اين قول كه آستانه قرآن،

دانند؛ بلكه به دست خويش كتابي را  و هيچ يك از كتب وحي شده او را بر حق نمي خدا
را به معناي » امي« پذيرد و افزايد كه عرب اين نظر را نمي در توضيح مطلب مي 3،»نويسند مي
تنها به قسمت اول سخن طبري استناد جسته و ذيل  داند، اما ظاهرا بالشر سواد و ناخوانا مي بي

 4.ده گرفته استان را نادي

خواندى و  هيچ كتابى نمى قرآنتو پيش از « :چنين در رد نظريه كساني كه آيه بالشر هم
را مستند  5،»بود، اهل باطل به شك افتاده بودند يناگر چن؛ نوشتى به دست خويش كتابى نمى

از «و » اندنبه آواز بلند خو«در اينجا » تتلو« معناي ريشه: نويسد دانند، مي سوادي پيامبر مي بي
كتب كليمي ) ص(اين است كه محمد و بنابراين غرض از اين آيه دقيقاباشد  مي» حفظ خواندن

توان فهميد كه او بر  و مسيحي را از حفظ نداشته و يا رونويسي نكرده است و از اين عبارت نمي
  6خواندن و نوشتن قادر بوده يا نه؟

در اينجا اسم نكره است و در سياق » كتاب« در رد اين نظر بالشر بايد متذكر شد كه واژه
پس اين  ،»كند نكره در سياق نفي، افاده عموم مي« جا كه به قول اهل ادب نفي آمده و از آن

                                                 
1. Blachère, Ibid. 

  .113، نقد آثار خاورشناسانطباطبايي،  حسيني؛48 ،"نقدي بر ترجمه بالشر" حديدي،: نك. 2
  .طبري، همان جا. 3
  .22-21راميار، پاورقي، . 4
5 .كينمبِي لَا تَخُطُّهتَابٍ ون كم هلن قَبتَتْلُو م ا كُنتمو لُونَتَ إِذًا لَّارطبالْم 29/48:عنكبوت(اب(.  

6. Blachère, Ibid, 10. 

WWW.ATHAREBARTAR.COM



 1393 بهار و تابستان، نوزدهم، شماره دهمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 216

پيش از بعثت هيچ كتابي را نخوانده و خطي ننوشته است، داللت ) ص(واژه بر اين كه پيامبر
است، خواه نامه باشد يا دفتر، » شتهنو« در لغت عربي به معني مطلق» كتاب«عالوه،  به 1.دارد

استعمال شده و تنها  كريمقرآن مقدس و آسماني باشد يا غير مقدس و غير آسماني، مكرر در 
ي پيروان اگفته شده، به معن» اهل الكتاب« به آن اضافه شده و» اهل« در مواردي كه كلمه

تنها قسمت اول آيه مذكور را  رنكته ديگر اين كه بالش 2.يكي از اديان آسماني به كار رفته است
كه صراحتا بر عدم توانايي پيامبر  »ولَا تَخُطُّه بِيمينك« ترجمه كرده و براي قسمت دوم آيه

   .بر نوشتن اشاره دارد، توضيحي ارائه نكرده است) ص(اسالم
طبق احاديث، فقط حدود ) ص(گويد اين مطلب نيز كه در زمان حيات پيامبر مي بالشر

ريشه در همان تفسير ناصحيح  3اند، دانسته خواندن و نوشتن مي) مكه(ر در شهر مقدس نف 15
كلمه امي دارد و در حقيقت، در يك مركز بازرگاني مانند مكه، تعدادي قادر به خواندن و 

با رباخوار اشتباه  كه غالبا–اند و برخالف محيط بدوي كه در آن كاتب و نويسنده  نوشتن بوده
) شهر مجاور مكه(ر و شرمنده بود، در مركزي بازرگاني مانند مكه و در طائف منفو -شد مي

او  4.اي را بخواند، از احترام زيادي برخوردار بود توانست چيزي بنويسد و يا نوشته كسي كه مي
گويد مكياني كه به وسيله  كند كه مي ييد نظر خود به رواياتي از ابن سعد استناد ميأدر ت

توانستند از زندان آزاد شوند بدان شرط كه هر كدام به  زنداني شده بودند، ميمسلمانان مدينه 
  5.ده نفر از مردم مدينه خواندن بياموزند

و براي است داشته توانايي خواندن و نوشتن ) ص(معتقد است پيامبر في الجمله بالشر
است كه  قرآنطالحاتي در و اص ها اولين دليل او، فراواني واژه: آورد ييد نظر خود سه دليل ميأت

 6كند؛ استداللي كه بالشر خود نيز بر سستي آن اذعان دارد؛ هاي تجاري را منعكس مي مشغله
كند تا  ها استفاده مي دهد و از زبان خاص خود آن ، بازرگانان را مورد خطاب قرار ميقرآنزيرا 

سيره ارائه شده  درت كه دومين دليل بالشر اطالعاتي اس. ثير قرار دهدأها را تحت ت بهتر آن
                                                 

  .114 ،نقد آثار خاورشناسانطباطبايي، حسيني : نك. 1
  .569-567 مطهري؛: نك. 2
الذري با سند روايت كرده هنگام ظهور اسالم، در قريش فقط هفده نفر اما ببالشر منبع خود را ذكر نكرده است، . 3

در  ؛)456-453بـالذري، ( .ها را هم ذكر نموده است دانستند و نام آن ازده نفر نوشتن را ميو از اوس و خزرج تنها ي
  .فهرست منابع و مستندات بالشر، نام بالذري و اثر او نيامده است

4. Blachère, Ibid, 6. 
  .2/16ابن سعد، . 5

6. Blachère, Le problème de Mahomet, 32. 
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گردد كه  ميالدي باز مي 627/هجري 6است، اولين مورد از اين دست به واقعه حديبيه در سال 
بن عمرو  زماني كه پيغمبر و سهيل  :در بيشتر منابع اسالمي به اين صورت نقل شده است

را  طالب على بن ابى، )ص(اي بنويسند، پيامبر نامه تصميم گرفتند پيمان يانفرستاده مك
شناسم  من اين را نمى«: سهيل گفت .»بنويس بسم اهللا الرحمن الرحيم«: گفتفراخواند و 

پس از آن پيمبر  .نوشت) ع(عليو » سمك اللهمابنويس ب« :پيمبر گفت .»بنويس باسمك اللهم
را و اگر ت« :سهيل گفت .»بنويس اين صلحنامه محمد پيمبر خداست با سهيل بن عمرو« :گفت

: پيمبر گفت .»دانستم كه با تو جنگ نداشتم، اسم خودت و اسم پدرت را بنويس دا مىپيمبر خ
آمده  تاريخ طبريو در  1»...بنويس، اين صلحنامه محمد بن عبد اهللا است با سهيل بن عمرو«

ولى تو محمد بن  ، شديم تو نمى دانستيم مانع ورود را پيمبر خدا مىو گفتند اگر ت...« است كه
و به على  .»من پيمبر خدا هستم و محمد بن عبد اهللا هستم«: پيمبر گفت .»ستىعبد اهللا ه

پيمبر « ؛»كنم محو نمىرا ت نامنه، هرگز « :اما على گفت» .پيمبر خدا را محو كن« :گفت
و كلمه محمد را به جاى پيمبر خدا  -دانست وى نوشتن خوب نمى -صلحنامه را بگرفت

كه به  از اين) ع(نظر دارند كه پس از امتناع حضرت علي مفسرين مسلمان اتفاق اكثر 2»...نوشت
) ع(خود آن را محو كرد و سپس علي) ص(را محو كند، پيغمبر) ص(دست خود نام پيامبر

؛ اما استناد بالشر به روايت متفاوتي از اين جريان، از قول بخاري »محمد بن عبداهللا« :نوشت
خواند و  كه پيامبر منشي خود را  وقتي: رددگ است و به اولين اعتراض سهيل بن عمرو باز مي

 :شد و گفت) ص(آغاز نمود؛ سهيل مانع پيامبر» بسم اهللا الرحمن الرحيم« امالء مقدمه نامه را با
 3.»"باسمك اللهم": نوشتي مي] پيش از اين[ همان طوري كه! بنويس«

هجرت و شايد هم اي قبل از  جا سهيل اشاره به نوشته از نظر بالشر واضح است كه در اين
بنويس، ( »اكتب كما كنت تكتب«البته بايد توجه داشت كه جمله  4.كند پيش از بعثت مي

دهد، در هيچ يك از منابع  ، كه بالشر به سهيل بن عمرو نسبت مي)نوشتي گونه كه مي همان
ن پس از بخاري نيز در قر 5شيعه نيامده و از اهل سنت نيز تنها بخاري آن را ذكر كرده است؛

                                                 
  .2/77ابن سعد، ؛ 2/634طبري؛ 2/317ابن هشام، . 1
  .2/636طبري، . 2
 ).3/54/15/294بخاري، : نك( آورده است اين مطلب را از قول بخاري »نآاي بر قر مقدمه«بالشر در . 3

4. Ibid; Blachère, Introduction au coran, 10. 
  .بخاري، همان جا. 5
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نويسان، گروهي به اين بخش  از ساير سيره 1.اند ابن كثير و سپس ذهبي نقل وي را آورده ،هشتم
 قدي و كليني اين جمله را به صورتگروهي چون وا 2اند، از سخن سهيل بن عمرو اشاره نكرده

و گروهي ديگر كه در  3اند ، آورده)نويسيم گونه كه ما مي بنويس، همان( »اكتب كما نكتب«
چيزي كه ( ،»اكتب ما نعرف« :اند اند، از شيعه و اهل سنت، اين جمله را چنين نقل كرده يتاكثر

 4).شناسيم، بنويس ما مي

نكته قابل توجهي كه بالشر خود نيز در حاشيه بدان اشاره كرده، اين است  افزون بر اين، 
اما بالشر معناي  5؛دده نيز مي» امال كن« و» بنويسان« جا، معناي ، در اين»بنويس« كه فعل امر

  .اول را ترجيح داده است
، اخباري ييد نظريه خود به آن استناد كردهأدومين مورد از اطالعات سيره كه بالشر در ت

نامه، تقاضا كرد يك استخوان كتف  به هنگام تنظيم وصيت) ص(كنند پيامبر است كه بازگو مي
نامه سياسي  وات بياورند تا وصيتبا يك د) يا به عقيده ديگران يك صفحه كاغذ پوست(شتر 

خواسته با دست  ه داشت كه اين حديث بر اين كه رسول خدا ميجاما بايد تو 6،خود را بنويسد
خواست در حضور جمع فرمان  خود چيزي بنويسد، صراحت ندارد؛ زيرا حتي اگر پيامبر مي

صحيح  ،»ه نشويدخواهم براي شما چيزي بنويسم كه گمرا مي« بدهد بنويسند، باز هم تعبير
سواد بودن  گيرد كه نظريه بي كم نتيجه مي از اين اطالعات سيره، دست به هر حال بالشر 7.بود

ذكر اين  8.دور است كه به صورت متداول در اسالم مطرح بوده، از مقبوليت عام به) ص(پيامبر
يه مشهور در ميان علماي مسلمان اين است كه جا ضروري است كه اگرچه نظر نكته در اين
پيش از بعثت كتابي نخوانده و مطلبي ننوشته است، اما برخي از علماي بزرگ ) ص(پيامبر اسالم

                                                 
  .2/370؛ و ذهبي،3/343ابن كثير،. 1
  .2/204ير، همان؛ ابن اث ؛ ابن هشام،2/634طبري،. 2
  .2/238؛ كليني،2/610واقدي،. 3
كتابت "محمد، مرتضوي،: نك(؛ نقد كامل اين استناد بالشر را )108؛ مفيد، 3/175مسلم، : نك(براي نمونه . 4

، سال چهل و دوم، بهار و علوم قرآن و حديث: مطالعات اسالمي، "قبل از بعثت از نظر بالشر) ص(رسول خدا
  ).ش، كل متن1389تابستان 

5. Ibid. 
6 .Blachère, Le problème de Mahomet ,322/187ابن سعد، ؛3/193طبري،  :نك(؛.(  
  .شود گفته مي» اسناد مجازي« به اين گونه تعبيرات در اصطالح ادبي؛ 553مطهري، :نك. 7

8. Ibid. 
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چون شيخ مفيد، شيخ طوسي و عالمه مجلسي معتقدند كه آن حضرت پس از بعثت با  شيعه هم
  1.استبوده اعجاز الهي توانايي خواندن و نوشتن يافته 

درباره خواندن و ) ص(آخرين دليلي كه به نفع دانش پيامبر ،خره به عقيده بالشرو باال
اين اساطير : و گفتند«: شود ييد ميأت قرآننوشتن به زبان عربي وجود دارد، با اين آيه از 

  2.»نويسدش شود و او مى پيشينيان است كه هر صبح و شام بر او امال مى
ه توضيحات مطهري در ترجمه اين آيه اشاره كرد كه توان ب در نقد اين استدالل بالشر مي

خود آن مطالب را  اند پيامبر اين آيه صراحت ندارد كه مشركين مدعي بوده« :نويسد مي
رود كه عبارت  هم به معني نوشتن و هم استكتاب به كار مي "اكتتاب" كلمه .نوشته است مي

ذيل آيه قرينه است كه مقصود . داست از اين كه شخصي از ديگري بخواهد كه براي او بنويس
يا ( هاي پيشينيان را نوشته ها گفتند افسانه آن: ي دوم است؛ زيرا مضمون آيه اين استامعن

به صورت  "اكتتاب" .شود ، سپس هر بامداد و پسين بر او قرائت مي)اند ديگران برايش نوشته
ها را  ي كه قبال آنيعني چيزهاي ،به صورت جاري و مستمر ذكر شده است "امال" ماضي و

خوانند و او  آيند و بر او مي نويسانيده است، ديگران كه سواد خواندن دارند، هر صبح و شام مي
دانست، لزومي نبود كه  خود خواندن مي) ص(كند و اگر پيامبر گيرد و حفظ مي ها ياد مي از آن

  3.». . . كنند گفته شود ديگران هر صبح و شام بر او امال مي
سواد نبوده  بي) ص(تيب از نظر بالشر اطميناني تقريبي وجود دارد كه پيامبربدين تر

به ) ص(اي در مورد ميزان آشنايي پيامبر اقرار دارد كه هيچ نشانهوي حال  در عيناست؛ 
  . خواندن و نوشتن در دست نيست

 
  ازدواج با خديجه

 )ع(خديجه 4با وي انجاميد؛به خواستگاري و ازدواج ) ص(براساس سيره، عالقه خديجه به پيامبر
ثروت بسيار و شخصيت خانوادگى و عفت و  سببه كه بود زنى محترم و شريف و دانا ب

همه مردان قريش آرزوى همسرى او را  ،جمع بود اوكه در  هايي خصلتپاكدامنى و ساير 

                                                 
  .16/134؛ مجلسي، 8/120؛ طوسي، 137مفيد، اوائل المقاالت، : نك. 1
  ).25/5:فرقان( وأَصيلًا ةً الْأَولينَ اكْتَتَبها فَهِي تُملَى علَيه بكْرَ  رُوقَالُوا أَساطي. 2
  .593مطهري،. 3
  .2/281؛ طبري، 1/105؛ ابن سعد، 1/189ابن هشام، . 4
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ي براي منزلت و احترام خاص) ص(بر اين مسأله تأكيد دارند كه پيامبر  روايات هم 1.داشتند
همسرش قائل بود و گواه اين مدعا اين است كه در طول زندگي زناشويي با خديجه همسر 

  2. موقت يا دائم ديگري اختيار نكرد
براي همسرش خديجه احترام زيادي قائل ) ص(ييد اين مطلب كه پيامبرأبالشر ضمن ت

ن ازدواج چه بوده در اي) ص(كند كه ماهيت دقيق احساس پيامبر ال را مطرح ميؤبود،  اين س
تر بود و  بزرگ) ص(بنا بر روايات خديجه پانزده سال از محمد«: نويسد است؟ سپس در پاسخ مي

توجه به . گاه تحسين نشده است هاي جسماني اين بانو هيچ آميز، جذابيت هاي مدح در نوشته
عدد در سنين هاي مت به ازدواج) ص(چنين در نظر گرفتن تمايل بسيار پيامبر اين دو نكته و هم

شك  با خديجه بي) ص(دهد كه ازدواج پيامبر سالي و پيري مورخ را به اين نتيجه سوق مي ميان
   3.»شناسي استمطالعه آن در حوزه علم روانباعث ظهور حاالتي شده بود كه 

بالشر در مورد اين نظريه توضيح بيشتري ارائه نكرده، اما با توجه به اطالعات سيره در 
كه بالشر خود نيز به آن اقرار دارد، به نظر ) ع(با خديجه )ص(زناشويي پيامبرخصوص زندگي 

رسد بالشر تنها براساس استنباط شخصي خويش، زندگي زناشويي آتي پيامبر را در ازدواج  مي
، تحقيقات )ص(درباره علل تعدد زوجات پيامبر حال آن كه. يابي كرده است وي با خديجه ريشه

شناسان قرن بيستم صورت گرفته كه در هيچ كدام نشاني از  توسط شرقبه خصوص  اي عالمانه
  4.شود اين استدالل بالشر ديده نمي

 ،نكته ديگري كه بالشر به آن اشاره كرده اين است كه اگرچه پس از ازدواج با خديجه
هاي  به سال متعلقگردد كه اطالعات مورخ در اين مورد از اطالعات  اي آغاز مي ساله دوره پانزده

كه كودكي ) ص(باشد، با اين حال شكي نيست كه پيامبر نيز كمتر مي) ص(قبل از ازدواج پيامبر
. و نوجواني سختي را پشت سر گذاشته بود، به واسطه اين ازدواج به نوعي در رفاه قرار گرفت

آيا تو را درويش نيافت و توانگرت « :هم شاهدي براي آن وجود دارد قرآنمظلبي كه در 
  5؟»دگرداني

                                                 
  .1/189ابن هشام،. 1
  .1/190همو، . 2

3. Blachère, Ibid, 34. 
شناسان  منقد و بررسي ديدگاه اسال( هاي رسول گرامي اسالم ازدواج" زيبا، شفيعي خوزاني، :نك ر اين بارهد. 4

  .ش، كل متن1386و بهار  1385زمستان  ،9- 8، شماره سال دوم و سوم ،نامه تاريخ پژوهان، ")اروپايي
  .Ibid: ؛ نك)93/8:ضحي(ووجدك عائلًا فَأَغْنَى. 5
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  تحنث
گذاري اسالم  ، كه پايه)ص(شكي نيست كه هنگام ظهور عالقه مذهبي در پيامبر به گفته بالشر

او به روايتي  1.بوده است -بنا بر روايات چهل سالگي- را به دنبال داشت، وي در سنين ميانسالي
غار حراء هر سال، يك ماه را در ) اهللا(اين مبلغ خداي يگانه«: كند كه از سيره اشاره مي

ها را كه در دوران جاهلي شناخته شده بود،  نشيني قريش اين گوشه. كرد نشيني اختيار مي گوشه
پس از اتمام . كرد آمدند اطعام مي وي در اين مدت فقيراني را كه نزد او مي. ناميد تحنث مي

پرداخت و در نهايت به خانه  نشيني وي هفت بار يا بيشتر به طواف كعبه مي گوشه
جاكه اين روايت با اندك تفاوتي توسط ديگر  از آن :افزايد سپس مي 2.»گشت ميباز

، )ص(كه بنا بر همه شواهد، تحنث پيامبر گرفتنتيجه  توان مي ، نويسان نيز نقل شده حال شرح
   3.پذيرفتني استييد شده و أواقعيتي است كه توسط معاصران وي ت

  
  نتيجه 

. در دوران پيش از بعثت، قرآن است) ص(پيامبر اسالممنبع اصلي بالشر در تدوين شرح حال 
سپس براي رد يا اثبات يك  ذكر كرده، موضوع را يك مرتبط با اتابتدا آيهر مورد  در بالشر

ابن  يةالنبو ةالسيرسحاق، ن ااثر اب رسول اهللا ةسير چون تفاسير همكتب سيره و  فرضيه از روايات
 بهره برده تفسير طبريو  صحيح بخاري ،اريخ يعقوبيت، تاريخ طبري ابن سعد،  طبقاتهشام، 

ييد نظراتش و به أت رسيره بالشر مبتني بر روايات نيست و از روايات تنها به منظواست، اما 
اعتماد به يك در توان گفت مالك او  عالوه، مي به. استفاده كرده است صورت انتخابي و گزينشي

شناسي و  مربوط به حوزه زبان تكميلي اطالعاتيا  و نقرآروايت با مطابقت آن  ،روايت يا رد آن
. سنجيده است نيز به نوعي صحت و سقم روايات را است و به اين ترتيب بالشرتاريخ اديان 

او  نتايج ورا بر روايات مقدم داشته تكميلي نكته جالب توجه اين كه بالشر همواره اطالعات 
  . بيشتر مبتني بر اين نوع اطالعات است

ها و  تكميلي و تحليل اطالعات، به كمك منابع معتبر داشتهغم اين كه بالشر در نظر ربر 
، ارائه دهد )ص(داري از پيامبر اسالم اي صحيح و عالمانه و بدون جانب ، سيرهاستدالالت منطقي

                                                 
1.Blachère,Ibid,35  291-2/290طبري، : چنين نك ؛ هم.  
  . 1/236هشام، ابن. 2

3. Blachère, Ibid, 35-36. 
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اين شبهه را ايجاد اي است كه  ي وي به گونهها گيري و نتيجه تاستدالالدر برخي موارد روند 
اي است كه از پيش در ذهن  فرضيهجهت همگي در  ...ها و  مقايسهكه اسناد و مدارك و كند  مي

سواد  پيامبر، در موضوعاتي چون پيشينه دينيها  داوري اين پيش. استبوده  بالشر نقش بسته
ثير نهاده، چندان كه گاه به أيا برداشت او از آيات و روايات، آشكارا ت ترجمه برنحوه ...و  پيامبر

هاي  و برداشت گويي تناقض، ، ناديده گرفتن برخي رواياتعربي به قواعد ساده زبان يتوجه بي
  .انجامد مي شخصي
  

  كتابشناسي
  .، ترجمه عبدالحميد آيتيقرآن كريم
  .م1965/هـ1385دار بيروت،  -، بيروت، دار صادرالكامل في التاريخ ،)هـ630د(علي بن محمد ابن اثير،

، ةلعلميدارالكتب ا ،، تحقيق محمد عبدالقادرعطا، بيروتات الكبريالطبق ،)هـ230د(محمد ابن سعد،
  .م1990/ هـ1410
  .بيروت، دارالعلم، بي تا ،تفسير القرآن العظيماسماعيل بن عمر،  ابن كثير،
، تحقيق مصطفي السقا و ابراهيم األبياري و عبدالحفيظ يةالنبو ةالسير،)هـ213د(عبد الملك ابن هشام،

  .بي تا ،ةفالمعردار ،شلبي، بيروت
تربت جام، شيخ االسالم  ترجمه عبدالعلي نور احراري، ،صحيح البخاريبخاري، محمد بن اسماعيل، 

  .ش1386احمد جام، 
  .م1988الهالل، مكتبةاحمد بن يحيى، بيروت، دار و  ،فتوح البلدانبالذرى، 

  .ش1365 ي،نگ اسالمدفتر نشر فره ،، ترجمه محمود راميار، تهرانآستانه قرآن دربالشر، رژي، 
،  دار احياء التراث العربى ، بيروت،انوار التنزيل و اسرار التأويل ،)هـ691د(يضاوي، عبداهللا بن عمرب

  . هـ1418
  .ش1376، اسفند ، سال اول، شماره دومترجمان وحي، »نقدي بر ترجمه بالشر« ،حديدي

  .ش1375، چاپخش ،، تهراننقد آثار خاورشناسانحسيني طباطبايي، مصطفي، 
  .ش1366 چاپخش، ،، تهران)نقد كتاب بيست و سه سال( خيانت در گزارش تاريخ، همو

  .هـ 1410، بيروت، دارالكتاب العربي،تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و االعالمذهبي، محمد بن احمد، 
  . هـ1395، ةعلمي، بيروت، )ص(محمد رسول اهللارشيد رضا، محمد، 

انتشارات وزارت  سازمان چاپ و تهران، ،مهايي از تاريخ تحليلي اسال درس ،مهاش رسولي محالتي،
 .ش1371ارشاد اسالمي، فرهنگ و

WWW.ATHAREBARTAR.COM



 223/ رژي بالشرنقد و بررسي آراء : پيش از رسالت) ص(نامه پيامبر اسالم زندگي
 

 .ش1378 ، تهران، انتشارات سمت،)عصر نبوت( زرگري نژاد، غالمحسين، تاريخ صدر اسالم

 .ش1370سروش، ،، تهرانرسول اهللا ةسير زرياب، عباس،

، »)شناسان اروپايي نقد و بررسي ديدگاه اسالم( رامي اسالمهاي رسول گ ازدواج« زيبا، شفيعي خوزاني،
  .ش1386و بهار  1385زمستان  ،9-8، شماره سال دوم و سوم ،نامه تاريخ پژوهان

  .هـ 1412،ةفدارالمعر ،، بيروتجامع البيان في تفسير القرآن، )هـ310د(محمد بن جرير طبري،
 .م1967/ هـ1387ل ابراهيم، بيروت، دار التراث، ، تحقيق محمد أبو الفضتاريخ األمم و الملوك همو،

  .هـ 1387، تهران، مرتضوي، ميةالمبسوط في فقه االما ،)هـ460د(طوسي، محمد بن حسن
سازمان انتشارات  ،تهران ، ترجمه محمد سپهري،)ص(سيره صحيح پيامبر اعظمعاملي، جعفر مرتضي، 

 .ش1391پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي،

  .ش1335 تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تاريخ اسالم،كبر، فياض، علي ا
پژوهي در غرب؛  سيره ،»در غرب) ص(نگاري پيامبر اسالم سيري اجمالي در سيره« ،كريمي نيا، مرتضي

  .ش1386 مجمع جهاني تقريب مذاهب، معاونت فرهنگي، ،، تهرانگزيده متون و منابع
انتشارات  اي، ، ترجمه محمد باقر كمرهن الكافيم ضةالرو ،)هـ329د(كليني، محمد بن يعقوب

  .هـ 1382، تهران، ميةاالسال
 .، ترجمه ابراهيم خليلي، انتشارات البرزسلمان پاكماسينيون، لويي، 

بحار االنوار، مع التعاليق الحاج السيد الجوادالعلوي، الحاج الشيخ محمد االخوندي،  محمد باقر، مجلسي،
  .ن، بي تاتهرا، ميةدارالكتب االسال

علوم قرآن و : مطالعات اسالمي، »قبل از بعثت از نظر بالشر) ص(كتابت رسول خدا« محمد، مرتضوي،
  .ش1389، سال چهل و دوم، بهار و تابستان حديث

  .م1992، تونس، دارسحنون،ةنيالثا ةلطبع، اصحيح، )هـ261د(مسلم بن حجاج
 . ش1348انتشارات حسينيه ارشاد،  ،هران، تمحمد خاتم پيامبران ،»پيامبر امي« مطهري، مرتضي،

 ،قرآن پژوهي خاورشناسان ،»قرآننقد و بررسي آراء رژي بالشر درباره جمع و تدوين « د،مجي، معارف
 .ش1385 ، پاييز و زمستان1 شماره

ترجمه حميد ترقي  ،))ص(ي نوين بر زندگاني رسول اكرمنگرش(المصطفي ةسيرمعروف حسني، هاشم، 
  .ش1370جاه، تهران، انتشارات حكمت، 

 .ش1376، تهران، كتابفروشي اسالميه، االرشاد، )هـ413د(مفيد، محمد بن محمد

  . هـ1413، قم، كنگره شيخ مفيد، اوائل المقاالتهمو، 
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اسماعيل والي زاده، تهران، كتابفروشي ، ترجمه محمد پيامبر و سياستمدارويليام مونتگمري،  وات،
  .ش1344، اسالميه

 .، بيروت، دار صادر، بى تاتاريخ اليعقوبىيعقوبى، ابن واضح، 
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