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 وأحســـــــــن منـــــــــك مل تـــــــــرقط عينـــــــــي
 

 تلـــــــــــد النســـــــــــاءوأمجـــــــــــل منـــــــــــك مل 
 

ــــــــربءً  ــــــــت م ــــــــب اخلق ــــــــل عي ــــــــن ك  م
 

ــــــــاءأك ــــــــام تش ــــــــت ك ــــــــد خلق ــــــــك ق  ن
 

 (شاعر رسول الله؛ حسان بن ثابت انصاری)



 
 

ُ َمنَّ  لََقدۡ ﴿ نُفِسِهۡم َ�ۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�َ  ٱ�َّ
َ
 ۦإِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ

بٍِ�  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم   ﴾١٦٤�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
 .]١٦٤عمران: [آل 

شان پیغمبری از خودشان برانگیخت که  خدا بر مؤمنان منت نھاد که میان«
شان آموزد و گرچه از  شان کند و کتاب و حکمت ھای خدا برایشان بخواند و پاک آیه

 ».اند بوده پیش در گمراھی آشکار
 

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  َوَما
َ
 .]١٠٧[األنبیاء:          ﴾١٠٧أ

 ».ایم تی برای جھانیان نفرستادهمو ما تو را جز رح«
 



 

 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 أ  ................................................................ مطالب فهرست

 ١ ..................................................................... شگفتاریپ

 ٥ .................................................................. امبریپ یبرتر

 خاورشناسان دگاهید از ج محمد: اول بخش

 ٨ ........................................................................ مقدمه

 ١٥ ........................................................... گفت خدا تو وصف

 ١٧ ........................................................ ایدن قلِب  از یا دهیآفر

 ١٨ .......................................................................!ھا یباھیز یاعال مثِل 

 ١٨ ........................................................................... خردمند قانونگذار

 ١٨ .......................................................................... خیتار بزرگ ینابغھ

 ١٩ ................................................................................. بزرگ رادمرد

 ١٩ ............................................................................... یعال شمندیاند

 ١٩ .................................................................... یعال مرام یدارا یانسان

 ٢٠ ............................................................................... خیتار مرد بزرگ

 ٢٠ ...................................................................................کامل موحدِ 

 ٢٠ ................................................................................... ایآس افتخارِ 

 ٢١ ................................................................................. معرفت محورِ 

 ٢٢ ................................................................................... مقدس مردِ 

 ٢٢ ................................................................................... نابغه امبریپ

 ٢٢ ............................................................................. بنا باور از دفاع



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ب 

 ٢٣ ................................................................................ شیآال یب مرد

 ٢٣ ................................................................... ینید یشوایپ نیتر بزرگ

 ٢٣ ........................................................................ مخالفان یعموم عفو

 ٢٤ ....................................................................... استیس و نید امبریپ

 ٢٤ ...................................................................... یمھربان و تین خلوص

 ٢٥ ............................................................................. العاده خارق مرد

 ٢٥ ........................................................................................ قھرمان

 ٢٦ ............................................................................... نجات یفرشتھ

 ٢٦ ........................................................................... بزرگواران یساللھ

 ٢٧ ...................................................... رومندین یکتاپرستی شیک انگذاریبن

 ٢٧ .............................................................................. خدا مرد محبت

 ٢٧ ................................................................. جھان یانقالب بزرگ مصلِح 

 ٢٨ ......................................................................... دادگستر ِی فرمانروا

 ٢٨ ...................................................................................... ندهیدلربا

 ٢٨ .................................................................................... بخش الھام

 ٢٩ .......................................................................... جھان بزرگ مصلح

 ٢٩ .......................................................................... ینید استیس نماد

 ٣٥ ................................................................... انیجھان بر بزرگ رحمت

 ٣٦ ........................................ قرآن یانیوح نزول یادعا در ج امبریپ صداقت

 ٣٧ ....................................................................... بزرگ نھضت یشوایپ

 ٣٧ ....................................................................... خانواده اوضاِع  اصالِح 

 ٣٧ .................................................................................... تیھدا نورِ 

 ٣٨ ..............................................................جامعه ِی ھا یناھنجار ِش یپاال

 ٣٨ ......................................................................... ج محمد یخداترس

 ٣٩ .................................................................................. معقول نییآ

 ٣٩ ................................................................................ اخالق یاسوھ

 ٤١ ............................................................................. ج امبریپ اخالق

 ٤٢ ............................................................. شانیخو و دوستان با یمھربان



 ج   فهرست مطالب

 ٤٣ ............................................................................. ج امبریپ دعوت

 ٤٤ .................................................................................. خیتار ابرمرد

 ٤٥ ........................................................ فرانسه انقالِب  و ج محمد انقالِب 

 ٤٧ ................................................................................ سعادت یھما

 ٤٨ ................................................................................ جامعه اصالح

 ٤٨ ............................................................................ عرب نیتر باھوش

 ٤٩ ................................................................................. باطل با کاریپ

 ٤٩ .......................................................................... ھمه از فراتر یمرد

 ٤٩ ................................................................................ مانند یب نبوغ

 ٤٩ .................................................................................. ھمتا یب مرد

 ٥٠ ....................................................................... عتیطب قلِب  از ییندا

 ٥١ ................................................................................. ھا رنج تحمل

 ٥١ .................................................................................. استیس رمز

 ٥٣ ............................................................................... کامل سرمشق

 ٥٣ ................................................................................ یزندگ به دانا

 ٥٣ ..................................................................... جھان ینید بزرگ رھبر

 ٥٤ ............................................................................. ذمه اھل با رفتار

 ٥٤ .............................................................................. ھا یدیپل از پاک

 ٥٤ .............................................................................. یمحمد لیفضا

 ٥٥ ............................................................................ یناگسستن وندیپ

 ٥٥ ................................................................................ مقدس انقالب

 ٥٥ ................................................................................ بزرگوار میحک

 ٥٦ .............................................................................. ج محمد صدق

 ٥٦ ............................................................................. یاسیس استعداد

 ٥٦ .......................................................................ایدن قلب از یا رهیخم

 ٥٧ ............................................................ ج امبریپ گفتار نیتدو و ضبط

 ٥٧ ...................................................................................... روشنفکر

 ٥٧ .................................................................................. مقدس نییآ



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   د 

 ٥٨ .................................................................... خیتار رینظ یب تیشخص

 ٥٨ ...................................................................... جامعه یمعنو مشاوره

 ٥٩ .............................................................................. یلھا یمکاشفھ

 ٥٩ ............................................................................. مانند یب یکسانی

 ٥٩ ........................................................................... ج محمد از دیتقل

 ٦٠ ................................................................................ یبشر ی نابغه

 ٦٠ .................................................... یدار تنھا تو دارند، ھمه خوبان آنچه

 ٦١ ............................................................................. استقامت و صبر

 ٦١ ............................................................................ یسادگ و یفروتن

 ٦٢ ............................................................................... شرق در تحول

 ٦٣ ........................................................................... یاخالق یارھایمع

 ٦٣ ............................................................... یاقتصاد و یاجتماع نھضت

 ٦٣ ........................................................................ رسالت آفتاب غروب

 ٦٤ ...................................................................... ج امبریپ از یبانیپشت

 ٦٥ .............................................................. خیتار تیشخص نیتر برجسته

 ٦٦ .............................................................................. اخالق سرمشق

 ٦٧ .................................................................................. واالرتبه فرد

 ٦٧ ................................................................................ ھا دل محبوب

 ٦٨ ........................................................................... مھر از سرشار دل

 ٦٨ ........................................................................... انیحیمس با رفتار

 ٦٩ ................................................................................... کوین اخالق

 ٦٩ ........................................................................ مردم نیکارتر درست

 ٦٩ ................................................................................. یواقع عدالت

 ٧٠ ......................................................................................... جاذبه

 ٧١ .................................................................................. سگان عوعو

 ٧٢ ................................................................................ تیبشر افتخار

 ٧٢ ...................................................................................... یغمبریپ

 ٧٢ ................................................................................... اراده قدرت



 ه   فهرست مطالب

 ٧٣ .................................................................................. عمل مردان

 ٧٣ ................................................................................... فطرت نییآ

 ٧٣ .......................................................................... عادل یگذارقانون

 ٧٣ .................................................................... گرانید دیعقا به احترام

 ٧٤ ........................................................................... فرخنده تیشخص

 ٧٤ .............................................................................. دانش به دعوت

 ٧٥ .................................................................................... عرب بیاد

 ٧٥ .............................................................................. سرشار یحھیقر

 ٧٥ ........................................................................ عزت اوج در یفروتن

 ٧٧ ............................................................................ جھان در رینظ یب

 ٧٧ ........................................................................... عقل با موافق نید

 ٧٧ ............................................................................... استیس و نید

 ٧٨ ...................................................................... شیدوراند راستمدایس

 ٧٨ ............................................................................... ریگ جھان فاتح

 ٧٨ ............................................................................ ج امبریپ یفروتن

 ٧٩ ............................................................................ ج امبریپ عظمت

 ٧٩ ............................................................................... !ھمه با مھربان

 ٨٠ .................................................................................... عشق شور

 ٨٠ ................................................................................... کین اخالق

 ٨١ .................................................................................... محبت راز

 ٨١ .............................................................................. عتیشر نیبھتر

 ٨١ ................................................................................ ھا شهیاند فاتح

 ٨٢ ............................................................................ ج امبریپ یدرست

 ٨٢ ............................................................. عرب اتحاد در ج امبریپ ریتأث

 ٨٣ .................................................................................... ھا دل زیعز

 ٨٣ .............................................................................. ج امبریپ رأفت

 ٨٣ ........................................................................................ ریتدب با

 ٨٣ ........................................................................... یچندُبعد رسالت



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   و 

 ٨٤ ............................................................ متمدن یایدن درون رد اسالم

 ٨٥ ................................................................................. تیبشر یناج

 ٨٥ ................................................................................... مقتدر فاتح

 ٨٦ ............................................................................... مکه شھر نیام

 ٨٦ ............................................................................ بزرگان ِن یتر بزرگ

 ٨٧ ............................................................................... یخیتار انقالب

 ٨٧ .................................................................................... یعال ھدف

 ٨٧ ............................................................................ ج محمد خلوص

 ٨٨ ....................................................................... نانیآفر انقالب یالگو

 ٨٨ ............................................................................... نیراست امبرِ یپ

 ٨٩ ................................................................................ اخالق بیتھذ

 ٨٩ ................................................................................شیآال یب نییآ

 ٨٩ ................................................................. ج امبریپ تیمسئول و امیپ

 ٨٩ ........................................................................... خیتار نوادر از یکی

 ٨٩ .................................................................................. یستیز ساده

 ٩٠ .................................................................... زھد و یرخواھیخ مظھر

 ٩١ ........................................................................ یعال کمال و شرافت

 ٩١ .............................................................. ج امبریپ یزندگان کامل ثبت

 ٩١ .................................................................... یاخالق مکارم به دعوت

 ٩٣ ............................................................................... رحمت و عدل

 ٩٣ ............................................................................... یآسمان شھاب

 ٩٤ .............................................................................. ج امبریپ میتکر

 ٩٤ .................................................... ج امبریپ صداقت به اعتقاد و اعتراف

 ٩٤ ...............................................................................فروزان یشعلھ

 ٩٥ .............................................................. معاصران بر ج امبریپ یبرتر

 ٩٥ ..............................................................محبت و مھر از ماالمال یقلب

 ٩٥ ........................................................................ تیشخص نیتر موفق

 ٩٥ ............................................................... قدرت اوج در یسادگ تینھا



 ز   فهرست مطالب

 ٩٦ ..................................................................... ییتو بزرگ خدا، از بعد

 ٩٦ .................................................... ج محمد میتعال در مساوات و یبرابر

 ٩٦ ........................................................................ یرومندین به بیترغ

 ٩٦ ......................................................................... اسالم در علم ارزش

 ٩٧ ..................................................................... ندهیآ یھا نسل بر ریتأث

 ٩٧ ..................................................................................... زن ارزش

 ٩٧ .............................................................................کین اخالق نماد

 ٩٨ ............................................................. ج امبریپ یزندگ روشن خیتار

 ٩٨ ............................................................................ معاصران بر تفوق

 ٩٩ ............................................................................ آور اعجاب یروین

 ٩٩ .................................................................... ج امبریپ یاخالق مکارم

 ٩٩ ........................................................................... نیزم بزرگ انسان

 ٩٩ ............................................................................ ج امبریپ و قرآن

 ١٠٠ ................................................................... ج محمد حضرت یپاک

 ١٠٠ .................................................................. قتیحق راه در یفداکار

 ١٠٠ ................................................................................ سرشار منبع

 ١٠٠ ......................................................... ج امبریپ یاسیس نشیب و حلم

 ١٠١ ........................................................................ ینید پرشور امبریپ

 ١٠١ ....................................................................... دیجد یاتیح یروین

 ١٠٢ ................................................................................ ساده یزندگ

 ١٠٢ .............................................................................. ھا قلب ریتسخ

 ١٠٢ ............................................................... گسترده و کامل اصالحات

 ١٠٣ ........................................................................... متفکر تیشخص

 ١٠٣ ........................................................................ تیانسان به خدمت

 ١٠٤ .................................................................. یفخرفروش بدون قدرت

 ١٠٥ ............................................................................. آل دهیا یاسوھ

 ١٠٥ ................................................................ ج محمد حضرت صداقت



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ح 

 ١٠٦ ..................................................................... خداوند به یبستگ دل

 ١٠٦ .............................................................. ھا یسخت برابر در استقامت

 واال یالگو و ایپو تیشخص: دوم بخش

 ١١٠ ................................................................. محمد عشق

 ١١١ ................................................................................ تحول و تولد

 ١١١ ........................................................................... نوشتن در دیترد

 ١١١ .............................................................................. انیاد شناخت

 ١١٢ .......................................................................... نادرست برداشت

 ١١٤ ......................................................................... یبرادر و مساوات

 ١١٤ .................................................... یبرادر و مساوات یعمل یھا نمونه

 ١١٥ .......................................................... زن حقوق شناختن تیرسم به

 ١١٦ ............................................................................ تیانسان یصدا

 ١١٦ .......................................................................... عظمت یارھایمع

 ١١٦ ............................................................ معاصران بر ج امبریپ یبرتر

 ١١٧ ................................................................... ج امبریپ ارانی صالبت

 ١١٨ ................................................................. زیبرانگ نیتحس تیشخص

 ١١٨ .............................................................................. کوین سرمشق

 ١١٨ ...............................................................................ایپو تیشخص

 ١١٨ ............................................................................... یبزرگ سمبل

 ١١٩ ....................................................................... خلقت نادر یدھیپد

 ١١٩ ........................................................................... شیآال یب یزندگ

 ١٢٠ ................................................................ فروتن و استوار تیشخص

 ١٢١ ........................................ نید از نینو یبرداشتن و ج امبریپ یھا آموزه

 ١٢٢ ........................................................................... یقرآن یھا آموزه

 ١٢٤ ...................................................................... سعادت ریمس اسالم،



 ط   فهرست مطالب

 ج اسالم امبریپ یزندگان: سوم بخش

 ١٢٦ ....................................................... یمصطف درگه یگدا

 ١٢٧ ......................................................... سندهینو یدرباره

 ١٢٨ .................................................................. )رانیا و روم( ج محمد

 ١٣٠ ..................................................... اسالم از شیپ ۀدور در یبدو عرب

 ١٣٢ .................................................................................. ینید وضع

 ١٣٢ .................................................. العرب رةیجز در انیھودی و انیحیمس

 ١٣٤ ........................................................................... ج محمد یجوان

 ١٣٦ ........................................................................................ اسالم

 ١٣٧ ........................................................... نهیمد در ج محمد] حضرت[

 ١٣٨ ........................................................................................... بدر

 ١٣٩ ......................................................................... منافقان و مؤمنان

 ١٣٩ .......................................................................................... ُاُحد

 ١٤٠ .............................................................. یریپ نیسن در] ج [محمد

 ١٤١ ...................................................................................... هیبیحد

 ١٤١ .................................................................................... مکه فتح

 ١٤٣ .................................................... ج غمبریپ وفات اسالم، کردن کامل

 ١٤٣ ............................................................................. امبریپ یزندگان

 ١٤٤ ............................................................................ یاسالم فیتکال

 ها تهمت رد: چهارم بخش

 ١٤٨ ..................................................................... مقدمه

 ١٤٨ ......................................................................... ست؟یچ چاره راه

 ١٥٣ .............. خواند تمسخر به را ج محمد نام که مرد آن دهان کژماندن

 ١٥٥ .................................................................. ها تهمت رد

 ١٥٥ .................................................................................. اول تھمت



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ي 

 ١٥٧ .................................................................................. ومد تھمت

 ١٦٧ ............... انیحیمس و نایس کوه نانینش صومعه به ج محمد یاجازھ و ازیامت

 ١٧٠ ................................................................................. سوم تھمت

 ١٧٣ ............................................................................... چھارم تھمت

 ١٨١ ................................................................ سخن فرجام

 ١٨٥ .................................................................. نامه کتاب

 



 

 
 

 
 تقدیم به

ُبر  روان پاک پدرم حضرت موالنا ابوالحسن حسین -
)١٣٧٣-١٣٠٤.( 

بر (مفقود  اندیشمند بزرگ اسالم عالمه حبیب الله حسین -
 ).١٣٧٣به سال 

 شان دارم. کسانی که صمیمانه دوست -
 تپد. شان به عشق اسالم و پیامبر می که قلب و آنان -

 





 

 
 

 پیشگفتار

ــــنش ــــاب بی ــــا ارب ــــت ب ــــایی نیس  ثن
 

ـــــدر آفـــــرینش ـــــدر و ب ـــــزای ص  س
 

ـــو می ـــاگوی چ ـــن دع ـــت ای ـــرزد ز ھیب  ل
 

 بــــانش چــــون توانــــد شــــد ثنــــاگویز
 

ــــت ــــان اوس ــــافرینش را نش ــــد ک  محم
 

ـــت ـــان اوس ـــاج سرکش ـــه ت ـــرافرازی ک  س
 

 محمــــــد بھتــــــرین ھــــــردو عــــــالم
 

ـــــر آدم ـــــا فخ ـــــن و دنی ـــــام دی  )١(نظ
 

به  و ھر کسیاز صدر اسالم تاکنون مورد توجه نویسندگان بوده  ج پیامبر شخصیت
ای از خود به یادگار گذاشته  نوشته نوعی ابعاد گوناگون زندگی ایشان را بررسی کرده و

ھای اخالقی و رفتاری پیامبر پرداخته و گروھی  است. برخی از نویسندگان به جنبه
توجه به زندگی فردی و خانوادگی ایشان توجه کرده و جمعی دیگر عملکرد سیاسی، 

 اند. نظامی و... وی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده
دست  ج پیامبر ی هد که با وسواس زیاد به نوشتن سیران در این میان کسانی بوده

ھای مختلف زندگی ایشان را در ھزاران صفحه مورد  اند و با دقت و به تفصیل جنبه زده
زوایای سیره  اند که چیزی از خفایا و اند و سعی بر آن داشته تحلیل و بررسی قرار داده

ھایی که  مردم، کتاب ی هبه عام رساندن ای دیگر برای بھره از قلم نیندازند. دستهرا 
گزاری  تقدیر و سپاس ی هآنان، شایست ی هھای ھم که حاصل پژوھش اند م نگاشتهیحج

 است.
ھم  اش بنویسند باز شخصیت پیامبر اسالم اقیانوسی بیکران است که ھرچه درباره

شود. چیزی  آن حضرت احساس می ی هکم است و نیاز به بحث و پژوھش ھنوز در سیر
شگفتی است، این است که نه تنھا مسلمانان، بلکه پیروان سایر ادیان و  ی هسی مایکه ب

                                           
 .١٢-١١اسرارنامه عطار،  -١
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برند  دست به قلم می ج خود، با شوق و ذوق در مورد پیامبر ی همذاھب نیز، فارغ از اید
باره چنین  ندوی در این کنند. عالمه سید سلیمان و از شخصیت ایشان تجلیل می

 نوشته است:
ق] در نقاط ١٣٤٤پیامبر از زمان رسالت تا امروز [سال  ی هآنچه نویسندگان سیر«

اند، به ھزاران نسخه  ھای جھان نوشته مختلف اسالمی و غیر اسالمی به اکثر زبان
رسد و این در  از ھزار می رسد و تنھا آنچه به زبان اردو نگاشته شده است به بیش می

نظر از آنچه  رد. تازه، قطعگذ سده بیشتر نمی حالی است که از تاسیس زبان اردو دو
اند و شاید تألیف آنان ناشی از محبت زیادی باشد که به  نوشته مسلمانان در این زمینه

دانند. جا دارد  اخروی می ی هدارند و این عمل را برای خویش ذخیر ج پیامبر
نویسندگانی را مالحظه فرمایید که به نبوت و رسالت پیامبر ایمان ندارند و در عین 

 اش دست به قلم بردند و کتاب نگاشتند. سیره ی هدربار حال
ھای زیادی از  ھندو، سیک و برھمن، نمونه از ھا، اعم در ھند با وجود اختالف ملت

 کتاب نوشتند. ج رسول الله ی هشان پیرامون سیر علمای
ایمان ندارند، ھم از  ج اروپاییان که به اسالم معتقد نیستند و به رسالت محمد

مبلغان مسیحی و خاورشناسان به خاطر  یغافل نشدند و حت ج رسول الله ی هسیر
اشباع علمی و توجھی که به تاریخ دارند، در این زمینه قلم برداشتند و شمار 

 رسد. شان به صدھا جلد کتاب می تألیفات
سال پیش [یعنی در آغاز  ٤٠ای که  مجله –المقتبس  ی هدر آماری که در مجل

)] م١٩٥٣-١٨٧٦ی] در دمشق [توسط استاد محمد کردعلی (چھاردھم ھجر ی هسد
ھای  به زبان ج رسول الله ی هسیر ی هخواندم که شمار تألیفات دربار –شد  منتشر می

شده  ھای چاپ جلد کتاب رسیده بود و با افزودن شمار کتاب ١٣٠٠مختلف اروپایی به 
ین آمار بیشتر نیز خواھد ھای اروپا به رقم باال، ا در خالل این چھل سال در چاپخانه

 .)١(»شد
شدن مطلب، اگر گفتار جان دیون پورت را بیفزاییم خالی از لطف نیست؛  برای کامل

مقننین و  ی هاین نکته محقق و مسلم است که در میان ھم«گوید:  وی می

                                           
 .١١٠-١٠٩در جستجوی الگو،  -١



 ٣  پیشگفتار

تر و معتبرتر از تاریخ زندگی  مشروحھیچکدام  کشورگشایان معروف جھان، تاریخ زندگی
 .)١(»شته نشده استنو ج محمد

پیامبر پرداختند که  ی هپانزدھم میالدی به نگارش سیر ی همسیحیان اروپایی از سد
جو و استعماری بود و  ھا، مغرضانه و در راستای خدمت به اربابان سلطه نخستین نوشته

ھایی در جھت معرفی  ھای ناروا کاسته شد و گام ھا و تھمت کم کم از حجم انبوه اتھام
 برداشته شد. ج امبربھتر پی

که در این کتاب فراھم شده است، گلچینی از گفتارھای منصفانه، بلکه  آنچه
الی  است که از البه ج اسالمشخصیت پیامبر  ی هھای خاورشناسان دربار اعتراف

ھای مثبت و  ھای مختلفی گردآوری شده و سعی بر آن بوده است که تنھا نکته کتاب
اساس، وقعی داده نشود، تا چراغی  سخنان مغرضانه و بی مطابق واقعیت نقل شود و به

در زندگی خود تردید  ج گرفتن از پیامبر فروزان فراروی کسانی باشد که در سرمشق
که در میان غربیان به دنبال آن  –خویش را  ی هدارند؛ باشد که به خود آیند و گمشد

یار در خانه و ما «یا  ».گردیم لبان می ما تشنه آب در کوزه و«بازیابند و مصداق  –بودند 
تابان در مسیر کسانی باشد که خالصانه به نباشند؛ و مشعلی » گردیم گرد جھان می

 ورزند و... پیامبر و آیین اسالم، عشق می
 جاویــد در متابعــت مصــطفی گریــز

 

 )٢(تا نور شـرع او شـودت پیـر و مقتـدا 
 

خاورشناسان،  ی هوشتدر گام نخست باید دانست، این است که: سخن و نآنچه 
پیامبر گرامی اسالم نیست، بلکه قرآن کریم و احادیث صحیح،  تمالک سنجش شخصیّ 

ای که مخالف این دو  ھستند و ھر سخن و نوشته ج کلی پیامبر خدا مبّین شخصّیت
لذا برای شناخت آن حضرت، ابتدا باید به قرآن و  منبع باشد، مردود و فاقد اعتبار است،

ھای دانشمندان بزرگ و معتمد  رجوع کرد و در گام بعد به نوشتهاحادیث صحیح 
ھا و  توان برای تأیید و استوارساختن کالم خود، به نوشته و از آن پس می ٣مسلمان

                                           
 .٣٠عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن،  -١
 دیوان عطار. -٢
، کتاب الرحیق المختوم نوشتۀ شیخ صفی الرحمن ج کتابھا در سیرت پیامبر اکرمیکی از بھترین  -٣

و سیرت  نبوت دیخورشبنام  سایت کتابخانه عقیده که ترجمه فارسی آن درباشد  فوری میمبارک
 صحح)(مُ ). www.aqeedeh.com( .موجود است ج رسول اکرم
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ھای خاورشناسان استناد جست که فضیلت و برتری آن است که مخالفان و  گفته
 دشمنان به آن اقرار و اعتراف کنند:

 دلبـران تر آن باشـد کـه سـر خوش
 

ـــران  ـــدیث دیگ ـــد در ح ـــه آی  )١(گفت
 

دانم که از تمامی کسانی که مرا در تھیه و تنظیم این اثر  در پایان برخود الزم می
ُبر مدرس عین العلوم  ام جناب موالنا عبدالعزیز حسین یاری کردند، به ویژه برادر گرامی

ترتیل قرآن زاھدان  ی هگشت و جناب موالنا حبیب الله ساالرزھی، مدرس و ناظم جامع
و جناب شیخ عبدالعزیز سیدزاده که برخی از منابع را در اختیار این جانب قرار دادند، 

 گزاری کنم. صمیمانه سپاس
ــار ــان کــن ســرانجام ک  خــدایا چن

 

 کــه تــو خشــنود باشــی و مــا رســتگار! 
 

 ش ١٢/١٠/١٣٨٥سراوان، گشت /
 ُبر امیر عبدالستار حسین

                                           
 موالنا جالل الدین بلخی. -١



 

 
 

 برتری پیامبر

ـــــر مقت ـــــل ازلھســـــت ب  ضـــــای فض
 

 بعضــــی از بعضــــی افضــــل و اکمــــل
 

ــــد عربی ــــل احم ــــه افض ــــت وز ھم  س
 

ــول و نبی ــا رس ــوی م ــق س ــه ز ح ــت ک  س
 

 آن فضــــــایل کــــــه انبیــــــا را بــــــود
 

ـــــود  و آن شـــــمایل کـــــه اصـــــفیا را ب
 

ـــر شـــود جملـــه مجتمـــع بـــا ھـــم  گ
 

ــــم ــــد ک ــــل احم ــــد ز فض ــــه باش  ھم
 

ــــد ــــی دادن ــــه جحت ــــی را ک ــــر نب  ھ
 

ــــــــتادند ــــــــی فرس ــــــــاب امت  جن
 

ـــ ـــناسنیس ـــرع ش ـــیش ش ـــوث پ  ت مبع
 

ـــاس ـــۀ ن ـــه کاف ـــی ب ـــد کس ـــر احم  غی
 

 (عبدالرحمان جامی)





 

 
 

 
 
 

 بخش اول:
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 مقدمه

 محمــد کــافرینش ھســت خــاکش
 

ـــر جـــان پـــاکش   ھـــزاران آفـــرین ب
 

ــنش ــل بی ــم اھ ــروز چش ــراغ اف  چ
 

ـــــراز  ـــــرینش )١(ط ـــــاه آف  )٢(کارگ
 

گاه به راه، انسانیت به سر منزل مقصود،  یافتن راه بدون داشتن راھنمایی ماھر و آ
ناممکن و پیمودن آن بدون رھبر، ره به سوی وادی حیرت و سرگردانی بردن است. و 

ھا از ھمان مراحل آغازین تاریخ تاکنون، ھمیشه در جست و جوی  از آنجا که انسان
 اند. راھی برای رسیدن به پروردگار بوده

ــ ــا و یھ ــلم و ترس ــرا، مس ــد ت ــه جوین  ودھم
 

 )٣(راستی بر سر کوی تـو عجـب غوغاییسـت
 

گاه و دلسوز است، به ھمین جھت  و رسیدن به این مقصد واال، نیازمند رھبرانی آ
ھا را  ھا بر فراز راه بیفروزند و انسان خود را فرستاد که مشعلخداوند متعال پیامبران 

 ترین راه، رھنمون سازند: با حکمت و بصیرت به راست
 آدم را مکــــرم چــــو کــــرد اوالد

 

ــــالم  ــــا را ســــوی ع  فرســــتاد انبی
 

 که تا دعـوت کننـد اھـل جھـان را
 

ـــــدگان را  ـــــت بن ـــــد طاع  بیاموزن
 

 و زایشــان برگزیــد او مصــطفی را
 

ـــــا را سپه  ـــــک کبری  )٤(ســـــاالر مل
 

گاه و بدر  رداران و راھبراِن راه رسیدن به خدا، صد ترین این مشعل واالترین و آ
 است: ج ختر برج فتوت حضرت محمدآفرینش، گوھر درج نبوت و ا

 گـــذر کـــرد او ز چنـــدین پیمبـــر
 

 )٥(ز جملــه چــون گھــر افتــاد بــر ســر 
 

 ی هو ستیز با نادانی و گمراھی برخاست که دنیا به ورط وی در عصری به مبارزه
رفت و  ھالکت گام نھاده بود و ھر لحظه احتمال سقوط آن به پرتگاه نیستی می

                                           
 نقش و نگار. -١
 .٩٤کلیات خمسه حکیم نظامی گنجوی،  -٢
 گلزار اصفھانی. -٣
 .٣٣خطیب فارسی، قلندر نامه،  -٤
 .١٢عطار، اسار نامه،  -٥



 ٩  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

اخالقی، اجتماعی، سیاسی و... مسیر را به اشتباه پیموده و ھای  انسانیت در تمام جنبه
 جھل و نادانی و خودبینی بر جھان سیطره یافته بود.

ھای راه را دارند، توسط دوستان نابخرد و دشمنان  ادیان بزرگ الھی که نقش نشانه
ھا، نه  خردمند، دستخوش دگرگونی و تحریف قرار گرفته بودند و با وجود این تحریف

کردند، بلکه به سرگردانی آنان بیش از  ھا نمی ھا از تاریکی ا کمکی به نجات انسانتنھ
 ساختند. زدند و راه را برای سقوط ھرچه بیشتر ھموار می پیش دامن می

در چنین عصری آشفته به پا خاست  –که ھزاران آفرین بر جان او باد  –پیامبر اسالم 
 ی هرا در سر لوح ی اجتماعی، اخالقی و...ھا دینی و ناھنجاری جھل، بی او مبارزه ب

ھایی استواری در این راستا  خود قرار داد و با یاری خداوند و وحی الھی، گام ی مهبرنا
 ی هور و بر لب دینی، غوطه برداشت، و قوم عرب را که در دریایی از مفاسد اخالقی و بی

خت. بعثت آن حضرت زل مقصود رھنمون ساھالکت قرار گرفته بودند، به سرمنپرتگاه 
 ی هکه گزید بلکه پرتوش سراسر جھان را در نوردید؛ ھمو منحصر به عرب نبود،

 رحمت بود. ی هپیغمبران و برای تمام جانیان مای ی هجمل
 چو عالم را بـه نـور خـود بیاراسـت

 

 خروش از خلق عالم سر به سر خاسـت 
 

ــد ــان ش ــّر او دارالجن ــان از ف  جھ
 

 )١(یـان شـدبه شرق و غرب، دیـن او ع 
 

ھا و... بستیزد و زمین را به  مأموریت داشت که با جھل، بیداد، شرک، ناھنجاریاو 
 صلح، صفا، عدالت، مساوات و توحید و... بیاراید.

پایمردان دیو در ھر عصر در برابر راستی و روشنی قد علم کرده و در سر راه رشد 
 اند. هھا برساخته و انتشار داد آن، مانع تراشیده و شایعه

بخش جھان  ھای مکه طلوع کرد و روشنی ھنگامی که خورشید رسالت از فراز کو
دالنی ھمچون فرعون امت اسالمی: ابوجھل، ابولھب، ولید و...  شد، دیوصفتان و سخت

کاینات و حبیِب خاِص رب  ی هقد برافراشتند و دست به طغیان و تمرد زدند و خواج
، شاعر، مجنون و... نامیدند و کودکان و دیوانگان را کاھن را ج العالمین، پیامبر اسالم

بیزاری  ج ش شوراندند و یارانش را به سختی آزردند تا از آیین جدید محمدبر ضّد 
شان نقش بر  ھای جویند و به دین کھن خویش بازگردند، اما به لطف خدا تمام نیرنگ
فر خویش چنگ آب شد و اسالم بالید و نیرومند شد و کسانی که سرسختانه به ک

                                           
 .٣٤ -٣٣رسی، قلندر نامه، خطیب فا -١
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کردند، به خاک  مواضع تند و تیز ضد اسالمی خود عدول نمی از انداخته بودند و اندکی
که در برابر اسالم، نرمش  ذلت نشستند و به خواری کشته شدند و گروھی دیگر از آنان

آن شده و به فرامین این آیین  ی هبیشتری داشتند، با نیوشیدن کالم الھی، شیفت
 دند.فرخنده، گردن نھا

مخالفان اصلی اسالم و قرآن و پیامبر را سه طیف مشرکان عرب و مسیحیان و 
دادند که از آن میان، دو گروه نخست، نرمش بیشتری داشتند؛  یھودیان تشکیل می

ھمگی مشرکان به اسالم گرویدند و آن مسیحیانی که از مبانی و مبادی دین اسالم 
گاه شدند به میل و رغبت آیین اسالم را   پذیرفتند.آ

سرسختانه از روی  –که نفرین ابدی خداوند بر آنان باد  –توز  اما یھودیان کینه
 الجاجت به مخالفت با اسالم برخاستند و نه تنھا خود مسلمان نشدند، بلکه دیگران ر

ضد  پراکنی بر سازی و شایعه ساز کردند و به جبھه نیز اغوا ساخته و با خود ھمراه و ھم
ھا و اختالفات عصر نبوت و خلفای  ترین فتنه ترین و سترگ که بزرگ اسالم پرداختند

ھای آنان داشت. با تحریک و  ھا و دسیسه راشدین و پس از آن ریشه در نیرنگ
شوراندن قبایل، لشکری ده ھزار نفری تدارک دیدند تا با آن، اسالم را از ریشه برکنند. 

پیامبر  ی هخداوند و تدبیر شایستمدینه دست زدند که با یاری  ی هاحزاب به محاصر
 حاصلی جز شکست و یأس عایدشان نگردید.

آنان حتی زمانی ھم که مسلمانان به امنیت و رفاه نسبی رسیده بودند، دست از 
لوح  کارشکنی و توطئه نکشیدند و در کسوت افراد متدین در میان مسلمانان ساده

، ذھن مسلمانان را نسبت به دولت خود انگیز سخنان فریبنده و فتنه هرخنه کردند و ب
مغشوش کردند و آنان را به شورش وا  س سوم، حضرت عثمان ی هاسالمی خلیف

ن مصری و عراقی به اگران و شورشی این دسیسه، سرانجام اخالل ی  هداشتند و در نتیج
منزل این خلیفه یورش بردند و ایشان را در حالی که روزه بود و به تالوت قرآن مشغول 

 ، مظلومانه به شھادت رساندند.بود
ھای  یھودیان برای جلوگیری از گسترش روزافزون اسالم و نفوذ آن در میان ملت

ای از ظلم و خشونت و... مسلمانان،  ھای واھی مختلف، به ویژه مسیحیان اروپا، افسانه
مردم  ی هھای عام ساخته و منتشر کردند و بذر کینه و دشمنی با این دین را در دل

 شاندند.اف
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ھا نیز به خاطر حفظ مقام و موقعیت خود، دست  ھا و کاردینال ، کشیشھا پاپ
مسیحیان را بر ضد مسلمانان و اسالم  ی هدادند و تود  ھمکاری و ھمیاری به آنان

ھای صلیبی برافروخته  ھای کلیسا بود که آتش جنگ شوراندند. در پی ھمین تحریک
ھای اسالمی سرازیر شدند، چه  سوی سرزمین، مسیحیان از سراسر اروپا به )١(شد

ران انگ ھا که بر جای نگذاشتند، تا حدی که تاریخ ھا که نکردند و چه ویرانی جنایت
 کنند! اروپایی ھم از یادآوری آن اظھار شگفتی و انزجار می

ھای صلیبی، فرصتی فراھم شد تا مسیحیان برای   با پیروزی مسلمانان در جنگ
ھا برای شناخت اسالم به  مانان اقدام کنند، ولی نخستین حرکتشناخت اسالم و مسل

 شدت از جانب کلیسا سرکوب شد.
 ی  هترجم برای نخستین بار«نویسد:  بزرگ اروپایی، جان دیون پورت می ی هنویسند

اھل بریکسان در شھر ونیز منتشر » الکساندر پاگانینی«م م به قل ١٥٩٩قرآن در سال 
دانند که  م می ١٥٣٠تا  ١٥١٥ھای  نتشار آن را درخالل سالشد. جمعی دیگر تاریخ ا

 .)٢(»سرانجام به فرمان پاپ سوزانده شد
از آن پس اغلب نویسندگان اروپایی بنابر تعصب، عمدًا منابع اسالمی را به صورت 
تحریف شده در میان مردم اروپا منتشر ساختند تا با این کار، کلیسا و اربابان یھودی 

سازند، گروه اندک دیگری از نویسندگان، انصاف به خرج داده و اسالم  خود را خشنود
 لیکبطور  اند، ولی اند؛ اگرچه دستخوش اشتباھاتی شده را شفاف به مردم معرفی کرده
 عملکردشان مثبت بوده است.

ھای ویژه در انستیتوی یونسکو و دبیر کل انجمن  ، مسئول برنامه)٣(مارسل بوازار
شناسی در غرب را اینگونه تحلیل و  ی اسالم و غرب، سیر اسالمفرھنگی بین الملل

ه یاندکی، به درک بھتر اسالم یا ارا ایآثار خاورشناسان به استثن«کند:  ارزیابی می
تصویر دقیقی از این دین در اذھان غرب کمکی نکرد. این آثار در واقع بیش از آن 

 تخصصی بودند که برای عوام قابل درک باشند.

                                           
ھای اسالمی، آغاز و پس از  م با یورش اروپاییان به سرزمین ١٠٩٦ھای صلیبی در سال  جنگ -١

 ھای صلیبی بسته شد. م با پیروزی مسلمانان پروندۀ این جنگ ١٢٩٠حدود دویست سال، در سال 
 .٨٨ -٨٧، ١عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، پاورقی  -٢
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 ی هر سو خاورشناسی ھم از آغاز در فرانسه، انگلستان و ھلند در زمراز دیگ
ھای علوم استعماری و غرض از آن در مجموع درک بھتر ذھنیت اسالم برای  رشته

استعماری مردم مسلمان بود. این امر نه یک نقد تاریخی، بلکه واقعیتی  ی  هتسھیل ادار
 آوردند. در کتمان آن به عمل نمیھای استعماری کوششی  است که در آن دوره، قدرت

افزون بر این، سنت مذھبی غرب ھمواره محسوس بوده و ھست؛ زیرا در واقع دو 
اند و به نظر  مکتب اصلی: انگلوساکسوِن پروتستان و فرانسه کاتولیک بسط یافته

ه تحت تأثیر مواضع اتخاذی واتیکان و مجمع تالب –اکنون نیز  رسد که این نفوذ ھم می
 پا برجاست. –ھای کلیسا که در باال به آن اشاره شد  اسقف شورای

انصاف نسبت به اسالم  ی هتردیدی نیست که تمام خاورشناسان ھمیشه از جاد
اند. این داوران اغلب نیز  پنداشته اند، ولی ھمواره خود را در مسند قضا می هدخارج نش

پذیرفتند و  پسندیده بود میکردند و آنچه را که به زعم ایشان  شرافتمندانه رفتار می
 تافتند. آمد، برنمی آنچه را که پسندیده نمی

داورانی بزرگوار و در عین حال سانسورچی! وانگھی این موضع داور خارجی به طرز 
کرد که از ھیچ فرھنگ  مداری حاکم مقید بود که چنین القا می   ای به قوم گسترده

 ار ارزش انسانی و معنوی داشت.توان انتظ مادی و سیاسی مقھور استعمار نمی
ای کامًال متفاوت  ای نه چندان دور به گونه تحقیقات خاورشناسی از گذشته

 دستخوش تحولی مثبت است.
تر بین اھل فن و  الھی تخصصی –گوی مذھبی   و  در واقع از یک سو به موازات گفت

 جود آمده است.تر در میان آنان به و تر و صمیمانه روحانیون، امکان برخوردی عینی
ھای غربی به طرِح علمِی  و از دیگر سو مسلمانان، در کسوت استادان دانشگاه

ای که قشر منور الفکر و متفکر اروپا و امریکا را  فرھنگ اسالمی در مجامع به شیوه
ھای طوالنی از  شناسی مدت کنند. اسالم تحت تأثیر قرار دھد، کمک بسیار می

اخیر، اغلب  ی  هبوده است. در واقع در چند دھبھره  مسلمان بی» ییپاسخگو«
اند که آشنایی  ای بوده زده دانشمندان و فرھیختگان جھان اسالم، یا نخبگانی غرب

اند و یا  خبر بوده ھای عمیق آن بی چندانی با فرھنگ خاص خود نداشته و از ریشه
اطالع چندانی اند که از واقعیت سیاسی معاصر،  پرھیزکارانی دانشمند و فقھایی بوده

 اند. نداشته
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توان زدود، با این  تردیدی نیست که سنگینی بار گذشته را با یک چرخش قلم نمی
برخی متخصصین «ھای  قدیمی در نوشته ی  نهوصف و به رغم تداوم رویکرد خصما

 .)١(»کلی تحول بسیار یافته استبطور  »خاورشناسی«روح و لحن گفتار » معاصر
تر اسالم را  صف اروپایی سبب شد که اروپاییان، بھتر و شفافاقدامات نویسندگان من

را بشناسند و کسانی که در پی آنان آمدند، ھرچه بیشتر زمینه  ج درک کنند و محمد
 تر اروپاییان از اسالم مھیا ساختند. تر و درک صحیح را برای شناخت درست

برای آشناکردن ھای نوزدھم و بیستم، نویسندگان متعھد مسلمان،  در اواخر سده
ھای  شماری به زبان غیر مسلمانان با اسالم و پیامبر دست به کار شدند و آثار بی

 مختلف اروپایی منتشر ساختند و انتقادھا و تردیدھای خاورشناسان را با دالیل و
 اسلوب علمی پاسخ گفتند.

از نخستین کسانی که در صدد پاسخگویی به اعتراضات خاورشناسان متعصب 
 بود.» شبلی نعمانی ھندی«پروفسور  برآمد،

تر شدن سیمای اسالم و پیامبر در نگاه اروپاییان، گرایش آنان به اسالم  با شفاف
 ی هشان، عالوه بر عام فزونی یافت و شمار بسیار زیادی به این دین گرویدند که در میان

.. به ھای مھم سیاسی، علمی، ھنری، ورزشی، نظامی و. مردم، جمع زیادی از شخصیت
 شدن نامداران دیگری در جھان ھستیم. مسلمانخورد و ھرچند وقت شاھد  چشم می

اند، دست به ھر نیرنگ  ... به وحشت افتادهشدن اروپاییان و دشمنان که از مسلمان
پیامبر اسالم را آماج تیرھا و  زنند؛ گاه به قرآن دستبرد زده و گاه ای می و توطئه

ناشی از ھتک حرمت به ساحت ھنوز جراحت  دھند و ھای خود قرار می جمهھ
ھای  در پی انتشار کاریکاتورھا و سخنان پاپ بندیکت شانزدھم در قلب ج پیامبر

ھای دانمارکی با  مسلمانان التیام نیافته است که به تازگی یک شرکت تھیه و تولید بازی
 ل یشهو ام المؤمنین عا ج به پیامبر اکرم» استیشن پلی«یک بازی جدید  ی هعرض

 ی هتوھین کرده است و صدھا مورد دیگر...! و خوشبختانه به یاری خداوند ھم
 ھای آنان نقش بر آب شده است. نیرنگ

اش از  رود، زیرا پایه اگرچه مقام ایشان با این سخنان و اعترافات فراتر و باالتر نمی
 ھمه باالتر است و بعد از خدا، بزرگ اوست و خداوند او را ستوده است.

                                           
 .١٥ -١٤اسالم و جھان امروز،  -١
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ـــایی او خـــدا گفـــتچـــ  ه گـــویم مـــن ثن
 

 )١(کــه نــام اوســت بــا نــام خــدا جفــت
 

 گوھر پاک تـو از مـدحت مـا مسـتغنی اسـت
 

 )٣(چه با حسـن خـدا داد کنـد )٢(فکر مشاطه
 

 اند: فضیلت و برتری آن است که دشمنان بدان اقرار و اعتراف کنند: اما گفته
 تر آن باشـد کـه سـر دلبـران خوش

 

 یگـــرانگفتـــه آیـــد در حـــدیث د 
 

کسانی که کورکورانه به  ی هھای خفت ھا تلنگری باشد بر دل که: این گفته و دیگر این
ستایند و  را می ج اند، تا بدانند که دانشمندان غربی، چگونه محمد دنبال غربیان

 کنند! نھند و او را مقتدا و پیشوای بزرگ جھان معرفی می اش را ارج می شخصیت
ھا، به ویرایش و در برخی  برای روان و شیوا ساختن عبارتالزم به یادآوری است که 

 موارد بازنویسی متون اقدام شده است.

                                           
 آرایشگر. -١
 .١٤٧دیوان حافظ،  -٢
 موالنا جالل الدین بلخی. -٣



 

 
 

 وصف تو خدا گفت

ــــی ــــر آدم ــــت ھ ــــا گف ــــه او ثن  ای ک
  

ـــو، خطـــا گفـــت ـــای ت ـــه ثن  ھرچـــه آن ن
 

 خــــود خــــاطر شــــاعری چــــه ســــنجد
 

ـــت ـــدا گف ـــو، خ ـــزای ت ـــو س ـــت ت  نعم
 

 گرچـــه نـــه ســـزای حضـــرت توســــت
 

 گـــدا گفـــت بپـــذیر ھـــر آنچـــه ایـــن
 

ـــت ـــردی اس ـــوی م ـــول گ ـــد فض  ھرچن
 

ــــت ــــطفی گف ــــای مص ــــه ثن ــــر ن  آخ
 

ـــرد ـــا ک ـــت ی ـــه گف ـــر آنچ ـــر ھ  در عم
 

 نــــــادانی کــــــرد و ناســــــزا گفــــــت
 

 زان گفتـــــه و کـــــرده گـــــر بپرســـــند
 

ـــت ـــرا گف ـــا چ ـــرد ی ـــه ک ـــر چ ـــز بھ  ک
 

ــــــدت او ــــــود، ع ــــــد ب ــــــن خواھ  ای
 

ـــت ـــوی گف ـــر ھ ـــه از س ـــرزه ک ـــر ھ  ھ
 

ــــت ــــاعتی از طاع ــــت بض ــــون نیس  چ
 

ــــــه  ــــــا گن ــــــفاعتاز م ــــــو ش  و ز ت
 

 (جمال الدین اصفھانی)





 

 
 

 ای از قلِب دنیا آفریده

متفکر و  ی هشناس، ناقِد ادبی، نویسند م) رجال١٨٨١-١٧٩٥( )١(توماس کارالیل
ترین ننگ ھر  بزرگ«نویسد:  می )٢(مورِخ انگلیسی و مؤلِف کتاِب قھرمانان و قھرمانیت

زند که دین  ه به این پندار دامن میھایی ک فرد متمدن این دوران، این است که به گفته
کار است، گوش فرا دھد؛ زمان آن رسیده است که به  اسالم، دروغ است و محمد فریب

جنگ این شایعاِت پوچ برویم، آنان را دور اندازیم و از آنان شرم داشته باشیم. رسالتی 
ھا  ه میلیونفرا را )٣(آور آن بود، ھمچون چراغی فروزان در دوازده سده که محمد پیام

 ..انساِن ھمچون ما، قرار داشته است و دارد.
ای از  ) را صادق و مخلص آفرید و او در نظر من، آفریدهج خداوند این مرد (محمد

ای از آیات و  قلب دنیا و درون ھستی، و بخشی از حقایق جوھری اشیا و شاید آیه
دانم که برای  ریبکار نمیھای وجود الله است. لذا او را ھرگز فردی دروغگو و ف نشانه

دانم و او بخشی از این  پادشاھی و قدرت حرکت کرده باشد، بلکه رسالتش را حق می
از او برانگیخته شد؛ او ھمچون شھابی است که به جھان حیات است که قلب طبیعت 

روشنایی بخشید. یقین دارم که او درسی از کسی نیاموخته است و سواد خواندن و 
آمیز است! تمام آنچه را که  ه خدا سوگند! ُاّمی بودن محمد، شگفتنوشتن نداشت. ب

فردی  ]ج [ دانم. محمد اند، ستم و ظلم می شھوترانی دین اسالم نوشته ی هدربار
شھوتران نبود، بلکه برخالف آن، فردی زاھد، و در مسکن و خورد و خوراک و لباس، 

 .)٤(»بسیار زھدگرا بود...

                                           



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ١٨

 ها! مثِل اعالی زیباهی
 محمد، رسول خدا، در کتاب معاصرشناس  اسالم )١(ماری شیمل آنهروفسور پ
ترین صفات  ھای انسان است، زیرا شریف زیبایی ی  همحمد مثِل اعالی ھم«نویسد:  می

 .)٢(»معنوی نیز از سراپایش ھویداست

 قانونگذار خردمند
دگی پیامبر زن ی  هیکی از نخستین پژوھشگران فرانسوی بود که دربار )٣(بولنویلیه

تحقیق پرداخت و با رویکرد جانبداری از اسالم، کتابی ارزنده با عنوان به  ج اسالم
 نوشت و پیغمبر را مردی بسیار بزرگ معرفی کرد. )٤(]ج [زندگی محمد

این نویسنده، چنان در ستایش مسلمانان کوشید که برخی از معاصرانش او را به 
، بیشتر به بود بر زبان رانده ج در وصف پیامبرمسلمانی متھم کردند، زیرا سخنانی که 

محمد، قانونگذاری بزرگ و «گوید:  ماند. وی می سخنان یک مسلمان واقعی می
 ی  هزند ی  هبرای جھانیان به ارمغان آورد. او نمایند )٥(خردمند بود که دینی ُمھذب

 عنایاِت پروردگار بود.
گاه است، او را فرستاد  تا مسیحیان را که گمراه شده خدایی که بر ھمه چیز آ

را مطیع سازد و  )٦(ھا را درھم بکوبد، ایرانیان خورشیدپرست بودند، متنبه گرداند، بت
 .)٧(»آیین خداشناسی را از دیوارھای چین تا سواحل اسپانیا بگستراند

 بزرگ تاریخ ی  هنابغ
نویسد:  می )٩(ج زندگی پیامبر اسالم م) در کتاب١٩٤٤(تولد  )٨(آرمسترانگ کارن

نگریم، به محمد نیز بنگریم، به  ھای بزرگ تاریخ می اگر با ھمان دیدگاھی که به چھره«

                                           



 ١٩  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

طول تاریخ بشریت بوده  ی هترین نابغ این باور خواھیم رسید که او بزرگ هراحتی ب
است؛ این باور نه به خاطر آوردن قرآن، یا ایجاد یک دین بزرگ یا فتوحات نظامی او، 

ایط خاصی که او در آن رشد یافت، ایستادگی کرد و پیروز شد، در ما بلکه به خاطر شر
 .)١(»گردد ایجاد می

 رادمرد بزرگ
تریِن خیرخواھان نوع بشر  محمد بزرگ«گوید:  می مسترجون دی فینرات انگلیسی

ترین عقول در تمام عالم است. و اگر آسیا بخواھد به  یکی از عالی ی  هو ظھورش نشان
مانند در جھان افتخار  ازد، سزاوار است که به این رادمرد بزرگ و بیفرزنداِن خود بن

ھای شدید است اگر بخواھیم حق این مرد بزرگوار را ادا نکنیم؛  کند، البته یکی از ظلم
ای از انحطاط و توحش  زیرا او ھمان کسی است که در ھنگام ظھورش، عرب در درجه

پس از بعثت او، و بر اثر انواری که دیانت  بینیم که می بود که بر ما مخفی نیست و باز
ھای آنانی که با میل به آن گرویدند، افروخت، چگونه اوضاع آن سامان  اسالم در دل

دگرگون شد. بر ھمین اساس است که تردید در بعثت محمد را باید تردید در قدرت 
 .)٢(»خداوندی دانست که حاکم بر تمام جھان و جھانیان است

 اندیشمند عالی
ل آمریکا در شناس، نویسنده و کنس م) اسالم ١٨٥٩ -١٧٨٣( )٣(واشنگتن ایروینگ

محمد به ھیچ وجه طالب «نویسد:  می نیویورکاسپانیا و صاحب کتاب مشھور تاریخ 
شد  مال و منال دنیا نبود و به حدی از خویشان خود بدرفتاری دید که گاھی مجبور می

 ».و اعتقادی بس نیکو بودبگرید! او دارای آرایی بسیار متعالی 

 انسانی دارای مرام عالی
مشھور انگلیسی، در کتاب  ی هم) نویسند١٩٤٥-١٨٦٧( ژنرال سرپرسی سایکس

ترین  به باور شخصی من حضرت محمد در میان بشریت، بزرگ«نویسد:  می تاریخ ایران

                                           
 .٦٣، نامۀ پیامبر اسالم زندگی -١
 .٧١، نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و محمد -٢



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٢٠

شرک و  کهکرد  یینآانسانی است که با یک مرام عالی، تمام ھم خود را مصروف 
 پرستی را از ریشه برکند و به جای آن، افکار بلند اسالم را برقرار سازد. بت

خدمت وافر و نمایانی که از این راه به نوع بشر کرد، را ستوده و در برابرش سر 
 .)١(»آورم تعظیم فرود می

 مرد تاریخ بزرگ
م) فیلسوف متفکر، مورخ، اقتصاددان و ١٨٨٣-١٨١٨( )٢(کارل مارکس

 زندگیزرگ آلمانی و بنیانگذار مکتب مارکسیسم، سوسیالیسم، در کتاب شناس ب جامعه
ھای مسیحیان و یھودیان پی برد و  محمد مردی بود که به خطاھا و لغزش«نویسد:  می

ای آھنین از میان مردمی  بشریت فھماند. وی با اراده ی هآنان را با خط درشت به جامع
ھای ایشان جاودانی  فرا خواند و در دل پرستی پرست برخاست و آنان را به یگانه بت

 ی  هروح و روان را کاشت؛ بنابراین، نه تنھا باید او را در ردیف مردان بزرگ و برجست
اش اعتراف کرد و از دل و جان گفت: که  تاریخ شمرد، بلکه سزاوار است که به پیامبری

 .)٣(»او پیامبر خداست

 موحِد کامل
م) نویسنده و مورخ بزرگ آمریکایی و ١٩٨١-١٨٨٥( )٤(ویل دورانتپروفسور 

محمد پیغمبری بزرگ و موحدی «گفته است:  تاریخ تمدنصاحب کتاب گرانسنگ 
 .)٥(»کامل بود که مانندی نداشت و برای اصالح بشر برانگیخته شده بود

 افتخاِر آسیا
عذر شناس معروف انگلیسی، در کتاب  م) اسالم١٨٧٧-١٧٨٩( )٦(جان دیون پورت

 نویسد. م، چنین می١٨٦٩، چاپ لندن به سال ه پیشگاه محمد و قرآنتقصیر ب

                                           
 .١/٧٢٦، تاریخ ایران -١



 ٢١  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

اند و در  نویسندگانی که کورکورانه تحت تأثیر تعصب قرار گرفته و گمراه شده«
اند، نه تنھا ثابت  آیین یکتاپرستی اھانت روا داشته ی هکنند نتیجه به ُحسن شھرت زنده

استقامت و قدرت در  ی هکه با آن ھمدھنده (مسیح)  اند که روح خیرخواھی نجات کرده
انجام آن پایداری نشان داده، در آنان تأثیر نکرده است، بلکه در قضاوت نیز راه خطا 

توانستند این نکته را درک کنند و دریابند  اند؛ زیرا با مختصر تأمل و تفکری می پیموده
ایی بسنجند، بلکه او را نباید از دیدگاه یک مسیحی، یا یک اروپکه پیغمبر و تعلیمات 

این بحث باید از نظر شرقی مورد قضاوت قرار گیرد و به عبارت دیگر، شخصیت محمد 
آسیا ھفتم میالدی در  ی هرا باید به عنوان یک نفر مصلح دینی و قانونگذاری که در سد

بدون شک اگر او را یکی اینصورت  قیام کرده است، مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. در
ترین نوابغی که گیتی تاکنون توانسته است پرورش دھد، به شمار  جھان و منزه از نوادرِ 

ترین و یگانه شخصیتی  ایم]. ھمانا باید او را بزرگ ستم بزرگی مرتکب شده[نیاوریم 
 تواند به وجود چنین فرزندی به خود ببالد. آسیا می ی  هبدانیم که قار

آن با اوضاع بعد از  ی  هد و مقایسبا در نظر گرفتن وضع اعراب پیش از ظھور محم
صد و شصت  ای که در قلوب یک عشق و عالقه ی هقیام او و اندک تفکری در شعل

پیروانش برافروخته شده و تا به امروز به ھمان حال باقی است، به خوبی  )١(میلیون
ای خودداری  کنیم که اگر از تمجید و تکریم چنان مرد بزرگ و فوق العاده احساس می

انصافی است؛ باز اگر ظھور او را تصادفی کورکورانه بدانیم، مثل  شرمی و بی یم، بیکن
 .)٢(»ایم این است که در قدرت قاھر و نافِذ خدای متعال، شک کرده

 محوِر معرفت
ای که  اگر پژوھشگر غربی«نویسد:  شناس معاصر می اسالم آنه ماری شیملپروفسور 

نفکری پرورش یافته است، مدعی شود که دین و در پناه مکتب لیبرال پس از عصر روش
، مسلمانان سنتگرا برایش توضیح خواھند داد که دین و ھستندسیاست از ھم جدا 

اند. اگر محمد محوری است که ابواب  دولت، بسان دو روی یک سکه به ھم وابسته

                                           
میالدی است و جمعیت فعلی  ١٨٦٩آماری که دیون پورت ارایه کرده است، مربوط به سال  -١

 لف)مسلمانان جھان، افزون بر یک میلیارد و پانصد میلیون نفر است. (مؤ
 پانزده. –؛ سیزده عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن -٢



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٢٢

 گردند، پس ابعاد سیاسی و اجتماعی زندگی نیز معرفت انسان به خداوند حول آن می
 .)١(»به آن گردش وابسته است

 مرِد مقدس
آخرین پیامبر، مردی با خلوص نیت و خوش «گوید:  نویس می تاریخ مستر اورینج

اخالق، با فکر، بزرگوار و صاحب آرای عالی بود و گفتارھایش کوتاه و زیبا و متضمن 
 .)٢(»معانی بزرگ است. بنابراین، مرد مقدس و بزرگواری بود

 پیامبر نابغه
شناس  م) دانشمند، نویسنده و اسالم١٩٩٢ -١٩١٦( )٣(گیورستان ویرژیل گیوکون
قطع نظر از «نویسد:  می محمد پیغمبری که از نو باید شناختدر کتاب  یرومانیای
شدن به پیغمبری، دارای  اخالقی قابل ستایش محمد، آن مرد پیش از مبعوثصفات 

 .)٤(»شد نمی نبوغ بود و اگر نبوغ نداشت، به پیامبری برگزیده

 دفاع از باور ناب
 گوید: یس دانشگاه ژنو، مییم) ر١٩٣٦-١٨٥٦( ادوارد مونتهپروفسور 

گویند. او از یک  یل مییمحمد پیغمبری بود به ھمان معنی که قدمای بنی اسرا«
گفت.  پرستی نداشت، سخن می ای با بت بستگی خالص که ھیچ [تمایل و] ی هعقید

اعتبار  معنی و بی دادن ملتش از یک دین بی برای نجات تمام سعی و کوشش این مردم
خواست آنان را از منجالب فساد اخالق و پستی عادات و فساد عقیده برھاند؛  بود و می

ای که سراسر وجودش را  بنابراین، ممکن نیست در راستی و اخالص و شور خداپرستی
 .)٥(»فراگرفته بود، تردید کرد

                                           
 .محمد، رسول خدا -١
 .١٥٨؛ نظریات دانشمندان جھان درباره قرآن و محمد -٢



 ٢٣  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 آالیش مرد بی
محمد ششصد «گوید:  می المعلم االکبردر کتاب خود به نام  )١(یلمستر ھوبرت و

ای که داشت، توانست تمام اوھام را  سال پس از مسیح ظھور کرد و با نیروی خدایی
آالیش بود،  راستگو و بی ،کردار پرستی را براندازد و چون مردی درست بزداید و بت

و عزم استواری داشت و با ھمین صادق  ی  هداده بودند. لھج» امین«مردم به او لقب 
 .)٢(»مزایا توانست گمراھان را به راه راست ھدایت کند

 ترین پیشوای دینی بزرگ
محمد، پیغمبر مسلمین، «آمریکایی نوشته است:  ی  هنویسند )٣(دکتر ساموئل زویمر

ھمچون عالم و دانشمندان  ترین پیشوایان دینی و مصلحین بی بدون تردید، از بزرگ
بسیار شجاع و فداکار ھم بوده  ی هبلیغ بوده و با وجود این یک فرماند فصیح و

 .)٤(»است

 عفو عمومی مخالفان
سال ھشتم  –م. ٦٣٠در زمستان «نویسد:  شناس مشھور، می دین )٥(جان بایر ناس

خود، با ده ھزار مرد [از] مسلمان عازم مکه شد. اھِل مکه  ی همحمد به نوب –ھجرت 
 تی نشان دادند. [ولی سرانجام ھمگی تسلیم شدند].ابتدا مختصر مقاوم

ترین قائد و پیشواِی کشوِر عرب را  با این حمله ثابت کرده که مقام بزرگ ج رسول
حاصل کرده است. وی کماِل بزرگواری را نسبت به ھمشھریاِن سابق خود ابراز فرموده 

 .)١(»عاِم خود قرار داد ، دیگران را مشموِل عفو)٦(و به استثنای چند تن از مشرکان عنود
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 پیامبر دین و سیاست
پیامبر اسالم دین و دولت را به ھم «نویسد:  مورخ اروپایی، می )٢(فن گروبنام

آمیخت و قوانین اسالم، ھم متضمن مبانی احترام به حقوق اجتماعی است و ھم 
 .)٣(»طاعت و عبادت خدا و فرمان آسمانی او شامل دین و سیاست [است]

 و مهربانیخلوص نیت 
محمد به خلوص نیت و مھربانی و «گوید:  یس دانشگاه ژنو، مییر ادوارد مونته

انصاف در حکم و نزاکت تعبیر، معروف شده است. وی دارای اخالقی بسیار عالی و 
 .)٤(»اش صحیح و راست بود رفتاری نیکو و داوری

                                                                                                       
 الله بن سعد بن ابی َسرح؛ عبد .٣

 الله بن َزَبعری سھمی ؛ عبد .٤

 ؛ج عموی پیامبر س وحشی بن حرب. قاتل حمزه .٥
 ھند دختر عتبه. زن ابوسفیان بن حرب؛ .٦

 یز عبدالله بن َخَطل؛رتنا کنفُ  .٧

 اسالم آوردند و مورد عفو قرار گرفتند.
 و این افراد:

 ُحَویِرث بن ُنَفیذبن وھب بن عبد قصی؛ .١

 ِمقَیس بن ُصَبابه؛ .٢

 عبدالله بن َخَطل؛ .٣

 ساره کنیز عمرو بن عبدالمطلب بن ھاشم بن عبدمناف؛ .٤

 ؛قریبه کنیز عبدالله بن َخَطل .٥

 د برسند.کشته شدند تا به سزای کارھای زشت خو
گاھی بیشتر ر. ک. به: طبری، محمد بن جریر؛  ی: ابوالقاسم پاینده؛  ؛ ترجمهتاریخ طبریجھت آ

؛ برگردان: دکتر سیدمحمد حسین تاریخ کامل. و ابن اثیر، عزالدین؛ ١١٨٩-١١٨٧. صص: ٣ج
 . مؤلف١١٠٨-١١٠٣، صص ٣روحانی؛ ج

 .٤٨٩؛ تاریخ جامع ادیان -١



 ٢٥  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 مرد خارق العاده
شود تا زندگِی مردی را  یمورخ از موضوع بحث خود منحرف م«گوید:  می فنلی

مورِد دقت قرار دھد که بر اعمال و افکار و پیروان خود تسلطی خارق العاده داشت و 
ھا افراِد انسانی از ملل  ھای نظامی را پی ریخت که ھنوز بر میلیون نبوِغ وی پایه

 مختلف نفوذ دارد.
یانگذار دین ترین ملل آسیایی به عنوان بن بینیم محمد در میان قدیمی اینکه می
ھای مختلف در زندگانِی اجتماعی، نافذ و  اش در طی سده شود و مبادی شناخته می

جا  استوار است، به این دلیل است که این مرِد خارق العاده، اوصاف مردان بزرگ را یک
 .)١(»داشته است

 قهرمان
ن چنی ج پیامبر اسالم ی هدربار )٢(قھرمان و قھرمانیتدر کتاب  توماس کارالیل

گویید: او را پیغمبر دانستید؟! بلی! او کسی بود که با  شما می«اظھار نظر کرده است: 
در لباس اسرار و رموز مقدسی اینکه  آنان روبرو بود؛ تک و تنھا، روشن و آشکار، بدون

شست و  درآمده باشد. وضع او محسوس بود و مشھود؛ لباسش را خودش می
شان حکومت  کرد و در میان گید؛ مشورت میجن کرد و می می )٣(ھایش را رفو کفش

کرد و فرمانروایی داشت. بایستی او را دیده باشند که چه نوع شخصی بود. شما  می
خواھید، او را بنامید. ھیچ امپراتوری با تاج و زینت و زیور پادشاھی، مانند  ھرچه می

 نبود. )٤(شست، ُمطاع اش را می این مرد که شخصًا جامه
ھای  یست و سه سال با آن ھمه رنج و مشقت زیست، چنان آزمایشاین مردی که ب

دانم و الزم است که  می» قھرمان«عملی سخت و دشواری از سرگذراند که من او را 
 .)٥(»چنین عنوانی داشته باشد

                                           
 .١/١٩٣؛ تاریخ سیاسی اسالم -١



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٢٦

 نجات ی هفرشت
مشھور روسی، از کسانی است که  ی  هم) نویسند١٩١٠-١٨٢٨( )١(لئون تولستوی

طلبی و شھوترانی و دیوانگی نسبت  مقدس اسالم را به سلطنت رّد اشخاصی که شارع
 ی هاو را نیز در رسال ی هنوشت و سخنان حکیمان محمداند، کتاب جالبی به نام  داده

منتشر کرد. وی  سخنان محمدمخصوصی گرد آورد و به زبان روسی ترجمه و با عنوان 
 چنین نوشته است:

ترین مصلحان  ه پیغمبر اسالم، از بزرگگونه شبھه و تردیدی نیست ک جاِی ھیچ«
بشریت خدماِت شایانی کرده است و این فخر  ی هدنیا است، آن ھم مصلحی که به جامع

[و]  )٢(و مباھات برای او بس است که یک ملت خونریز و وحشی را از جنگاِل اھریمنان
رد عادی عادات زشت و شنیع رھانید و راه ترقی را فرا رویشان گشود؛ حال آنکه ھر م

تواند به چنین کاِر شگرفی اقدام کند و نتیجه بگیرد؛ بنابراین، شخِص شخیِص  نمی
گونه احترام و اکرام است و شریعِت اسالم نیز به دلیل توافق  پیغمبر اسالم، سزاوار ھمه

 .)٣(»گیر خواھد شد با عقل و حکمت، در آینده عالم

 بزرگواران ی هسالل
یی و استاد مسیحیت در دانشگاه بیرمنگام، در یکی از ، دانشمند اندونزیادکتر نیس

 ی هبزرگواران! و ای بازآورند ی های فرزند مکه! و ای سالل«گوید:  ھایش می کنفرانس
بخش جھان از قید عبودیت معبودان باطل!  مجد و عظمت پدران و نیاکان! و ای رھایی

گوید، بلکه از  نقدر سپاس مینازند و خدا را بر این موھبِت گرا نه تنھا جھان به تو می
 کند. ھایت نیز تقدیر می تمام مساعی و کوشش

دودمان ابراھیم! و ای کسی که صلح را برای جھانیان به ارمغان  ی های بازماند
ھای انسانیت را به خود جلب کردی و شعار خود را اخالص (در گفتار و  آوردی و دل

کار ھرکسی به نیت او  ای: ت گفتها عمل) قرار دادی و ای کسی که در احکام دینی
 )١(»!، تشکراِت مرا بپذیر)٤(بستگی دارد

                                           



 ٢٧  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 بنیانگذار کیش یکتاپرستی نیرومند
در «چنین گفته است:  محمد، بودا، مسیح،در کتابی به نام  )٢(مارکس دودسدکتر 
 یک به جز حضرت محمد کیِش  اند، ولی ھیچ پرستانی بوده پرستان، یگانه میان بت

اند. امتیاِز او در این تصمیم بود که دیگران  وی و نیرومندی تأسیس نکردهیکتاپرستی ق
بسیار مھم و مشخص نظام  ی هباید ایمان بیاورند. از این گذشته، او دارای دو نکت

 پیغمبری بود:
 دیدند. نوعانش نمی دید که ھم اول: حقیقِت خدا را طوری می ی هنکت
دیِد غیر قابل مقاومتی وجود داشت که او دوم: در نھادش، انگیزه و عامل ش ی هنکت

 .)٣(»کرد را برای نشر و تبلیغ این حقیقت، تحریک می

 محبت مرد خدا
انسان ھرچه «گوید:  که یکی از دانشمندان جھان است، می مسیو ژان سویسی

بیشتر از روش زندگانی و اخالق محمد شناخت حاصل کند، پس از چھارده سده که از 
کند و  ھا مردم و اطاعت یک جھان از او را درک می توجه میلیون بعثت او گذشته است

ھای آنان چنان ریشه دواند که  شود که محبت آن مرد خدا برای چه در دل متوجه می
 !)٤(»جان در راھش دادند و او را تا آن پایه، بزرگ و قابِل ستایش دانستند

 مصلِح بزرگ انقالبی جهان
من رھبِر بزرگ اسالم، حضرت «گوید:  بوداپست می، استاِد دانشگاه جوموناسدکتر 

دانم که از طرف خداوند به وی الھام  ترین مصلح انقالبِی جھان می محمد را بزرگ
 .)٥(»شد می

                                                                                                       
 صحیح مسلم.)؛ ٥٦٣٠و  ٤٧٣٦

 .٢٠ھمان،  -١



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٢٨

 فرمانرواِی دادگستر
 ی هو نویسند فیلسوفم) دانشمند، ١٧٧٨-١٦٩٤( )١(فرانسوا ماری آروئه ولتر

گمان محمد مردی بسیار بزرگ  بی«ویسد: ن می )٢(کلیات ولتربزرگ فرانسوی، در کتاب 
 بود و مردان بزرگی نیز در دامن فضل و کمال خود پرورش داد.

گشایی توانا، فرمانروایی دادگستر و پیامبری پرھیزگار  قانونگذاری ِخردمند، جھان
 .)٣(»ھاِی روِی زمین را پدید آورد ترین انقالب بود. و بزرگ

 دلرباینده
سوئدی، استاد سابق  ی هشناس برجست م) اسالم١٩٤٧-١٨٨٥( )٤(تور اندرائه

م، ضمِن کتاِب ١٩٧١دانشگاه اوپساال و استاد علوم دینی دانشگاه استکھلم، در سال 
 ، پیرامون نقش پیغمبر در دیانت و شریعت اسالم، نوشت:)٥(تحقیقی خود

ما ھمه به کماِل عقل معتقدیم که محمد بن حقیقت، ھنِر دل ربودن از خلق را «
 )٦(»دانست، آن ھم به حدی که نادر چنین افتد! می

 بخش الهام
م) خاورشناس نامی انگلیسی، در کتاب ١٩٢٦-١٨٦٢( )٧(ادوارد براونپروفسور 

بخشیدن به قبایل  بزرگش الھام ی همحمد که معجز«نوشته است:  تاریخ طب اسالمی
ن یک پیکر به اجتماعی مخصوصی آنان را چو ی هجزیرة العرب بود، با کیش و اندیش

بنیان  ییھم متصل ساخت و برای فتح نیمی از جھان آن زمان گسیل داشت و امپراتور
 .)٢(»شد )١(و اکاسره )٨(نھاد که سرانجام جانشین قیاصره

                                           



 ٢٩  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 مصلح بزرگ جهان
یس انجمن آسیایی لندن، یم) مورخ انگلیسی و ر١٩٠٥ -١٨١٩( )٣(سرویلیام موئیر

دین محمد آسان بود و سخنانش واضح، و اعمالی « نویسد: می زندگانی محمددر کتاب 
که ھمچون  است کند. در تاریخ جھان مصلحی نبوده می تکه انجام داده عقل را مبھو

ھا را بیدار و اخالق عمومی را تجدید (تھذیب) و بنای فضیلت  محمد در مدتی کوتاه دل
 .)٤(»را استوار کرده است

 نماد سیاست دینی
اگر کسی از من بپرسد «انشمند ایتالیایی نوشته است: د واکستون کوستادکتر 

[حضرت] محمد که این ھمه مورد ستایش تو واقع شده است، کیست؟ با کمال احترام 
اینکه  مانند، کسی است که عالوه بر و ادب خواھم گفت: این مرد نامی و سرور بی

مانند آن  یس و بزرگ حکومت اسالمی و واضع شریعت بییخداوند بود، ر ی هفرستاد
حامی مصالح طور که آن حکومت، مرجع و پناه تمام مسلمانان و  است و ھمان

محمد، بانی و مؤسس آن، نیز به تمام معنی کلمه، شان بود، خود [حضرت]  اجتماعی
و  ترین ای او در عالی سیادت و فرماندھی سیاسی بود. ی هترین پیشوا و فرماند بزرگ
کرد و در حقیقت،  ، تجلی میاست تجربه کردهه بشر ای ک ترین مظاھر فرماندھی بزرگ

راستی و  ی هنمون ج نظیر و مانندی برای او نبوده و نیست. پس اگر [حضرت] محمد
شد و  ھای سیاست دینی نمی مقامحقیقت نبود و حایز بلندترین  ی هدرستی و مجسم

فشانی  جان پاکی و ،استقامت ،سزاوار فرمانروایی واقعی نبود و سراسر وجودش اخالص
مانند که به سوی  در راه نجات ملت خود و پیشرفت آن مبدأ عالی که آورد و آن دین بی

آنکه  داشت، خالصه مانند گام برنمی خواند، نبود و اگر برای ترویج آن فکر بی آن فرا می

                                                                                                       
آید. * واژه سزارین  اسم مسمی گشت، از آن روز ھر پادشاه را قیصر گویند. جمع آن قیاصره می

)Cesarienn.از اینجا پدید آمده است ( 
کسری، معرب خسرو، به معنی واسع الملک، لقب نوشیروان و دیگر ملوک فارس و مداین است،  -١

 آید. لھذا جمع آن اکاسره می
 .٣٥٧، نگرشی بر رویایی غرب با اسالم -٢



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٣٠

بود و بدخو و سنگدل بود، قطعًا یارانش او را  اگر [حضرت] محمد دارای آن مزایا نمی
 .)١(شدند کردند و پیروانش پراکنده می ترک می

مردانگی و تقوا است و برای پیروان و یاران  ی هاما این پیغمبر بزرگوار که مجسم
بود، یک راه مقدس و پاک و بسیار عالی و منزه از ھر آالیشی را  قخود بھترین سرمش

مین در پیش گرفت و به ھمین جھت، مستحق اعتماد یاران و پیروانش شد و بر اثر ھ
مبادی اخالقی بود که اقوام جاھلیت از پی او روان شدند، در برابر خواستش سر فرود 
آوردند وی نیز پیش افتاد و آن جماعات را در راه راست به سوی رستگاری و سعادت 

 ج به ساحل سالمت و آسایش، یعنی: به سوی خدای یگانه، سوق داد. [حضرت] محمد
پروردگار فرا خواند و آنان را به عبادت خدای  قوم خود را به خداپرستی و اطاعت

 بخشاینده رھبری فرمود.
خواھیم بدانیم که خداوند به محمد چه دستوری داده و چه مأموریتی  در اینجا می

بزرگوار خود فرموده بود که راه  ی هبه وی محول کرده بود؟ او به پیغمبر و فرستاد
ه خیر و صالح ملت اوست، گام ای ک راست و رستگاری در پیش گیرد و در جاده

ای حرکت  طلبم؛ زیرا او مأمور بود در جاده بردارد؛ اما نه، من از این گفته پوزش می
کند که به خیر و صالح عموم بشر و تمام بندگان و آفریدگان خدا منتھی شود و 
تردیدی نیست که اقدام به چنین عمل بزرگ و پرسودی غالبًا مستلزم یک زحمت و 

مانندی  بزرگی است و فداکاری و جانبازی بی ی هالعاده و صبر و حوصل کوشش فوق
طلبد و البته غیر از پیامبران الھی نیز، ھرکسی که اقدام به چنین عملی نماید، باید  می

 تن به این سختی و فداکاری بدھد.
و یا از مردم باعزم و اراده نبود و  )٢(پس اگر [حضرت] محمد از پیغمبران اولوالعزم

بود؛  خداونِد فداکاری و از خودگذشتگی حقیقی نمی ،بردباری ،صبر، مبل مردانگیس
تردید این بار سنگین کمرش را خم  کرد، بی اگر با آن نیت پاک و مقدس قیام نمی

                                           
 شده است. ، به این موضوع اشاره١٥٩در سورۀ آل عمران، آیۀ که  چنان -١
لوالعزم چه کسانی ھستند، سخنان بسیاری گفته شده که نیکوترین وپیامبران ااینکه  در مورد -٢

و قتاده است که: آنان نوح، ابراھیم،  ب ھا، گفتار بغوی و دیگران از حضرت ابن عباس آن
، ٧آیۀ  ھستند که در سورۀ احزاب، –که درود و سالم خداوند بر آنان باد  –موسی، عیسی و محمد 

َخۡذنَا ِمَن  �ذۡ ﴿از آنان یاد شده است: 
َ
 بۡنِ ٱِميَ�َٰقُهۡم َوِمنَك َوِمن نُّوٖح �بَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱأ

َخۡذنَا ِمۡنُهم ّمِيَ�ًٰقا َغلِيٗظا 
َ
 .٥٥معجم الفاظ العقيدة؛  ﴾٧َمۡرَ�َمۖ َوأ



 ٣١  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

دار  راھنمایی مردم را عھدهکرد؛ اما او کسی بود که دارای فکری صائب بود و چون  می
اراده و بصیرت، گام برداشت و  ،ساند و از روی عزمشد، آنان را به سر منزل رستگاری ر

 به عھد خود وفا کرد.
اینکه  به ھمین جھت پیروانش در راھش از چیزی دریغ نکردند و بھترین گواه بر

محمد مورد کمال اعتماد و اطمینان یاران خود بود، این است که در اوقات سختی و 
کردند و  طلبید، ھمه اجابت می ی میآمدھای بزرگ چون آنان را به یاری و فداکار پیش

جستند و چه  نثاری از یکدیگر سبقت می کردن برھم، برای جان دستی ضمن پیش
احد است؟ آری! در  بدر و ی هتر از دو واقع ای برای راستی این مدعا، بھتر و عالی گواھی

گردد؛ زیرا  این دو جنگ است که فداکاری و از خودگذشتگی یاران محمد آشکار می
شود، ھمه در رکابش به سوی میدان  محمد عازم میاینکه  کنیم به مجرد شاھده میم

کند و  شوند و کسی سرپیچی نمی شتابند و برای اجرای اوامرش آماده می [نبرد] می
 شوند. ھمه با کمال میل و از روی رغبت و صدق نیت و طیب خاطر، عازم میدان جھاد می

خاطر و اطاعت محض یاران  ی هبیانگر عالق غیر از این، باز گواه دیگری ھست که
[حضرت] محمد از پیشوای خود و پیروی از کسی است که بارھا با بصیرت و عقل و 

کرد که کامًال با نقشه و فکر یاران و  ای طرح می خود و برای مصلحت، نقشه ی هاندیش
آنان تفاوت  اش با نقشهاینکه  کرد که با پیروان فداکارش مخالف بود. اما آیا تصور می

و یا با فکرش به مخالفت برخاسته و در برابر نظرش شدند  داشت، از او رویگردان می
 کردند؟ اظھار نظر و یا مقاومتی می

خیر! چنین تصوری کامًال غلط و اشتباه است؛ زیرا چنین امری ابدًا نبوده و کسی 
ض و مقاومت، بر کرده است و باید دانست که این خودداری از اعترا خیالش را ھم نمی

انجامید و در باطن نیز  اثر ترس و بیم نبوده است و به کینه و دشمنی نیز نمی
او وجود نداشته است، پس باید گفت: تسلیم بودن و  ی هاعتراضی به رأی و عقید

اطاعت آنان فقط در اثر ایمان و عقیده به [حضرت] محمد بوده است. آنان معتقد بودند 
دھد، کامًال صحیح است و عقول آنان از درک مقاصد  انجام میآنچه را [حضرت] محمد 

 اش قاصر است. عالیه
ای نسبت به او منزه بود و به  شان از ھرگونه شک و شبھه افزون بر این، اذھان

ای در اقدامات و  گروه ھیچ شک و شبھه تصرفات و اقداماتش ایمان داشتند. این
پایان داشتند و  اعتقاد و اطمینان بی ،تصرفاتش نداشتند و نسبت به او یک اعتماد
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شان را در نظر  صالح و سعادت ،مطمئن بودند که پیشوای بزرگوارشان در ھرکاری خیر
ای غلط نبوده و [ھمیشه] تیرش کامًال به ھدف خورده  دارد و ھیچگاه فکر و نقشه

لح است، گذشته از این، ایمان داشتند که این پیغمبر گرامی، منظوری جز تأمین مصا
نگھبان اسالم و پاسدار عظمت آن باشد و  ،عمومی ندارد و ھدفش این است که حافظ

د و نخواھد و تمام افراد بشر در نظرش یکسان جز سعادت و آزادی نوع بشر چیزی نمی
کوشد، پس بنابر ھمین اعتمادھا و احساسات پاک  به ھمین جھت برای آزادی ھمه می

[حضرت] محمد زمام اختیار خود را به دستش  آالیش بود که پیروان و یاران و بی
برابر اراده و خواستش مطیع محض شده و اش گردن نھادند و در  سپردند و به رھبری

 ای مردد نشدند. از خود ھیچ اظھارنظری نکردند و در اجرای اوامرش لحظه
آمد، از او اطاعت  در اموری که به نظرشان غریب میآری! در تمام مراحل، حتی 

ای است که  این اقدامات عجیب و غیر مأنوس، ھمان پیمان دوستی ی  هو از جمل کردند
محمد با قریش بست (اشاره به پیمان حدیبیه است) این پیمان که برخالف انتظار 

رسید، اما طولی نکشید که  در نظر مسلمین، عجیب به نظر میاندازه  یارانش بود، بی
در آن روز، بھترین  ج ئب [حضرت] محمدحقیقت ظاھر شد و ھمه دانستند که فکر صا

ھا برای محمد  ترین پیروزی نقشه را طرح کرده بود؛ زیرا آن پیمان به بھترین و بزرگ
ترین  یکی از بزرگاینکه  انجامید و مسلمانان را به فتح بزرگی نایل کرد و در کنار

افتخار آن  ای بود که تاریخ به خود دید، فتحی است که تنھا محمد ھای سیاسی پیروزی
را داشته است، پس باید با صدای رسا گفت: این پیغمبر گرامی، نماد سیاست دینی و 

 ترین مردان سیاسی است. ترین و شریف بدون ھیچ شبھه و گفت و گویی، بزرگ
کنم، میل دارم  تاریخی و پیروزی سیاسی را تقریر می ی هدر این ھنگام که این واقع

و  ج محمدم و آن این است که: سیاست [حضرت] یک حقیقت دیگری نیز گفته باش
بازی امروزی است و  تر از سیاست حزب روشی که در پیش گرفت، خیلی برتر و مقدس

در آتش آن  که امروز اروپا : برعکس آن است، زیرا سیاست حزبیتوان گفت می
توان حزبی یافت که از این بیماری  سوزد و تمام احزاب را فراگرفته است و نمی می

دھد و  واگیر سالم مانده باشد، جز به مصالح شخصی و منافع فردی اھمیت نمی
سیاستمداری که امروزه در رأس حزبی قرار دارد، جز مرام حزبی خود، منظور و 

ھای اعضای  مقصودی ندارد و به ھمین جھت است که ناچار باید تابع و مطیع ھوس
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را تقویت کند، زیرا جایگاه شان را جلب و مرام و مقصودشان  حزب باشد و رضایت
 شان دانسته و جز آنان پشتیبانی ندارد! سیاسی خود را مدیون

ای که  ھا و اھداف عالی اما سیاستمدار دینی کامًال برخالف اوست و با ھمان مرام
دارد، مقام و منزلتش بسیار فراتر از سیاستمداران حزبی است، زیرا او نه تنھا مصالح 

 ی همصالح عمومی بشر را مدنظر دارد و کمک به آنان و تھیملت و قوم خود، بلکه 
شمارد و در اعمال خود و پیشرفت مرامش جز  را باالتر از ھرچیز میوسایل سعادتشان 

ای جز پیروی از اوامر  جوید] و ھیچ برنامه کند (نمی از خداوند عالم استمداد نمی
شفقت  ،برابری، برادری ،تیکه مبتنی بر دوس –خداوندی و رفتار مطابق با شرع مقدس 

ندارد و ھمین مزیتی است که محمد، سرور  –و رحمت برای تمام آفریدگان است 
 کاینات، بر تمام مردم داشته است.

 بهحزبی، ناچار  ی هنام گذشته از این، سیاستمدار حزبی بر اساس مرام و آیین
اند و با وجود  اختهاطاعت از کسانی است که او را به ریاست برگزیده و پیشوای خود س

شود که غرور و خودپسندی به اشتباھش  ثبوت این حقیقت غیر قابل انکار، گاه می
کند که افراد حزب، پیرو و مطیع اوامرش ھستند، در صورتی که  انداخته، تصور می

گفته شد، اوست که در تمام شرایط، مطیع که  چنانحقیقت امر غیر از این است و 
اضح است که تفاوت این شخص و سیاستمدار دینی، از زمین مقررات حزب است و پرو

 تا آسمان است و این دو در ھیچ مرحله از مراحل سیاست، باھم قابل مقایسه نیستند.
 ی هکه مقید به نظامات حزبی و محکوم اراد -آری! تفاوت میان سیاسی حزبی

خیلی  ی  هه قوبا سیاسی دینی زیاد است، زیرا این یکی با اتکا ب –رؤسای حزب است 
حزب، پیشوای ملت خود شده و حق پیشوایی را نیز به جا آورده و در  ی  هتر از قو عالی

شان  برد و با نیرویی که دارد، قلوب کند و آنان را به اشتباه نمی فرماندھی، کوتاھی نمی
درستی و فداکاری، بر مشاعر و  ،راستی، اخالق،کند و با ُحسن عمل را مسخر می

اخالص و ایمان از او فرمان  ،شود. آنان نیز از روی عقیده ان مستولی میش احساسات
نھند. اکنون باید دید که از  اش گردن می برند و با کمال میل و خشنودی به رھبری می

ای که ضمن برخورداری از این صفات و  و سیاسیدید تاریخ، چنین شخصیت مقدس 
شان را نیز  ملت خود، رھبری ی هپیمودن چنین مسیری، مستظھر به عشق و عالق

 برعھده گرفته و اعتمادشان را جلب کرده باشد، کسی جز محمد است؟
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که سرور تمام مردم و پیغمبران است، کسی ھست که  بزرگوارآیا جز این پیشوای 
 این صفات بر او منطبق شود؟!

تنھا این مرد سیاسی دینی است که تمامی مردم را به راه راست و رستگاری 
افرازد و بذر  شان پرچم برادری و صلح و آرامش را برمی خواند و در میان ی فرا میحقیق

پاشد و آنان را به سوی دو ھدف اصلی  ھایشان می دل ی همحبت و حقیقت در مزرع
و مرتبط با دھد: ھدف دنیوی و ھدف اخروی. ھریک از این دو ھدف، متصل  سوق می

بدون دیگری محقق ھیچکدام  تند ودیگری است و در واقع الزم و ملزوم ھم ھس
 شود. نمی

ھای  آوردن روزی و وسایل زندگی از راه ھدف دنیوی، عبارت است از: به دست
مانند آسمانی؛ تردیدی نیست که با  شریف و مشروع مقرر شده و پیروی از قوانین بی

 پیروی این راه و متابعت از آن دستورھا به سرمنزل سعادت و آرامش خواھند رسید و
شان بر دیگری نوشته  اگر از آن منحرف شدند، کسی مسئول آنان نیست و گناھان

ای جز ابالغ  پیامبر نیز مسئول لغزش آنان نیست، زیرا او وظیفه ینخواھد شد و حت
 خدایی ندارد. امراو

مانند فرا  ھدف اخروی نیز این است که: مردم را به پرستش خدای یگانه و بی
برسند؛ و   تفقا راه برادری، در پیش گیرند تا به بھترین نتیجهبخواند و در پرستش او م

شود؛ زیرا یگانه کسی است که به این  این اوصاف جز بر [حضرت] محمد منطبق نمی
برایش به وجود نیامده و به  اوصاف عالی، متصف است و از بدو آفرینش تاکنون نظیری

ت. فقط این شخصیت است شده اس» سیاسی دینی«راستی تنھا اوست که سزاوار لقب 
 ھای دینی، علمی، سیاسی، دنیوی و اخروی شده است. بنابراین، که جامع جنبه

اسالم نخواھد یافت و جز با  ی همطلوب و منظور حقیقی خود را، جز در حوزھیچکس 
 .)١(»این دین، رستگار نخواھد شد

                                           
 .٨٨ -٨١، محمد نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و -١
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 رحمت بزرگ بر جهانیان
 –محمد  ی هعبارتی بھتر از این گفتھیچ «گوید:  نامی است می استادانکه از  لیک

باشند و  خداوند می )١(مردم، ھمه عیال«نیست:  –استاد بزرگ و عالی مقام بشر 
 .)٢(»ترین آنان است در نظر عیال او شان نزد خدا، محبوب ترین محبوب

مانند این پیغمبر بزرگوار به مردم و خدمت قابل تقدیر او به  ھای بی یکی از آموزه
که در پی آن، در مدت چھارده سده،  )٣(یم استعمال مواد الکلی استبشریت، تحر

 –ن بودند آکه خود مخترع  –ھزاران میلیون نفوس بشری را از شر این سم کشنده 
نجات داد. ھمین دستور، یکی از معجزات دین محمد است؛ زیرا به چشم خود دیدیم 

وده که نکرد و در نھایت ھای بیھ که آمریکا برای تحریم [استعمال] الکل چه کوشش
ادبی توانست پیروان خود را  ی های نگرفت، اما محمد با آن نفوذ معنوی و قو ھم نتیجه

 از نوشیدن این مایع مھلک باز دارد.
توان زندگانی تاریخی [حضرت] محمد را بھتر از آنچه که خداوند،  به راستی که نمی

ٓ َومَ ﴿فرماید:  ه داده است، معرفی کرد که مییارا رَۡسلَۡ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  ا
َ
 ﴾١٠٧أ

 .]١٠٧األنبیاء: [
 ».رحمت باشی ی همنظور ما از فرستادن تو جز این نبود که برای جھانیان، مای«

و نیازمنداِن به کمک و خود پیغمبر نیز با رفتارش ثابت کرد که برای زیردستان 
درماندگان، بدبختان، ، د برای ایتامترین رحمت است، [حضرت] محم ناتوانان، بزرگ

بدھکاران و تمام بینوایان و کارگران زحمتکش حقیقتًا  ،ستمدیدگان، ناتوانان، کودکان

                                           
شود،  کنند و پرداخت نفقۀ آنان بر او واجب می عیال مرد: فرد یا افرادی که با انسان زندگی می -١

مثل: خدمتکار، ھمسر، فرزند کوچک و از آنجا که خداوند متعال ضامن رزق آفریدگان است، گویی 
 .٨٥ -٨٤، تمییز الطیب من الخبیثکه آنان به منزلۀ عیال برای وی ھستند. 

) و ٢٣٧، ص ٤، ج١٠٢، ص ٢ج( ، ابو نعیم اصفھانیحلیة األولیاء وطبقات األصفیاءاین حدیث در  -٢
از ابن مسعود روایت شده است. امام عبدالرحمن  ) با الفاظ مشابه١٠٠٣٣یث (حد المعجم الکبیر

لکبیر ا، نوشته است: این حدیث را طبرانی در ٨٥. ص تمییز الطیب من الخبیثبن علی شیبانی در 

اند. ابویعلی  از ابن مسعود روایت کرده شعب االیمانو بیھقی در  الحلیةو ابونعیم در  و االوسط
) به روایت انس آورده است و به روایت ابن ٣٣٠٢و  ٣٣٥٧، ٣٤٦٥موصلی در سنن خود (احادیث 

 ) نقل شده است. (مؤلف)١٦١٧١(حدیث  کنز العمالعباس در 
 شود، حرام کرده است. (مؤلف) شامل ھمۀ انواع آن میآیین اسالم مسکرات را که  -٣
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بزرگی از آن بردند.  ی هگرفت و بھر رحمت بود، این رحمت زنان را نیز در بر می
وییم: حسرت و توسل بگ ،عقیده ،بنابراین، خیلی بجا و سزاوار است که از روی اخالص

 .)١(»پایان خود را بر محمد و یاران و دوستان و پیروانش بفرست خداوندا! درود بی

 در ادعای نزول وحیانی قرآن ج صداقت پیامبر
دو آنکه  شناس بزرگ غرب، به رغم خاورشناس و اسالم )٢(مونتگمری واتپروفسور 

ر ضد را با تمام جسارت ب محمد در مکه و محمد در مدینهکتاب مشھور خویش 
به دفاع از آن  محمد در مدینهشخصیت آسمانی آن حضرت نوشته، در بخشی از کتاب 

ای را که از روی دشمنی نسبت دروغگویی  پردازان غربی حضرت برخاسته است و نظریه
کند. او  اند، محکوم می وحی به آن حضرت دادهو عدم صداقت در ادعای نبوت و نزول 

پیامبر اسالم، آماج  ی هبه اندازھیچکس  لم،ھای عا در بین شخصیت«نویسد:  می
ناسزاگویی دشمنانش قرار نگرفت و فھم راز این پدیده، سخت است. البته دین اسالم 

ھا، تنھا رقیب و دشمن مسیحیت بود و مسیحیت ھیچ رقیب  در طول این قرن
تنھا مستعمرات امپراتوری بیزانس، مندی ھمچون دولت اسالمی نداشته است و نه نتوا

توسط اسالم جدا شد، بلکه اروپای غربی در  )٣(ھمچون: مصر، سوریه و آسیای صغیر
ھای  پیش از جنگ یاسپانیا و سیسیل نیز در معرض تھدید قرار گرفت. مسیحیان حت

را به نام دین اسالم » دشمن بزرگ« ی  هب ھمت گماشتند و اندیشاعراصلیبی به اخراج 
بر » خدای ظلمت«یعنی: » ماھوند«ایی که لقب و محمد در ذھن غربیان نشاندند، تا ج

ی و عقاید خرافی در بین مسیحیان فاو نھادند. به حدی در قرون وسطا ذھنیت من
اخیر و  ی ه[علیه پیامبر اسالم] رواج دادند که واقعًا جای تاسف دارد. گرچه در دو سد
شده است  در پی افزایش روابط بین مسلمانان و مسیحیان از شدت این دشمنی کاسته

و شماری از اندیشمندان غربی، ھمچون: کارالیل، به تجلیل از شخصیت واالی آن 
حضرت پرداختند، شماری نیز نسبت دروغ و فریب به پیامبر اسالم داده و مدعی شدند 

گاھی از عدم نزول وحی بر خود، ادعای نزول وحی و نبوت می کند، اما  که وی به رغم آ
نبودنش آن است  معقولاه، مورد پذیرش عقل نیست. دلیل به نظر من اصًال این دیدگ

                                           
 .٧٧ -٧٦ھمان،  -١



 ٣٧  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

ھای پیامبر  تواند آن ھمه تحمل مشکالت و محرومیت که این دیدگاه، به ھیچ وجه نمی
ھیچ پاسخی برای این سوال ندارد که: اینکه  در مکه را توجیه و تحلیل کند. افزون بر

ای اخالق، او را پذیرفتند و ھ تندیسدارای  ھای واال و ھوشمند و چگونه آن ھمه انسان
تواند قدرت تحلیل این  این دیدگاه نمیکه  چنانآنان قرار گرفت!  ی همورد احترام ھم

شد   مھم را به ما بدھد که: چگونه آن حضرت موفق به تاسیس یک دین جھانی ی  هپدید
 ھای واال و مقدسی به تاریخ تقدیم کرد؟! که انسان

ل نیست، جز بر مبنای آنکه: حضرت در ادعای نبوت ھا قابل تحلی ھیچ یک از پدیده
خویش صادق است و تمام مستندات قرآنی برای اثبات مدعای خویش را از سر صدق 

 .)١(»ه کرده استیارا

 پیشوای نهضت بزرگ
، در رد عقاید دو نفر از دانشمندان فرانسوی که ھردو کونستان ویرژیل گیورگیو

گویند: محمد فقط  و ادبیات عرب ھستند و میاستاد زبان عربی و متخصص در زبان 
محمد ھم «گوید:  شد، می بود که از جانب خداوند به او ابالغ می ای ناشر قوانین دینی

ناشر و مبلغ مذھبی بود و ھم پیشوای یک نھضت بزرگ اجتماعی و اقتصادی و به 
ه تدریج نازل شد، ب ھمین جھت قوانینی که از جانب خداوند برای انتشار به او ابالغ می

 .)٢(»گشت می

 اصالِح اوضاِع خانواده
محمد] اوضاِع خانوادگی را به بھترین شیوه اصالح کرد و «[گوید:  می مسیوان ملیا

به زنان جایگاه ارجمندی بخشید و مردم را به اعمال نیک و خوبی در حق دیگران 
 .)٣(»تشویق کرد

 نوِر هدایت
وقتی «گوید:  ) نویسنده آمریکایی میم١٩٦٦-١٩٠٨( )١(تئودور لوثروپ ستودارد

ب بلند شد، محمد از نژاد عرب بود، در حالی که به توحید اعرااسالم در میان  ی  هآواز

                                           
 .٣٩ -٣٨، اندیشه تقریب -١
 .٦٨محمد پیغمبری که از نو باید شناخت،  -٢
 .١٧١نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و محمد؛  -٣



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٣٨

دینی را در نفوِس عرب برانگیزد و بدیھی  )٢(و حمیت تخواند و توانست غیر فرا می
دید را ھای ش و دشمنیھای قدیمی  است این امر زمانی میسر شد که توانست آن کینه

بردارد و آنان را باھم در زیر پرچم پیامبری که در رأس آن نوری از  ھااز میان عرب
 .)٣(»درخشید، جمع و متحد سازد ھدایت می

 هاِی جامعه پاالیِش ناهنجاری
محمد وقتی شروع به دعوت «گوید:  می ھای شرق تمدندر کتاب  )٤(مسیو گروسه

ھای مقدس، سراسر، عزم و ارده  رای شریعتکرد، جواِن بلندھمت و پاکدامنی بود که ب
زیست. عرب در آن روز که  تر از محیطی بود که در آن می بود. او بسیار فراتر و متعالی

ور  پرستی غوطه ، در منجالب بتبود فراخواندهنان را به خداپرستی آاین مرِد بزرگ، 
د، اوضاع بودند و در چنین ھنگامی که عزم کرد آنان را به خداپرستی دعوت کن

شان  اندازه بد بود و ھرج و مرج عجیبی در میان اجتماعی و روحِی قوِم عرب نیز بی
دانستند، اخالق و  کشتند و غارت را امری جایز می وجود داشت؛ ھمدیگر را می

شان فاسد بود و قومی بودند به تمام معنی وحشی؛ بنابراین، تصمیم گرفت که  عادات
شان باشد، برپا و  کومت دموکراتیک که ضامن وحدتدر زیر لوای دعوت خود، یک ح

یافته به وجود  تربیت ی هشان را اصالح کند و از ھمین ملت وحشی یک جامع عادات
 .)٥(»آورد

 ج خداترسی محمد
زندگانی کتاب  ی هم) رھبِر بزرِگ ھند، پس از مطالع١٩٤٨-١٨٦٩( )٦(مھاتما گاندی

کرد، شرحی نوشت که  منتشر می )٧(نِد جوانھای که به نام  ، در روزنامهپیامبر اسالم
من بیشتر از پیش معتقدم که این نیروی شمشیر نبود که در «اش چنین است:  خالصه

                                                                                                       



 ٣٩  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

حیات، چنین جایی باز کرد، بلکه سادگی مطلق و از  ی هآن روزھا برای اسالم، در نقش
 خودگذشتگی و فداکارِی محمد بود...

ھا افراد بشر، محمد  که در میاِن میلیون برای من دانستِن این مقدار کافی است
داشت؛ از دنیا رفت درحالی که چیزی  کسی بود که در راه ترس از خدا گام برمی

آن ھنگام که  یخواست که بر قبرش بارگاھی برافرازند و حت نداشت و ھیچ وقت نمی
 .)١(»ترین طلبکارانش غافل نبود در بستِر مرگ آرمیده بود، از کوچک

 معقولآیین 
آنچه از دو سده به این سو معروف شده، این «گوید:  معروف می ی هنویسند مواشی

است که دیِن محمد آنچه را که از دین مسیح معقول بود، نگه داشت و قوانین سازگار 
 .)٢(»با طبیعت و سرنوشِت بشری را بر آن افزود

 اخالق ی هاسو
ق پیامبر چنین نوشته صفات و اخال ی هشھیر فرانسوی دربار ی  هنویسند دیسون

شماری در وصف پیغمبر خود، نگاشته  نویسندگان و مورخان مسلمان، کتب بی«است: 
و تمام مزایای اخالقی و صفات او را برشمرده و ھیچ چیز را فرو نگزارده و از نظر دور 

شود که از قبیل معجزه و  ھا چیزی دیده نمی اند و در تمام این توصیف و تعریف نداشته
فوق طبیعت باشد. [حضرت] محمد در زیبایی خلقت و اخالق بسیار ممتاز بود و یا ما

شدند، برای تصدیق او نیازی به  بعضی از افرادی که توسط او به اسالم دعوت می
شان کافی  دیدند و ھمان صداقت و امانت و ناموری او برای دلیل و معجزه نمی ی یهارا

 ران، به راستی و امانتداری، مشھور بودبود، زیرا محمد در میان مردم مکه و دیگ
جز او نبود که ھیچکس  خواست مال خود را امانت بگذارد، که اگر کسی میبطوری 

مورد اعتماد باشد و این مزیت را پیش از اسالم و بعد از آن دارا بود و ھمسرش خدیجه، 
گاه بود، به ھمین جھت وقتی محمد  برای به وجود این صفات برجسته در شوھر خود آ

نخستین بار در کمال اضطراب، خبر وحی را به او داد، گفت: تو کسی نیستی که 
کشی و از  درماندگان را بردوش میزخداوند رسوایت کند. تو کسی ھستی که با

 کنی. آمدھای روزگار مساعدت میچیزان دستگیری و دیگران را در پیش  بی

                                           
 .١٥٦؛ ھایی از زندگی پیامبر ما داستان -١
 .١٥٨؛ نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و محمد -٢



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٤٠

تر  ضور زنان از ھمه پاک چشمترین آنان و در ح با حیاترین مردم و پاکیزه ج محمد
آمد، یارانش از آثار و عالیمی که در سیمایش نمایان  بود و اگر از چیزی بدش می

 بردند. شد، به آن پی می می
دارای سیمایی لطیف و ظاھری زیبا و دلنشین بود و از شدت حیا و  ج محمد

راستگوتر  ،ترسرد خون، گفت. از ھمه بردبارتر بزرگی، ھیچ سخن ناپسندی به کسی نمی
تر بود و از حیث نسب، بر ھمه برتری داشت. ھمیشه در میان مردم ایجاد الفت  و مالیم

داشت و  افکنی نبود. بزرگان ھر قومی را عزیز و گرامی می کرد و ابدًا در صدد تفرقه می
گماشت و ھمواره از دوری از مردم برحذر بود. به یاران و پیروان خود که  بر آنان می

ترین اشخاص به  پنداشتند نزدیک کرد که ھمه می ای با آنان رفتار می د به گونهرسی می
کرد،  نشست یا مصاحبه می رد و ھرکس با او میاگذ شان فرقی نمی او ھستند، زیرا میان

گرداند و ھرکس  از او روی نمی ج شد، [حضرت] محمد تا از نیازش برطرف نمی
 ی هگردید. با سع د یا با قول و وعده قانع میش برآورده میخواست، یا  حاجتی از او می

صدر و بردباری و اخالق، تمام مردم را مجذوب کرده و برای آنان ھمچون پدر بود. 
، مھربان و نرمخو بود. بدخو ،بشاش ،ھمه در برابرش یکسان بودند. ھمیشه خندان

پوشید  میآیند نبود، چشم  گر و متملق نبود و از آنچه در نظرش خوش شکوه ،خو درشت
کرد و ھدیه را  شد. دعوت ھرکس را اجابت می و ھیچگاه کسی از او مأیوس نمی

کرد و معاشرت  نشست و با آنان مزاح می داد. با یاران خود می پذیرفت و پاداش می می
پذیرفت و از بیماران در ھر نقطه  کنیز و بیچاره را قبول می ،غالم ،داشت. دعوت آزاد

جست  کردن سبقت می پذیرفت. ھمیشه در سالم د. عذر را میکر که بودند، عیادت می
گذاشت و گاه عبای خود را زیر  کرد. به واردین احترام می و با یاران خود مصافحه می

کرد روی آن بنشینند.  کرد و خواھش می شان می انداخت و بالش خود را تقدیم آنان می
ندگی نجاشی، پادشاه حبشه بر تر بود و وقتی ھیأت نمای تر و نیک نفس از ھمه خندان

او وارد شدند، خودش از آنان پذیرایی کرد و چون یارانش خواستند که این کار را به 
شان  خواھم خود پاداش اند، می آنان واگذار کند، فرمود: اینان به یاران ما نیکی کرده

 .)١(»بدھم

                                           
 .١٠٥-١٠٢ھمان،  -١



 ٤١  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 ج اخالق پیامبر
تفکری بود و دوستانش به او [حضرت محمد] جوان م«نوشته است:  توماس کارالیل

 صدق و وفا بود. ی هداده بودند، زیرا نمون» امین«او لقب 
ای از  کلمهآری! در گفتار و پندار خود درستکار بود و ھمه دیده بودند که ھیچ 

ام که  اش شنیده شود که در آن حکمت و پندی نباشد. من درباره دھانش خارج نمی
دید، دم فرو  ی که سودی در سخن [گفتن] نمیکرد و در جای غالبًا خاموشی پیشه می

گشود، گفتارش سراسر پند، فضل، اخالص و حکمت  بست و چون لب به سخن می می
 بود.

ھایش را  شد، مگر آنکه شبھاتش را بزداید و تاریکی در ھیچ موضوعی وارد نمی
 روشن سازد و پرده از حقیقت بردارد و اعماق آن را بشکافد و به راستی سخن گفتن

 باید چنین باشد، و گرنه خاموشی بھتر از آن است!
نورانی و قامتی نیکو بود، رنگش فریبنده و ، دارای سیمایی زیبا ]ج [ محمد

مردی سریع التأثیر بود، ولی بسیار  ]ج [سیاھی داشت. محمد ی  هچشمان درخشند
راغ ھای تار بسان چ مرد و در دل شب جوان ،پاک دل، تیزھوش، طینت پاک، خوش قلب

 ساخت. مردی بود که منش بزرگ و متعالی پرفروغی بود که با آن فضا را روشن می
ای پرورش نیافت و ھیچ آموزگاری به او درسی نیاموخت؛ زیرا  داشت و در ھیچ مدرسه

نیاز بود. زندگانی را تنھا در قلب صحراھا به سر برد. به  بالطبع از مدرسه و آموزگار بی
ب است حکایت او با خدیجه! چگونه در ابتدا برای آن زن به راستی چقدر شیرین و جذا

رفت و مأموریت خود را در بازارھای شام با بھترین شیوه و از  جھت تجارت به شام می
گزاری و محبت آن زن نسبت به  داد و چگونه سپاس روی دوراندیشی و امانت انجام می

شان  وند زناشویی در میانشد و چون پی تر می روز به روز بیشتر و قوی ]ج [ محمد
بیش از بیست و پنج  ]ج [برقرار شد، خدیجه زنی چھل ساله بود، در صورتی که محمد

وجود کبر سن خدیجه، ھنوز آثاری از زیبایی و سال نداشت، اما ناگفته نماند با 
صفا و ، الفت، با ھمسر خود در کمال توافق ]ج [محمدرویی در او باقی بود.  خوش

 .)١(»داشت را جز او دوست نمیھیچکس  رد وخوشی به سر ب

                                           
 .١٣٦-١٣٥ھمان،  -١



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٤٢

 مهربانی با دوستان و خویشان
 نویسد: م) خاورشناس مشھور ھلندی می١٨٧٩-١٨٢٠( )١(رینھارت دوزی

خویشان و دوستان خود و نیکی ھمواره مھربانی آن حضرت را نسبت به  انمسلمان«
دش، ابراھیم که بن کرد و تأثیری که از مرگ فرزند دل اش می و تفقدی که از دایه

توانستند آن خاطرات  و نمیآوردند  ترین آمالش بود، به او دست داد، به یاد می بزرگ
تأثیربخش را از ذھن خود بزدایند و نصایحی را که پیغمبر به خود و فرزندان و فرزند 

که آنان را  –داشتن مادران  کرد و آنان را به احترام به پدران و گرامی شان می زادگان
 –اند  شان کرده ش داده و در کودکی پرستارشان بوده و در جوانی از آنان نگھداریپرور

کرد. او کسی بود که جایگاه مادر را به مقامی که مافوق تصور است، باال  سفارش می
. او ھمان وجودی بود که بھترین )٢(»بھشت، زیر پای مادران است«برد و فرمود: 

و شوھر را به محبت و وفاداری نسبت به وظایف را برای دو ھمسر، معین و زن 
رفتاری با او  ھمدیگر، سفارش و مرد را به احترام به زن و مراعات حقوق او و خوش

ملزم و وادارش کرد که از روی عدل و انصاف با او معاشرت کند. او ھمان کسی بود که 
تالف با دشمنی و اخ ،ھمان طوایف متفرق و پراکنده که ھمیشه در ستیز –میان اعراب 

الفت و یگانگی را برقرار کرد و از آنان امت واحدی  ،وحدت –بردند  یکدیگر به سر می
 پرستیدند. ساخت که جز خدای یگانه را نمی

با تمام این خاطرات شرینی که مسلمانان از پیغمبر خود داشتند، چگونه ممکن بود 
نماز  ی هرای اقامجمال صورت و عواطف لطیف، او را ھنگامی که ب ،عظمت ،که بزرگی
رفت، فراموش کنند و آن ھمه لطف و مھربانی که از  شان به سوی مسجد می در جمع

 چشماِن سیاه و درخشانش ھویدا بود را از یاد ببرند؟!
به اخالصش اعتماد کند و به اینکه  نشست، مگر با او نمیھیچکس  کسی بود که

مان آورد. واقعًا بر یک نفر اش مطمئن شود و به پاکی قلب و بلندی نیتش ای راستی
ببرد و او را از ھر شھیدی که  ]ج [ آمد که نامی از محمد میعرب مسلمان خیلی گران 

شان جان  با کمال شھامت و بزرگواری در راه مرام و رھایی قوم خود و تأمین سعادت
ه مانندی بود ک شیرین خود را نثار کرد، برتر نداند. او در نظر اعراب، ھمان شھید بی

اروپایی محال است که به راستی یک پژوھشگر  برای .فرستاداو را  خداوند با نوید و بیم

                                           



 ٤٣  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

گفتار و پاکی [حضرت] محمد ایمان نیاورد و اعتراف نکند که این مرد از روی کماِل 
 –که مأمور ابالغ آنان بود –صدق و عقیده، عمر خود را در راه نشر تعالیم خداوندی 

 صرف نکرده است.
فردی راستگو و مخلص بود و در کماِل امانتداری، رسالت خود را  ]ج [ حمدآری! م

به عرب ابالغ کرد، آن ھم در صورتی که کامًال به صدق گفتار خود و برتری مرامی که 
دلیل و منطِق توام با مھربانی،  ،آورده بود، اعتقاد داشت و بر ھمین اساس از روی حق

خود را نسبت به کشور و  ی همعتقد بود که وظیف از دین خود دفاع کرد و در این راه،
 دھد. ملت خود و تمام مردم انجام می

مانند [حضرت] محمد از  نگاران امروزی ھست که در آن تصور بی آیا در قدرت تاریخ
تواند آن مناظر و مظاھر دلفریب  خداوند، نقص و خطایی مشاھده کنند؟ آیا کسی می

گوش بشر  ن آن افکار عالی (که از میان سنگ خارامحمدی را برای ما بیاورد و ھمچو
 را نوازش داد) را ایجاد کند؟!

 ]ج [ به راستی این فکر عالی و این خیال بدیع، شایسته است که تنھا از محمد
اینکه  ظاھر شود و یقینًا تمدن امروزی از آوردِن ھمچون آن عاجز است، تا چه رسد به

آورده، به راستی  ]ج [ ذعان کرد که آنچه محمدفکری بھتر از آن بیاورد! پس باید ا
 .)١(»و از جانب خدا بر او نازل شده است است هوحی بود

 ج دعوت پیامبر
محمد و پنجاه و دو کتاب، کتابی به نام  ی همطالع ی هدر نتیج واشنگتن ایروینگ

ر کرد. او نگاشت و با قلمی شیوا حقایقی از دیِن اسالم را در اروپا و آمریکا منتش )٢(خلفا
افترا و واردساختن  ،بر خالف مبلغان مسیحی، تعصب را به کنار نھاد و نه تنھا از ایراد

دعوت  ی هدینش را نیز ستود. وی دربارناروا به پیامبر خودداری کرد، بلکه ھای  نسبت
اگر دعوِت پیامبر برای کسب شھرت بود، «پیامبر اکرم چنین اظھار نظر کرده است: 

زادگاه خود به کیاست و فراست ذھن معروف بود، بلکه نظیر نیز نداشت  وی نه تنھا در
خود او، یعنی: قریش بوده است. اگر  ی هو در آن وقت مشھورتریِن قبایل عرب نیز، قبیل

اقتدار و شوکت بود، نگھبانی کعبه و اختیار شھر مکه،  ،دعوت او برای کسب سلطنت

                                           
 .٩٦ -٩٤ھمان،  -١

٢ - Mohamet and his Successors. 
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و ھرکس در آن شھر، چشم امید به این  او بود ی هنسل اندر نسل در اختیار خانواد
دانست که پس از نفی دین نیاکان و  او به خوبی میاینکه  خانواده داشت. دیگر

گذشتگان تمام منافع و مزایای اجتماعی مزبور از او سلب خواھد شد و با دشمنی 
ھای کعبه، مواجه خواھد  کنندگان بت قبیله، انزجار مردم شھر و نفرت تمام پرستش

ھای مدید، جالی وطن کرد و  مدتکه  چنانبا وجود این وصف، پروایی نداشت؛  شد و
ھای سال از عزت  ھرکس در مکه بود، از او روی برگرداند، پس به خاطر چه عاملی سال

و شوکت دنیا دل برکند و سرزنش مردم را به جان خرید و دست از مقصود خود 
سپری شده و اعظم عمر مبارکش  زمانی ادعای نبوت کرد که بخشآنکه  نکشید؟ حال

شد، ابدًا به ماِل کسی  آن ھم اعتباری نبود. در ھر جنگی که پیروز می ی  هماند در باقی
داد و در زمانی که صاحّب جالل و اقتدار  چشم نداشت. ِکبر و تکبر را در خود راه نمی

اش  رفتاری شد، رفتارش با رفتار گذشته، کوچکترین فرقی نکرد؛ بلکه روز به روز خوش
شد و در اوج این شوکت و جالل، ھرگاه بر کسی  نسبت به زیردستان، بھتر و بیشتر می

خودش حب دنیا را اینکه  شد، ھرگز توقع تواضع و تعارف نداشت و افزون بر وارد می
برنگزید، چنان کرد که خاندانش ھم به دنیا میل نکردند، و اموالی را که از راه غنیمت 

کرد و یا به بینوایان و  ورد، یا در راِه اعتالی دین صرف میآ جنگی به دست می
بخشید؛ به حدی که در روِز آخر عمر، پشیزی نداشت! با این اوصاف،  مستمندان می

بسیار محال است که بتوان به کسی که به این شدت در امر دین و مذھب خود دقت 
بسیار بعید است که  نانچکند، اتھام وارد ساخت و او را مخترع مذھِب جدید نامید، 

تمام آیاِت قرآن، محکم و پرمعنی، ھستند و آنکه  بتوان او را به جنون نسبت داد، حال
اند؛ بنابراین، سندی در رد اسالم و جھت تسلی قلب خودمان  از روی شعور نوشته شده

 .)١(»در دست نداریم

 ابرمرد تاریخ
 ی  هور فرانسوی، دربارمشھ ی هم) نویسند١٩٣١ -١٨٤١( )٢(گوستاولوبوندکتر 

بخواھیم عظمت و اھمیت مردان بزرگ جھان  اگر«نویسد:  شخصیت پیامبر اسالم می
شان بسنجیم، ھر آینه باید گفت: پیغمبر اسالم در میان مردان  را از روی عملکردھای

                                           
 .٢٩ -٢٧؛ اسالم از دیدگاه دانشمندان غرب -١
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تعصبات مذھبی،  ی  هتاریخ، یک مرد بسیار بزرگ و نامور است. مورخان قدیم به واسط
اند، ولی در عصر حاضر مورخان مسیحی حاضر  ل نشدهئی کارھای او قااھمیتی برا

 .)١(»اند که در این خصوص، از روی انصاف سخن بگویند شده

 و انقالِب فرانسه ج انقالِب محمد
نویسد:  می پیغمبری که از نو باید شناخت محمددر کتاب  کونستان ویرژیل گیورگیو

آن موقع در عربستان به راه بیندازد، با توجه در صدد بود که  ]ج [ انقالبی که محمد«
ھر قبیله و اینکه  رؤسای قبایل و توجه به ی  هبه رسوم و شعایر عرب و نفوذ فوق العاد

تر است.  بزرگ )٢(داد، از انقالب فرانسه طایفه یک واحد اجتماعی بزرگ را تشکیل می

                                           
 .٣٥٦، نگرشی بر رویارویی غرب با اسالم -١
فرانسه بر اثر رواج افکار فلسفی و اقتصادی سده ھجدھم برپا شد. مزایایی که اشرف  انقالب کبیر -٢

وحانیون از آنان برخوردار بودند و تحمیالتی که دایمًا از طرف آنان و دولت نسبت به طبقۀ و ر
م تبعیض کامل در تقسیم  ١٧٨٩انگیخت. در سال  شد، خشم افراد طبقۀ اخیر را برمی سوم می

امد. لویی شانزدھم بر اثر  مشاغل سیاسی مشھور بود و دولت از عھدۀ بازرسی امور برنمی
، تصمیم گرفت که مجلس طبقاتی را تشکیل دھد، این مجلس در سال مذکور، مشکالت مالی

منعقد گردید و انقالب از آن سر به درآورد، چه نمایندگان طبقۀ سوم حاضر نشدند ھمچون 
گذشته از اعیان و روحانیان جدا باشند و در مجلس جداگانه رأی خود را بدھند و درخواست 

ور با آنان مجتمعًا یک مجلس تشکیل دھند و در اینصورت کردند که نمایندگان دو طبقۀ مذک
شمارۀ نمایندگان طبقۀ سوم به تنھایی مساوی دو طبقۀ دیگر بود. نمایندگان دو طبقۀ عالی بدین 
امر راضی نبودند. مباحثه در باب این پیشنھاد به کشمکش انجامید و نمایندگان طبقۀ سوم 

ون اساسی ننویسند، پراکنده نشوند. لویی شانزدھم امر به سوگند یاد کردند که تا برای فرانسه قان
ایم و  ما به ارادۀ ملت جمع شده«خطیب فرانسوی گفت: » میرابو«شدن نمایندگان داد و  متفرق

دولت نیز صالح ندانست که با آنان مخالفت کند. بسیاری ». جز با سر نیزه، متفرق نخواھیم شد
رکت با نمایندگان طبقۀ سوم خودداری کردند، ولی از نمایندگان اشراف و روحانیون از ش

» مجلس ملی«نمایندگان طبقۀ اخیر به عنوان اینکه نمایندۀ اکثریت ملت ھستند ھسئت خود را 
نامیدند و مجلس طبقاتی را منحل و اعالم کردند که ھیچ فرد فرانسوی جز به تصویب مجلس 

له به نوشتن قانون اساسی شروع کرد و ملی نباید به دولت مالیات بدھد. مجلس مذکور بالفاص
عنوان مجلس مؤسسان را برای خود برگزید. این مجلس در ظرف دو سال قانون اساسی فرانسه را 

معروف است، کشور فرانسه را دارای حکومت  ١٧٩١تدوین کرد. قانون مزبور که به قانون 
فقط این حق را برای شاه  مشروطه کرد و قوای مقننه، مجریه و قضاییه را از ھم تفکیک کرد و

توانست اجرای قوانین را مدتی به تعویق اندازد. در مقدمۀ قانون اساسی، کلیاتی  قایل شد که می
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ازد، ولی انقالب محمد، انقالِب فرانسه نتوانست در میان فرانسویان مساوات برقرار س
طبقاتی و مادی را  ،در میان مسلمانان مساوات برقرار ساخت و ھرگونه مزیت خانوادگی

 .)١(»از بین برد

                                                                                                       
به نام اعالن حقوق بشر که شامل ازادی، مساوات و حکومت ملی بود گنجانیده شده بود. 

 اسی که بر اثر بنابراین، نمایندگان طبقۀ سوم دو انقالب بزرگ ایجاد کردند: انقالب سی
آن سلطنت استبدادی از میان رفت و نمایندگان ملت در کار حکومت دخالت کردند؛ انقالب 
اجتماعی که در نتیجۀ آن ھمۀ مردم در برابر قانون مساوی شدند و امتیاز طبقات اشراف و 

ی روحانیون از میان رفت. طبعًا این دو انقالب به آسانی صورت نگرفت و زد و خوردھای شدید
ھای  میان طبقات ممتاز و طبقۀ سوم روی داد. گروھی نیز به ممالک خارج سفر کردند و دولت

ھای خارجی کمک  بیگانه را به جنگ با فرانسه برانگیختند. لویی شانزدھم مخفیانه از حکومت
خواست. عاقبت سپاه اتریش به خاک فرانسه روی نھاد، و چون لویی شانزدھم نقشۀ جنگ را  می

رای سرداران اتریش فرستاده بود، فرانسویان شکست خوردند، ولی مردم فرانسه ننگ این قبًال ب
توانستند تحمل کنند، به ویژه اھالی پاریس مجاس را به عزل لویی شانزدھم مجبور  شکت را نمی

ای معروف به کنوانسیون  ساختند. پس از عزل وی، برای تعیین طرز حکومت، مجاس تازه
)Convention( ل شد. این مجاس نخست طرز حکومت جمھوری را در فرانسه، اعالم و تشکی

سپس لویی شانزدھم را به محاکمه جاب و در نھایت اعدام کرد. کنوانسیون مجبور شد با 
کرد، خاموش سازد. این  ھای داخلی را که پی در پی بروز می نیروھای بیگانه بجنگد و شورش

کردن و کشتن کسانی  ه خارج سازد، ابتدا به زندانیمجاس برای اینکه ھمۀ نیروی خود را متوج
ی  ھا ده ماه دوام یافت. این مدت به دوره ریزی ھا داخلی بودند اقدام کرد و این خون که مایۀ فتنه

ھای پیاپی، به کمک  ) معروف است. کنوانسیون با وجود شورشTerreurترس و وحشت (
ای ضمیمۀ کشور خود سازد. عالوه  مین تازهپرستان فرانسوی موفق شد، پس از دو سال سرز وطن

ھا و غیره به عمل آورد. پس  بر این، در داخلۀ کشور نیز اصالحاتی دربارۀ فرھنگ، اوزان و مقیاس
از مجاس کنوانسیون، کشور فرانسه چھار سال دچار اختالل و اغتشاش گردید؛ زیرا مردم به چند 

زاب دیگر غلبه کند و ادارۀ امور را به دست حزب قسمت شده بودند و ھر حزبی سعی داشت بر اح
ترسیدند که انقالب فرانسه  گیرد. درین اثنا، ممالک اروپا ضد حکومت فرانسه اتحاد کردند، چه می

ھا شکست خوردند، ولی عاقبت از  به کشورھای آنان نیز سرایت کند. فرانسویان درین جنگ
آرزوی حکومت نیرومندی را داشتند که ھای داخلی و مخاطرات خارجی به ستوده آمده  اغتشاش

بتواند در داخل کشور امنیت و آسایش را برقرار سازد و مملکت را در برابر بیگانگان محافظت 
کند. این اندیشه با ظھور ناپلئون بناپارت که در ایتالیا و اتریش فتوحات نمایان کرده بود به مرحلۀ 

 .٥/١٨٨/١٨٧عمل رسید. فرھنگ فارسی (متوسط)، 
 .١٦٣-١٦٠؛ محمد پیغمبری که از نو باید شناخت -١
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 همای سعادت
ایرلندی که از  ی هم) درام نویس نابغ١٩٠٥-١٨٥٦( )١(جرج برنارد شاو

نویسی ھمتای  ادب معاصر و در نمایشنامه ی  هھای برجست مشھورترین چھره
گویی و طنز در زبان انگلیسی است، در خصوص  و استاد بذله )١٦١٦-١٥٦٤کسپیر(ش

 گوید: جایگاه اسالم و پیامبر در گذشته و آینده چنین می
من ھمواره برای دین محمد بلندترین جایگاه را قائل ھستم؛ زیرا زندگانی «

عتقدم که دین آور این مرد، تأثیر عجیبی در من به جای نھاده است. بنابراین، م حیرت
او، یگانه دینی است که برای تمام ادوار زندگی بشری مناسب است و قابلیت آن را دارد 

کنم که اروپا در آینده، به دین  بینی می جلب کند. اما من پیشکه ھر نسلی را به خود 
اکنون ھویدا است، زیرا اروپاییان به آن اقبال  محمد گردن خواھد نھاد و آثار آن از ھم

 –نادانی  ی  هتعصب و یا به واسطاند. در قرون وسطا روحانیون دین مسیح، یا بر اثر  کرده
ھای گوناگون و زشتی  اسالم را به رنگ –شود  که ھردو امری ناپسند محسوب می

درآورده و آن را به بدترین شکل معرفی کرده بودند و در واقع روحانیون آن روز، 
این دشمنی باقی بودند و او را دشمن مرگ بر  دشمن محمد و دین او بودند و تا پای

دانستند. من تاریخ زندگی و شخصیت او را از این لحاظ که مرد بزرگ و  مسیح می
ای است، مورد مطالعه قرار دادم و آنچه برایم محقق شد، این است که از دشمنی  نابغه

قدم اگر بشریت بدانیم و معت ی هدھند با مسیح، مبراست. ما باید محمد را نجات
قطع مشکالت آن را بطور  شخصی ھمچون او حکومت امروز جھان را در دست بگیرد،

 –ھا دارد  که جھان کمال احتیاج را به آن –آرامش و سعادت را  ،حل خواھد کرد و صلح
 فراھم خواھد ساخت.

و  کوت، کارالیلنوزدھم شماری از دانشمندان اروپا، ھمچون  ی هدر سدخوشبختانه 
ارزش راستین دین محمد پی بردند و بر اثر آن، تحول عجیبی در اروپا نسبت به  گیبون

اروپا در راه توجه به اسالم  هبه دین اسالم به وجود آمد و موفقیت یافت، اما در این سد
دھد و  شدیدی نسبت به دین محمد از خود نشان می ی  هپیشرفت زیادی کرده و عالق

 ی هعقید ی  هتر برود و به آن معتقد شود و به فایدآینده از این ھم جلو ی هشاید در سد
محمدی، اعتراف و تصدیق کند که برای حل مشکالتش بھترین وسیله باشد؛ و از 

زیادی از  ی هھمین جا باید تصدیق کنید که پیشگویی من بجا بوده و در ھمین وقت عد
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توان گفت:  می که چناناند،  افراد ملت من و شاید اروپاییان، دین محمد را پذیرفته
 .)١(»تحول اروپا و توجھش به اسالم، شروع شده است

 اصالح جامعه
مردم در سراسِر عالم اسالم، اصول «نویسد:  شناس مشھور، می دین جان بایر ناس

کنند. محمد در کردار و  قرآن اخذ می ی هاساسی قوانین اخالقی خود را از سرچشم
و باید گفت که برای آنان یک روش قانونی بسیار کرده  ی هرفتار پیروان خود، اندیش

برقرار فرموده که بسیار واضح و صریح است و به سوی ھدف و مقصود واحدی سیر 
که جایگاه اعراب را از عاَلم بطوری  کند که ھمانا باالبردن سطح اخالق آنان است؛ می

جدال و چند دستگی عشایری قدیم، ترفیع بخشیده و به یک سطح اخوت و برادری 
مرگ،  ی هاز بدو تولد تا لحظ –از زن و مرد  –عام رساند؛ بنابراین، عمل ھر مسلمان 

معطوف به آن ھدف است. احکامی ھم دال بر حرمِت شراب و قمار، نیز قواعدی که در 
باب روابط و مناسباِت جنسی وضع کرده، دستور زندگانی اجتماعی افراد است و مقاِم 

برد و این شارع بزرگ از ھمان بدو تشریع، در زندگانی  اعال باال می ی هزن را به رتب
 .)٢(»پیروان خود تغییری فراوان ایجاد فرمود

 ترین عرب باهوش
م) سیاستمدار، خاورشناس مشھور ١٨٩٥-١٨٠٥( )٣(بارتلمی سنت ھیلیر

ترین  خود باھوش ی همحمد در دور«نویسد:  فرانسوی و مورخ نامی تاریخ اسالمی، می
تر و بردبارتر از ھمه و نسبت به  پرحوصله ،تریِن آنان متدین ،ارترینپرھیزگ ،اعراب

مانند  رفتارتر بود و پایداری آن امپراتوری عظیم و بی تر و خوش دشمنان از ھمه، مھربان
 ای که برپا کرد، فقط بر اثر برتری این پیغمبر بر رجال آن عصر بود و بس. اسالمی

ن فراخواند، یک خیر و برکت بزرگی بود که عموم و اما دینی که آورد و مردم را به آ
 .)٤(»مند شدند ملل به او گرویدند و از آن بھره
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 پیکار با باطل
م) شاعر، ادیب و سیاستمدار فرانسوی که از ١٨٦٩-١٧٩٠( )١(آلفونس المارتین

زندگی محمد با «گوید:  ترین شعرای فرانسه است، می ترین و رمانتیک احساس
ھای ملت خود و در راه  و جھاد و نھضت او بر ضد خرافات و نادانیھای عالی  اندیشه

بروز رسید. او در  ی هتوسعه و نشر مقام رسالت و ایمان به رستگاری و موفقیت به مرحل
 ».ترین گامی در راه باطل برنداشت زندگی، کوچک

 مردی فراتر از همه
طه به خاصیت مقصود تواند بدون احا مرد عادی کجا می« نویسد: می توماس کارالیل

ھای ساختار اجتماع، برای آنان نظام  یا بدون اطالع کافی و کامل از ویژگیخود 
ھا در دنیا باقی بماند و  اجتماعی برپا کند و دینی آَوَرد که بنیادھا و نھادھایش سده

ھا نفوس را تأمین کند؟ مسلمًا اگر قوانین و احکام، با طبیعت ھیأت  سعادت میلیون
 .)٢(»رود ترین مدتی از بین می یابد و در کم موافق نباشد، دوام و ثبات نمیاجتماع، 

 مانند نبوغ بی
ھمچون خود  تردیدی نیست که محمد در اثر نبوغ بی«گوید:  می سرمارک سایکس
اش موفق شد که فکر و عمل را دارا باشد و در اثر ھمین استعداد،  و تعلیمات پر دامنه

و این موضوع، مسلم است که او پیغمبری روشنفکر و  ھمتایی تشکیل دھد کشور بی
 .)٣(»نظیر و داوری عادل بوده است بیقانونگذاری 

 همتا مرد بی
ای بود که در میان بشر ظھور کرد. او مرد  محمد نابغه«گوید:  فرانسوی می ساواری

 ».مانندی بود که زمانه نظیرش را به وجود نخواھد آورد بی
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 ندایی از قلِب طبیعت
 ،صحرا، با قلبی عمیق فرزنداین «نویسد:  خود می تحقیقاتدر کتاب  ماس کارالیلتو

چشمانی سیاه و نافذ و با روح اجتماعی وسیع و پردامنه، ھمه نوع افکاری را با خود به 
طلبی؛ چه روح آرام و بزرگی! او از کسانی بود که جز با شور  ھمراه داشت، غیر از جاه

دارند و طبیعت، آنان را مخلص و صمیمی قرار داده است؛ عشق و حرارت، سر و کاری ن
ھا سیر  کننده و بدعت ھای (شعارھای) گمراه در حالی که دیگران در مسیر فرمول

توانست خودش را  و در عین حال، راضی و خرسند ھم بودند، این مرد نمیکردند  می
 در آن شعارھا بپیچد و محصور کند.

جالل و شکوه، در نظر او روشن و  ،جبروت ،دھشت ی هرمز بزرگ ھستی، با ھم
 درخشید. آشکار می

توانست، آن حقیقت غیر قابل وصف را از او  ای نمی بدعت و گمراھیھیچگونه 
 ».من وجود دارم«گفت:  مکتوم و مستور بدارد و ندای ھمان حقیقت بود که می

ملکوتی و  آنچه را در این زمینه، صداقت و واقعیت نامیدیم، در حقیقت امری است
ای است الھی. کالم چنان مردی، ندایی است مستقیم از قلِب طبیعت؛ مردم باید  جنبه

به آن گوش فرا دھند و اگر به چنان کالمی گوش نسپرند، نباید به ھیچ صدایی اعتنا 
 کنند، زیرا ھمه چیز در برابر آن بسان باد است.

ھا ھزار فکر در ذھن  ارتھا و چه در ضمن زی از دوراِن قدیم، چه در ضمن سیاحت
من چه ھستم؟! این شیء بیکران که در آن «گفت:  می این مرد وجود داشت، او به خود

نامند، چیست؟ زندگی چیست؟! مرگ چیست؟!  کنم و مردم آن را جھان می زندگی می
 ؟!»من باید به چه معتقد باشم؟! من باید چه بکنم

ھای عزلت و انزوا، جوابی به او  انھای مھیِب کوه حرا و کوه سینا و ریگست صخره
عظمت و شکوه و ستارگان درخشانی که بر  ی هدادند. آسمان الجوردی با ھم نمی

رسید. فقط روح  دادند و از ھیچ سو جوابی نمی گری داشتند، جوابی نمی فرازش جلوه
 )١(»داد و بس! این مرد و آنچه از الھامات خدا در آن جای گرفته بود، به او جواب می
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ها تحمل رنج
بر به معنای  محمد بن عبدالله یک رنج«نوشته است:  کونستان ویرژیل گیورگیو

 اند، کودکی و آغاز جوانی رنج برده ی  هواقعی بود. در میان مشاھیری که در دور
پیغمبِر اسالم، در کودکی و جوانی رنج برده  ی هتوان یافت که به انداز را نمیھیچکس 

 .)١(»باشد

 رمز سیاست
حضرت] محمد اعالن «[نویسد:  ایتالیایی میدانشمند نامی  واکستون کوستادکتر 

 ی  هکه مردم به بوت –خداست و مأمور است که دین پاک ابراھیم  ی هکرد که فرستاد می
را اصالح کند. او پرستش خدای یگانه را که ابراھیم بنیانش  –اند  اش سپرده فراموشی

خاتم پیغمبران اینکه  رفت، دوباره زنده کرد و نظر به ن مینھاد و بر اثر مرور زمان از بی
است، بر آنچه که خداوند بر پیغمبران سلف، ھمچون موسی و داود و اشعیا فرود آورد، 
مھر تأیید نھاد و پیشرفتی که در این راه نصیبش شد، دلیل بر یک نیروی شگرف و 

 عظیم بود.
چه  –بزرگ است  ی  هی از فالسفکه یک – دکتر مارکوسکنید که  شما مالحظه می

بیایید با «گوید:  دھد، وقتی که می [حضرت] محمد می ی هبھایی دربار شھادت گران
طرفی و انصاف، حق دین مبین اسالم و پیغمبر بزرگ آن [حضرت] محمد را  کمال بی

ادا کنیم و بھتر این است که موضوع بحث خود را حکومت اسالمی صدر اسالم قرار 
بزرگ و فرمانده و پیشوایش که ھمان پیغمبر  ی  هآن را در دور ی هم و اداردھیم و نظ

خلفای راشدین و بزرگان  ،بزرگوار است، از مدنظر بگذرانیم و ثابت کنیم که صحابه
اسالم از روی کمال دقت و درستی براساس آیینی که [حضرت] محمد آورده بود، 

گروه و حزبی وجود نداشت و حکومت دادند. در صدر اسالم،  وظایف خود را انجام می
ت اجتماع أعموم مسلمانان بود و این حکومت یک ھی ی  هاسالمی در آن روز نمایند

 ی هگفت و نمایند منظم و مشترک بود که به راستی از زبان عموم مسلمانان سخن می
کرد و بر  حقیقی آنان بود. در این حکومت، ھر مسلمانی برادر دینی خود را حمایت می

باشد و عدل و داد  داشته دید که در شادی و اندوه او شرکت ود فرض و واجب میخ
اسالمی منتشر بود که ھر مسلمانی در کمال  ی ه[حضرت] محمد چنان در جامع
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زیست و در زندگانی خوشبخت بود و معتقد بود که در ھرحال،  امنیت و آسایش می
رفته بود؛ زیرا حقیقت و واقعیت مشمول آن عدل است و البته در این اعتقاد به خطا ن

ھمین بود. از دیگر سو مسلمانان صدر اسالم گرفتار سختی و تنگدستی نبودند، زیرا 
مانند، مالیاتی وضع کرد و پرداختش را بر مسلمانان توانگر، فرض  این پیامبر بزرگ و بی

نامیده  »زکات«ھای دین مبین اسالم قرار داد؛ این مالیات  کرد و آن را یکی از پایه
آوری، به بیت المال سپرده و برای انفاق به نیازمندان و بینوایان  شود و پس از جمع می

شود.  شود و بسیار شبیه به مالیاتی است که برای فقرا گرفته می در نظر گرفته می
زکات، یک نوع مالیات دینی محض و یکی از ارکان قوی دین اسالم اینکه  گذشته از

ش اجتماعی عمومی است که از فقرا حمایت و معیشت و شود، یک رو محسوب می
کند و یکی از مزایای دیگرش این است که حقوق فقرا را در  زندگی آنان را تأمین می
ھا در ردیف سایر بندگان خدا  کند و آنان را بسان دیگر انسان ساختار جامعه حفظ می

رتیب، ھیچ فقیری در دارد و به این ت قرار داده و عزت نفس و آبرویشان را پاس می
مند  ھا بھره اسالم، سربار جامعه نخواھد بود و ھمچون دیگران حقوقی دارد که از آن

 شود. می
 ی هچشم ی هسابقه که [حضرت] محمد مقدر کرد، به منزل این نوع مالیات بی

کرد، زیرا مرتبا سھم خود را از بیت  سرشاری بود که نیازھای مسلمان فقیر را تأمین می
که سودش قابل تصور  –ستاند و بدیھی است که از این راه مساعدت بزرگی  می المال

افتادند و  شد و فقرای مسلمانان به ذلت نمی عاید امت [حضرت] محمد می –نیست 
 شدند. زیستند و درمانده و محتاج نمی ھمواره عزیز و گرامی می

ود، با کمال مسلمانان نیز این مالیات شرعی را که در نظرشان فرض و واجب ب
پرداختند و بسیار خشنود بودند که با پرداخت آن، سود  رویی و از روی میل می گشاده

شود و این روش در نوع خود یکی از مزایای  شان می فراوانی عاید برادران فقیر مسلمان
بسیار عالی تاریخ بشری است که افتخارش نصیب [حضرت] محمد شد و با آن ثابت 

یچ تفاوتی بین افراد بشر نیست و ھیچ گروھی بر دیگری برتری کرد که در اسالم، ھ
ندارد و اگر مزیتی برای زکات، قایل شویم، باید اعتراف کنیم که آن مزیت عبارت از این 
است که اسالم، مبتی بر عدل، مساوات و مراعات سود اجتماعی است و این یک مزیت 
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می در جھان، باالترین قوانین و کند قوانین و نظامات اسال است که ثابت میو برتری 
 .)١(»ھاست که از ھرگونه خودخواھی و سودپرستی و مزایای طبقاتی، مبراست نظام

 سرمشق کامل
پیامبر عرب دارای «آورد:  به میان میآل پیامبر چنین   از شخصیت ایده لورد ھیدلی

مھیا اش  اخالقی نیرومند و محکم است و شخصیتی است که در تمامی مراحل زندگی
ای وجود ندارد. و از آن جا که ما به  و برگزیده شده است و در آن ھیچگونه کاستی

مان را برآورده سازد، براین  نمونه و سرمشق کاملی نیاز داریم که تمام احتیاجات
مناسبی برای رفع این نیاز است. وی  ی هاساس، شخصیت پیامبر مقدس اسالم گزین

منشی، شجاعت، اقدام،  بالنده، جوانمردی، بزرگ ی  های است که خرد و اندیش آیینه
شکیبایی، بردباری، آرامش، گذشت، فروتنی، حیا و تمام اخالق اساسی و بنیادِی 

این  ی هکند. ما ھم شخصیت انسان در باالترین شکل را به ما منعکس می ی هسازند
 .)٢(»یابیم می ج آل] پیامبر اسالم ھای روشن در شخصیت [ایده صفات را با رنگ

 دانا به زندگی
م) نویسنده و فیلسوف مشھور فرانسوی که ١٧٧٨-١٧١٢( )٣(ژان ژاک روسو

پیامبر اسالم  ی هاش نقش بسزایی در ظھور انقالب فرانسه داشت، دربار نظریات سیاسی
قرآن! کجایی؟ بیا و دست مرا بگیر و به باغ  ی های محمد! ای آورند«چنین گفته است: 

خواھی ببر! تو اگر ما را میان دریای بال ببری،  ھرجایی که میو صحرا و چمن و به 
 .)٤(»خواھیم آمد؛ زیرا تو حیات و زندگی بسی دانایی

 رهبر بزرگ دینی جهان
م) خاورشناس کانادایی و عصو ھیأت مسیحی در کتاب ١٩٠٠-١٨١٣( زویمردکتر 

ترین  از بزرگتردید، حضرت محمد یکی  بی«نویسد:  خاور زمین و آداب و رسوم آن می
گری قابل تقدیر و  رھبران دینی جھان است و دلیل این مدعا، این است که وی اصالح

                                           
 .٨١ -٧٩؛ نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و محمد -١

 .١٢١؛ علموا اوالدكم حمبة رسول اهللا -٢
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شایسته نیست که ما چیزی را که  ز این روای توانا و متفکری بزرگ بوده است، ا گوینده
نی که او آورده است و ھمچنین آبا این صفات، منافات دارد، به وی نسبت دھیم. قر

 .)١(»دھند و بر این مدعا گواھی میتاریخ قرآن، ھرد

 رفتار با اهل ذمه
 ی  هبرخالف آنچه دربار«نویسد:  م) می١٩٣١-١٨٤١فرانسوی ( گوستاولوبوندکتر 

شود، باید اذعان کرد که با اھل ذمه با حلم و بردباری و حوصله  گفته می ]ج [محمد
 .)٢(»رفتار کرده است

 ها پاک از پلیدی
ذات محمد در تمام «گوید:  ان انگلیسی است، میکه از دانشمند جون اورکس

 .)٣(»ای آلوده نشده است عمرش، به ھیچ پلیدی

 فضایل محمدی
مبین آن » محمدی«خصایل و مکارم اخالقی و معنوی «گوید:  می فریتیوف شوآن

فردی نیست؛ مکارم  ی  هزندگی اولیای مسلمان، منحصر به جنب ی  هاست که شیو
ھاست که پیروان آیین زندگی او  وجود ندارد؛ پس ھمین ج دیگری جز فضایل محمد

ھاست که پیامبر در میاِن امِت خود زنده  توانند تکرارش کنند و از طریق ھمین می
 )٤(در یکی از احادیث آمده استکه  چنانساختن سنتی نیکو،  مرسوم یاست و حت

                                           
 .٣٧ھمان،  -١
 .٦٩؛ نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و محمد -٢
 .٧٢ھمان،  -٣
کند که ایشان فرمودند: کسی که روشی نیکو را  روایت می ج از پیامبر س جریر بن عبدالله -٤

ن عمل شود، پاداش آن عمل و ھمچنین مانند پاداش کسی مرسوم سازد که پس از وی نیز، بدا
(حدیث  مسندشود. این حدیث را امام احمد در  که به آن عمل کرده است به وی داده می

) و طبرانی ٥١٢) و دارمی (حدیث ٨٠٥) و ُحمیدی (حدیث ٢٠٣) و ابن ماجه (حدیث ١٩٢٠٠
 اند. (مؤلف) ) روایت کرده٢٣١٢در المعجم الکبیر (حدیث 
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ل پاداش] عملی پسندیده است و ھرکه چنین سنتی پی بنھد، پاداش [آن سنت و مث
 .)١(»کند کسی را خواھد یافت که به آن عمل می

 پیوند ناگسستنی
م) استاد تاریخ اسالمی دانشگاه علیگره ١٩١٦(متولد  )٢(اسمیت ویلفرد کنت ول

مسلمانان، «نویسد:  یس سابق دانشگاه مک گیل مونتریال کانادا مییھند و ر
ھای  و نشریات انکارآمیز و انجمنشمارند؛ منکران خدا  را جایز میکردن بر الله  اعتراض

غیرت تند و آتشین  یادب نسبت به محمد حت ی هعقلیون در دنیا ھستند؛ اما اسائ
 .)٣(»ھای امت مسلمان را برخواھد انگیخت ترین بخش آزادمنش

 انقالب مقدس
مشھور فرانسوی، نوشته  ی  هم) شاعر و نویسند١٨٦٩-١٧٩٠( آلفونس المارتین

نتوانسته است ھمچون پیغمبر اسالم، در آن مدت خیلی کم، ھیچ پیغمبری «است: 
عمل درآورد؛ زیرا ھنوز دو  ی  هچنان مقدس و طوالنی و پراھمیت، به مرحل انقالبی آن

 ی هسده از آغاز کارش نگذشته بود که دینش نضج گرفت. و اول بار در سه ناحی
 ،مصر ،ھند غربی ،توحید، در سواحل رود سیحون ی هکلم ی هعربستان و سپس در سای

 ،بخشی از خاک فرانسه ،بیشتر جزایر مدیترانه ،تمام آفریقای شمالی ،حبشه (اتیوپی)
 .)٤(»سرزمین اسپانیا گسترش یافت ی  هقسمت عمد

 حکیم بزرگوار
محمد کسی است که تمدنی بنیان نھاد « نویسد: مسیحی لبنانی می حنا خیرالله

تمام  ی همورد احترام و پسند و تعظیم فالسفکه چشِم عالم را خیره ساخت و ھنوز ھم 
ترین قوانین را برای زناشویی و جنگ وضع کرد و قانونگذاران  جھان است. مقدس

جھان و مصلحین عالم ھمواره از تعالیم او بھره گرفته و برای وضع قوانین و نظامات، از 

                                           
 .محمد، رسول خدا -١
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ی یونان و غیر جویند. با این بیان، فالسفه و حکما این دین سھل و ساده استمداد می
 )١(»عرب، برابری کنند؟! ی  هتوانند با این حکیم بزرگوار و بلندمرتب یونان، کجا می

 ج صدق محمد
نخستین « نویسد: می اسالمفرانسوی در کتابی به نام  کنت ھانری دوکاستری

موضوعی که بحث در آن شروع شده، صدِق محمد در ادعای پیغمبری است و برای 
ش از این احتیاجی نداریم که ثابت کنیم که خود او به صدق اثبات این مدعا بی

پیغمبری و حقیقت نبوت خود معتقد بوده است و اما غرض از این پیامبری، این بود که 
پرستیدند، پرستش خدای یگانه را برقرار  اش می ھایی که قبیله به جای پرستش بت

 .)٢(»کند

 استعداد سیاسی
محمد دارای ذوق و «نویسد:  ر کتاب خود میم) د١٩٤٤(تولد  کارن آرمسترانگ

او شرایط داخلی زندگی آنان [اعراب] را به کلی  استعداد سیاسی بسیار باالیی بود.
ای،  ھای قبیله حاصل و پراکندگی ھای بی متحول ساخت و ضمن رھایی از خشونت

و ھویت جدیدی برای قوم عرب ایجاد کرد. حال آنان فرھنگ اصیل خود را باز یافته 
ای دست یافتند که ظرف یکصد سال،  تحت رھنمودھای او به چنان خودباوری

 .)٣(»امپراتوری عرب از جبل الطارق تا ھیمالیا وسعت یافت

 ای از قلب دنیا خمیره
حضرت محمد، وحی آسمانی است و  ی هکلمات حکیمان« گوید: می توماس کارالیل

قلب دنیا. وجود چنین شخصی  اش از ای است از حقایق اصیل، و خمیره وجودش قطعه
ترین برھان ساطع برای وجود آفریدگار است و علم و  دلیل متقن و محکمباالترین 

کند و بر تمام بشر از  چنین وجودی تراوش می )٤(عرفان و حکمت و فضیلت، از دماغ
ایشان بھره بگیرد و از ھر  ی هالمنفع عام ی هتر است که از کلمات حکیمان ھرچیز الزم

                                           
 .٧١؛ نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و محمد -١
 .١٦٢ھمان،  -٢
 .٥٥؛ نامۀ پیامبر اسالم زندگی -٣
 مغز. -٤



 ٥٧  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

شود که شخصی تابع امیال و جویای سلطنت و  و اندرز پیغمبر اسالم معلوم می حکمت
 .)١(»جاه دنیوی نبوده و رسالتش مسلمًا حق و آسمانی است

 ج ضبط و تدوین گفتار پیامبر
محمد نخستین پیغمبری است که تمام گفتارھایش «گوید:  می کارل مارکسدکتر 

توان به مقام و منزلت  مین جا میپس از رحلتش ضبط و تدوین شده است و از ھ
ای از  ممتازی که به دست آورده، پی برد و دریافت که احادیث و اقوالش از چه پایه

که: مبعوث شد تا  است صحت و دقت برخوردار است و حقیقت غیر قابل انکار این
رسالت ھا بود، برای عالم بیاورد و بنابراین،  مافوق آن و ھا رسالت ی  هرسالتی را که عصار

او دستور ثابتی برای عالم است و آنچه که محمد آورده، یا گفته است، با ذوق و فھم 
 .)٢(»امروزی موافق است

 روشنفکر
ترین  راجع به این گفتار و ادعای محمد، کوچک«گوید:  فرانسوی می مسیو درمنگام

بود و  تا پایان عمر به درستی مأموریت و رسالت خود معتقدتردیدی باقی نیست؛ زیرا 
 دانست که برای تحقق این مھم قیام کند. بر خود واجب می

سرگذشت زندگی او مانع از این است که به این مرد خدا و ملھم از غیب و روشنفکر 
 .)٣(»و صاحب ذھنی عالی، بسان یک بیمار بنگریم

 آیین مقدس
دین محمد از نخستین «دارد:  که از مورخان بزرگ است، اظھار می ریتیندکتر 

ساعات ظھور خود و در زمان صاحب دعوت، ثابت کرد که دینی ھمگانی است؛ عقول 
که برای ھر نژادی  –بشری در ھر پایه از مدنیت ھم که باشد، از این آیین مقدس 

 .)٤(»نیاز نیست بی –مناسب و با ھر عقلی نیز موافق است 

                                           
 .٣٦ -٣٥؛ اسالم از دیدگاه دانشمندان غرب -١
 .١٦٤؛ دان جھان دربارۀ قرآن و محمدنظریات دانشمن -٢
 .١٦٣ -١٦٢ھمان،  -٣
 .٧٢ھمان،  -٤
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 نظیر تاریخ شخصیت بی
شناس و  خاورشناس، باستانم) ١٩١٣-١٨٥٤( )١(استانلی لین پول انگلیسی

ھا و سخنان مختصری پیغمبر اسالم (اقوال  خطابهکتاب  ی همشھور در مقدم نگار تاریخ
از لحاظ قدرت «نویسد:  م در لندن چاپ شده، چنین می ١٨٨٢سال که به  محمد)

اندیشه و علو فکر و زیبایی و صفای احساس، دارای موھبت خاصی بود. از بیمار عیادت 
اش را  پذیرفت. جامه دعوت ھر غالمی را برای شام میکرد.  ای را تشییع می هو ھر جناز

اش را شخصًا انجام  دوشید و کارھای خانه زد، بزھایش را خودش می خودش رفو می
کرد وقتی که با کسی دست  خالصه نقل میبطور  ھای گذشتگان را داد. گفته می
کشید و برای کسانی که  نمی داد، ھیچگاه زودتر از طرف مقابل دستش را عقب می

زیستند، باوفاترین حامی بود؛ در محاوره،  اش می تحت حمایت و سرپرستی
 تر بود. تر و مطلوب ھایش از ھرکسی شیرین صحبت

گذاشت و ھرکس که به او نزدیک  دید، خود به خود به او احترام می ھرکه او را می
گفت: نه  اش چنین می ده، دربارهداشت. ھرکه او را دی شد، او را به شدت دوست می می

به سکوت و ھیچکس  ام. تر از آن تاریخ و نه بعد از آن، کسی را ھمچون او ندیده پیش
گشود، با استحکام و متانت و  حرفی او دیده نشده است و ھرگاه لب به سخن می کم

 .)٢(»توانست فراموشش کند گفت، ھیچ وقت کسی نمی حزم بود. آنچه را که می

 عنوی جامعهمشاوره م
 اند: نوشته سیمای اسالمدر کتاب  )٤(ساچیکو موراتاو  )٣(ویلیام چیتیک

در مقام پیامبر، حاکم، قاضی و مشاور معنوی کل جامعه قرار داشت،  ]ج [محمد«
و براین اساس از یک سو محل دریافت پیام الھی بود و از دیگر سو، در مورد اھداف 

کرد و بر مسند قضاوت و رفع  م صادر میاسالمی حک ی هسیاسی و اجتماعی جامع
منازعات و مرافعات اجتماعی قرار داشت و به صدور دستور تنبیه و مجازات متخلفین 

پرداخت و باالخره طرف مشورت افراد  از احکام خداوند و یا عفو و گذشت آنان می
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 .)١(»ترشدن به خداوند متعال بود جامعه در کوشش جھت نزدیک

 الهی ی همکاشف
 ی هھنوز ھم در دیانت راستین اسالمی، بازتاب آن مکاشف« نویسد: می ان فوکیوھ

ربانی را که ھزار و سیصد سال پیش به محمد بن عبدالله نیرو داد تا  ی هالھی و مشاھد
 .)٢(»بینم گام پیش نھد و خداوند و روز داوری را بر خلق موعظه کند، می

 مانند یکسانی بی
از حضرت محمد، تقلید از اعمال و افعال پیامبر اسالم  تقلید«گوید:  می آرماندابل

تقلید از مسیح، تقلید از مصایب مسیح است و بر اثر ھمین تقلید از آنکه  است، حال
ھا از طریق احادیث است که زندگی اجتماعی  اعمال و افعال حضرت محمد و انتقال آن

گوشه و کنار جھان اسالم مانندی یافته است و کسانی را که به  مسلمانان یکسانِی بی
 .)٣(»اند، به تحسین وا داشته است سفر کرده

 ج تقلید از محمد
ھمین آرمان تقلید از « نویسد: شناس معاصر می ، اسالمآنه ماری شیملپروفسور 

ه یکسانی کردار بخشیده محمد است که از مراکش تا اندونزی به مسلمانان این انداز
د که ھنگام ورود به منزلی چگونه رفتار کند، کدام دان ھرجا که باشد، می است؛ ھرکس
نشینی از چه بپرھیزد، چگونه غذا بخورد و  آمیز را به کار ببرد، در ھم عبارت تعارف

اند  ھا پرورش یافته ھاست که براساس این شیوه چگونه سفر کند. کودکان مسلمان سده
رھنگ تکنولوژیکی امروز از و تنھا در این اواخر بود که این دنیای سنتی بر اثر ھجوم ف

 .)٤(»ھم پاشید

                                           
 .٢٧؛ سیمای اسالم -١
 .٩٨؛ محمد، رسول خدا -٢
 ھمان. -٣
 .٩٧ھمان،  -٤
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 بشری ی هنابغ
اگر بزرگی ھدف، کمی «گوید:  فرانسوی می ی هشاعر و نویسند آلفونس المارتین

بشری مقیاس بگیریم، در تاریخ، نظیری  ی هوسایل و عظمت نتیجه را برای یک نابغ
ھا،  وریتوان یافت. وی در ثلث اراضی مسکون، امپرات ھمچون: حضرت محمد نمی

ھای عظیم بشری را به حرکت درآورد و بیشتر و  ھا و توده ھا، قوانین، خاندان ارتش
 .)١(»ھا را به حرکت درآورد ھا، عقاید و روان ھا، اندیشه تر از آن، این است که عقل عظیم

 آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری
و مردانگی رسیده د در این ھنگام، محمد به اوج رش«نویسد:  می جان دیون پورت

بود؛ صورتی داشت آمرانه و اندامی موقر و باشکوه، قیافه و سیمایی گشاده و منظم، 
ھایی ھمچون  ترکیب و دندان چشمانی سیاه و نافذ، بینی قلمی و کشیده، دھانی خوش

ھایی قرمز، حاکی از کمال سالمت مزاج. صنعت و زیبایی آفرینش، به  مروارید، گونه
بلوط نیز اضافه  ی های از رنگ میو جلوهطبیعی و مشکی انبوه وی،  موی سر و صورت

کرد، مسحور تبسم ملیح و گیرا و به ویژه صدای موقر  کرده بود. ھرکه با او صحبت می
حرکات دلنشین توأم با محبت و مجذوب صفای اخالق و  ی هو موزون وی و شیفت

ھی در او آشکار بود. دارای شد. امتیازات و استعداد عالی فرماند میصراحت گفتارش 
ای داشت وسیع و قوی، نیروی  حس سرعت انتقال و سرعت اقدام و عمل بود. حافظه

قضاوتی داشت روشن و عمیق و  ی هداشت محکم و پر از جرأت و قوادراک و تصوری 
 نظیر. شجاعتی داشت بی

ودشان نگرند یا او را نزد خ تشکیک می ی هآنانی که در صدق مدعایش به دیدباور 
ای در کار است و آن اصرار و  پندارند، ھرچه ھست، باشد؛ لیکن نکته محکوم می

پافشاری این مرد در تعقیب ھدف بزرگی است که در زندگی خودش آن را نصب العین 
خویش ساخته و در انجام آن، چنان استقامت و حوصله نشان داده است! و ھمین نکته 

 کند. سین میاست که ھمه را وادار به تمجید و تح

                                           
 .١٨؛ دانشمندان غرب اسالم از دیدگاه -١



 ٦١  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

ھای عربی را در  ترین لھجه اش افزوده بود، این بود که ناب بر فصاحت طبیعیآنچه 
برد، و این امتیاز در فصاحت و بالغت مسحورکننده، به او زینت  محاوره به کار می

 .)١(»دیگری بخشیده بود

 صبر و استقامت
ب و بدیع و عجی ی   هیک جنب ج در [حضرت] محمد« گوید: می استانلی لین پول

کند و به راستی مردی  مانندی ھست که ھرکس را وادار به قدردانی و ستایش می بی
که تنھا و بدون یاور برای دعوت به خدای یگانه، قیام کرد و در راه خدا و پیشرفت این 

ھای متمادی اذیت و آزار به جان خرید و در برابر گروه مشرکانی که برای  دعوت، سال
بردن آن فکر  جستند و برای از بین ای سود می با او از ھر وسیلهمقاومت و دشمنی 

گونه تقدیر و تمجید است.  کردند، استوار و محکم ایستاد، سزاوار ھمه اقدامات جدی می
بینیم که در تمام مدت زندگانی خود، با  با تمام عظمتی که در این شخص ھست می

به کودکان مھربان بود و ھیچگاه کرد. نسبت  شان را رھا نمی دوستان مصافحه و دست
شان  زد و تشویق ایستاد و به رویشان لبخند می میاینکه  گذشت، مگر از کنارشان نمی

 ج کرد. نسبت به ھمه متواضع بود و در حقیقت، مزایایی که در [حضرت] محمد می
کند و به جای آن، سطوری از تقدیر و  آن شخص باطل می ی هبود، ھر انتقادی را دربار

 .)٢(»گذارد تایش باقی میس

 فروتنی و سادگی
مانندی بود  از عقول بزرگ و بی ]ج [ عقل محمد«آمریکایی گفته است:  سرفلکد

آورد و با ھمان عقل بزرگ بود که از این امور اطالع  وجود میتر آنان را به  که زمانه، کم
و در معامالت داد  کامل داشت و با یک نگاه سطحی به کنه امور پی برده و تشخیص می

داد و با دوست و آشنا و فقیر  نظیری به خرج می خصوصی، گذشت و عدل و انصاف بی
 ».کرد و غنی و ضعیف و قوی، با مساوات و انصاف رفتار می

ھا، ھرگز حس خودخواھی و غرور را در [حضرت]  ھا و پیروزی تمام این پیشرفت
آن شد،  شخصی مؤثر واقع میمحمد بیدار نکرد و اگر در او نیز ھمچون ما، اغراض 

                                           
 .١٦ -١٥؛ عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن -١
 .١١٥... نظریات دانشمندان جھان -٢



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٦٢

شد اما  ھنگام که به منتھا درجه عظمت رسید، در رفتار و اخالقش تغییر حاصل می
بینیم که در آن وقت نیز در رفتار و کردارش تفاوتی حاصل نشد و ھمچون گذشته  می

دید، خشمگین  شد، بیش از اندازه احترام می باقی ماند و اگر در مجلسی که وارد می
آمد و از ھرسو مال  ز غنایم جنگی و سایر عایدات، ثروت زیادی به دستش میشد. ا می

که  چنانکرد،  رسید، اما تمام آن را صرف نشر دعوت و ھمراھی با فقرا می به او می
اش خالی بود و در ھنگام سختی و گرفتاری، ھمواره به  ھمیشه و یا اغلب، خزانه

سعادت  ی هامیدوار بود و ھمان را مایاو  رحمت خداوندی اعتماد داشت و به بخشایش
 .)١(»دانست در زندگی آن جھان می

 تحول در شرق
اش،  حضرت] محمد با نیروی شخصیت فوق العاده«[ نوشته است: )٢(جیمس میکنر

ھای  ھای خویش بت زندگی در عربستان و سراسر شرق را دگرگون ساخت و با دست
د که فقط به خدای واحد اختصاص گذاری کر قدیمی را درھم کوبید و مذھبی پایه

ھا  ھای باطل عربستان بر دست و پای آن که سنتاو زنان را از زنجیر اسارتی  .)٣(داشت
بسته بود، نجات داد و به مقام واالیی رساند و عدالت اجتماعی را ترویج و تبلیغ کرد. 

کنند،  مسلمانان این اتھام نویسندگان مسیحی که اسالم را مذھب ھوسرانی معرفی می
خواران، الکل را ممنوع  دانند. اسالم در میان مشروب آمیز و مسخره می اتھامی طعنه

مسلمانان واقعی از نوشیدن مشروبات الکلی پرھیز  ی که امروزه ھمهبطوری  ساخت،
کنند. در میان مردم تنبل، نماز را پنج بار در روز مقرر ساخت. و در میان ملتی که  می

گذاری کرد  ھای رنگین ارزش فراوانی قائل بود، روزه را پایه فرهدادن و س برای ضیافت
له زنان (و أکه مدت آن یک ماه است. نویسندگان غربی اساس اتھامات خود را بر مس

شمار  اند. در حالی که قبل از محمد، مردم به گرفتن زنان بی تعدد زوجات) قرار داده
آشکارا  )٤(زن محدود ساخت و قرآن شدند و او آنان را فقط به داشتن چھار تشویق می

                                           
 .١٧٦ -١٧٥ھمان،  -١



 ٦٣  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

تر  کند که شوھران اگر قادر به برقراری عدالت کامل میان دو زن یا بیش بیان می
 ».نیستند، نباید بیش از یک زن بگیرند

 معیارهای اخالقی
معیارھای «نویسد:  می محمد، رسول خدادر کتابش به نام  آنه ماری شیملپروفسور 

 ی های را دارد که ھم ھمان روحیه ی هما رسیده است، رایح ای که از پیامبر به اخالقی
 .)١(»اند... رھبران بزرگ ادیان آسمانی به پیروان خود تعلیم داده

 نهضت اجتماعی و اقتصادی
ای که محمد  نھضت اجتماعی و اقتصادی«نویسد:  می کونستان ویرژیل گیورگیو

نیم سده از ھجرت نگذشته پیشوایش شد، چنان اعراب را به حرکت درآورد که ھنوز 
را به قلمرو اسالم بود که سه امپراتوری با عظمت دنیای قدیم (ایران، مصر و سوریه) 

 آن کشورھا را مسلمان کردند. ی هافزودند و سکن
توان یافت که با این سرعت، توسعه یافته باشد و اگر  در جھان ھیچ دینی نمی

 کرد. عت گسترش پیدا نمیقوانین محمد فقط مذھبی بود، اسالم با آن سر
اش  آنچه سبب شد که اسالم با آن سرعت پیش برود، نھضت اجتماعی و اقتصادی

شود که پنداری، امروز آن اصل را به  ت اجتماعی محمد، اصلی دیده میضبود. در نھ
 .)٢(»آورند که عبارت است از: وحدت نوع بشر زبان می

 غروب آفتاب رسالت
زیاد، در  ی هی از خاورشناسان با کمال اھتمام و عالقشمار زیاد« نویسد: می دوزی

صدد تحقیق در خصوص موقعیت اھل مدینه خصوصًا و اعراب عمومًا برآمده و 
خواھند بدانند در آن ھنگام که خبر مھیب فوت [حضرت] محمد در سراسر جزیرة  می

به جای دار کرد، چه تأثیری در آنان  ھای مسلمانان را جریحه العرب شایع شد و دل
اش  وسیلهه گذاشت؟ آیا واقعًا محمد درگذشت؟ آیا مردی ھمچون او را که خداوند ب

ھای متفرق را متحد کند و تعدد مذاھب را از  ملتی را زنده کند و از نو بسازد و دسته
صب به عبین ببرد و محیط اخالقی را در این سرزمین جھالت و در میان این اقوام مت

                                           
 .٩٦؛ محمد، رسول خدا -١
 .٦٩ -٦٨؛ باید شناخت محمد پیغمبری که از نو -٢



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٦٤

 ی هک در دل جای خواھد داد و ھمچون سایر مردم در سینآن درجه باال ببرد، خا
 زمین پنھان خواھد شد؟!

بزرگی بود که در شھر مدینه، در محل ھجرت پیغمبر و  ی هبه راستی چه واقع
ھا خون شود و  پایتخت اسالمی واقع شد؟ جا دارد که برای این پیش آمد بزرگ، دل

ھا در  این ھمان محمد است که سال ھا برود و عقول را متزلزل سازد. خواب از دیده
در آنان کرده و با  شھر مدینه زیسته و با مردم آن معاشر بوده و ھمچون آنان زندگی می

و پندشان داده و از عذاب خداوندی  همجالس رفت و آمد داشته و با آنان نماز گزارد
از نفاق و  شان الفت و یگانگی برقرار ساخته و شان داده و نصیحت کرده و در میان بیم

شان کرده است. آنان نیز از تمام شئون و کردارش باخبر بودند و از  کارھای زشت نھی
اش امری بر ایشان مجھول نبود و به رفتار نیک و اخالق و فضایل  سادگی زندگانی

دادند و به  اش واقف و به محبتش دلگرم بودند و به نصایح و اوامرش گوش فرا می ذاتی
اد داشتند و به راستِی گفتار او و آنچه از جانب خدا بر او نازل عدل و انصافش اعتم

 )١(»شد، ایمان داشتند می

 ج پشتیبانی از پیامبر
روح اسالم از [حضرت] محمد به مسلمانان و «نویسد:  آمریکایی می ماکس

ود که پیغمبر را در آن ھنگام راھنمایان صالح سرایت کرد و ھمین روح قوی و پاک ب
افرش در صدد قتل و آزارش بودند، به ھجرت از مکه به مدینه داللت که دشمنان ک

به ھجرت او از مکه بسنده نکرده و در مسیر کرد و شگفت در این است که دشمنانش 
 )٢(کنندھجرت به تعقیبش پرداختند و منزلش را به محاصره درآوردند تا دستگیرش 

ا داشت که با اتکا به خداوند و ای که در ژرفای قلبش جای داشت، او را و ولی روح قوی
کرد و خود را به صحرا  ، از این فرصت استفاده)٣(به ھنگامی که خواب بر آنان غلبه کرد

 که در آنجا بود، مخفی شد. )٤(رساند و در غاری

                                           
 .٩٤ -٩٣، نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و محمد -١
ای جوانی را  بلکه آنان قصد داشتند که پیامبر را به قتل برسانند، به ھمین جھت از ھر قبیله -٢

 برگزیدند، ھمگی شبانه بر پیامبر حمله برند و ایشان را به قتل برسانند.
فت و بر سر آنان افشاند و ُنه آیۀ نخست سورۀ یاسین را خواند و از رسول خدا مشتی خاک برگر -٣

 را ندیدند. ج ھای آنان پرده کشید که پیامبر خانه خارج شد، خدا بر چشم
 مشھور است.» غار ثور«این غار به  -٤



 ٦٥  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

داد، بلکه باید اقرار کرد که اسالم و نیروی  نباید پنداشت که آن غار او را نجات می
را برانگیخت که بر دِر غار، آشیانه مل نجاتش شد و کبوتری ایمان، عا ی همعنوی و قو

دشمنان بسازد و تخم بگزارد (معروف است که عنکبوت بر دِر غار تنیده بود) و چون 
ھوشی و خواب به خود آمدند و تا ھمان غار ردش را دنبال  پس از [رفتن] پیغمبر، از بی

در آن غار  ج ممکن نیست پیغمبر کردند، در آنجا مردد ماندند؛ زیرا معتقد بودند که
 باشد.

اینک ھرکه در صدد است به وحدانیت خداوند ایمان بیاورد، خوب است بدون ھیچ 
ش عاجزند، مشاھده کند و ببیند نھای مجرد از دید تکلفی دست خداوندی را که چشم

ی کند و به ویژه به این نکته دقت کند که چگونه زندگان که چگونه کاینات را اداره می
از دست  –که مأمور حمایت وی شد  –پیغمبر فقط بر اثر یک پرنده و چند تار عنکبوت 

دشمنان ایمن ماند و البته این عمل با دست خداوند که از دیدگان مخفی است انجام 
 .)١(»گرفت

 ترین شخصیت تاریخ برجسته
ای ھ که دارای چھار دکترا در رشته ، دانشمند معاصر آمریکاییمایکل ھارتدکتر 

یس علمی تطبیق علوم با علوم فضایی یشناسی و ر ریاضیات، حقوق، فیزیک و آسمان
وی در این کتاب به معرفی  منتشر کرده است. صدآمریکا است، اخیرًا کتابی با عنوان 

نان را به ترتیب آتاریخ بشریت پرداخته و توضیح داده که  ی هیکصد شخصیت برجست
لی که این دانشمند مسیحی، نام حضرت شان معرفی کرده است. در حا اھمیت
را در ردیف شانزدھم گنجانده، در  ÷ را در ردیف سه و حضرت موسی ÷ عیسی

پرداخته و در مقدمه یادآور  ج معرض نخستین شخصیت کتابش به حضرت محمد
او تنھا شخصیتی زده نشوند، زیرا به نظر  که خوانندگانش از این اقدام شگفت است شده

شئون دینی و ھم شئون دنیایی، باالترین موفقیت و پیروزی را در  ی هکه ھم در حوز
شخصیت پیامبر اسالم و تأثیر ژرف وی  ی هوی دربار .)٢(تاریخ کسب کرده محمد است
یگانه انسان در طول تاریخ است که  ]ج [ محمد«نویسد:  بر فرھنگ و تمدن بشری می

ت. وی مردمان را به اسالم فرا دینی و دنیوی به پیروزی کامل دست یاف ی هدر گستر
                                           

 .١١٧ -١١٦ھمان،  -١
 .٣٨؛ اندیشه تقریب -٢
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اش] به  انتشار داد و [بر اثر نبوغ خدادادیھا  ترین آیین خواند و این دین را بسان بزرگ
گذشت چھارده سده از بزرگ سیاسی، نظامی و دینی تبدیل شد و با وجود  ی هفرماند

مان وفات وی، ھنوز ھم اثرش تازه و زنده است. وی به ھمراه کسانی که به دعوتش ای
آوردند، توانست امپراتوری پھناوری که از مرزھای ھند تا اقیانوس اطلس امتداد دارد، 

ای است که از آغاز تاریخ تا به امروز، در دنیا  ترین امپراتوری را بنیان افکند و این بزرگ
شدند، دین  استقرار یافته و حکومت کرده است. مسلمانان در ھر شھری که وارد می

ھای اسالم  دادند و پیامبر خدا نخستین و یگانه شخصیتی است که پایه یاسالم را نشر م
ھا در  و اصول شریعت و رفتارھای اجتماعی و اخالقی و اصول برخورد و تعامل انسان

زندگی دینی خویش را، بنیان و استوار ساخت، ھمچنین قرآن [از جانب خدا] بر وی 
نیوی و اخروی خود بدان نیاز داشتند نازل شد که مسلمانان تمام آنچه که در مسائل د

 .)١(»را در آن یافتند

 سرمشق اخالق
] در کل رفتاری آرام و ج حضرت محمد«[ نویسد: می واشنگتن ایروینگ

شد، موقر  نواخت داشت و با وجود لبخند دلنشینی که ھمواره در سیمایش دیده می یک
ان و التھاب، جر لحظات پرھیاش سرخ بود و د ، چھره و سنگین بود. در مقایسه با اعراب

ماورای طبیعی «شد که اصحابش آن را به عنوان نور  ای از نور بر گرد آن دیده می ھاله
ستودند، نیروی تعقلش بدون تردید فوق العاده بود. وی درکی سریع،  می» پیامبری

ای قوی، تصوری زنده و مبتکرانه داشت. در غذای خود پرھیزکار و معتدل بود و  حافظه
شد. او ھرگز خود را به بزرگی و جالِل زاییده از  رای روزه، اھمیت زیادی قایل میب

پایبند نکرد و این سادگی در پوشیدن  –تفاخر افراد فرومایه است  ی هکه وسیل –لباس
ارزشی  بی ی هتوجھی واقعی او به امتیازی که از چنین وسیل لباس، چیزی نبود جز بی

 شود. حاصل می
یکسان با دوستان بطور  عدالت را در نظر داشت و ی هانه، جنبدر برخورد دوست

کرد. مردم به شدت  نزدیک و افراد بیگانه، ثروتمند و فقیر، نیرومند و ضعیف رفتار می
آنان مھربان بود و با  ی هبه او، به عنوان یک رھبر عالقه داشتند، زیرا نسبت به ھم

اش ھیچگونه غروری  ھای نظامی زیداد. پیرو ھایشان گوش فرا می حوصله به درد دل
                                           

 .١٢٢ -١٢١؛ والدكم حمبة رسول اهللاأعلموا  -١
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ھا دستاورد مقاصِد خودخواھانه بودند، طبعًا  در او به وجود نیاورد، در حالی که اگر آن
 چنان عوارضی به دنبال داشتند.

 ی هدر زمانی که کامًال از لحاظ ظاھری نیز نیرومند شده بود، ھمچنان رفتار ساد
آرمانش ایجاد یک حکومت جھانی قدرتی را حفظ کرده بود. و  روزھای ضعف و بی

ھای  ق و برق مبتنی بر ایمان بود، ھمچون حکومتی که در زمان خودش با دسترز بی
 .)١(»او تحقق یافت و بالنده شد...

 فرد واالرتبه
ترین  ترین و واالمقام پیامبر اسالم یکی از بزرگ«نویسد:  می استانلی لین پول

ھای  ای از وحی ن قرآن است که مجموعهھای تاریخ جھان است و کتابش ھما شخصیت
الھی و شاھکار زبان عربی است و بر مبنا و اساس این کتاب، فرھنگ و تمدنی به وجود 

 آمد که مغرب زمین ھم به آن مدیون است.
پیامبر اسالم مردی بسیار شجاع بود و در ضمن تواضع، ایمانی بس قوی داشت و 

گرفت و در  خواند و بسیار روزه می نماز میدانست. او بسیار  خدا می ی هخود را بند
 .)٢(»ھرحال، عادل و منصف و نسبت به ھمه، مھربان و با محبت بود

 ها محبوب دل
پذیرایی شد  بمحمد با کمال اشتیاق و احترام در یثر«نویسد:  می جان دیوت پورت

دادند.  تغییر» مدینة النبی«و اھالی این شھر به افتخار او نام قدیمی شھرشان را به 
جا بر درخت نخلی  محمد در مدینه زمام امور و نظم شھر را به دست گرفت و در ھمان

تاخت و چنان در  پرستی ملتش می زینتی تکیه زد و بر بت و گاھی بر منبر ساده و بی
دمید که چه در میدان جنگ و  شنوندگان خویش روح غیرت و ارادت و فداکاری می

رفتند، مجبور بودند  بدانجا میمسافرانی که از مکه  ھای شھر، چه در بیرون دروازه
اعتراف کنند که این مرد از سالطین ایران یا قیصر روم بیشتر مورد احترام و تکریم 

 .)٣(»کردند مردم است. جمعیت، فرمان او را بیشتر و بھتر اطاعت می

                                           
 .١٧ -١٦؛ و شخصیت حضرت محمدسیرت  -١
 .٢٥؛ اسالم از دیدگاه دانشمندان غرب -٢
 .٤٣؛ عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن -٣
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 دل سرشار از مهر
پیروان خود دید، برای  اطاعتی که محمد از یاران و«گوید:  می دکتر گوستاولوبون

ھمچون و  ھیچ فاتح و پادشاه و فرماندھی میسر نشد. او اخالقی متعالی و حکمتی بی
 .)١(»دلی سرشار از مھر و رحمت داشت

 رفتار با مسیحیان
رفتار و عادل و مھربان و  محمد] با مسیحیان خوش«[نویسد:  می حنا خیرالله

با آنان مدارا کنند و بھترین رفتار را با  کرد که منصف بود و به یاران خود سفارش می
شعایر دینی، کامًال  ی هایشان داشته باشند و آنان را مجبور به ترک دین نکرده و در اقام

اندازی، مصون و در  شان از ھر تعدی و دست آنان را آزادشان بگذارند و معابد و دیرھای
ی بماند. آیا برای پیامبر عرب باق –که نسبت به مؤمنان مودت دارند  –اختیار اھل کتاب 

از روی کردار، نه گفتار، طرفدار  )٢(ھمین عظمت بس نیست که خود و جانشینانش
عدل و برادری و آزادی و برابری بوده و گفتار و کردارش متکی بر این قوانین و تعالیم 

 )٣(»متعالی و جاوید بوده است؟!

 اخالق نیکو
محمد بھترین و «گوید:  گلیسی میان ی هم) نویسند١٧٣٦-١٦٩٧( جرجیس سیل

کنند؛ او  اش می نیکوترین اخالق را داشت و کامًال برعکس آن بود که دشمنانش معرفی
 .)٤(»منزه از ھر بدی و پلیدی بود و کسی بود که برای اصالح اخالق بشر به پا خاست 

 کارترین مردم درست
رترین و کا محمد درست«گوید:  خاورشناس و محقق معروف می ماکس منی

 .)٥(»گوتریِن مردان بود ترین و راست عالی

                                           
 .١٥٩؛ نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و محمد -١
 .ش اند از: ابوبکر، عمر، عثمان و علی اسامی نخستین جانشینان پیامبر عبارت -٢
 .٧١-٧٠ھمان؛  -٣
 .٧٥ھمان؛  -٤
 .١٦٢ھمان؛  -٥
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 عدالت واقعی
وقتی که پیغمبر در مکه و مدینه حکومتی تأسیس « نویسد: می جان دیون پورت

کوشید که انقالب را به مردم و ُامرای کشورھای مجاور صادر کند، ولی  کرد، می
امیر  – )٣(امر شرحبیلنزدیک دمشق فرستاد، به  )٢(که نزد فرمانروای بوسا )١(سفیری

دستگیر و کشته  –پادشاه یونانی بود  )٤(»ھراکلیوس«نژاد که منسوب به  مسیحی عرب
شد. این صدمه مھم نبود؛ ولی تعرض و اھانتی بزرگ بود، بالفاصله پس از وقوع این 

شان کرد که در راه خدای  حادثه، سه ھزار نفر تجھیز شدند و پیغمبر تشویق و ترغیب
ھایی درخشان از  خود غیرت و شجاعت نشان دھند و در نظرشان و صحنهبزرگ، از 

ھای این جھان مجسم کرده که چه کشته شوند و چه پیروز  بھشت موعود و نعمت
شان خواھد شد و در عین حال به آنان تذکر داد و اخطار کرد  شوند، در ھرحال نصیب

که از ذخایر و خزاین عمومی گناه، بل که غنایم خودشان را نه از اشک رخسار مردِم بی
کشورھای مفتوح بگیرند و در ھمین خصوص گفت: برای جبران صدماتی که بر من 

اند، نشوید؛  ھا خلوت گزیده که در صومعه )٦(و ُزّھادی )٥(اند، متعرض ُعّباد ساخته وارد
اند، از نظر دور نداشته  گرفتهضعف و ناتوانی جنس لطیف و کودکانی را که در آغوش 

ید و رعایت کنید و به پیرمردانی که در مجرای سیر طبیعت، از این جھان ناپایدار باش
کردن  ھا و منازل و ضایع گاه رھسپارند، ترحم کنید! از تخریب سکونتبه عالم دیگر 

ھای بارور را محترم بشمارید و به  ارزاق و خواروبار مردم خودداری کنید. درخت
ھا برای سوریه خیلی مفید و  سبزی این درخت ھا صدمه نرسانید، زیرا سایه و نخل

 )٧(»مفرح است!

                                           
 حارث بن عمرو ازدی. -١
 بصری شھری در خطه حوران سوریه در نود ھزار گزی جنوب شرقی دمشق. -٢
 شرحبیل بن عمرو غسانی. -٣
 بود. ٦٤١تا  ٦١٠امپراتور معروف روم شرقی که دوران حکومتش از  Heraclhusھراکلیوس  -٤
 کنندگان. ُعباد: جمع عابد، به معنی عبادت -٥
 ھاد: پرھیزگاران و این جمع زاھد است.ُز  -٦
 .٥٨ -٥٧؛ عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن -٧
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 جاذبه
تاریخ م) مورخ صاحب نام انگلیسی، در کتاب ١٧٩٤-١٧٣٧( )١(ادوارد گیبون

-٣٩، چاپ لندن به سال ٣٣٥، صفحۀ ٥جلد  )٢(انحطاط و سقوط امپراتوری روم
جمال و  شخص محمد از لحاظ« نویسد: م، راجع به خصوصیات پیامبر چنین می١٣٨٣

زیبایی صوری، امتیازاتی داشت؛ این امتیازات را جز از نظر کسانی که فاقد آن ھستند، 
کرد، چه شنونده  شروع به نطق و سخنرانی میآنکه  توان ناچیز انگاشت. او پیش از نمی

شدند و توجه ھمه به  یک نفر بود و چه جمعی بودند، ھمه مجذوب لطف و محبتش می
آراسته و آمرانه، سیمای موقر و باشکوه، چشمان نافذ، تبسم  شد و صورت او جلب می

گر تمام احساسات روحی وی و باالخره نکات  بیان ی هملیح و جاذب، محاسن پرمو، قیاف
کرد که در برابرش صدای  برد، ھمه را وادار می و لطایفی که در محاوره به کار می

 ی هی مربوط به زندگی، دقیقًا کلیتکریم بلند کنند. در امور اجتماعی و کارھا ی هھلھل
کرد. تواضع و احترام او در برابر اغنیا و ثروتمندان  آداب و رسوم کشورش را رعایت می

و در مقابل فقرا و بینوایان، ھمه و ھمه یکسان بود. وضوح و صراحتی که در گفتار به 
ی که در گذاشت. آداب معاشرت اش نمی برد، جای اختفایی برای مقاصد نھایی کار می

داد، ھمانی بود که برای عموم افراد، از  برابر دوستان از نظر رفاقت و سابقه نشان می
اش قوی و پردامنه و ھوش و ادراکش سھل و  کرد! حافظه نظر بشردوستی رعایت می

اجتماعی بود. نیروی تصورش عالی، قضاوتش صریح و روشن و سریع و قاطع بود، ھم 
اش به  . اگرچه نقشه)٣(ود و ھم دارای قدرت عمل و اقدامدارای قدرت فکر و اندیشه ب

اش بیانگر نبوغی  رفت، با این حال نخستین فکر رسالت الھی تدریج با موفقیت پیش می
 .)٤(»اصیل و عالی است
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 عوعو سگان
 ی هم مجل١٩٥٥ماه می  ی همشھور آمریکایی، در شمار ی هنویسند )١(جیمز میکنر
» اسالم، مذھب سوء تعبیر شده«ای تحت عنوان  کا، مقاله، چاپ آمری)٢(ریدرز دایجست

 شود: آن در زیر نقل می ی هنگاشته است که خالص
گواھی دشمنانش این است که با کمال  ییس دولت شد و حتیبعدھا محمد ر«... 

اش از او  ھای آخر زندگی حکمت و بصیرت، امور کشور را اداره کرده است. در سال
کرد که  ور باشد، یا زاھد؛ ولی او این دو گزینه را رد و تأکید میدعوت شد که یا دیکتات

فقط بشری است که خدا او را ھمچون پیغمبران گذشته به این جھان فرستاده است تا 
 پیامش را به مردم ابالغ کند.

کنند، بر  پرستی متھم می این که برخی از نویسندگان غربی، محمد را به شھوت
خوار  است. او کسی است که شراب را در میان آن ھمه شرابمسلمانان بسیار ناگوار 

مسلمانان خوب از نوشیدن  ی امروز ھمه یتحریم کرد و از بین برد، تا جایی که حت
روز پنج بار  کاره، در شبانه کنند. در میان مردمان تنبل و بی مشروبات الکلی پرھیز می

و شادی آنقدر رایج بود و خورد  نماز را شعار مستمر قرار داد و در میان ملتی که عیش
 شان نظم و ترتیبی نداشت، سالی یک ماه، روزه برقرار کرد. و خوراک

پرستی و گرایش به زنان  شان را بر شھوت ھای عمده نویسندگان غربی تھمت
شدند که زنان  اند. باید دانست که پیش از محمد مردان تشویق می معطوف کرده

 گوید: ا به چھار زن محدود کرد و قرآن آشکارا میشماری بگیرند. او ازدواج ر بی
مردانی که نتوانند میان دو زن یا بیشتر عدالت برقرار کنند، باید به یک زن اکتفا «
 .)٣(»کنند

 افتخار بشریت
بشریت به وجود «گوید:  حقوق دانشگاه وین می ی هیس دانشکدیر )٤(مستر سبریل

پیش، قانونی به  ی سده  توانست در چھاردهبالد که با وجود درس ناخواندگی،  محمد می
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وجود بیاورد که ما اروپاییان سعادتمند خواھیم بود اگر پس از دو ھزار سال به اھمیت 
 »!آن پی ببریم

 پیغمبری
که در سال  -» محمد و مسلمانی«در کتابی به نام  )١(ریوزند باسورث اسمیت

اطالق این بطور  نظر تاریخ از«نویسد:  این گونه می –م در لندن تألیف کرد ١٨٧٤
 نظیر وجود دارد که شخصیت محمد، سه جنبه دارد: خوشبختی بی

 مؤسس ملت است؛ اول:
 گذار حکومت و امپراتوری است؛ پایه دوم:

 گذار قانون و مذھب است. شارع، یعنی پایه سوم:
بود و » پیغمبری«اش فقط یک عنوان داشت و آن  روزھای زندگی محمد تا آخرین

ترین اصول مسیحیت  ھا و صادق ترین فلسفه ال جرأت ایمان دارم که روزی عالیبا کم
ایمان خواھند آورد و تسلیم خواھند شد و تصدیق خواھند کرد که محمد پیغمبر و 

 .)٢(»راستین خدا بوده است ی هفرستاد

 قدرت اراده
در این ھنگام [جنگ حقیقت امر این است که «نویسد:  می جان دیوت پورت

ای نیز از  وعده )٣(دیگر از اعراب ی   ه] قریش با یھودیان، متحد شده و چندین قبیلخندق
این نیروھا با یکدیگر اشتراک مساعی کرده و بر  ی هھا به آنان پیوسته بودند و ھم بیابان

این موانع را فقط با نیروی تحمل و قدرت  ی هرفت و این دین ھم ضد اسالم به کار می
پایان و فداکاری  ] که دارای نبوغ بود، با شور و عشق بیج مردی [محمد ی هاراد

 .)٤(»کرد ناپذیری تحمل می شکست

                                           



 ٧٣  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 مردان عمل
موسی و محمد مرد اندیشه و نظر «گوید:  در فصل چھارم از زندگی مسیح می رنان

دادن راه عمل و اقدام به  نشان ی هنبودند، بلکه مردم عمل و اقدام بودند و در نتیج
 .)١(»عاصران خود، بر بشریت حکومت کردندنوعان و م ھم

 آیین فطرت
اگرچه فلسفی، تعلیمات روحی و ادبی حضرت محمد «نویسد:  می توماس کارالیل

از تعلیمات روحی و ادبی حضرت مسیح است، اما اگر به دقت به سرعت  صورت کاملی
ن حاصل ھا و انطباق آن با فطرت انسانی بنگریم، یقی تأثیر تعلیمات اسالمی در دل

اوھام و  ی هخواھیم کرد که اسالم، یا آیین محمد، بھتر از آن مسیحیتی بود که ساخت
آیین تعلیمات مسیح در  ی هخیاالت و افکار پیروان خود بود...؛ زیرا که عنصر فروزند

 .)٢(»پس ابرھای دروغ و اوھام پنھان بود

 گذاری عادل قانون
تنھا یک مبلغ بزرگ و یک مرد محمد نه «گوید:  می اسری جرج مھاراج ھندی

 ».گذار نیز بوده است کشور، بلکه قانون ی هکنند سیاسی و اداره

 دیگراناحترام به عقاید 
پیامبر به جایی  ی هاین روزھا [پس از فتح مکه] آواز«نویسد:  می جان دیون پورت

شکستن دیگران کافی بود. محمد، مالیات و  رسیده بود که ھمان آوازه، برای درھم
آنان [اھالی سوریه] گذاشت، ولی در ھر صورت عقاید دینی  ی هھایی برعھد جزیه

شمرد. راست است که ھمیشه برای نشر و تبلیغ  شکست خوردگان را محترم می
کوشید، ولی ھیچگاه آن را به شکل قانون بر دیگران تحمیل نکرد و در این  دینش می

 رد:ک خصوص به آنچه در قرآن نوشته شده بود، عمل می

                                           
 .١٧، ١ھمان؛ پاورقی  -١
 .٣٦؛ اسالم از دیدگاه دانشمندان غرب -٢



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٧٤

ِ َوَمِن  فَإِنۡ ﴿ ۡسلَۡمُت وَۡجِ�َ ِ�َّ
َ
وَك َ�ُقۡل أ َبَعِن� َحآجُّ ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
ِيَن أ  ٱۡلِكَ�َٰب َوقُل ّلِ�َّ

ّمِّ�ِ وَ 
ُ
ْ َ�َقِد  نَ  ۧٱۡ� ۡسلَُموا

َ
ۡسلَۡمتُۡمۚ فَإِۡن أ

َ
ْۖ َءأ ْ فَإِ�ََّما َعلَۡيَك  ٱۡهَتَدوا ُ وَ  ٱۡ�ََ�ُٰغۗ �ن تََولَّۡوا ۢ  ٱ�َّ  بَِصُ�

 ِ  .)١(]٢٠آل عمران: [ ﴾٢٠ۡلعَِبادِ ٱب
موفقیت محمد در این مرحله اصوًال ناشی از رحم و مروتی بود که به مسیحیان 

مختصری گرفت و براین اساس وقتی که به مدینه  ی هنشان داد و از آنان فقط جزی
برگشت، قلوب تمام افرادی را که شکست داده بود، مسحور مھر و محبت و مجذوب 

 .)٢(»ترحم دینش کرده بود عاطفه و

 شخصیت فرخنده
کرد؛ به حقیقت،  محمد با غنی و فقیر، یکسان رفتار می«نویسد:  می سرمار کوداد

 .)٣(»شخصیت مبارکی است که خداوند برای بشر فرستاده است

 دعوت به دانش
شناس فرانسوی و متخصص  م) اسالم١٩٧٨-١٩٠٣( )٤(ھانری کربنپروفسور دکتر 

محمد خرافی بود و قرآنش وحی  ی هاگر اندیش«گوید:  شراق اسالمی میا ی هدر فلسف
کرد، بشر را به علم دعوت کند. ھیچ بشری و ھیچ طرز  الھی نبود، ھرگز جرأت نمی

اند، تا آنجا که قرآن نھصد و  محمد و قرآن، به دانش دعوت نکرده ی هفکری به انداز
 .)٥(»رده استپنجاه بار از علم و فکر و عقل، سخن به میان آو

                                           
من روی خود را تسلیم الله «ی دین و توحید) با تو محاجه و ستیز کردند، بگو:  ربارهاگر (د -١

و ھر کس که پیرو من است (نیز خود را تسلیم الله نموده است). و به اھل کتاب (= » ام نموده
پس اگر تسلیم » اید؟ آیا شما ھم تسلیم شده«سوادان (مشرکان عرب) بگو:  یھود و نصاری) و بی

اند. و اگر روی گردان شدند و (سر پیچی کردند) پس (نگران مباش زیرا)  عًا ھدایت یافتهشوند، قط
 بر تو فقط رساندن (پیام خدا) است. و الله به (احوال) بندگان بیناست.

 .٦٦؛ عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن -٢
 .٧٧؛ نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و محمد -٣



 ٧٥  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 ادیب عرب
برای پیغمبر عرب ھمین عظمت کافی است که زبان عربی «گوید:  می حنا خیرالله

را زنده و جاوید کرد و در زمانه جاودانی ساخت و فراگرفتنش را بر تمام پیروان اسالم 
واجب است که نماز را  –از ھر نژاد و ملتی که باشد  –واجب ساخت، زیرا بر ھر مسلمانی 

 .)١(»بان عربی بخواندبه ز

 سرشار ی هقریح
سرشار  ی هقریح«گوید:  خاورشناس کانادایی و عضو ھیأت مسیحی می، زویمردکتر 

پیروزی و بزرگواری و ناموری او شد. گذشته از  ی هو عظمت فکر محمد، یگانه وسیل
 این، او از ادیانی که در زمانش رایج بودند، شناخت عمیقی داشت و استعداد و نیروی

عظیمی در جذب قلوب در او بود و در فنون جنگی و شئون سیاسی، مھارت و لیاقت 
 .)٢(»مانندی از خود نشان داد و این مزایا بیش از پیش به تحکیم قدرتش انجامید بی

 فروتنی در اوج عزت
نویسندگان و مورخان اسالم با افتخار و سربلندی و «نویسد:  می جان دیوت پورت
ای که خداوند به  ھاست که بر برکات و مواھب ذھنی و فکری البا خرسندی تمام، س

 کنند. پسر عبدالله بخشیده است، مکث کرده و در خصوص آنان بحث می
باالی  ی هتران و آستان اش در حق کوچک احترام وی به بزرگساالن و فروتنی

واجب  تحملش در مقابل افراد گستاخ و مغرور، احترام و تکریم و تمجید ھمه را به او
اش منجر شد.  کرده است. قابلیت و استعدادی که داشت، به برتری و فرمانروایی

سواد بود، اما فکرش به حدی توسعه داشت که ھوشمندترین مخالفان  ھرچند کامًال بی
ترین  اش را در اعماق ذھن نازل کرد و در عین حال نیز اندیشه را در مباحثه مغلوب می

 داد. اصحابش نفوذ می
موقر و سیمای جذابش  ی هفصاحت و بالغتش در عین سادگی، چنان با قیاف نیروی

کرد و چنان قدرت نبوغی  ممزوج بود که محبت و احترام ھمگان را به خود جلب می
در نادش به ودیعت گذاشته شده بود که عارف [عالم] و عامی را یکسان تحت نفوذ قرار 

                                           
 .٧٠ھمان؛  -١
 .٩٣ھمان؛  -٢



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٧٦

احساست طبیعی بشری را از خود ترین  داد و ھمچون ھر دوست و ھمدمی، لطیف می
 .)١(داد بروز می

گرفت و اغلب وظایف  ولی با این تحت تأثیر عواطف و احساسات لطیف قرار می
به خوبی » پیامبری«داد، از حیثیت و عنوان  و داخلی را شخصًا انجام میاجتماعی 

 ای که برای صاحب چنان فکر عظیمی آنقدر آن سادگی ی هکرد. با ھم پاسداری می
طبیعی است، با این وصف این مرد، حقیرترین و ناچیزترین کارھایی را برعھده 

ھا را مکتوم  تواند کراھت و ناچیزبودن آن ای نمی گرفت که قلم توانای ھیچ نویسنده می
وقتی که فرمانروای مطلق عربستان بود، شخصًا کفش و  یو مستور سازد! حت

دوشید، اطاق را جارو و اجاق  زھا را میزد! ب ھای خشن پشمی خودش را وصله می لباس
اش بود. به  کرد! خرما و آب، غذای معمولی و شیر و عسل غذای تشریفاتی را روشن می

کرد؛ اخالص و  ھای نانی را که ھمراه داشت با خادمش تقسیم می ھنگام مسافرت تکه
بودن  ، به دلیل خالیواقعیت دعوت او در راه خیرخواھی و بشردوستی، پس از وفاتش

 .)٣(»ثابت و محقق شد )٢(ھایش صندوق

                                           
کند که محمد با  ھنگام مرگ زید که در غزوۀ موته کشته شد، یک نفر از اصحاب مشاھده می -١

کند و با تعجب از اینکه ضعف بشری بر  دختر آن صحابی و خادم وفادارش اظھار ھمدردی می
 قلب پیغمبر خدا راه یافته باشد؛ گفت:

 ؟!بینم شگفتا چی می - 
کند.  بینی که دوستی در فراق دوست صمیمی و فداکارش گریه می پیغمبر جواب داد: می - 

اندازه بود. و  محبت محمد نسبت به فاطمه، یعنی ھمان دختری که از خدیجه داشت، بی
گریست.  سوخت و می ھمچنین در وفات نابھنگام اوالدش ھمچون ھر پدر مھربانی دلش می

 (دیون پورت)
حتا یک صندوق ھم نداشت، چه رسد به  ج ن پورت فراموش کرده است که رسول اکرمجان دیو -٢

روایت کرده است که پیامبر خدا از خود  ل ھا. (سعیدی). حضرت ام المؤمنین عایشه صندوق
دینار، درھم، گوسفند و شتری برجای نگذاشت و به چیزی ھم وصیت نکرد. این سخن را امام 

) و نسایی در ١٨) (١٦٣٥) و مسلم (٢٥٥٣٨و  ٢٥٥١٩، ٢٥٠٥٣، ٢٤١٧٦ھای  احمد (حدیث
) و بیھقی در ٣٨٣٧و  ٣٨٣٦( شرح السنة) و بغوی در ٦٤٥٠، ٦٤٤٩، ٦٤٤٨( السنن الکبری

) ١٤٢٠و  ١٤١٩) و ابن راھویه (٣٨٨٨و  ١٧٤٧( المعجم االوسط) و طبرانی در ٦/٢٦٦الکبری (
 اند. روایت کرده

 .٧٥ -٧٣. آنعذر تقصیر به پیشگاه محمد و قر -٣



 ٧٧  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 نظیر در جهان بی
حضرت محمد به روشنی گفتار و آسانی «نویسد:  ، مورخ انگلیسی مییریویلیام مو

 ی هاخالِق نیکو و بلندکنند ی هآیین امتیاز دارد، روزگار، چنین مصلحی که احیاکنند
 ».مقام فضل و دانش باشد، نشان نداده است

 عقلدین موافق با 
ششم میالدی، محمد در شرق ظھور کرد و  ی هدر سد«نویسد:  می جان دیون پورت

پرستی و شرک را در بخش اعظم آسیا و آفریقا و مصر از  دین خودش را بنیان نھاد و بت
این مناطق [اعتقاد به] خدای یگانه تا امروز برقرار مانده است.  ی هبین برد و در ھم

رسد  مادی و معنوی پیغمبر عرب متأثر شد. به نظر می مردم از برکات ی هافکار عام
ھای  برای یک نفر مشرک (غیر مذھبی) کنجکاو (این دین و تعلیمات آن) با جنبه

تر از  بخش تر از دین زرتشت، آزادتر و آزادی تر و صاف انسانی و خاصیت ملکوتی، پاک
 ی هشتر از عقیدمحمد با عقل و استدالل، بیقانون موسی است و مطابقت و موافقت 

ھفتم [میالدی] وجود داشت و  ی هآمیخته با اسرار و رموز و خرافاتی است که در سد
 .)١(»آبروی سادگی تعلیمات انجیل را برده بود

 دین و سیاست
م) خاورشناسان معاصر انگلیسی و متخصص ١٩١٦(تولد  )٢(یسیپروفسور برنارد لو

اریخ دانشکده مطالعات شرقی و یس بخش تیدر تاریخ اسالمی در قرون وسطی و ر
 نوشته است: پیامبر و فرعونکتاب  ی هآفریقایی دانشگاه لندن، در مقدم

حضرت] محمد نیز نه تنھا یک امت، بلکه یک سیاست، یک جامعه و یک حکومت «[
را که خود حاکم آن بود، تأسیس کرد. او به عنوان یک حاکم، فرماندھی ارتش را به 

ھا پرداخت، عدالت را  آوری مالیات صلح مبادرت ورزید، به جمععھده گرفت، به جنگ و 
برقرار ساخت، و تمام کارھایی را که معموًال یک فرمانروای [مقتدر و] قدرتمند انجام 

 دھد، انجام داد. می

                                           
 .١١٢ھمان،  -١



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٧٨

زندگی بنیانگذار اسالم و خاطراتی که تاریخ کالسیک مقدس تمام مسلمانان را 
که از ھمان آغاز اسالم، دین و دولت با یکدیگر  سازد دھد، خاطر نشان می تشکیل می

اند. این تماس پرمفھوم میان ایمان و قدرت، به عنوان ویژگی اسالم، در  توأم بوده
 .)١(»مقایسه با دو مذھب دیگر (مسیحیت و یھودیت) باقی مانده است

 سیاستمدار دوراندیش
د نظرات حضرت محم«نویسد:  ، دانشمند معروف فرانسوی میژان ژاک روسو

 ی هصحیح داشت و سازمان سیاسی خود را به خوبی بنیان نھاد و تا زمانی که شیو
حکومتش در میان جانشینانش باقی بود، حکومت دینی و دنیوی، یعنی شرعی و فرعی 

 .)٢(»شد یکی بود و مملکت ھم به خوبی اداره می

 گیر فاتح جهان
ور و کشورگشای فرانسوی آ م) امپراتور نام١٨٢١-١٧٦٩( )٣(ناپلئون بناپارت

ایمان و احکام آن، دارای تأثیر ونفوذ غیر قابل انکاری است. محمد با دین «گوید:  می
 ».گیر است خود جھان را رام کرد و او فاتح جھان

 ج فروتنی پیامبر
ھای نظامی او  پیروزی«نوشته است:  زندگانی محمددر کتاب  واشنگتن ایروینگ

آورد؛ زیرا  کرد و نه الف و گزافی به وجود می یجاد می] نه غروری در وی اج [محمد
بخشد که دارای اغراض و مقاصد خاصی باشند.  ھایی در کسانی تأثیر می چنین انگیزه

کرد که در اوقات  ھنگامی که در اوج قدرت بود، با ھمان سادگی و خضوعی زندگی می
د که اگر به ھنگام زیست و چنان از ابراز احترامات شاھانه گریزان بو گمنامی می

کردند،  آمیز را بیش از حد معمول ابراز می واردشدن به مجلسی تشریفات احترام
کرد، به  قلمرو سلطه و نفوذ، اقدامی می ی هشد. ھنگامی که برای توسع ناراحت می

منظور ایجاد سلطه و نفوذ دینی بود. اما آنچه راجع به حکومت دنیوی بود و ھر روز 

                                           
 .٤؛ پیامبر و فرعون -١
 .١٧١؛ قراردادھای اجتماعی ژان ژاک روسو -٢



 ٧٩  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

کرد و ھیچگاه  یافت، این قدرت را بدون خودنمایی اعمال می می دامنه قدرتش وسعت
 .)١(»اش را توسعه دھد اقدامی نکرد که نفوذ خانوادگی

 ج عظمت پیامبر
پیامبر اسالم نزد کسی از استادان بشر درس نخوانده و «گوید:  می توماس کارالیل
و عیان بود و از کسی ...؛ زیرا که اسرار جھان بر وی کامًال مشھود )٢(خطی ننوشته بود

اقتباس فکری نکرد، بلکه ھرچه از اسرار عالم و علم الھی بر وی مکشوف شد، به 
تابش کرده است. روح مقدسی بود که انوار آن، از عالم مجھول بر قلب او  ی هواسط

تمام مظاھر وجود، برای پیامبر اکرم مکشوف بود و البته چنین اخالص و عظمت 
ھایش جز یک آواز خوش  از یک راز ماوراء الطبیعه نبود و گفتهای ھیچگاه خالی  روحی
 .)٣(»مؤثری از عالم محبوب وجود نبود ی هو نغم

 مهربان با همه!
پیامبر اسالم ظرف بیست و سه سال با «نویسد:  انگلیسی می استانلی لین پول

وزگار ترین مذاھِب ر شخصیت بارز و قوت کالم و اخالق و رفتارش توانست یکی از بزرگ
ھا را بنیان نھاد. وی یکی از  ھا و فرھنگ ترین تمدن گذاری کند و یکی از کامل را پایه
ترین قانونگذاران و مربیان مذھبی و سیاستمداران و مردان کارزار است، درحالی  بزرگ

که مدرسه ندیده و درس نخوانده بود. در مغرب زمین، مسیحیان عمومًا تصورات واھی 
وی مردی بسیار قانع و فروتن و متین و آنکه  ر اسالم دارند، حالو خطایی از پیامب

محبوب بود و به ابالغ رسالتش ایمانی فوق العاده داشت و در دوران نبوتش دایم این 
نفس خود را اینکه  خدا است و با ی هکرد که بنده و فرستاد نکته را به مردم گوشزد می

 .)٤(»و رئوف بود مردم مھربان ی هداد، با ھم به سختی رنج می

                                           
 .٢٩؛ اسالم از دیدگاه دانشمندان غرب -١
 گوید: خواجه حافظ شیرازی می -٢

 نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشـت
 

ــئله  ــزه مس ــه غم ــد آموز صــد ب ش ش ــدرَّ  ُم
 

 گوید: و شیخ اجل و خداوندگار سخن، سعدی شیرازی می 
 یتیمـــی کـــه نـــاکرده قـــرآن درســـت

  

ــــۀ ھفــــت ملــــت بشســــت   کتــــب خان
 

 

 .٣٤ھمان؛  -٣
 .٢٥ھمان؛ ص  -٤



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٨٠

 شور عشق
محمد خودش را به این اینکه  ھیچگاه دلیلی مبنی بر«نویسد:  می جان دیون پورت

معجزاِت مجعول و کذب،  ی هبوسیل درجه تنزل داده باشد تا دکترینش (عقیده) را
تحمیل کرده و دعوتش را بر این اساس نشر داده باشد، اقامه نشده است و برعکس، 

ن و دلیل و فصاحت و بالغت تکیه داشت و در دوران اول دعوت، متکی به کامًال بر برھا
عشق و شور مذھبی بود. در حقیقت، تنھا عاملی که ھمیشه در نھاد محمد حکومت 

ای از مراحل حیات و در جمیع کارھای  دینی بود و در ھر مرحله ی هداشت، شور و جذب
 .)١(»گر بود او، این معنی جلوه

 اخالق نیک
 ی هاول سد ی همتعصب آلمانی نیم ی هم) نویسند١٩٥٦-١٨٦٨( )٢(روکلمانرل باک

ھای برسالو، کونیگسبرگ، ھاله و  پروفسور سابق دانشگاه ،متخصص تاریخ اسالم ،بیستم
مورخان معتقدند که [حضرت] محمد در اخالق نیک و راستی «... نویسد:  برلین می

در میان قوم خود ممتاز بود و نزد گفتار و امانت و بخشش و نیکی منظر و فروتنی، 
شده بود و از فرط اطمینان و اعتمادی که به او داشتند، » امین«مردم مکه ملقب به 

گذاردند. [حضرت] محمد ھرگز به استعمال مسکرات  اموال خود را نزدش به امانت می
رنج شد، حاضر نشد و از دست ھا برگزار می ھا و اعیادی که برای بت نپرداخت و در جشن

کرد، زیرا از پدر ارثی به او نرسیده بود و چون با خدیجه ازدواج کرد، با  خود زندگی می
 .)٣(»اموال او به تجارت مشغول شد

 راز محبت
ھر چقدر که انسان از روی تألیفات «گوید:  یسی مییسو مسیو جان سیبرد

ویان ھایی که دشمنان و بدگ معاصرانش و از روی کتاب و سنت (نه از روی کتاب
ھا نفر از او  اش اطالع حاصل کند، به دلیل پیروی میلیون اند) از احوال و سیره نوشته

                                           
 .٢٦ -٢٥؛ عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن -١



 ٨١  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

گاه  ع شده و از راه جانلدر گذشته و حال مط فشانی آنان در راه محبت و تعظیم او آ
 .)١(»خواھد شد

 بهترین شریعت
س ادبیات پاری ی یس دانشکدهیر ارنست رناندانشمند مشھور فرانسوی، پروفسور 

شان داشت و با برگزیدن واالترین بندگانش از  ملت عرب که خداوند گرامی«گوید:  می
باال برد، زبان و ترین اشراف آن ملت مقامش را به پیغمبری و خاتمیت  میان شریف

حتم، این شریعت تا بطور  ای شد که بھترین شرایع را در بر داشته باشد و لغتش وسیله
ماند؛ زیرا پیغمبری بعد از این پیغمبر و دینی بعد از این جھان برپاست، پایدار خواھد 

 .)٢(»دین نخواھد آمد

 ها فاتح اندیشه
عالقه به عدالت اجتماعی، ایمان به موفقیت و اطمینان «نوشته است:  المارتین

ھای فشار، گذشت در پیروزی، ایثاری که وقف  قلبی در روزھای سخت و در منت
پایان در گفت  شدند بر پایی یک امپراتوری، نیایش بی» یکتاپرستی« ی هگسترش اندیش

دھند که او  و گوی سری با خدا و مرگ و پیروزی پس از مرگ، ھمه نه تنھا شھادت می
دھند؛ ھمان ایمانی که به وی قدرت  جاعل نبوده، بلکه به ایمان نیرومند او شھادت می

 احیا و تجدید بنای عقیده (یکتاپرستی) را داد.
شامل دو اصل اساسی بود که اولی، یکتایی خدا و دومی، فناناپذیری او این عقیده 

کند، یعنی، اولی خدایان  بود. اولی صفتی را در خدا، ثابت و دیگری صفتی را نفی می
ای را آغاز  ساختگی را با قدرت شمشیر درھم کوفت و دومی با قدرت کالم، اندیشه

ھا، احیاگر آیین  باز میدان نبرد، فاتح اندیشهکرد... آری! او ناطق، پیامبر، قانونگذار، سر
گذار یک حکومت وسیع معنوی است. از  عقالنی و مذھبی خارج از تصورگرایی و پایه

تر از  معیارھای سنجش عظمت ممکن است سؤال کنیم: آیا بشری بزرگ ی هدیدگاه ھم
 )٣(؟»او ھم وجود دارد

                                           
 .١٧٥ھمان،  -١
 .١٦١مان، ھ -٢
 .١٩، ص سیرت و شخصیت حضرت محمد -٣



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٨٢

 ج درستی پیامبر
درستی ذاتی [حضرت] محمد قابل تردید «ست: نوشته ا )١(ناثنیل اشمیتپروفسور 

را ارج که ھرگواه و شاھدی  –باوری  تعصب و دور از خوش نیست. یک نقد تاریخی بی
ناچار است  –نھد و ھیچ تعلق خاطر گروھی ندارد و فقط طالب حقیقت است  می

 شان ای از پیامبران تعلق دارد که ماھیت ادراک جسمانی اعتراف کند که او به دسته
ای را تعلیم داد و  یه و ملکوتیاپیر ھرچه بوده، در اوقات و اشکال مختلف، افکار بی

آنان بود، وضع  ی هتر از قوانین حاکم بر جامع ای را که بسیار شریف قوانین اخالقی
اند و این کار  بھای خود کرده گران ی هاند و خویش را بدون واھمه، وقف برنام کرده

 .)٢(»خواند شان فرا می د که آنان را به انجام رسالتشان بو معلول قدرت درونی

 در اتحاد عرب ج تأثیر پیامبر
ترین معارضان و منتقدان اسالم، در کتابی به نام  یکی از سرسخت یریسرویلیام مو

کند،  ای که نظر ما را جلب می در این صورت، نخستین ویژگی«نویسد:  می حیات محمد
از  شمار و منفصل ھای بی ھا و گروه نان به دستهشدن آ چند دستگی اعراب و تقسیم

سببی و  ی هپس از برقراری یک رابط یھمدیگری است که غالبًا باھم در ستیزند و حت
آنان » اتحاد«وصلت با ھم که به اشتراک مصلحت و منفعت و به دیگر سخن 

ستیز با ھم اھمیت،  ھای بی ھا و عامل انجامید، بازھم زمینه فراھم بود تا بنابه علت می
ناپذیر  را از سر بگیرند و اتحادشان فرو بپاشد و دوباره، کارشان به دشمنی آشتی

بینجامد. بدین ترتیب وضع اعراب در ھنگام ظھور اسالم، مبین دورنمایی از تاریخ است 
 اند. که ھمیشه متغیر و آشفته بوده است و به معنی واقعی، اتحادی با یکدیگر نداشته

توانند با  حل این مسأله فکر کرد که این قبایل به چه وسیله می ی هرھنوز باید دربا
 یکدیگر به صورت ترکیب واحدی درآیند و دارای مرکز مشترکی شوند؟ ولی این امر

 .)٣(»محمد حل شد ی هبوسیل

                                           



 ٨٣  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 ها عزیز دل
م در لندن ١٩٠٩که در سال  محمد و جانشینانشدر کتاب  واشینگتن ایروینگ

در رفتار خصوصی و شخصی، عادل بود. رفتارش با دوستان و «نویسد:  چاپ شد، می
بیگانگان، ثروتمندان و بینوایان و زورمندان و ناتوانان، یکسان و یکنواخت بود و به 

شان، ھمه او را دوست  ھای دادن به شکایت مھربانی و محبت به مردم و گوش ی هواسط
 .)١(»ندتداش می

 ج رأفت پیامبر
در مورد رفتار پیامبر با ساکنان  پژوھش دانشگاه کمبریج تاریخ اسالم،در کتاب 

حضرت محمد با مردم  ی همعامل«مکه، به ھنگام فتح این شھر چنین نوشته شده است: 
آنان را  ی های از جانب شرق پیدا شد و ھم مکه، چنان کریمانه بود که چون خطر تازه

ر جلوگیری از آن خطر با او تھدید کرد، دو ھزار نفر از ایشان به سپاھش پیوستند و د
 .)٢(»ھمراه شدند

 با تدبیر
پیامبر اسالم] از ھیچ خطری «[نویسد:  فرانسوی می گوستاولوبوندکتر 

 .)٣(»انداخت گریخت و در عین حال خود را بدون جھت ھم به خطر نمی نمی

 رسالت چندُبعدی
شود که  یدر رسالت محمد چیزھایی دیده م«نویسد:  می کونستان ویرژیل گیورگیو

طرف بسیار قابل توجه است: رسالت او، نه فقط یک رسالت دینی،  از دید یک ناظر بی
بلکه یک رسالت اجتماعی و اقتصادی ھم ھست. برپایی یک نھضت اجتماعی و 
اقتصادی در چھارده سده پیش از این و آن ھم در سرزمینی ھمچون عربستان با آن 

اقدامی فوق العاده بود و محمد، این  –اشاره شد ھا  ای از آن که به شمه –رسوم و سنن 
 رسالت بزرگ را برعھده گرفت.

                                           
 .١٥٥ھمان،  -١
 .٩٤؛ تاریخ اسالم: پژوھش دانشگاه کمبریج -٢
 .٦٨؛ نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و محمد -٣



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٨٤

برای اثبات این حقیقت که رسالت محمد به جز یک رسالت دینی، رسالتی 
دالیل  )١(قرآن ی هاجتماعی و اقتصادی ھم بوده، در شش ھزار و دویست و نوزده آی

م، به ملولی خوانندگان این شرح نان اشاره کنآمتعددی وجود دارد که اگر بخواھم به 
 .)٢(»اند و ھمچون مسلمانان با آیات قرآن آشنا نیستند، انجامد که اروپایی

 اسالم در درون دنیای متمدن
کسفورد م) استاد دانشگاه١٩٧١-١٨٩٥( )٣(ھمیلتن گیب  )٤(ھای لندن و آ

رتیب آنان ھا، ویژگی نظم و ت اییشانگیزتر از خود سرعت کشورگ اما شگفت«نویسد:  می
آمد، اما بر روی ھم تازیان  ھایی به بار می بایست خرابی ھا جنگ می بود. در طی سال

شدن  [مسلمانان] که آثاری از ویرانی بر جای نگذاشته بودند، راه را برای یک پارچه
 ھا ھموار کردند. اقوام و فرھنگ

 ث نھاده بود،ساخت قانون و حکومتی که محمد برای اخالف خود، یعنی خلفا به میرا
 ارزش خود را در ضبط و نظارت بر عملکرد این سپاھیان بدوی به اثبات رسانده بود.

اسالم به عنوان خرافات خام طوایف غارتگر به دنیای متمدن راه نیافت، بلکه به 
توانست  عنوان نیرویی اخالقی که احترام ھمگان را برانگیخت و آیینی منطقی که می

یعنی ھریک از این دو کیش را در سرزمین  –ن زرتشت ایران مسیحیت روم شرقی و دی
 .)٥(»را به مبارزه بطلبد، معرفی شد –و خاستگاه خویش 

 ناجی بشریت
این مرد بزرگ [محمد] بسیار مطالعه کردم و  ی  همن دربار«نوشته است:  برنارد شاو

ناجی بشریت به این نتیجه رسیدم که نه تنھا ضد مسیح نبوده است، بلکه باید او را 
 ».نامید

                                           
 آیه است. ٦٢٣٦ھای قرآن در سده معاصر. شماره آن  یهطبق شمارش آ -١
 .٦٨-٦٧؛ محمد پیغمبری که از نو باید شناخت -٢



 ٨٥  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 فاتح مقتدر
خودش  ی همحمد یک مردی منزوی، در میان خانواد«نویسد:  می جان دیون پورت

 اش ایمان بیاورند. قیام کرد و آنان را واداشت که به پیامبری
کشوِر  ی هکوچک و برھنه و گرسن ی همحمد یک نفر عرب ساده، قبایل پراکند

ھای روی  اد تبدیل کرد و آنان را در میان ملتفشرده و منق ی هخودش را به یک جامع
تر از سی سال این روش، امپراتوری  ای شناساند. در کم زمین با صفات و اخالق تازه

قسطنطنیه را در ھم شکست و سالطین ایران را از میان برداشت. سوریه و بین 
ھای  رانهفتوحاتش را از اقیانوس اطلس تا ک ی هالنھرین و مصر را تسخیر کرد و دامن

داد و در طول دوازده سده، به استثنای اسپانیا،  )٢(بسط )١(دریای خزر و تا رود سیحون
اش از این حدود منقطع نگردیده و ھم اکنون در  ھیچ وقت نفوذ سیاسی و اجتماعی

 خزر در حال پیشرفت است. )٣(شمال آسیا و مرکز آفریقا و سواحل بحر
ه شور و حرارت و نبوغش، دینی را آری! محمد قھرمان، ھمان مردی است ک

پراکنده تنزل داد و  ی هریزی نمود که دین زردشت را در شکل چند جامع پایه
ھندوستان را به تسخیر درآورد و کیش برھمنی سابق و ھمچنین کیش پرانتشار 

 ی هبودایی را در آن سوی رود گنگ، مخذول و مغلوب کرد و آن ھمه مناطق را از حیط
ھای شرقی و مستعمرات  منتزع ساخت و به تدریج تمام بخش اقتدار مسیحیت

آفریقایی روم را از سرزمین مصر گرفته تا جبل الطارق متصرف شد و مسلمانان به 
ترین بخش اسپانیا را به تصرف  اروپای غربی حمله بردند و بزرگ ی هنواحی دورافتاد

اسپانیایی که روم قدیم را پیش رفتند (ھمان  )٤(لوار ی  هرودخاندرآوردند و تا سواحل 
 .)٥(»، پیروزمندانه وارد روم جدید یا قسطنطنیه شدندلرزانید) و در نھایت می

                                           
 ریزد. ای آرال میکیلومتر که به دری ٢٧٠٠سیحون (سیر دریا): رودی در آسیای مرکزی به طول  -١
 گسترش. -٢
 دریا. -٣
گیرد و پس از پیمودن  ی ژوبیه دوژنگ به سون سرچشمه می نام رودی به فرانسه که از قله -٤

 ریزد. ھزار گز به اقیانوس اطلس می ٩٨٠مسیری به درازای 
 .٧٨-٧٧؛ عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن -٥



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٨٦

 امین شهر مکه
بود که عموم اھل مکه به به واسطه شرف اخالق محمد «گوید:  می مستر مؤنر

 .)١(»داده بودند» امین«اجماع به او لقب 
نیک و رفتار و استقامت اخالق  از راستی و درستی و«گوید:  می مسیو سیدللر

 .)٢(»گرفت» امین«محمد بود که در بیست و پنج سالگی از سوی مردم، لقب 

 تریِن بزرگان بزرگ
اگر «چنین اظھار نظر کرده است: پیامبر اسالم  ی هدربار ویل دورانتپروفسور 

ز میزان اثر این مرد بزرگ [محمد] را در بین مردم بسنجیم، باید بگوییم که او ا
ترین بزرگان تاریخ انسانی است. وی در صدد بود سطح معلومات و اخالق قومی را  بزرگ

که از فرط گرمای ھوا و خشکی صحرا به تاریکی توحش افتاده بودند، ترفیع ببخشد. 
تر کسی  توفیقی یافت که از توفیقات تمام مصلحان جھان بیشتر بود. کمدر این زمینه 

آرزوھای خود را در راه دین انجام داده باشد، زیرا به  ی همتوان یافت که ھ را جز او می
 دین اعتقاد داشت.

پرست و پراکنده در صحرا، امتی واحده به وجود آورد. برتر و باالتر از  از قبایل بت
ادیان یھود، مسیح و دین کھن عربستان، آیینی ساده و روشن و نیرومند به معنویاتی 

استوار بود، پدید آورد که در طی یک نسل در که براساس شجاعت و مناعت قومی 
و پھناوری به  نظامی پیروز شد و در مدت یک سده امپراتوری عظیم ی هیکصد معرک

 .)٣(»جھان نفوذ دارد ی هوجود آورد و در روزگار ما نیز نیروی مھمی است که بر یک نیم

 انقالب تاریخی
ھلمین سال زندگی گام نھاد، ھمین که پیامبر اسالم در چ«گوید:  می توماس کارالیل

پرستی و برکندن  یگانه ی هبا عزمی راسخ به ایجاد یک انقالب تاریخی مھم در نشر عقید
 .)٤(»پرستی قیام کرد بت ی هریش

                                           
 .٩٠نظریات دانشمندان جھان قرآن و محمد؛ ص  -١
 ھمین جا. -٢
 .٣٨؛ اسالم از دیدگاه دانشمندان غرب -٣
 .٣٤ھمان؛  -٤



 ٨٧  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 هدف عالی
ھیچ فردی داوطلبانه یا از «گوید:  فرانسوی می ی هشاعر و نویسند آلفونس المارتین

ر اسالم نداشته است، زیرا دین اسالم موجب از تر از ھدف پیغمب روی اجبار، ھدفی عالی
ای که بین خدا و  پرستی پرستی گردیده است؛ ھمان موھوم رفتن دین موھوم بین

 ی هشدن انسان به خدا و توسع آفریدگانش به وجود آمده بود و ھمچنین باعث نزدیک
 نظمی و باشد و در میان آن ھمه ھرج و مرج و بی معقول خداپرستی می ی هعقید

 .)١(»پرستان و معتقدان به خدایان متعدد، اسالم، تنھا فکر منطقی است اغتشاش بت

 ج خلوص محمد
آنچه در مورد خلوص محمد مورد اتفاِق ھمه است، «نوشته است:  جان دیون پورت

اند و  بوده )٣(اش و افراد خانواده )٢(این است که نخستین گروندگان، از رفقای نزدیک
اند و برخالف  ھای زندگی او آشنا بوده از نزدیک به تمام ویژگی آنان کسانی ھستند که

شان با زندگی شخصی در تضاد است، این  فریبکاران منافقی که کم و بیش ادعاھای
 .)٤(»ای سراغ نداشتند اشخاص در وجود محمد چنان نقیصه

 الگوی انقالب آفرینان
و شرع اسالمی از  تاریخ، سنت«نویسد:  می پیامبر و فرعوندر کتاب  ژیل کوپ

ھمان آغاز، دو اصل مشخص و در واقع متناقض، یعنی: تمایل به تالش و سکوت را در 
 خود پذیرا شدند.

تر است و  ای که معروف در زندگانی پیامبر اسالم دو مرحله وجود دارد. در مرحله
نظامی و  ی هبیشتر از آن یاد شده است، محمد به عنوان حاکم مدینه، قاضی، فرماند

ای نیز پیش از ھجرت محمد از مکه به  اولیه ی هشود؛ اما مرحل سیاستمدار ظاھر می
مدینه وجود داشت؛ پیامبر قبل از رسیدن به حکومت رھبری جنبش مخالف 

                                           
 .١٨ھمان؛  -١
 . مؤلفش امثال حضرت ابوبکر، عثمان، طلحه، سعد بن ابی وقاص و... -٢
گوید: به خاطر ندارم در جایی دیده باشم که ھیچ  می» سیل: «ج مثل: بانو خدیجه ھمسر پیامبر -٣

داده باشند که خدیجه در صحت دعوی محمد، تردید و یا ھیچگاه  یک از نویسندگان غربی تذکر
 ).٢٣، ١؛ پاورقی: عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآندر عفت محمد ابراز سوءظنی کرده باشد. (

 .٢٤ھمان؛ ص  -٤



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٨٨

 ی  هپرستی مکه را برعھده داشت و از آنجا که این مخالفت در وھل بت )١(الیگارشی
ناخواه یک صبغۀ سیاسی به خود  مذھبی و اخالقی داشت، خواه ی هنخست ذاتًا جنب

گرفت؛ در این مرحله، پیامبر به عنوان منتقد و مخالف رژیم در مکه، آغاز به کار و 
سپس زادگاه خود را به قصد مدینه ترک کرد و در آنجا با تشکیل یک دولت در تبعید، 

 به مفھوم امروزی، جنگ بر ضد مکه را تا پیروزی نھایی به راه انداخت.
کھن به شمار  جدید، خود نوعی پیکارجویی انقالبی با رھبری و نظام ظھور آیین

اش و دیگری توسط خود دین  ھا، یکی توسط پیامبر و صحابه رفت و ھردوی این می
کن شدند. در این دوره [دوره پیش از ھجرت] نیز ھمچون  اسالم، سرنگون و ریشه

 .)٢(»اش نمونه و سرمشق بود بعد، پیامبر و زندگی ی هدور

 پیامبِر راستین
ھر که سفاھت دامنگیرش شود و راستی محمد «گوید:  فرانسوی می مسیو مسیمر

 .)٣(»را انکار کند، بدون مطالعه و بررسی قضیه، حکم داده است

 تهذیب اخالق
محمد زمام عواطف و احساسات خود را «گوید:  می لیبانمحقق فرانسوی دکتر 

گونه مدح و تعریف است، و  ق نیکش سزاوار ھمهکامًال در اختیار داشت و سادگی و اخال
 .)٤(»ترین ملل روی زمین را تھذیب کرد ھمین شخص است که اخالق وحشی

 آالیش آیین بی
دین و آیین حضرت محمد، «نویسد:  مورخ به نام انگلیسی می ادوارد گیبون

 ».الیشآ ای ندارد و دینی است صاف و ھموار و بی گونه ابھام و اشکال و پیچیدگی ھیچ

                                           
١- Oligarchiy  (گروه ساالری): حکومتی که در آن گروه کوچکی (از افراد با نفوذ) قدرت دولتی را

 کنند. رند و معموًال بر اکثریت ناراضی فرمانروایی میدر دست دا
 .٩-٨؛ پیامبر و فرعون -٢
 .١٦٢؛ نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و محمد -٣
 .١٧١ھمان؛  -٤



 ٨٩  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 ج پیام و مسئولیت پیامبر
مردم به تدریج حقانیت پیاِم محمد را «اند:  نوشته ویلیام چیتیکو  ساچیکو موراتا

گفت، کامًال ساده بود. خداوند متعال وی را  کردند. آنچه وی به آنان می تصدیق می
حکومت  برگزیده بود تا مردم را نسبت به قضاوت الھی در روز جزا انذار دھد؛ مردم باید

الھی بر امور و شئون دنیوی خویش را بپذیرند و راه خود را اصالح کنند. این بدان 
معنی بود که باید حق بندگی الھی را به جای آورده و در زندگی فردی و اجتماعی 

 .)١(»ای احکام عبادی و اخالقی را مراعات کنند خویش، پاره

 یکی از نوادر تاریخ
باز ھم بیان حقایق مربوط به سیمای واقعی محمد، «نویسد:  می کارن آرمسترانگ

 .)٢(»برایم بسیار مھم بود، زیرا محمد را یکی از نوادر تاریخ بشریت یافته بودم

 زیستی ساده
محمد در این ھنگام شخصیتی به خود گرفته بود «نوشته است:  جان دیون پورت

، کلیبطور  ده بود.که امور سلطنتی و فرماندھی و قضاوت و پیش نمازی در او جمع ش
عنوان وحی و الھام الھی، در وجود او مورد پذیرش واقع شده بود و فداکاری و ارادتی 

 نظیر بود. شد، بی که از جانب پیروانش نسبت به او ابراز می
ای مورد احترام بود که ھرچه با شخص  در حقیقت چنان بزرگ شده بود و به اندازه

سبک و  ی های به پای شد و ھیچ نوع سادگی دس میکرد، متبرک و مق او تماس پیدا می
رسید و با توجه به ھمین سابقه است که  ای که او انتخاب کرده بود، نمی روش زندگی

کرد و به دست خویش آتش اجاق را  اش را جارو می عایشه گفته است: او شخصًا خانه
و نان جو بود زد و خوراکش از مقداری خرما  ھایش را وصله می کرد و لباس روشن می

در عین . )٣(کردند خورد و آن را ھم گروندگان و پیروانش تھیه می که با شیر و عسل می
حالی که به شرح فوق، مشغول امور روحانی بود، توجھش به امور عرفی و عادی زندگی 

 .)٤(»تر از امور روحانی نبود کم

                                           
 .٢٣-٢٢؛ سیمای اسالم -١
 .١٠، نامه پیامبر اسالم زندگی -٢
 ت، ولی نپذیرفت.ھای زمین را به او عرضه داش گوید: خداوند خزانه امام بخاری می -٣
 .٤٦ -٤٥عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن؛  -٤



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٩٠

 مظهر خیرخواهی و زهد
ه دورغ، تھمت طمع و دنیادوستی جمعی ب«نوشته است:  کنت ھانری دی کاستری

اش مشحون از  زندگیزدند؛ این یک تحلیل احمقانه است، زیرا سراسر  ]ج [ به محمد
ھای دنیوی و جانش مظھر نیکی و خیرخواھی و فداکاری برای  زھد و گریز از لذت

دیگران بود. زھد و دنیاگریزی در مسکن، خوراک، نوشیدنی و پوشیدنی او مشھور بود 
اش  گذشت و آتش پخت غذا در خانه ھا می کرد. گاه ماه دکی نان و آب قناعت میو به ان

روزھای آخر عمرش نیز به  یپوشید. حت شد. لباس خشن و ارزان قیمت می روشن نمی
مانده نزدش را به نیازمندان صدقه  ھمسرش عایشه دستور داد که اندک مال باقی

اش اجرا شده  پرسد که آیا خواسته وقتی از سکرات مرگ به ھوش آمد از وی )١(دھد!
مانده  درنگ دستور داد تا آن مقدار مال باقی است یا نه؟ عایشه جواب منفی داد، بی

ترسیدم که در  بین پیرزنان نیازمند تقسیم شد و گفت: اکنون قلبم آرام شد، زیرا می
پاکی حالی خدایم را مالقات کنم که مالک این مقدار ثروت باشم! آیا به چنین روح 

 )٢(»طلبی و سودجویی زد؟ توان تھمت جاه می

 کمال عالیشرافت و 
اش در مقاالتش  که از خاورشناسان متعصب ضد اسالمی غرب بود و دشمنی ھیوار

ھا کامًال آشکار است، آنگاه که به بررسی خصایل اخالقی پیامبر اسالم  در دایرة المعارف
ضرت را نادیده بگیرد و در تواند آن ھمه فضایل اخالقی آن ح رسد، نمی می

اند که محمد در  تمامی اخبار تاریخی متفق«نویسد:  اش شک کند و می راستگویی
شرافت و کمال نفسانی قرار داشته است، تا جایی که به او لقب  ی هترین درج عالی

 .)٣(»داده شده بود» امین«

 ج ثبت کامل زندگانی پیامبر
در حالی «نویسد:  می زندگی محمد پیامبرم در کتاب خود به نا )٤(آر.وی.سی.بادلی

از سی سال  یکه اطالعات تاریخی مستندی از موسی و کنفوسیوس و بودا و حت

                                           
 .١٨٨٤، حدیث مشکاة المصابیح -١
 .٦٠ -٥٩، اندیشه تقریب -٢
 .٦٠ھمان، ص  -٣



 ٩١  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

نداریم  –جز اطالعاتی مربوط به سه سال اخیر عمر ایشان  –نخست عمر حضرت مسیح 
 تاریخ کامًال روشن و ثبت شده است.اما زندگی پیامبر اسالم در 

ظلمت و تاریکی را کنار زده است و به حدی اطالعات  ی هن پردتاریخ نسبت به ایشا
ھای بزرگ نزدیک به زمان ما است!  مستند تاریخی از او داریم که ھمچون شخصیت

دوران جوانی، خویشان و رفتارھای او کامًال ثبت شده است. کتابی که در زمان حیات 
 .)١(»ای در اختیار ما است دهتحریر درآمده، اکنون بدون ھیچ گونه افزو ی هخودش به رشت

 دعوت به مکارم اخالقی
از من خواستند در فضل و برتری پیغمبر اسالم بر سایرین و « گوید: می لورد ھیدلی

ای بنویسم. من نیز پس از بحث و تحقیق  او رساله ی همختصری از شرح زندگانی و سیر
ه و به راستی و از معتقد شدم که [حضرت] محمد مدعی یا دروغگو نبود )٢(و استقرا

ناپذیری از طرف خداوند مبعوث  ای بود که با رسالت صادق و شک روی حق فرستاده
پرھیزکاران است، از سوی خدا به او وحی شد و به او شده و این رسالت که راھنمای 

احکام تورات و  ی هکنند مأموریت داد که به عموم بشر ابالغ کند و این رسالت، تصدیق
 ح است.مکمل کتاب مسی

چپ را نیز  ی هراست تو سیلی زد، گون ی هھرکه به گون«گوید:  مسیح در انجیل می
این دستور، گرچه سودمند است، ولی بدبختانه به درد این  )٣(»در اختیارش بنه!.

خورد و عمل به آن، افزون بر اینکه مشکل و ناشدنی است، غیر عادی به  روزگار نمی
ی دارد و جز ھرج و مرج، حاصلی در بر ندارد، پس باید رسد و نامالیماتی در پ نظر می

موسی نیز سودمند است، ولی به شرطی که مردم  ی هآن را تکمیل کرد، وصایای دھگان
 از آنان پیروی کنند.

 ی هتوان گفت، این است که: کتابش جنب مسیح می ی هدیگری که دربار ی هنکت
کنند، عقوبتی قایل نشده است  می تقنین نداشته و برای کسانی که خرق نوامیس الھی

کنندگان را به رحمت و بخشایش خداوند نوید  و فقط آنان را به توبه فرا خوانده و توبه
 داده است.

                                           
 .٦١ھمان،  -١
 تالش و جست و جو. -٢
 .٢٩، فصل ششم، آیه انجیل لوقا، ٣٩، فصل ششم، آیه انجیل متی -٣



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٩٢

اما [حضرت] محمد وقتی مبعوث شد، مردم را به رحمت، عدل، بخشش، 
را  که آن –ھا و سایر مکارم اخالقی و بویژه به راستی  جوانمردی، دلیری، صبر بر سختی

فرا خواند. او معتقد بود که تنھا  –شمرد  داشت و مقدس می بیش از ھر چیز دوست می
ای که بشر ملزم به پیروی از آن است، دین است و خداوند او را به عنوان  قانون طبیعی

ھا بنمایاند و  فرستاده است تا راه رستگاری و گمراھی را به انسان» رحمة للعالمین«
 شان کند. ه نور آورده و به راه راست ھدایتآنان را از تاریکی ب

تر است  [حضرت] محمد معتقد است که دین از ھر چیزی به عقل و طبیعت نزدیک
و انسان یکی از مظاھر خداوندی است که به او عقلی داده شد تا بتواند نیکی و بدی را 

ر کرده و [از ھم] تمیز دھد، پس ھرکه به راه راست رفت و ایمان آورد، خود را رستگا
نیاز از جھانیان  گیرش خواھد شد؛ زیرا خداوند، بی ھر که به کفر گروید، َوباِل کفر دامن

 است.
خواند، دین  پس تصدیق باید کرد که دینی که [حضرت] محمد مردم را به آن فرا می

 واضح و آشکاری است که ھیچ گونه ابھام و اشکالی در آن نیست.
دارای یک دین بودند که عبارت از اسالم بود،  گوید: مردم ھمه [حضرت] محمد می

شان اختالف حاصل شد و خداوند برایشان  آز و حسد در میان ی هاما به واسط
 )١(»پیغمبرانی فرستاد تا آنان را به سوی حق و راستی و راه راست رھبری کنند...

 عدل و رحمت
مد بزرگ و حضرت] مح«[گوید:  از بانوان دانشمند است، می لورانسیا واگلیری

پیشوای حکومت اسالمی و ھمواره مراقب آسایش و آزادی ملت خود بوده و کسانی را 
کرد؛ این پیغمبر به پرستش خدای یگانه فرا  شدند، مجازات می که مرتکب جنایت می

کرد و در دعوت به این دین، لطف طبع و  خواند و دین یکتاپرستی را ترویج می می
کرد و در این شخصیت دو صفت از  ود، مراعات میبا دشمنان خ یمھربانی را حت
 .)٢(»ترین صفات بشری وجود داشت که عدل و رحمت بودند بھترین و عالی

                                           
 .١٧٣ -١٧١ندان جھان... نظریات دانشم -١
 .٨٩ھمان،  -٢



 ٩٣  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 شهاب آسمانی
 ی هام که یقین و ایمان، سرچشم به کرات گفته«نوشته است:  توماس کارالیل

عظمت خیرات و زندگی و قدرت است. ھر ملتی که یقین و ایمان داشته باشد، به سوی 
عرب و  ی هنخواند و تعالی سیر خواھد کرد و بھترین شاھد، ھمان ملت فقیر و درس

پیشوای آنان است. در آن عصر گویی قطعه آتشی از آسمان بر آن صحرای پر از رمل که 
تا » دھلی«اش از  ھیچ امتیازی نداشت، افتاد و یک مرتبه منفجر شد و شراره

شھاب آسمانی است و  ی هام: مرد بزرگ به منزل گفتهرا در برگرفت و بارھا  )١(»غرناطه«
نان آ اند، ھمین که شھاب آسمان به مواد قابل اشتعال ی هجھانیان در انتظار او، به منزل

 .)٢(»رسید، مشتعل و فروزان خواھند شد

 ج تکریم پیامبر
پیامبر بزرگ اسالم را  ی هفردی که زندگی و سیر«نوشته است:  )٣(آنی بیزانت

اش مطلع است، ھیچ چیز جز  کند و کسی که از چگونگی آموختن و زندگی می مطالعه
از خود  –بزرگ است که یکی از پیامبران  –حرمت و تکریم نسبت به رسول قدرتمند خدا 

 .)٤(»دھد نشان نمی

 ج اعتراف و اعتقاد به صداقت پیامبر
حمل ھر مادگی او برای تآ«در کتاب محمد در مکه نوشته است:  مونتگمری وات

و او را  ندداشتی که به او ایمان مای در راه عقایدش، سیرت واالی معنوی مرد شکنجه
ھمه از راستی و پاکی  ]که باعث شد[ و عظمت کارھای وی نددانست چون یک رھبر می

گویند. تصورکردن [حضرت] محمد به عنوان یک فرد فریبکار، نه  اش سخن می اساسی
لکه مشکالت دیگری نیز در پی دارد. از طرف دیگر ھیچ کند، ب تنھا مشکلی را حل نمی

یک از افراد بزرگ تاریخ در غرب ھمچون [حضرت] محمد این چنین نادرست ارزیابی 
نشده است. بنابراین، اگر خواھان شناخت و درک او و اصالح آن اشتباھاتی ھستیم که 

را بپذیریم، بلکه ایم، نه فقط باید اصالت و درستی مقصودش  از گذشته به ارث برده

                                           
١- Granada.شھری قدیمی در ناحیۀ اندلس از کشور اسپانیا : 
 .٢١ -١٩، ج سیرت و شخصیت حضرت محمد -٢



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٩٤

ورد خاصی به صداقتش که دلیل قاطع، بیشتر مورد لزوم است تا ناگزیریم در ھر م
حق به جانب گرفتن! در غیر این صورت، طبیعی است که باید مشکالت دیگری  ی هقیاف

 .)١(»مواجه شد

 فروزان ی هشعل
نتشاری دینی که محمد آورد و در آغاز امر، سرعت و ا«نوشته است:  جان بایرناس

عظیم یافت و غالبًا با جھاد ھمراه بود، بر افکار مردم شرق و غرب تأثیری ثابت و دایم 
اول پس از ظھور آن در نظر مردمی که در معرض شمشیر  ی نھاده است. در سده

ور شده و  شعلهمسلمانان قرار داشتند این دین نوین ھمچون: آتشی بود که از کانونش 
به خود آیند و بدانند آنکه  دریغ و پرشتاب منتشر شد و پیش از ھایش با سرعتی بی زبانه

 .)٢(»گرفت می که چه باید کرد، آنان را دربر

 بر معاصران ج برتری پیامبر
پیامبر اسالم از لحاظ «مورخ مشھور چنین نوشته است:  مسیو بارتلمی سنت ھیلیر

ق و برتری داشته عقل و فھم، خداپرستی و رحم و انصاف بر تمام معاصران خود، تفو
است. حکومتی که او برای خود بنیان نھاد، مبتنی بود بر مزایا و فضایل نفسانی خویش 

 .)٣(»یک نعمت بزرگی شدو مذھبی که اشاعه داد، برای اقوامی که به آن گرویدند، 

 قلبی ماالمال از مهر و محبت
از  عقل و ادراک حضرت محمد«گوید:  فرانسوی چنین می دکتر گوستاولوبون

ترین آرای انسانی بود. او دلی مملو از مھر و  ترین عقول بشری و آرای او از محکم بزرگ
 ».محبت و صفا داشت

                                           
 .٢٢ھمان،  -١
 .٤٧٤؛ تاریخ جامع ادیان -٢
 .٣٥٦؛ نگرشی بر رویارویی غرب با اسالم -٣



 ٩٥  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 ترین شخصیت موفق
 ی همحمد از ھم«چاپ یازدھم چنین نوشته شده است:  دایرة المعارف بریتانیکادر 

 .)١(»ھای مذھبی بیشتر موفق بوده است پیغمبران و شخصیت

 در اوج قدرتنهایت سادگی 
قدرت و نیروی «چنین آمده است:  محمدمدخل  ذیل )٢(رة المعارف چمبریدادر 

ملتش اینکه  پرکشش حیات او، عبارت بود از توحید (یگانگی جدا) و رغبت شدید او به
دار و عمیقی از خود  را به پذیرش این عقیده متقاعد کند. صداقت و پاکدامنی ریشه

ای باشد، زیرا نه فقط  ی شخصیت و نشاط فوق العادهداد و بایستی دارا نشان می
مردانی از طبقات و انواع مختلف به خود جلب کرده بود، بلکه نسبت به او فداکار نیز 

اش محبت و وفاداری و صمیمیت و  بودند. از لحاظ اخالق شخصی، نسبت به خانواده
رت بود، در نھایت داد. آن ھنگام که در اوج قد مالیمت و روح عفو و اغماض نشان می

 .)٣(»کرد سادگی زندگی می

 بعد از خدا، بزرگ تویی
محمد شخصیتی است مافوق بشر و مادون خدا، پس «نویسد:  می آلفونس المارتین

 .)٤(»خداست ی هتردید فرستاد بی

 ج برابری و مساوات در تعالیم محمد
 است:تایم آمریکا منتشر شده، چنین آمده  ی هنام در گزارشی که در ھفته

تعالیم محمد، اساسًا و اصوًال براساس مساوات و آزادی است، زیرا این تعالیم، «
 .)٥(»دارد برابری تمام افراد در پیشگاه خداوند را اعالم می

                                           
 .١٥٢، ندگی پیامبر ماھایی از ز داستان -١



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٩٦

 ترغیب به نیرومندی
محمد، پیروانش را به  ی هھیچ پیغمبری به انداز«چنین نوشته است:  ویل دورانت

او در این راه توفیق  ی هھیچ پیغمبری نیز به اندازنیرومندی تشویق و ترغیب نکرد و 
 .)١(»نیافت

 ارزش علم در اسالم
[پیامبر] ُاّمی بوده، در اولین آیاتی که اینکه  با«نویسد:  می کونستان ویرژیل گیورگیو

بر وی نازل شده، صحبت از قلم و علم، یعنی نوشتن و نویساندن و فراگرفتن و 
ک از ادیان بزرگ، این اندازه برای معرفت، اھمیت قایل . در ھیچ ی)٢(دادن است تعلیم
توان یافت که در مبدأ آن، علم و معرفت این قدر ارزش و  اند و ھیچ دینی را نمی نشده

 .)٣(»اھمیت داشته باشد

 های آینده تأثیر بر نسل
بودن  ھیچ تبلیغی جز جاودانی«اند:  نوشته )٥(سیمون اوکلیو  )٤(ادوارد گیبون

ین چنین تحیر ما را در پی ندارد. ھمان اثر خالص و کاملی که [حضرت] مذھب او ا
پس از گذشت دوازده سده از انقالب او  یمحمد در مکه و مدینه به جا گذاشت، حت

ھای قابل مشاھده پست نشده  بت ی هبوسیل شود. تصور عقالنی خدا، ھمچنان حفظ می
 ی هرا در نوردیده و قوانین زندی ناست. افتخارات و شرافت رسول خدا حد تقوای انسا

 .)٦(»او، پیروانش را در مرزھای منطق و مذھب، مقید و محدود ساخته است

                                           
 .٧٥٢؛ اشخاص در آثار دکتر شریعتی -١
سورۀ علق بود که ترجمۀ آن چنین است:  ٥-١نازل شد، آیات  ج نخستین آیاتی که بر پیامبر -٢

ت که بیافرید* انسان را از خون بسته بیافرید* بخوان و پروردگارت بخوان به نام پروردگار
 دانست بیاموخت*. ارجمندتر است*. ھمان که بوسیلۀ قلم بیاموخت* به انسان آنچه نمی

 .٥٧محمد پیغمبری که از نو باید شناخت؛  -٣



 ٩٧  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 ارزش زن
مردم جھان به  ی هاکنون ھم«نوشته است:  مکتب محمددر کتاب  اچ. آ. ار. گیب

اند که اصالحات [حضرت] محمد ارزش و موقعیت زنان را باال  این حقیقت گردن نھاده
 .)١(»تبرده اس

 نماد اخالق نیک
نوشته است: [حضرت] محمد از آغاز کودکی، به امانتداری، صحیح  توماس کارالیل

کند که او  اندیشیدن و استواری در گفتار و رفتار، خو گرفته بود. تاریخ ما ثابت می
دانم  پیوسته انسانی با محبت و مھربان، اجتماعی و راستگو بوده است. چون بعید می

موجب تغییر دین برخی ھم کیشانم به اسالم گردد، نگرانی ندارم که  که سخنانم
ھایی که از سر تعصب برای  کماالت [حضرت] محمد را بر زبان بیاورم. اما دروغ

اند، عاقبت به ضرر خود  حفاظت از آیین مسیحیت به [حضرت] محمد نسبت داده شده
 .)٢(»ما تمام خواھد شد

 ج تاریخ روشن زندگی پیامبر
نوشته است:  محمد و آیین محمددر کتاب  ریوزندباسورت اسمیتخ انگلیسی مور

ما از پیامبران پیشین اطالعات زیادی در دست نداریم، اما تاریخ دین اسالم و حضرت «
اش  ای در تاریخ زندگی محمد خیلی روشن است و ھمچون آفتاب ھیچ راز پوشیده

 .)٣(»وجود ندارد

 تفوق بر معاصران
حضرت] محمد در زمان خود، «[نویسد:  میفرانسوی  ی هنویسند دیسون

ترین آنان با دشمنان دین بود و  ترین اعراب و پرھیزکارترین و بردبارترین و مالیم باھوش
برتری او بر رجال آن زمان. دینی  ی امپراتوری اسالم پابرجا و برقرار نشد، مگر در سایه

ای مللی که آن را پذیرفتند، دارای منافع خواند، بر ھم که آورد و مردم را به آن فرا می
ترین اسباب موفقیت و بزرگی مرتبه  عظیمی بود. نبوغ و استعداد [حضرت] محمد بزرگ

                                           
 .٢٦ھمان،  -١
 .٦١ -٦٠، اندیشه تقریب -٢
 .٦١ھمان،  -٣



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ٩٨

و شھرت او شد؛ افزون براین دانش کامل او به ادیان زمان خود، مؤید این شھرت 
به نیکی ھای دیگران و اقرار  کردن و اظھار خدمت و قدردانی از خوبی شد. در نیکی می

برای عموم بود و رفتارش در قلوب ھمگی تأثیر شگفتی برجای  قمردم، بھترین سرمش
سعدیه، پیغمبر را برای شیردادن ببرد، ثویبه، کنیز ابولھب،  ی هحلیمآنکه  نھاد. پیش از

چند روزی او را شیر داد و چون بزرگ شد و دانست که این زن به او شیر داده است، 
کوشید به او خوبی کند و بارھا از  ا فراموش نکرد و ھمواره میاین نیکی و احسان ر

ھمسر خود خدیجه درخواست کرد که او را از ابولھب بخرد و آزاد کند، ولی ابولھب از 
و [حضرت] محمد در نیکی به آن زن از ھیچ تالشی  )١(اش خودداری کرد فروش

س از ھجرت به مدینه، باز او کرد و پ فروگذاری نکرد و تا در مکه بود، به او رسیدگی می
فرستاد و چون در  را از یاد نبرد و ھمواره ھدایایی از قبیل لباس و پول برایش می

بازگشت از جنگ خیبر خبر مرگ ثویبه را شنید، پرسید: آیا کسانی دارد که بتوان به 
ور  آنان نیکی کرد؟ ولی آن زن کسی را نداشت که از احسان [حضرت] محمد بھره

 .)٢(»شود

 آور نیروی اعجاب
ای برای محمد از آن جھت  حصول چنین پیروزی«نوشته است:  جان دیون پورت
گرفت که نه تنھا عظمت و علو اخالقش با قدرت شمشیر ممزوج  به سھولت انجام می

شده بود، بلکه شخصیتش به حدی از نفوذ سرشار بالغت و فصاحت و نیروی اقناع 
 -که با نیروی الھام توأم بود –ن کلمات از دھان او شد برخوردار بود که به محض خارج

شد و  نھاد و دھان به دھان نقل می میترین آثار را در فکر و ذھن اعراب بر جای  عمیق
رسید. کتابی که محمد به آنان و به تمام جھان شرق عرضه  به دورترین نقاط می

 .)٣(»ھا و نویدھای درخشان بود داشت، مملو از وعده

                                           
 در برخی منابع آمده است که خود ابولھب، ثویبه را آزاد کرده است. (مؤلف) -١
 .١١٠-١٠٩... نظریات دانشمندان جھان درباره -٢
 .٥٧؛ عذر تقصیر به پیشگاه محمد در قرآن -٣



 ٩٩  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 ج قی پیامبرمکارم اخال
ھرکه حاالت و خصایل «نوشته است:  تاریخ ایراندر کتاب  سرپرسی سایکسژنرال 

کند که او به شھامت و شجاعت  طرفانه مطالعه کند، تصدیق می حضرت محمد را بی
 .)١(»آالیشی، متصف بود اخالقی، محبت و اخالص و سادگی و بی

 انسان بزرگ زمین
 اند: نوشته سیمای اسالمر کتاب د ویلیام چیتیکو  موراتا ساچیکو

 .)٢(»زمین بوده است ی هترین انسان عصر خویش در پھن پیامبر خدا، بزرگ«

 ج قرآن و پیامبر
تاریخ ادبیات م)در کتابی به نام ١٩٤٥-١٨٦٨( )٣(رینولد الین نیکلسونپروفسور 

ه بینیم ک به عالوه، می«نویسد:  شر شده است، میم منت١٩١٤که به سال  )٤(اعراب
اندازه بشری و انسانی و ھر شکلی از اشکال شخصیت محمد را  سندی است بی» قرآن«

 دھد، کند و ارتباط نزدیک با حوادث خارجی زندگانی او را نشان می منعکس می
که در اینجا (قرآن) مواد منحصر و غیر قابل بحث و تکامل و پیشرفت اسالم و بطوری 

رتی که چنین وضعی در ادیان بودایی، شود؛ در صو ھای اصلی آن دیده می ریشه
 .)٥(»مسیحی یا سایر ادیان کھن وجود ندارد

 ج پاکی حضرت محمد
برای «نویسد:  م) خاورشناس مشھور ھلندی، می١٨٧٩-١٨٢٠( )٦(رینھارت دوزی

یک محقق اروپایی محال است که به راستی گفتار و پاکی حضرت محمد ایمان نیاورد 
پاک، عمر خود را در  ی هخدا از روی کمال و صدق و عقیدو اعتراف نکند که این مرد 

 .)٧(»شان بود، صرف نکرده است ای که مأمور ابالغ نشر تعالیم الھی

                                           
 .١/٧٢٣؛ تاریخ ایران -١
 .٣٤؛ سیمای اسالم -٢



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ١٠٠

 فداکاری در راه حقیقت
من به حضرت محمد ایمان دارم و در برابرش خاکسارم، «گوید:  می کوبولد اینفلین

 .)١(»آه که او چقدر در راه حقیقت، فداکاری کرده است

 منبع سرشار
پس از گذشت  ج شخصیت حضرت محمد«نویسد:  می )٢(دنکان بالک مکدونالد

 .)٣(»رود چھارده سده ھنوز ھم منبع سرشاری برای مسلمانان به شمار می

 ج حلم و بینش سیاسی پیامبر
دانشگاه  ی هم) استاد فلسف١٩١٤ژاپنی (متولد  )٤(توشی ھیکو ایزوتسوپروفسور 

استاد مونتگومری «نویسد:  می )٥(اد ممتاز دانشگاه کیوی ژاپنگیل کانادا و است مک
در این حلم قریش که به صورت حکمت سیاسی و راه و رسوم فرمانروایی  )٦(وات

درآمده بود، شالوده و اساسی تشخیص داده است که بر روی آن مردم مکه توانسته 
. اگر )٧(ا بنا نھندکاردانی و مھاجرت بزرگانی خود ر ی هبودند با کمال موفقیت پای

در پیش ای که حضرت رسول پس از مھاجرت به مدینه  بگوییم که سیاست حکیمانه
گرفت، ریشه در این خصلت فطری قریش داشته است، از حقیقت چندان دور 

نبوی به وضوح  ی هایم. شاید کامًال چنین نباشد، ولی احادیث مربوط به سیر نشده
مداری درجه اول و نیز مردی حلیم بوده دھند که حضرت رسول سیاست نشان می

است. باید میان این دو صفت روابط درونی مستحکمی وجود داشته باشد. برخالف 
مکیاِن دیگری که این ھنرمندی سیاسی را در کسب و کار و سوداگری به کار 

 .)٨(»کرد برداری می بردند، وی از آن تنھا برای ساختن امت دینی خود بھره می

                                           
 .١٦٥ھمان،  -١



 ١٠١  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

 پیامبر پرشور دینی
او [محمد] مردی بود با «نویسد:  شناس معروف می دین رابرت. ا. ھیوم دکتر

دینی غیر قابل تردید. او با اعتقاد شخصی گریزناپذیر یک خداوند قادر، از یک  ی هتجرب
تاجر معمولی به یک پیامبر پرشور دینی تبدیل یافته بود. او که خود اھل دعا و نیایش 

دوست داشت که پیروانش نیز خداوند قادر متعال را نیایش کنند و آنان نیز بود، بسیار 
اند. محمد مردی بود که به آرمان دینی، آنگونه که خود  از این نظر بسیار صادق بوده

پنداشت، بسیار وفادار بود. او به کرات جان خود را به خاطر دینش به مخاطره  می
اند.  خداوند اعتماد مطلق داشته ی هنندک انداخت و پیروانش نیز به قدرت کنترل

کارآمد بود. او موفق شد قبایل  ی هدھند حضرت محمد یک رھبر جذاب و یک سازمان
مختلف عرب را که مدام در جنگ و ستیز با یکدیگر بودند، بر حول یک مبنای مذھبی 

اد اشتراک دینی، ھمواره ھمبستگی و اتح ی هجدید، متحد کند و پیروانش نیز به واسط
 .)١(»اند خود را حفظ کرده

 نیروی حیاتی جدید
این سخن درست «نویسد:  وزیر فقید ھند، می نویسنده و نخست )٢(جواھر لعل نھرو

است که پیغمبر اسالم نیروی حیاتی جدیدی در مردم سرزمین عربستان دمید و 
 .)٣(»شان را از شور ایمان و شوق اعتقاد سرشار ساخت روح

 زندگی ساده
آورد:  می چنین سخن به میان ج پیامبراز زندگی و اخالق  )٤(وکوئتا. س. ب

اش با نھایت سادگی  کرد. او مرتاض نبود، اما زندگی محمد، شکوه مادی را تحقیر می«
چنان مشھور  او آن ی هگذشت. رفتار و سلوک (متواضعانه) و ساد و صرفه جویی می

گفت: که به فرمان  ھایت خلوص میاست که ھیچ دلیلی بر انکارش وجود ندارد. او با ن
 .)٥(»ھای زربفت و ابریشمین خودداری کند خدا باید از پوشیدن لباس

                                           
 .٣٠٢، ادیان زنده جھان -١



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ١٠٢

 ها تسخیر قلب
ای در عربستان  کمتر خانواده«گوید:  معروف آمریکایی می ی نویسنده ی توماسیلو

در  نگذارد و اصوًال انتشار این نام» محمد«شود که نام یکی از فرزندان خود را  دیده می
 است.» یوحنا«و » پطرس«از انتشار عالم بیشتر 

کسی بود که وحدت ملی عرب را عملی ساخت، آن  ینمحمد پیغمبر عرب، اول
قبایل را در زیر یک پرچم گرد آورد و شگفت این است که ھنگامی ظھور کرد که نه 

ذ، تنھا عربستان، بلکه سراسر جھان محتاج به ظھورش بود! او با قدرت و اعمال نفو
وحدت عرب را ایجاد نکرد، بلکه بر اثر کالم شیرین و اخالق نیک خود، قلوب این قوم 

ھایش ایمان آوردند، به راستی  را تسخیر کرد تا از روی میل از او پیروی کرده و به گفته
او شد. در  توان گفت، فرزند مکه صفایی داشت که در سایر پیغمبران یافت نمی می

بطوری  کرد و ھای پراکنده و جدا از ھم ایجاد ائتالف می یان دلنیرویی بود که با آن م
 .)١(»کرد که در پندار و احساس، در حکم یک دل بودند آنان را متحد می

 اصالحات کامل و گسترده
چون در کار و «کند:  را چنین بیان می ج اخالق و رفتار پیامبر بندلی جوزی

ای جز اقرار به این موضوع نداشتیم  ارهاصالحاتی که محمد انجام داد تحقیق کردیم، چ
ظھور  ی هھای خود عمل کرده و بخش مھمی از آمال خود را به منص که به بیشتر وعده

تر  قطع اصالحاتش در ملت عرب، کاملبطور  کرد، رسانده است و اگر عمر بیشتری می
با آنکه  –بود و با وجود این، آنچه در این چند سال در مدینه انجام داد تر  و وسیع

ھمواره گرفتار جنگ و رقابت و دسیسه و حسد و مکر و نفاق بود و منافقان در برابرش 
بسیار مھم و بزرگ بوده و جز دشمنان و معاندان و متعصبان و  –کردند  کارشکنی می

 .)٢(»مانندش نیست که چشم دیدن حقایق را ندارند، کسی منکر اقدامات بی آنان

 شخصیت متفکر
پیغمبر اسالم یک بحث  ی هاگر دربار«نویسد:  مشھور می ی یسندهنو ھانری ماسه

اجمالی داشته باشیم، از یک سو شخصیتی که ھمواره متفکر و در اندیشه است، با 

                                           
 .٧٥... نظریات دانشمندان -١
 .٨٩ -٨٨ھمان،  -٢



 ١٠٣  از دیدگاه خاورشناسان ج بخش اول: محمد

شود و از دیگر سو  نفسی که باطنش مملو از غم و اندوه باشد، در برابرمان مجسم می
ند که معتقد به خدای یگانه شناسا مدارکی که از او در دست است، شخصی را به ما می

شائبه و عزم و اراده و  اش مھربانی بی و زندگانی اخروی است و از صفات برجسته
کننده و سیاسی و جنگی که در  اعتقاد است و افزون بر این، مردی است حاکم و اداره

عین حال ظالم و آشوب طلب نیست و برعکس ھمیشه طالب صلح و آرامش بوده 
 .)١(»است

 انسانیت خدمت به
ای نیست که پیغمبر اسالم  ھیچ شبھه«نویسد:  انگلیسی می الدی ایفلین کوبولد

توانست بھترین معجزات و عجایب را انجام دھد و ملت عرب سرسخت و لجوج را به 
 ھا و پذیرش عبادت خدای یگانه متقاعد سازد. دور انداختن عبادت بت
که از ملت عرب، ملت جدیدی  گزار و ستایشگر بود و موفق شد محمد مردی سپاس

بسازد و آنان را از تاریکی به روشنی ھدایت کند و با آنکه بزرگ جزیرة العرب و پیشوای 
قبایل آن بود، ھیچ وقت به القاب و عناوین اھمیت نداد و در صدد استفاده از آنان 

ست. خداوند ا ی هبرنیامد و [در] تمام مدت زندگی خود به ھمین اکتفا کرد که فرستاد
کرد و بزرگوار و مھربان بود؛ ھیچ  خود را نظافت و کفش خود را اصالح می ی هاو خان

کرد و  ای نزدش نرفت، مگر آنکه نسبت به او آنچه داشت، احسان می فقیر و درمانده
معاش خودش ھم کافی نبود و در  ی هاش غالبًا به حدی کم بود که برای ادار دارایی

تخار به پایان آورد؛ عمری که در راه خدا و خلق و خدمت نھایت نیز عمری با کمال اف
 .)٢(»به انسانیت صرف شد

 قدرت بدون فخرفروشی
او قدرت قیصر و پاپ «مورخ شھیر انگلیسی، نوشته است:  ریوزند با سورث اسمیت

 )٣(ھایش و قدرت قیصر را بدون لژیون فروشی را یکجا داشت؛ قدرت پاپ را بدون جلوه
ارتش دایمی، گارد محافظ، کاخ و درآمد ثابت نداشت. اگر شخصی مخصوص قیصر. او 

                                           
 .٩٠ھمان،  -١
 .١١٥-١١٤ھمان،  -٢
یکی از تقسیمات ارتش روم که به اختالف اوقات از سه ھزار تا شش ھزار نفر  Legionلژیون  -٣

 گفتند. فرھنگ عمید شد و ھر یک از افراد آن را لژیونر می می



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ١٠٤

بتواند مدعی حکومت الھی شود، آن شخص جز محمد کسی دیگر نیست؛ زیرا تمام 
ھای  قدرت را بدون نیاز به حمایت دیگران داشت. او فراتر از عناوین و تشریفات، احترام

ھان و ر) بود. برای پادشاھا و تشریفات دربار (قیص ارزش و چاپلوسی توخالی و بی
شوند، این چیزھا حکم اساس زندگی  پرجالل متولد می ھای شاھزادگانی که در جامعه

 ی هاند و در پروند که به عنوان مردان خودساخته شناخته شده آنان یرا دارند، اما حت
نیز نتوانستند در مقابل  )٣(و ناپلئون )٢(، کرومول)١(اند، ھمچون: سزار زمان مشخص

ھای دنیوی مقاومت کنند و این در حالی است که  ق و برق حکومترھای پر ز بهجذ
شد  ھا اھمیتی قایل نمی محمد با واقعیت آشنا بود و به ھمین جھت برای اینگونه مقام

 .)٤(»مردم بود ی هاش مطابق با زندگِی ھم و زندگِی خصوصی

 آل ایده ی  هاسو
او  ی هحرکات روزان«ه است: نوشت تاریخ عربدر کتاب  )٥(دی، جی ھوگارث

اھمیت، خود [به خود]  ] خواه بسیار مھم و بزرگ و خواه کوچک و کمج [محمد
کنند. رفتار ھیچ  ھا نفر از آنان پیروی می قوانینی را به وجود آورد که امروزه میلیون

فردی جز او در ھیچکدام از اقوام بشری، این چنین مورد تقلید قرار نگرفته است، 
ار بنیانگذار دین مسیح اینگونه در زندگِی معمولی پیروانش حاکم نبوده است. رفت یحت

به عالوه بنیانگذار ھیچ آیینی جز پیامبر اسالم، تعالیمی چنین منحصر به فرد و بزرگ 
 .)٦(»از خود باقی نگذارده است

                                           
 ٤٤مقتول  ١٠١رومی (و.  Patricienپاتریسین  Gesar Julesژول (قیصر یولیوس)  Sezarسزار  -١

دانست،  ) بود که خود را از نسل زھره میJuliaیا (ق.م) وی یکی از افراد قبیلۀ مشھور ژانس ژول
 دستی کراسوس و پمپئوس به حکومت رسید. وی با ھم

م بر ١٦٥٨تا سال  ١٦٥٣م) که از سال ١٦٥٨-١٥٩٩( Cromwell, Oliverاولیور کرومول  -٢
 ھای نظامی بود. ساز در عرصه بریتانیا فرمانروایی داشت وی مردی شگفتی

 م) امپراتور جھانگشای فرانسوی.١٨٢١-١٧٦٩( Napoleni bonaparateناپلئون بناپارت  -٣
 .١٩ -١٨؛ سیرت و شخصیت حضرت محمد -٤
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 ج صداقت حضرت محمد
] را ج [پیامبر وی ی هکسی این تھمت دروغ دربار آیا«نوشته است:  توماس کارالیل

ھا  انسان ی هاگر دروغ و فریب در بین ھم یکنم، حت باور خواھد کرد؟ من ابدًا باور نمی
اینصورت  چنان رواج یابد که بسان سخن راست مورد پذیرش قرار گیرد، زیرا در آن

 مردم ابله و دیوانه خواھند بود.
کفر و الحاد زشتی بود که سفیھان و نابخردان بر اثر  ای وای! این چه سخن

ھا و مرگ روح آنان است و انسان  ساختند و ھمین سخن، نشانی از خباثت و پلیدی دل
 میزتر از این نشنیده است!آدانشمند، ھیچگاه سخنی کفر

ای برادران! مگر امکان دارد کسی با دروغ، چنین آیینی استوار در تاریخ بسازد که 
ند که این سخن، دروغی است که تاکنون این ھمه درخشش داشته باشد؟ به خدا سوگ

توزان یا دنیاپرستان آن را جعل  ھای دیگر در تاریخ مکه، جمعی از کینه مثل دروغ
 اند!... کرده

گویم که محال است محمد دروغ گفته باشد، زیرا اساس کارھایش را بر  با یقین می
اساس دیگر فضایلش بر صداقت بوده است. صداقت و که  چنانبینم،  صداقت می

 .)١(»زد... اخالص عمیق در روح او موج می

 بستگی به خداوند دل
ای از مسیحیان  جھالتی که از جانب پاره«نوشته است:  )٢(جی. لیندساری جانسون

متعصب، نسبت به مذھب اسالم به نمایش درآمد، وحشتناک است... [حضرت] محمد 
و دیگر خدایان را  پرستید ھای آن زمان، خدای واحد را می به تنھایی در میان ملت

شمرد. وی بر تقوا، به عنوان یک اصل اساسی، نماز روزانه برای خدا، احترام  مردود می
ورزید. غالب سخنان پوچی که  می روی اصرار مردم، عدالت، نیکوکاری و میانه ی هبه ھم

 ی هبوسیل کردند که باور کنیم در قرآن نوشته شده، نه مسیحیان متعصب وادارمان می
 .)٣(»شود صحیحی از قرآن دیده می ی ه] محمد گفته شده و نه در ترجم[حضرت

                                           
 .٣٧؛ اندیشه تقریب -١
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 ها استقامت در برابر سختی
نگار مسیحی لبنانی، نوشته  نویسنده و روزنامه )م١٩١٤-١٨٦١( زیدانجرجی 

ھمین که قریش از آن اقدامات خود سودی ندیدند، به آزار مسلمانان پرداختند. «است: 
کشیدند و ھمین که کار سخت شد و مسلمانان بیش از  میمسلمانان با بردباری رنج 

اندازه مورد عذاب و توھین واقع شدند، پیغمبر دستور داد، مسلمانانی که قوم و قبیله 
ای  ندارند تا در پناھش باشند، از مکه به حبشه بروند؛ از این رو ھشتاد و سه نفر با عده

آید. بدیھی  ن اسالم به شمار میزن و بچه به حبشه رفتند و این ھجرت، ھجرت نخستی
بایست از  است که این مسافرت در آن زمان بسیار دشوار بوده است، زیرا مھاجرین می

ھا را پشت سر بنھند و  ھای خشک و دریا بگذرند و با زن و بچه، این سختی بیابان
ھمین اقدام آنان بھترین گواه است که پیروان پیغمبر به پیشوای خود ایمان کامل 

 ساختند. شتند و به دستور او رنج سفر را بر خود ھموار میدا
دعوت اسالم پس از مطالعات بسیار به نظر ما  ی هاینک جای آن دارد که آنچه دربار

 رسیده است، برای خوانندگان شرح دھیم:
اند که پیغمبری برای ریاست و  ای از نویسندگان غیر مسلمان، پنداشته پاره

پایه و مایه است،  م دست زد، ولی ما معتقدیم که این پندار، بیدنیاداری به این کار مھ
دھد که پیامبر از روی کمال خلوص و ایمان و بدون  زیرا تاریخ دعوت اسالم گواھی می

 ھیچ نظر دنیوی به دعوت مبادرت کرد.
دانست  قطع میبطور  پیغمبر اسالم به نبوت خود ایمان و اطمینان قطعی داشت و

ند به دعوت مردم برانگیخته شده است و اگر این ایمان، قطعی و که از جانب خداو
توانست آن ھمه رنج و آزار را تحمل کند، زیرا حضرت رسول پیش از  کامل نبود، نمی
زناشویی با خدیجه از جاه و مقام و ثروت برخوردار بود و مردم،  ی هدعوت، به واسط

گذراند و برعکس،  ای می آسوده گذاشتند و زندگانی دوستش داشته و به او احترام می
آن اندازه که به خاطر او، مردم مکه با بنی ھاشم  پس از دعوت، دچار رنج بسیار شد؛ تا

از در ستیز وارد شدند و چون او ھم از بنی ھاشم بود، مکیان میان خود پیمانی بسته و 
یغمبر) داد در درون کعبه نھادند و به موجب آن، متعھد شدند که با بنی ھاشم (اقوام پ

و ستد نکنند و از آنان دختر نگیرند و به آنان دختر ندھند. بنی ھاشم در اثر این 
ھا و غارھا پناه بردند و اگر ھم به  پیمان، مدت سه سال شھر مکه را ترک کرده و به کوه
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کردند که  رفتند و فقط کسانی آشکارا در مکه آمد و شد می رفتند، پنھانی می مکه می
 ب (عموی پیغمبر) با محمد دشمنی سخت داشتند.ھمچون ابولھ
 ی هکنند که استقامت پیغمبر اسالم بر دعوت خود، به واسط ای تصور می شاید پاره

جه، سه ابوطالب و خدیپشتیبانی ابوطالب، بیش از پیش در دعوت خود پابرجا ماند. 
ار شد و دشو ج کار بر رسول اکرم ،سال پیش از ھجرت درگذشتند و پس از مرِگ آنان

قریشیان از ھرسو بر وی تاختند؛ به ویژه ابولھب و حکم بن عاص و عتبة بن ابی 
دادند و غالبًا ھنگام نماز،  معیط. ھمسایگان پیامبر زیادتر از سایرین او را آزار می

 ساختند. ریختند و خوراکش را آلوده می شکمبه بر سر و رویش می
نجا یار و یاوری بیابد، ولی در آنجا نیز پیغمبر از مکه به طایف رفت، تا مگر در آ

ای از نادانان و اراذل خود را  چیزی جز دشنام و آزار ندید، تا آنجا که مردم طایف دسته
اش کنند. ھمینکه پیغمبر از  مأمور کردند که با پیامبر بستیزند و در مألعام مسخره

ند و دوباره فرومایگان را آمد ای می برد، عده ای پناه می گرفت و به گوشه آنان کناره می
 کردند. شان تشویق می به از سرگیری آزارھای

داد و فقط نزد  خرید و دعوت خود را ادامه می ھا را به جان می پیغمبر تمام این رنج
 کرد. خدای خویش از نادانی مردم شکوه می

ف به مکه برگشت و دشمنان خویش را بدتر از سابق دید؛ به یحضرت رسول از طا
کرد.  خاست و تھدیدش می ای که ھرکس از دور و نزدیک با او به ستیزه برمی گونه

کرد، درحالیکه یقین داشت  ھا صبر می ای ثابت و محکم بر این مصیبت پیغمبر با اراده
که اگر از دعوت خود دست بردارد، با او ھمه نوع ھمراھی و مھربانی خواھد شد؛ ولی 

دانست که از  وتش ایمان کامل داشت و میدست از دعوت خود برنداشت، چون به نب
 جانب خداوند به این مأموریت برگزیده شده است.

شدن نزدیکان و اقوام خود نومید شد، در موسم حج بر  ھمینکه پیغمبر از مسلمان
کرد و در آنجا ھم از تعرض  شد و آنان را به اسالم دعوت می سر راه مسافران حاضر می

ای «گفت:  دوید و می ابولھب میان سخنانش می مصون نبود و به ویژه عمویش
گوید: از الت و عزی (نام دو بت)  مرا گوش مدھید! او می ی همسافران! سخن برادرزاد
 »اش را بپذیرید، زنھار! از محمد مشنوید! ھای تازه دست بکشید و گمراھی
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افران و مرتب، مسبطور  کاست و پیامبر نمی ی هالبته این اعتراضات، از تصمیم و اراد
 .)١(»خواند حجاج را به دین اسالم می

                                           
 .٢٤ -٢٣، تاریخ تمدن اسالم -١
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 عشق محمد

ـــــد ـــــال محم ـــــد از جم ـــــاه فرومان  م
 

ــــد ــــدال محم ــــه اعت ــــد ب ــــرو نباش  س
 

 قـــدر فلـــک را کمـــال و منزلتـــی نیســـت
 

ــــد ــــال محم ــــا کم ــــدر ب ــــر ق  در نظ
 

 دیـــدار ھـــرکس بـــه قیامـــت ی هوعـــد
 

ــــة اســــری شــــب وصــــال محمــــد  لیل
 

ـــل و موســـی و عیســـی ـــوح و خلی  آدم و ن
 

 آمــــده مجمـــــوع در ظـــــالل محمـــــد
 

 عرصـــه گیتـــی مجـــال ھمـــت او نیســـت
 

ـــــر مجـــــال محمـــــد ـــــت نگ  روز قیام
 

ــرد ــت ف ــته جن ــه بس ــه پیرای  وسو آن ھم
 

ـــد ـــالل محم ـــد ب ـــولش کن ـــه قب ـــو ک  ب
 

ــد ھم ــه بیفت ــمان ک ــد آس ــین خواھ ــو زم  چ
 

 تـــا بدھـــد بوســـه بـــر نعـــال محمـــد
 

ـــد ـــر نتاب ـــین حش ـــر در زم ـــمس و قم  ش
 

ــــد ــــال محم ــــر جم ــــد مگ ــــور نتاب  ن
 

ــــد ــــاه نتاب ــــاب و م ــــر آفت ــــاید اگ  ش
 

ـــد ـــالل محم ـــون ھ ـــروی چ ـــیش دو اب  پ
 

ــالش ــد جم ــواب دی ــه خ ــا ب ــرا ت ــم م  چش
 

ــــواب نمی ــــرد از خ ــــد گی ــــال محم  خی
 

ـــوانی ـــی و ج ـــقی کن ـــر عاش ـــعدی اگ  س
 

 عشـــق محمـــد بـــس اســـت و آل محمـــد
 

 (شیخ سعدی شیرازی)



 

 
 

 تولد و تحول
میالدی در  ٥٧١آوریل  ٢٠در ] ج [ ھای مورخان مسلمان، محمد طبق گفته

» شده بسیار ستایش«بیابانی عربستان دیده به جھان گشود. نام او به معنی  ی همنطق
 است.

ام واالی محمد باعث شد که صحرای عربستان از ھیچ، به دنیایی نوین روحیه و پی
با زندگی، فرھنگ تمدن و حکومتی نوین تبدیل شود که از مراکش تا جزایر ھند شرقی 

 آسیا، اروپا و آفریقا تأثیر گذاشت. ی هرا در برگرفت و بر زندگی مردم در سه قار

 تردید در نوشتن
، مطلبی بنویسم در ابتدا تردید ]ج [ محمدھنگامی که قصد داشتم در مورد 

داشتم، چون مسلمان نیستم و نوشتن در مورد چنین دینی، کار بسیار دقیقی است؛ 
 یاند و حت افراد زیادی وجود دارند که به ادیان مختلف، مؤمناینکه  آن ھم باتوجه به

 در میان پیروان یک دین ھم اختالفاتی وجود دارد.
توان انکار کرد  عا شود، مذھب امری فردی است، ولی نمیبا اینکه ممکن است اد

ھا و  ھا، جان گیرد. دین، قلب اش تمام جھان دیده و نادیده را دربر می که دامنه
گاه، تحت تأثیر قرار  ذھن گاه و ھم در سطح ناخود آ ھای ما را، ھم در سطح خود آ

د محکمی به این کند که اعتقا دھد. این موضوع زمانی اھمیت بیشتری پیدا می می
ته باشیم که: گذشته، حال و آینده، با ریسمانی ظریف و ابریشمی به یک موضوع داش

اند؛ دراین حالت، مرکز ثقل ریسمان دائمًا تحت فشار شدید است و از  دیگر متصل شده
 تر در مورد سایر مذاھب گفته شود، بھتر است. نظر، ھرچه کم این نقطه

 شناخت ادیان
دیگری ھم دارد؛ زندگی ما خواه ناخواه با زندگی  ی هن موضوع جنببا این حال، ای

نوشیم و از  خوریم، از یک چشمه می سایر افراد درھم تنیده شده است. ما از یک غذا می
نظر ھرفرد باید بکوشد تمام مذاھب دنیا را   کنیم؛ از این نقطه ک ھوا تنفس میی

 د.بشناسد و زمینه را برای درک متقابل فراھم ساز
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رسد، از ھم گسیخته نیست،  در عین حال افکار ما، آنگونه که در ظاھر به نظر می
بلکه در شکل ادیان بزرگ جھان تبلور یافته است. در اینصورت، اگر قرار است شھروند 
خوبی برای دنیای خود باشیم، موظفیم که دسِت کم برای شناخت ادیان بزرگ و نظام 

نماند که این کار باید با دقت تمام انجام شود.  فلسفی نوع جھان بکوشیم. ناگفته
تاریخی است و پیامبر  ی همن، عقایدی مذھبی است که دارای وجھ ی هموضوع نوشت

، ھنگامی که در مورد ویلیام مویرفردی ھمچون:  یآن ھم، شخصیتی تاریخ دارد. حت
دوازده سده احتماًال نتوان کتاب دیگری پیدا کرد که طی «گوید:  نویسد، می قرآن می

 ».چنین خالص و دست نخورده باقی مانده باشد

 برداشت نادرست
[حضرت] محمد نیز شخصیتی تاریخی است که تمام اعمالش به دقت، ثبت و برای 

 ھای بعد نگھداری شده است. نسل
یشتر به علل سیاسی یا بکنیم که تصویر نادرستی که  اکنون در زمانی زندگی می

بوان در تاریخ قرون وسطای شد، رنگ باخته است. پروفسور  غیره از اسالم ارایه می
ای که در اروپای پیش از  شرح اسالم و [حضرت] محمد به گونه«نویسد:  می کمبریج

ھای ادبی  تحریر درآمده است، اکنون تنھا حکم کنجکاوی ی هنوزدھم به رشت ی هسد
یر، دیگر چندان در آن به زور] شمش ی هاسالم و [توسع ی هدارد. عنوان مثال: نظری

اجبار برای پذیرش دین وجود «دنیای امروز خریدار ندارد. این اصل اسالم که 
دانی که شھرت جھانی دارد،  ، تاریخگیبون، کامًال شناخته شده است. )١(»ندارد

اعتقاد خطرناکی که به پیروان [حضرت] محمد نسبت داده شده، این است «گوید:  می
 ».م ادیان را با شمشیر از میان بردارندکه آنان وظیفه دارند تما

قرآن، رد این مورخ، این اتھام مبنایی جز جھل و تعصب ندارد و از جانب  ی هبه گفت
شده است و تاریخ کشورگشایان مسلمان و مدارای آنان با مسیحیان نافی این حکم 

لی خود به موفقیت دست یافت، واست. [حضرت] محمد تنھا با تکیه بر قدرت اخالقی 
ھای مکررش برای  رسیدن تالش بعدھا آن ھم تنھا در دفاع از خود و بعد از به شکست

دستیابی صلح با مشرکان شرایط موجود پایش را به میدان جنگ باز کرد و با این وصف 
ھا طی  ھم پیامبر استراتژی رایج میادین جنگ را به کلی تغییر داد. تعداد کل کشته

                                           

 .]٢٥٦[البقرة:  ﴾ّ�ِينِ ٱإِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ -١
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عربستان و به رھبری [مستقیم یا غیر مستقیم] وی  ی هھایی که در شبه جزیر جنگ
در میدان جنگ نیز به اعراب بدوی  یتجاوز نکرد! او حت )١(از چند صد نفر درگرفت،

یادآور شد که در حال جنگ ھم نماز جماعت بر پا دارند. ھنگامی که در کشاکش 
ترک  در میدان جنگ ھم یرسید، آنان نماز جماعت را حت جنگ، وقت نماز فرا می

جنگید و سپس جای  خواند، گروه دیگر می کردند. درحالی که یک گروه نماز می نمی
دیگر به  ی های به چراگاه قبیل کردند. در تاریخ اعراب، ورود شتر قبیله خود را عوض می

جنگی چھل ساله منجر شد که روی ھم رفته به مرگ ھفتاد ھزار انسان انجامید! 
ن، مدارا و خویشتنداری آموخت. پیامبر فضای میدان پیامبر اسالم به آن اعراب خش

جنگ را تلطیف کرد و به اعراب آموخت که یکدیگر را فریب ندھند، به عھد و پیمان 
وفادار باشند، از کشتن زنان و کودکان و پیرمردان خودداری کنند، از قطع و سوزاندن 

ھنگام فتح مکه او  ند. بهودرختان بپرھیزند و مزاحم کسی که مشغول عبادت است، نش
در اوج قدرت خود بود و شھری که دعوتش را رد کرده و خود و پیروانش را شکنجه و 

 توانست شمشیر تبعید کرده بود، اکنون در اختیارش بود و براساس قوانین جنگی، می
 انتقام از نیام برکشد، ولی گفت:

 »!شود و ھمگی آزاد ھستید امروز از شما انتقام گرفته نمی«
 ھمچنین گفت:او 
 ».نھم ھا را زیر پا می من ھرنوع تمایز و نفرت بین انسان«

ھا مجوز جنگ دفاعی را صادر کرد و چون به ھدف خود  او به منظور اتحاد انسان
کسی را که عموی عزیزش  یبدترین دشمنان خود را نیز عفو کرد؛ حت یرسید، حت

 ندان گرفته بود!مثله کرد و بخشی از جگرش را به د را کشت، )٢((حمزه)

                                           

نفر فراتر  ٩١٨از  ج ھا در زمان حیات پیامبر ھا و سریه ھا از ھردو طرف در تمام غزوه تعداد کشته -١
 .٥٩-٥٨الحضارة،  يثره فرفت. اإلسالم وأن

سالگی به دست وحشی پسر حرب، به  ٥٩حمزه در جنگ احد، در سال سوم ھجری، در سن  -٢
را درید و جگرش را بیرون کشید و برای ھند دختر عتبه  س زهشھادت رسید. وحشی شکم حم

بن ربیعه برد و ھند جگر حمزه را در دھان گذاشت و جوید و سپس بیرون انداخت و آمد حمزه را 
پس از فتح  ج مثله کرد و از تمام اندام او، برای خود یاره و خلخال و بازوبند درست کرد! پیامبر

 و قرار داد. (مؤلف)مکه، وحشی و ھند را مورد عف
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 مساوات و برادری
ترین موارد کمک [حضرت]  ھا، یکی از مھم اصول برادری جھانی و مساوات انسان

گوید:  در این مورد می ساروجینی نایدومحمد به ارتقای اجتماعی بشریت بود. خانم 
اسالم، نخستین دینی بود که اصول دموکراسی را رعایت کرد. ھنگامی که مؤمنین «

این  کند. روند، دمکراسی اسالم بروز می ی مؤذن به مسجد میج بار با صداروزی پن
شود که روستایی و سلطان پنج بار در روز در کنار ھم زانو  دمکراسی آنجا مشخص می

 ».تر است گویند: خدا از ھمه بزرگ زده و می
ر کسی گفته است که: اروپاییان در آفریقای جنوبی از ظھو«گوید:  می مھاتما گاندی
اند؛ ھمان اسالمی که اسپانیا را متمدن کرد، روشنایی را به مراکش  اسالم در ھراس

برد و جھانیان را به برادری فرا خواند. اروپاییان و آفریقای جنوبی از اسالم در 
اند؛ چون در این سرزمین برادری، گناه و اسالم، به معنی برابری با رنگین  ھراس

 ».بجاست پوست است، پس ترس آنان کامالً 
ھای  بردن تفاوت ج، جھان شاھد نمایش جھانی اسالم در از بینحھر سال در موسم 

نژاد، رنگ و رتبه است. مردم اروپا، آفریقا، عربستان، ایران، ھند و چین در مدینه به 
کنند، دو تکه  پیوندند. و تنھا لباسی که به تن می عنوان اعضای یک خانواده به ھم می

اند و اثری از غرور در کسی  خود را تراشیدهو درحالیکه سرھای  سفید است ی هپارچ
، ھیچ شریکی برای تو نیست و مخدایا! من به فرمان تو آمد«گویند:  شود، می دیده نمی

 ».من به سوی تو آمدم
ائتالفی که توسط رسول خدا بین ملل مختلف : «پروفسور ھورگرونج ی هبه عقید

ھایی استوار ساخت  للی برادری انسانی را بر چنان پایهبنیان گذاشته شد، اتحاد بین الم
که توانست راھنمای کشورھای جھان باشد. حقیقت این است که ھیچ کشوری در دنیا 

تواند نظیری برای کاری که اسالم انجام داده است و عبارت است از تحقق عینی  نمی
 ».ه دھدیملل، ارا ی هاتحادی

 های عملی مساوات و برادری نمونه
ه داد. خلفایی ھمچون: علی که یدمکراسی را ارا پیامبر اسالم بھترین شکل حکومت

شدند. ما از رفتاری که  داماد پیامبر بود، ھمچون افراد عادی در مقابل قاضی حاضر می
شود، اطالع داریم. وضعیت بالل را در  امروز توسط سفیدھای متمدن با سیاھان می
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 ی پوست بود. وظیفه سیاهای  در زمان پیامبر بردهنظر بگیرید که چھارده سده پیش و 
 ی هگفتن که در ھنگام ظھور اسالم [و پس از آن] بسیار اھمیت داشت، به این برد اذان

سیاه واگذار شد. در فتح مکه، ھنگامی که بالل برای گفتن اذان بر بام کعبه که 
وای بر او که بر : «ای فریاد زدند ترین مسجد مسلمانان است، ایستاده بود، عده مقدس

در آن ھنگام بود که پیامبر این آیه را برای نخستین بار قرائت »! بام کعبه ایستاده است
 کرد:
ھا قرار  و قبیله ھا یک مرد و زن آفریدیم، و شما را تیرهشک ما شما را از  ای مردم! بی«

 .)١(»ترین شماستترین شما نزد الله پرھیزگار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید، ھمانا گرامی
اسالم، دختر خود را به  ی های در آنان شد که خلیف این آیه باعث چنان استحاله

دید، به احترامش  دوم، عمر ھرگاه او را می ی هو خلیف )٢(ھمسری آن غالم سیاه درآورد
ترین شاعر آلمانی، در مورد  بزرگ گوتهخاست! به این دلیل است که  از جای خود برمی

 ».ھا باقی خواھند ماند نفوذ عظیم این کتاب در تمام دوران«د: گوی قرآن می
حکمروایی  ستنھا دینی که طی صد سال آینده شان«گوید:  نیز می جرج برنارد شاو

 ».بر انگلستان و کل اروپا را طی صد سال آینده دارد، اسالم است

 شناختن حقوق زن به رسمیت
گوید: انسان در ذات  اسالم به ما می« گوید: می سرچارلز ادوارد آرچیبالد ھامیلتون

گناه است. زن و مرد منشأ مشترکی دارند و دارای استعدادھای ھوشی، معنوی  خود بی
 و اخالقی مشابھی ھستند.

اعراب بر این باور بودند که ھرکس قدرت استفاده از نیزه و شمشیر را داشته باشد، 
تر پرداخت و برای زنان حقی از  وارث خواھد بود، ولی اسالم به دفاع از جنس ضعیف

ھا پیش حق مالکیت زنان را به رسمیت شناخت،  ارث را در نظر گرفت. این دین سده
م بود که این اصل مترقی اسالم به ١٨٨١درحالیکه دوازده سده بعد، در انگلستان سال 

اجرا گذاشته شد و زنان، براساس قانون زنان متأھل، حق مالکیت پیدا کردند. پیامبر 
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 ختر یکی از خلفا ازدواج کرده باشد. مؤلفدر ھیچ یک از منابع اسالمی نیامده است که بالل با د -٢
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شان  دوم مردان ھستند و حقوق ی هزنان نیم«ھا پیش اعالم کرده بود:  اسالم سده
 »!شان باشید مقدس است، مواظب احقاق حق

 انسانیتصدای 
گذارد، اصول بسیار  ھا تأثیر می اسالم تا آنجا که سیاست و اقتصاد بر رفتار انسان

اس نظر پروفسور ه کرده است. براسیھا ارا مھمی را برای زندگی اقتصادی انسان
توجه  –ھاست  که اساس بنای تمدن –سازی  ، اسالم ھمواره به شخصیتماسینیون

داشته است؛ این موضوع توسط قانون ارث، پرداخت زکات و نیز از طریق غیر قانونی 
ای اعمال اقتصادی، ھمچون: انحصار، ربا و احتکار در اسالم دنبال شده  دانستن پاره

ھای عبادی،  ار حرام است و کمک به ایجاد مدارس، مکاناست، از نظر اسالم، قم
ترین [و پایدارترین]  ترین و باارزش ھا و تأسیس داراالیتام از مھم ھا، حفر چاه بیمارستان

شود: نخستین بار در اثر تعالیم پیامبر اسالم بود که داراالیتام  اعمال است. گفته می
صدای انسانیت، ترحم و «گوید:  افتتاح شد. کارالیل در مورد [حضرت] محمد می

 ».رسد برابری از درون او به گوش می

 معیارهای عظمت
 مورخ، معیارھای عظمت ھر فرد عبارت است از اینکه: یک ی هبه گفت

 آیا نسبت به معاصران خود برتری داشته است؟ -
 آیا آنقدر عظمت داشته است که از استانداردھای زمان خود فراتر رود؟ -
 انی برای جھان، باقی گذاشته است؟آیا میراث جاود -

 تجلی دو مورد آخر در رابطه با [حضرت] محمد قبًال ذکر شده است.

 بر معاصران ج برتری پیامبر
و اما در رابطه با مورد اول: آیا پیامبر اسالم نسبت به معاصران خود برتری داشت؟ 

] محمد دھد که ھم دشمنان و ھم دوستان معاصر [حضرت سوابق تاریخی نشان می
نقص، فضایل، صمیمت و قابل اعتمادبودن او در تمام  خصوصیات متعالی، صداقت بی

یھودیان و افرادی که به او  یاند؛ حت ھای فعالیت بشری را به رسمیت شناخته زمینه
 یایمان نیاوردند، برای حل مناقشات فردی خود، به داوری او گردن نھادند و حت

ای محمد! ما تو را «ای نداشتند جز آنکه بگویند:  د، چارهافرادی که به او ایمان نیاوردن
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ایت برگزیده  دانیم، ولی کسی را که به تو کتاب داده است و به پیامبری دروغگو نمی
 ».است، قبول نداریم

شدن [حضرت] محمد سعی کردند با استفاده از خشونت او را  آنان با تصور دیوانه
 ی  هکشد. نکت مینوری واقعی در وجودش زبانه  درمان کنند، ولی آنان متوجه شدند که

جالب این است که تمام بستگان نزدیک، پسر عموی عزیز و دوستان صمیمی وی که از 
بودن پیامش ایمان داشتند. اگر  نزدیک با [حضرت] محمد آشنا بودند، ھمگی به الھی

دیدی در ترین تر کوچک –آن زنان و مردان که ھمگی باھوش، نجیب و باسواد بودند 
صداقت [حضرت] محمد داشتند، بدون شک، تالش او برای ایجاد اصالحاِت اجتماعی، 
از پیش محکوم به شکست بود؛ برعکس یاران صدیق او چنان به وی وفادار بودند که 

گرفتند. و به خاطر او تمام خطرھا را به  شان را از پیامبر الھی می زندگی ی هشیو یحت
ھایی که گاه به مرگشان  در زیر بدترین شکنجه یکردند و حت جان خریدند؛ از او اطاعت

ترین لغزشی در [حضرت] محمد  انجامید به او وفادار بودند. آیا اگر متوجه کوچک می
 کردند؟! شدند، اینگونه رفتار می می

 ج صالبت یاران پیامبر
ان ای است که در مورد زنان و مردان مسلم رحمانه تاریخ اسالم بیانگر رفتار بی

شود! پاھای یاسر را به دو  گناه، با نیزه قطعه قطعه می شد: سمیه، زنی بی اعمال می
را وادار کردند روی  )١(دھند! خباب بن حارث بسته و در جھت مخالف حرکت میشتر 

اش نھاده  ھای سوزان دراز بکشد، درحالیکه پاھای خود را بر روی سینه بستری از زغال
را قطعه  )٢(رد و چربی زیر پوستش آب شود! خباب بن عدیبودند تا نتواند تکان بخو

قطعه کردند و در اثنای شکنجه از او پرسیدند: آیا دوست نداشت در خانه با زن و 
 شد؟ فرزندان بود و [حضرت] محمد به جایش کشته می

 فرزندانش را فدای محمد کند! و زن او فریاد زد: حاضر است جاِن 
اد در میان پیروان [حضرت] محمد بھترین گواه بر آیا این میزان ایمان و اعتق

ھای  راستگویی و اعتقاد عمیق او به رسالت خود نبود؟ مردان و زنان پیرو او از بھترین
 مکه و مردانی دارای مقام و ثروت و نیز از میان خویشاوندان [حضرت] محمد بودند.

                                           
 صحیح آن خباب بن َارِث بن جندله است، نه خباب بن حارث. (مؤلف) -١
 درست آن خبیب بن عدی است. مؤلف -٢



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ١١٨

 برانگیز شخصیت تحسین
ترین پیامبر و شخصیت دینی  محمد موفق«: دایرة المعارف بریتانیکا ی هبه گفت

ھای  برانگیز و ارزش این موفقیت تصادفی نبود، بلکه ناشی از شخصیت تحسین». بود
ھای اوست؛ تنھا با یک نگاه  ترین ویژگی فردی او بود. شخصیت محمد از پیچیده

یم، نظامی، فرمانروا، جنگجو، تاجر، واعظ، حک ی هتوان دید که محمد پیامبر، فرماند می
گاه ایتام، پشتیبان بردگان، حامی زنان، قانونگذار، ھسیاستمدار، خطیب، مصلح، پنا

 قاضی و قدیس است.

 سرمشق نیکو
بودن، بدترین بدبختی روی زمین است و او زندگی خود را اینگونه آغاز کرد.  یتیم

در سیر تحول خود، از یک کودک یتیم، تا فراری تحت تعقیب، تا حاکم روحانی و 
ھا، از آتش آلودگی به دنیا سالم بیرون  ھای واغواگری نی و در جریان تمام وسوسهزمی

 آمد تا الگویی برای ھر انسان باشد.

 شخصیت پویا
ھای  زندگی نیست، بلکه تمام جنبه ی  هھای او تنھا محدود به یک جنب موفقیت

وحشیگری  گیرد. اگر بزرگی به معنی پاکسازی یک ملت در منجالب انسانی را دربر می
چنین کاری  ی هو ظلمت فرو رفته است، شخصیت پویایی که توانسته باشد از عھد

برآید و امتی را از حضیضی که قوم عرب در آنان گرفتار بود، نجات دھد و آنان را به 
 دار تمدن شوند، به راستی مستحق بزرگی است. مکانی رھنمون شود که پرچم

 سمبل بزرگی
ن جوامع متفرق از طریق پاکدامنی و برادری، باز ھم اگر بزرگی یعنی متحدکرد

 بزرگی، مستحق پیامبر صحرا است.
اگر بزرگی به معنی زدودن زنگار تعصبات و خرافات باشد، پیامبر اسالم این کار را 

 ھا نفر انجام داده است. برای میلیون
نظر  معیارھای واالی اخالقی است، [حضرت] محمد از ی یهاگر بزرگی به معنی ارا
 شناخته شده است.» صدیق«و » امین«دوست و دشمن به عنوان 



 ١١٩  شخصیت پویا و الگوی باال بخش دوم:

با یتیمی مواجه ھستیم که فرمانروای اینجا  اگر یک کشورگشا، فرد بزرگی است، در
عربستان شد و امپراتوری بزرگی بنا نھاد که چھارده سده دوام آورده است. اگر معیار 

ھا  ت] محمد ھنوز قلوب میلیونبزرگی یک رھبر، میزان وفاداری به اوست، نام [حضر
 رباید. نفر را در سراسر جھان می

 نادر خلقت ی هپدید
او فلسفه را در مدارس آتن و رم، ایران، ھند یا چین نخوانده بود؛ با این حال، کاشف 

سوادی با چنان  ترین حقایقی است که برای بشر ارزش ابدی دارند و در عین بی عالی
کرد. او که یتیم به  می که اشک مخاطبان را جاری گفت بالغت و احساسی سخن می

ھمگان قرار گرفت. مردانی که  ی  هبھره بود، مورد عالق دنیا آمد و از تعلقات دنیوی بی
ترین  یکی از کامل )١(»دکارت«اند؛  از نبوغ سخنرانی و خطابه برخوردار باشند، اندک

 در جایی گفته است: ھیتلرھای خطبا بود.  نمونه
دھنده،  یه پرداز بزرگ، الزامًا رھبر بزرگی نیست، درحالیکه یک سازمانیک نظر«

ھمیشه رھبر بزرگی است. به این دلیل که رھبری، به معنی توان به حرکت درآوردن 
ھا ھستند، دارای توان رھبری نیستند  ھای مردم است. استعدادھایی که مولد ایده توده

ھای  پدیدهرھبری در یک فرد، از نادرترین  دھی و پردازی، سازمان و تجمیع قوای نظریه
 ».تاریخ بشری است

 ھای خلقت بوده است. به این ترتیب، پیامبر اسالم یکی از نادرترین پدیده

 آالیش زندگی بی
اگر در زمین مردی باشد که بتواند ادعا « گوید: می باسورث اسمیتجناب  عالی

محمد است؛ چون تمام قدرت را کند، از طرف خداوند فرمان رانده است، او [حضرت] 
داد و  بدون ابزار آن و حامیان معمول، در اختیار داشت. او اھمیتی به زرق و برق نمی

 ».اش بود اش در راستای زندگی عمومی سادگی زندگی خصوصی
با فتح مکه [در سال ھشتم ھجری] بیش از یک میلیون مایل مربع سرزمین در 

ھایش را از  زد؛ لباس ھایش را، خود وصله می ن کفشاختیار او بود، با این حال ھمچنا
کرد، آتش را  دوشید، اجاق را تمیز می کرد، شیر بزھا را می پشم خشن انتخاب می

                                           
 دان فرانسوی. دان و فیزیک م) فیلسوف، ریاضی١٦٥٠-١٥٩٦( Rene Descartesرنه دکارت  -١
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کرد. خوراکش خرما و آب بود. برخی  روشن و به امور معمول خانواده، رسیدگی می
درختان  او از برگاش چیزی برای خوردن نداشت. ُتَشک  اوقات چندین شب خانواده

. او با تضرع و زاری از )١(ایستاد ھا را به عبادت می خرما تھیه شده بود و بیشتر شب
کرد که قدرت کافی برای عمل به وظایف به او اعطا کند.  خداوند درخواست می

، چند سکه بود که )٢(ای از خود باقی گذاشت ھنگامی که از دنیا رفت، تنھا دارایی
ھایی که  پرداخت و مابقی به مستمندان انفاق شد. لباس ھایش بخشی از آن بابت بدھی

 ھنگام مرگ بر تن داشت، پر از وصله بود.

 شخصیت استوار و فروتن
پیامبر خدا با تغییر شرایط، تغییر نکرد؛ چه در ھنگام شکست و چه در پیروزی و در 
قدرت و ضعف، ھمان مرد بود با ھمان شخصیت. صداقت [حضرت] محمد با ھیچ 

ھا تا اعماق  ی قابل قیاس نبود. او انسان بود و ھمدلی انسانی و عشق به انسانمعیار
 جانش ریشه دوانده بود.

توان بر او  در وجودش اثری از غرور و تکبر نبود. چه نامی جز بنده و رسول خدا می
شناسید و  نھاد؟ او پیامبری بود ھمچون تمام پیامبران دنیا که شما برخی از آنان را می

فردی به یک نفر از آنان نیز ایمان نداشته باشد،  شناسید، در صورتیکه را نمی برخی
باتوجه به احترامی که پیروانش «یک محقق عربی:  ی هتواند مسلمان باشد. به گفت نمی

آوردن  اش این بود که ھرگز ادعا نکرد قدرت ترین معجزه گذاشتند، اصلی به او می

                                           

ایستاد و بر اثر  پیامبر خدا در شب به عبادت میکند که:  روایت می ل عروه از حضرت عایشه -١
کنی؟ درصورتیکه  گفت: ای رسول خدا! چرا چنین می ل آماسید. عایشه آن پاھایش می

ای  آیا دوست نداری که بنده«خداوند گناھان پیشین و پسینت را آمرزیده است؟ پیامبر فرمود: 
) و امام ٢٤٨٤٤امام احمد (حدیث  ) و٤٨٣٧؟ این حدیث را امام بخاری (حدیث »سپاسگزار باشم
) و امام طبرانی در ٧/٣٩و  ٢/٤٩٧( السنن الکبری) و امام بیھقی در ٨١) (٢٨٢٠مسلم (حدیث 
 اند. مؤلف ) روایت کرده٣٨٢٢(حدیث  المعجم االوسط

درحالی از دنیا رفت که  ل روایت است که فرمودند: رسول خدا ل از ام المؤمنین عایشه -٢
صاع جو به رھن نماده شده بود (گرو بود). این را امام بخاری (احادیث  ٣٠زره وی در عوض 

شرح ) و بغوی در ٦/٣٦( السنن الکبری) و بیھقی در ٢٥٩٩٨) و احمد (حدیث ٤٤٦٧و  ٢٩١٦

) روایت ١٥٥١) و اسحاق بن راھویه (حدیث ٥٩٣٦) و ابن حبان (حدیث ٢١٢٩(حدیث  السنة
 اند. مؤلف کرده



 ١٢١  شخصیت پویا و الگوی باال بخش دوم:

او معجزاتی انجام داد، ولی نه برای پیشبرد دین  ».معجزات را [بدون اذن الھی] دارد
دادن قدرت خدا. او ھیچ گنجی در زمین و آسمان نداشت. ھرگز  خود، بلکه برای نشان

مدعی اطالع از آینده [بدون اذن الھی] نشد و این درست در زمانی بود که مردم به 
 معجزات عادت داشتند.

 نو برداشتنی نوین از دی ج های پیامبر آموزه
 گوید: طبیعت و قوانین آن فرا خواند. قرآن می ی هاو پیروان خود را به مطالع

ھا و زمین و آنچه را که در میان آن دو است، به بازیچه  و (ما) آسمان«
 .)١(»دانند ھا نمی ایم. و (ما) آن دو را جز به حق نیافریدیم، و لیکن بیشتر آن نیافریده

ت. دنیا براساس حق، آفریده شده است. تعداد دنیا یک توھم، یا عاری از ھدف نیس
خوانند، چند برابر آیاتی است که به  آیات قرآنی که انسان را به تدبر در عالم [فرا] می

علمی، ناشی از تعلیمات محمد، پیامبر  ی هکنند. ایجاد روحی می نماز، روزه یا حج امر
. ولی عبادت، )٢(»ده استخدا انسان را برای عبادت خلق کر«گوید:  خدا بود. قرآن می

معانی متفاوتی دارد و عبادت خدا محدود به نماز نیست؛ و ھرکاری که با نیت رضای 
شود. ھمچنین قرآن،  خدا انجام شود و در جھت منافع بشر باشد، عبادت تلقی می

داند که با صداقت، عدالت و خلوص نیت  میزندگی و کار برای آن را به شرطی مقدس 
اگر از چیزھای پاک تناول کنید و خدا را شکر نمایید، او را «گوید:  آن میانجام شود. قر

 ».اید عبادت کرده
ھرگز به تمنای قلب خود پاسخ دھد، «گوید:  حدیثی از پیامبر نقل شده است که می

 ».ھای مجاز استفاده کند دھد، به شرطی که از روش خدا به او پاداش می
اینصورت، او تنھا به ھوای نفس خود عمل ای رسول خدا! در «ای گفت:  شنونده
 »!کرده است

                                           

َ�َٰ�ٰتِ ا َخلَۡقنَ  َوَما﴿ -١ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  ٣٨َوَما بَيَۡنُهَما َ�ٰعِبَِ�  ٱۡ�  ب

ٓ إِ�َّ ۡ�َ�َُهۡم َ�  ٱۡ�َقِّ َما َخلَۡقَ�ُٰهَما
َ
َوَ�ِٰ�نَّ أ

 .]٣٩ -٣٨الدخان: [ ﴾٣٩َ�ۡعلَُمونَ 

نَّ َخلَۡقُت  َوَما﴿ -٢ �َس وَ  ٱۡ�ِ  .]٥٦الذاریات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ٱۡ�ِ
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ای نامناسب استفاده کند، به شدت تنبیه خواھد شد،  اگر از شیوه«در پاسخ شنید: 
 )١(؟»ولی در غیر اینصورت، چرا باید به دلیل انجام کار درست، تنبیه شود

ندگی این مفھومی جدید از دین است که افزون بر توجه به معنویات، به بھبود ز
ھای  اندیشد. تأثیر این اندیشه بر روابط انسانی، قدرت عظیمی که بر توده دنیوی نیز می

بودن آن، ھم برای  دھد و نیز مناسب ه مییمردم دارد، تفسیر جدیدی که از تکلیف ارا
 ھای پیامبر اسالم است. افراد جاھل و ھم دانشمندان، یکی از آموزه

کردن ایمان نیست.  ر اعمال صالح، به معنی قربانیولی باید در نظر داشت که تأکید ب
در حالیکه مکاتب مختلفی وجود دارند که برخی عمل را در مسلخ ایمان و برخی ایمان 

 کنند، اسالم، مبتنی بر عمل صالح و ایمان قلبی است. را در مسلخ عمل قربانی می
 ی هش دارد. به گفتھدف ارز ی هوسیله و وسیله به انداز ی  هدر اسالم، ھدف به انداز

دھند، وارد بھشت خواھند  افرادی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می«قرآن: 
ھمچنین  در اسالم ندارند. کنند، جایی . افرادی که ایمان دارند، ولی عمل نمی)٢(»شد

 ایمان با عمل نادرست، مغایرت دارد. قانون الھی، یعنی قانون تالش.

 های قرآنی آموزه
 گوید: ابطه با موقعیت انسان در جھان میقرآن در ر

خداوند ھرآنچه را که در زمین و آسمان است، مسخر شما گردانده است. شما بر «
 ».زمین و آسمان برتری دارید

                                           

 ج روایت کرده است:... پیامبر خدا س تاب صحیحش به سند خود از ابوذرامام مسلم در ک -١
تان صدقه است. صحابه گفتند: ای رسول خدا! یکی  بستری با ھمسران فرمود:... و نزدیکی و ھم

مگر ندانستید که اگر آن «کند برایش اجر و پاداش ھم ھست؟ فرمود:  از ما شھوتش را برآورده می
شود؟ پس به ھمین ترتیب اگر از راه حالل  م برآورده سازد گناھکار می(شھوتش) را از راه حرا

 ). مؤلف١٦٤٤شرح السنه (حدیث ». نماید شھوتش را برآورده کند، اجر و پاداش دریافت می
و  ٢٥اند از: البقرة/ کنند که برخی از آنان عبارت شماری در قرآن به این موضوع اشاره می آیات بی -٢

، ٥٨، العنکبوت/٥٦و  ٢٣، ١٤، الحج/١٠٧، الکھف/٢٣، ابراھیم/٢٣، ھود/١٢٣و  ٥٧، النساء/٨٢
 . مؤلف١١و البروج/ ١٢، محمد/٣٣، الجاثیة/٢٢، الشوری/١٩، السجدة/٨، لقمان/١٥الروم/



 ١٢٣  شخصیت پویا و الگوی باال بخش دوم:

 گوید: در رابطه با خدا، قرآن می
ھای عالی به تو داده است و مرگ و زندگی را آفریده  ای انسان! خداوند توانایی«

 .)١(»شوید زمایش کند و ببیند کدام یک از راه راست منحرف میاست تا شما را آ
آزاد، تحت قیود مشخصی نیز ھست. خدا  ی  هھر انسانی به رغم برخورداری از اراد

اش بر این تعلق گرفته است که ھر انسانی را در شرایطی که  گوید: اراده در قرآن می
خاصی برای  ی هاوند، او شیوخد ی هھد، بیافریند. به گفت د برایش مناسب تشخیص می

 امتحان ھر انسان دارد:
چه براساس دستورات خدا  شدن ھستید و چنان شما ھمواره در حال امتحان«

 .)٢(»اید زندگی کنید و بمیرید، در راه خدا مرده
گوید که زندگی این دنیا را پایان زندگی انسان فرض نکند، چون  قرآن به انسان می

 شود. رگ شروع میزندگی جاویدان بعد از م
دھند، عاقبت عمل  ھای دنیا را ھدف قرار می اسالم، کسانی که موقعیت ی هبه گفت

خود را خواھند دید و سرانجام اعمال خود را مشاھده خواھند کرد. اسالم از انسان 
نفس لوامه بیدار  ھای نفس اماره بستیزد و به جایی برسد که خواھد که با خواھش می

 قرآن: ی هروحی باشد. به گفتمال شده و به دنبال ک
ای نفس آرام و مطمئن! بازگرد به سوی پروردگارت، در حالیکه تو از او راضی «

ھستی و او نیز از تو راضی است. بنابراین، در صف بندگان من درآی و در بھشت من 
 .)٣(»جای گزین

رباب شدن به ا از نظر اسالم، این ھدف اصلی انسان است؛ یعنی از یک سو تبدیل
خود. در این مرحله، پروردگار  ی هکاینات و از سوی دیگر رسیدن به آرامش در سای

حیات، منبِع نوشیدنی اوست. غم و شکست  ی هعشق خدا، خوراک روِح انسان و چشم
 بر او چیره نخواھد شد و موفقیت، به غرور او نخواھد انجامید.
شان ھنوز به آرامش و  حکشورھای غربی در صددند که ارباب جھان شوند، ولی رو

 طمأنینه نرسیده است.

                                           
 .١٣و الجاثیة/ ٢٠لقمان/ -١
 .٢الملک/ -٢

ُتَها﴿ -٣ َّ�
َ
� ۡرِضيَّٗة إَِ�ٰ َرّ�ِِك  ٱرِۡجِ�ٓ  ٢٧ ٱلُۡمۡطَم�ِنَّةُ  ٱ�َّۡفُس  َ�ٰٓ  َجنَِّ�  ٱۡدُخِ� وَ  ٢٩ِ� ِعَ�ِٰدي  فَٱۡدُخِ�  ٢٨َراِضَيٗة مَّ

 .]٣٠ -٢٧[الفجر:  ﴾٣٠
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 اسالم، مسیر سعادت
اسالم، یعنی «گوید:  می زندگی در اسالم ی هتأثیر فلسفتحت  توماس کارالیل

شدن در برابر خداوند؛ یعنی تمام قدرت ما وامدار تسلیم در برابر اوست. ھرچه او  تسلیم
خیر  –گر مرگ یا بدتر از آن باشد ا یحت –فرستد  کند و ھرچه به سوی ما می با ما می

 ».سپاریم خود را به خدا میاست و برای ما بھترین گزینه. ما 
: اگر اسالم این است، آیا ھمگی )١(گوته ی هبه گفت«دھد:  ھمین نویسنده ادامه می

 ؟»مسلمان ھستیم
بله! ھریک از ما که زندگی «گوید:  دھد و می به پرستش گوته پاسخ می کارالیلخود 

ای است که از  خردمندی ی هکند. این باالترین درج القی دارد، اینگونه زندگی میاخ
 ».آسمان بر زمین آمده است

                                           
 م) شخصیت شھیر ادبی آلمان.١٨٣٢-١٧٤٩یوھان ولفگانگ گوته ( -١



 

 
 

 
 
 

 بخش سوم:
 ج زندگانی پیامبر اسالم

 :ی هنوشت
 پروفسور برتولد اشپولر

 م)١٩٩٠-١٩١١(
های گوتینگن، مونیخ و هامبورگ استاد سابق دانشگاه



 

 
 

 گدای درگه مصطفی

 رخ زیبای مصـطفیای صبح صادق 
 

 وی سرو راستان قد رعنای مصطفی
 

ــــر ــــات خض ــــکندر و آب حی ــــۀ س  آیین
 

ــطفی ــای مص ــکر خ ــل ش ــین و لع ــور جب  ن
 

ــــفیا ــــدر اص ــــب ق ــــا و ش ــــراج انبی  مع
 

ـــطفی ـــوش قمرســـای مص  گیســـوی روز پ
 

ـــی اســـت ـــم الھ ـــم عل ـــو معل ـــس ک  ادری
 

ــای مصــطفی ــیش منطــق گوی ــب بســته پ  ل
 

ــر علــوی مقــام اوســت ــر دای  عیســی کــه دی
 

ـــطفی ـــی مص ـــرت اعل ـــاک روب حض  خاش
 

 بــــر ذروه دنــــا فتــــدلی کشــــیده ســــر
 

ـــــطفی ـــــالی مص ـــــاه مع ـــــوان بارگ  ای
 

 وزجــام روح پــرور مــا زاغ گشــته مســت
 

ــــطفی ــــھالی مص ــــش ش ــــوی دلک  آھ
 

 خالی ز رنـگ بـدعت و عـاری ز رنـگ شـرک
 

 آیینـــــۀ ضـــــمیر مصـــــفای مصـــــطفی
 

 روح االمین که آیـت قربـت بـه شـان اوسـت
 

ــــه  ــــر زدرک پای ــــطفیقاص ــــی مص  ادن
 

 گومــه بــه نــور خــویش مشــو غــره زانــگ او
 

ـــطفی ـــّرای مص ـــّرۀ غ ـــود ز غ ـــس ب  عک
 

ــل ــه جبرئی ــو ک ــه او ش ــدای درگ ــه گ  خواج
 

 شــد بــا کمــال مرتبــه مــوالی مصــطفی
 

 (ابوالعطا کمال الدین محمود، معروف به خواجو کرمانی)



 

 
 

 نویسنده ی   هدربار

آلمان به دنیا آمد. در  )٢(ی هوھم در کارلزر١٩١١سامبر  ٥در  )١(برتولد اشپولر
ھای ھایدلبرگ، مونیخ، ھامبورگ و برسالو به تحصیل پرداخت. در [سال]  دانشگاه

از بوردو نایل » ادبیات«از برن و » الھیات«تخاری به اخذ دو عنوان دکترای اف ١٩٦٢
دکترا از مراکز علمی  ی هنیز موفق به اخذ درج» مباحث شرقی« ی هآمد. در زمین

وی بر پانزده زبان ھای لبنان، مصر، عراق، ایران، افغانستان و پاکستان شد. کشور
ترین دانشمندان  دانست. او از معروف مصری را نیز می ی هآشنایی کامل داشت و لھج

عصر حاضر در تحقیقات و تتبعات تاریخی است و به سیاست و فرھنگ ملل اسالمی و 
تاریخ اقوام ترک  ی هی دربار ای آثار زیادمسیحی در خاورمیانه توجه خاصی دارد. دار

تاریخ ایران در عصر  ی هزبان و جغرافیای تاریخی مشرق است. مطالعات وسیعی دربار
تحقیقی تاریخ ایران و به ویژه عصر مغول، چندین کتاب  ی هاسالمی دارد و تاکنون دربار
 ر کرده است.شوند تألیف و منتش شناسی محسوب می مفصل که از بھترین آثار ایران

 ١٩٣٧تا  ١٩٣٥ھمکار گروه تاریخ سیلیزی، از [سال]  ١٩٣٥تا  ١٩٣٤از [سال] 
تاریخ  ی هدانشیار بخش تاریخ اروپای شرقی در دانشگاه برلین و یکی از ناشران سالنام

دانشیار بخش مطالعات علوم و فرھنگ  ١٩٣٨و  ١٩٣٧اروپای شرقی بود. در [سال] 
استاد ھمان دانشگاه از  ١٩٣٩و  ١٩٣٨نگن و در [سال] شرق نزدیک در دانشگاه گوتی

در دانشگاه گوتینگن و از  ١٩٤٨تا  ١٩٤٥در دانشگاه مونیخ، از  ١٩٤٥تا  ١٩٤٢[سال] 
 ١٩٤٩بود. از » شناسی اسالم«به بعد در دانشگاه ھامبورگ استاد رسمی کرسی  ١٩٤٨

ھای  مان در دانشگاهاستاد مھ ١٩٥٥را برعھده داشت. در  اسالم ی هویراستاری نشری
لوس آنجلس و کولژدوفرانس بوده است. او ھمچنین بخش آنکارا، بغداد، بوردو، 

 ١٩٤٨کرد و در  شناسی و مطالعات اسالمی سیمنار تاریخ و فرھنگ را اداره می اسالم
در مجموعۀ با ارزش کتاب  ١٩٦٥تا  ١٩٥٢ریاست این سمینار را برعھده داشت. از 

سرپرستی وی و با ھمکاری شمار زیادی از که به  )٣(راھنمای خاورشناسی
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تاریخ مذاھب ایران نگاشته  ی هخاورشناسان جھان منتشر شد، فصول متعددی دربار
و  )١(بزرگداشت ابن خلدون در قاھره شرکت کرد ی هدر جشنوار ١٩٦٢است. در 

توان به  ھای وی می به خواب ھمیشگی فرو رفت. از کتاب ١٩٩٠نجام در سال سرا
موقعیت مسلمانان در  -٣اسالم در ایران،  -٢عصر مغول،  -١وارد زیر اشاره نمود: م

تاریخ ایران در قرون نخستین  -٥تاریخ کشورھای اسالم،  -٤، ١٩٤٢روسیه از سال 
 .ایران و اسالم -٦اسالم، 

 (روم و ایران) ج محمد
فته بود نخستین تاریخ مسیحیت، امپراتوری روح چنان توسعه یا ھای در طی سده

یک وجود واحد باقی بماند و دو نیمه امپراتوری از دل توانست به عنوان  که دیگر نمی
کرد و با  رفت، جدا می نان را خطی که تقریبًا از شمال به جنوب میآآن سر برآورد که 

کرد، به  ای از ھم دور می فزایندهبطور  ای که آنان را ھای زبانی این حال به رغم اختالف
 د.بودنمشترک و دین مشابه، با یکدیگر پیوسته  سبب تمدن

با این وصف، به زودی توسعۀ احساسات مربوط به استقالل ملی و فرھنگی در بین 
اقوام شرقی سبب شد که شرق نیز به نوبۀ خویش به دو نیمه تقسیم شود؛ یک نیمه 

د که یونان و توان آنان را یونانی یا یونانی مآب تلقی کر ھایی که می عبارت بود از بخش
ھایی که رومی  ھای مجاور آن در بالکان تا شمال آن (به استثنای آن قسمت سرزمین

گرفت  ھای مجاور دریای سیاه را دربر می شده بود) و ھمچنین آسیای صغیر و سرزمین
ای که اقوام آرامی زبان در سوریه، فلسطین و بین  بود بر ناحیهو نیمۀ دیگر مشتمل 

 شد. شامل می –گفتند  به زبان قبطی سخن میکه ساکنانش  –النھرین و مصر را 
ای که در داخل حوزۀ مسیحیت پدید آمد،  این جدایی به سبب اختالفات مذھبی

خطی که بوسیلۀ  شدت یافت. بدینگونه، نیمۀ شرقی ناحیۀ مدیترانه برای نخستین بار
د. مقدر بود که کرد، از یکدیگر جدا ش آن را به دو نیمۀ شمالی و جنوبی تقسیم می

حوادث بدی نشان دھد که این خط که مرز روحانی بین اروپا و شرق بود، اھمیت 
 بیشتر کسب خواھد کرد و در تمام طول دریای مدیترانه ادامه خواھد یافت.

                                           
، پژوھشگاه علوم انسانی ٣٢٢-١/٣٢٣، خاورشناسان فرھنگ، به نقل از: ١٦-١٥، ص جھان اسالم -١

 .١٣٧٦و مطالعات فرھنگی، تھران، 
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ای شروع به حرکت کرده بود؛ نیروھایی که در بیرون از  در این دوران نیروی تازه
رفت که در تاریخ جھان مداخله کند.  ون میمرز روم شرقی ایستاده بود و اکن

امپراتوری ایران تحت حکومت ھخامنشیان، پادشاھان پارت و سپس ساسانیان، ھمواره 
خود را بسان نیرویی مستقل، رویاروی دنیای یونان و روم نگه داشته بود و در اوایل 

یزانس را از آمد که توفیق یابد که نیمۀ جنوبی قلمرو ب سدۀ ھفتم میالدی، به نظر می
 آن منتزع کند.

خسرو بوسیلۀ  پس از طی یک بحران داخلی در اواخر سدۀ پنجم، شاھنشاھی ایران
اول انوشیروان از نو ساخته شده بود و به جایی رسیده بود که یک قدرت بزرگ 

 محسوب گردد.
نظیر  ھای بی م) ایرانیان طی یک رشته پیروزی٦٢٨-٥٩٠در دوران خسرو دوم (

م، مصر به ٦١٩در خاک فلسطین و سوریه پیش رفتند؛ در [سال]  م)٦١٥-٦١٣(
شان درآمد و آسیای صغیر نیز در معرض تھدیدشان واقع شد، اما ھراکلیتوس  تصرف

ای به دولت روم شرقی  ترین امپراتوران بیزانس، از آن پس که سازمان تازه یکی بزرگ
طی دو لشکرکشی بزرگ در  آن را در اختیار خویش فرا خواند،داد و آخرین نیروھای 

م بر امپراتوری ایران غلبه یافت و آن را ٦٢٧-٦٢٨و  ٦٢٣-٦٢٥ھای  خالل سال
ھا  کرده بود، مسترد سازد. این جنگھایی را که به تازگی تسخیر  واداشت تا سرزمین

ترین  رفت. ھزاران سرباز که به پیشرفته ھایی بین غوالن نیرومند به شمار می کشمکش
کردند،  گری استفاده می عصر خویش مجھز بودند و از تمام فنون سپاھی تجھیزات فنی

 به جنگ پرداختند.
م در ٦٢٤گذاشت که در ھمین سال  در این میان، چه کسی وقعی به این خبر می

سرزمینی به کلی خارج از حوزۀ توجه دنیای معاصر و در یک درۀ صحرای عربستان، 
 ٣٥٠تر (شاید مشتمل بر  ند و دستۀ کوچکدو دسته از اعراب ھم با یکدیگر جنگید

 شد) درھم شکست؟! نفر می ١٠٠٠تر را (که شاید در حدود  دستۀ بزرگ )١(نفر)
ن دو امپراتوری مقتدر، ھیچ اثری باقی ر حالی است که امروز از جنگ بین آاین د

نیست، در صورتیکه پیروزی آن سیصدوپنجاه نفر در عربستان سبب شد که امروز در 
، از جمھوری تاتارستان در )١(در کنار اقیانوس اطلس تا جاوه )٢(نی از رباطسرزمی

                                           
 نفر. ٣٥٠نفر بود، نه  ٣١٣شمار آنان  -١
 مرکز حکومت کشور مراکش. -٢
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ھمه جا صحرای آفریقا، در حاشیۀ جنوبی  )٤(مبوکتوتا تُ  )٣(و کنار و لگا )٢(حدود غازان
به زبان عربی طنین افکند! در حوزۀ داخل این  –خدای واحد  –ی نماز برای الله ندا

است؛ سرزمینی که سطور بعدی این کتاب با آن  حدود است که سرزمین اسالم واقع
ای را  یک سو نواحی سر و کار دارد. اسالم با فرمانروایی بر سرزمین بیزانس و ایران، از

که تا آن وقت باھم در ستیز بودند، با یکدیگر متحد کرد و از دیگر سو با فتح مصر و 
ت، از ھم گسست. ھا پیش وجود داش ای را که از مدت اسپانیا پیوندھای منطقه

ھایی که جای آنان را گرفته بودند تا به نیمه  ھای روم شرقی و غربی، یا دولت امپراتوری
که در جنوب و شرق دریای مدیترانه بود، اسالمی شد و  ھایی از آنان کاھش یافت؛ بخش

آن ایجاد وحدت  ی و فرھنگی حوزۀ مدیترانه که ھدفیک ضربۀ بسط و توسعۀ سیاس
 یان یافت.کامل بود، پا

 عرب بدوی در دورۀ پیش از اسالم
ای در تاریخ جھان شروع شد و  چیزی به این دگرگونی انجامید که دورۀ تازهچه 

ای که زندگی پیشین آن از ھرگونه بسط و توسعۀ مھم از لحاظ تاریخ به  ناگھان ناحیه
مصر،  ای که بین دور بود، در صف مقدم ملل عالم قرار گرفت؟ عربستان، شبه جزیره

افتادگی ناشی از مختصات  حبشه، ایران، سوریه و بین النھرین قرار داشت، اگر عقب
اش نبود، البته ممکن بود یک مرکز ِثقل سیاست جھانی شود؛ اما بخِش اعظم  طبیعی

سرزمین صحراست و فقط در نواحی دور دست جنوب و در مناطق شمال شرقی آن، 
ھای ساحلی  ھایی به وجود آورند. فقط بعضی بخش و ایران توانسته بودند، پایگاهحبشه 

تر دست یافته بود و البته توانسته بود در طی چندین سده چنین تمدنی  به تمدن عالی
برای خویش به وجود آورد، اما این تمدن نیز مقارن این ایام روی به انحطاط داشت. 

محصوالت عمدۀ آن ھای اعراب،  دنیای خارج به ھمین قانع بود که اجازه دھد کاروان

                                                                                                       
١- Java ترین و معتبرترین جزیرۀ اندونزی. بزرگ 
 شھر و مرکز ایالتی در روسیه. -٢
 ریزد. روسیه جاری است و به دریای خزر می کیلومتر که در ٣٦٩٤درازترین رود اروپا  -٣
: شھری است در سودان که آفریقای وسطی است و اغلب ساکنان آن Tombouctouُتمبوکتو  -٤

 اند. مسلمان
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سرزمین را تا سوریه و بین النھرین حمل کنند و خطر مسافرت در آن نواحی غیر 
 مسکون را خود اعراب برعھده گیرند.

بدینگونه، شھر مکه، یکی از مراکز بازرگانی این سرزمین، در عین حال به یک قطب 
رانه به وجود سیاسی آنجا تبدیل شد. بازرگانان محلی یک نوع جمھوری اشرافی سوداگ

» کعبه«آورده بودند و این نکته را ھم آموخته بودند که از یک پرستشگاه محلی به نام 
استفاده کنند. این شھر و نواحی مجاورش به چگونه برای اھداف بازرگانی خویش 

لحاظ اھمیتی که به عنوان مرکز داد و ستد برای بخش بزرگی از عربستان داشت، 
 )١(شد و سوداگران توافق کرده بودند که سه ماه متوالی تلقی می» َحَرم«تجاوزناپذیر و 

ھا، رفت  تلقی شوند. در طی این ماه» حرام«ھای  در طی سال، ماه )٢(و یک ماه جداگانه
ترس از حملۀ رقبا و بدویان در میان باشد، آنکه  ھای تجارتی، بی و آمد کاروان

 توانست جریان داشته باشد. می
دگی شبه جزیره تأثیر داشت عبارت بود از: عرب بدوی؛ یعنی آن عامل دوم که در زن

قیدی در بیابان بخش از سکنۀ عربستان که عادت کرده بود، آزادانه و به دور از ھرگونه 
که زندگی صحرا آن را  –و فقط به مقتضای قانون خود وسیع و خالی نقل مکان کند 

ل مجزایی تحت ریاست شیوخ خویش زندگی کند. اینانکه قبای –کرد  تعیین و تحدید می
درست کرده و آن قبایل نیز به نوبۀ خویش، براساس خویشاوندی واقعی یا فرضی، 

شدند که  ھایی از قبایل به وجود آورده بودند، به دو گروه بزرگ تقسیم می اتحادیه
 گاه اصلی آنان در آن زمان شد از: اعراب شمالی و اعراب جنوبی (و سکونت عبارت می

 وسیعی جا به جا شده بود). بطور
ھای عمدۀ عرب بدوی ھم عبارت بود از: حفظ وحدت قبیله در ھر  دل مشغولی

شرایط (ھر چند اشخاص غریبه ھم امکان داشت به عنوان عضو قبیله پذیرفته شوند)، 
نوازی فوق العاده شامل و جامع و نیز اجرای قانون قصاص به عنوان  رعایت مھمان

بایست بداند که کشتن عضوی از یک قبیلۀ دیگر، نه فقط برای  یتضمین بقا. ھرکس م
خود قاتل، بلکه برای تمام قبیلۀ او نیز مجازات در پی خواھد داشت. اما چون در طی 

ھا پیش  زد و خوردھای متعدد که بر سر کشمکش راجع به چاه آب و چراگاه گله
ھا  ھای ھریک از آن اھیخو داد که خون ھای فجیع ھم روی می آمد مواردی از قتل می

                                           
 ھای: ذیقعده، ذیحجه و محرم. ماه -١
 ماه رجب المرجب. -٢
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انجامید که در تمام تاریخ بدوی  ھایی بعدی می جویی نیز به نوبۀ خویش به تالفی
ھای مختلف که در  تر بین دسته یافت و بعضی اوقات، زد و خوردھایی بزرگ استمرار می

یا روزھای مشھور عرب مورد تحسین و تفاخر شعرا » ایام العرب«ھا به عنوان  شعر مدت
پاشید. در بین دو عنصر عمدۀ سکنه، یعنی  آن سلسله را از ھم فرو می –شد  یواقع م

بازرگانان و اعراب بدوی، نوعی رابطۀ قابل قبول به وجود آمده بود، چراکه ھریک از 
 آنان به دیگری وابسته شده بود.

 وضع دینی
عربستان در یک نقطۀ کانونی قرار دارد که در آنجا ادیان جھانی نیز ھمچون 

ھای  یروھای سیاسی جھان با یکدیگر برخورد دارند، اما در این خصوص نیز ویژگین
شد و ادامۀ بقای دیانت  طبیعی این سرزمین، مانع از انتشار سریع یک کیش حاصل می

این دیانت ھم، البته ھمه چیز وضع مطلوبی ساخت. در مورد  اجدادی را ممکن می
ن شھرھای کوچک، ھیچ یک احساسات بدوی و سوداگران یا ساکنانداشت و اعراب 

ای نداشتند، ازین رو دین اجدادی را که ھم مبتنی بر یک سلسله خدایان  دینی قوی
ساده، خدا در عربی بطور  که –ھا  محلی از ھردو جنس و ھم یک خدای متعال آسمان

بود، ھمچنان دست نخورده  –آمد  شد و ما فوق خدایان دیگر به شمار می الله خوانده می
دادند. علت  حفظ کردند. با این ھمه، عالقۀ زیادی به مسائل مربوط به دین نشان نمی

ھای آسمانی بود و آن  آنکه در پرستشگاه کعبه از قطعه سنگ سیاۀ که احتماًال از سنگ
کردند، آن  نگھداری میبودند، ھنوز با دقت را در دیوار یک راست گوشه کار گذاشته 

کرد و سفر زیارت سالیانۀ  ه را در برابر تجاوز تأمین میبود که این معبد، امنیت مک
 قبایل اطراف به آنجا نیز برای ساکنان شھر، صرفۀ مالی داشت.

 مسیحیان و یهودیان در جزیرة العرب
در ھردوره و در بین ھر قوم بر ھمین منوال است، حیاتی تا این اندازه که  چنان

توانست کسانی را که  ماورای طبیعت، نمیاعتنا به مسائل مربوط به  دنیاطلبانه و بی
مند  شان برای مسائل دینی امادگی داشت، ارضا کند. در بین اینگونه افراد عالقه اذھان

به مسائل نظری، تأثیر و نفوذ ناشی از ادیان جھانی مجاور در این ھنگام پیشرفت 
ه ھمچون ھایی از یھودیان مستقر شده بودند ک جزیرة العرب، گروهداشت و در خود 

گفتند، اما  قبایل عرب به ھم پیوسته بودند. اگرچه اغلب به زبان عربی سخن می
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ھمچنان بر شریعت موسی استوار مانده و موفق شده بودند که در شمال عربستان و 
شان بودند.  یمن کسانی را به دین خویش درآورند که گاه امیران محلی نیز در میان

یک آیین ثنوی بودند که شان بود که پیروان  م در میانھ )١(افزون براین تعدادی مانوی
در طی سدۀ سوم [میالدی] در بین النھرین پدید آمده بود و در ایران، ھمچنین مصر، 

 شمال آفریقا و جاھای دیگر انتشار یافته بود.
آنچه بیشتر اھمیت داشت، عبارت بود از تأثیرات مربوط به آیین مسیحیت. اینان به 

ھا در سوریه و )٢(در بین اعراب نفوذ کرده بودند؛ مونوفیزیتاشکال مختلف 
ھا قبل، بیشتر قبایل عرب که توسط روم  النھرین و نسطوریان در ایران از مدت بین

خیز سوریه و عراق مستقر  شرقی و ایران به عنوان محافظان مرزی در مناطق حاصل
اطق نیز از یمن که در آن شده بودند، به آیین مسیحیت گرویده بودند؛ لذا از این من

 ھنگام تحت سلطۀ حبشه بود، آیین مسیحیت در داخل عربستان راه یافته بود.
ت چار به صورتی سطحی به آیین مسیحیای از قبایل، به نا شمار قابل مالحظه

ھای نسطوری حضور داشتند،  گرویده بودند. در شھر صنعاء و در جزیرۀ ُسقُطره، اسقف
ھای منظم  نیز نواحی مجاور مکه در آن زمان، ھنوز فاقد گروه اما عربستان مرکزی، و

که  –مسیحی بود، اما تأثیرات ناشی از تعالیم عیسی، احاسات و عواطف طالبان دین را 
ھای یھودی  انگیخت. به این تأثیرات باید نفوذ گروه برمی –ھا اشارت رفت  در فوق بدان

» حنیف«رد. از آنگونه اشخاص ھم که اھمیت تلقی ک را ھم افزود و نباید آن را کم
شان بر ما معلوم است نوعی تأثیر و  شدند و تعدادی از آنان نیز که نام بعضی خوانده می

شد. یک فعالیت منظم تبلیغی مسیحی نیز این  نفوذ بارز در محیط مجاور اعمال می
ھبری ر» حنفاء«کرد که بخشی از آن شاید با واسطه از جانب  تأثیرات را تکمیل می

 یافت. دعوتگران و مبلغان راستین آن آیین انجام میبوسیلۀ  شد، اما بخش دیگر می

                                           
ی کرد. م) که در زمان ساسانیان پدیدار شد و ادعای پیامبر٢٧٦-٢١٥» (مانی«پیروان  -١

 از وی است. ارژنگو  شاپورگانھای  کتاب
٢- Monophysites.قائالن به اینکه عیسی مسیح فقط یک طبیعت واحد داشت : 
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 ج جوانی محمد
[حضرت] محمد از یک خانوادۀ شریف، اما نه چندان مرفه برخاسته بود. وی چون 

، در دوران جوانی به کارھایی از )١(در کودکی، یتیم و نزد خویشانش بزرگ شده بود
و بعدھا به عنوان ضابط و مشاور در کارھای تجاری بانویی بیوه اد قبیل شبانی روی نھ

برگزیده شد. خدیجه در چھل سالگی خویش، وی را به » خدیجه«و ثروتمند به نام 
اش به ھمسری برگزید. [حضرت] محمد در بیست و پنج  خاطر محبوبیت و امانتداری

 مرفھی یافته بود.سالگی خود، در نتیجۀ ازدواج با خدیجه، وضع مالی ثابت و 
رفت تا خویشتن را فارغ از  [حضرت] محمد بارھا و ھربار بیش از پیش به خلوت می

دحام اغیار به تأمالت خود تسلیم کند. وحشت از فنایی ابدی، وی و مکیان قوم وی زا
 کرد. تھدید می –و نفاق بودند  عغرق در امور دنیوی و نزا –را که 

م، به ھنگامی که در غاری واقع  ٦١٠در حدود سال ظاھرًا در چھل سالگی تقریبًا 
در یک کوه مجاور مکه، سر در گریبان اندیشه فرو برده بود، صدایی شنید و سیمایی 
دید که بعدھا او را جبرئیل، فرشته مقرب، یافت و ھمین فرشته بود که وظیفۀ پیامبری 

د، ھنوز تا امروز باقی را به وی اعالم کرد. کلماتی که تأثیری نازدودنی در خاطرش نھا
است و بدینگونه، نخستین بخش یک سوره یعنی یک قسمت از کتاب مقدس مسلمانان 

ای  ، نخستین بار نازل شد، نکته٩٦یا سورۀ  ٧٤به وجود آمد. اینکه آیا ابتدای سورۀ 
؛ با این وصف این ھردو، )٢(است که نه مسلمانان بر سرش توافق دارند، نه غریبان

را بیم دھد و تمامی خلق را انذار. کنند که قوم خویش  وی محول میمأموریتی به 
 ٥١ھایی بر ضد پیامبر، خود او در ایات اول تا ھفتم سورۀ  گرفتن مخالفت بعدھا با شکل

                                           

، پدرش عبدالله درگذشت و پس از تولد تا سن چھار سالگی نزد حلیمۀ ج قبل از تولد پیامبر -١
مادر را نیز از دست داد و سعدیه زندگی به سر برد و سپس به مکه برگشت و در شش سالگی سایۀ 

اش را به عھده گرفت که او ھم در سن ھشت سالگی  پدر بزرگش، عبدالمطلب، سرپرستی
، درگذشت، ولی قبل از وفات، سرپرستی آن حضرت را به پسرش ابوطالب سپرد که از ج پیامبر

 آن پس تا جوانی نزد عمویش ابوطالب بود. مؤلف
ره به اشتباه پیموده است، ھمۀ مسلمانان اتفاق دارند که  مؤلف (اشپولر) در این نظریه خود -٢

پس از مدتی از بعثت،  ٧٤و آغاز سورۀ  ٩٦نازل شد، آغاز سورۀ  ج ھایی که بر پیامبر نخستین آیه
 نخست بر پیامبر نازل شد. (مؤلف) ٧٤نازل شد. البته ابوسلمه بر آن است که آغاز سورۀ 
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کند. این  ، به اوضاع زمان نزول وحی اشاره می٨١و نوزدھم تا بیست و پنجم سورۀ 
 ، نشانۀ قاطعی برای آغاز دعوت یافت.دھند که او در ظھور این فرشته ایات نشان می

ھیچکس ادعایش را تصدیق نکرد، فقط زنش خدیجه که در بازگشت به خانه ماجرا 
درنگ در  ھا پیش با افکار شوھر آشنایی داشت، بی را برایش بازگفته بود و از مدت

که گرایش به  )١(وجودش پیغمبر قوم خویش را بازشناخت؛ و یک تن از خویشاوندانش
 آنچه را دیده بود، تصدیق کرد. –یک تن حنیف  –داشت دین 

قوم و بیش از  راذ[حضرت] محمد عبارت بود از ان ی همشغولی عمد در واقع دل
خداوند به قوم عرب، اینکه  ھمشھریان الابالی خویش. وی به صراحت از راذھرچیز، ان

گونه که قرآن پیغمبری داده است که فرمان خدا را با زبان عربی روشن به آنان (آن
چندین بار بدان تصریح دارد). اعالم کند، خرسند بود. بعد از نزول نخستین وحی، در 

مافوق طبیعی، فترتی بالنسبه طوالنی پیش آمد و بعد تمام  ی هظھور دوباره، این پدید
 سنگینی وحی الھی بر دوش [حضرت] محمد فرود امد.

ھای بیانی فخیم  شد، و وی صورت یدر طی آیات انذار که یکی بعد از دیگری نازل م
که با آن، قوم خویش را از عذابی که ھرگاه در طریق توبه و  )٢(ھمچون یافت و بی

آمد، تھدید کرد  خداوند از وی پیروی نکنند، بر آنان فرود می ی هشدن به اراد تسلیم
 ).٨٦-٨١ھای  (مقایسه شود با سوره

وار نخستین که [حضرت] محمد را معلوم شد که مشاجرات و انکارھای مسیحیان اد
کشیدند، بی چون و چرا باطل است و در  کامًال برخالف حقیقت موجود، به تصویر می

گاھی نسبت به پیغمبری خویش صادق بوده است، جای ھیچ  اینکه وی در خودآ
 تردیدی نیست.

                                           
نوفل بن اسد بود که آیین ترسایی داشت. او پس از شنیدن  وی پسر عموی بانو خدیجه، ورقه بن -١

ای است که بر موسی بن عمران فرود آمد و  داستان نزول وحی بر پیامبر گفت: این ھمان وحی
 ایشان (محمد) پیامبر این امت است. (مؤلف)

اخت گوید، منطبق نیست. برای شن اعتقاد مسلمانان در باب قرآن با آنچه مؤلف (اشپولر) می -٢
، ترجمۀ دکتر قمر شرق نزدیک در تاریخبیشتر از اعتقاد مسلمانان در این باب نک: (فیلیپ حتی، 

 ).٢٧٩-٨٠آریان، 



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ١٣٦

 اسالم
 خوانده شد» اسالم«وی  ی هبوسیل کرد، که [حضرت] محمد ترسیم می دینیعقاید 

که عبارت بود از: ورود به حالت تسلیم. با این وصف، این عقاید فقط برای معدودی از 
ھمشھریان و شماری از منسوبان وی، ھمچون پسر عمویش علی و یک تن از 

و شماری  –سنجی مشھور بود  که به خردمندی و نکته –سرشناسان شھر به نام ابوبکر 
مکیان، از این دعوت جدید تاثیری نگرفتند و  از بردگان، پذیرفتنی آمد و شمار زیادی از

کرد، دوست داشتند به سخنان  به ھنگامی که پیامبر شروع به دعوت و موعظه می
 کرد! ھایی از پھلوانان ایران برایشان نقل می پردازی توجه کنند که داستان قصه

الھی کرد که پیام وی وحی  ھیچ تزلزل و تردید، تأیید و تأکید می اما پیغمبر، بی
است. اندک اندک شمار مؤمنان وی فزونی گرفت و تنی چند از افرادی که اصل و 

] که مردی س نسب عالی داشتند. به وی پیوستند. از آن جمله بود: عثمان [بن عفان
] که مردی بود فعال و بااراده. خویشان [حضرت] س توانگر بود و عمر [بن خطاب

ای را که جایگاه وی  ی وی و پدر علی، وظیفهمحمد دو دسته شدند؛ ابوطالب عمو و مرب
گذاشت، با  اش می یتیم خویش در مقابل آزار مکیان برعھده ی هدر حمایت از برادرزاد

سماجت و نجابت تمام ادا کرد. با این ھمه، عموی دیگرش به شدت با وی به ستیز 
ملقب  »ابولھب«ھای قرآن به  برخاسته و به ھمین واسطه در یکی از نخستین سوره

که  )٢(یک تحریم موقت یھای پنھانی و آشکار این شخص و حت . اما تمام مخالفت)١(شد
ای سخت افکند، فایده نبخشید؛ نه  آنان را در مضیقهپیامبر تحمیل شد و  ی هبر خانواد

 پیروان پیغمبر جدید را از بین برد و نه اکثریت مکیان به دیانت وی گرویدند.
م بر پیغمبر وارد آمد نخست درگذشت ھمسر ٦١٩ل سھمگینی که در سا ی هضرب

وفادارش خدیجه و سپس ابوطالب بود، یکی اندک زمانی بعد از دیگری. ھرچند 
ای محسوس دشوارتر  اش باز از حمایتش دست نکشیدند، اما وضع وی به گونه خانواده

وی  به امر –که عثمان دامادش از آن جمله بود  –که شماری از پیروانش بطوری  شد؛
 به حبشه مھاجرت کردند.

                                           
 ملقب گشته بود.» ابولھب«اش به  وی به خاطر زیبایی چھره -١
به ھمراه خانواده و یارانش در این مدت در  ج این تحریم، تا سه سال بطور انجامید که پیامبر -٢

 طالب زندگی به سر برد. ابیشعب 
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مایلی  ٢٥٠شد و در  خوانده می» بیثر«در این حال شھر مدینه (که در آن زمان 
متخاصم اوس و خزرج از  ی هشمال مکه واقع شده بود) به سبب اختالفات بین دو قبیل

یھودی دیگر مستقر در آنجا از دیگر  ی هیک سو و تصادم بین این دو قبیله با سه قبیل
ان گرفتار ھرج و مرج و تفرقه شده بود که مصالحه میان آنان فقط با حکمیت سو، چن

کسی که اھل شھر نبود، امکان داشت. براین اساس فرستادگانی از شھر نزد [حضرت] 
محمد رفتند و او را به شھرشان دعوت کردند. پیغمبر با خوشحالی این فرصت را 

ستاد و اقدامات احتیاطی به جا آورد و غنیمت شمرد و ابتدا پیروان خویش را بدانجا فر
م رھسپار یثرب شد و در آن  ٦٢٢خود نیز به ھمراه یار معتمدش [ابوبکر] در سپتامبر 

شھر اقامت گزید، با این اقدام، قطع رابطه و قھر نھایی را با شھر زادگاه خویش اعالم 
خوانده » ھجرت«ای که  کرد و بدین ترتیب، مھاجرت از مکه به مدینه انجام شد؛ واقعه

شماری آنان،  تاریخ خویش قرار دادند. گاه را مبدأ ستی، آنرشد و مسلمانان به د
براساس یک تصمیم بعد از [حضرت] محمد، مبنی است بر حساب سالی که (چون در 

شود) صرفًا قمری محسوب  آن افزایش روز یا ماه به شمار ایام سال، مردود شمرده می
تر است، چرا که  ی کوتاهسده روز و گاه یازده روز از سال شمشود و بدین جھت، گاه  می
تقریب با سی و دو بطور  شوند و سی و سه سال اسالمی جا می ھا در طی فصول جابه ماه

 آید. سال شمسی معادل می

 در مدینه ج [حضرت] محمد
از این پس وضع [حضرت] [محمد] در مدینه به خوبی استوار گشت و برای نیل به 

وانع جدی در سر راه او در این شھر پدید نیامد؛ البته در آغاز کار، تأمین قدرت، م
نیازھای اقتصادی و ایجاد رفاه برای پیروانش که از مکه مھاجرت کرده بودند، 

ھا را از طریق ایجاد  ھایی به وجود آورد. پیغمبر در صدد برآمد تا این دشواری دشواری
ھاجرین) و بومیان شھر (انصار) حل کند و از خونی، در بین ساکنان تازه (م ی هرابط

شان  ھای دینی تر کوشید تا با صدور یک حکم، تمام اھل شھر را فارغ از گرایش این مھم
متقاعد سازد که باھم در رفع اختالفات بکوشند و در حمایت از مسلمانان تشریک 

مسلمانان . اعراب غیر مسلمان و یھودیان، از اتحاد بر ضد مصالح )١(مساعی کنند

                                           
منظور مؤلف (اشپولر) سیاست پیغمبر در عقد پیمان برادری بین مھاجرین و انصار است و آنچه  -١

 ای نیست. (آریان) گوید، تعبیر درست و پسندیده در این باب می
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ممنوع شدند؛ این ضابطه که عین عبارت آن به ما رسیده است، از لیاقت و قدرت 
ھای بعد، از خویش نشان  کند که محمد در این ایام و سال ای حکایت می سیاستمدارانه

بایست یک  اش در میان پیروانش، می داد و ھمراه با محبوبیت دلربای شخص او و آوازه
 ی بوده باشد.عامل اساسی در پیشرفت و

 بدر
اینگونه اصالحات و مقررات، مسلمانان را به صورت یک امت به ھم پیوسته درآورد. 

توانست از پیروان خویش بخواھد که خود را برای جنگ با شھر پدران  و او اکنون می
خویش آماده کنند و برای این مھم، یک کاروان متعلق به مکیان را به عنوان ھدف 

کاروان، موفق شد آنرا از بیراھه به د. با این وصف رھبر دوراندیش خویش برگزی ی هحمل
شتر و یکصد اسب رسید، صالح  ٧٠٠مرد با  ٩٥٠مکیان به  ی همقصد برساند. وقتی عد

در آن دیدند که خود را برای یک پیکار واقعی با پیغمبر مھیا کنند و به ھمین منظور 
که  –تحت فرماندھی [حضرت] محمد  ی هبا دست» بدر«در مسیر راه تجاری خویش، در 

تر بودن  برخورد کردند. پیامبر، با وصف کم –شد  میتعداد آن اندکی بیش از سیصد نفر 
شمار یارانش از سپاه دشمن، در شروع حمله به خود تردید راه نداد و مؤمنان با شور و 

ه دور از نسبتًا ب ی هنظم کافی دست به حمله زدند، در صورتیکه مکیان با ھمان شیو
انضباطی که از قدیم در میان اعراب معمول بود به مبارزه پرداختند. در جریان نزاعی 
سخت و نسبتًا خونین (که طی آن پیغمبر در حق دشمنانش دعای بد کرد و این امر، 

مکیان مغلوب شدند و نخستین پیروزی  )١(از قرار مذکور، کفه را به زیان آنان برگرداند)
 ت] محمد به دست آمد.نظامی برای [حضر

                                           
] ٢/٢٧٣ ابن ھشام والسیرة النبویة[ ٢/٨٥ الکامل ابن اثیرقول پیغمبر درین مورد براساس آنچه در  -١

ھست، چنین است: 

 (آریان). 
اند تا با تو بستیزند و پیامبرت را  بار خدایا! اینان قریشیانند که خرامان و خودنمایان از راه رسیده« 

ات را به من رسان که نوید آن را به من دادی! خدایا! بامداد فردا  دایا! یاریدروغگو بخوانند. بار خ
 ). (مؤلف)٣/٩٥٢تاریخ کامل (ترجمه فارسی » نابودشان فرمای!
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 مؤمنان و منافقان
م به شرحی که پیش از این رفت، از لحاظ نتایجی که در ٦٢٤جنگ بدر در سال 

ھا در تاریخ جھان قلمداد شد. این جنگ  ترین جنگ برداشت، به عنوان یکی از مھم
 کند، راسخ کرد و ثبات عزم مؤمنان پیغمبر را درین اعتقاد که خداوند وی را تأیید می
را در نزد قبایل بدوی اطراف به  ج را نیز قوتی تازه بخشید و جایگاه [حضرت] محمد

 طرز عجیبی باال برد.
شمار مؤمنان در مدینه فزونی یافت و یک گروه از اھل مدینه که فقط در ظاھر به 

شان را نسبت  محمد ایمان آورده بودند و ھمواره با صراحتی روزافزون مخالفت پنھانی
بودند، به تدریج دیگر نتوانستند نقش مھمی در جریان امور داشته  ار کردهبه وی اظھ
گاه و مستقل، باقی بمانند. یباشند و حت  به عنوان یک گروه خودآ

که از دید [حضرت] محمد مورد ایراد و مالمت بود،  )١(یکی از قبایل یھودی مدینه
کافی  ی هآن حضرت، به انداز به اجبار و اکراه از شھر مزبور، تبعید شد. در میان پیروان

شد که حاضر بودند ھرکدام از دشمنانی را که رسول خدا  افراد پرشور و باغیرت پیدا می
 اراده کند، از پای درآورند.

 ُاُحد
ھا که تا  یک بار دیگر به کاروانی از قریش حمله کرد و مکی]ج [ محمد در سال بعد

خویش را که در جنگ بدر گرفتار شده  این زمان به این اکتفا کرده بودند که اسیران
بودند، در مقابل یا دست به تالفی زنند، یا آنکه بدون کشمکش داعیه مخاصمه را از 

ھنگفت، لشکری بالغ بر سه ھزار مرد جنگی،  ای دست فروگذارند. اینان با صرف ھزینه
 مقابل [حضرت] محمد در ی هھمین تعداد شتر و دویست اسب تدارک دیدند. در جبھ

پی انشعاب سیصد تن از منافقاِن لشکرش بعد از خروج از مدینه، با ھفتصد نفر در برابر 
آرایی کرد و سپاه مکه نتوانست از استقرار پیامبر در محل مساعدی در  مکیان صف

شان به  مسلمانان چنان سخت و پایداری ی هکوه احد جلوگیری کنند. حمل ی هدامن
دفاع از جانب چپ لشکر به آنان واگذار شده بود که  –دارانشان  حدی بود که اگر کمان

دشمن مواضع خود را ترک نکرده بودند، به  اردوی ی هبرای شرکت در غارت بن –
 ی هسواران مکه، خالد بن ولید، بر عقب ی هیافتند، اما فرمانده دست پیروزی دست می

                                           
 قبیلۀ یھودی بنی قینقاع. (مؤلف) -١
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مانان انتشار شدن پیغمبر، در میان مسل کذب کشته ی هسپاه دشمن تاخت و چون شایع
یافت. خالد در آنجا ھم نفوذ کرد. در حقیقت پیغمبر فقط مجروح شده بود و کسانش 

خالد، مکیان فرصت  ی هحمل ی ه. در نتیج)١(وی را از میدان معرکه نجات داده بودند
 –دفاع مانده بود  که در آن زمان بی –پایان دادن به قدرت خصم با حمله به شھر مدینه 

 از دست دادند.

 در سنین پیری] ج [محمد
جایگاه [حضرت] محمد در بین مؤمنان و قبایل بدوی لطمه دید. اما؛ با نزول آیاتی 

شان در جنگ،  انضباطی به بعد) در سرزنش گروه اول به علت بی ١٠٣آیات  ٣(سوره/
جایگاھش در میان این گروه اعاده شد و چند لشکرکشی ھرچند کوچک ھم، به تثبیت 

اه وی و مسلمانان در میان قبایل بدوی انجامید و سرانجام با محاصره و جایگ ی هدوبار
یھودی مدینه، آرامش و امنیت مسلمانان از نو  ی هگان تبعید دومین قبیله از قبایل سه

 تامین شد.
، وقتی مکیان در صدد برآمدند با لشکری بالغ بر ده ٦٢٧و  ٦٢٦ھای  در خالل سال

ای مسلمانان را تھدید کرد. ظاھرًا به  د، خطر تازهھزار نفر مدینه را محاصره کنن
ھایی پدید آمده و بیانگر وجود  اش افسانه سفارش سلمان فارسی، شخصیتی که درباره

دفاع مدینه،  ھای بی عنصر ایرانی در آغاز دعوت اسالم است، برای محافظت از قسمت
ایجاد کرد که ، چنان مانعی خندقی حفر شد و برای مکیان ناآشنا به فنون جنگی

توانستند از آن بگذرند، اما جرأت این کار را به خود  شان به آسانی می ھرچند سواران
ندادند و سرانجام ھوای نامساعد و کمبود آذوقه مجبورشان کرد که بدون دستیابی به 

نشینی کنند. جنگ خندق برای محمد یک موفقیت واقعی بود و توانست  مقصود، عقب
کرد، به خوبی  که بطور آشکارا تسخیر ناپذیری مدینه را اثبات میاز آن ھمچون امری 

 استفاده کند.
شد،  مدینه، آنچه به عنوان وحی بر [حضرت] محمد نازل می ی هبه طور کلی در دور

شد  دینی اوایل عھد مکه ظاھر نمی ی هتر بود و دیگر در قالب آن شور و جذب کم یخیل
 و قواعد مربوط به زندگی جاری امت بود.ھا اکنون احکام فقھی  و غالب آموزه

                                           
 ابوبکر، عمر، طلحه، زبیر، علی و حارث بن صمه از آن افراد بودند. -١
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 حدیبیه
 –تصمیم گرفت برای به جا آوردن زیارت کعبه ] ج [ در ھمین اوان بود که محمد

گاه بود  ای از اصحاب عازم  کسب اجازه کند، لذا با عده –که وی از اھیمت آن به خوبی آ
خدا وارد شود،  ی همکه شد و در خصوص اینکه واقعًا در صدد بود با اعمال زور به خان

ای ندادند و برای دیدار وی  . در ھرحال مکیان چنین اجازه)١(توان اظھار نظر کرد نمی
 شدند. –پایان حوزه قدرت خود  ی هنقط –با سپاھی رھسپار حدیبیه 

، از ایمان ھمراھانش اطمینان حاصل و بعد با مکیان پیمان )٢(پیغمبر با اخذ بیعت
داد سال دیگر، به شرط آنکه غیر  پیروانش اجازه می صلحی منعقد کرد که به وی و

مسلح باشند، برای ادای حج بازآیند. وی ھمچنین راضی شد که در پیمان مصالحه از 
مؤمنان ھمراھش، از جمله ُعمر از ». رسول خدا«یاد کنند، نه با عنوان » نامش«وی به 

شان،  جایگاه عقیده. و فقط بعدھا وقتی مالحظه کردند که )٣(شفتندآاین تصمیم بر
 اند، آسیبی ندیده است، بدان تن دادند. آنگونه که در آغاز کار پنداشته

مانند بود، چرا که با این اقدام  اقدام [حضرت] محمدیک ھنرنمایی دیپلماتیک بی
شأن با مکیان از طرف آنان به رسمیت شناخته  توانست به عنوان یک طرف قرارداد ھم

اق است و نظری که بیشتر قابل دفاع است این است که: سیر شود. این قول ظاھرًا اغر
از ھمان زمانی که  مرحوادث، مکیان را ملزم به این شناسایی دو جانبه کرده بود و این ا

 برای رھایی اسیران بدر، مجبور به دادن فدیه شدند، شروع شده بود.

 فتح مکه
واجدش بود)  [حضرت] محمد از حق عقد اتحاد (که البته پیش از این نیز

مرکزی از قبایل بدوی که نسبت  ی هتام کرد و دست به کار ایجاد یک ھست ی هاستفاد
پذیرش اسالم بودند، شد و با این کار  ی هکردند و در آستان می به وی اظھار تبعیت

                                           

تصمیم اعمال  ج فھمید که ھیچگاه پیامبر کرد، می با دقت مطالعه میاگر جناب اشپولر ماجرا را  -١
 زور نداشته است. (مؤلف)

بود، زیرا به آن حضرت خبر رسیده بود  س خواھی عثمان از اصحاب برای خون ج بیعت پیامبر -٢
اند.  را که نمایندۀ پیامبر برای مذاکره با قریش بود، به شھادت رسانده س که مکیان عثمان

 لف)(مؤ
 نامه ناراحت بود، نه خشمگین. (مؤلف) از مفاد صلح س عمر -٣
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پیمان مکه به راه اندازد. وی چندین ناحیه، از جمله  توانست آنان را بر ضد قبایل ھم
شین خیبر را که مجاور مدینه بود، فتح کرد و چندین اردوکشی ن یھودی ی هواح

براساس آنچه در حدیبیه شرط  ٦٢٩مختلف نظامی به راه انداخت. در این میان در 
 یای انجام یافت و حت شده بود، مراسم حج به جای آورد و این امر بدون حادثه

مان بدخواه وی مانده که تا آن ز –ساز نخستین فرصت برای تماس با اعیان مکه  زمینه
 شد. –بودند 

شد که گفتمان [حضرت] محمد روی به غلبه  در این زمان بیش از پیش روشن می
مثل  –دارد و از بین مخالفان سابقش کسانی که واجد بصیرت و تشخیص بودند 

مصلحت را در این  –بود » احد«عمویش عباس و خالد بن ولید که فاتح واقعی جنگ 
نار بیایند. و براین اساس حمله به شھر زادگاه خویش، از این پس دیدند که با وی ک

امری نبود که [حضرت] محمد جرأت اقدام به آن کار را نکند. وی مقدمات را با نھایت 
 احتیاط فراھم آورد، اما مقصد را تا پایان مخفی نگاه داشت.

ومتی تسلیم نھایی فرود آمد و شھر تقریبًا بدون ھیچ مقا ی هم ضرب ٦٣٠در [سال] 
شد و امنیت جانی و مالی کسانی که از جنگ دست برداشتند و در خانه ماندند، 

ای بود که پیغمبر بر آن تاکید ورزید. عالوه براین، وی حسن  تضمین شد و این نکته
ای نسبت به مکیان ابراز کرد و از لحاظ مادی، به قدری به آنان امتیاز داد  نیت صادقانه

قدیم را برانگیخت و الزم شد که پیغمبر تاکید کند که دلجویی از  ی هکه اعتراض صحاب
مال، امری است که کامًال به دستور خداوند انجام  ی هبوسیل »المؤلفة قلوبھم«این 

ھای  ) و در جریان این فتح، یکی از زیباترین سوره٦٠ ی ه، آی٩ ی هگرفته است (سور
که بر پیامبر نازل شد و واقعه را با این یکصد و دھم است که بعد از فتح م ی هقرآن، سور

 کند. کلمات کوتاه و عالی بیان می
چون یاری و پیروزی خداوند فرا رسید و دیدی که مردم گروه گروه به دین خدای «

اوست که آنکه  آیند، به ستایش خداوند تسبیح بگوی و از وی آمرزش بجوی، از درمی
 ١»!توبه است پذیرایھمواره 

                                           

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿ -١ يَۡت  ١ۡلَفۡتحُ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱيَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  �َّاَس ٱَوَر� ۡفَواٗجا �َّ

َ
فََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك  ٢أ

ۚ ٱوَ  ابَۢ� ۥإِنَّهُ  ۡسَتۡغفِۡرهُ  ]٣-١[النرص:  ﴾٣َ�َن تَوَّ
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 ج م، وفات پیغمبرکردن اسال کامل
مقاومت به اسالم گرویدند و ھدف زندگی [حضرت] محمد تحقق  اکنون مکیان بی

حمله بر ای دولت اسالم پیشرفت بیشتری حاصل شد. چند یافت و بعد از این در بن
ضد مرزھای بیزانس و بدویان مجاور صورت گرفت. در ماه فوریه در خصوص مراسم 

از آن باز داشته بودند) احکام و قواعدی نازل شد.  حج بیت الله (که دو سال وی را
شان در  پیش از آن وی مشرکان را بین تسلیم و نابودی مخیر کرده بود و مانع شرکت

 مراسم حج شده بود.
اعتبار اعالم شد و میزان ارتباط ھرکس  از این پس تمام امتیازات ناشی از نسب، بی

این امر، آنچه را مقصد و موضوع حیات  با اسالم، یگانه مالک ارزش او شناخته شد.
 ی هآی ٥٥ ی هھای قرآن (سور شد، تکمیل کرد و یکی از آخرین سوره پیغمبر شمرده می

 کند: ) این آشکارا به آن اشاره می٣
تان را کامل و نعمت خویش را بر شما تمام کردم و راضی شدم که  امروز دین«

 .١»تان باشد اسالم دین
ازگشت از این حجة الوداع، تبی بر پیامبر عارض شد که به اندک زمانی بعد از ب

سالگی  ٦٢میالدی، در سن  ٦٣٢ژوئن  ٨اش را فرو کاست و سرانجام در  سرعت بنیه
در کنار زن جوان خویش عایشه، دختر ابوبکر چشم از جھان فروبست. رحلت وی 

ن سبب بود که مؤمنان را سخت غافلگیر کرد و آنان را پریشان ساخت و این بیشتر بدا
ھرچند خود [حضرت] محمد بارھا از وفات خویش سخن گفته بود، اما به ھیچ وجه به 

 صراحت تمام این نکته را بیان نکرده بود که از این پس چه کاری باید کرد.

 زندگانی پیامبر
تواند در این باب تردید کند که  گذرد، ھیچکس نمی وقتی زندگی پیغمبر از نظر می

سیاری از کارھایی ھمچون: زنده به گورکردن دختران (از آنجا که اعراب ظھور وی بر ب
خوانی خط بطالن  آوازهآزمایی و  دادند) بخت به بازماندگان ذکور بیشتر اھمیت می

خواری را به کلی ممنوع اعالم کرد. لزوم تعاون، نیکی در  کشید و قماربازی و شراب
بارزی با آنچه بطور  مانده دراین آیین،حق بردگان و فقیران و اسیران و مسافران در

انسان پاک و پیش از آن متداول بود، تفاوت داشت. خود وی ھرگز مدعی نشد که 
                                           

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ -١
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
 ]٣[املائدة:  ﴾دِيٗنا ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱأ
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ھای بشری  ساخت که عاری از ضعف گناھی است، بلکه ھمواره خاطر نشان می بی
نیست و با سایر مردم تفاوتی ندارد؛ البته این امر مانع از آن نشد که از ھمان مراحل 

فوق العاده واقع نشود و ش مورد تجلیل و تکریم یاسالمی سیما ی هخست، در جامعن
ناپذیری و علم به احوال آینده به وی منسوب نگردد و یک سلسله  عصمت و لغزش

اش را  شود و تمام زندگی اش آغاز می شخصیتش که از دوران جوانی ی هھا دربار افسانه
ای که به قلم ابن اسحاق  در سیره یھا حت لقیپدید نیاید و این طرز ت گیرد، دربر می

 م) تھذیب شد، نیز آمده است!٨٣٤م) نوشته و توسط ابن ھشام (٧٦٨(
از پیغمبر، در تطور زندگی عامه مسلمانان تأثیر وسیعی داشته است و طرز تلقی این 

عالی  ی هو براساس آن گفتار و کردار [حضرت] محمد به عنوان نمونھنوز ھم دارد. 
ر و گفتار، نگریسته شده و به تمام احکام و اوامر او اھمیتی که خاص کالم وحی رفتا

چنان  او و است، داده شده و سعی بر این بود تا تمام امور را بدانگونه که ممکن بود
به » علم حدیث«خاصی به نام خواسته باشد، تحت ضابطه درآورند. بدینگونه علم 

ده ورفت اقوال و احوال او ب ا آنچه را که گمان میوجود آمد که احوال و اقوال پیغمبر ی
کوشید تا آنان را به عنوان قواعد رفتار عمومی تنظیم  کرد و می است، جمع و تدوین می

 ی هشد، اما بعدھا مجموع شفاھی نقل میبطور  و تعیین کند؛ این احادیث در آغاز
 مفصل مکتوبی از این روایات شفاھی پدید آمد.

 تکالیف اسالمی
وحی، تعیین کرده است، واجبات دین اسالم، در  ی هبوسیل راساس آنچه که پیغمبرب

شود که تکلیِف ششِم مربوط به جھاد بر ضد کفار، بعد از  زیر خالصه می )١(پنج مورد
 تردید و تأمل بسیار مسکوت مانده است:

                                           

مسند ) و احمد در ٤٥١٥و  ٨حدیث راجع به ارکان پنجگانۀ اسالم را، امام بخاری (حدیث:  -١
) و ابی یعلی (حدیث ٢٢/ ١٦) و مسلم (حدیث ٦٣٠١و  ٦٠١٥، ٥٦٧٢، ٤٧٩٨ھای  (حدیث
 االیمان] و ابن منده در ٦(حدیث  شرح النسة) و بغوی در ٧٠٣) و حمیدی (حدیث ٧٥٦١

و  ١٣٢٠٣ھای  (حدیث المعجم الکبیر) و طبرانی در ١٥٠و  ١٤٩، ١٤٨، ٤٣، ٤٢، ٤١(احادیث: 
لفظ آنچنین اند که  روایت کرده س )، از عبدالله بن عمر٢٢٧( السنن الصغیر) و بیھقی در ١٣٥١٨

است: 

 ف)البته با الفاظ دیگری ھم روایت شده است. (مؤل 
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 شھادت به وحدانیت خدا و نبوت پیغمبر. .١
 نماز پنج نوبت نماز در روز. .٢
 اه رمضان.م ی هروز .٣
 شود. بایست پرداخته می زکات که براساس قواعدی خاص می .٤
 .)١(بایست انجام شود حج مکه در صورت امکان حداقل یک بار در طول عمر می .٥

                                           
 .٤٣-٢٥جھان اسالم،  -١





 

 
 

 
 
 

 بخش چهارم:
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 مقدمه

 محمــــد رســــوِل امــــیِن خــــدا
 

ـــــاء ســـــرور اصـــــفیا   ســـــِر انبی
 

ـــان  ـــان اویتیمـــی جھ ـــر فرم  زی
 

ــــــیم آِن او   ھمــــــه ُدرھــــــای یت
 

 ســـر انبیـــاء، تـــاج ِکســـرا فکـــن
 

ــکن  ــرا ش ــاق کس ــه ط ــز او یافت  )١(ک
 

ھای واھی و خالف واقعیت و  برای تخریب شخصیت یک فرد، ساختن داستان
است که بارھا نیز آزموده شده است و غالبًا پس از ای کارآمد و مؤثر  ھا، حربه انتشار آن

مردم، بلکه باور دانشمندان نیز، نسبت  ی هونه مطالب، نه تنھا باور عامشدن اینگ شایع
کند و بعد از آن سیمایی از او در  اش تخریب شده است، تغییر می به فردی که شخصیت

 اش! اند، نه سیمای واقعی شود که دشمنانش معرفی کرده نظرشان مجسم می
اش  نگیخته شد و مبارزهدر شھر مکه به پیامبری، برا ج ھنگامی که حضرت محمد

برای زدودن بیداد و شرک آغاز شد، سران مکه دریافتند که گفتار و کردار وی به 
شان است؛ لذا  جدی برای منافع و پست و مقامضررشان و شخص وی نیز تھدیدی 

که این دست به کار شدند و برای مقابله با این بحران، تشکیل جلسه دادند. از آنجا 
بزرگ در شھر مکه به راه انداخته بود و افرادی از اقشار مختلف  دعوت نوین، جنبشی

رفت و به  یافت، اقتدار سران مکه از بین می به آن پیوسته بودند، اگر چنین ادامه می
 انجامید. تراژدی بزرگی می

 راه چاره چیست؟
توانست راھکاری موقت باشد، ولی این کار نه تنھا سبب  کردن یاران وی می شکنجه

شد که  شد که یارانش از پیرامونش پراکنده و متفرق شوند، بلکه موجب می نمی
تری  دھند و شمارشان رشد سریعمسلمانان در آیین جدید خود، جدیت بیشتر نشان 

 پیدا کند.
مستقیم  ی هتنھا راه چاره، حملھای زیاد، دریافتند که  مشرکان مکه پس از رایزنی

حو ممکن و با تمام توان، شخصیت وی را به شخِص پیامبر است، و باید به ھر ن

                                           
 .٩٥سند بادنامه منظوم،  -١
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مردم به اختیار خود به وی نزدیک نشوند و از او  ی همخدوش و تخریب کنند تا عام
 ھراس داشته باشند.

به ھمین منظور، پیامبر را ساحری بزرگ معرفی کردند که با جادوی خود، میان زن 
آنان را بر ضد یکدیگر افکند و  و شوھر، فرزندان و والدین، غالم و سرور جدایی می

اند. و گاه نیز ایشان  ھا به او حمله کرده شوراند. گاھی وی را دیوانه خواندند که جن می
 انگیزد. را شاعری توانا معرفی کردند که با سخنش فتنه برمی

 بھـر آنـکگر ترا طعنی کنند ایشان مگیـر از 
 

 )٣)(٢(گوی و ھـرزه ال )١(مردم بیمار باشد یافه

 

آخرین توان خود در تخریب شخصیت پیامبر کوشیدند، اما از آن جا که  تا مشرکان
نتیجه  ھایشان بی گذاشت، تمام کوشش خداوند، یار و یاورش بود و دمی تنھایش نمی

 ماند، و درخت اسالم، رشد کرد و تنومند شد.
ھنگامیکه مسیحیان، اسالم را پشت درھای کشورھای خود یافتند، ھراسان شدند، 

ھا بیمناک شدند و برای  کلیسا جایگاه خود را در معرض خطر دیدند و حکومتاربابان 
ھای تبلیغاتی خود را به  سھمگین این دین، دستگاه و ماندن از حمالت برق آسا در امان

ھرچند ناموفق مشرکان عرب بھره جستند و به مبلغان و  ی هکار انداختند و از تجرب
را ھدف قرار  ج توانند، شخصیت محمد که می نویسندگان مأموریت دادند که تا جایی

سازد،  ھایی که مردم را متنفر می ھا بسازند و به وی نسبت دھند، تھمت دھند، افسانه
 بر دامن وی بربندند، او را دشمن مسیح معرفی کنند.

فرامین کلیسا به دقت اجرا شد تا جایی که به تصور مسیحیان قرون وسطا از 
 پرستند!! اند و می ساخته )٤(»ماھوم«بودند که بتی به نام  پرست مسلمانان، ملتی بت

در  سقوط و انقراض امپراتوری رومانگلیسی در کتاب مورخ معروف  ادوارد گیبون
 اند، چنین نوشته است: نسبت داده ج خصوص یکی از عجایبی که به محمد

ه یک آید ک به نظر می«اند که  باکی به محمد نسبت داده مسیحیان با کمال بی«
چون »! خواند آید و در گوش او چیزھایی فرو می کبوتر اھلی از آسمان به زمین فرود می

                                           
 یافه: سخنان بیھوده و پوچ. -١
 گو، چرا که الئیدن به معنی گفتن است. ھرزه ال: بیھوده -٢
 .٤٧دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -٣
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مجعول را گروتیوس به زبان عربی نقل کرده بود، پوکوک دانشمند  ی هاین معجز
معروف و مترجم ھمان کتاب، نام مؤلف کتابی را که گروتیوس این داستان را از او نقل 

مجبور شد اعتراف کند که این داستان نزد خود  کرده است، پرسید، گروتیوس
مسلمانان، مجھول است! و برای اینکه این امر به نفرت و ریشخند مسلمانان نینجامد، 

عربی حذف شد، ولی با این حال، ھمین داستان  ی هاز پنج نسخ دروغ این مرد زاھد (!)
ای ذکر  برجسته در متن کتاب که به کرات به التین چاپ شده است، به صورت واضح و

 .)١(»شده است
دانشی خود، با شوق و ذوق به اینگونه  لوحی و بی مردم اروپا بر اثر ساده ی هعام

کردند، سره را از ناسره باز  ھا را باور می دادند و آن اوھام و اراجیف گوش فرا می
 کردند. شناختند و نیازی نیز به شناختن واقعیت احساس نمی نمی

آوردن جایگاه  ن مسیحی به علت تعصب افراطی، یا برای به دستمبلغان و نویسندگا
زدند تا  می ج پردازی پیرامون شخصیت پیامبر سازی و دروغ و مال، دست به شایعه

 توماس کارالیلاو و آیین اسالم باز دارند.  ی هاز اندیشیدن دربار یمردم را حت
مبلغان  ی هدشمنانھا و سندھا و استنادات  کتاب«نویسد:  خاورشناس مشھور می

ھا و اوراقی تقلبی  اسکناس ی همسیحی در خصوص پیغمبر اسالم و آیین او، به منزل
شود و در صورت عدم اثبات  آنان خارج می ی هاست که از دست جنایتکار سازند

دھد، ولی صدماتش متوجه دیگران  آن می ی هبودن آن، مختصر سودی به سازند جعلی
 گردد. می

اسالم و دین او، از روی تعصب جاھالنه یا کسب منفعت، به معاندان پیغمبر 
افکنند و از حقایق  کنند و دیگران را به گمراھی می پردازی اقدام می توزی و دروغ کینه

 .)٢(»کنند دور می
 نویسد: ھمین دانشمند در جایی دیگر می

 کنم که این روزھا از اظھارات منتقدانی که بر محمد تھمت زده و اعتراف می«
 کلی با فریب ارادی (یابطور  قبلی یا ی همحمد از روی عمد و قصد و نقش«گویند:  می

توانم چیزی بفھمم! و از این باالتر این  نمی». مطلق) راه فریبکاری پیموده استبطور 
این مرد در «گویند:  کنند و می توانم درک کنم که چگونه او را متھم می معنی را نمی

                                           
 .٢٧ -٢٦، عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن -١
 .١٥، اسالم از دیدگاه دانشمندان غرب -٢



 ١٥١  ها بخش چهارم: رد تهمت

گی زیسته است و در چنان عالمی قرآن را بسان جاعل یا سراسر زندگی با فریبند
که قرآن را با بصیرت بخواند، قطعًا آن را  کنم ھر جادوگری نوشت است؟! ولی فکر می
 .)١(»به صورت دیگری مشاھده خواھد کرد

عذر تقصیر به شناس نامی انگلیسی در کتاب  خاورشناس و اسالم جان دیون پورت
داند و به شدت طرز  ھا را دستاورد یونانیان می از تھمت برخی پیشگاه محمد و قرآن

ھا زیر سؤال برده و برخالف  بودن اینگونه تھمت برخورد مسیحیان را با فرض درست
 نویسد: داند. وی می ھای آیین مسیحیت می آموزه
ھای  شد، از گفته اند: محمد تحت تأثیر ضربات صرع واقع می اینکه به کرات گفته«

اند در پناه اتھام عوارض چنین  ظھارات ناھنجار یونانیان است که خواستهاساس و ا بی
ھای  ای وارد سازند و ویژگی تازه و بدیع، لکه ی هعقید ی هکنند مرضی، بر تبلیغ

اش را مورد نفرت و انزجار جھان مسیحیت قرار دھند. این اشخاص متعصب و  اخالقی
مد به چنان مرض شدید و مخوفی مبتال کردند که اگر واقعًا مح شرور، بایستی فکر می

خشم و غضب خدا نسبت به او  ی هبوده است، به جای اینکه اینگونه عوارض را نشان می
که به چنین مشقت  –تعلیمات شفقت و ترحم آیین مسیح، برای او بدانند، بایستی طبق 

یان شان بسوزد، نه اینکه از این جر متأثر باشند و دل –و بدبختی دچار شده است 
 )٢(»خوشحالی کنند!

اساس، ساکت  ھا و سخنان بی دان منصف غربی در قبال اینگونه تھمتدانشمن
اند و  اند و به شدت به رد این خرافات پرداخته و سره را از ناسره جدا ساخته نمانده

پیامبر را آنگونه که بوده است، به مردم معرفی کرده و از صداقت، درستی، امانتدرای، 
ھا کاسته  پردازی اند که بر اثر تالش آنان، از حجم دروغ ھا گفته ... وی سخنپاکدامنی و

دانشمند  لورافکشیا واگلیریاند.  شده و مردم به جست و جوی حقیقت برآمده
 گوید: ایتالیایی می

ھایی که در قرون وسطا در وصف محمد و دیانت  شکی نیست که از شمار آن دروغ«
سته شده است خیلی تخفیف یافته و مردم طالب به گفتند، در این دوره کا او می
 .)٣(»اند آوردن حقیقت تاریخی محمد و اسالم دست

                                           
 .١٦، عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن -١
 .٢١ھمان،  -٢
 .١٦٣، نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و محمد -٣
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شناس شھیر انگلیسی  آید، حاصل پژوھش خاورشناس و اسالم آنچه در این فصل می
آورده است و  عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآناست که در کتاب  جان دیون پورت

اند، با سبکی اروپایی  پیامبر وارد کردهای که بر شخصیت  در آن به چھار تھمت اساسی
ھای اسالمی است،  ھا و استدالالت وی مغایر با آموزه پاسخ داده است. برخی از نوشته
 ھایی چنین باید! ھایی چنان را پاسخ اما باید در نظر داشت که: تھمت



 

 
 

 سخر خواندمرا به ت ج کژماندن دهان آن مرد که نام محمد

 کـــژ کـــرد و از تســـخر بخوانـــد آن دھـــان
 

 نــــام احمــــد را، دھــــانش کــــژ بمانــــد
 

 بـــاز آمـــد کـــای محمـــد عفـــو کــــن
 

ــــُدن ــــن َل ــــِم ِم ــــاف ِعل ــــرا الط  ای ت
 

ـــوس می ـــرا افس ـــن ت ـــل م ـــردم ز جھ  ک
 

ـــل ـــوب و اھ ـــَدم افســـوس را منس ـــن ُب  م
 

ــی درد ــردۀ کس ــه پ ــد ک ــدا خواھ ــون خ  چ
 

ــــرد ــــان ب ــــۀ پاک ــــدر طعن ــــیلش ان  َم
 

 عیــب کــس جــون خــدا خواھــد کــه پوشــد
 

 کـــم زنـــد در عیـــب معیوبـــان نفـــس
 

ــد ــاری کن ــان ی ــه م ــد ک ــدا خواھ ــون خ  چ
 

ـــــد ـــــب زاری کن ـــــا را جان ـــــل م  می
 

ــت ــان اوس ــه آن گری ــمی ک ــک چش  ای خن
 

 ای ھمـــایون دل کـــه او بریـــان اوســـت
 

 (موالنا جالل الدین رومی)





 

 
 

 ها رد تهمت

مت تقسیم اظھار شده، به شرح زیر به چھار قس ]ج [ اتھاماتی که بر ضد محمد
 شوند: می

طلبی، دینی ابداع کرد و جعل کرد، بدون اینکه از  منظور ارضای حس جاه .١
 ای به او [نازل] شده باشد. جانب خدا وحی

ھای  شمشیر تبلیغ کرد و از این جھت موجب تضییع خون ی هبوسیل دینش را .٢
 ھای زیادی برای بشریت ایجاد کرد. شماری شد و بدبختی بی

 در قرآن نیز ذکر شده است.که  چنانشھوانی دارد، بھشت او، خاصیتی  .٣
 پرستی را تجویز و تقویت کرد. با تجویز تعدد زوجات، شھوت .٤

 تهمت اول
طلبی روی ھم رفته از تمام اوضاع و احوال  جاهاز اتھام  ]ج [ مبرابودن محمد

 اش ثابت است؛ به ویژه اینکه: تحکیم دین خود و دستیابی به قدرت نامحدود را زندگی
ھا بھره نگرفت و تا واپسین  نمایی خویش از آن اش تجربه کرد، اما برای بزرگ در زندگی

 اش پایبند ماند. لحظه، بر ھمان سادگی اخالقی و فروتنی
توان گفت: با توجه به رواج نامحدود تعدد  در خصوص گرایش به زنان نیز می

رسد که با  زوجات در عربستان ھنگام بعثت، نامعقول و متناقض به نظر می
تعداد ھمسران یک مرد، در صدد ترویج شھوترانی و ارضای غرایز خویش محدودکردن 
 برآمده باشد!

افزون بر این در دفاع از او باید گفت: ھمچون دیگر ھمنوعانش دارای امیالی بود 
کرد و او ھیچگاه از یک بشر عادی، مستثنا  مند می که بشر را به جنس مخالف عالقه

 –ود وداو در مقایسه با  )١(»بشری ھستم ھمچون شما«کرد:  ه تاکید مینبود و ھمیش
آویخته شده  )٢(خاص پروردگار ھمچون قطعه یخی در معبد دیان ی همردی که با اراد

 که ھم پیامبر بود و ھم پادشاه، بسیار پاک و منزه بود. –است 
                                           

نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ  قُۡل ﴿ -١
َ
َمآ �  .]١١٠[الکھف:  ﴾إِ�َّ

 .تورات -٢
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ود وکه دا ود بود که در دورانیو، نخستین عیال دا)٢(دختر دوم شائل )١(میشل
ود از آن به بعد با چندین زن، یکی پس از ومغضوب واقع شد، از او گرفته شد. دا

گرفتن زن اول بود. قبل از اینکه  و در عین حال، خواستار پس )٣(دیگری ازدواج کرد
داشت، به اجبار  ود بازگردد، بایستی از شوھرش که او را به شدت دوست میوزن نزد دا
را از شوھرش پس گرفتند، شوھر تا جایی که توانست پشت سر  شد و چون او گرفته می

 )٤( کرد! او دوید و ھمچون کودکی گریه می
غیر مختون بیم نداشت و با اینکه از  ی هیک نفر شاھزادد از وصلت با دختر وداو

چندین ھمسر، فرزندانی داشت، با این حال در شھر اورشلیم (بیت المقدس) زنان غیر 
افزون بر زنای محصنه (العیاذ بالله)  )٥(»بات شیبا«باالخره در مورد و  گرفت می رسمی

مرتکب جنایت دیگری شد و از روی تعمد و خونسردی، موجبات قتلی را فراھم 
پوشاندند،  ھایی که به او می د به علت پیری از آن ھمه لباسووقتی که داو .)٦(ساخت

اش به  برای پرستاری و سرگرمیجوانی را  ی هشد، فکر کردند که دختر باکر گرم نمی
ود به آنان سفارش کرد که در حد و. دا)٧(او ھم باشد ی هکار گیرند تا ضمنًا ھمخواب

توان زیباترین دختر را برایش بیاورند! حال جای این سؤال ھست که: آیا این عمل، 
ای که در این  مسیحییک آدم پاکدامن و عفیف است؟! البته نویسندگان  ی هزیبند

زنند، باید این ضرب المثل معروف را به خاطر بیاورند:  به محمد اتھام می خصوص
دیگری سنگ پرتاب  ی هھای بلوری نباید اولین کسانی باشند که به خان ساکنان خانه«

 »!کنند می

                                           
 .٣٠-٢٠ھای  ، آیه١٨آمده است. فصل  اول سموئیل (میکال)نام وی در  -١
 شود. (مؤلف) یاد می» طالوت«می از آن با نام در منابع اسال -٢
 .٤٦، آیۀ ٢٥، فصل اول سموئیل -٣
 .١٦-١٣ھای  ، آیه٣دوم سموئیل، فصل  -٤
 .١، فصل سالطین -٥
را که مورد احترام  عھد عتیقھا کتاب  مؤلف با اشارۀ اجمالی در حواشی مربوط به این داستان -٦

که  –یق قرار داده است و با توجه به عصمت انبیا یھودیان و مسیحیان است، مرجع و مستند تحق
 رود. (سعیدی) پایگی این مقوله مندرجات تورات و امثال آن بیشتر روشن می بی –اعتقاد ماست 

 .٤-١ھای  ، آیه١اول پادشاھان، فصل  -٧
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 دوم تهمت
در مورد تحصیل قدرت و به کاربردن آن، محمد فقط از موسی سرمشق گرفته و از 

به عنوان یک اگر موسایی که خودش شارع و ناشر قانون است او تقلید کرده است که: 
را  )١(توانست فرزندان اسرائیل نفر راھنما، با قدرت یک نفر سردار قیام نکرده بود، نمی

از مصر نجات دھد و آنچه که مسلم و محقق است، این است که: برای طرح آن نقشه و 
دا نشده که او را توبیخ کند، یا موفقیتی که براساس آن به دست آورد، تاکنون کسی پی

توانست رسالتی را که  طلبی به او بدھد؛ در صورتیکه بدون آن قدرت، نمی نسبِت جاه
 اش نھاده بود، انجام دھد. یھوه (خدای یھود) بر عھده

بود که میان قبایل متعدد تقسیم شده بود و عربستان نیز دارای چنین موقعیتی 
آنان را به  ی هجدال بودند. محمد برای اینکه ھماغلب با یکدیگر در حال جنگ و 

شان مستقر سازد، راه دیگری نداشت  واحدی درآورد و دینش را میان ی هصورت جامع
ای بود که  جز اینکه به عنوان راھنما و سردار آنان قیام کند و در ھرحال، وضع به گونه

 دارد. طلبی، مبرا و منزه نگاه می به کلی او را از تھمت جاه
دریغ و در حد  اما عنوان (یا اصطالح) فریب و مکر، یعنی کذب و جعلی که چنان بی

اند: باتوجه به این  ) محمد نسبت دادهی هافراط و مبالغه به دکترین (تعلیمات و فلسف
حقیقت که نخستین اصل دعوت او، یگانگی خدا است و این ھمان اصلی است که 

عدالت و واقعیت (مدعای  ی هکافی، نشاناش کرده است، به قدر  حضرت مسیح تبلیغ
 او) است.

ادعای نبوتش گفته شده باشد،  ی هاتھام مکر و فریب، ھرچند ممکن است، دربار
پرستی و تأسیس پرستش خدای واحد، در میان ملتی که  فعًال مسلم است که محو بت

ر رسالت اند، پیامی بود در خو خبر از خداپرستی بوده پرستی و به کلی بی غرق در بت
بنای  ی هاست که محمد در عربستان شالود محققآسمانی، و نیز این نکته، 

پرستی را در آن کشور از بین برد و بعد از آن و با  پرستی را ریخت و قاطعانه بت یگانه
گذشتن ھزار و چند صد سال، به ھیچ صورتی در آنجا بروز و ظھور نکرد، در  وصف

                                           

 . (مؤلف)÷ حضرت یعقوب -١
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ایشان را از بین بردند،  ی هشد ھای نصب بت صورتی که مسیحیان، به محض اینکه
 .)١(بازھم به بدعت و گمراھی متھم شدند

پرستی، ھرجا دینش رواج یافت، عمل به وظایف  ای بتقاحکام محمد، جز منع و ال
اخالقی را که عبارت از نظم و ترتیب عملیات و ارتباط اشخاص نسبت به یکدیگر است، 

قرآن، اجرای این اوامر با شدت و ِحدت شگفت و با  کند و در سراسر الزام و اجبار می
تأکید تمام بر اجرای این اوامر توصیه شده است و این موضوعی است که مورد تصدیق 

 ترین دشمنان محمد واقع شده است. بزرگ
ای که بر عادات و رسوم اعراب منطبق  در میان اشارات و کنایات و رموز عدیده

ھا  ھای (آموزه برند، ھیچ یک از دکترین از آن لذت میاست، و در ضمن گفتن و نوشتن 
 ی هسفر شبان ی ه) محمد، مبھم و پیچیده نیست و ھیچ یک نیز به اندازی هو فلسف

(معراج) محمد، استھزا و طعن و طنز نویسندگان مسیحی را در پی نداشته است؛ ولی 
تر و  ره باورنکردنیچنان داستانی یک ذ آوردند که بایست به خاطر می این منتقدان می

. آنجایی که )٢(شیطان نیست ی هبوسیل تر از داستان اغواشدن مسیح در بیابان نامعقول
 گوید: می

ھای  برد و تمام سلطنت دوباره شیطان، او (مسیح) را به باالترین نقطۀ کوه می«
 »دھد الخ... روی زمین و قدرت و شکوه آنان را به او نشان می

ر شبانه (معراج) کنایه و رمزی است که توضیح آن سھل حقیقت این است که: سف
 است، با این بیان که:

چیزی باشد که سرعتش از جریان  –اش برق است  که معنی –شود که ُبراق  تصور می
) بدان وسیله به آسمان ج برق بیشتر است و نردبان نوری که جبرییل و او (محمد

ھا تا عرش خدا عبور  ان تمام آسمانآن از می ی هبوسیل صعود کردند، تفکری بود که
بخش بود و انسان  آور و لذت کنیم و خروس عجیبی که شنیدن صدایش مسرت می

                                           
که قبل از وفات شوھرش  شکن بدین طریق که ایرین معروف، ملکۀ شرق، عیال لیؤا، ملقب به بت -١

ھای این پسر را  به عنوان نایب السلطنۀ پسرش قسطنطین منصوب شده بود، دستور داد که چشم
م مجلس شورای نیس ٧٨٧از حدقه درآوردند. و آن وقت بر تخت سلطنت جلوس کرد و در سال 

 پورت) ھا (نفوش) رسمیت یافت. (دیون را دعوت کرد و بوسیلۀ این مجلس از نو پرستش صورت
 .٦-٥ھای  ، آیه٤، فصل انجیل لوقا؛ ١٣، فصل اول، آیۀ انجیل مرقس؛ ٨، آیۀ ٤، فصل انجیل متینک:  -٢
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ھیچگاه صدای آن را نشنیده، یا به آن توجھی نکرده است، دعا و نماز مرد صالح است و 
 مطالب و مضامین. ی هھمچنین بقی

 آید که: ان میطرفی این پرسش به می به عالوه، با کمال سادگی و بی
ای که در سبک و روش خودشان دارند و غوامض را  موضوع مجاز و کنایه و استعاره

محمد نباشد؟ ھمانطور که در بیان داستان  ی هکنند، چرا مورد استفاد ھا حل می بدان
خدای حقیقت است در تورات آمده است که خدا با یکی از  ی هپیغمبری که نمایند

 گوید: کند؛ آنجا که می میمشورت » اخاب«دادن  ارواح خبیثه برای فریب
فریب دھد تا به راموت جلعاد  تواند اخاب را آنگاه خداوند فرمود: چه کسی می«

 حمله کند و ھمانجا کشته شود؟
ھریک از فرشتگان نظری دادند، سرانجام روحی جلو آمد و به خداوند گفت: من 

 کنم! این کار را می
 خداوند پرسید: چگونه؟

گذارم و اخاب را  ھای دروغ را در دھان [تمام] پیامبران می گفت: من حرفروح 
 کنم. گمراه می

 .)١(»توانی او را فریب دھی، پس برو و چنین کن خداوند فرمود: تو می
گوید:  و باز در خصوص عھد جدید، به ھمان عذر باید متوسل شد؛ آنجا که مسیح می

 .)٢(»او شراب است، راه است و راست«
 .)٣(»زنان و شراب، جسم و خون او ھستند«گوید:  ز آنجا که میو نی

در اینصورت تقاضای عادالنه است که مسلمانان اجازه داشته باشند از اینگونه 
استعارات و مجازھا برای حل مشکالت و مطالبی که در ظاھر نامفھوم ھستند، بھره 

و ھیچ یک از آن موارد، بگیرند وگرنه سبک و روش آنان مورد اتھام قرار خواھد گرفت 
ای)  آنقدر بزرگ یا خطرناک نیستند، ھمچون چیزی که تأسیس دکترینی (فلسفه

ادای کلمات  ی هبوسیل شود که یک تکه نان کند که به موجب آن تعلیم داده می می
راند، به چیز دیگری، تبدیل و قلب ماھیت حاصل شود.  چندی که کشیش بر زبان می

                                           
 .٢٢ -٢٠، آیات ٢٢، فصل اول پادشاھان -١
 .٦، آیۀ ١٤انجیل یوحنا، فصل  -٢
 ٢٢، فصل انجیل لوقا؛ ٢٥-٢٢، آیات ١٤، فصل انجیل مرقس؛ ٢٨ -٢٦، آیات ٢٦، فصل انجیل متی -٣

 .٢٧ -٢٣، آیات ١١؛ اول قرنتیان، فصل ٢٠ -١٧یات آ
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ای برای اعراب نیاورده، بلکه فقط برای این  دین تازه«گوید:  یبر این معنی که محمد م
منظور قیام کرده است که ھمان دین کھن را که خداوند به ابراھیم وحی کرده و 

اعتراض ». شان (اعراب) سپرده است، تبلیغ کند ابراھیم به اسماعیل، مؤسس ملت
تأسیس کرده است و در  اند محمد که در حقیقت و در عمل دین نوینی اند و گفته کرده

ای است که در  ھایش مجعول است؛ ولی اگر این دین از آن جھت دین تازه نتیجه، گفته
توان گفت  موضوع پرستش و تعیین وظایف اخالقی با دین گذشته اختالف دارد، می

قطع و مسلم، نه دین موسی و نه دین عیسی مسیح و نه دین محمد، بطور  که:
نیستند؛ دین موسی جز تجدید و اجرای قوانین ھمان دینی که  ای ھیچکدام ادیان تازه

دم و نوح و ابراھیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل بدان عقیده داشتند و برای پرستش آ
خدای یگانه و عشق به او و اطاعت او از جان و دل و انجام ھمان وظایف اخالقی که 

کوشیدند چیز  ن نھاده بود، میخدا برعھده انسا ی هبشری و نیز اراد ی  عهضرورت جام
گوید: خدا را بیشتر از ھمه چیز  می دیگری نیست. از اینجاست که عیسی مسیح به ما

 و ھمسایگان را ھمچون خودمان دوست بداریم.
یل یقانون و پیغمبران، یعنی موسی و سایر پیغمبران به بنی اسرا ی هاین بود ھم

از: عشق و پرستش یک خدای جاوید و دینی تعلیم دادند که از ھر جھت عبارت بود 
خود  ی هافراد نسبت به یکدیگر؛ بنابراین، فلسف ی هانداز بی ی هالیزال و عشق و عالق

، فقط با )١(ای نبود مگر ھمانی که موسی قبًال تعلیم داده بود عیسی مسیح، چیز تازه
و تأکید این تفاوت که وظایف اخالقی ما نسبت به یکدیگر بیشتر از سایرین، توصیه 

با  ی هتوانست راه معارض ترین افراد بشر می ترین و جاھل شده بود و بدین وسیله نازل
با دیگران ھمانطور رفتار کنید که انتظار : «ی هآیکه  چنانمفاسد اخالقی را درک کند، 

 دھد. ، به وضوح نشان می»دارید با شما رفتار کنند
اندازه فاسد بودند و  حاظ اخالق، بیاز ل» جودیا«ھنگام ظھور مسیح، یھودیان ساکن 

 ی هشان چه طبق آمیزی در میان ھا پیش خودخواھی و خودپسندی جنون از سال
عدالتی  بی ،غارت ،آز ،روحانیون و چه مردم عادی، رواج یافته بود. ھیچ چیز جز حرص

شان را به صورت خشک و جامدی در رعایت  و ظلم وجود نداشت و برای اینکه حقانیت
ای تشریفات و رسوم دینی حفظ کنند، روح واقعی آن را از دست داده بودند. ھدف  پاره

                                           

تا ام  فکر نکنید که من آمده«چنین آمده است:  ÷ سخن عیسی ١٧، آییه ٥، فصل انجیل متیدر  -١
 ».ام تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم ھای پیامبران را منسوخ نمایم، نیامده تورات و نوشته
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ھمین بود که آن روح را زنده  –رسالت او آنگونه که پیدا است  ی هفعالیت مسیح و برنام
کند و تمام تعلیمات او آشکارا متوجه ھمین معنی است و با اندک توجھی روشن 

 ز تجدید دین موسی نبود.شود که مسیحیت از ریشه و اساس، ج می
کوشید  شد، بلکه می محمد به نشر و اجرای تعلیمات اخالقی منحصر نمی ی هوظیف

که اساس عبادت خدای یگانه را مستقر سازد؛ زیرا مردمی که محمد به حکم مقدرات 
شان ظھور کرده بود، از ھردو جھت گمراه بودند. بنابراین، ھدف او این بود که  در میان

، را از نو زنده کند و برای اثبات اینکه محمد یل، مؤسس ملتش (ملت عرب)دین اسماع
فشرد که  کند، بلکه برھمانی پای می ای تبلیغ نمی گفت، دین تازه وقتی که به اعراب می

 ھا پیش منتشر کرده بود، ھمین دلیل کافی است. سده ÷ شان اسماعیل نیای بزرگ
ن مردی که چنان اصالحات بزرگ و پایداری توان باور کرد که آ پرسیم: آیا می ما می

پرستی  ھا در منجالب بت در کشورش ایجا کرد؛ در ھمان کشوری که مردم سده
پرستی شده بود و  ترین شکل جایگزین یگانه ور شده بودند و این آیین در زشت غوطه

ر مردی که کشتن کودکان را در میان آنان از بین برد و استعمال مشروبات الکلی و قما
را منع کرد و تعدد زوجاتی را که وجود داشت و بدان عمل  –دو منشاء انحطاط اخالق  –

توان باور کرد که چنان  کنم آیا می کردند، در حد معینی محدود کرد و باز تکرار می می
 اش صرف نفاق شده باشد؟ مصلح بزرگ و غیوری، فریبکار باشد و سراسر زندگی

اش فقط اختراع و ابداع خودش بوده است و  ت الھیتوان تصور کرد که رسال آیا می
 دانست که کذب است؟ خودش ھم می

را آنگونه  ج توانست محمد خیر! ھیچ چیز جز یک وجدان متکی بر حسن نیت نمی
بدون تردید و تزلزل رھبری کند، بدون اینکه از ھمان زمان نزول نخستین  ،پایدار ،ثابت
ای که در کنار عایشه جان سپرد،  آخرین دقیقهای که به خدیجه عرضه داشت، تا  وحی

 خودش را در برابر دوستان نزدیک و اصحابش گم کرده باشد.
اش دارد و اصالحات  قطعًا یک مرد خوب و صدیق که اعتماد کامل به آفریننده

دھد، ابزار مستقیمی است در دست خدا و  زیادی در دین و در رفتار جمعی انجام می
 رسالت است. صاحبف خدا توان گفت: از طر می

بدون شک به رسالت خودش و مأموریتش از جانب خدا ایمان  ج بنابراین، محمد
گو اینکه (به نظر بعضی) ناقص  –داشت و به عنوان پیغمبر خدا این تحول عظیم را 

در کشورش ایجاد کرد. در اینصورت چرا محمد دست کم ھمچون سایر بندگان  –باشد 
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و چرا باور نشود که در عصر خود و در کشور  من شناخته نشود؟ای مؤ مؤمن خدا، بنده
خودش، مبلغ حقیقت و صداقت بوده است، تا به افراد ھمنوع خودش وحدت و 

ھای مدنی و اخالقی مناسب با شرایط و متناسب با اوضاع  حقانیت خدای یگانه و آموزه
 شان را تعلیم دھد؟ و احوال
اساس نبود، زیرا در  رسالتش، بی ی هاو دربار ی هدیگر این است که: عقید ی هنکت

مشقت و رنج، بدون تزلزل و تردید راھش را در پیش گرفت. ھیچ  ،میان آن ھمه استھزا
تھدید و صدمه و آزاری نتوانست او را از نشر دعوت یگانگی و حقانیت خدا و تبلیغ 

بازداد. او (محمد)  ای که تا آن زمان سابقه نداشت، ترین معانی اخالقی ترین و عالی پاک
اش رعایت حس  روحی نبود. تنھا خواسته ی ه طالب ھیچ نوع قدرت دنیوی یا سیطر

شدن بستر برای ارشاد خلق در محیطی آزاد بود.  گذشت و فراھم ،تسامح ،اغماض ،عفو
کرد که با عدالت رفتار کنند و عاشق رحم و مروت باشند و در  او مردم را دعوت می

ھا به ھمه وعده  اضع در پیش بگیرند و به منظور تأیید این آموزهمقابل خدایشان تو
داد که برای مردگان، اعم از ظالم و عادل، قیامتی خواھد بود. محمد را با پیروان  می

در دھلی و نیز با مردم بدبختی که » نادر«در اصفھان و » تیمور«فاسدش و از جمله با 
 ردند مقایسه کنید!در عصر ما قبرس و چیووس کاساند را خراب ک

قتل و کشتار  ی هکنند ورود یک کشورگشای شرقی به کشوری، معموًال تداعی
 گناه است. نظامی و غیر نظامی و افراد گناھکار و بی

قابل اغماض ، ولی اغلب آنان )١(گیری اشتباھاتی داشته است در انتقام ]ج [محمد
در راه امنیت و نظم عمومی به  شود که ھستند، زیرا استثناھایی در این زمینه دیده می

ھا از قداست افتاده بود و او آمده بود تا  وجود بت ی هکار رفته است. معبد خدا بواسط

ۚ َوزََهَق  ٱۡ�َقُّ َجآَء ﴿ آن را تطھیر کند. با بیان جمالت بلند و زیبای: اإلسراء: [ ﴾ٱۡلَ�ِٰطُل

یکی پس از دیگری  سیصد و شصت بت را که در آن معبد مقدس نصب شده بود،. ]٨١
که فتح  )٢(یافتن مأموریتش، برخالف دیگر کشورگشایان، شھری در ھم کوفت و با پایان

که به نام خدا، آن  )٣(کرده بود، برای خودش تخت و تاجی تھیه نکرد و در برابر معبدی

                                           
 یی در این خصوص قضاوت کرده است. (مترجم)متأسفانه مؤلف از نظر یک اروپا -١
 شھر مکه مکرمه که در سال ھشتم ھجری فتح شد. (مؤلف) -٢
 خانۀ کعبه در شھر مکه. (مؤلف) -٣
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خودش و به نام خودش کاخی بر نیفراشت و را از صورت قبلی نجات داده بود، برای 
اش کرده و  اه دینش را ترک کرد تا با کسانی که در ھنگام آزمایش ھمراھیشھر زیارتگ

شود؟  ھا به که نسبت داده می پایداری به خرج داده بودند، زندگی کند. این نوع ظلم
جواب آن آسان است، به کنستانتین که به دروغ، بزرگ نامیده شد. پس از مرگ 

متمایز رواج یافت که نام  دو نوع دکترین (عقیده و فلسفه) مشخص و ÷ مسیح
حواریون (بولس  ی هبوسیل ھا داده شده است: نوع اول، ھمانی است که مسیحیت به آن

کنستانتین (قسطنطین). این  ی هبوسیل و یوحنا) معرفی و تبلیغ شد و نوع دوم
امپراتور که تحت تأثیر عوامل سیاسی، به مسیحیت گرویده بود و به جھت ظلم و 

میالدی، بر شورای  ٣٢٤در  ،)١( ملقب شده بود» نرون دوم«به ھایش به حق  ستم
 مسلط شد و دکترین خدایی مسیح برای نخستین بار به وجود آمد. )٢(نیس

مسیحی را گرفت  ای که جان ھزاران مذھبی ی هفاید منازعات خونین و بی ی هدربار
جریان آن  بایست ھمچون برادر و رفیق با یکدیگر زندگی کنند، در و کسانی که می

ھا شدند، سنت ھیالری که در آن زمان، یعنی در سدۀ  مرتکب شدیدترین ستمگری
ترین پدران کلیسا بوده است،  زیسته و کشیش بزرگ پراتیه که یکی از قدیم چھارم می

 کنند: تاسف و عدم موافقت خود را با توبیخ و تعرض به شرح زیر ابراز می
اک و آن عبارت است از اینکه ھمانطور که آور و ھم خطرن ای است ھم تأسف نکته«

میان مردم، افکار و نظریات مختلف وجود دارد، به ھمان نسبت عقاید و ایمان مختلف 
نیز موجود است و به ھمان اندازه که منابع کفر و گمراھی وجود دارد، به ھمان نسبت 

کنیم و به  می رود، زیرا مستبدانه ایجاد ایمان و عقیده نیز احتمال خبط و اشتباه می
کنیم! نه فقط ھر سال، بلکه ھر ماه برای توضیح  ھمان نحوه مستبدانه بیان و تقریر می

                                           
) را محکوم به مرگ کرد، Crispusعیالش را در آب جوش انداخت. پسرش کریسپوس (» نرون« -١

ماکزی میلیان «ل رساند. پدر زنش را به قت» اناستاسیا«و » کنستانیتا«دو شوھر دو خواھرش 
ای بود، با افراد دیگری  که پسر دوازده ساله» کنستانیتا«اش پسر  را کشت. خواھرزاده» ھرکولس

که روابط خانوادگی دورتری با او داشتند، مقتول کرد. در میان مقتولین مردی بود به نام 
آن بود که اجازه قتل پدر زن  پرستان بود، و گناه این مرد که یکی از رھبران بت» سوپاتور«
 را نداد! به ھرحال ایشان اولین امپراطور مسیحی ھستند. (دیون پورت)» کنستانتین«

) گردھمایی سنھودش یکم در شھر نیقیه بر Consultation deniceeسنھودش، یا شورای نیقیه ( -٢
اسقف برگزید که  )٣١٨) اسقف فراھم آمدند. کنستانتین از این میان (٢٠٤٨پا شد که در آن (

 یک دل و یک زبان بودند و باھم ناسازگاری نداشتند. (مؤلف)
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کنیم! از آنچه داشتیم پشیمان  ی عقاید جدیدی وضع مییو تقریر رموز و اسرار نامر
کنیم، اشخاصی را که از آنان دفاع  شوند، دفاع می شویم و از آنانیکه پشیمان می می

فلسفی) دیگران را در وجود  ی هکنیم، با دکترین (عقید عن و تکفیر میایم، ل کرده
کنیم، یا آنچه را خودمان داریم، و متقابًال یکدیگر را تکه پاره  خودمان محکوم می

 شویم. کنیم و خودمان باعث خرابی یکدیگر می می
ر ترین نتایج انجامید، در شورای نیس ب کنستانتین با نیرو و نفوذی که به وخیم

 شود: روحانیت مسلط شد و مصائبی که از آن سرچشمه گرفت، به شرح زیر خالصه می
گناه (غیر  بی کانرت ھای صلیبی بر ضّد  جنگھای نه فقره  کشتارھا و خرابکاری

ھا نفر از بین رفت، با  مھاجم) در طول دویست سال که در ضمن آن جان میلیون
رن تا  ی هھا از روخان ، با نیست)٢(»ھا ترانلو«ھای  قربانی )١(»ھا ناباتیستآ«کشتارھای 

در فرانسه و چھل سال جنگ و » سنت بارتولومیو«ھای بخش شمالی کشتارھای  منت
» ھانری چھارم«و وروِد » فرانسیس«بین زمان  ی هزد و خورد و کشتار در فاصل

ھای محاکم تفتیش عقاید از این لحاظ بیشتر  م) به پاریس. قتل عام١٦١٠-١٥٥٣(
مرتکب آن فجایع شدند!  کند که از مجرای قانون و به نام قانون اد نفرت و انزجار میایج

کردن و  مسموم ،ھا ھا بر ضد بیشاپ بیشاپ ،ھا ھا با پاپ و بیست سال منازعات پاپ

                                           
بالغ بر پانصد نفر صاحب درجه و مقام و ده ھزار نفر از طبقه پایین فقط در پاریس نابود شدند،  -١

سیزدھم، نه » گریگوری«غیر از چندین ھزار نفر افرادی که در ایاالت کشته شدند. پاپ آن وقت 
یۀ اشخاصی که در کشتار مداخله داشتند، آزادی تام و تمام بخشید، بلکه حکم کرد که فقط به کل

برای این حادثه جشن عمومی بگیرند و مراسم جشن باشکوه و تشریفات مجللی برگزار شد. باالتر 
شرمی رسیده بود که  ای از بی از ھمه اینکه گستاخی و جسارت این جانشین مسیح (!) به مرحله

به افتخار این عملیات مدالی تھیه کردند که در یک طرف آنصورت خودش نقش شده دستور داد 
بود (؟) و در طرف دیگر آن تمثالی از فرشتۀ عذاب و تخریب، و روی آن این عبارت نقش شده بود 

 ھا! (دیون پورت) که: کشتار ھوکنت
ھایی که  ته عدد قربانیکه تاریخ انگیزیسیون را نوشته است، روی ھم رف» لیورنت«مطابق تخمین  -٢

نفر بود. ھمان قدرت برای  ٣٤٠٢٤در این راه نابود و سوخته شدند  ١٨٠٨تا سال  ١٤٨٨از سال 
غرس این نھال در شمال به کار رفت. عین ھمین وسایل در مقابل طبقات و اقوام دیگر. (دیون 

 پورت)
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ظالمانۀ بیشتر از دوازده پاپ که به درجات از  )١(ھای ھا و رسوایی غارت ،کشتارھا
ھرنوع جنایتی بیشتر مرتکب شدند، معایب و بدبختی و از  )٢(»گوال کالی«و » نرون«

عالم  ی هباالخره برای بستن این لیست موحش و مدھش کشتار دوازده میلیون سکن
 جدید (آمریکا).

ھای مھیب و فجیع و بلکه یک  با کمال اطمینان باید اعتراف کرد که چنان جنگ
یحیان، در جای دیگر ھای متوالی دینی برای چھارده سده، جز میان مس رشته جنگ

 ی هکفر بر آنان زده شده است، یک قطر ی هوجود نداشت! و ھیچگاه مللی که داغ باطل
 گوید: می» ژوریو«اند. مسیو  دین و به دلیل مذھب نریخته ی هخون به بھان

پرده بگوییم: سالطین فرانسه، به تقلید از مسلمانان نھال  حقیقت را آزادانه و بی«
غرس کردند و نظیر ھمان » ھا ساکسون«و » ھا فربزون«مین مسیحیت را در سرز

که جرأت کرده بودند پاپ را محکوم کنند، به کار برده شد! و » آبشیرانس«و » واالنس«
ھمین روش در عالم جدید (امریکا) اعمال شد. از مجموع این جریانات به وضوح معلوم 

یعنی عدم رعایت عفو و  قدرت، ی هبوسیل شود که محمد را به جھت تبلیغ دینش می
تواند ادعا  توان مالمت کرد؛ زیرا (محمد) می اغماض و تسامح در خصوص دیگران، نمی

تواند از طریق مشروع و  کند که اگر اعمال قدرت در ذات خود خطا باشد، ھیچگاه نمی
چھارم تا امروز از آن استفاده  ی هقانونی مورد استفاده قرار گیرد؛ ولی شما از سد

اید و آنچه  اید! و با این حال مدعی ھستید که اصًال مرتکب این نوع اعمال نشده کرده
اید، خیلی بجا و مناسب بوده است! بنابراین، باید اقرار کنید که این طریق، یا  انجام داده

ھای نخست فعالیتم  این وسایل در ذات خود، باطل نیستند و در نتیجه در سال
اول گناه  ی ه؛ زیرا ادعای اینکه یک موضوعی که در سدتوانستم از آن استفاده کنم می

                                           
) و ضمن Damini in Caena(پاپ اوریان ھشتم. فتوای معروفی صادر کرد به نام  ١٦٢٧در سال  -١

آن کلیۀ اشخاصی را که جسارت کند و به شورای دیگری در آینده متوسل شوند و برعلیه فتواھا و 
دستورھای پاپ اعظم تصمیم بگیرند، تکفیر کرد. کلیۀ امرا و شاھزادگانی که به خود جرأت بدھند 

مانان] و سایر کفار عھدنامۀ ھا [=مسل و بدون اجازۀ پاپ مالیاتی وضع کنند، کسانی که با ترک
ھا وارد  اتفاق منعقد کنند و ھمچنین کسانی که برای خطاھا و صدماتی که از دربار رم بر آن

 شود، به محاکم عرفی و قضاوت عادی شکایت کنند، مشمول عنوان تکفیر شدند. می
ای را به خود  هاینجاست که باید پرسید: آیا محمد یا ھیچ یک از جانشینان او چنین قدرت پردامن 

 گرفتند؟ (دیون پورت)
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چھارم، حق و عدالت شناخته شود، باطل است؛ یا  ی هو جنایت بوده است، در سد
شود، بایستی در سده اول، حق باشد،  چھارم حق شناخته می ی همطلبی که در سد

وضع  ای چھارم خدا قوانین تازه ی هبیھوده است. ممکن است ادعا شود که در سد
شان مجازند که برای مبارزه با سایر ادیان، از قدرت و  کرده است! مسلمانان مطابق دین

اند، اما مسیحیان جز تبلیغ و  ھا این کار را کرده شدت عمل استفاده کنند و برای سده
ندارند و با این حال، در ادوار گذشته با آتش و شمشیر، غیر مسیحیان  دعوت، حکیمی

 »ند!ا را نابوده کرده
مطلوبی  ی هاغماض و تسامح اسالمی، در برابر تعصب مسیحیت به شیو ،روح عفو

 به شرح زیر ترسیم شده است: گیبونبه قلم مورخ معروف 
، ولی خلفا در میان )١(پیغمبر تجویز شده بود ی هبوسیل ھای مسلمانان جنگ«
برگزیدند و  اغماض و تسامح ،ھایی از عفو ھای زندگانی وی، درس ھا و سرمشق آموزه

نتیجه این شد که مشرکان تقریبًا خود به خود خلع سالح شدند. عربستان، معبد محمد 
شد، ولی به سایر ملل روی زمین با مراقبت و  خدایی او شناخته می ی هو دارایی و ارثی

 نگریست. تری می کم ی هعالق
شدند،  طرد میدانستند، به نام شرع و قانون  پرستانی که نامش را نمی مشرکان و بت

ای تعھدات عدالت را تھیه کرد و پس از اندکی اعمال خارج از  اما یک سیاست عاقالنه
ھای این کشور پر  اغماض و تسامح، از جانب فاتحان مسلمان ھندوستان به بتکده ،عفو

جمعیت، آزادی داده شد. شاگردان ابراھیم، موسی و مسیح با رعایت صلح و صفا و 
محمد را بپذیرند، ولی اگر ترجیح تر  شدند که وحی کاملبراساس قداست دعوت 

معتدلی پرداخت کنند، از آزادی وجدان و عبادت براساس  ی هدادند که یک جزی می
 شدند. دین خود، برخوردار می

ھای محبوسین ھمین بود که مسلمان شوند و  زندگی ی هدر میدان جنگ جریم
تعلیم و تربیت اوالد اسیران،  ی هگروند، نتیجشان ب زنان ناگزیر بودند که به دین اربابان

ھا نومسلمان آفریقایی و آسیایی که  به تدریج نسل جدیدی به وجود آمد، ولی میلیون

                                           
ھای دوران رسالت که قطعًا جنبۀ دفاع داشت و ناگزیر از  نکته بسیار مھم و جالب دربارۀ جنگ -١

ریشه دارای را ایجاد کرد.  معارضه مشرکین و جھودھا بود و باالخره چنان انقالب عظیم و تحول
ھا (از دو طرف) بالغ بر ھزار و کسری بیشتر نبود!  تهمطابق تحقیق دانشمندان تعداد کلیۀ کش

 (سعیدی)
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دادند. بیشتر از روی میل و رغبت، عقیده و  ھای انبوه مومنان را تشکیل می دسته
و از  )١(تکرار یک جملهکردند، تا از روی اجبار. با  شان را به خدای یگانه اعالم می ایمان
سطح سردار  رعیت یا غالم و اسیر یا جانی، در یک آن، رفیق و ھم )٢(دادن غلفه دست

شد  گناھش بخشیده می رشد. ھ فاتح مسلمان و در تمام حق و حقوق با او مساوی می
رفت و نذور و تعھداتی که اشخاص قبًال برعھده  ھرنوع تعھدی از بین می )٣(و

کوشیدند که ازدواج نکنند)  عزوبت زیست کنند (یعنی افرادی می گرفتند که با می
ھا و دیرھا به خواب  مبدل به توجه و عنایت به طبیعت گردید. اشخاصی که در صعومه

رفته بودند، با شنیدن صدای کرنای اعراب بیدار شدند و در میان تشنج و اضطراب 
یاقت و رشدی که داشت، جدید به سطح طبیعی ل ی هجھان، ھر فردی از افراد جامع

 ».کرد ترقی می
 ج اخالص تسامح و مدارای محمد ی هاین مورخ دربار ی هبرای تأیید صحت نظری

 شود: سند عمومی ذیل تحریر می
به قلم  )٤(»بیان و توضیحی از شرق و سایر کشورھا«این سند از تألیفی به نام 

نتشر شده است و در م ١٧٤٣بیشاپ (کشیش بزرگ) میث که در سال » ریچارد پوکوک
 ،شود. اخالق عالی مؤلف از لحاظ تقوا ثبت است، استخراج می ٢٦٨ ی هجلد اول، صفح

بینش و دانش، مدرکی است کافی برای اعتبار این سند که به شرح زیر نقل  ،معنویت
 شود: می

 نشینان کوه سینا و مسیحیان به صومعه ج محمد ی هامتیاز و اجاز
پیامبران از  ی هدست اوست و ھماست و حکومت به  اینکه خدا بزرگنظر به «

اند و به جھت اینکه برای عدم عدالت، حجتی بر ضد خدا وجود نداشته  جانب او آمده
 –است، محمد بن عبدالله  عطایایی که خدا بیشتر مکرمت فرموده ی هباشد، به واسط

ی که از ملت او این ورقه را به تمام کسان –جھان  ی هپیغمبر خدا و سرپرست دقیق ھم

                                           
 منظور از این جمله، ال اله اال الله است. (سعیدی) -١
 کردن. (سعیدی) یعنی ختنه -٢
اسالم ھر گناه و آلودگی قبلی «یعنی:  آری، چنین است؛ زیرا پیغمبر فرمود:  -٣

 کند. را تصفیه و تطھیر می
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قاطعی باشد در حق  ی هتضمین و وعد ی هکیش او ھستند، نوشته است تا ب وسیل و ھم
خواص باشد، یا  ی هھرکه باشد، اعم از اینکه از طبق» نسطوری«ملت مسیحی و اقوام 

 عوام، از اشراف و محترمین باشد، یا غیر آنان. (مفاد این دستور) به شرح زیر اجرا شود:
راد ملت من که وعده و پیمان مرا که در این قرارداد گنجانده شده ھریک از اف .١

کند و (خدای  است، نقض کند، پیمان با خدا را نقض و برخالف تعھد رفتار می
نکرده) معارض و مخالف دین و در خور لعن و نفرین خواھد شد؛ چه آن شخص 

 شاه باشد و چه گدا، ھرکه باشد.
نان، ضمن مسافرت بخواھند در کوھستان، نشی ھرگاه ھریک از زھاد و صومعه .٢

قابل سکونت دیگری مسکن گزینند، چه در  ی هتپه، دھکده و یا در ھر نقط
شان خواھم بود و در  دریا و چه در صحرا، یا دیر، یا کلیسا، یا معبد، من در میان

با روح خودم و کمک و حمایت  –شان  ھای حکم نگھبان و حامی آنان و دارایی
ھمکیشان خودم؛ زیرا آنان بخشی و جزیی از ملت من  ی هتفاق ھمبه ا –خودم 

 و افتخار من ھستند.
کنم که مالیات سرشماری، یا خراج  مأمورین توصیه می ی هافزون بر این، به ھم .٣

 دیگری از آنان نستانند، زیرا نباید از این نوع تحمیالت بر آنان وارد آید.
دھد، بلکه بدون ھیچگونه تعرضی شان را تغییر  ھیچکس نباید قضات یا حکام .٤

 باید در مقام خود بمانند.
 ھیچکس نباید آنان را در حین مسافرت، اذیت کند. .٥
 ھیچکس حق ندارد آنان را از داشتن کلیسا محروم سازد. .٦
 کند. قطع بداند که حکم خدا را باطل میبطور  ھرکه این دستورھای مرا باطل کند، .٧
شان) نه  ھای نشینان (روحانی صومعهبه عالوه، نه قضات و نه حکام و نه  .٨

شان، ھیچیک نباید مالیات سرشماری بپردازند، یا از  خدمتگزاران و نه شاگردان
شان ھستم  ای و آزاری به ایشان وارد شود؛ زیرا من حامی این جھت صدمه

ھرکس باشد، چه در دریا و چه در خشکی، چه در مشرق و چه در مغرب، چه 
شان مشمول ھمین دستور و  زیرا خودشان و داراییدر شمال و چه در جنوب؛ 

 پیمان و امتیازند.
اند، نه مالیات سرشماری خواھند  عزلت گزیده ی هھا گوش آنانی که در کوھستان .٩

داد و نه سایر عوارض از درآمدشان اخذ خواھد شد؛ و ھیچ فرد مسلمانی در 
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ھند؛ فقط برای د آنچه دارند، نباید مداخله کند؛ زیرا کاری را که انجام می
 معیشت خودشان است.

ن سرزمین باید از آ ی هھر وقت محصول زمین در فصل خودش زیاد شد، سکن .١٠
 ھر کیلو، میزان معینی به آنان بپردازند.

در زمان جنگ نباید از آنان سربازی گرفته شود و نباید مجبورشان کنند که به  .١١
 جنگ بروند و نباید مالیات سرشماری از آنان اخذ شود.

نشینان (روحانیون) و ھرچه در  ھرچه در این یازده فصل است، مربوط به صعومه
 شود) مربوط به ھر فرد مسیحی است. ، مستقیمًا (قید میاست ھفت فصل باقی مانده

توانند از ثروت و داد و  سایر مسیحیانی که در حال سکونت ھستند و می .١٢
 ه درھم پرداخت کنند.ستدشان مالیات سرشماری بدھند، نباید بیشتر از دوازد

 گوید: غیر از این نباید چیز دیگری از آنان گرفته شود، مطابق قول خدا که می .١٣
گذارند، اذیت  شده از جانب خدا احترام می ھای فرستاده آنانی را که به کتاب«

نکنید، بلکه از روی مالطفت و مھربانی، از چیزھای خوبی که دارید به ایشان بدھید و 
 ».شان منع کنید کردن را از اذیت هنید و ھمبا آنان صحبت ک

اگر زن مسیحی به ازدواج مسلمان درآمد، مسلمان (شوھر) نباید او را از رفتن  .١٤
 .)١(به کلیسا و نمازخواندن (دعاخواندن) و کارھای دینی منع کند

 شان منع کند. ھیچکس نباید [آنان را] از تعمیر و مرمت کلیساھای .١٥
مه (امتیازنامه) عمل کند، یا برای چیزی که مخالف نا ھرکس برخالف این اجازه .١٦

ل شود، حقًا در نظر خدا و پیغمبر خدا مرتد خواھد یاین امر باشد، اعتباری قا
 کنیم. بود، زیرا این امتیازنامه را مطابق ھمین عھد و وعده به آنان اعطا می

به ھیچکس حق ندارد به روی آنان اسلحه بکشد، بلکه برعکس، مسلمانان باید  .١٧
 نفع آنان مبادرت به جنگ کنند.

دھم که ھیچیک از افراد ملت من نباید تا آخر  به موجب این نوشته دستور می .١٨
 دنیا برخالف این میثاق، عمل و اقدامی بکنند.

                                           
دھند که ھر پسری مسلمانی که مادرش مسیحی باشد، ھر  علمای ترکیه در این موضوع نظر می -١

وقت مادرش نقاھتی داشته باشد یا پیر شده باشد، باید او را روی چھارپایی (اسب یا قاطر) حمل 
پسر فقیر باشد و چھارپایی نداشته باشد، مکلف است او را  کند و تا در کلیسا ببرد و اگر فی المثل

 روی دوش خودش حمل کند و به کلیسا برساند. (دیون پورت)
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 شھود: علی بن ابی طالب (و ده نفر دیگر). .١٩
نوشته شده  س میثاق حاضر به قلم پیشوا و جانشین پیغمبر، علی بن ابی طالب

محمد در مسجد النبی به دست خودش آن را در سال دوم ھجری، روز سوم ماه  است.
 .)١(»محرم، نشانی گذاشته است

غرض، دلیلی  توجه به حقایق و مراتب ذوق در نظر ارباب بصیرت و متفکرین بی
کذب محض و  ،اساس اند، بی زده ]ج [است کافی بر اینکه تھمت دومی که بر محمد

 رسوایی است. ی همای

 سوم متته
طرح شده است، ویژگی شھوانی لذایذی  ]ج [ھایی که بر ضد محمد یکی از تھمت

است که در بھشت به کسانی وعده داده شده است که قوانین او را کار بندند و 
کند، تطبیق دھند، ولی پس از  شان را با دستوراتی که ھمان قانون معین می اعمال

اند، بسیار بیھوده  مًا در این باره تصور کردهشود که آنچه مسیحیان عمو تفکر آشکار می
ما در قیامت به شکل کاملی ھای  جسم اند، معنی است. و بطوری که به ما گفته و بی

توانیم مشاھده کنیم، برتری خواھد داشت  درخواھد آمد که بطور نامحدود بر ھرچه می
خواھد گرفت که ای از لحاظ کار و وقت به خود  و حواس ما چنان فعالیت فوق العاده

ترین لذایذ، مھیا و مستعد خواھد شد، البته ھریک به اختالف  برای درک بزرگ
ھای مربوط به خود، زیرا در حقیقت اگر از آن عوامل، عملیات  موضوعات و زمینه

مخصوص به آنان را سلب کنیم و آنان را از وصول به چیزھایی که برای خوشی و 
م، معنی آن غیر از این نخواھد بود که فرض شود شان مناسب است، محروم کنی تسکین

به این منظور  یاند، بلکه حت نه تنھا آن عوامل برای ھیچ مقصودی به ما داده نشده
اند که برای ما ایجاد یأس و زحمت کنند؛ زیرا در حقیقت با تصور اینکه روح  داده شده

توان تصور کرد که  می گردد، معلوم نیست به چه دلیل و بدن به وضع کاملی به ما برمی
حواس، آن چیزھایی را که باید به آن عمل برسند نداشته باشند تا نتوانند از لذایذ 

                                           
رود که نسخۀ اصلی تاریخ  گذاشتن روی اسناد، آن روزھا معمول نبود، احتمال قوی می چون تاریخ -١

ف نویسنده روی آن قید نداشته است و تاریخی که در متن سند گذاشته شده است، بعدًا از طر
 شده باشد. (دیون پورت)
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برخوردار گردند. آیا استفاده و برخورداری از آن لذایذ گناه یا جرم انفعال و یا انحطاط 
 خواھد بود؟
ود شماریم، آنگونه مسرت و لذت، به ویژه شھوت جنسی، اگر آن را مرد ی هاما دربار
ترین مخلوقاتی که در این  آیا این لذت را خدای متعال به دو جنس از کامل باید پرسید:

اند، نبخشیده است و چون خدای متعال این لذت را و آنچه را برای  جھان ظھور کرده
حفظ حیات الزم بوده است، آزادانه برای آنان مھیا ساخته است و آنان را کسب لذت از 

، مستعد کرده است، تا این وظیفه را عملی سازند و افراد جنس )١(حظوظوجدآمیزترین 
 خودشان را زیاد کنند.

زنان [زیبا رو] را داده است و از  ی هدر قرآن به مؤمنان وعد ]ج [ اینکه محمد
کند، صحیح است؛ ولی این پندار که  بخش و سایر لذایذ و حظوظ بحث می ھای فرح باغ

تر از جسم  داند، اشتباه است، زیرا روح شریف قبیل چیزھا میترین لذت را در این  مھم
است. بنابراین، او (محمد) برای روح و جسم، ھرکدام سھمی جداگانه قایل بود و 

ھایی که وعده داد، با کمال سھولت توانست اعرابی را  پاداش ی هبوسیل ھمین است که
ل خوش کند تا در عبادت ھای جنسی به فکر چیز دیگری نبودند، به این د که جز لذت

کرد، مستغرق شوند؛ ولی او ھمیشه  خدای یگانه و حقیقی که در تعلیماتش تبلیغ می
 ھا قایل بود، براین اساس که: برای روح، سھم مخصوص به خودش را از لذت

ون کمال، مسرت و لذتی است چھا دانست؛  ترین لذت جمال خدا را بزرگ ی همشاھد
حیوانی دارند و با حیواناتی  ی هھایی که جنب و سایر لذت )٢(ھای بھیمیت که تمام لذت

ھا و زنان  باغ ی هبرد. کسی که به مشاھد اند را از یاد می چرند مشترک که در مرتع می
ھا و خدمتگزاران (غلمان) در فضایی که طول مسافرتش ھزار سال  (حوریان) و نعمت

ارد، ولی در میان این جمعیت بھشت جای د ی هترین درج است، مشغول باشد، در نازل
افتخارش و شرف از لحاظ قرب خدا خواھد بود که ھر روز  ی هترین درج آنکس در عالی

با او مواجه باشد، یعنی شاھد و ناظر جمال و جالل او باشد. بنابراین، این اتھام که 
لذایذ جنسی دارد: نیز دروغ است؛  ی هکًال جنب ]ج [لذایذ منتسب به بھشت محمد

تمثیل و تشبیه دارد و مقصود،  ی ها برخالف این نظر معتقدند که آن بیانات جنبزیر

                                           
 جمع حظ به معنای: حصه و بھره. -١
 گیرد. ھایی که از سرشت حیوانی سرچشمه می حیوانی، لذت -٢
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برای » سرورد سلیمان«علمای مسیحیت معتقدند که: که  چنانلذایذ روحانی است. 
ای از  اش استفاده برد و آن را نمونه معنای روحانی عروس و داماد نیست، بلکه باید از

 .)١(عشق به مسیح و کلیسایش تلقی کرد
کتاب خودش چنین  ٢١ ی هم)] معروف در صفح١٧٠٣-١٦٣٦ھاید [انگلیسی (

مجازی دارند و  ی هھای جنسی به نظر مسلمانان دانشمندتر، جنب آن لذت«نویسد:  می
تر تلقی شوند، ھمانطور که در کتب مقدس  بنابراین، از لحاظ فھم بشری باید مھم

، زیرا وقتی که به سفیر مراکش چیزھای زیادی بر حسب اخالق مردم گفته شده است
بر من خرده گرفت و در » وصف کردم«ای نوشتم و باغی ھمچون باغ بھشت را  نامه

ن تشبیه کرد و آتوان به  پاسخ نوشت: بھشت چنان جایی است که ھیچ چیز دنیا را نمی
چیزی است که ھیچ چشمی آن را ندیده است و ھیچ گوشی نشنیده است و به قلب 

 ».ر نکرده استھیچ بشری خطو
کتاب معروف باید به این نکته اضافه شود. این نویسنده در  ھربلوتشھادت 

کند که: مسلمانان کمال خوبی را در ارتباط با خدا  اشاره می )٢(کتابخانه خاورشناسان
با خدا  ی هدانند و لذایذ آسمانی (ملکوتی) ناشی از نوری است که مؤمن در مواجھ می

 کند. نور به ھرجا که تایید، آن را به بھشت تبدیل میکند و این  احساس می
 گوید: و باز ھمان نویسنده می

این صحیح نیست که شماری از نویسندگان از در مخالفت با اینصورت  در«
اند: آنان جز لذایذ جسمانی، لذتی دیگر در بھشت  مسلمانان وارد شده و گفته

 ».شناسند نمی
آید که: مطالبی خیلی دور از حقیقت  می از آنچه گذشت، این نتیجه به دست

 گفته و نوشته شده است. ]ج [ھای شھوانی دین محمد جنبه ی هدربار

                                           
ای با اطالع بود، نزد من اعتراف کرد که وصف بھشتی که در قرآن  یک نفر مسلمان که تا اندازه -١

گفت: مثل ھمان بیابانی که در کتاب  جاز دارد و میآمده است به نظر او قسمت اعظم آن جنبۀ م
داد که عدۀ زیادی از دانشمندان مسلمان دارای  وحی یوحنا ذکر شده است، و به من اطمینان می

، حاشیه. ٧٥) به نام مصر جدید، جلد اول، صفحۀ Laneھمان عقیده ھستند (نقل از کتاب لین 
 (دیون پورت)
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ای از عادات و رسوم شرقیان  تردیدی نیست که از نقطه نظر یک مسیحی در پاره
شود، ولی اگر  که مورد انتقاد اروپاییان ھست، نواقض حقیقی و معایب بزرگی دیده می

بایست مدارا  محبت و شفقت به این جریان بنگریم، می ،ت انجیل با مھربراساس تعلیما
و مسالمت بیشتری در پیش بگیریم. از این گذشته تاثیر اصالت و نفوذ عوامل آب و ھوا 

دھد را باید  ای که به بھشت صورت شھوات جنسی می و ضروریات وظایف اجتماعی
روی تعمد، بلکه به اشتباه به بیشتر به حساب آورد. ھمچنین به کسانی که نه از 

کنند، باید  پرست معرفی می دھند و او را شھوت شخص پیغمبر نسبت فریبکاری می
گفت: قضیه برعکس است، چرا که او مردی بود فقیر، زحمتکش، تنگدست و نسبت به 

 اعتنا بود. خروشند، بی کوشند و می آنچه عوام با کمال اشتیاق برای آن می

 تهمت چهارم
شناختن تعدد  زنند این است که او با به رسمیت می ]ج [ھارم که بر محمدتھمت چ

تعدد زوجات بطور کلی از دوران ابراھیم  است. پرستی را تشویق کرده زوجات، شھوت
شماری از کتب  به بعد، در تمام مشرق زمین معمول و رایج بوده است و در صفحات بی

ھایی از آن اشاره خواھیم کرد و در  خشمقدس به آن اشاره شده است که در ادامه به ب
آن روزگاری که سادگی و صفای زندگی بیشتر وجود داشت، این امر گناھی محسوب 

 شد. نمی
در  پلو تاریخکه  چنانتعدد زوجات در میان یونانیان قدیم نیز مجاز بوده است و 

و  اروپلیدس«بحث از یک دسته از جوانان ارتش، به این موضوع اشاره کرده است 
 ».اند افالطون نیز این موضوع دفاع کرده

تری بودند و ھیچگاه در این باره اقدامی  رومیان قدیم دارای اخالق محکم
را نخستین  )١(»مارک آنتونی«ممنوع نبوده است و شان  کردند، گو اینکه در میان نمی

این امر  بعد،دست آورد، و از آن تاریخ به  و زن را بهددانند که آزادی گرفتن  کسی می
و  )٢(»تئودوسیوس«در امپراتوری روم به خوبی معمول شد تا دوران سلطنت 

 م ممنوع اعالم شد. ٣٩٣که برای نخستین بار در سال » آرکاویوس«و » ھرونیوس«

                                           
 ق.م).٨٣(تولد  Anthony, Markمارک آنتونی  -١
 م.٣٩٥تا  ٣٧٩ملقب به کبیر، امپراتور روم از  Theodosiusتئودوسیوس  -٢
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 منتسکیو »علم وظايف االعضاء« )١(دالیل تعدد زوجات از نظر فیزیولوژی ی هدربار
در آب و ھوای گرم در سنین ھشت، نه  کند: که زنان تصریح می ،دانشمند مشھور

، بنابراین در آن کشورھا دوران طفولیت و )٢(سالگی و ده سالگی آماده زناشویی ھستند
شوند. به  شوند. زنان در سن بیست سالگی پیر می ازدواج اکثرًا مقارن یکدیگر واقع می

ر جمع ھمین جھت ھیچگاه عقل و زیبایی در آن واحد (در چنان مناطقی) با یکدیگ
شود، عقلی نیست و ھنگامی که عقل پدید  گر می شوند و ھر وقت زیبایی جلوه نمی
ای وجود ندارد. بنابراین، زنان الزامًا باید در حال تبعیت به سر برند،  آید، دیگر زیبایی می

جوانی و زیبایی توام  یچون عقل قادر نیست که در پیری آن برتری را ایجاد کند و حت
آن نیستند؛ لذا کامًال طبیعی است که در اینگونه موارد، وقتی که  قادر به اعطای

قانونی برای مردم وجود نداشته باشد، مرد یک زن را ترک خواھد کرد و زن دیگری 
 خواھد گرفت و تعدد زوجات به وجود خواھد آمد.

ماند و در جاھایی  ھای زن به بھترین شکل محفوظ می در مناطق معتدله که زیبایی
شان تا حدی نزدیک به ھمان  رسد، سن پیری شوھران بلوغ آنان دیرتر فرا می که سن

سنین پیری زنان است و چون زنان در ھنگام ازدواج، عقل و اطالع بیشتری دارند، اگر 
این اطالع و عقل، فقط مولود عمر بیشتر باشد، طبیعتًا باید یک نوع مساواتی بین دو 

دھد  گرفتن یک زن می ی هی که فقط به مرد اجازقانون ی هجنس ایجاد کند و در نتیج
 حاکم و نافذ خواھد بود.

نیروی عقالنی و جسمانی، ممتاز قرار داده است،  ی هکه مردان را بوسیلطبیعت 
ھایی به زنان  قیود و حدودی غیر از ھمین قدرت و عقل، برقرار نکرده است، زیبایی

ھا سپری  یافتن این زیبایی با پایانداده و مقرر کرده است که برتری زنان بر مردان 
در  ھا فقط در آغاز جوانی ھویداست و ھیچگاه شود؛ ولی در ممالک گرمسیر، آن زیبایی

 ھا نیست. سیر حیات (یعنی در مراحل بعدی) خبری و اثری از آن
 ی هبنابرآنچه گفته شد، قانونی که فقط از لحاظ صالحیت جسمی و طبیعی، اجاز

 دھد، با آب و ھوای اروپا سازگار است، نه آسیا. ازدواج یک زن را می

                                           
ھا با  ھای بدن و رابطۀ آن ھا و بافت : علم بررسی اعمال طبیعی سلولPhysiologieفیزیولوژی  -١

 یکدیگر.
 رسند. (مؤلف) در سن نه و ده سالگی به سن بلوغ می -٢
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این است آن علتی که اسالم به آن سھولت در آسیا تاسیس شد و با آن ھمه 
اشکاالت در اروپا پیشرفت کرد. چرا مسیحیت در اروپا محفوظ ماند؟ و باالخره چرا 

 مسلمانان در چین آنقدر زیاد پیشرفت کردند و مسیحیان آنقدر کم؟!
آید که پدران ما (انگلیسیان) در ادوار اولیه،  ھای قیصر چنین به دست می هاز (نوشت

که ده یا دوازده شوھر فقط یک کردند، بطوری  تعدد شوھر را برای یک زن عملی می
داشتند! مبلغان کاتولیک روم به میان این مردم بدوی رفتند و  زن را نزد خود نگاه می

ان این بود که ازدواج یک زن بیوه با ھر مردی عزوبت و تجرد را تشویق کردند و نظرش
در حکم تعدد شوھر است و متخلف قانونًا باید مجازات شود، و در نھایت به داشتن یک 

 زن اکتفا کردند و این عملی است که مورد پسند آلمانیان قدیم ھم بود.
اما موضوع مشروعیت تعدد زوجات: از مراجعه به منابع اسفار زیر که در کتاب 

شود که این امر نه فقط مورد قبول یھوه (خدای  قدس ذکر شده است، معلوم میم
وقتی  سنت گری سوستوم. )١(ن را متبرک نیز کرده استآیھودیان) بوده است، بلکه 

 گوید: کند، می که از ابراھیم و ھاجر بحث می
گوید:  می» سنت اگوستین«این چیزھا در آن زمان ممنوع نبود و به ھمین جھت «

گرفتن چند زن توسط یک مرد در آن روزھا عادت ناروا و ناپسندی نبود،  ھمسری به
شود؛ زیرا  پرستی و عیاشی حمل نمی ای بود که در این اوقات جز بر شھوت بلکه وظیفه

 .)٢(»برای ازدیاد نسل ھیچ قانونی تعدد زوجات را منع نکرده است
اطالع از اینکه یک شوھر  م برای٧٢٦آلمانی سفلی، در  ی هکنند اعتراف بونیفاس

 ٢٢تواند با دو زن ازدواج کند، از پاپ گریگور سؤال کرد و گریگور در  چه زمان می
اگر زن به علت ابتال به مرضی صالحیت ارتباط جنسی «نوامبر ھمان سال جواب داد: 

تواند زن دیگری به ھمسری بگیرد، البته به شرطی که شوھر از  نداشته باشد، شوھر می
 ».ت تأمین کلیه ضروریات زن را تعھد کندھر جھ

                                           
؛ کتاب پنجم از پنج کتابی که موسی ١١، فصل ٢١، سفر خروج، آیۀ ٥، آیۀ ٣٠کتاب خلقت، فصل  -١

؛ و باز ٢٠و  ١١، ٢٠١ی:  ، کتاب شموئیل، فصل اول، آیه١٧، آیۀ ١٧شود، فصل  نسبت داده می
و ھمان منبع، فصل  ٨، آیۀ ١٢شموئیل، فصل  ٢و کتاب  ٤٣و  ٣٢ی  ، آیه٢٩ھمان مدرک. فصل 

. ١٤و  ٩، آیۀ ١٢و ایضًا فصل  ٤، آیۀ ١٠؛ ایضًا فصل ٣٠، آیۀ ٨و کتاب قضاتت، فصل  ١٣ ، آیۀ٥
 (دیون پورت)

 مراجعه شود. (دیون پورت) ٢٦٥به گروتیوس، جلد اول، صفحۀ  -٢
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به قلم نویسندگان مسیحی، منتشر  یحت –تألیفات زیادی در دفاع از تعدد زوجات 
 شده است.

شانزدھم در دفاع از  ی هپیشوای فرقه کاپوچین، در اواسط سد برنارد واکینوس
ز تعدد ای براساس تجوی ای منتشر کرد مقارن ھمان زمان رساله تعدد زوجات، رساله

بود که اسم مستعاری با » لیزاروس«اش  زوجات منتشر شد و نام حقیقی نویسنده
ثابت  اوگزورھبریکادر تالیفی به نام  سلدنبرگزیده بود. » تیوفیلوس آلبوتین««عنوان 

ملل دیگر نیز  ی هکند که تعدد زوجات، تنھا در میان یھودیان، بلکه در میان کلی می
معروف بود که در  میلتونورترین مدافع تعدد زوجات، جان مرسوم بوده است، ولی نام

مسیحیت پس از بیان مدارک  ی فهفلس ی هتحقیق دربارای به نام  رساله ٢٣٧ ی هصفح
به عالوه، خدا به «گوید:  دفاع از این عمل می ی همختلفی از کتاب مقدس در زمین

اھواله و دیگری  کند که گویی دو زن دارد؛ یکی صورت یک داستان مجازی جلوه می
 ».اھولیاء

بر سبیل تمثیل، به  یدر ھرحال، این نوع بیان به ویژه با آن طول و تفصیل، حت
ھیچ وجه در خور مقام خدا نیست، مقصود این است که اگر آن عملی که مدلولش 

بر سبیل  ی هبود، حت آور می خدا ذکر شد، در ذات خود، خالف احترام یا شرم ی هدربار
شد. بنابراین، محمد، عملی را به رسمیت شناخت که نه تنھا  فته نمیتمثیل نیز گ

مت واقع شده بود و در مرسوم بود، بلکه در گذشته نیز از جانب خدا مورد برکت و رح
او باید از اتھام تشریع تعدد دوران جدید، مشروع و محترم اعالم شد. در اینصورت 

 ته شود.پرستی مبرا دانس زوجات و در نتیجه، رواج شھوت
 ی هاز اعتراضات مھم بر ضد تعدد زوجات، این است که: این امر به ظلم در رابط

زند و برای عشق و محبت،  انجامد و مساوات بین دو جنس را به ھم می زناشویی می
 گسیختگی نظم داخلی را در پی دارد. خشم و از ھم ،مضر است و حسد

ای که  خانواده ی هم است، دارنددر ممالکی که تعدد زوجات، مرسواینکه  باور بر
کند، یکی از آن  ای نسبت به آنان اعمال می مرکب از چند زن است، قدرت ظالمانه

شوند. در  اشتباھاتی است که اروپاییان به علت عدم اطالع از اخالق آسیایی مرتکب می
کند، قضیه برعکس است و استبداد  مشرق زمین ھرجا که نظام خانوادگی حکومت می

ھای فقرا که محکوم به داشتن یک زن ھستند، رواج دارد. غالبًا اتفاق  انوادهدر خ
کند و  افتد که در جایی که زنان متعددی ھستند، یک نفر بر دیگران ریاست می می
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شوھر در این میان، راحت است. کسانی که آثار نویسندگان مشرق زمین را مطالعه 
اند، در ھمان نظر اول  رقی پی بردهاند و از این راه به خصوصیات اخالق ش کرده
یابند که اظھارنظر راجع به اینکه زنان در این بخش از جھان در منزل مورد ظلم  درمی

 شوند، امری است توھمی. و ستم واقع می
در « گوید: می عادات و اخالق زنان در ایراندر کتابی به نام  ات کنسن مستر

ان در مشرق زمین در مقابل شوھران انگلستان افزون بر اینکه تصور شده است زن
کنند و در حرمسرا مثل اینکه در قفس باشد به سر  ستمکار، ھمچون برده زندگی می

تر از حبس نیست، از اوضاع واقعی زنان مشرق خبری دیگر  برند و این زندگی کم می
 ».ندارند

دھد که زنان مسلمان، چه  ولی آن نویسنده منکر این جریان است و نشان می
نظر از اینکه: حرمسرا برای زنان زندان نیست، بلکه  متیازات و اقتداری دارند؛ صرفا

به محض  چی. شود که با یک نفر قاچاق محیط آزادی است و با شوھر ھمان رفتاری می
گذارد، در ذھنش این اندیشه ھست که او دیگر  اینکه شوھر پایش را از خانه بیرون می

قه در یکران فقط تابع خانم بزرگ و در حقیقت، قدرت فاھا و نو آقای منزل نیست و بچه
دست اوست. وقتی که این خانم حالش خوب باشد، اوضاع از ھر جھت خوب است، 

 ولی وقتی که حالش خوب نباشد، ھیچ کاری صورت درستی ندارد.
یکی از اشراف ایران که شصت الی ھشتاد سال پیش از این  )١(میرزا ابوطالب خان

ستان کرده و در عادات و اخالق داخلی ما مطالعات دقیق داشته است و به انگل سفری
کند و  ای که بعدًا منتشر کرد و به انگلیسی ترجمه شده است، دالیلی ذکر می در رساله
دھد که زنان مسلمان، قدرت و آزادی بیشتری دارند و نسبت به زنان اروپایی  نشان می

ھای  ی اظھارات اروپاییان در خصوص ستمگریاز امتیازات بیشتری برخوردارند و به کل
 گوید: کند و می شوھران در تعدد زوجات را تکذیب می

 »!تر است تا زندگی با دو زن دانم زندگی با دو پلنگ ماده آسان تا جایی که می«
 گوید: نیز بر ھمین عقیده است و می نیبوھرسیاح معروف 

لمانان غیر از آنی است که در میان زناشویی در میان مس پندارند اروپاییانی که می«
اند. من چنان اختالفی در آسیا ندیدم و ھمان  ملل مسیحی وجود دارد، در اشتباه

                                           
ق سفری به اروپا کرد و سفرنامۀ ١٢١٧تا  ١٢١٤ق) در سال ١٢٢١-١١٦٥ابوطالب خان لندنی ( -١

 چاپ شده اسست.» فی بالد افرنجی مسیر طالبی«وی با عنوان 
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آزادی و راحتی زنان اروپایی را، زنان آن مناطق ھم دارند. تعدد زوجات در میان 
ھای ما (اروپاییان) تاب تحمل این فکر را  مسلمانان مجاز است و ظرافت طبع خانم

توانند چھار زن رسمی داشته باشند و در عین حال،  ارد، ولی اعراب به ندرت میند
تواند آن قدر  پرست نمی ثروتمندان شھوتدارند. ھیچکس جز  میچندین کنیز نیز نگه 

مردان موقر و متین  ی هزن بگیرد و رفتار این قبیل مردان، مورد توبیخ و مالمت کلی
 است.

ت بر این باورند که این برتری مرد، بیش از آنچه اشخاص متفکر و حساس، در حقیق
زحمت اوست؛ زیرا ھر شوھری طبق قانون، موظف  ی هاش باشد، مای موجب راحتی

است که نسبت به ھمسرانش در خور شأن و مقام ھر یک رفتار کند و محبت و 
آن  ھا وظایفی است که انجام عنایتش را با تساوی کامل نسبت به ھمه ابراز دارد، و این

درت وسایل رفاه ندر نظر مسلمانان به ھیچ وجه ناگوار نیست، اما برای اعرابی که به 
 ».شود شود، رعایت این مراسم و تشریفات، خیلی گران تمام می برایشان آماده می
گویند: تعدد زوجات برای عشق حقیقی و محبت و دوستی زن و  اما اینکه می

زیرا اگر این تعدد زوجات در این نیم کره ای مشکوک است؛  شوھر، مضر است، نظریه
سنگین آن) مخصوص افراد  ی هو طبعًا (به علت ھزین –بود  (اروپا) مجاز و مباح می

معلوم نیست که تبادل عشق و محبت در مورد ازدواج  –گرفت  باال قرار می ی هطبق
 کرد. تر از ازدواج اول، به صورتی که فعًال وجود دارد، جلوه می دوم، یا سوم کم

مراسم و تشریفات سرد و خنکی که در ازدواج ما (اروپاییان) معمول است از قبیل: 
جداگانه و سایر مقررات و رسومی که میان طبقات باالتر  ی هپول سنجاق، پول درشک

معمول است، باید بیشتر موجب اخالل در احساسات لطیفی گردد که مربوط به عشق 
ن زندگی کنونی مبتنی بر ُمدھای گوناگون بیشتر از شائبه است و زنان در ای پاک و بی

 شوند. کشورھایی که تعدد زوجات، در آنجا رواج دارد، خرید و فروش می
کنند، تعدد زوجات، یکی از علل و موجبات  و باز در خصوص اینکه تصور می

 عشق است، باید گفت: ی هشدن شعل خاموش
گیرد که مثًال انگلستان قدیم  این بیان از ھمان منبع اغراض فاسدی سرچشمه می

 پندارند! را تنھا سرزمین آزادی و سعادت می
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مفاسد و  ،اگر تعدد زوجات، مقتضی آن ھمه بدگویی و عامل آن ھمه معایب
بود، مطابق قاعده، باید از شیوع آن در  تقلیل و تخفیف در عیش و لذت می ی هسرچشم

 .)١(شد وجود دارد، کاسته می تر چنان بخش وسیعی از جھان که تمدن و تھذیب، کم

                                           
 .٢٣٥-١٨٨، ص عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن -١





 

 
 

 فرجام سخن

ـــت ـــت از تس ـــالمین، رحم ـــت ع  ای رحم
 

 عصــیان از مــا، چنــان کــه عصــمت از تســت
 

ــــا ــــردان از م ــــن و روی مگ ــــی بک  لطف
 

 )١(چــون پشــتی عاصــیان امــت از تســت
 

گوھر درج نبوت و اختر برج فتوت، حبیب خاص  ھا، شدن سده اینک پس از سپری
 )٢(»ماھومت«، دیگر در نظر غربیان، بتی که ج امین رب العالمین، حضرت محمد

نامیدند؛ نیست. دیگر آن شخص نیست که بخاطر ضدیت و دشمنی با حضرت مسیح  می
گویند: که کاردینالی بود که چون به مقام پاپی نرسید،  در جھنم زندانی است. اکنون نمی

 برسد. -طنت بودکه کشورگشایی و سل –نھاد تا به اھداف خود  نھایی بنیا آموزه
تاریخ،  ی همصلحی بزرگ، نابغ ج کنند که محمد اکنون اعتراف می آنان ھم

، ھرگز گامی به )٣(فرمانروای دادگستر، انسانی به تمام معنی و پیشوایی بزرگوار بود
ھایی راھزن،  سوی باطل برنداشت، شور آفرید و طرحی نو در عالم انداخت، از انسان

ی تربیت کرد که امانتدار، پارسا و معتمد بودند و جانی تازه در دزد، بدکار و... مردمان
 انسانیت دمید. ی هکالبد مرد

نیاکان خود بر ضد اسالم،  ی هھای مغرضان امروز دانشمندانی غربی از کارھا و نوشته
اند که روح آزادگی خود را به بھای ناچیز فروخته و موجبات  و قرآن شرمگین ج محمد

 اند. ن خود را فراھم ساختهسرافکندگی آیندگا
ھای مرگبار فساد اخالق و عقیده و  کشتی نجات انسانیت از گرداب ج محمد

وادی توحید و یکتاپرستی از آن نوشیدند و عطش سار زاللی بود که تشنگان  چشمه
 خویش را فرو نشاندند.

                                           
 .٢٠مختارنامه عطار،  -١
٢- Mahomet اند. ماھوم و ماھون نیز نوشته 
 با الھام از سخنان نویسندۀ بزرگ روسی تولستوی. -٣
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به  ھر زمان دیگربیش از  برنارد شاو ی هدر این عصر پرفتنه و آشوب که بنابه گفت
 و رھنمودھای پیامبر نیاز داریم، الزم است که تمامی نویسندگان، علما، اندیشمندان

مؤسسات اسالمی، چه در جھان اسالم و چه در فراسوی مرزھای آن، در معرفی ھرچه 
مسلمانان را  ی هبیشتر و بھتر پیامبر بکوشند، غبار از سیمای درخشانش بزدایند و عام

ع کنند که سیره و اخالق آن حضرت بھترین سرمشق و الگوی گرایی قان با منطق و واقع
رساندن زندگی فردی، اجتماعی و... آنان است و خشنودی و  آل برای به سامان ایده

 رضایت پروردگار نیز در ھمین نفھته است.
 صــد ھــزاران آفــرین ذوالجــالل

 

 )١(بـــر روان پـــاک آن نیکـــو خصـــال 
 

عظام از  )٢( ی هشرح آن قصور نماینده و برردرودی بر او باد که َسَفره کرام از «
ای را که ایجاد ممکنات به سبب محبت او بود و ابداع موجودات  حمل آن فتور، گزیده

 .مودت او ی هبوسیل
ـــو واســـطه جھـــان را  ای مھـــر ت

 

ــس و جــان را  ــیله ان ــو وس ــق ت  عش
 

ــاک ــزد پ ــو چــه گفــت ای  نعمــت ت
 

ـــالک  ـــت االف ـــا خلق ـــوالک لم  )٣(ل
 

را به نظافت  )٤(سیم سحری را به لطایف جان بخشد و گلبرگ طریبل تحیتی که ن
عرق رخسار او بود و سنبل پرتاب  ی هسیدی که گل سیراب، نشان ی هروان، نثار روض

دیده و  )٦(»انا خیرالبشر« )٥(ی جمال و گلغونه ی های از گیسوی مشکبار او؛ غنچ نمونه
 که در وصف آن است: کشیده، چنان )٧(»مازاغ البصر«نرگس نظر او سرمۀ 

                                           
 .٧اسرارالشھود،  -١
 نیکوکاران. -٢
 فریدم.آ بودی کاینات را نمی اگر تو نمی -٣
 تازه و نو. -٤
گلغونه: گلگونه، رنگی است که زنان بر رو مالند و در یکی از کتب طبیه به نظر آمده که گلگونه  -٥

دوای مرکب است، از سیند و رو سفیده و شحم حنظل و روغن یاسمین که برای جال و صفای 
 )٧٤١لغات، رنگ رو بر چھره مالند و بعد از نیم ساعتی به آب گرم بشویند. (غیاث ال

 من بھترین مردمان ھستم. -٦
 دیدۀ او خیره نشد. -٧
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ــی ــل طبق ــو از گ ــوب ت  ای رخ خ
 

ـــی  ـــت عرق ـــرم رخ خوب ـــل ز ش  گ
 

 از ســـر زلـــف تـــو ســـنبل تـــاری
 

 )١(بــــه ز ســــنبل ســــر زلــــف آری 
 

 خورشیدی ١٢/١٠/١٣٨٥گشت، سراوان، 
 ُبر امیر عبدالستار حسین

                                           
 .٣روضه خلد،  -١





 

 
 

 نامه کتاب

؛ زیر نظر پژوھش دانشگاه کمبریج؛ تاریخ اسالمآربری، آرتورجان و دیگران،  -١
پیتر مالکوم ھولت و آن کاثریت سواین فرود لمبتون، ترجمۀ احمد آرام چاپ 

 .١٣٠سوم، تھران: امیرکبیر، 
، ترجمۀ کیانوش حشمتی، تھران: نامه پیامبر اسالم زندگیآرمسترانگ، کارن،  -٢

 .١٣٨٣حکمت، 
؛ ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، چاپ تاریخ سیاسی اسالمابراھیم حسن، حسن،  -٣

 .١٣٦٢ویدان، پنجم، تھران: جا
، برگردان دکتر سید محمد حسین روحانی؛ جلد تاریخ کاملابن اثیر، عزالدین،  -٤

 .١٣٧٤سوم، چاپ دوم، تھران: اساطیر، 
 ، حققھاحمد بن حنبلأمام اإل مسند ةالموسوعة الحدیثیابن حنبل، احمد،  -٥

 م.٢٠٠١-ق١٤٢١ھیئة من العلماء، بیروت: مؤسسة الرسالة، 
. د. علی أحادیثه ، حققه وخرج أیمانکتاب اإلحاق، ابن منده، محمد بن اس -٦

، الطبعة الرابعة ریاض: دارالفضیلة للنشر والتوزیع، و بیروت: دار يناصر الفقیھ
 م.٢٠٠١ ھـ.ق ١٤٢١ابن حزم، 

ضبطھا وشرحھا ووضع ، حققھا والسیرة النبویة، الملك ابن ھشام، ابومحمد عبد -٧
وعبدالحفیظ شلبی، بیروت: داراحیاء  بیاری،براھیم األإفھارسھا مصطفی السقا، 

 تا]. التراث العربی، [بی
، تصحیح م، مقدمه الشھود سرارأاسیری الھیجی، شمس الدین محمد،  -٨

 .١٣٦٨سیدعلی آل داود، تھران: مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرھنگی، 
، ترجمۀ دکتر قمر آریان، چاپ دوم، دوران خالفت: جھان اسالماشپولر، برتولد،  -٩

 .١٣٨٤امیرکبیر، تھران: 
، ترجمۀ محمود سیرت و شخصیت حضرت محمدانصاری، عبدالرحمان؛  -١٠

 .١٣٦١حکیمی، تھران: شرکت سھامی انتشار، 
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؛ ترجمۀ احمد آرام، چاپ دوم، خدا و انسان در قرآنایزوتسو، توشی ھیکو،  -١١
 .١٣٦٨تھران: دفتر نشر فرھنگ اسالمی، 

اصغر حکمت، تھران: شرکت ، ترجمۀ علی تاریخ جامع ادیانبایرناس، جان،  -١٢
 تا]. انتشارات علمی و فرھنگی، [بی

علق علیه الشیخ و، حققه شرح السنةالحسین بن مسعود،  محمدأبو بغوی،  -١٣
الموجود، بیروت: دارالکتب  حمد عبدأعلی محمد معوض، والشیخ عادل 

 ق.١٤١٢العلمیة، 
: دفتر نشر امروز؛ ترجمۀ مسعود محمدی، تھران اسالم و جھانبوازار، مارسل،  -١٤

 .١٣٦٩فرھنگ اسالمی، 
 ١٤١٣، بیروت: دارالمعرفة، السنن الکبریبیھقی، ابوبکر احمد بن الحسین،  -١٥

 م.١٩٩٢ھــ ق 
، به کوشش عبدالله عمرالحسین، بیروت: دارالفکر، کتاب السنن الصغیر -١٦

 م.٢٠٠١قـ ١٤٢١
، آمریکا نامه تایم گزارشی از ھفته: اسالم پیشتاز و پویاپور، ناصر (مھتمم)  پاک -١٧

 .١٣٥٨تھران: دفتر نشر فرھنگ اسالمی، 
، تھران: سازمان انتشارات ترجمۀ فارسی قرآن مجیدپاینده، ابوالقاسم،  -١٨

 (تاریخ تحریر مقدمه). ١٣٣٦جاویدان، 
، قم: مرکز نشر نگرشی تاریخی بر رویارویی غرب با اسالمبخش،  ثواقب، جھان -١٩

 .١٣٧٩دفتر تبلیغات اسالمی، 
، تصحیح و مقدمه مرتضی مدرس ھفت اورنگعبدالرحمان، جامی، نورالدین  -٢٠

 تا]. گیالنی؛ چاپ دوم، تھران: سعدی، [بی
مقدمه مھدی معینیان، چاپ سوم،  دیوانحافظ شیرازی، شمس الدین محمد؛  -٢١

 .١٣٧٧تھران: باقرالعلوم، 
الحضارة وفضله علی  يثره فأو سالماإلحسنی ندوی، ابوالحسن علی،  -٢٢

 م.١٩٩٩-ق١٤٢٠ت: دار ابن کثیر، ، دمشق بیرونسانیةاإل
، حقق اصوله و علق علیه المسند الحمیدیبکر عبدالله بن الزبیر،  حمیدی، ابی -٢٣

 ق.١٤٠٩الشیخ حبیب الرحمان العظمی، دارالکتب العلمیه، 



 ١٨٧  نامه کتاب

، تحقیق الدکتور سحاق بن راھویهإمسند حنظلی مروزی، اسحاق بن ابراھیم،  -٢٤
یمان، اإل ةلمدینة المنورة: مکتبالبلوشی، ا بر عبدالغفور عبدالحق حسین

 م.١٩٩٠ق. ١٤١٠
، مشکاة المصابیحالدین ابوعبدالله محمد بن عبدالله،  خطیب تبریزی، ولی -٢٥

 م.٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤تحقیق جمال عیتانی؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، 
، به کوشش دیوان اشعار خواجو کرمانیخواجو کرمانی، ابوالعطا کمال الدین،  -٢٦

 .١٣٦٩ری؛ چاپ دوم؛ تھران: پاژنگ، احمد سھیلی خوانسا
: محمود فرخ؛ به کوشش: حسین مقدمه و تحقیقخوافی، مجد؛ روضه خلد،  -٢٧

 .١٣٨٢خدیوجم، چاپ دوم، تھران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تھران، 
؛ حقق نصه و خرج سنن الدارمیدارمی سمرقندی، عبدالله بن عبدالرحمن،  -٢٨

ی و خالد السبع العلمی، بیروت: دارالکتاب احادیثه و فھرسه: فواز احمد زمرل
 ق.١٤٠٧العربی، 

 .ھای شخصی مؤلف دفتر یادداشت -٢٩
، الخطاب ثورأالفردوس بمدیلمی ھمذانی، ابوشجاع شیرویه بن شھردار،  -٣٠

 م.١٩٨٦ق ١٤٠٦: دارالکتب العلمیة، سعید بن بسیونی زغلول، بیروتتحقیق 
، ترجمۀ سید غالم رضا رآنعذر تقصیر به پیشگاه محمد و قدیون پورت، جان؛  -٣١

 تا]. سعیدی؛ تھران: درالتبلیغ اسالمی، [بی
، به کوشش: دکتر غیاث اللغاترامپوری، غیاث الدین محمد بن جالل الدین،  -٣٢

 .١٣٧٥منصور ثروت؛ چاپ دوم، تھران: امیرکبیر، 
الرجال والنساء من العرب  شھراألعالم، قاموس تراجم ألزرکلی، خیرالدین؛  -٣٣

، الطبعة العاشرة، بیروت: دارالعلم للمالیین، والمستشرقینوالمستعربین 
 م.١٩٩٢

؛ مجلۀ اندیشه تقریب: پیامبر رحمت از نگاه مستشرقانزمانی، محمد حسن؛  -٣٤
 .٦٤-٣٥، ص ١٣٨٥)، ١نامه پیامبر اعظم ( ویژه

ی علی جواھر کالم؛ چاپ نھم،  ؛ ترجمهتاریخ تمدن اسالمزیدان، جرجی،  -٣٥
 .١٣٧٩تھران: امیرکبیر، 

ی: سید محمد تقی فخر داعی گیالنی؛  ، ترجمهتاریخ ایرانسایکس، سرپرسی؛  -٣٦
 .١٣٧٧چاپ ششم، تھران: دنیای کتاب، 
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شده مرحوم  تصحیحکلیات، از روی نسخۀ سعدی شیرازی، مصلح الدین؛  -٣٧
 .١٣٧٤؛ تھران: ققنوس، محمد علی فروغی

ه و اقتباس ؛ (ترجمھایی از زندگی پیامبر ما داستانسعیدی، سید غالم رضا،  -٣٨
از کتاب آقای ممتاز احمد پاکستانی)، چاپ سوم، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، 

١٣٧٣. 
ی: حسن الھوتی، تھران: شرکت  ، ترجمهمحمد، رسول خداشیمل، آنه ماری؛  -٣٩

 .١٣٨٣انتشارات علمی و فرھنگی، 
 الطیب من الخبیث فیما تمییزشیبانی شافعی اثری، عبدالرحمان بن علی،  -٤٠

، بیروت: دارالکتب العلمیة، لسنة الناس من الحدیثأدور علی ی
 م.١٩٨٨ھـ١٤٠٨

؛ تحقیق الدکتور محمود وسطالمعجم األم سلیمان بن احمد؛ طبرانی، ابوالقاس -٤١
 ھـ.١٤١٥الطحان؛ الریاض: مکتبة المعارف، 

عبدالمجید السلفی؛ الطبعة  يحمد: حادیثهأخرج المعجم الکبیر؛ حققه وـــ،  -٤٢
 تا]. احیاء التراث العربی، [بی الثانیة، بیروت: دار

کتاب: تاریخ العجم والملوک)؛ (ترجمۀ  تاریخ طبریطبری، محمد بن جریر؛  -٤٣
 .١٣٧٥ی: ابوالقاسم پاینده؛ جلد سوم، چاپ پنجم، تھران: اساطیر،  ترجمه

 َم قَّ ؛ َر فتح الباری شرح صحیح البخاریعسقالنی، احمد بن علی بن حجر؛  -٤٤
، الریاض: مکتبة يتاد محمد فؤاد عبدالباقساألھا ثحادیأبوابھا وأو ُکتبھا

 ھـ.١٤١٨دارالسالم، و دمشق: دارالفیحا، 
؛ با تصحیح دکتر سید صادق گوھرین؛ اسرارنامهعطار نیشابوری، فریدالدین؛  -٤٥

 .١٣٨٢چاپ چھارم، تھران: زوار، 
 .١٣٧٦؛ چاپ دوم، تھران: نخستین، دیوانـــ،  -٤٦
صحیح، مقدمه و حواشی از: محمدرضا ؛ تمختارنامه؛ مجموعۀ رباعیاتـــــ،  -٤٧

 .١٣٥٨شفیعی کدکنی؛ تھران: توس، 
؛ ترجمۀ حمیدرضا آژیر، مشھد: اسالم در قرن بیستمعقاد، عباس محمود؛  -٤٨

 .١٣٦٩ھای اسالمی،  آستان قدس رضوی، بنیاد پژوھش



 ١٨٩  نامه کتاب

سنن االصفھانی: السنن علوش، ابوعبدالله عبدالسالم بن محمد بن عمر؛  -٤٩
؛ الریاض: مکتبة بی نعیم صاحب الحلیةأمام الجلیل حافظ اإلالواردة فی روایة ال

 م.٢٠٠٤ھـ١٤٢٥الرشد ناشرون، 
، تصحیح و توضیح قلندرنامه یا سیرت جمال الدین ساوجیفارسی، خطیب؛  -٥٠

 .١٣٦٢کوب؛ تھران: توس،  دکتر حمید زرین
؛ حققه بترتیب ابن بلبانصحیح ابن حبان علی بن بلبان؛ فارسی، عالءالدین  -٥١

رنؤوط؛ الطبعة الثانیة، بیروت: مؤسسة حادیثه وعلق علیه: شعیب األأوخرج 
 م.١٩٩٣ھـ ١٤١٤الرسالة، 

لفاظ العقیدة؛ تقدیم الشیخ عبدالله بن أفالح، ابوعبدالله عامر عبدالله؛ معجم  -٥٢
 م.١٩٩٧ھـ ١٤١٧عبدالرحمن بن جبرین؛ الریاض: مکتبة العبیکان، 

الحسن الحنفی  أبيمام رح اإل؛ بشسنن ابن ماجهقزوینی، محمد بن یزید؛  -٥٣
مون أمه الشیخ خلیل محادیثه ورقّ أخرج صوله وأبالسندی؛ حقق المعروف 

 ق.١٤١٦شیحا، بیروت: دارالمعرفة، 
حققه وصححه  صحیح مسلمقشیری نیشابوری، ابوالحسین مسلم بن حجاج،  -٥٤

 ھـ.١٤١٢حادیثه محمد فؤاد عبدالباقی؛ القاھره: دارالحدیث، أبوابه وأورقم کتبه و
 .١٣٧٠؛ تھران: اقبال، آیات ربانیپور، احمد،  کاویان -٥٥
 .١٣٦٦ی: حمید احمدی؛ تھران: کیھان،  ؛ ترجمهپیامبر و فرعونکوپل، ژیل؛  -٥٦
نامه اسوه،  ؛ ماهپیامبر اعظم در بیان غیر مسلمانانکی اس. راما کریشنارائو:  -٥٧

 .٩-٣، ص ١٣٨٥، دی ماه ١٠٩، پیاپی ١٠سال نھم، شمارۀ 
ی:  ؛ ترجمهمحمد پیغمبری که از نو باید شناختنستان ویرژیل؛ گیورگیو، کو -٥٨

 تا]. ھا، [بی ذبیح الله منصوری، چاپ دوازدھم؛ تھران؟: مجلۀ خواندنی
 .١٣٦٠معین، محمد؛ فرھنگ فارسی (متوسط)؛ چاپ چھارم، تھران: امیرکبیر،  -٥٩
؛ ترجمۀ دکتر عبدالرحیم سیمای اسالمموراتا، ساچیکو، و ویلیام چیتیک؛  -٦٠

 .١٣٧٨واھی؛ تھران: دفتر نشر فرھنگ اسالمی، گ
؛ دراسة و تحقیق: یعلی الموصلی أبيمسند موصلی، ابویعلی احمد بن علی؛  -٦١

 م.١٩٩٨ھـ ١٤١٨عبدالقادر عطا؛ بیروت: درارالکتب العلمیة، 
؛ براساس و نقد نسخۀ نیکلسون؛ مثنوی معنویمولوی، جالل الدین محمد؛  -٦٢

 .١٣٧٨اپ چھارم، تھران: گلی، نقد و تحقیق: عزیزالله کاسب؛ چ



 از دیدگاه خاورشناسان ج محمد   ١٩٠

؛ تھران: اشخاص در آثار دکتر شریعتیمیرآخوری، قاسم و حیدر شجاعی؛  -٦٣
 .١٣٧٥فردوسی، 

جستجوی الگو: مجموعه ھشت سخنرانی پیرامون ندوی، سید سلیمان؛ در  -٦٤
؛ ترجمۀ: عبدالحکیم عثمانی؛ تھران: عبدالحکیم عثمانی، سیرت پیامبر اسالم

١٣٨٠. 
؛ تحقیق: کتاب السنن الکبریلرحمن احمد بن شعیب؛ نسایی، ابو عبدا -٦٥

الدکتور عبدالغفار سلیمان البنداری و سید کسروی حسن؛ بیروت: دارالکتب 
 م.١٩٩١ھـ ١٤١١العلمیة، 

: د. م. ظھوریان؛ ؛ با مقدمه و بازنگریکلیات خمسهالیاس بن یوسف؛ نظامی،  -٦٦
 .١٣٨٣چاپ دوم، تھران: طلوع، 

؛ ترجمۀ: محمود تفضلی، جلد اول، چاپ دوم، دکشف ھننھرو، جواھر لعل،  -٦٧
 .١٣٦١تھران: امیرکبیر، 

، دایره انتشارات شرکت اسالم از دیدگاه دانشمندان غرببین، نصرالله،  نیک -٦٨
 تا]. سھامی سیمان و فاریست دورود، [بی

، تھران: نظریات دانشمندان جھان دربارۀ قرآن و محمدوجدانی، حسین،  -٦٩
 .١٣٦٢مؤسسه مطبوعاتی عطایی، 

، ترجمۀ: منوچھر امیری؛ اسالم: بررسی تاریخیھمیلتون، راسکین گیب،  -٧٠
 .١٣٨٠چاپ دوم، تھران: شرکت انتشارات علمی و فرھنگی، 

؛ فعالقوال واألسنن األ يالعمال ف زکنھندی برھان فوری، عالءالدین علی،  -٧١
 م.١٩٩٧ق  ١٤١٧بیروت: مؤسسة الرسالة، 

مۀ: دکتر عبدالرحیم گواھی، تھران: دفتر ؛ ترجادیان زنده جھانھیوم، رابرت،  -٧٢
 .١٣٦٩نشر فرھنگ اسالمی، 

، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد جعفر سندبادنامه منظومیزدی، عضد،  -٧٣
 .١٣٨١ھا: محمد جاللی چیمه، تھران: توس،  محجوب؛ بازسرائی افتاده

، بیروت: مؤسسة الکتب والدکم محبة رسول اللهأعلموا یمانی، محمد عبده،  -٧٤
 م.١٩٩٨ق. ١٤١٨قافیة، الث
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