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 پژوهشي تاريخ اسالم-فصلنامه علمي 

  مسودهم، شماره چهارسال 
   55، شماره مسلسل 1392 پاييز

  
  

  آراي رژي بالشر ؛ بازخوانيبررسي منابع سيره نبوي
  

  27/10/92تاريخ تأييد:     13/8/92 تاريخ دريافت:

  ∗زادههادي عالم
  ∗∗زيبا شفيعي خوزاني

تحقيق دربـاره تـاريخ زنـدگي     هاي پاياني قرن نوزدهم ميالدي، چند در دهه
با رويكرد بررسي انتقادي منابع انجام گرفت كه حاصـل آن   6حضرت محمد

هاي سيره و بي اعتمادي به همه منابع روايي و تاريخي اسالم  تشكيك در روايت
ضـمن تشـريح   » مسـئله محمـد  « ،چنين فضايي، رژي بالشر در اثر خود بود. در

سيره به عنوان منابع   هايهاي كتاب آن و دادهمشكالت موجود براي استفاده از قر
چنـد مسـتنداتي كـه امكـان نگـارش تـاريخ        شرح حال نويسي ادعا دارد كه هر

را با جزئياتي دقيق و منسـجم فـراهم سـازد در دسـت      6زندگي پيامبراسالم
، شرايط 6توان به كمك قرآن، تنها منبع معاصر پيامبر نيست، با اين وجود مي

در آن تكوين و تكامل يافت، باز آفريني  6رسالت پيامبراسالمو فضايي را كه 
كــه تحقيقــي انتقــادي دربــاره زنــدگي نامــه » محمــد مســئله«كــرد. بالشــر در 

                                           
  ه تاريخ و تمدن ملل اسالمي.ستاد دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروا ∗
 دكتري تاريخ و تمدن ملل اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران. آموختهدانش ∗∗
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را فقط بر اسـاس شـواهد قرآنـي     6است، شرح حال پيامبر 6پيامبراسالم
كند، و از اخبار و اطالعات سيره، تنها به منظور تأييد داده هاي قرآنـي   تدوين مي
  گيرد. بهره مي

هاي سيره، شـرق شناسـي، رژي بالشـر،     سيره پژوهي، قرآن،كتاب هاي كليدي: واژه 
  ».مسئله محمد«

  
  مقدمه  

از اواسط سده نوزدهم ميالدي با انتشار آثار ابن سعد، طبري و ابن هشام در اروپا، چنـد  

، مسـائلي  انجام شد اما انتقاد از اين منـابع  6تحقيق درباره تاريخ زندگي حضرت محمد
هـاي   هاي بعد به وجود آورد كه حاصل آن، تشكيك در روايـت  را در بين خاورشناسان دهه

هاي سيره و در نتيجه يـأس   سيره و بي اعتمادي برخي از آنان به همه منابع روايي و كتاب

بـود. در چنـين فضـايي رژي     6اسـالم  اي صحيح درباره پيـامبر  از امكان نوشتن سيره
مسئله محمـد، شـرح حـال    "شناس فرانسوي با نگارش كتاب  ، خاورم)1973-1900بالشر(
كه فصـل مهمـي از آن بـه نقـد و بررسـي منـابع سـيره         1،"گذار اسالم اي از بنيان نقادانه

  ارائه كرد. 6اختصاص يافته است، روشي نو در تدوين شرح حال پيامبراسالم
 قـرآن دمـه او بـر   مق تـوان در  مـي بخشي از آراي بالشر پيرامـون قـرآن و حـديث را     

بـه فارسـي برگردانـده     2در آستانه قـرآن وجو كرد كه شادروان راميار آن را با عنوان  جست

امـا بررسـي كامـل     3انـد  است. اين آرا در برخي مقاالت قرآن پژوهي نقـد و بررسـي شـده   
هاي سيره، انتقادات وارد بر آنها بـه عنـوان منـابع     هاي بالشر پيرامون قرآن و كتاب ديدگاه
ره نبــوي و شــيوه پيشــنهادي وي بــراي تــدوين زنــدگي نامــه اي صــحيح از پيــامبر ســي

  مبحثي است كه تا كنون به آن پرداخته نشده است. 6اسالم
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  زندگي نامة رژي بالشر  
  مطالعـات   سسـه ؤمـدير م   شـرقي پـاريس،    هاي زبان  ملي  رژي بالشر، پروفسور مدرسة

تـاريخ ادبيـات عـرب از    بود.   و دمشق  قاهره  يها و عضو آكادمي  پاريس  آكادمي  اسالمي
و  6اي بـر قـرآن   مقدمـه به زبان فرانسه،  5قرآنترجمه  4،آغاز تا پايان قرن پانزدهم ميالدي

چند كتاب و مقاله درباره تاريخ و تمدن اسالمي، وي را در شمار اسـالم شناسـان برجسـته    

  مسـئله «  كتـاب  6امي اسـالم پيرامون سيره رسول گر  دهند. بالشر قرن بيستم قرار مي
    7را نوشته است.» 6محمد

  
  منابع سيره نبوي از نظر رژي بالشر

بازيـابي مراحـل متـوالي     و 6به اعتقاد بالشر براي نشان دادن چهره واقعي پيـامبر 
  دوران رسالت وي، دو منبع اصلي وجود دارد: قرآن و حديث.

  
  قرآن 

انـذارهاي مربـوط بـه     8،هـا  ز، خطـاب هاي پنـدآمو  گويد كه قرآن حاوي قصه بالشر مي
هـا   قيامت به منظور ايمان آوردن كفار و برخي فرامين و سرزنش هايي است كه همه ايـن 

او در  .در آن جريان داشته اسـت، روشـن سـازد    6تواند فضايي را كه رسالت پيامبر مي
  نويسد:   اين باره مي

دهـد كـه    ر مـي قرآن، بدون شك در اين باره اطالعاتي در اختيار مورخ قـرا 
اما استفاده از قـرآن   9سازد گيرترين مورخان را متقاعد مي اعتبار آنها حتي سخت

  10به عنوان يك منبع شرح حال نويسي با مشكالتي همراه است.
بنـدي تـاريخي مـتن قـرآن      كند مشكل طبقه اولين مشكلي كه بالشر به آن اشاره مي 
  ويسد:  ن ها) است. او در اين زمينه مي ها و آيه (سوره
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اند و در واقـع امـروزه،    هاي قرآن برخالف ترتيب نزول آنها مرتب شده سوره
  11گردد. قرآن برحسب عكس زمان نزول آيات آن تالوت مي

كه شامل مجموعه كـاملي   عالوه بر اين، به استثناي چند مورد، مانند سوره يوسف
هـاي قـديمي، از    رههاي قرآن به خصوص سو اند، سورهاز آياتي است كه يك جا وحي شده

ايـن   12انـد. هاي كوتاه نازل شده پيرامون يك موضوع اصلي تشكيل شده اي از آيه مجموعه
نگـاري تـاريخي متـون قـرآن      ناپذير در وقـايع  مسئله به تعبير بالشر باعث بروز خللي چاره

    13كند. هاي قرآني را دشوار مي هم چنين تعيين تاريخ اشاره .گردد مي
هاي قرآني به تنهايي كافي و گويا باشند، اسـتثنايي اسـت. بـه     اشاره به نظر او، اين كه

طور معمول، برداشت معناي كامل از آنها ممكن نيسـت، مگـر ايـن كـه از ميـان تفاسـير       
براي مثال درباره برگزاري  .كنند، يكي را برگزيد هاي سيره پيشنهاد مي گوناگوني كه كتاب
خـورد،   تفـاوتي كـه در تفسـيرها بـه چشـم مـي      در بين اطالعـات م  14نماز در برابر دشمن

م 628ه/ 7ترين آنها، تفسيري است كه اين آيه را با رويـدادهاي حديبيـه در سـال     مطمئن
جا متني موجود است كه اشاره به رويدادي مشـخص در آن غيـر    داند اما در اين مرتبط مي

يش خواهد آمد؟ بالشر ها مبهم و بحث بر انگيز باشند چه پ قابل انكار است. حال اگر اشاره

 6ها را به دشمنان خاصي از پيامبر اند كه اين اشارهبا اين باور كه مفسران اصرار داشته
  16داند. مياستناد به متني با اين ساختار مبهم را مطمئن ن 15،بط دهندر

ي را يها كند اين است كه حتي اگر بتوان آيه مشكل ديگري كه بالشر به آن اشاره مي 

بنـدي   نگاري دقيـق، دوبـاره طبقـه    دريافت كرده است، برمبناي يك وقايع 6كه پيامبر

را بـه صـورت روزنگـار در آورد؛ زيـرا شـمار       6ممكن نيست كه شرح حال پيامبر ،كرد
هايي هستند كه هدف آنها راهنمايي مؤمنان به راه مستقيم و بيـان   ها، موعظه يهآزيادي از 

ب معينـي ندارنـد. بـدين ترتيـب، بالشـر      سرگذشت كافران در قرون گذشته است و مخاط
هاي دقيق آن، داراي اطالعات الزم بـراي   هاي قرآني، حتي اشاره گيرد كه اشاره نتيجه مي

الت مفسـران  تكليفي و تحريك تخـي  ثبت وقايع تاريخي نيست، بلكه برعكس موجب بال
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  17شود. مي

قبـل از بعثـت و    6افزون بر اين ها، بالشر معتقد است درباره دوران زندگي پيامبر 
چنـان كـه    هـم  .م، هيچ چيزي در قرآن وجود ندارد 622مهاجرت از مكه به مدينه در سال 

بنـابراين،   18درباره آخرين لحظات منتهي به بعثت نيز در قرآن چيـزي بيـان نشـده اسـت.    
توان از قـرآن بـه عنـوان يـك      ميگيرد اين است كه ن اي كه بالشر از اين بحث مي نتيجه

مگر آن كه بـه منبـع دومـي رجـوع شـود كـه آن را       19ال نويسي استفاده كردمنبع شرح ح
    20تكميل و تفسير كند. اين منبع دوم، حديث است.

  
  حديث و سيره

بر اساس اطالعات شرح حال نويسـي   6بالشر درباره چگونگي تدوين سيره پيامبر
  نويسد: ميموجود دراحاديث، 

بودنـد، بعـد از   6پيـامبر  مسلمانان مكه كه شمارشان كم و گاه خويشاوند
خاطرات خود از شـروع رسـالت، درگيـري او بـا      622مهاجرت به مدينه در سال
چه را كه در شرح حال رهبر معنوي آنها مهم بود، بـه   رؤساي مشركان و تمام آن

تازه مسلمانان مدينه منتقل كردند. در مدينه نيز زندگي سياسي و مذهبي جامعـه  
درهم آميخته بود كه بدون هيچ تالشي براي هر  6جوان چنان با زندگي پيامبر

كس ممكن بود از رفتار فرمانروا مطلع شود. بنا بر شواهد اين اطالعات بايـد بـه   
 هايي كوتاه نقل شده باشد كه صحت و درستي آن بستگي به اعتبار شكل حكايت

  اخالقي شاهد يا گزارش دهنده داشت.
چه مقدار از اين منابع بر جا مانده است، راهي از نظر بالشر براي اثبات يا نفي اين كه  

ها نزديك به يك سده به طول انجاميده اسـت.   وجود ندارد؛ چرا كه سير شفاهي اين روايت

كـس   ، هيچنيز مانند حضرت مسيح 6در باره پيامبر اسالم :او بر اين باور است كه
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كرد تـا آن چـه را   و نه حتي بعد از رحلت او تالش ن 6نه در اواخر زندگاني آن حضرت
داند به روي كاغذ بياورد. در اين گذر زماني، ايـن اطالعـات بـه     درباره رهبر راحل خود مي

رود روي دهد. به  نوع انتقال شفاهي انتظار مي سرنوشت ناگواري گرفتار شدند كه براي هر
ي تدريج انبوهي از عناصر جعلي كه از مناطق غيرعرب الهام گرفته شـده بـود و از نيازهـا   

ها هاي زندگي نامه گرفت، به روايت هاي يهودي يا مسيحي نشأت مي مذهبي تازه مسلمان
اضافه شد. در پايان نيمه دوم قرن هشتم ميالدي / قرن دوم هجري تـا پايـان قـرن بعـد     

ها اقدام كردنـد   هنگامي كه براي جمع آوري مجموعه روايت 21(نهم ميالدي/سوم هجري)
هـا،   كه بتوان از روي ظاهر روايـت  بسيار دير شده بود براي اين صدد نقد آن بر آمدند، و در

جزئيات نخستين آنها را بازيابي كرد و نكات مشكوكي را كه به اين جزئيـات اضـافه شـده    
دانستند از ديگر عناصر زدود. در ايـن زمينـه اطالعـات     بود و سنت گرايان آنها را موثق مي

    22.گرفت ترديد قرار مي و داده ها مورد شك بيش از ساير 6پيامبر  مربوط به شرح حال
هاي اين روش را كه بـار سـنگيني بـر تـاريخ صـدر اسـالم        به گفته بالشر، تمام نقص

ميالدي) 855ه/241توان در اين جمله از ابن حنبل (متوفي به سال  مي ،تحميل كرده است
  خالصه كرد:  

شـويم   مـي  هنگامي كه با حديثي كه مربوط به حالل و حـرام اسـت، مواجـه   
كنيم اما برعكس هنگامي كه با حديثي راجـع   بسيار جدي و موشكافانه رفتار مي

  23پذيريم. شويم به آساني آن را مي مواجه مي 6به شكوه و جالل پيامبر

متنـاقض   6هاي سنتي پيرامـون زنـدگي پيـامبر    نتيجه اين كه از نظر بالشر، داده 
طالب و تا حدود بسيار زيادي از اهـدافي  آوري م هستند و اين تناقض تا حدي از روش جمع

بالشـر معتقـد اسـت انديشـه      24گيـرد.  انـد، نشـأت مـي    كرده كه نويسندگان آنها دنبال مي
آوري احاديث در قالب يك تأليف و تنظيم آن به شكل روايتي پيوسته در اواخـر قـرن    جمع

    25هفتم ميالدي/ آخر قرن اول هجري شكل گرفته است.
اسـت،   اين انديشه تحت تأثير يهوديت يا مسيحيت شـكل گرفتـه  او اين فرضيه را كه 
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پندارد؛ چرا كه از نظر او، براي يك انسان مـؤمن، هـيچ چيـزي     اي بدون توجيه مي فرضيه
انسـاني را بنويسـد كـه نـور      نامه تر از اين نيست كه براي خودش و آيندگان زندگي طبيعي

اي صورت گرفتـه در ايـن زمينـه،    ه به خصوص كه اولين تالش .مديون او است هدايت را
اي است كه در ميـان مـردم پرهيزگـار مدينـه، بسـيار قابـل اعتمـاد و از         آثار افراد برجسته

م) يـا   709ه/94(متوفي پس از سال ةبودند، افرادي مانند عرو 6فرزندان صحابه پيامبر

  افزايد:  و ميا 26م) كه به ترتيب فرزندان زبير و عثمان بودند.723ه/105ابان (متوفي به سال
انـد امـا    هاي ابان و عروة با قالب نخستين خود محفوظ و بـاقي نمانـده   نوشته

م) 758ه/141اي از موسي بن عقبه، اهل مدينه (متوفي بـه سـال   بايد شبيه رساله
   27هايي از آن باقي مانده است. بوده باشند كه تنها قسمت

  نويسد:   بالشر درباره سيره ابن اسحاق مي 
اسـحاق    موسي بـن عقبـه، يـك مـورخ اهـل مدينـه بـه نـام ابـن          زمان با هم
كـه در آن بـراي اولـين بـار،      28كتابت يا امال كردرا م)، تأليفي 704ه/85(متولد

بــه ترتيــب تــاريخي و بــه صــورت مــنظم بــه  6زنــدگي نامــه پيامبراســالم
كشيده شد. از عنوان دقيق اين اثر، اطالعـي در دسـت نيسـت. نوشـته او،      تصوير

اي از قطعاتي است كه به ترتيب زماني تنظـيم و تـدوين شـده اسـت و      مجموعه
تا زمـان ورود آن   6هاي باستان، پيامبران گذشته و زندگي پيامبر تاريخ ملت

   29به مدينه را در بر دارد.  6حضرت
، پيـدايش جهـان، ابـراهيم    ها در موضوعات مـرتبط بـا   به عقيده بالشر اين روايت

ز منابع يهودي و مسيحي گرفتـه شـده اسـت و در    ا و مسيح ، سليمانموسي
موضوعات مربوط به اقوامي از مردم عربستان كه به دليل كفر گرفتنـد عـذاب گرديدنـد و    

 30انـد.  هايي كه در عربستان جنوبي يا غربي وجود داشته، الهام گرفتـه  نابود شدند، از افسانه

بيش قديمي و تـا   هاي كم و شامل حديث 6هاي پيرامون زندگي حضرت محمد روايت
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شود. به عالوه، ابـن   حدودي تحريف شده است كه به وسيله راويان مدينه يا عراق نقل مي
آوري دسته اخير مطالب خود، اين امكان را داشته اسـت كـه بـا راويـان      اسحاق براي جمع
هايي از اين سيره كه مشتمل بـر اشـعار اسـت،     وگو كند. قسمت گفت 31نسل دوم مسلمانان

اثر عبيد بن شريه كه شامل  تيجانرا به ساير آثار نثر نويسان آن عصر، مانند كتاب اين اثر 

اين، ابن اسحاق از هر مطلبي، حتـي   كند. بنابر هاي عربستان جنوبي بود، نزديك مي افسانه
انگيـز كـه در عـراق توسـط قُصـاص نقـل        لوحانـه و شـگفت   آميز، ساده هاي اغراق از قصه

    33ه است.كرد مياستقبال  32شد، مي
پردازد و معتقد است كه پس از وفات  سپس بالشر در ادامه به شرح سيره ابن هشام مي

هجري)، تغييري عميق در انتقال حديث ايجاد شد. يك محـدث بصـري    151ابن اسحاق(
م) كه اطالعـات زيـادي از او    834يا  828ه/218يا  213به نام ابن هشام (متوفي به سال 

نامـه سـاده از    اثـر ابـن اسـحاق يـك زنـدگي      بـا كمـك   دف كهدر دست نيست، با اين ه

اثر وي را به روش انتقادي جديد ويرايش كرد. اين كار بسيار دقيـق و   ،بنويسد 6پيامبر
شـد،   هايي كه مربوط به زندگي پيامبران پيش از اسالم مي سخت گيرانه انجام شد. قسمت

چنـين   از آن زدوده شـد. هـم  از اثر حذف گرديد و اشعاري كه اسـناد آنهـا مشـخص نبـود     
مطالبي كه بيان گزارش آنها شنيع بود و آنهايي كه بيـان كـردن آنهـا برخـي اشـخاص را      

  35كنار نهاده شد. 34آمد، خوش نمي
هـاي قـرآن    اي از آيـه  گويد كه ابن هشام به طور ويژه مطالبي را كه هيچ آيه بالشر مي

كـرد و يـا بـر     مـي ره را تأييد و تبيـين ن درباره آنها نازل نشده بود و چيزي از اين كتاب، سي
از تـالش ابـن هشـام، تهـذيب حجيمـي       37از اثر حذف كرده است. 36درستي آن گواه نبود

شود. بالشر در اين جا  شناخته مي النبوية ةسيرة رسول اهللا يا سيرحاصل شد كه با عنوان 

  نويسد:  يكند و در اين باره م به تفاوت ظريف واژه سيره با زندگي نامه اشاره مي
اين واژه مفهوم يك زندگي نامه تهذيب يافته را در بر دارد كه بـه مؤمنـان   

   38شود تا بر روي مطالب آن تأمل كنند و طبق آن رفتار كنند. ميعرضه 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 55، شماره مسلسل 1392پاييز  شماره سوم، چهاردهم،سال           

 

 
 
 
 

53

انگيزي اسـت كـه    نامه حاوي جزئيات شگفت از نظر او، بيشتر اوقات ترسيم اين زندگي
  39رفته شده است.كما بيش از يك واژه يا يك جمله از قرآن گ

كنـد كـه از نظـر او بـراي      بالشر منابع ديگري را معرفـي مـي   ،در كنار اين منبع اصلي
آيند، منابعي مانند مجموعه بزرگي از احاديث  بررسي و مقايسه اطالعات مناسب به نظر مي

هايي است كه به طور خـاص   م) كه شامل بخش870ه/256(روايت شده به وسيله بخاري 

، فضـايل معاصـران برجسـته وي و رويـدادهاي     6ي حضـرت محمـد  ها به لشكركشي
پردازد. به نظر بالشـر ايـن اثـر     اند، مي كوچك و بزرگي كه به نوعي باعث نزول وحي شده

روح و با سبكي روايي نقل شده است و ذهن مؤلف به شدت معطوف بـه مسـائل    بسيار بي

شـوند.   بندي ارائه مي تهبدون دس 6فقهي است و در آن مطالب مربوط به زندگي پيامبر
به عالوه، شيوه نگارش وي همان شيوه ابن هشام است، با ايـن تفـاوت اساسـي كـه وي     

گويد كه حـس اعتمـاد و    برد. او مي دقت و موشكافي وسواس آميزي در اثر خود به كار مي
بي كنند، بسيار شكننده است. با اين وجود، در اين اثر مطال اطميناني كه اين مدارك القا مي

كشـد   هايي را به تصوير مي رود بسيار بهتر از ديگر آثار، روايت شود كه احتمال مي يافت مي

شـده اسـت. او معتقـد     منتشر مـي  6كه در مدينه در دوران وفات يا بعد از وفات پيامبر

تر از آن چه در اثـر ابـن هشـام ارائـه      پيرايه در اين جا بسيار بي 6است كه چهره پيامبر

كنـد،   مجسـم مـي   6اي كه قرآن از پيـامبر  شده است و بسيار به چهرهشود ترسيم  مي
  40است.  نزديك

سعد محدث (متـوفي   از ابن طبقات برد كتاب آخرين منبع اصلي كه بالشر از آن نام مي

م) است كه او مانند ابن هشام از اهالي بصره بوده است. وي منابع خود 844ه/230به سال 
م) گرفته است. واقدي احاديـث خـود را   823ه/207به سال  را از استاد خود واقدي (متوفي

ك نگاري در باب جنگ ها و اصحاب ت ،6نگاري درباره همسران پيامبر به صورت تك 
خاص او گرد آورده بود. ارائه مطالب در اثر ابن سعد، به طور كامـل بـه شـيوه مخصـوص     
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  گويد: گيرد. بالشر مي راويان حديث صورت مي
هـا نداشـته    اي براي ايجاد ارتباط ميان ايـن داده  و دغدغهابن سعد هيچ قصد  

است و به نقل پي در پي اطالعات مرتبط با يك واقعه بسـنده كـرده اسـت. بـه     
هاي ارائـه شـده در    ها و تناقض خواسته است كه تفاوت عالوه او به هيچ وجه نمي

فتـد كـه   ا چنين به ندرت اتفـاق مـي   مطالب را كم كند يا آنها را توضيح دهد. هم
كاري تركيبي صورت دهد، مگر در مواردي كه مطالب مربوط به يـك رويـداد   

   41چند بار تكرار شده باشند و يا مكمل يكديگر باشند.
به اعتقاد بالشر مستنداتي كه از ابن اسعد در دست است به همان اندازه كـه بـه دليـل    

مختلـف در آنهـا وجـود    هاي  فراواني ارزشمند هستند، به دليل عدم تجانسي كه در گرايش
   42بها و با ارزش هستند. دارد گران

كند كه در تـاريخ خـود تنهـا     ميم) ياد 923ه/310او در ادامه از طبري (متوفي به سال 
 .نمايـد  كند و گاهي اوقات نيز آنها را كوتاه مـي  هاي ابن هشام يا ابن سعد را نقل مي روايت

  افزايد: وي سپس مي
م) 1233ه/630نگار (متوفي در موصل بـه سـال    ايعاثير، وق سه قرن بعد ابن 

آوري شده به دست طبري را تدوين كرد و با حذف سلسله  بار ديگر احاديث جمع
نامه اي از پيـامبر اسـالم    اسناد و با ايجاد هماهنگي ميان مطالب متفاوت، زندگي

ارائه داد كـه بـراي سـال هـاي طـوالني تنهـا اثـر شـناخته شـده دربـاره            6
   43شد. در اروپا محسوب مي 6پيامبر

  
  موضع بالشر دربرابر سيره

كه پيش از اين بيان شد بالشر معتقد است كـه ابـن هشـام در تهـذيب اثـر ابـن        چنان
اي در ارتباط با آنهـا نـازل نشـده بـود و هـيچ       اسحاق به طور ويژه، مطالبي را كه هيچ آيه
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كرد. بالشر نكته اخير را بسـيار  ارتباطي با نزول آيه اي از قرآن يا تفسير آن نداشت، حذف 
داند؛ چرا كه از نظر او اين نكته نه تنها در سراسر كار تهذيب ابن هشـام   مياساسي و مهم 

 44فرما است. حكم 6نويسي اختصاص يافته به پيامبر بلكه بر مجموعه ادبيات شرح حال
رآن آمده، بايد هايي كه در ق ه اشار«يابد كه  وي بر اين اساس، به اين نتيجه مهم دست مي

هـا   عمل كنند؛ چرا كه در غيـر ايـن صـورت، ايـن اشـاره     6به عنوان مؤيد سيره پيامبر
  نويسد:   هشام مي بنابراين بالشر به استناد اين عمل ابن 45».موضوعيتي نخواهند داشت

ها و سخنان موجـود   ريشه در اشاره 6سيره يا زندگي نامه حضرت محمد 
   46در قرآن دارد.

هـاي   زمان به اين نكته توجه كرد كه ريشـه اشـاره   شود كه بايد هم ادآور مياو ي ،البته 
شـود،   قرآني، همواره يكسان و ثابت نيست، چنان كه تفسيري كه به استناد آنها ارائـه مـي  

  47گردد. هاي قرآني، هم در معنا و هم در روش متفاوت مي گذاري اشاره بسته به تاريخ
هاي قرآنـي كـه بـه     طالعات موجود در سيره با اشارهبالشر در ادامه به توضيح رابطه ا

  نويسد:   پردازد. او مي شود، مي عنوان پشتوانه آنها استفاده مي
پيش از دعوت الهي، به طـور تقريبـي   دوران با توجه به اين كه قرآن درباره 

از  6دهد، سيره در تدوين اين بخش از زنـدگي محمـد    هيچ چيز به دست نمي
ده است. بدين ترتيب كه در ميان وقايعي كه واقعي به نظـر  اي چي هر دست خوشه

 -آميز و يهـودي  شرك -دهد كه در آن نفوذ عربي هايي ارائه مي رسند ويژگي مي
   48شود. مسيحي يا ايراني به آساني آشكار مي

آمـده   6هاي نازل شده به حضرت محمد  در يكي از نخستين وحي نمونهبه عنوان 
  است:

يت نگشوديم؟ و بار گرانت را از پشت برنداشـتيم؟ بـاري   آيا سينه ات را برا
  49كرد. كه بر پشت تو سنگيني مي
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ها فقـط   به نظر بالشر، عبارت گشودن سينه در اين آيه استعاري است و معناي اين آيه
پرسـتي رهـايي    كه آيا روح تو را به ايمان نگشوديم و تو را از گنـاه بـت   عبارت است از اين

زمان در تفاسير قرآن و در سيره ديده مـي شـود،    ال در روايتي كه همنبخشيديم؟ با اين ح

در كـودكي از  6اين آيه تفسيري متفاوت يافته است. بر اين اساس، وقتـي كـه پيـامبر   
كرد، دو فرشته به او نزديك شدند. او را به خواب فرو بردند و سـينه   پايان مراقبت مي چهار

با برف شسـتند. سـپس دوبـاره آن را سـر جـايش       او را گشودند. قلب او را خارج ساختند و
    50ها در جسم اعجاز شده او بر جاي بماند. كه اثري از عمل آن گذاشتند. بدون اين

توان وقت زيادي را براي بحث درباره منشأ ايـن افسـانه صـرف     گويد كه مي بالشر مي
ور حكـايتي  كرد اما چه اين افسانه به دين آبـا و اجـدادي اعـراب مربـوط باشـد، چـه يـادآ       

خاخامي يا مسيحي باشد، اين مطلب مسلم است كه اگـر بنـا بـر مشـيت الهـي، مفسـران       
كردند، اين حكايت كـه بـه شـرح حـال      مسلمان عبارت شكافتن سينه را در قرآن پيدا نمي
ماند. در واقع اين قصه بـه صـورت تحـت     زندگي قديسان شباهت دارد، پا در هوا باقي مي

شد و از آن زمان، اين داسـتان از   گاه براي تفسير توراتي استفاده مي اللفظي به عنوان تكيه
خارج شد و ديگر مظنون به نظـر نيامـد و جـاي خـود را در زنـدگي پيـامبر         صورت افسانه

  51پيدا كرد. 6
كند، مربوط به اطالعـات بسـياري اسـت كـه      نمونه ديگري كه بالشر به آن اشاره مي

و نخستين پيروانش، از آغاز بعثت تا هجرت به  6برسيره از دشمني اشراف مكه با پيام
  گويد: كند. بالشر مي ميالدي ارائه مي 622مدينه در سال 

در بيشتر موارد، پذيرفتن اين اطالعات دشوار يا حتي غيرممكن است؛ زيـرا   
هاي قرآنـي هـم دربـاره     ها وجود دارد، اشاره عالوه بر ابهاماتي كه در اين روايت

تـوان بـاور كـرد كـه      هـايي را مـي   است. بنابراين تنهـا روايـت   آنها بسيار اندك
   52ها وجود داشته باشد. اي روشن و مشخص در قرآن درباره آن اشاره
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روي را ترش كرد و سر برگردانيد. چون آن نابينا بـه  «هاي  براي مثال از نظر بالشر آيه
اما آن كه دوان دوان بـه  كني...  مينزدش آمد...اما آن كه او توانگر است، تو روي خود بدو 

تأييدي بر ايـن روايـت طبـري     53.»پردازي ترسد، تو از او به ديگري مي آيد و مي نزد تو مي

جا مورد سرزنش خداوند قرار گرفته است؛ زيرا از نابينايي فقير  در اين 6است كه پيامبر
زد، روي وگوي او را با چند نفر از اشراف مخالف دعوت جديد بر هـم   ولي پرشور، كه گفت

    54برگردانده بود.
گـردد و   مـي هاي قرآني اغلب با مانع مواجه  كند كه تاريخ گذاري اشاره بالشر تأكيد مي

هـاي بسـيار دارنـد، خلـع      حتي در بهترين حالت، مورخ در برابر اطالعاتي كه با هم تفـاوت 
يار گـردد كـه بسـ    كند. با اين حـال يـادآور مـي   سالح مي شود و ناچار به حدس اعتماد مي

هاي موثق مربوط بـه دوران رسـالت در    محتمل است كه سيره در بسياري از موارد، روايت
هـا، ابهامـات ناخواسـته و حيـل      گـويي  مكه را حفظ كرده باشد اما با اين حال نبايـد گزافـه  

هاي سنت بيان  پارسايانه سيره نويسان را كه به قصد نمايان كردن روابط ميان قرآن و داده
  55يده گرفت.اند، ناد شده

  
   6روش بالشر در تدوين زندگي نامة پيامبر اسالم

درباره دوران  6گويد كه سكوت قرآن و شكل خاص نگارش سيره پيامبر بالشر مي
پيش از رسالت ايجاب مي كند كه مورخ در صورتي كه بخواهد عـواملي را كـه بـر آينـده     

استمداد جويد كه البتـه در  اند، مشخص كند بايد از منابع ديگري  تأثير گذاشته 6پيامبر
نتيجـه اسـت. تـاريخ شـبه جزيـره       وجو دشوار و در بيشـتر مـوارد بـي    اين جهت نيز جست

شود  اي شناخته مي عربستان در پايان قرن ششم ميالدي، از طريق اطالعات سينه به سينه
ه نگاران مسلمان ساكن در مدينه يا عـراق نوشـت   كه تا حدود دو قرن بعدكه به وسيله تاريخ

رود كـه نويسـندگان بيزانسـي، اطالعـات      يافت. احتمال مـي  شد به طور شفاهي انتقال مي
ارزشمندي درباره اميران عرب كه بر جلگه سوريه با انتصـاب از سـوي امپراتـور حكومـت     
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اند كه از طريق اين نويسندگان دربـاره نبردهـاي ايـن اميـران عليـه       كردند، ارائه نموده مي
النهرين كه سرسپرده شـاهان ساسـاني ايـران بودنـد بـه قـدر كـافي        همتايان آنان در بين 

اطالعات به دست آمده است. از طريق آنها وضعيت مذهبي قبايل عرب كوچنده يـا مقـيم   
  توان حدس زد. ميهاي غربي فرات را  در كرانه باختري، اردن فعلي و جلگه

گـذارد و   اختيـار مـي   خويش را در  هايي از گذشته به همين شكل، يمن اسرارآميز، تكه 
هاي خارجي را كه برخـي از آنهـا از اتيـوپي     دهد در كنار شرك هزارساله، گرايش اجازه مي

(حبشه سابق) آمده بود، مالحظه كرد، اما درباره زادگاه اسالم و درباره حجاز و شهر مقدس 
به جز اطالعات مورخان مسلمان كه از آنهـا سـخن رفـت، يـا      يمكه در قرن ششم ميالد

آمـده اسـت، منبـع     6هاي مربوط به شرح حال حضرت محمـد  طالعاتي كه در روايتا
  ديگري در دست نيست.  
در برابر اين غناي كاذب، وسيله ديگري جز چنـد رشـته مـوازي     بنابراين از نظر بالشر

گويد با مقايسه مناسك  مياو  56شناسي، قوم شناسي و تاريخ اديان وجود ندارد. مانند جامعه
شوند و بـا مطالعـه بـاقي مانـده      هاي روايي شناخته مي اسكي كه از طريق دادهكنوني و من

تـوان از   بـه خصـوص زيـارت مكـه، مـي      57هاي شرك در شماري از اعمال عبادي اسالم
هاي كلي محيطي كه اسالم در آن پديد آمده اسـت، سـخن گفـت. بـه خصـوص بـا        جنبه

مبود اطالعـات در زمينـه وقـايع    توان در جهت برطرف كردن ك مراجعه به تاريخ اديان مي

  58گام برداشت. 6نگاري زندگي پيامبر
اي از قـرآن و دو تـاريخ در    بالشر ساختار كامل ايـن وقـايع نگـاري را مبتنـي بـر آيـه      

زمـان بـا وفـات حضـرت      مـيالدي هـم   632اين دو تاريخ، يكي سـال   59داند. ها مي روايت

از مكه به مدينه است.  6ميالدي، سال هجرت پيامبر 622و ديگري سال  6محمد
دهند كه تـاريخ آنهـا    در ميان اين دو دوره كه درباره آنها شكي وجود ندارد، حوادثي رخ مي

اي دربـاره سـاختار كلـي آنهـا      بخش است و جاي هيچ شك و شبهه از نظر بالشر اطمينان
ترين قلمروي  ق، مورخ درگير حساس . ه 622وجود ندارد و برعكس در دوره پيش از سال 
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  كند: او براي مثال به اين جمله قرآن اشاره مي 60شود. استنتاج مي
  61ام. عمري زيسته و پيش از اين در ميان شما

جا  كند. از آن اي چهل ساله را مطرح مي به عقيده مفسران واژه عمر، به طور دقيق دوره

تبليغ  ده سال در مكه بهسيزپيش از اقامت در مدينه، مدت  6كه بنا بر سيره ها، پيامبر
شود. پس اگـر تفسـير    م آغاز مي 612رسالت خويش مشغول بود، دوران رسالت او از سال 

در آن زمـان، چهـل سـاله بـوده اسـت و       6ارائه شده از اين آيه پذيرفته شـود، پيـامبر  

با ايـن وجـود، بالشـر معتقـد      .م متولد شده است 572در سال  6بنابراين پيامبر اسالم
آوري  سـعد جمـع   هاي روايي كه ابن لرزد. داده گاهي به خود مي است كه اين ساختمان زيبا

سـالگي رحلـت كـرده     65يا  63در سن  6كرده است نشان دهنده اين است كه پيامبر
اين تاريخ، مهر تأييـدي بـر    62برد. م مي 569م يا  567است كه تاريخ والدت او را به سال 

  الفيل؛ يعني سال لشكركشي را با عام 6زماني والدت پيامبر اطالعات روايي است و هم
  كند. م يا بعد از آن، تأييد مي 571ابرهه به مكه در حدود سال 

  در شصـت  6اي رحلت پيامبر نامه ظاهر امر چنين است كه درباره اطالعات زندگي 
هـاي بـاال حـدس     شود. بالشر بنـا بـر اسـتدالل    سالگي، بيشتر از ساير اطالعات ترديد مي

تصاص دوران رسالت در مكه به مدت ده سال به منظور ايجـاد تـوازن ميـان    زند كه اخ مي
م صورت گرفته است. عالوه  632م تا  622هاي  اين دوره و دوره تبليغ در مدينه بين سال

دهند، نزد برخي  طور كه انجيل و ادبيات عرب بدان گواهي مي بر اين كه عدد چهل، همان
شته است. بنابراين او تفسير عمر به دوره چهل ساله را از نژادهاي سامي جايگاه ويژه اي دا

هاي قرآن اين واژه فقـط بـه    داند. او معتقد است به استناد آيه ناپذير مي به طور قطع توجيه
گيري قابل  معناي فاصله ميان نسلي يا طول عمر متوسط زندگي انساني است و تنها نتيجه

مشـخص   6دوران رسـالت پيامبراسـالم  قبول اين است كه تاريخ دقيق والدت و آغاز 
  63نيست.
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شود، اين اسـت   ميپردازد و به وقايع نگاري مربوط  آخرين مشكلي كه بالشر به آن مي
هـا در مصـحف قرآنـي قابـل توجيـه       بندي فعلي آيـه  كه جريان نزول وحي با اتكا به طبقه

ه ولـي ايـن چيـدمان بـر چـ      64نيست و براي حل اين مشكل، چيدمان ديگري الزم اسـت 
  اساسي بايد صورت گيرد؟

شناختي مذهبي، از نـوع   جا تاريخ تطبيقي مذاهب به ويژه روان بالشر عقيده دارد در اين
درباره عرفـاي بـزرگ مسـيحيت انجـام داده، بيشـترين كمـك را        65مطالعاتي كه دالكروا

هـاي ديگـر    در سه مرحله انجام شده كه اين براي الهام يافتـه  6كند. رسالت پيامبر مي
وجو، سپس تكان روحي  به وجود آمده است. يك دوره آشفتگي، ترديد، تحقيق و جست هم

كننده ناشي از وحي الهي و سپس احساس رها شدگي به خود و برگشت بـه مرتبـه    متحول
شـود. بعـد از    آور به تصوير كشيده مي انساني كه به وسيله برخي عرفا به صورتي بسيار رنج

 6اي كـه در آن پيـامبر   شـود، مرحلـه   اين مرحله مي گزين آن، يك مرحله آرامش جاي
وسيله توبه و ترس از خداوند و ايمان به وحي جديـد، دعـوت بـه     يابد و به جديد آرامش مي

اي اسـت   م، آغاز سومين و آخرين مرحله 622كند. هجرت به مدينه در سال  رستگاري مي

روي زمـين بـر پـا     شود كه بايـد شـهر خـدا را    اي مي رهبر روحاني جامعه 6كه محمد
    66سازد.

توان براي تعميم اين نگاه كلي استفاده كرد. شـواهد   بالشر معتقد است كه از سيره مي
موجود در سيره هر چند كه قابل بحث و مظنون باشند در هر حال واقعيـت را بـه صـورت    

چـه را دربـاره    شود كـه آن  اي عرضه مي كنند. اما قرآن به گونه تصويري مبهم منعكس مي

هاي بسـيار و از طريـق اسـتنتاج و قيـاس تأييـد       زنند، به استناد آيه حدس مي 6يامبرپ
توان يـك   آيد كه مي مصاديقي به دست مي 67هاي قرآن اين ترتيب از ميان آيه  كند. به مي

  68ريزي كرد. بندي را براساس آنها پي طبقه
وانــد در ت م. مصــاديقي را نشــان داد كــه مــي1860پــيش از بالشــر، نولدكــه در ســال 

بندي تنها هدفش، دوباره ساختن قـرآن و   هاي قرآني به كار رود. اين گروه بندي سوره گروه
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بود. او موفق شد نصوص قرآن ن 6يا به كار بردن نص قرآن براي تدوين زندگي محمد
را بر اساس اسلوب سخن، روش نگارش آن و بر طبق موضوعات سياسي و ديني مشـروح  

به گفته بالشر اگر چه اين طرز طبقـه بنـدي و جمـع آوري جديـد     بندي كند.  در قرآن رده
هاي قرآن، بسياري از مطالب و نقاط مبهم و نكات قابل بحث قرآن را روشن نكـرد در   آيه

وسيله نولدكه بنا شده است جالب توجه و استوار است و اين امكان را  كل، ساختماني كه به

نحني در نظر گرفته شـود. وقتـي   منطبق بر يك م 6دهد كه رسالت حضرت محمد مي
كه اين گروه بندي طبق مراحلي تدريجي به وسيله تجربه هاي خيلي نزديك تر بـه زمـان   

هـاي   بندي با رونـد ايـن تجربـه و داده    حال و شناخته شده بررسي شود، مطابقت اين طبقه
   69شود. تاريخ ديني اثبات مي

شر تـالش كـرد بـه دسـته بنـدي      در استمرار كارهاي انجام شده به وسيله نولدكه، بال
او تأكيد دارد كه هدف وي تجسس دگرباره در قـرآن   .هاي قرآن دست يابد جديدي از آيه

نيسـت. بلكـه او بـه     6درباره زندگي خصوصي يا اجتماعي پيامبر براي يافتن اطالعات

، دربـاره  6هايي در قرآن درباره تجربـه مـذهبي پيغمبـر    ها و شاخص دنبال يافتن نشانه
مل و تطور رسالت او و درباره عبور او از مرحله دعوت صلح آميز به يك فعاليـت وسـيع   تكا

بالشـر معتقـد اسـت كـه بايـد بـراي هميشـه از عقيـده          70به عنوان رهبـر جامعـه اسـت.   

صرف نظر كرد؛ زيرا تنها قرآن  6ها و سيره پيامبر ها مبتني بر روايت بندي سوره تقسيم
    71اطميناني باشد.تواند راهنماي قابل  مياست كه 

به عقيده او اگرچه قرآن به جزئيات وقايع و تاريخ حوادث بي اعتنا است، بر عكـس بـه   

سرشار از اطالعات است. چند سوره به خصوص، درباره  6لحاظ زندگاني مذهبي پيامبر
انـد، اطالعـات روشـني در بردارنـد. هـم      ها دريافت شدهشرايطي كه در آن، نخستين وحي

كردنـد ولـي در    هـاي مكـي تأكيـد مـي     مشخصي وجود دارد كـه در سـوره  چنين مضامين 
هـا لحـن    گردند. در برخي از سوره شوند و يا ناپديد مي ميهاي مدني يا در لفافه بيان  سوره
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گيـرد و بـه بحـث،     هاي ديگـر آرام مـي   سخن، شور انگيز و تهديد آميز است ولي در سوره
تعدادي ديگر، قوانين سياسي و حقـوقي نمايـان   شود. باالخره در ميتمثيل و داستان تبديل 

شود. اين تطور به وسيله سبك قرآن  شود. در محتواي وحي ها هم تطوري احساس مي مي
گردد. به  ميكه به طور قابل مالحظه اي تغيير يافته و هم چنين به وسيله زبان قرآن تأييد 

خيلي بسامد دارد امـا وقتـي   ها) در سوره هاي مكي  عنوان نمونه تعبير بني اسرائيل (عبري

گيرنـد،   مـي گردد و جوامع كوچك مدينه طرف خطاب قـرار   مي 6كه مدينه مقر پيغمبر
  72دهد. تعبير بني اسرائيل جاي خود را به كلمه يهود مي

اي از اطالعـات   هنگامي كه عناصر مختلف، مضامين خاص، سبك و زبان به مجموعه
 73سـازد.  مـي ه بندي دوباره سوره ها را ممكـن  تاريخي بر آمده از قرآن ضميمه گردد، طبق

چـه دربـاره    و با آن 6طبقه بندي كه در خطوط كلي با مراحل روحي تبليغ پيامبراسالم
  74تجربيات مذهبي مشابه او در اروپا مطرح است، قابليت انطباق دارد.
هـاي   آيه آن كند كه در بدين ترتيب بالشر، طبقه بندي جديدي از متون قرآن ارائه مي

 »مسـئله محمـد  «بالشر در  75اند. تنظيم شده 6قرآن براساس وقايع مهم زندگي پيامبر
اسـت، شـرح حـال او را نـه بـا       6كه تحقيقي انتقادي درباره زندگي نامه پيامبر اسالم

كند و شهادت  استفاده از اخبار و اطالعات سيره كه فقط بر اساس شواهد قرآني تدوين مي
ها و  اي نو كه موجب ارائه ديدگاه گيرد. شيوه مطالب به كار ميسنت را تنها به منظور تأييد 

  گردد. مي 6آراي پرباري در زمينه سيره پيامبر
  

  نتيجه
يعني قرآن، اطالعـات پراكنـده و مبهمـي     ؛6تنها منبع معاصر پيامبر ،از ديد بالشر

يز اگرچه ن 6الشعاع تفاسير گوناگون قرار دارد. سيره پيامبر دهد كه بيشتر تحت ميارائه 
برانگيـز و درگيـر مشـكلي روشـي      بدون شك، بسيار غني است به واسطه طبيعتش شـبهه 
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است. بنا بـر ايـن، بـه اعتقـاد بالشـر در مجمـوع مسـتنداتي كـه امكـان نگـارش تـاريخ            

را با جزئياتي شامل وقايع نگاري دقيق و پيوسته فراهم سازد، در دست نيسـت   6پيامبر

تسليم نوعي جهل جزئي يـا كلـي    6بل از بعثت پيامبرو بايد به خصوص براي دوران ق
  شد. 

توانـد انجـام دهـد، طـرح      چه يك مـورخ مقيـد بـه علـم تـاريخ مـي       به اين ترتيب آن
هايي پي در پي در ارتباط با اين دوره، يادآوري موقعيتي كه در آن نـداي الهـي بـه     پرسش

منـد   براي نظـام ر مكه، تالش د 6رسيد، توصيف روند رسالت پيامبر6گوش پيامبر 
كردن (چيدمان) رويدادهاي مشهور و سرانجام رها كردن وقايع مبهم و مشكوك است. اگر 

يا نگـارش داسـتاني مواجـه     76خ بخواهد فراتر از آن برود با قديس نگاري(هاژيوگرافي)مور
  77خواهد شد.
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 هـاي ي مربـوط بـه دوره  هـا  هايي كه از آيـه  هاز نمونه سور اي بر قرآن مقدمهبالشر در . 12

رود شـانزده آيـه اول آن بـه     كند كه احتمال مـي  به سوره قلم اشاره مي، اندمتفاوت تشكيل شده
  گردد:به زماني دورتر باز مي 34-17هاي آغاز دعوت در مكه و بقيه به خصوص آيه

(Régis Blachère, Introduction au coran, p. 261). 
13. Blachère, le problème de Mahomet , Ibid.  

14 .إِذا و كُنْت يهِمف تفَأَقَم مالةَ لَهالص فَةٌ فَلْتَقُمطائ منْهم كعم أْخُذُوا ولْي متَهحلوا  فَإِذا أَسدـجس 
  به بعد) 102ي ) آيه4( (نساء ...ورائكُم منْ فَلْيكُونُوا
كند: از آن جملـه   هايي بيان مي ن باره مثالدر اي )p. 233( اي بر قرآنمقدمهبالشر در . 15

وا بگذاريد به من كار آن كس را كـه   "فرمايد:آن جا كه خداوند مي 11) آيه74در سوره مدثر (
معرفـي  ، ترديد وليد بن مغيره را كه از مخالفان صدر اسـالم بـود  ها بي روايت، "تنهايش آفريدم

، دارالمعرفـة ، بيـروت  بيان في تفسير القرآن،جامع ال، محمد بن جرير طبري ابو جعفر( كنندمي
آن كه تـو را دشـمن   "فرمايد: كه مي 3) آيه 108) و يا در سوره كوثر: (96ص ، 29ج، ق1412
االتقان في ، جالل الدين سيوطي( آمده است 6نام چهار تا پنج تن از دشمنان پيامبر، "است

اين وجود بايد يادآور شد كـه ايـن    با. )174-171ص ، 2ج، ق1278، نا قاهره: بي علوم القرآن،
هـاي معـدودي از ايـن     بنابراين با وجـود اخـتالف  . عموميت ندارد، مسئله چنان كه بالشر گفته

تفاسير قرآنـي همـواره روشـنگر بسـياري از مبهمـات بـوده و در تـدوين شـرح حـال          ، دست
 . اندنقش مهمي داشته 6پيامبر

16. Blachère, Ibid, p. 2.  
17. Ibid.  

سـند  ، )40) آيـه  9توبـه (  و ابوبكر در غار ثور(سوره 6يه مربوط به اختفاي پيامبرآ. 18
 . محكمي در رد اين سخن بالشر است

بر  6آثار بسياري كه تاكنون به وسيله محققان مسلمان درباره شرح حال پيامبراسالم. 19
علـي   ك:. (ن به عنوان نمونه، كند خالف گفته بالشر را ثابت مي، اساس قرآن نوشته شده است

 ةسير، محمد عزت دروزه بي تا؛، قم: انصاريان خصائص النبي في القرآن،، افتخاري گلپايگاني
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عيسـي   قـاهرة: مطبعـة   من القرآن و تحليالت و دراسات قرآنيه، صورة مقتبسة: 6الرسول

 ةتفسير موضـوعي قـرآن: سـير   ، مليآعبداهللا جوادي  م؛1963ق/1384، البابي الحلبي و شركاء
 6زندگاني پيـامبر اكـرم  ، عاطف زين سميح؛ 1389، قم: اسراء در قرآن، 6اكرم رسول

پيـامبري و  ، جالل الـدين فارسـي  بي تا؛ ، تهران: انتشارات ذكر، ترجمه علي چراغيدر قرآن، 
حسـن  ؛ ش1362، سسه انجام كتـاب ؤتهران: م انقالب، پيامبري و جهاد، پيامبري و حكومت،

 . تابي، : دارالمعارفهقاهر قرآن الكريم،رسول اهللا في ال، كامل ملطاوي

اطالعـاتي را در اختيـار   ، نويسد: حديث ميحديث  بالشر در توضيح معناي اصطالحي. 20
 6دهد كه به طور شفاهي با يك سلسـله اسـناد بـه يكـي از نزديكـان پيـامبر       ميمحقق قرار 

ن ايشان شنيده يا ديده يا يكي از يارا 6چه را كه او در موقعيتي خاص از پيامبر رسد و آن مي
تفسـير قـرآن يـا    ، تواند در تدوين فقه اسالمي مي، اطالعاتي كه براساس ماهيت آن. كند نقل مي

  (Blachère, Ibid, p.3). به كار آيد 6تدوين سيره پيامبر
جمع آوري احاديث را در حـدود   )p. 2( "اي بر قرآنمقدمه"در اين جا و  بالشر در. 21

بـه   درآستانه قرآن كتاب درشادروان راميار . هشتم ميالدي آورده استاواخر قرن دوم هجري/
پردازد و مستشرقان ديگري چون گلـدزيهر واشـپرنگر را كـه     تفصيل به نقد اين ايده بالشر مي

(راميـار،   داند منصف تر از بالشر مي، اند هتدوين حديث را به اوايل قرن دوم هجري باز گرداند
شـكل گيـري انديشـه جمـع آوري      »مسئله محمـد «جا كه بالشر در  اما از آن )؛12ص ، پيشين

 اول هجـري دانسـته اسـت    /احاديث در قالب يك نوشته پيوسته را در اواخر قرن هفتم ميالدي
(p. 5)  رسد وي ميان تدوين و تصنيف حديث تفاوت قائل بوده است؛ زيرا تدوين؛  ميبه نظر

در نيمـه دوم قـرن    كـه  ها بدون نقد و بررسيثبت و تدوين احاديث در دفتر، يعني گرد آوردن
؛ بن زبير و ابان بن عثمان انجام شد و تصنيف حـديث  ةاول هجري به وسيله كساني چون عرو

. (همـان)  هايي در علوم مختلف در اواخر قرن دوم هجري ها و رساله يعني تأليف مستقل كتاب
جمع وتـدوين  ، هاي خطي اخير باو كت ها البته بايد افزود كه راميار معتقد است به استناد رساله

هـاي مختلـف تكـوين     هدرباره دور. )همان، گردد(راميار ميهاي صدر اسالم باز  حديث به سال
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اسالم (علوم دينـي   :BPرده، طاهري عراقي احمد: (ك. ن حديث و مقايسه آن با نظريه بالشر
هـران: كتابخانـه ملـي    ت، به كوشش زهـره علـوي  ي كنگره،  اسالم در نظام رده بندي كتابخانه

فـؤاد  (ك: . و در بـاره تـاريخ كتابـت حـديث ن    ) 4-3ص، ش1376، جمهوري اسالمي ايـران 
 العامـة، آيـة اهللا العظمـي المرعشـي النجفـي      مكتبـة قـم: نشـر   تاريخ التراث العربـي،  ، سزگين
  ). ق1412

22. Blachère, Ibid, p. 4.  
23. Ibid. 

كند و تالش نويسنده مقالـه هـم بـراي پيـدا      ميبالشر مأخذ اين روايت ابن حنبل را بيان ن
 اي نرسيد. يجهابن حنبل به نت المسندكردن اين سخن در 

24. Ibid.  
25. Blachère, Ibid, p. 5.  
26. Ibid.  

ش در ايران به وسيله حسين مرادي نسب 1382موسي بن عقبه در سال  ةالمغازي/سير. 27
لمغـازي  ا عقبـة، موسي بـن  ر چنين است:مشخصات اين اث. تدوين و چاپ شده است، بازيابي
، قم: منشـورات ذوي القربـي  ، و تحقيق و جمع حسين مرادي نسب دراسةالبي محمد،  يةالنبو

 .  ق1424ش/ 1382

، منابع موجود نشان دهنده اين است كه اثر ابن اسحاق داراي مبتدا(اخبار قبل از اسالم). 28
 بـراي تفصـيل بيشـتر رجـوع شـود بـه:      . استمغازي و تاريخ خلفا تا زمان منصور بوده ، سيره

رسـول  نقد و بررسي منابع نبـوي،  ، "ي كتاب ابن اسحاق هتحقيقي در بار"، عبدالعزيز الدوري
تهــران: ســازمان مطالعــه و تــدوين كتــب علــوم انســاني ، ترجمــه شــهال بختيــاري، جعفريــان

 . 163-160ص ، 1378، ها(سمت) هدانشگا

، بن اسحاق در آن محدوده اثر خود را فراهم كرده استبراي اطالع از چهارچوبي كه ا. 29
ترجمه رفيع الدين اسحاق بـن محمـد    ،6بر سيرت رسول اهللا مقدمه، اصغر مهدوي ك:. ن

  . 47-46ص، 1361، تهران: خوارزمي، همداني(قاضي ابرقوه)
 بـه بيان اجمالي اقوام عاد و ثمود در قرآن آمده است و در اختيار سيره نويسان بـوده و  . 30
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  . ها استناد شده است اين آيه
 پيشـين، ، ك: اصـغر مهـدوي  . براي اطالع بيشتر از نسل هاي سه گانه سيره نويسان ن. 31

  . )14-8ص
 منظور قصه گويان دوره گردي است كه بالشر نفوذ ايشان را در تفسير قصـص قرآنـي  . 32

هجـري)   68(متـوفي  داند و معتقد است داستان هاي آنها اغلب به عبداهللا ابـن عبـاس   مسلم مي
  . شود نسبت داده مي

Blachère,introduction au coran, p. 225-226.  
33. Blachère, le problèm de Mahomet, p. 5-6.  

ص پيشـين،  ، مقايسه كنيد با الدوري. كند مياين زمينه را تأييد  هاي بالشر در هالدوري گفت
165-166.  

كند:  را به صورت ذيل ترجمه مي "  رهو بعض يسوء بعض الناس ذك "بالشر جمله. 34
السيرة ، عبدالملك ابن هشام(. كرد ميمطالبي كه بيان كردن آنها به برخي اشخاص زيان وارد 

، بي تا، بيروت: دارالمعرفه، تحقيق مصطفي السقا و ابراهيم األبياري و عبدالحفيظ شلبي النبوية،
  . 12ص، مقدمه

تلخيص و  ام در سيره ابن اسحاق اعمال شده استتغييراتي كه از طرف ابن هش همان،. 35
بلكه ابن هشام عالوه بر حذف اخباري كه آنها را اضافه  ؛مختصر كردن يا تنها تغيير نبوده است

توضيحات و الحاقاتي بر آن افزوده است كه ايـن توضـيحات و الحاقـات در اصـل     ، دانسته مي
. اصـغر مهـدوي در مقدمـه    ايز اسـت هاي ابن اسحاق مشخص و متم هاز گفت سيرهعربي كتاب 

چه ابن هشام بنا بر گفته خود از كتاب اصلي ابـن اسـحاق حـذف كـرده و      آن، رسول اهللا ةسير
اصـغر  . (بـه تفصـيل آورده اسـت   ، هاي اصلي ابن اسحاق افزوده هچنين مطالبي را كه بر گفت هم

 . )54-49ص پيشين،، مهدوي

 ةإلـى حـديث سـير   ، لالختصار الجهةهذه  على، و تارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل". 36
فيـه   6و تارك بعض ما يذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول اهللا، 6رسول
و ال ، و ال تفسـيرا لـه  ، ء مـن هـذا الكتـاب    و ليس سببا لشي، ء و ال نزل فيه من القرآن شي، ذكر
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، من أهل العلم بالشعر يعرفهـا  و أشعارا ذكرها لم أر أحدا، لما ذكرت من االختصار، شاهدا عليه

و بعض لم يقرّ لنـا البكّـائي   ، و بعض يسوء بعض الناس ذكره، و أشياء بعضها يشنع الحديث به
، (ابـن هشـام    و العلم به، له الروايةو مستقص إن شاء اهللا تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ ، بروايته
  . )پيشين

37. Blachère, Ibid, p. 7.  
38. Ibid.  
39. Ibid.  
40. Ibid.  
41. Blachère, Ibid, p. 8.  
42. Ibid.  
43. Ibid.  
44. Blachère, Ibid, p. 7.  
45. Ibid.  
46. Blachère, Ibid, p. 10-11.  

به عنوان منبعي براي تدوين  قرآنهاي بالشر درباره ناكافي بودن بخش زيادي از ديدگاه
هاي قرآني مبتني بر همين نظريه  ارهو عدم اعتماد به تفاسير براي فهم اش 6شرح حال پيامبر

چه را  آن "كند كه او اين در حالي است كه ابن هشام در ابتداي اين جمله اشاره مي. او است
اي كه بالشر هيچ  هنكت. از اثر ابن اسحاق حذف كرده است "ذكري از پيامبر در آن نبوده 

از ، كندي كه فرضيه وي را تأييد ميهاي كند و يا به دليل توجه زياد به قسمت اي به آن نمياشاره
ابن هشام حاوي اطالعات بسياري  سيرهآن غافل شده است؛ تأييدي بر اين مطلب آن است كه 

در دوران پيش از بعثت است و در قرآن سخني از آن به ميان نيامده  6درباره زندگي پيامبر
  . است

47. Blachère, Ibid , p. 11.  
48. Ibid.  

49. ألَم نَشْرَح لَك كرد1«ص« نا وضَعو نْكع كري »2«وِزالَّذ أَنْقَض رَك94(انشـراح (  ظَه (
 . )3 -1هاي  آيه

؛ از رويدادهاي شگفت تاريخ و يكي از وقايعي كه گفته 301ص پيشين،، ابن هشام. 50
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اين ماجرا در . جريان شق صدر است، رخ داده 6شود در حيات رسول گرامي اسالم مي
كه گويا در سنين  هاي مختلف حديث و تفسير به صورت، تاريخ ،هاي سيره ر كتاببيشت

رسد قصه به نظر مي. روايت شده است، هاي گوناگون اتفاق افتاده ها و مكان زمان، متفاوت
از پندار  6گويان و نقّاالن در پروراندن اين قصه در زمينه عصمت و پاكي پيامبر اسالم

هاي ها و افسانه شايد هم تحت تأثير داستان. اند متأثر بوده يسيمسيحيان درباره مريم و ع
ك: سيد ابراهيم . ن(اند باستاني و حتي جاهلي قرار گرفته و اين داستان را ساخته و پرداخته

آذر و دي  آئينه پژوهش،دو ماهنامه ، »نقد آثار سيره نويسان در داستان شق صدر«، سيد علوي
 . )10شماره ، ش1370

51. Ibid.  
52. Blachère, Ibid, p. 12.  

53 .سبع لَّي وأَنْ »1«تَو همي  جاء2«الْـأَع« مـا  و  رِيكـدي  لَّـهزَّكَّـي  لَع3«ي« ـذَّكَّرُ  أَوي  ـهفَتَنْفَع 
ـ  و »7«يزَّكَّـي  أَالَّ علَيك ما و »6«تَصدي لَه فَأَنْت »5«استَغْني منِ أَما »4«الذِّكْري ـنْ  اأَمم  كجـاء 
  . )10-1هاي ) آيه80(عبس ( .تَلَهي عنْه فَأَنْت »9«يخْشي هو و »8«يسعي

داللت روشنى بر اين كه ، هاي مورد بحث ؛ در آيه33ص، 30ج پيشين،، ك: طبري. ن. 54
آمده كه اين   در روايتى از امام صادق. وجود ندارد، بوده است 6پيامبر، شخص عبوس

بود و به هنگام ورود  6مردى از بنى اميه نازل شده است كه در محضر پيامبر أنها در ش آيه
 مجمع البيان، طبرسي فضل بن حسن ك:. (ن. چهره درهم كشيد و روى برگرداند، ابن مكتوم

، 10ج، ش1372، تهران: انتشارات ناصر خسرو، محمد جواد بالغى تحقيق ، فى تفسير القرآن
بالشر آن را ، ن روايت در بيشتر منابع اهل سنت بيان شده استاما از آن جا كه اي )644ص
  . پذيرد مي

55. Ibid.  
56. Ibid.  

قوت و صحت برخوردار نيست؛ زيرا مناسك حج تداوم ، اين تعبير بالشر از دقت الزم. 57
. پرچم دار يگانه پرستي با بناي كعبه در مكـه بنيـاد نهـاد    عبادتي توحيدي است كه ابراهيم
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مطـابق   6ادت بعدها با سنت هاي شرك آلود عربي و غير عربي در آميخت اما پيامبراين عب

 آن را از آثار شرك آلـود ، در سال دهم هجرت حجة الوداع)در 38-26هاي  ) آيه22آيات حج (
 )122-105ص، 17ج  پيشين،، ؛ طبري602ص، 2ج  پيشين،، (ابن هشام. است پيراسته

58. Ibid.  
، ك: محمد بن جرير طبري. را در سال اول هجري (ن 6مبرهاي هجرت پيا روايت. 59

، 2ج ، م1987، بيروت: دارالتراث، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم تاريخ األمم و الملوك،
، 3ج همان،، ك: طبري. كنند (ن ) و وفات ايشان را در سال يازدهم هجري بيان مي388ص
بيروت: دارالكتب ، بدالقادرعطاتحقيق محمد ع الطبقات الكبري،، بن سعد محمد ؛200ص

 . )209ص، 2ج، م1410/1990، العلمية

60. Blachère, Ibid, p. 14-15.  
61 .فَقَد لَبِثْت يكُمراً فمنْ عم هللُونَ فَال أَ قَبق16) آيه 10(يونس ( .تَع( . 

 . 236-235ص، 2ج پيشين،، ابن سعد. 62

63. Blachère, Ibid, p. 15.  
64. Ibid.  

65. Henri Delacroix 1937-1873( فيلسوف و روانشناس فرانسوي( .  
66. Blachère, Ibid, p. 16.  

ها برخوردار است و پراكندگي ظاهري برخـي   قرآن كريم از تناسب و پيوستگي در آيه. 67
در  .نتيجه ناديده گرفتن سبك و اسلوب ويژه قرآن است، كنند ها كه مستشرقان مطرح مي از آيه
 عدم تفكيك نظام گفتاري، اند هاي قرآن از آن غافل شده ه مستشرقان در ارزيابي آيهآن چ، واقع

تهـران: انتشـارات    ذهن و زبان حـافظ، ، مشاهيبهاء الدين خرّ. ك. (ن. از نظام نوشتاري است
  . )53-41ص، 1374، معين

68. Ibid.  
69. Blachère, Ibid, p. 16-17.  

بنـدي دربـاره    هدكه و همكاران او در زمينـه طبقـ  بيان اين نكته ضروري است كه تالش نول
براي مستشرقان از اهميت بااليي برخوردار بوده است و نقش زيـادي در فهـم   ، هاي قرآن هسور

بنـا بـر   . اما اين امر در ميان مسلمانان داراي تاريخي ديرينه بوده است، است هاروپا از قرآن داشت
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قرآني بوده است كه بر اسـاس ترتيـب   ، داراي علي ابن ابيطالب، نويسد آن چه ابن نديم مي

، ك: [ابـن] النـديم  . ن. (تنظيم گرديـده بـود  »] علي مرّ الزمان« [به تعبير ابن نديم ها هنزول سور
)؛ الزم به تـذكر اسـت كـه    30ص، 1350، االسدي مكتبةطهران: ، تحقيق رضا تجدد الفهرست،

، النـديم ([ابـن]   از قلـم انداختـه اسـت   را » علـي مـرّ الزمـان   «عبارت  الفهرست مترجم فارسي
  . )47ص ، 1346، تهران: چاپخانه بانك بازرگاني ايران، رضا تجدد. ترجمه م الفهرست،

70. Blachère, introduction au coran, p. 254.  
71. Ibid, p. 252.  
72. Ibid, p. 255.  
73. Ibid, p. 256.  
74. Ibid, p. 263.  

  . كند ر از اين عرفا اشاره ميبالشر در حاشيه به نام دو نف
75. Ibid, Le coran, Traduction critique selon un essai de 

reclassement des sourate, Paris, G-P. Maisonneuve, 1949-1950.  
 6آورد كه اگر پيـامبر   اي را پديد مي هبندي مجموع هكند كه اين طبق بالشر اقرار مي البته

آن قـرآن بـا ايـن    ، بود تا قرآني كامل به ترتيب نـزول فـراهم آيـد    در زمان حيات خود فرموده
بـه   )؛Blachère, introduction au coran, p. 287داشـت ( مجموعه تفاوت فاحش مي

توان دريافت كه نتايج كار او با مسلّمات فراواني در  ميعالوه با اندك تأملي در پژوهش بالشر 
هـاي بسـياري را مشـاهده     هسـور ، و آهنگ سـخن از جهت سبك ، به عنوان نمونه. تضاد است

بندي او از سور مكي هماهنگ و سـازگار هسـتند و بـه     هگانه طبق هكنيم كه با تمام مراحل س مي
را  هـايي  هبينيم او سور ميچنين از جهت موضوع و محتوا  هم. لحاظ منطقي قابل تفكيك نيستند

در  .دهد نخست دوران وحي جاي ميدر مرحله ، كند ميهاي هستي  هكه بحث از قيامت و پديد
شوند كه تكرار  هايي مطرح مي هاي متعدد ديگري در همان دوران در قالب آيه حالي كه موضوع

ولي او هـيچ سـخني از   ، هاي مربوط به رستاخيز نيست آن مباحث در همان مرحله كمتر از آيه
ات خاورشناسـان در  نقـد و بررسـي تحقيقـ   "، (محمد جـواد اسـكندرلو   .آورد آنها به ميان نمي

)؛ 117-116ص ، 15شـماره  ، 1384پـاييز   طلـوع، ، ")2تاريخ گذاري آيات و سور قرآن( هزمين
درباره ميزان اعتبار شاخص هاي سبك شناختي مورد استفاده بالشر در تاريخ گـذاري قـرآن و   
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هاي نقد و بررسي شاخص"نقد و بررسي تحقيقات او در اين زمينه مراجعه كنيد به پايان نامه 

پايان نامـه كارشناسـي   ، صغري لك زايي ،"تاريخ گذاري قرآن سبك شناختي بالشر در زمينه
   .)1391بهمن ، دانشكده علوم قرآن و حديث قم: دانشگاه قم، ارشد

76 .hagiographie  به مفهوم علم و كتاب درباره چيزهاي مقدس و يا نوشته درباره اوليا
  . )1367، تهران: صفي عليشاه فارسي،-هفرهنگ فرانس، سعيد نفيسي(و مقدسين 

77. Blachère, le problème de Mahomet, p. 17-18.  


