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 مقدمه

قبار  هدب ت ربارنو سونببی بب        های اسالمی در شبه   گیری حکومتبا ورود اسالم و شکل

قار  و سقش و  گبتردگی سرزمین شه  گبترد  و متدوع در انن سرزمین آغاز گردن .صورت 

مببتقل   اسالمی داشتت بررسی  رأثیر بزرگی ک  در رکونن و رش  ببیاری از وجو  فرهدگ

افبزو  ببر انجباد     قبار   کد . ورود اسالم ب  شه  سگاری در انن سرزمین را انجاب می رارنو

 از  نکبی  .ت موجب  روبو ت  عیبر فرهدگبی سیبز ببود      فضای سبونن سیاسبی و اجتعبا ی   

پب  از  و سیر  سگباری   اسالمی سگاری سدت رارنو روو تت انجاد های انن جلو  ررنن مهم

های حکومتی مبلعا  در انن سرزمین بزرگ بود ک   ظهور و ر اوم حضور دولتها و سلبل 

کبرد. گببتردگی و    ب مبی ها و رهیین حضور و فعالیت آسها را انجا سگارش رارنو انن دولت

جبا گبرد    رر از آ  است ک  بتوا  هع  آسهبا را در نب    های رارنخیت فراوا  سوشت  گوساگوسی

هبا و ادبیبات    های سیاسیت سوشبت   شعاری سالسیر  رسول و خلفای اسالمیت آورد. ج ا از 

 تهبای  رفباسی   ت سوشبت  سبیر   آثبار شبعری   ؛ ماسدب : غیرسیاسی از اسواع مختلف وجود دارد

هانی بب    سام  های جغرافیانیت زس گی های  عومیت روانت ت مکتوبات و رسال سیر  لفوظاتم

 و لعبی   هبانی  هات و کلیاری دربار  دنبنت رسبال    ها(ت رذکر  قلم خود اشخاص )اروبیوگرافی

 دوا  فراند ی مدبجم و قاببل ماالعب ت    هد  را ب   قار سگاری در شه  رارنو 1.. .ها و. ررجع 

هبای   سببهت بب  دنگبر سبرزمین     تقبار   سگاری در شه  گیری کرد. رارنو م پی7بان  از س   

های ربارنخی و فرهدگبی و   ضرورت : واملی چو  تمتأخررر است. در انن  رص  تاسالمی

هبا و  سیاسیت جلب رضای حاکعبا  و حامیبا  نبا روجیب  اس نشب  مشبیت الهبیت هب          

 .های مورخا  بود  است گیز اس

                                              

 .23گ22ص، تاریخ نویسی فارسی در هند و پاکستانآفتاب، اصغر  .1
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ار  هد  ب  زبا  فارسبی صبورت   ق سگاری در شه  ببیاری از روقیقاری ک  در مورد سیر 

روا   رو و دارای سواقص مهعی است. از جعل  آسها می های ببیار ج ی روب گرفت ت با آسیب

 1روجهی نا   م روج  ب  مدابع اردو در انن زمید  اشار  کرد. ب  کم

شود: مرحل  اوّلت از قبر  هفبتم   قار  هد ت ب  س  مرحل  رقبیم می ی در شه سگار سیر 

سگاری سر سی  احع  خا   های سهوی آغاز ش   و در دور  سیر سونبی میالدی با میالدسام 

م( ربا اسبتقالل   1818م( اسجام نافت  است. مرحل  دومت بین دور  سبر سبی  احعب  )   1181)

شود و را  م( آغاز می1897مرحل  سومت از استقالل پاکبتا  )م( قرار دارد و 1897پاکبتا  )

در انن دور ت  2ناب  ک  مرحل  سومت از دو مرحل  پیشین اهعیت بیشتری دارد. امروز ادام  می

سو بررسی  های ج ن  وهای گوساگو  حیات مهارک پیامهر با روشبر ک  ادوار قهلیت جده 

هانی با موضو ات مبتقل ب  گو  سیر  پیامهرت کتابش   است. در ستیج ت دربار  ابعاد گوسا

سبا رت مقبدنت    هبای: سب    در سقبش  اکرم دوا  مثالت رسولب  1سگارش درآم   است؛

شود و  ائل  و زس گی خاسوادگی پیامهرت  کدد   معیشت جامع  بررسی میشوهرت معلم و ادار 

 یت زسبب گاسی سیاسببی مکتوببباتت خاهبباتت مکالعبباتت سببفرهای پیببامهرت رواببب  سببفارر  

 هببای اجتعببا یت معیشببتی و... سیببز بببا دقببت مببورد م اقبب  و ماالعبب  قببرار  انشببا ت جدهبب 

  9گرفت  است.

شبعاری   قار  هد  ب  دلیل وسعتت گبتردگی و جاذب ت زبا  اردو از امکاسات ببی  در شه 

مهاحب    هبا و اسب . دور   قلم از امکاسات آ  بهر  کبافی ببرد    مد  گردن   است ک  اهل بهر 

طور ج اگاس  قابل روج  هبتد  ک  شامل مواردی از جعلب    قار  هد ت ب  سونبی در شه  سیر 

                                              

 .23گ11، صم2338تا  1893ق/ 1023تا  1033اردو کتابیات سیره . محمد عارف گهانچی، 1

 .2، صبیسوین صدی مین اردو سیرت نگاریزیزالرحمن، ع. سید 2

 .112گ111، صمحاضرات سیرتمحمود احمد غازی،  .2

 .13گ21، صسیرت نبویاهلل مهدی،  . رزق0
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شبود. انبن مضبامینت از     اسب ت مبی   ش    قار  سوشت  ک  در شه  ای سونبی کتب سیر  فهرست

 1ش   در آ  دور  سیز هبتد . های چاپ طرفی دنگرت شامل معرفی و بررسی کتاب

 حقیق بیان مسئله و سؤال ت

از رهگبذر و مببیر   شود. در واقبعت مببلعاسا     سگاری آغاز می سگاری اسالمیت با سیر  رارنو

ای در  جهتت سبیر ت بازرباب گببترد      از انن 2شوس . سگاری اسالمی وارد می سیر ت ب  رارنو

سگباری اسبالمی ربأثیر جب ی و مب ثر       کد  و ببر ربارنو    لم ح ن  و رارنو اسالم پی ا می

در میا  مبلعاسا  موجب ش   اسبت   جانگا  مهم سیر  و سدّت پیامهر اکرم 1گذارد. می

  9سگاری هعوار  در میا  مبلعاسا  ادام  ناب . را سیر 

قار  هد ت از رراجم شروع ش   است؛ نعدی انبن   سگاری در شه  سونب : سیر حعی اهلل می

 هبانی را کب  بب      اس ؛ بلکب  در ابتب ا کتباب    سگاری کتاب مبتقل س اشت  مداق  دربار  سیر 

هبای   اسب . انبن کتباب    های  ربی و فارسی سگاشت  ش   بودس ت ب  زبا  اردو برگرداس  زبا 

های زبا   بودس . انن بخشت با رأخیر ب  متن« هامیالدسام »مدظومت دارای بخشی با  دوا  

اردو را  نافت  است. در زبا  اردوت کتب سبیر  مدظبوم مرببوه بب  قبر  نبازدهم هجبری        

شود؛ ولی بیشتر کتب سیر  سثرت از ابت ای قر  سیزدهم هجری ب  انبن طبر  ربألیف     می

هات ن  وضع ق نعی روا  درنافت ک  در بین انن کتاب بیداس ت می با سگاهی بارن  5اس . ش  

رصاسیف وجود دارد ک  حاکی و مأخوذ از زبا   ربی و فارسی است و از آ  متو ت ب  انبن  
                                              

1. Khan, Wahid al-Din, Sirah e Rasool, p91, Dar Al-Tazekir, Lahore, 1984. 

 .120، ص1، جنویسی فارسی در هند و پاکستان تاریخآفتاب، اصغر  .2

3. Harbans Mukhia, Historians and historiography during the reign of Akbar, 

p60. New Delhi,1976. 
 .93ص ، شناسان غرب شرفاسمم، پیامبر اسمم و طرز فکر . عبدالقادر جیمنی، 0

5. Zaki, Mohammad, ijaz o sirah,  p50, Bacon publishers, Aligarh, India. 

1993. 
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ها را  نافت  است. الهت  در انن بینت چد  سعوس  ق نعی سیز وجود دارد ک  انن مقول  را  ررجع 

 1کد . خوبی شرح و بیا  می  ربیت فارسی و هد یِ آ  وقتت ب در زبا  مشترک 

قار   سگاری در شه  های سیر  انن جبتارت در پی پاسو ب  انن س ال مهم است ک  روش

 هانی ش   است؟ میالدی دچار چ  روو ت و دگرگوسی 22و 18هد ت در قر  

 اهداف تحقیق

هبای   قار  هد  در قبر   ری در شه سگا ه   روقیر حاضرت رهیین رغییرات و روو ت سیر 

ک  بان ت مورد ارزنبابی   سگاری در دور  مورد سظرت چدا  میالدی است. روو ت سیر 22ب18

ای ک  در انن بباب صبورت پذنرفتب ت از جامعیبت درخبور       قرار سگرفت  و روقیقات پراکد 

رو نباری کدب .   ِ سگاری در دور  پیش روجهی برخوردار سیبت را ب  فهم رغییر و روول سیر 

ربوا  سیباز و    قار  هدب  را مبی   سگاری در شه  پ ت ضرورت و شداخت چگوسگی روول سیر 

هبای اسبتععار داخلبی و خبارجیت     کرد  سقش  ه   اصلی پژوهش برشعرد و با مشخص

  بتوا  گامی م ثر در جهت شداخت موضوع مورد روقیر برداشت.

قار  هد  است  دو قر  اخیر در شه سگاری در  انن جبتارت در پی شداخت روو ت سیر 

هبای  را از انن را ت بتواس  ب   وامل م ثر بر انن رغییرات و روبو ت پبی بَبرود و سیبز روش    

رواس  پان  روقیقات رولیلبی از   سگاری را شداسانی سعان . از طرفی دنگرت می گوساگو  سیر

ای م ر  ب ل شود و دنگر  ع قار  در گذر از جامع  سدّتی ب  جام سگاری مبلعاسا  شه  سیر 

هبای دندبی و ربارنخی    آسک  سشا  ده  ک  رع   غربیِ حاکم بر جها ت چگوس  بر اس نش 

 مبلعاسا  رأثیر گذاشت  است.

شود ک  مبلعاسا  امروزی برای بازنابی هونبت  اهعیت انن پژوهشت از آسجا آشکار می

آ  کبرنم سیازمد سب  و انبن مهبمت     دندی خودت ب  شداخت  عیر از سیر  سهوی در کدار قبر 

                                              
1. Rahman, Sayyed Aziz, Historgrapy of prophet in Twentieth century, p120, 

fikr o nazar, Islamabad, 1988. 
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سگباری در دور  معاصبر و   پذنر سیببتت مگبر ببا شبداخت دقیبر از روبو ت سبیر         امکا 

های گوساگو  از سیر  سهوی ک  گا  معکن اسبت  گیری بانبت  و  لعی در برابر فهم موضع

ر گردد را ا تها بررسی انن موضوعت سهب میبا روح و حقیقت بعثت سهوی در رعارض باش . 

هبای موجبود در احادنب      رارنخی مدابع سیر ت و هعچدین ارائ  رفبیری ج ن  از پیچی گی

  مربوه ب  سیر  آ  حضرتت بازسعانی شود.

 روش تحقیق 

هبای   ببا  ابف بب  کتباب     انن پژوهشت با روش روصیفی ب رولیلی صورت گرفت  اسبت.  

ساگزنر  ک  دربار  سیر  سهوی سگاشت  ش   استت برای سیل ب  اه ا  انن جبتارت ب  متع دی

های انن حوز ت ب  لواظ ا تهبارت  بان  دست ب  گزندش مدابع زد. از طر  دنگرت هع  کتاب

سگاری شداسبانی   در ن  ساح سیبتد . بدابراننت ابت ا بانبت  است ک  روش اصلی در سیر 

ها استخاب شود. پ  از انن مهمت بر اساس ها در انن روشسوشت ررنن  گردد و س  ت مهم

ی ردآوربدب ی خواهب  شب . شبیو  گب      بد ی و طهق  هعین مدابعت روش سگارش سیر ت دست 

سگباری اسبالمیت سگارسب   را ببر آ       اطال اتت ب   لت دامد  گبترد  مدابع سیر  در رارنو

ربرنن مدبابع    ن پژوهش بر اسباس اصبلی  کار گیرد ک  ان داشت  است را شیو  گزندشی را ب 

و صورت پذنرد. از انن سوت ماالب انن جبتار  قار  ب سگاشت  شود  مربوه ب  سیر  ب در شه  

هبای   زمیدب   در دو بخش ردظیم شب   اسبت؛ در بخبش سخببتت گبزارش مختصبری از      

سگباری در   هبای سبیر   قار  ارائ  خواه  ش  و در بخش دومت بب  روش  سونبی در شه  سیر 

 میالدی پرداخت  خواه  ش .  22و  18قار  با رأکی  بر قر   شه 

 پیشینه پژوهش 

. در ابت ا بان  ب  انن گزار  اشار  کرد ک  پیش از انن جبتارت هیچ پژوهشی در انن زمید  1

ب  زبا  فارسی صورت سگرفت  است و ردها چد  اثر ب  زبا  اردو ب  رشبت  رورنبر درآمب      

بب  قلبم    قار  هد  سگاری در شه  های سیر رجوا روا  ب  کتاب  می است ک  از جعل  آسها
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روست و حوادث مو ود موع  شکیل ص نقی اشار  کرد. انن کتابت با سواقص زنادی روب 

گیرد؛ اما پژوهش حاضرت مشتعل بر دو قر  است و روقیقی جامع است ک   زما  را دربرمی

سعی ش   است ک  سواقص آ  برطر  شبود   های ج ن ت باروج  ب  روقیقات متدوع و نافت 

 های آ  اضاف  گردد. آم  ب  داد  و ماالب روز

سگباری در   سقب  سبیر   روا  ب  آ  اشار  کردت  . روقیر دنگری ک  در انن موضوع می2

( است. انن جبتارت سق  مو سبا ادرنب    buttبت )   حافظ موع  ناسینسوشت قار  هد  شه 

رألیف مو سا شبهلی سععباسی وارد کبرد  اسبت و      سیرت الدهیکاس هلوی است ک  بر کتاب 

گوس  ستیج   ی قرار داد  است. انن جبتارت در استها اننبررس موردت مقال  سق  ادرن  را م لف

 .بتیسگیرد ک  سق  واردش   بر کتاب مذکورت با د نل گوساگو  درست  می

ه الکهیر موبن سیز کوشبش  ب  قلم دکتر  « قار  سگاری شعری در شه  سیر ». مقال  1

دارد ک  ابتب ا شبا را     رود. مقال  مذکورت بیا  می دنگری در باب انن موضوع ب  شعار می

اس  و در مرحل  بع ت چگوسب  در زببا  فارسبی سیبز      هد  چگوس  در زبا   ربی سیر  سگاشت 

نابب  و بعب  از آ ت در    . انن سدّتت س   ب  زبا  اردو استقبال مبی  شود یمسگاری رانج  سیر 

ت انن روس  را با شرح و رفصیل و مببتد  بیبا    م لفناب  ک   های مولی گبترش می زبا 

 .کد  یم

 قاره هند نگاری در شبه های سیرهزمینه

شود و پ  از پشت سرگذاشتن  قار  هد ت از قر  هفتم میالدی آغاز می سگاری در شه  سیر 

قار  هد ت ب  چد   سگاری در شه  سیر  1ناب . روز ادام  میمراحل گوساگو ت ب  شکلی پونا را ام

 2شود: دور  رقبیم می

                                              

 .13. محمد اکبر وارثی، میمد شریف اکبر، ص1

 .22، صبیگمرنامه ادراکی بیگمری، .2
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 احع  خا  ماس .  یها ک  را سر س دور  مولودسام . 1

 شود. احع  خا  شروع می  یاز سر س تقار  هد  در شه  ر یدور  س ننا .2

 شود. پاکبتا  شروع می امیبع  از ق  تدور ننا .1

در  1هبا شبروع شب   اسبت.     قار  هد ت از ررجع  سگاری در شه  سیر  سونب :حعی اهلل می

ک  انن گزار ت ب ا  معداسبت   2ها وجود داشتد های مدظوم و میالدسام قار ت فق  کتاب شه 

 شبوس  ربا    هبای مببتقلی س اشبتد . پب ت ببرآ  مبی      سگاری کتاب قار  دربار  سیر  ک  شه 

سی ب  رشت  رورنر درآم   بودس ت بب  زببا  اردو   های  ربی و فارهانی را ک  در زبا کتاب

هبای دنگبر    های سیر ت با رأخیر ب  کتباب ررجع  کدد ؛ ولی در سیر اررقات سثر اردوی کتاب

 1اس . اضاف  ش  

 اسب ؛ نعدبی    م( قبرار گرفتب   1181دور  دومت روت رأثیر رفکبر سبر سبی  احعب  خبا  )     

  9ش   است. سوشت هانی ک  در ا تراض مبیویا  بر معیار  قل کتاب

هانی هبتد  ک  شخصبیت آ  حضبرت و رفتبار انشبا  را     دور  سومت مربوه ب  کتاب

هبانی  جز انبنت کتباب   5شود.هم گفت  می« سونبیرهصر »کدد . ب  اندها باوضوح بیا  می

طور جزئی نا کلیت در بیا  سبیر    وجود دارس  ک  از اسگلیبی ب  اردو ررجع  ش   است و ب 

 بودس . مدظور از انبن کبارت آ  ببود کب  بب  مبردم سشبا  ب هدب ت هعب            اسالمپیامهر 

هانی وجبود دارسب  کب  روبت ربأثیر      سیبتد  و نا کتاب ها مخالف شخصیت پیامهراسگلیبی

                                              

 .12، صجامعه، ماهنامه «حکومت )قسط اول( یکائنات ک سرورِ» داهلل،یحممحمد  .1

 .122ص ،نویسی فارسی در هند و پاکستانتذکره نقوی،علیرضا  .2

 .29گ20، صسیره نبویه پر محمد حمیداهلل کی نظر. ثمینه سعدیه، 2

 . همان.0

 . همان.1



 121   1041 نود، تابستانو سوم، شماره  یستسال ب             

های مبتشرقا   ها سهود  است  و از سوی دنگرت سشا  ب هد  ک  ا تراضرفکرات اسگلیبی

 1درست سیبت.گذار اسالمت  دربار  اسالم و بدیا 

 قاره هند نگاری در شبه های سیره روش

مدوصبر   یسگبار  ونو ربار  ونرارقار ت ب   سگاری در شه  های سیر  شانا  ذکر است ک  کتاب

را  رارنو پیامهر )سیر ( یا است.     ش   یداد  م تیب  آ  اهع یبود  ک  در رع   اسالم

از  تاما در هبر حبال  ؛ سوشتد  یفتوحات مها و  ثهت جدگ یبرا یا و     یتآموز  هرت یبرا

و  نیترا ب  روش روا سیر  یا .    کردس  یاستفاد  مسیر  سوشتن  یمتفاوت برا نیها روش

 .اس  سگاشت گوساگو  های  ب  روش یا    

 روایی . روش1

ببا در  اسبداد    تروانات مختلف دربار  نب  حادثب  و واقعب  ربارنخی     تدر روش روانی

از هعا  اوانل رارنو اسالم  تسگاری سیر شود. روش روانی  آورد  می و سیر  رارنو کتاب در

سگبارا  روانبات    ربارنو  تخواستد  سیر  و احکام پیامهر را بدونبد  آغاز گردن . زماسی ک  می

ونبا  و  ار تب و  آسک  در آ  دخل و رصرفی داشت  باشد . بدابرانن ؛دس سعومختلف را ضه  

شوس  ک  رواناری متداسبب ببا موضبوع     لین مورخا   صر اسالمی موبوب میاوّ تخهرا م

  .مورد بو  گرد آورس

از کیفیت ارصال احادن  ب  پیامهر  شود؛ روشی ک  سگاریت با روش روانی آغاز می سیر 

 و از لوباظ کیفیبت سبد      (سب ؟ ا ک  آنا ضاب  و  بادل )ت احوال روات اسالم و امامت از جه

2کد  گو میو ک  آنا متصل است نا مدقاع؟( و غیراندها گفت)
ک  در ابت ا در پیش گرفت  ش   

                                              

 . همان.1

، 1، جمجمگ  البحگرین  ، طریحی فخرالدین ؛201، ص2، جالمصباح المنیر، فیومی محمد بن احمد .2

 .188گ189ص

http://benyaminfazli.rozblog.com/cat/16
http://benyaminfazli.rozblog.com/cat/16
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ها. در انن روشت واقعیات سیر  ج اگاس  ببا سبد     ها نا سرن و نا روشی است ب  سام مغازی

شود. در انن شیو ت دنگر  ضرورت ذکر می روانت با ذکر راوی ب گردد و در آ ت سد   ارائ  می

  1خصوصیاتِ روش روانی هم وجود دارد.

شب   باشب ت    راوی سقل 12طرنر نا از  12اگر ن  واقع  نا قبعت مختصری از آ ت ب  

شود. انن روشت از هعا  ابت ا ببیار رانج ش ؛ امبا   با هعا  ررریب و روضیح کامل ذکر می

داسببتد ؛ چب  اندکب      سونبیت زناد مفیب  سعبی   ونژ  برای سیر   ت انن روش را ب در آ  زما

گوس  ک  در اسداد آمب     ها انن روش را ب  روش رارنخی ره نل کرد  بودس . آ سون  سیر 

ق(ت اوّلین فردی است ک  انن روش را اختیار کرد را رعام رفصیالت 89)زبیر بن عروةاستت 

جا )اوّلت اسداد و روانت هبر مبورد و سب  ت روضبیح      ب و ن ن  واقع  را ب  صورت مرر

اسببواق  اش در آثببار: ابببن مفصببل( بیببا  کدبب . بعبب ها هعببین روشت در شببکل پیشببرفت 

ق( وغیبر   191 قهب  )  بن ق( و موسی121ب797ق(ت واق ی )111هشام ) ق(ت ابن767ب729)

 عر واق ی  بن آثار موع شود. بعضی از مو ثا ت دربار  بعضی از سیر  ائع ت ماسد   دن   می

همت دوری  اس . دلیل آ  ق( ش ن اً استقاد سعود 767ب729اسواق ) بن ق( و موع 121ب797)

 2از روش مورخاس  مو ثا  سیر  ائع  است.

قار  هد ت خودت موضبوع روقیقبی    ش   با انن روش در شه  های سوشت  برشعرد  کتاب

  قار ت ب  هعین روش سوشت  های سیر  در شه  بدرص  کتا 82ج اگاس  است. خالص  اندک  

 الدهیبین  سبیرت خبارم   1ال نن شبکیلت  اثر شا  مصهاح سیرت احع  مجتهیاس .  ش  

                                              
1. Parray, Tauseef Ahmad, Focusing Socio-Political Reforms of the Prophet 

(PBUH). An Appraisal of Yasin Mazhar Siddiqui's Sirah.  

Works, Quarterly Insights, Vol. 2, Issues 2-3, pp. 280, 281, Dawah 

Academy, IIU, Islamabad, 1997. 
 .23ص ،1، جشناسی حدیثنصیری، . علی 2

 م.1899ترز، اعجاز پرن یدکلکته،  ،سیرا همد مجتبیشاه،  لیشک نیالد مصباح. ر.ک: 2
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حیبات رسبول   ربألیف موعب  رفیبر دوگبرت     ا مبین  1سوشت  حکیم موعود احع  ظفرت

ربوا  جبزو    ب  قلم سعبیم صب نقی را هبم مبی     موبنِ اسباسیتو  2اثر خال  مبعودامّی

هبا و شبران  قهبل از     ها با ارفاق انن کتاب 1های مهم و سعاند   هعین روش داسبت. کتاب

شبوس  و در آسهبا شبران  او برابت شبران  جغرافیبانی        شبروع مبی   رول  و بعثت پیبامهر 

شود. سب  ت   می  و شران  مذههی و اجتعا ی آ  زما  و اقوام جها  سیز بیا  العرر جزیرة

و اسبو  حببد    های اخالقی حضرت موع  شود و جده  ررریب بیا  می حوادث سیر  ب 

قبار  هبم    های سبیر  معبرو  شبه     گردد. شانا  ذکر است ک  کتاب انشا  سیز  رض  می

  9دربرگیرس   هعین روش روانی هبتد .

ربألیف موعب  ادرنب     سبیر  مصبافی  ررنن کتاب از لواظ رقب م ربارنخیت    مهم

م در کراچی چباپ شب   اسبت؛ مبثالً     1812ق/1152کاس هلوی است. انن کتابت در سال 

                                              

 م.1899، قاتیتخل، الهور، النبیینخاتم  رتیس ،ظفر محمود احمدر.ک:  .1

 م.2330 ،ریار التذک، الهور، دیرسول امّ اتیحمسعود، ر.ک: خالد  .2

 و سرگذشت، گزارش و ترجمه احوال حال، حسب حال،  نامه یا بیوگرافی که به آن شرح زندگی .2

هگایی   هایی است کگه در آنهگا رویگدادهای زنگدگی شخصگیت      شامل نوشته ،اند تذکره حال نیز گفته

هایی نظیر سرگذشت  کتاب. دین و دانش و بزرگان ادب و سیاست شرح داده شده است مشاهیر از

 یگا شگرح وقگای  زنگدگی      و اردشگهرت د  «قصگ  انبیگا   » پیامبران کگه برخگی از آنگان بگه نگام     

تمگدن   ایقگرون وسگ    در. نگام دارد  «سگیره » نویسی زبان تازی، تاریخ که در فنّ پیامبر اکرم

و دیگگر   محمد نامه بعد از میمد مسیح(، مسلمانان شروع به نوشتن زندگی 1219تا  513) اسممی

در  هاتذکره لیناوّ. شود تعبیر می «سیره نبوی» عنوان نمودند که از آن به صدر اسمم های مهمّ چهره

 .های معروف اسممی بودند نامه شخصیت ی از زندگیا خمصه ،واق 

 .112گ111، صمحاضرات سیرت، غازی محمود احمد. 0

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87
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شود و در کدار  رفصیل جهاد و آداب جهاد روضیح داد  می  ضعن صوهت در مورد غزواتت ب 

 1آ ت در مورد مبئل : بردگیت اسالمت جهر و دنگر موضو ات هم سخن ب  میا  آم   است.

سوشبت   هب الرئو  داسبا     اصح الببیر انن روشت کتاب  ش   ب  دومین کتاب مهمّ سوشت 

کدب ؛ امبا    پوری است. انن کتاب هم ب  روش روانی رانجت پیشام های سبیر  را ارائب  مبی   

  2سگاری را هم سق  کرد  است. م لفت برخی بیاسات سیر 

 3. روش حدیثی2

از روش ح نثی سگاریت  روت سیر  رفت. ازانن سیر  در ابت ات قبعتی از ح ن  ب  شعار می

های  س  ت با پیشرفت انن  لمت ب  فدو  و  داونن فر ی رقبیم ش . جدگ 9شود. آغاز می

های فر بیِ هعبین نب   لبم هببتد . سب  ت        ت شعانلت رارنو و رفبیر شاخ پیامهر

شکل فنّ سیر  را اختیار کرد و شعانل هم قبعتی از آ  شب .   تهای پیامهر اکرم جدگ

 ررمذیت ررنن کتاب در مورد شعانل سهوی ررنن و جامع ک  مهم شود امروز  مشاه   می

شود. رجلی انن روشِ امام ررمذی ک  انشا   است ک  در اصلت کتاب ح ن  هم قلع اد می

در کتاب ح ن  خود )جامع البدن( اختیار کرد  استت ب  سام سدن ررمذی معرو  اسبت و  

 مشاه   است.   هم قابل شمائل المحمدیةدر 

                                              

 .02و23، ص2، ج سیرت مص فی ،لویهکاندمحمد ادریس  .1

 .18، صاصح السیرعبدالرئوف دانا پوری،  .2

حگدیث  بیگت  اهگل  بگه سگخنان   نیگز  شگیعیان  وینگد. گ ، حدیثپیامبران به سخنان مسلمانان. 2

اسگت،   ، به کممی که حاکی از کردار یا تقریر معصگوم علم حدیث گویند. در اص مح دانشمندان می

دلیل انتساب آن بگه   حدیث، به»شود. شیعیان معتقدند:  گفته می« روایت»یا « خبر»و گاه « حدیث»

 .تواند مبنای عمل قرار گیرد آن، حجت بوده و می معصوم و وحیانی بودن محتوای

 . 12، صغهد نبوی کا مدنی معاشره قرآن کی روشنی مین. سید محمد لقمان اعظمی، 0

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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هبای   انن مورد بیاسات خود م لفا  کتب سیر  در سظر گرفت  شودت رعبام کتباب   اگر در

مهمت در دست  روش ح نثی قرار خواهد  گرفت. سظر شهلی سععاسی سیز م ن  هعین  قیب    

سیبز انبن    سگیره مصگ فی  است.  الو  بر شهلیت موع  ادرن  کاس هلوی در مق مب   

پوری   الرحعن مهارک و صفی 2اصح البیر ه الرئو  داسا پوری در  1کد .موضوع را رأنی  می

اس . طهبر سظبر انبن سونببد گا ت آسهبا از       ب  هعین سکت  اشار  سعود  1الرحیق المختومدر 

اس ؛ اما ب  سظر سگارس  ت با وجود آسک  انن بیاسات را ح ّ ببیاری  احادن  صویح استفاد  کرد 

 اس . از جا اس اخت درست استت ولی ماالب مهعی را 

سونبیت را  های ح ن  در فنّ سیر ساگزنر از ذکر انن بو  هبتیم ک  استفاد  از کتاب

هبای حب ن ت   چ  ح ت معکن است. اگر مهدا را بر انن بگذارنم ک  در کدار استفاد  از کتاب

وانات آن  ک  برای ر استفاد  از کتب سیر  و رارنو سیز ساگزنر باش ت حال انن س ال پیش می

اجرا خواهد  بود؟ برای جواب ب  انن س الت  سیر ت ک ام اصول جرحت رع نل و بررسی قابل 

بان  ن  سکت  اساسی را م سظر داشت کب  اّولبین مأخبذ در سبیر ت قبرآ  کبرنم اسبت و        

قبار ت بب     های شبه   سون  خصوص سیر  در آ  وجود دارد و ب  بیشترنن لوازم بدیادی سیر 

اس . دومین مأخذ اصلی و مهمت ح ن  است ک  در  روج  کرد  ای ونژ  انن موضوع ب  شکل

شب   سبزد رعبام     ب  ق ر کافی وجود دارس . انن مبئل ت ن  واقعیت پذنرفت  آ ت وقانع سیر  

  9شود. اهل روقیر موبوب می

شودت آ  است ک  روج  ب  کتب سیر  و ربارنخی   موضو ی ک  از انن بیاسات متهادر می

اس ت س  ردها ساگزنر استت بلکب  بب  مدظبور    موضوع ب  شکل مفصل بو  کرد ک  در مورد 

                                              

 .22و11، ص1، ج سیرت مص فی، کاندهلوی محمد ادریس .1

 . 18گ12، صاصح السیر. عبدالرئوف دانا پوری، 2

 .11گ13ص، المختوم قیالرح ی،مبارک پور الرحمن . صفی2

 . 022، صعهد نبوی مین تمدن. یسین مظهر صدیقی، 0
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و رع نلت شران  قوا   فنّ ح ن  هم متعادل خواه  شب . در صبوت انبن     بررسی و جرح 

م  ا بان  گفت مبئل  مذکورت ردها موضو ی سیبت ک  در صواح ست  نا بخاری و مببلم  

زناد کردت س  در جزئیات آ . دلیل آسک   و  روا  کم روت س  در رفاصیل آ  می اس . ازانن ذکر ش  

موضو ی در صویوین نا صواح ست  و... ذکر سش   باش ت انن است ک  آ  موضوع از ابت ا 

1وجود س اشت  نا وجودش در رارنکی سراسر مشکوک و شههات پیچی   ش   است.
 

ت ب  کتبب حب ن    قار  هد  ها در شه  سون  حقیقتت انن است ک  رع اد کثیری از سیر 

اس  ک  در آسها ضعن التبزام بب     ها ب  روش ح نثی سگاشت  ش   اس  و کتاب روج  کافی کرد 

 اس .  مدابع و مأخذت از انن کتب سیر  سیز استفاد  کرد 

 . روش فقهی3

فق  و سیر ت دو موضوع ج ا و متفاوت هبتد ؛ ولی رابا  ببیار  عیر و سزدنکی ببین  

روت موضوع فق  سیر ت پیوست  مرکز روج   لعای مببلعا  ببود     زاننا 2انن دو وجود دارد.

طر ت کتاب سیر  است   ت از ن زاد الععادقیم جوزن ت با  دوا   است؛ مثالً رألیف  الم  ابن

کدب  و از سبوی دنگبرت ببارزررنن سعاندب   و       و از اوّل را آخرت ب  مهاح  سبیر  روجب  مبی   

هبت ک  پیوست  در زمیدب  مهاحب  فقهبی سبیر       ررنن کتاب سلبل  فقهی سیر  سیز مهم

واسا  ررجع  اردوی آ ت بخشی از مدابع سیر  اردو سیز  ب  زاد الععادسعان . مهاح   بو  می

 1هبت.

ش   ب  روش رألیفیت در موارد ببیاری ب  روش فقهی سیبز اشبار     های سوشت  در کتاب

رألیف موع  ادرن  کاسب هلویت انبن روش   سیر  مصافیمثالت در   دوا   شود؛ ب  می

شود؛ مثالً هدگام صوهت از ازدوا ت  الو  بر مارح کرد  مبئل  حجاب  وضوح دن   می  ب 

                                              

 .10، صخ به حجه الوداع. نثار احمد، 1

 .12، صمحسن انسانیت. نعیم صدیقی، 2

 . 20، صبیسوین صدی مین اردو سیره نگاریالرحمن،  زیزع. سید 2
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طورت در  هعین 1ش   است. رفصیل ب  مبئل  رشهی  ب  کفار سیز پرداخت   ب  و لهاس پیامهر

مبائلی از انن  2است.ها در جدگ بو  ش    کدار جدگ اح ت در مورد مبئل  مشارکت خاسم

 مارح ش   است.  دستت در کدار سیر  پیامهر

 . روش کالمی4

بب    ر یگزارش سب مدظور از روش کالمیت آ  دست  از مهاح  ا تقادی و کالمی است ک  

ت ن  مواضرات سیر . موعود احع  غازی در پرداخت  است یمفهوم ا تقاد انموضوع   ن

با روج  ب   لم کبالمت سگبارش در مبورد     1کرد  است.فهرست  عومی از انن مبائل ارائ  

صورت ج اگاسب  سیبز    ت معجزات و معرا  ب ونژ  خصانص سهوی بعضی از موضو اتت ب 

 شب   در انبن موضبو اتت بخشبی از مدبابع سبیر  داسببت          های سوشبت   شروع ش  و کتاب

 9ش   است.

ت حجگة اهلل البالغگة  ر خودت اهللت در رألیف ماس گا قار ت شا  ولی ررنن شخصیت شه  بزرگ

 5بیشتر ب  بیا  مهاح  کالمی در مورد سیر  پرداخت  است.

ای انن موضو ات کالمیت  داونن فر ی آ  هببتد  کب  ببر اسباس      ن  جده  روسع 

ای  های فرقب   قار  ب  وجود آم س  و درگیری مهاح  کالمیت مکارب فکری متع دی در شه 

 آن : نت در ادام  میسر برآوردس . رع ادی از انن  داون

                                              

 .13گ01، صسیره مص فیکاندهلوی،  . محمد ادریس1

 . همان.2

 .13گ23، صرهیمحاضرات س غازی، محمود احمد. 2

 .115گ112، صمنهج انقمب نبوی. اسرار احمد، 0

 .92، صرسول مبینمحمد احسان الحق سلیمانی،  .1
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خصوص انن س ال ک  آنا اسهیا قهل از سهوت و رسالت هم معصوم  . معصومیت اسهیات ب 1

 اس ؟ بود 

 . معجزات اسهیا بخشی سی هبتد  نا اکتبابی؟2

 . اسهیا هع  برابرس ؟ نا بین درجات آسها رفاوت وجود دارد؟1

 رر داسبتنت درست است نا خیر؟. آنا ب  دلیلی پیامهری را سبهت ب  پیامهری دنگر بر9

 . فرق بین سهوت و رسالت چیبت؟5

 روا  آ  را پ  از ا اات از سهی پ  گرفت؟ . سهوت اگر بخشی سی استت آنا می6

 و رکرار انشا ت برای خ ا معکن است نا س ؟ . آنا خلر اسباسی مثل پیامهر اکرم7

ر انن فضا ب  وجود آم س  و از دستت د  موارد فوق و ببیاری دنگر از  داونن فر ی ازانن

های فکری مختلفت با   انجاد ن  جرنا  ب و  پانبا  )جبواب در جبواب(     جاسب مکتب

هبا بب     زما  ببا ورود اسگلیببی   قار ت هم دست در شه   ای ازانن های مداظر  ش ؛ زنرا سوشت 

وفر ب  قار  مبل  گردن  و م های شه  وقتی کع اسی هد  شرقی بر بیشتر بخش 1وجود آم .

ها ب  وجبود آمب ؛    های مختلف مبلعا  رأسی  حکومت ش ت انن مبائل هم در بین فرق 

مبائل و س ا ری ک  قهالً در انن مداق  مارح سهود. گرچ  در حال حاضرت دربار  جانگبا   

قبار  اسبت.    ب نلت بخش مهعی از رارنو شه  روا  چیزی گفتت ولی بی  لعی انن اثر سعی

ها ک  در مدباظر  و   های پیروا  رعام فرق  مبئل ت آ  بود ک  برای گرو کعترنن فان   انن 

بو  شرکت داشتد ت ببیاری از وقانع سیر  معلوم و معرفی ش . در انن مبیرت آ  دست  از 

کم ببین کبباسی کب  آسهبا را      کردت دست وقانع سیر  ک  مرش  خاصی ب  آسها است  ل می

صبورت باواسبا ت    ررریبت بب   انن ت مشهور و معرو  ش . ب اس  و ب  آسها ا تقاد دارس  پذنرفت 

و انن جرنا ت امروز  سیبز   2رر ش  ستیج  هع  مداظرات انن ش  ک   لم سیر  سبهتاً  عومی

 هعچدا  ادام  دارد. 

                                              

 .15، ص)والدت تا نزول وحی( حضرت محمداصغر چوهدری،  . علی1

 .105گ101، صمحمد عربیاهلل سبحانی،  . محمد عنایت2
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 دوا  مثال   ها فق  ب آن . انن اسم در ادام ت فق  اسامی چد  کتاب مهم انن جرنا  می

 بررری انن آثار سبهت ب  دنگر آثار انن حوز  سیبت.اس  و مدظور  ش   ارائ  

 

 آثار مؤلف

 تقویة االیمان شاه اسماعیل شهید

 مناظره علمای دیوبندی بریلوی احسن ندیم

 تحذیر الناس موالنا محمدقاسم نانوتوی

 رساله حفظ االیمان موالنا اشرف علی تهانوی

 حسام الحرمین موالنا احمدرضا خان بریلوی

 البراهین القاطعة خلیل احمد انبیتوی موالنا

 شهاب الثاقب موالنا حسین احمد مدنی

 ملفوظات موالنا احمدرضا خان بریلوی

 نفی النفی موالنا احمدرضا خان بریلوی

 تسکین الخواطر موالنا احمد سعید کاظمی

 جام الحق رضوان بریلوی

 بواریق الغیب موالنا منظور احمد نعمانی

 مستشرقان. روش 5

شداسبا  و مدبابعی را کب      هبای ماالعب  سبیر ت شبرق     گو در مورد گبتردگیو ضعن گفت

ربوا  سادنب   گرفبت. اهعیبت روش      واسا  آسها در دسترس  عوم قرار گرفتد  هم سعی ب 

ها از  شداس شرق  شداسا  است؛ چو  های شرق سونبیت مخصوص رون  در سیر  مبتشرقاس 

ها و خرافات در مبورد   هات ارهام ح ودی مشغولِ جرنا  ا تراض د نلیت را چد  قر  قهل ب 

بودس . متفکرا  مبلعا ت  لعا و موققا ت در جواب انبن ا تراضباتت    ذات رسول اکرم
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وضعیت صویح را روضیح دادس .  لعبا و متفکبرا ت از انبن روش و روقیبر ج نب  بهبر        

نن جرنا ت امروز  هم ادام  دارد؛ چ  اس . ا ها را رهیین کرد  اس  و واقعیت انن ا تراض جبت 

اندک  امروز  سهضت خاورشداسی بررری گذشبت  را سب ارد؛ امبا سلببل  هب   قبرار داد        

هبای   امروز  هبم ادامب  دارد؛ خبوا  مببئل  آ ت طبرح      سامداسب شخصیت رسول اکرم

 انن اسباست روش بر «. بوک فی »آمیز باش  نا بازی با احباسات مبلعاسا  روس   روهین

سگباری اردوسبتت بلکب      فق  از دو ده  گذشت  بخش مهعی از سبیر   ای سیر ت س  مداظراس 

 1رود. ررنن روش ب  شعار می ررنن و ضروری امروز  هم مهم

هبای   ربوا  بب  دسبت     اسب ت مبی   شداساسی را ک  در مورد سیر  کارکرد  در حقیقتت شرق

نا حتی کشیش هبتد . ه    مختلف رقبیم کرد: دست  سخبتت از اول را ب  آخرت مبیوی

 را مورد استقاد قرار دهد . آسهات بر انن است ک  اسالم و پیامهر اسالم

  آ تداسبت  یرا مو ود ب  امور شخص ننک  ددست  دومت گروهی از سکو رها هبتد  

کدد  و در انن بینت استقاد  د . ب  ادنا  دنگرت ا تراض میده عیدخالت س یرا در امور اجتعا 

  2شود. حالت نکی کعترت نکی بیشتر. سالم هم در کارسام  آسها دن   میب  ا

گرو  سومت کباسی هبتد  ک  واقعاً ب  دلیل گبرانش  لعبیت مبذاهب دسیبا را ماالعب       

کددب . هبر    اس . انن گرو ت برای فهعی   موضبو ی بب  شبیو  خودشبا  ربالش مبی       کرد 

را سفهعدب ت مبورد استقباد قبرار     کددب  و اگبر موضبو ی     فهعد ت روبین می موضو ی را می

هانی از رشبر    دهد . اگر قبعت و روفیر الهی هعراهی کد ت در بین انن گرو ت سعوس  می

 1شود. ب  دنن مهین اسالم هم دن   می

                                              

 .111ص، شناسان غربی و طرز فکر شرق پیامبر اسمم و اسمم، جیمنی عبدالقادر. 1

 . 211، صها شناس و شرق همسران پیامبر، قریشی ظفرعلی .2

 . همان.2
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شبود   سوشت  سر سی  آغاز مبی  خاهات احع ن ها سیز با اثر  شداس سوشتن در مورد شرق

ش   است. بع ررت  الم  شهلیت انن پژوهش را سگاشت   1م(1825ک  در جواب ونلیام میور )

رسبول  بعب  از انشبا ت کتباب     2آم   است. سیرة النبیده  ک  در قبعتی از  ادام  می

الور با انن  دوا   رض  ش  ک  انن اثرت بع ها جانز  سیر  را سیز ازآ ِ  سوشت  احبا  مهین

راست و ببیاری از س ا ت خود کرد. انن کتابت در موضوع خودت جانگا  کاوشی مهم را دا

برای انن مدظبورت   1اس . ش   شداسا  با روش  لعی ج ن  پاسو داد   ش   روس  شرق مارح

شداسبیت انبن کتباب از     شداسی استفاد  کافی ش   است. در ماالعات شرق از گدجید  شرق

بب  روش  لعبی    از احببا  الوبرت   رسول مهینای برخوردار است. کتاب  جانگا  ونژ 

 9ش   است.  سوشت 

ب  نکی  تشداسا  مععو ً برای خرد  گرفتن ب  حیات مهارک و سیر  سهی اکرم شرق

روت انن موضوعت بببیار مبورد    کدد ت هعبرا  پیامهر است. ازانن از موضو اری ک  رکی  می

سوشت  است و انن  امهریدر موضوع هعبرا  پ یکتاب یتشنقر یظفر  ل  الق  آسهاست.

و چد هعببری انشبا ت    فصل در کدار زس گی خصوصی رسول اکرمکتاب را در شش 

شداسا  آسهبا را پانب     رفصیل ب  انن رابا  در روش روقیقی خود پرداخت  است ک  شرق ب 

شداسبا    هبای شبرق   جانی ک  کتابت در جواب ا تراض دهد . ازآ  ا تراضات خود قرار می

بیاسات کتباب مقب ست بعضبی از افکبار      جای آ  با استداد ب  روت در جای ش  ت ازانن سوشت  

                                              

1 .William Muir  کرد فیلأت 1911 سال را در (وآله وسلم هیاهلل عل یصل)محمد رتیسکتاب. 

Muir,William,  Life of Muhammad,  Muir, pg 18-70, 1861 , London. 
 . 21گ13، مقدمه، صالنبی سیرت. شبلی نعمانی، 2

 .15، صرسول مبینالحق،  . احسان2

 . 211، صها شناس و شرق همسران پیامبر قریشی، ظفرعلی .0
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گردن   است. انن کتابت در موضوع خودت   ها سیز ارائ  شداس خواهاس  شرق ا ترافی و   الت

 1از لواظ مااله  و روش روقیرت ببیار مفی  است و از جانگا  مشخصی برخوردار است.

 . روش درایتی6

اس . در انن سوشت ت ب  سقل  ست داد های گوساگوسی را از آ  ب  د سظرا  دران ت رعرنف صاحب

شببیو  .شببود و بررسببی دو رعرنببف از بزرگببا  و پیشببگاما  دنببن و داسببش ببببد   مببی  

از سد  و متن و چگبوسگی   تداسشی ک  در آ   هارت است از تداسش دران : سونب  می بهانی

داسبش  گونب :   در رعرنف دران  می شهی  ثاسی 2.شود فراگیری و آداب سقل ح ن  بو  می

هبای صبویح و    شود از متن حب ن  و را    هارت است از داسشی ک  در آ  بو  می تدران 

در  1 .ضعیف آ  و سیز از چیزهانی ک  برای شداسانی ح ن  مقهبول از مبردود  زم اسبت   

خبورد. اصبو ً    هانی از روش درانتی سیز بب  چشبم مبی    قار  هد ت بارق  سونبی در شه  سیر 

ای مهذول کددب ؛   زبا  دنگرت بان  ب  انن روش روج  ونژ  ها ب  زبا  اردو نا هر سون  سیر 

قار  بب    های شه  سون  خصوص سیر  ها ب  سون  روجهی سیر  اما در کدار روش روانتیت کم

هانی از روج  بب  انبن    حالت زبا  اردوت خالی از سعوس  شود. باانن روش درانتیت احباس می

هبای معاصبر سیبز     سون  خا  گرفت  را سیر فن سیبت و پیوست  در آثاری از سر سی  احع 

 شود. دن   می

ت در روضیح ببیاری از حوادث فنِّ درانبت بهبر    خاهات احع ن سر سی  احع خا  در 

جبت  است و انشا  هعچدینت در رعیین جانگا  حوادث متع دت درانت را ب  روانت ربرجیح  

ب مهعبی در انبن مبورد    سوشت  جعفر شا  پهلبواروی هبم کتبا    پیغعهر اسباسیتداد  است. 

                                              

 . همان.1

 .2ص ،دةیمف قیم  تعالزه یالوج ،عاملی نیبها الد. 2

 .  08ص ،ةیعلم الدرا یفه یالرعا ،یثان دیشه الدین . زین2

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
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شود. در انن کتبابت هرجبا پهلبواروی سبابق  حبوادث سبیر  را بیبا  کبرد ت          موبوب می

ها و د نل را سیز روضیح داد  است و در برخی مواردت از فبنّ درانبت هبم اسبتفاد       حکعت

سام  در هدگبام صبلح ح نهیب ت     سعود  است؛ برای مثالت هدگام بیا  چگوسگی سوشتن صلح

 1ژ ت از انن روش بهر  جبت  است.صورت ون ب 

 . روش تحقیقی 7

هبای   ناب  و کتباب  قار ت با روش روقیقی ساما  می های معتاز در شه  سونبی امروز ت سیر 

خاهبات  شعاری ب  انن روشت در انن مداق  سگاشت  ش   اسبت. انبن روشت از کتباب     بی

سوشت  سر سی  احع خا  آغاز گردن   اسبت. وی ضبعن در سظبر گبرفتن اصبول       احع ن 

ای  روقیر غربیت سعی کرد  است ک  از مدهع اصلی سیر ت مهاح  انن حبوز  را بب  گوسب    

سونببی بب     ش   ب  انن روشت در ب  او  رساس   سبیر   های سوشت  مبت ل ارائ  کد . کتاب

 اس . زبا  اردوت سقش مهعی انفا کرد 

سی ت ن  فهرست طو سی از  لعانی کب  از انبن روش )روش روقیبر( در      از سر بع

قب ر بلدب آواز     اس ت وجود دارد ک  چد  رن از میا  آسهبات آ   مورد مهاح  سیر  استفاد  کرد 

ررنن سبام بب  شبهلی سععباسی      شوس . برجبت  هبتد  ک  در جای خودت ن  مکتب موبوب 

سوشت  قاضبی موعب  سبلیعا  مدصبور پبوری       للعالمینرحمة ام( متعلر است؛ اما 1819)

هبا بب  انبن روش بب  شبعار      م(ت از  لعای معاصر سیز نکی از ارزشعد ررنن روقیر1812)

اس . هبر دوی انبن    زما  سوشت  ش   در ن  رحمة للعالمین و سیرة النبیرود. دو کتاب  می

جانگا  ج نب ی دارسب ؛ امبا    قار ت  سونبی شه  آثارت روش روقیقی و رولیلی دارس  و در سیر 

از روی فکر سوشبت    سیرة النبیروا  گفتت  وضوح فردنت خود را دارد؛ می روش هر دوت ب 

  2شود. ص ای دل شدی   می رحمة للعالمینش   است؛ اما در  

                                              

 .19، صسیره نبوی درایت کی روشنی مین. احمد قاسمی، 1

 .81، صمحاضرات سیره. محمود احمد غازی، 2
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سونبی ج ن ت وظیف  غدا با روش و روقیقبی را موعب  حعیب اهلل     در آ  زما ت در سیر 

اسگیز اسبت. ببرای درک روش موعب      س  ک  کاری ب  شگفتم( ب  سراسجام رسا 2222)

ای بب    در جرنبا  هجبرت بب  حهشب ت سامب       حعی اهللت ن  مثال کافی است. سهی اکرم

امیب    ببن  وقتی  عبرو  1امی  ضعری ارسال ش . بن سجاشی سوشت  بود ک  روس  جداب  عرو

شب ت هدبوز   بب  درببار سجاشبی فرسبتاد       ضعری برای بار اوّلت روس  حضرت موعب  

ب  قهل از رشر  انشا  ب   تمبلعا  سش   بود. دوستی و رواب  انشا  با حضرت موع 

ها  عوماً ب  انن سکت  دقت سکرد  بودس   سون  گردد. مو ثا  و سیر  دنن مهین اسالم برمی

اسب ؟ کببی فکبر سکبرد کب        ش   امی  ضعری برای اسجام انن کار استخاب  بن ک  چرا  عرو

 لعای بع یت وقتی ب  انن مورد روج   2ن استخابت دلیل خاصی داشت  باش .معکن است ان

کردس ت درنافتد  ک  سجاشی بع  از موروم ش   از حکومتت در طفولیت سبزد سبردار قهیلب     

سبال از دورا    12بب 12امی  ضعری و سجاشیت رقرنهاً  بن مضعری پدا  برد  بود و پ ر  عرو

رفصبیل معلبوم شب  کب  چبرا       کبرد  بودسب . بب    کودکی خبونش را در کدبار هبم زسب گی     

حعیب اهلل در   1امی  ضعری را ب  دربار سجاشی بفرسبت.  بن  الق  داشت  عرو اهلل رسول

  دست را ارائ  کرد  است و  الو  بر مبرره   های خودت رع اد ببیاری ارجا ات از انن سوشت 

حل مشکالت انن حوز  کرد  ببیاری از حوادث سیر  با متعلقات سیر ت خ مت شاناسی در 

 9اسجام داد  است.

                                              

 .20، صدروس سیرت. محمد رضی ندوی، 1

 .108گ102، صاسمم کا معاشرتی نظام. خالد علوی، 2

 .93گ11، صهاولپورخ بات ب ،اهللدیحممحمد  .2

 .11گ1، صاهلل کی انقمبی سیرت رسول. اخمق حسین قاسمی، 0
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 . روش ادبی8

سونبی سامیب .   روا  روش ادبی سیر  ارائ  وقانع سیر  با استفاد  از روش ادبی خالص را می

قار  هد  است. انن روشت دو جدهب  دارد:   سونبی در شه  انن روشت بخش ببیار مهم سیر 

 سظم و سثر.

م رانج است. زبا  فارسبی سیبز ببا روجب  بب       سونبی ادبیت در زبا   ربی ه سدّت سیر 

کب    ای گوسب   اس از  کافی رواسانی خونش را سشا  داد  است؛ ب  پیشید  غدی ادبیات خودت ب  

 ش   است.  انن سدّتت از زبا  فارسی ب  زبا  اردو مدتقل
 قاره، دو بخش اصلی دارد:  نویسی شبه مظاهر ادبی در سیره

قار  رانج استت روش اسشانی است  دنگری سثر ک  در شه های ادبی و  . نکی از روش1

 اس . سونبی هم استفاد  کرد  سگارها از انن روشت برای سیر  ک  سیر 
 . استفاده از قالب رمان و داستان. 2

هبادی  ررنن سعاند   انن روشت اثر ولی رازی ب  سبام   در مورد شیو  ادبی موضت کامل

مثال ارائ  کرد  است؛ نعدبی رعبام    ودت کاوشی بیانن کتابت در موضوع خ 1است.  الم

 2سقا  است. کتابت بی

  ای برخوردار است. بعضی از اهل های ادبیت امروز  رما ت از اهعیت ونژ  در میا  قالب

قبار  هدب     اس . اوّلین رماسی ک  در شه  سونبیت انن روش را استخاب کرد  قلم سیز برای سیر 

م( اسبت. وی بباسی   1826بب 1162   هب الولیم شبرر )  در مورد سبیر  سوشبت  شب ت سوشبت    

 جویگای حگق  رود. کتاب  های اسالمی ب  شعار می سونبی رارنخی در زمید  موضوع رما 

ربوا  از آ  سبام ببردت     رما  دنگری ک  می 1دهد   روش رورنر انشا  است. خوبی سشا  ب 

                                              

 .011، صهادی عالم ،رازی. ولی 1

  .222، صدر مثنوی رومی ذکر رسولحمید یزدانی،  خواجه .2

 .113گ109، صرجحانات سیره نگاری. محمدشکیل صدیقی، 2
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أسبی   م( اسبت. بعب  از ر  1176سوشت  صبادق حببین صب نقی سبردهدوی )     آفتاب  الم

م( است ک  در سبال  1871اثر ماهر القادری ) درّ نتیمررنن رما  انن دست ت  پاکبتا ت مهم

شود. سونببد   در آ ت بب     ررنن سوشت  در انن موضوع قلع اد می م مدتشر ش  و مهم1898

 روش رانج پشت کرد  و از روش مهالغ  و رخیلی پرهیز سعود  است.

 . روش متصوفانه سیره9

ربوا  آ  را جدهب     سونبیت روش متصوفاس  است ک  می و ج اگاس  سیر  ن  روش مبتقل

قبار  هدب     بخش  ظیعی از فرهدگت مربوه ب  سیر  متصوفاس  شه  روحاسی سیر  داسبت.

هبات بب     های بزرگا  صوفیا  کرام ب  وجود آم   است. انن کتاب است ک  در ستیج  رالش

 1اس . فارسی و  ربی سگاشت  ش  

هانی ب  انن سه  و سیاق سیبز در زببا  اردو    اری ک  در با  ناد ش ت کتاب الو  بر آث

ربوا  آسهبا را    ش   است ک  می  وجود دارد و مقا ری هم در مورد چدین موضو اری سوشت 

ذکبر  جده  روحاسی سیر  متصوفاس  قرار داد. کتباب دکتبر خواجب  حعیب  نزداسبی بب  سبام        

است ک  م لف در آ ت مهاح  سیر  در مثدبوی   ت از انن زسجیر در مثدوی رومی رسول

 2ررریب بیا  کرد  است. را ب 

 . روش فیلسوفانه11

 یاز آسها برا یبشر ش ناس  ونک  فالسف  در طول رار است یاز داسش بشر یا حوز  تفلبف 

کدب  کب  بب      یفلبف  واسعود سعب  دک ناس . امروز  در گفتن ا ب  داسش استفاد  کرد  یابیدست

اسبتت ارفباق سظبر     یهای اسبباس  از جده  یبرخ نییرس ت بلک  ب  دسهال ره مالر می رنحقا

و برهبا    یک  در آ  از است  ل  قل فلبف ت بخشی از مزا   قل اسباسی استد. وجود دار

                                              

 .295، صحیات پیامبر فلسفیون کی نظر مین ،گانچی .1

 .101گ122. همان، ص2



 111   1041 نود، تابستانو سوم، شماره  یستسال ب             

ش   و  لیرشک یدیقن یانآ  است ک  از قضا هات است  ل ننشود و مالک در ا استفاد  می

های فلبف  را هعاسد  اسبواع مبزا  اسبباسی     شاخ  باشد . نیقن  یمف تاز لواظ ماد  و صورت

روا  رعیین کرد. مردمی ک  فلبف  را بل  باشد  و مزا  فیلبوفاس  داشت  باشد ت در هبر   سعی

سگباری   هانی سیز هعیش  مو ود است. وضعیت سبیر   دانر  چدین سوشت  1زما  کم هبتد .

قار  هد  در  هب    هانی با انن روش در شه  شت گوس  است؛ سو قار  هد  سیز ب  هعین در شه 

 شعارس .  موردسظر موجود هبتد ؛ اما اس ک

مالحظ  است.  ت انن روش آشکارا قابل سیرة النبی در بعضی جل ها و اکثر مهاح 

اثبر موعب  ذکبی     ا جباز سبیر   باشب .   می  (م1851)انن کتابت ب  قلم سی  سلیعا  س وی 

اجهار بیشتر از  روا  کتابی در انن موضوع داسبت. اگرچ  در انن روش ب  م( را سیز می1186)

ها قاصر از آ  است را حر  خود را برای  اس ت اما در ببیاری از موقعیت قیاس استفاد  کرد 

سونببیت قب ری    مخاطب  امِ با داسش متوس  روضبیح ب هب ؛ امبا روش انشبا  در سبیر      

 فرد است.  مدوصرب 

 روش دعوتی. 11

ها در قار  هد ت روشی است ک  بار ش   ب  زبا  اردو در شه  های سوشت  روش د وری در کتاب

از روش د وریت  الو  بر آ   2هانی ک  از ا تهار  عومی برخوردارس ت استفاد  ش   است.کتاب

فضایل  سیر  رسول های کوچ  و بزرگ متع دی استفاد  ش   است؛ ماسد : سیز در کتاب
 ب  قلم مجتهی قاروق. م العه سیرهطاهر القادری و کتاب  وع اثر م النبی

 12ت شامل مقا ت مفصلی در مبورد  (م1889ب1812)الرحعن  از سی  فضل پیغام سیر 

رود کب  بب  روش    است. انن کتابت اثر مهعی ب  شبعار مبی   موضوع مهم اخالق سهوی

                                              

 .823، ص خمفت ختم المرسلین فلسفیهای  نبهجلودی،  احمد . ابوناصربن1

 .292، صاعجاز سیره ،ذکی . محمد2
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هبای   مببائل روزمبر  در مبورد روش    ش   است. انن اثرت با در سظر گبرفتن  د وری سوشت  

های  علی رانج  های اجتعا ی و کوراهی اجتعا یِ امروزِ ما بو  ش   است و در آ ت ب ی

هانی اسبت   ررنن روش روت روش د وریت نکی از مهم ازهعین 1اس . ش    در اجتعاع مشخص

 روا  پیام سیر  را ب  هر طهق  فکری رساس . گذاری آ ت می ک  با پان 

 ای روش خطابه. 12

سونبی اردو وجود دارد. ن  جده  مفی  در روش  دنرزماسی است ک  روش خاابتیت در سیر 

شود و ب نن شکلت  خاابتیت انن است ک  خاه  بع  از ررمیم مععولیت ب  سوشتار ره نل می

شود. از هعین روت خاهاری ک  هعرا  با مبتن   رواسی و جذابیت خاابتت بخشی از سوشت  می

شبوس . استشبار و اقهبال     های  عومی خواس   مبی  با  الق  بیشتری سبهت ب  کتاب هبتد ت

ررنن کتاب انن  هانی ک  روش خاابتی دارس ت شاه ی بر انن م  است. مهم  عومی کتاب

م( است. انن کتاب در موضوع خودت 1851سی  سلیعا  س وی )« خاهاتِ م ارس»زسجیر ت 

روا  گفبت   شودت بلک  ب و  رردن ت می موبوب می ردها کتابی جذاب ببیار مهم است و س 

ک  سعوس  انن کتابت در رعام ادبیات سیر  موجود سیبت. انن کتابت شبامل هشبت خاهب     

 هبا   اس . انن سلببل  از خاهب   ش    ارائ  2انشا  هبتد  ک  در داسشگا  بهال ور در  لی هال

 1م ب  ارعام رسی .1825سوامهر  م شروع ش  و در هفت  آخر1825انشا ت از هفت  اوّل اکتهر 

و  ت آ  است ک  در معاسی متع دت امتیاز سیر  سهی کبرنم ها  خاهررنن خاصیت انن  مهم

کد  ک  رعبام ابرهبای مر وبیبت از ذهبن موبو       آثار  العگیر آ  را طوری ملک  ذهن می

کب  ببین   هات آ  است ک  انن اثر در حالی ارائ  ش   های انن خاه  شوس . از دنگر خوبی می

                                              

 .110، صپیغام سیرهلرحمن،  ا فضل .1

 . در دانشگاه بهالپور، باشگاهی به این اسم وجود دارد.2

 .29، صپیغمبر رحمت و مشکمت اصلی انسانسید واجد رضوی،  .2
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شداسبا ت شب  و شبهه      های  لعی شرق کرد  جوا  مبلعا  و او  فعالیت طهق  روصیل

 انجاد ش   بود و اذها  روت رأثیر آ  قرار داشت.

 نتیجه

های اسالمی  گیری حکومتبا ورود اسالم و شکلآم   روقیرت انن است ک   دست ستیج  ب 

. ورود تدوع در انن سرزمین آغاز گردن سونبی ب  صورت گبترد  و م قار  هد ت رارنو در شه 

افزو  بر انجاد فضای سونن سیاسی و اجتعا یت موج  روو ت  عیبر  ت قار  اسالم ب  شه 

 سگباری  ت ربارنو سبدّ  روو تت انجاد  های انن جلو   ررنن مهم از  نکی ک  فرهدگی سیز بود

هبای حکبومتی    سلببل  هبا و   پ  از ظهور و رب اوم حضبور دولبت   سگاری  و سیر  اسالمی

ها و رهیین حضور و فعالیت  مبلعا  در انن سرزمین بزرگ بود ک  سگارش رارنو انن دولت

 کرد.  آسها را انجاب می

قبار    فرد اسبت. در شبه    سونبیت ببیار مدوصرب  فنّ سیر ت از لواظ  لوم سیر  و سیر 

سبت کب    سگباری هبم سبخن گفتب  شب   ا     های سبیر   ها و خصوصیتهد  در مورد روش

قار  هد ت  سونبی سونن و ج ن  در  ه  مورد سظر در شه  سونبی ق نعیت از آغاز را سیر  سیر 

 چ  م ارجی را طی کرد  اسبت و ببا گبذر زمبا ت از چب  مراحلبی امبروز  بب  دسبت مبا           

 رسی   است. 

قار  هد ت بر رارنو  لبوم اسبالمیت هعچبو :     هات سونبد گا  شه سون  افزو  بر سیر 

رآسیت  لوم ح ن ت فق  وسیر  رسول و دنگر  لوم و فدو ت ربلای مجته اس  دارس .  لوم ق

ردها  لوم  های آسها در  ه  مورد سظرت س  شود را سوشت  جاسه ت مدجر ب  آ  می انن ربل  هع 

کد  کب    هانی گوساگو  از فنّ سیر  آشدا می ده  و مخاطها  را با جده می سیر  را پوشش 

سظرِ مخاطها   ام غانب ماس   بود؛ بلک  در دنگر  لوم و فدو  هم مهبارت  پیش از آ ت از 

کدد . از لواظ روش سیز انن کتب از جانگا  و مقام  خود را برای بیا  فنّ سیر  استفاد  می

کار رفت  استت اما بب    ای ب  ها روش  لعی پیچی   با نی برخوردارس . اگرچ  در انن سوشت 
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فق  مخاطب ب  خواس   آ  را آخر ررغیب   دین چاشدی زبا ت س دلیل جذابیت روش و هعچ

 شود. شودت بلک   الق  ماالع  بیشتر در مورد انن موضوع سیز در او انجاد می می

هبا و   هات سعیدار گوس  از خاهاتت کتاب های سیر ت انن با مشاه   اقهال  عومی ب  کتاب

اس  و  ش   م ارائ  1885اسالمی بهاول ور در سال گو  در داسشگا  ها با  داونن گوساکدفراس 

ها جرنا  دارس . انن آثارت در زمید  سیر  قلعب اد  را حالت انن خاهاتت سعیدارها و کدفراس 

های آ ت ب  شکل مبتقیم در کدار مالب اصلی ب  سبیر  سیبز    شوس ؛ اما برخی از کتاب می

هبا اسبتفاد  از سبیر  و متعلقبات      کتابگوس  از  اشار  ش   است و ب نن شکلت در رعامِ انن

قار  هد  در مورد موضو ات مختلف سیر  ببا   های شه  شود. دنگر کتاب سیر  سیز دن   می

 ها شداس ماالع  سیر  و شرقروا  ب  کتاب  ها سیز مهم هبتد  ک  از بین آسها می انن روش

 . اشار  سعود
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