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دیدگاه کارل بروکلمان درباره سیره پیامبر
در کتاب تاریخ ملل و دول اسالمی
علی اصغر رجبی
سمیه مومنه
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چکیده

زنللدگی پیللامبر

مانمللد دمگللر موضللوعاع هللا مخ اسللالم همللوا ه مللو د هوبللس

مستشلللرقا بلللودهاسلللت .مستشلللرقا بلللا انگیزههلللای اسلللتعما یی سیاسلللی و
هبشللیری و اغلللب بللا پللیشفللرضهللای ممفللی و ناد سللت د بللا ه اسللالمی قللرآ ی

حدمث و سیره بس بر سی هلا مخ پیلامبر

پرداختلسانلد .سلؤال اصللی پلژهش

ایللن اسللت کللس بروکلمللا د کتللاب هللا مخ ملللل و دول اسللالمی بللا چللس انگیللزه و

پللیشفلللرضهلللایی بلللس بر سلللی سلللیره پیلللامبر

پرداختلللس اسلللت .بروکلملللا

آلملانیهبلا د نیمللس اول قلر بیسللتم کتلاب هلا مخ ملللل و دول اسلالمی ا نوشللتس
اسللت .د ایلللن نوشللتا بلللا هحلیلللل محتللوای ایلللن کتلللاب نشللا داده شلللد کلللس
ومکردهللای ممفللی و شلللبهس افکمللی مستشلللرقا بللا گذشلللت زمللا پیچیلللده و

هلومحی شدهاست .بروکلما با نگاه ضد ا زشیی بامگاه و اقداماع پیامبر

ا کوچک شمرده است .لذا شماخت دمدگاه مستشرقا برای مو خا مسلما

ضرو ی است ها بلا دقلت بیشلتری از ایلن مملابع اسلتفاده کمملد و د فلع چملین

آسیبهایی اقدام کممد.

کلیدوا هها :استشرانی ها مخ ملل و دول اسالمیی خاو شماسیی کا ل بروکلما .
 .1اس تادما گروه معا ف دانشگاه خوا زمی (نومسمده مسئول)aliasgharrajabi52@khu.ac.ir .
 .2دانشجوی دکتری ها مخ اسالم دانشگاه اصفها somayehmomeneh@yahoo.com .

ها مخ د مافت99/04/22 :

ها مخ پذیرش99/06/25 :

درآمد
آغلاز مطالعلاع خاو شماسلی از سلو غربیلا

وشلن نیسلت .قلدممهلرین ایلن نلوا مطالعللاع ا

میهوا د یونا بستجو کرد و ها مخ هرودع ا نوعی خاو شماسی دانست .بلا ایلن هملس برخلی
خاو شماسی ا میراث کمجکاویهلا و پژوهشهلای مسلیحیا پلس از پاملا بم هلای صللیبی

برای شماخت فرهم

اسالمی دانستس انلد .بلر ایلن اسلاس خاو شماسلی بلس صلو ع بلدی د قلر

شانزدهم د ا وپا شکل گرفت و د قر هفدهم با اختصاص کرسیهایی بس آملوزش زبلا عربلی

د کشللو هایی مانمللد فرانسللسی انگلللیسی آلمللا ی هلمللد و امتالیللا واج مافللت (حمللدا ی بللیهللا.)4 :
مسلمانا هموا ه با هردمد بس پژوهشهلای اسلالمی مستشلرقا نگرمسلتساند .بیشلتر نومسلمدگا

مسلما نسبت بس آرا مستشرقا بلدبین بودنلد؛ چلرا کلس معتقلد بودنلد بیشلتر آرلا مستشلرقا بلا

انگیزههای هبشیر ی استعما اقتصاد و سیاسی نوشتس شدهاست .آشمایی مستشرقا با اسالم
و هشیع بس صو ع سمی بلس زملا بم هلای صللیبی بلاز می گلردد .گزا شهلای هلا مخی حلا کی

است کس پیش از آ نیز ا هباطلاهی بلین بز گلا شلیعس و مستشلرقا وبلود داشلتس اسلت .از قلرو
ً
وسطی بس بعدی مستشرقا عمدها با اهداف سیاسی بس شیعیا هوبس می کردند.

هلا مخ ملللل و دول اسللالمی نوشللتس کلا ل بروکلمللا از مهمتللرین مطالعللاع غربلیهللا د بللا ه اسللالم

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

است .این ارر با ها هوسط نومسمدگا مسلما نقد و بر سی شدهاست .بروکلما د بخش صلد
اسالم و دو ه بمی ّ
امیس از ولهاوز و کامتانی و د بخش آسلیای میانلس از با هوللد و میمو سلکی و د

بخلش دوللت ع ملانی از ومتلک اسلتفاده کلرده اسلت .ایلن کتلاب د سلال 1943م کتلاب هجدملد

چاش شد .د آغاز بم

بهانی دومی این کتاب بدو اطالا نومسمده بسزبا انگلیسی هربملس و

د 1947م ممتشر شد .ها مخ ملل و دول اسالمی بس فرانسس و هرکی و هلمدی نیز هربملس شلدهاسلت.
این کتاب بسوسیلۀ ممیلر بعلبکلی و نبیلس فلا س د 1949م د بیلروع بلس عربلی و د 1346ش د

ههرا بسوسیلۀ هادی بزایری بس فا سی هربمس شد .این پژوهش بر آ اسلت دملدگاه بروکلملا
ا نسبت بس اهل بیت

د کتاب ها مخ ملل و دول اسالمی بر سی کمد.

پیشینه پژوهش
92

از مهللمهللرین هحقیق للاهی کللس ب للس نقللد آرللا بروکلم للا پرداختللسان للد مللیهللوا ب للس کتللاب کل لا ل

بروکلمللا فللی المیل لزا نوشللتس شللوقی ابوخلیل لل ( )1393اشللا ه کللرد .ش للوقی ابوخلیللل بللر اس للاس
آر للا بروکلم للا ی افتراه للای د وغه للا و اههام للاع او بل لس ه للا مخ عرب للیی وف للاع پی للامبر

ی خلف للای

اش للدینی عص للر ام للویی عص للر عباس للی و ه للا مخ ح للدمث ا نق للد و بر س للی ک للرده اس للت .یوه للا

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

فوک )1958(1نیز د مقالس «بروکلما بس عموا مک خاو شماس» د مجلس انجمن خاو شماسلا

آلمللا بللس بر سللی وش کللا او پرداختللس اسللت .اوهواشللپیس 2د 1938می بللس مماسلبت هفتللادمین

سللال هولللد بروکلمللا ی فهرسللتی از  555ارللر او ا د مجلللس علمللی دانشللگاه مللا هین لللوهر (هالللس ل

ومتمبر ی مجموعۀ اقتصادی ابتماعیی دو ۀ هفتم دفتر چها م) ممتشلر کلرد .هلملوع متلر 3نیلز
دو فهرسللت از آرللا بروکلمللا

ا د سللالهللای  1890و 1954م ممتشللر کللرد .ایللن فهرسللت ا یللو

کرممر 4بس عربی برگرداند و صالر الدین ممجد آ

ا ممتشر کرد (ممجلدی  .)41 - 25 :1955بیشلتر

این پژوهشها بس معرفی و فهرستبمدی هدلیفلاع بروکلملا پرداختلسانلد و برخلی نیلز بلس بر سلی
شخصیت و وش کا او اشا ه کرده اند .پژوهش حاضلر بلر آ اسلت هلا بلا بر سلی محتلوای کتلاب

ها مخ ملل و دول اسالمیی گرامشها و بهتگیریهای عقیدهی مؤلف ا استخراج و بر سی کمد.
زندگینامه علمی بروکلمان

ک للا ل بروکلم للا  5د  17سلللپتامبر 1868م د وس للتوکی 6از شلللهرهای آلم للا ی بلللس دنی للا آملللد

(بدویی  .)66-57 :1372د  1886م وا د دانشلگاه وسلتوک شلد .نخسلت بلس فراگیلری زبلا و
مت للو یون للانیی ال ه للینی عرب للی و حبش للیی عل للوم و زبا ه للای ش للرقی و زبا ه للای هم للدوا وپایی

ّ
محم للد ب للن بریل لر طب للر ی دف للاا ک للرد و د ب للس دکت للر گرف للت .پ للس از آ بروکلم للا د مکل لی از

مد سسها پروهستانی هد مس کرد و هم زملا مشلغول هلدوین فرهمل
1895م این فرهم

سلرمانی شلد و د فو ملس

ا بلا نلام وا ه ناملس سلرمانی ممتشلر کلرد (عقیقلیی  .)430-424 :1980پلس از
9

خطی این کتاب بس لملد و اسلتانبول سلفر
بروکلما د سال 1895م برای گردآو ی نسخسهای
ِّ

...

لادی کتللاب طبقللاع ابللن سللعد شللرکت کللرد.
آ بللس دعللوع ادوا د زاخللائوی د نشللر هحقیقللی و انتقل ِّ

دیدگاه کارل بروکلمان درباره سیره پیامبر

پرداخت .د سال 1888م د استراسبو ِّ  7فرانسس شا گرد هئودو نولدکس 8شد و نلزد او زبا هلای
سان سللکرمتی ا ممللی و زبللا قبطللی (مصللری قللدمم) ا آموخللت .د 1890م بللا اهممللایی نولدکللس از
سللالس نخسللتین دکتللر بللا عمللوا ا هبللا میلا الکامللل فلی ّالتللا مخ ابللن اریلر و هللا مخ ّالرسللل والملللوک

کللرد و بللا اسللتفاده از ایللن فرصللتی بللس هصللحیذ مللتن عیو االخبللا ابللن قتیبللس پرداخللت .او د سللال
1. Johann Fook
2. Otto Spice
3. Helmut Ritter
4. Jürg Kreimer
5. Carl Brockelman
6 .Rostock
7. Strasbourg
8. Theodore Noldeke
9. Edward Zakhao
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1896م بس برسالو 1بازگشت .بلد هشتم از طبقلاع ابلن سلعد بلس کوشلش بروکلملا د 1904م بلس
وسلیلس آ کللادمی بللرلین ممتشلر شللد .ارللر مشللهو او بلا عمللوا هللا مخ ادبیللاع عربلیی نخسللتینبللا طللی

سلالهای  1897هلا 1902م ممتشلر شلد و بس صلو ع نهلایی و بلا افلزود ملحقلاعی طلی سللالهای
1942-1937م د پ للم بل للد انتش للا ماف للت ُ(م ام ّ ِّج للدی  .)41-25 :1955ه للا مخ ادبی للاع عرب للی ک للس
د بردا نده مملابع مکتلوب بلس زبلا عربلی بلودی بلا اسلتقبال خاو شماسلا و اسالمشماسلا موابلس
شد .د بها 1900م بروکلما بس د خواست ادوا د زاخائو د مد سلس زبا هلای شلرقی بلرلین زبلا

عربی هد مس کرد .د هابستا هما سالی برای هد مس بس دانشلگاه برسلالو فلت .بروکلملا بلا

همکا ی د ها مخ ادبیاع شرنی نگا ش بزا هفتم از این مجموعسی با نام ها مخ ادبیلاع مسلیحی

د شرن ا بر عهده گرفت .سپسی د 1903می د دانشگاه کونیگسبر  2هد مس کرد .او د آ با

بیشتر کتابهای خود از بمللس دسلتو هطبیقلی زبا هلای سلامی (دو مجللد  )1913-1907ا هلدلیف
کرد .از  1909ها 1922م د دانشگاه هالس متصدی کرسی خاو شماسی شلد .د هما بلا بلزا دوم

کتاب دستو هطبیقی زبا های سامی ا نوشت و ویرامش دوم فرهمل سلرمانی ا آملاده کلرد .بمل

بهانی اول کا او ا کمد کردی زیرا بسیا ی از متو سرمانی کس د خا ج آلما ممتشر شلدهبلود بلس

آلملا نمی سللید .بللزا اول ایلن کتللاب د 1918م ممتشللر شلد و نشللر کامللل آ د 1928م صللو ع
سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399
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گرفت .بروکلما ی بسموازاع هوبس بس زبا های سلامیی بلس زبلا هرکلی نیلز هوبلس داشلت و د آغلاز

بم

بهلانی دوم دیلوا لغلاع التلرک کاشلغری ا د اسلتانبول چلاش کلرد .ایلن کتلاب مشلتمل بلر

اطالعاع فراوانی از اقوام هرک د آسیای مرکزی بود و براساس همین کتابی کمزاللغس هرکی میانس ا

ه للدلیف ک للرد .بروکلم للا د هابس للتا 1932م ئ للیس دانش للگاه برس للالو ش للد .د دو ه ماس للت او

لوهن یهلودیی هظلاهراع کردنلد؛ بروکلملا بلرای دفلاا از آزادی دانشلگاه د
دانشجوما بر ضد ک ِّ

انتخاب استادا بس هر مذهبی کس باشمدی د 1933م استعفا داد .با این وضع او کرسی اسلتادی

خود ا د دانشگاه ها زملا بازنشسلتگی د پلاییز 1935می حفل کلرد .او د بهلا 1937م بلس شلهر
هالس فت ها از کتابخانس خاو شماسی آلمانی آنجا استفاده کمد و بس هصلحیذ و هکمیلل کلا اصللی

خود معمی ها مخ هدلیفاع عربیی بپردازد .سلپس بروکلملا بلس برسلالو فلت و د آنجلا د 1893می
ّ
مختصرالسلیر واالخبلا ی ارلر عبلدالرحما
سالس دکتر دوم خود د بلا ه هلقلیذ مفهلوم اهلل االرلا فلی

ابوالفرج ابن بوز

ا دفاا کرد ها ّ
مجوز شامستگی او بلرا هلد مس د دانشلگاه باشلد .بروکلملا

د سللالها  1895هللا 1914می د اسللتای گللردآو

اطالعللاع د بللا ه هللا مخ اسللالمی مللک فصللل
1. Breslau
2. Koenigsberg

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

د بلا ه هلا مخ اسللالم نوشلت .پللس از آ بروکلملا د طللی  25سلالی ایلن مطللب ا گسللترش داد و

مطالبی د با ه اوضاا دولتها بدم د اسالمی بعد از بم

بهانی اول ها 1939م بلر آ افلزود و

همس این اطالعاع ا با نلام هلا مخ مللل و دول اسلالمی د 1939م ممتشلر کلرد .د ایلن کتلاب هلا مخ
همس کشو ها و دولتهای اسالمی از ظهو اسالم ها سال 1939م (آغلاز بمل

بهلانی دوم) ملو د

بر سللی قللرا گرفتللس اسللت .ایللن کتللاب د پللم بخللش اسللت .بخللش اول بللس شللرم ظهللو اسللالم و
سلالت حضلرع محملد

و شلرم خلفلای اشللدین و بملیامیلس اختصلاص دا د .بخلش دوم بللس

شرم امپراهلو ی بهلان ی اسلالم و انحطلا آ پرداختلس اسلت .ایلن بخلش از خلفلای عباسلی آغلاز

م للیش للود و سلس لللس های م للذهبی مانم للد قرامط للس و فاطمی للا و نی للز دو ه س للامانیا ی غزنوم للا و
سل لللجوقیا و نیل للز وضل للع اس ل للالم د اسل للپانیا و سل للرانجام حکوم ل للت مغل للوال و پامل للا خالف ل للت

خوا زمشاهیا

ا مو د بحث قرا داده است .بخش سوم کتاب د شرم امپراهو ی ع مانی است

کس ممتهی بس ظهو صفومس قیلب سرسلخت ع ملانیهلا میشلود .بخلش چهلا م وضلع کشلو های
اسالمی د قر نوزدهم و امپراهو ی ع مانی و مصر و هسلط دول غربی بر این کشو ها و نیز ها مخ

کشلو های الجزایلری ملرا کشی سللودا و بلز آ هوضلیذ داده شلدهاسللت .د بخلش پلمجم هجدمللد
سازما ملل اسالمی پس از بم

بهانی اول مو د بحث قرا گرفتس اسلت و از سیاسلت داخللی و

شرحی د با ه افغانستا و ایرا و نیز سلسلس قابا مس و خاندا پهلوی آمده است .بخش پامانی

کتاب شامل حوادث بین سلالهای  1939هلا  1948م بلس قللم پرلملا اسلت و د آ از کشلو های
هرکیسی مصری عربستا ی عرانی سو مسی لبما ی فلسطینی ایرا و ممن بحث شدهاست .بروکلما

د هابستا  1953م برای با دوم بازنشسلتس شلدی وللی د س و بحلث ا هلا نکلرد .سلرانجام د 6

مس 1956م د گذشت (محققی .)1086 /1 :1393

...

نقد و بررسی دیدگاههای بروکلمان

دیدگاه کارل بروکلمان درباره سیره پیامبر

خا بی و نفوذ همد ا وپا و سلطس خا بیا د این کشلو ها سلخن فتلس اسلت .د خاهملس کتلاب

 .1تنزل در جایگاه

بروکلما ی مانمد بسیا ی از مستشرقا دمگری د گفتا خود از حقیقت بامگلاه اهلل بیلت

دو شده و نکاع بربستس ها مخی د با ه ممزلت امشا

او پیامبر

ا حلذف ملا هحرملف می کملد .بلرای نمونلس

ا پیغمبر عرب مینامد (بروکلما ی  .)20 :1346شواهد متعددی د آماع و واماع

وبللود دا د کللس حللا کی اسللت شخصللیت و سللالت پیللامبر

بابومس از امام باقر

وامت کرده است کس نام پیامبر

فقللط مخللتص اعللراب نیسللت .ابللن

د قرآ محمد اسلت؛ پرسلیدند هدویلل
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آ چیست؟ حضلرع فرمودنلد :ه دویلل محملد آ اسلت کلس خلدا و فرشلتگا و بمیلع پیغمبلرا و
سوال و همس امتهای امشا

ا ستامش می کممد و نامش بر علرش نوشلتس اسلت« :محملد سلول

اهلل» (ش للیخ ص للدونی 129 :1417؛ هم للوی  .)178 /4 :1413د آم للس  107از س للو ه انبی للاا خداون للد
پیامبر

ا حمت بهانیا معرفی کرده است.

د بلای دمگلری بروکلملا بملی هاشلم قبیللس پیلامبر

ا فقیلر و علا ی از بامگلاه د بامعلس

مکس معرفی می کملد (بروکلملا ی  .)21 :1346حلال آ کلس بمیهاشلمی از هیرههلای مشلهو قبیللس
ُق ارمش پیش و پس از اسالم د مکس بودند .این قبیلس بس هاشلم (عملرو) بلن عبلدمماف بلن ا
قص ّلی

بن ِّکالب ممسوب است .از میلا ممصلبهایی کلس طواملف قلرمش پلس از ظهلو قصلی بلن کلالب
برای خومش برگزمدندی دو ممصب سقامت و فادع بس معمای آبرسانی و مهماندا ی حابیلا بلس

هاشللم (از ق للیی  )111 / 1 :1415و فرزن للدانش سللید .ای للن دو ممص للب مللو د مماقش للس بمیامی للس و

بمیهاشم بود .بمیهاشم دست کم پس از فرا گیر شد دین اسالم بس سبب آ کس پیلامبر

از

آنهللا ب للودی از بامگ للاه واالیللی می للا مس لللمانا برخللو دا بودهان للد .ب للر پامللس وامت للی ممس للوب ب للس

پیامبر

طامفس بمیهاشلم بلس سلبب سلالت او برگزملده قلرمش بودنلد (ابلن قمفلذی .)35 :1404

د با ه فضیلت بمیهاشم (طبریی )14 :1356ی استحباب عیادع بیما ا خاندا هاشم و مقام
سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

آنها د بهشت واملت شلدهاسلت (هملا ی  .)15بلا هملزل بامگلاه حضلرعی مکلی از عواملل دشلممی
کفا مکس با پیامبر ا خانواده کمشد و کوچلک امشلا معرفلی ملیکملد (بروکلملا ی .)25 :1346

بروکلما حتی پیامبر

ا بس لحاظ فردی شخصیتی ضعیف معرفی ملیکملد کلس اشلعا ملدر و

ستامش شاعرا د او بس شدع هدریر دا د (بروکلما ی  .)47 :1346بروکلما د بای دمگر برای

همزل بامگاه سالتی از ببرئیل با عموا شبذ ماد می کملد (بروکلملا ی  .)23 :1346ایلن مسلئلس

میهواند دمسای بر بامگاه وحی د زندگی پیامبر

باشد.

 .2تحریف در تاریخ

د کتاب ها مخ ملل و دول اسالمیی نقل شده کس عبداهلل پد پیامبر  2ملاه پلس از هوللد امشلا از

دنیا فتس است (بروکلما ی  )21 :1346حال آ کس وفاع عبلداهلل بملا بلر نظرملس مشلهو ی پلیش از
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هولللد سللول خللدا بللودهاسللت (ذهبللیی  .)165/1 :1427بروکلمللا حتللی بللس پیللامبر

نسللبت

بللتپرسللتی میدهللد « :وامللاع چمللا نشللا میدهللد کللس محمللد د سللفرهای خللود بللا برخللی از
یهودما و نصا ا وابطی پیدا کرد ...بس هد م خدای مگانس (اهلل) بای خداما دمگلر ا د قللب

او گرفت لیکن چما کس ظاهر است او د سلالهای نخسلتین پیلامبریاش سلس هلا از بتهلایی ا

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

کس د کعبس قرا داشتمد و هم وطمانش آنها ا دخترا خدا مینامیدندی پذیرفتس بودهاست کس د

مکی از آماع ...غرانیق نامیده شدهاند» .وی د شرم بم
هملا آغلاز بمل

بملی می گومد کلس املام عللی

د

بمللی مدمملس ا بللس سلمت کوفلس هللرک کردنلد و مقلر خالفللت ا بلس کوفلس ممتقللل

ساختمد (بروکلما ی  .)96 :1346اما د ممابع آمده است کس امام

 36هجری پس از اهمام بمل

د وز  12ملا  16بلب سلال

بملل و نصلب عبلداهلل بلن عبلاس بلس عملوا حلا کم بصلرهی علازم

کوفللس شللد .و ود آ حضللرع بللس کوفللس د وز دوشللمبس دوازدهللم مللاه بللب مللاد شللدهاسللت (شللیخ

مفی للدی  401 :1413و 402؛ اب للن اعل ل م ک للوفیی 374 /2 :1411؛ دمم للو یی 152 :1395؛ ب للالذ یی

 .) 273 / 2 :1397گفتمی است نامس امام برای خبر فتذ بس قرظس بن کعب حا کم کوفس د بلب
همللین سللال نوشللتس شللدهاسللت (نللک .شللیخ مفیللدی  .)404 :1413د گللزا ش مللابرای حکمیللتی

مینومسلد املام عللی

از عهلد و التلزام خلود بلس حکمیلت علدول کلرد و ملا ا معاوملس ایلن کلا ا

ناد سللت دانسللتس و پللس از آ معاومللس ا بللس خالفللت برگزمدنللد (بروکلمللا ی  .)99 :1346امللا علللت

ها مخی انتخاب معاوملس و خللع املام عللی

د مملابعی فرملب خلو د ابوموسلی اشلعری و اعلالم

زود همگام نتیجس حکمیت و خلع هر دو هوسط وی ذکر شدهاست (دممو یی .)201 -200 :1395

 .3حذف و اضافهگزارشهای تاریخی

امما آو نلدگا فقلط بلس حضلرع خدمجلس

اشلا ه می کملد و نلامی از املام عللی

نمیبلرد .د

انتهلای ایلن بحلثی نلام املام ا پلس از همسلر و دختلرا پیلامبر ذکلر می کملد (بروکلملا ی :1346

23ی  .)24بللس گللواهی هللا مخ و صللراحت گللزا شهللای شللیعس و سللمیی امللام علللی

اولللین اممللا

آو نده بس خدا بعد از حضرع خدمجس هستمد (عالمس امیمیی 237 /3 :1391؛ ابن هشامی :1375

262 /1؛ ابن عبدالبری  .) 457 /2 :1412گذشتس از اینی بس گفتس محدرا ی امام عللی
نسبت بس امام عللی

نماز خواند (ابن اریری  .)57 /2 :1385د بلایی دمگلری بلس کیملس عامشلس

اشلا ه کلرده آ

مردم بس عامشس بسلتمدی بلس پیلامبر

ا اممگونلس گلزا ش ملیکملد کلس امشلا پلس از افترایلی کلس

پیشلمهاد دادنلد هلا وی ا طلالن دهلد (بروکلملا ی :1346

 .)39این امر د ممابع ها مخی نیامده است .د مابرای محاصره اقتصادی د شعب ابی طالبی

بس پیشبیمی پیامبر

...

وز بع تی با پیامبر

فلردای

دیدگاه کارل بروکلمان درباره سیره پیامبر

بروکلما د گزا ش حوادث پیش از بع ت بس نصلب حجراالسلود اشلا های نمی کملد .از اوللین

د با ه از بین فتن پیما هوسط مو مانس اشلا های نکلرده و ملینومسلد:

اهلالی مکللس مجبللو شللدند هللا دسللت از ایلن محاصللره بردا نللد (همللا ی  .)27بللس وامللت مسللتمداع

ها مخیی مشرکا د دا المدوه بلسسای هشکیل دادند و عهدنامسای بس خط ممصو بن عکرمس و
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امضای هیئت عالی قرمش نوشتمد و د داخلل کعبلس آویلزا کردنلد و سلوگمد ملاد کردنلد کلس مللت
قرمشی ها دم مر طبق موازین آ عمل کمد .متن پیما با مفاد آ بلس امضلای هملامی افلراد بلا

نفوذ قرمش بز مطعم بن علدی (طبرسلیی  )72 :1417سلید و بلا شلدع هلر چلس هملامهر ابلرا شلد
(ابللن کثیللری 86-84 /3 :1407؛ اب للن سللعدی 163 /1 :1410؛ ذهبللیی  .)710/ 2 :1409د ب للای

دمگللری بروکلمللا مللینومسللد پیللامبر بللس بیمللا ی ماال مللا مبللتال شللدند (بروکلمللا ی )50 :1346؛ د

حللالی کللس ممللابع هللا مخیی اش للا های بللس بیمللا ی ماال مللا نک للردهانللد .د مللو د بانشللیمی پ للس از

پیامبر

ی بس آخرین سفر پیامبر

د سال حجسالوداا اشلا ه ملیکملد املا از سلخمرانی پیلامبر

برای بانشیمی و هوصیس بس برگزمده بود امام علی

هیچ مطلبی نقل نمی کمد (هما ی .)51

 .۴شبهه در عقاید

بروکلما عبا اع متعددی د هدریرپذیری پیامبر

او دین اسالم و هعالیم پیلامبر

هقلید د شخصیت پیامبر

از ادما الهی و ملل دمگر نقل ملیکملد.

ا مسلتقل از ادملا الهلی دمگلر ندانسلتس و د پلی اربلاع عمصلر

است .برای نمونلس بروکلملا سلخما پیلامبر د بلا ه وز حسلاب ا

برگرفتس از ایرانیا و مسیحیا آ امی میداند (بروکلما ی  .)24 :1346او مینومسلد پیلامبر

بلس هقلیلد از مسلیحیا ی دوسلتدا خوانلد نملاز شلب و ادعیلس بلود و حتلی برخلی از قواعلد و سلوم

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

یهودما مدممس ا بس امید اسلالم آو د آنلا د دیلن وا د کلرد (هملا ی  .)25وی هعلالیم یهلود و

مسیحیت دخیل د هعلیم پیامبر

میداند کس بلا مهلا هی هلام بلا نیازمملدیهای عصلر او وفلق

داده شدهاست (هما ی  .)53بس طو مفصلی د با ه اصول دین صحبت می کمد اما اشلا های بلس

اص للل پلللمجم م عم للی اماملللت ن للدا د .د بلللاب هوحیلللدی پی للامبر ا محکلللوم می کم للد کلللس برخلللی از
بالملوا هلای اهلالی مکلس ا بلس عملوا شلفیع د برابلر اهلل قبلول کلرده اسلت .او هلیچگونلس ابطللس

ذاهی میا اصول عقامد و هکالیف مذهبی د قرآ قائل نیست (هما ی .)58 -55
 .5ترسیم خشونت

ً
مستشللرقا معمللوال اس لالم ا دیللن خشللونت میدانمللد و معتقدنللد اسللالم د د و خللود همفللری

نژادپرسلتی و بسلیا ی ا زشهلای خللالف حقلون بشلری ا دا ا اسلت .بروکلمللا نیلز دیلن اسللالم ا
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دمم للی هم للراه ب للا مق للر اع س للخت معرف للی می کم للد ک للس س للمن و ع للاداع ق للدمم ا پامم للال می کم للد

(بروکلما ی  .)47 :1346او با ها بس خشونت پیامبر

مینومسد :بلس دسلتو پیلامبر
بم ل

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

بللد ی پیللامبر

د برخو د با کفلا مکلس اشلا ه ملیکملد و

بلس کا وا هلای مکلس شلبیخو زده میشلد .پلس از پیلروزی د

اقللداماع شللدمدی علیللس مخالفللا خللود اعمللال کللرد و همللام افللراد قبیلللس

ا آغازگر بم

بمیقیمقاا ا بس مر محکوم کرد (هما ی  .)37-36پیامبر
ً
م ال د بم خمدنی از حملس آغازین پیامبر بلس یهودملا بملی قرمظلس نلام میبلرد (هملا ی .)39

بللسنوشللتس اوی پیللامبر

معرفلی می کملد

دو هللن از کفللا همللراه خللود ا د اه مدممللس بللس قتللل سللاند و پللس از آ

مشغول اهزنی از کا وا های مکس شد (هما ی  .)25د بای دمگلری ملینومسلد پیلامبر
فتذ مکس چمد نفر از بملس دو ز خوانمده کلس علیلس پیلامبر

د

هجوملاع سلروده بودنلد ا کشلت

(هما ی  .) 44با این همس با استماد بس آماهی از قرآ مشخص میشلود هرسلیم خشلونت د اسلالم
ناد ست است .بس طو م الی آمس  190سو ه بقره اولین آمس قتال و بهلاد اسلت کلس د مدمملس نلازل

شدهاست .خداوند د این آمس بس پیامبر
بم

دستو میدهد با افرادی بجمگد کس با مسلمانا سر

دا ند« :و د اه خدای با کسانی کلس بلا شلما میبمگملد نبلرد کمیلد و از حلد هجلاوز نکمیلد کلس

خللدا هجللاوزگرا

ا دوسللت نمللیدا د»...؛ بللا دقللت د ای لن آم لس وشللن میشللود ک لس اسللالم نللس دیللن

خشونت بلکس حمت است زیرا هدف اصلی بم های اسالمیی بم

د اه خلدا اسلت .آملس 29

سو ه هوبس نیز بس وشمی معلوم میسازد کس اسالم بر صلذبوئی بیشتر از بمل

اهمیلت میدهلد:

«با کسانی کس نس بلس خلدا و نلس بلس قیاملت امملا دا نلد و نلس آنچلس ا خلدا و سلولش هحلرمم کلرده

حرام میشمرند و نس آئین حق ا میپذیرند پیکا کمید ها با خضوا و هسلیم بزمس بپردازند».

برخ للی از مستش للرقا از بمل للس بروکلم للا معتقدن للد ک للس م للذهب هش للیع بع للد از ش للهادع ام للام

حسین

د واقعس کربال آغاز شدهاست .بس نظر می سد صاحبا این هفکر -کس نشلدع گرفتلس از

اهل سمت است -بلین پیلدایی و هکاملل هفکلر شلیعی و اهفاقلاع سیاسلی از بمللس قیلام هلوابین د
انسجام شیعس خلط کرده و ظهو برخی از فرقسهای شیعس نظیر کیسانیس ا بس حساب کل برما

هشیع گذاشتس اند و پیدامش هشیع ا مرهبط با ایرانیها دانستساند .اما حقیقلت ایلن اسلت کلس بلس
ا هدیید کرده اند .لذا بروکلما ی د مو د امر بانشیمی پیلامبر

انتخللاب امللام علللی

...

گواهی ها مخی شیعس بعد از واقعس غدیر خم شکل گرفتس است .ممابع شیعس و سمی وقوا غدیر خلم

دیدگاه کارل بروکلمان درباره سیره پیامبر

 .6جانشینی پیامبر

ی اشلا های بلس هوصلیس پیلامبر د

نللدا د .ایللن د حللالی اسللت کللس بللس بیللا بسللیا ی از بزئیللاع ایللن واقعللس

پر داختس استی ها آ با کس حدمث معروف بس قرطاس ا هم از قللم نیانداختلس اسلت (بروکلملا ی

.)51 :1346

 .7تحلیل نادرست

بروکلما د گزا ش بسیا ی از حوادث دو ه پیامبر

و اهل بیلت

ی گلاهی هحلیللهلای
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غیر ممطقلی و ناد سلت ا ائلس ملیکملد .بلرای نمونلس او هلدف علالی پیلامبر

ا سللطس بلر هملامی
ا نلس املری مسللم

عربستا میداند (بروکلما ی  .)52 :1346هدف از هحرمم شراب هوسط قرآ
ً
بلکس صرفا بهت احتراز از افرا د مصرف آ ذکر می کمد (هما ی  .)38عاملل هجلرع پیلامبر و
مسللاعدکممده شللرامط سللفر بللس م للرب ا نفللان و براد کشللی م ربیللا بیللا می کمللد (همللا ی  .)30د

خالل بم

علللی

ا میخواست ها قصاص کمد املا املام

صفینی نقل می کمد کس معاومس قاهال ع ما

حاضللر بللس هسلللیم و هحویللل آنللا نشللد .د گللزا ش ایللن واقعللس بللس نللوعی امللام علللی

اصحاب امشا

ا بس قتل ع ما متهم میکملد (هملا ی  .)98د ملابرای صللذ املام حسلن

بس هقلید از ممابع اهل سمت مینومسد حسن هماملی بس بم
کرد (هما ی  .)101این د حالی است کس امام حسلن

و
ی

نداشت بدین خاطر با معاومس صلذ

بلرای حفل بلا خلود و شلیعیا (شلیخ

صدونی 211 /1 :1385؛ مجلسیی )287 /75 :1403ی سستی و عدم حمامت مردم (شیخ مفیدی

اال شللادی )10 /2ی بلللوگیری از خللونریزی (ابناریللری )409/3 :1385ی حف ل دیللن (شللرمف قرشللیی

 )35 :1376و خطللر خللوا ج (ابللن عربللیی  )152/3صلللذ ا پذیرفتمللد .د هحلیللل پامللدا ی امللام

حسین

د عدم بیعت با یزملد مینومسلد« :حسلین پلس از قتلل مسللم بلن عقیلل و ناامیلدی از

کمک کوفیا ی باز هم هسلیم نشد بدا علت کس فرزند پیامبر بود و خود ا د اما میپمداشت»

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

(بروکلما ی  .)108 :1346شیعس ا متهم میسازد کلس پلس از عاشلو ای مرکلز و مظهلر هملامالع ضلد
عرب شدند (هما ) .بس عبا هی دمگری اقداماع شیعیا د خونخواهی امام حسین

ضد اموی ا فعالیتهای ضد عرب پمداشتس است.

و حرکاع

وا ونللسنمللایی از وقللامع مسلللم هللا مخیی مللا بللس کللا بللرد هحلیلهللای ناد سللتی آ هللم بللرای

خدشسدا کلرد وبهلس مقلدس پیلامبر
ها مخی سیره پیامبر

و د معصلومیت امشلا ی حکاملت از هحرملف حقیقلت

و اهل بیت امشلا دا د .بلا وبلود اهقلا د سلالت نبلوی بلرای هلدامت

بامعس عرب باهلیی باز هم هدف نهایی پیامبر
ا گر این هحلیل د ست بود پیامبر

ا سلطس نظلامی بلر عربسلتا ذکلر می کملد.

بامد بس فتذ دمگر سرزمینها ملیپرداخلت .د حلالی کلس د

سیره نبویی فتذ و اشغال سرزمیمی وبود ندا د و کشو گشایی از دو ه خلیفس دوم آغاز شده بود.
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نتیجه
مستشرقا از نظر دمدگاه مذهبی بس دو دستس هقسیم میشوند :گروهی بدو پرده پوشیی بس

صراحت ضدمت خود ا با اسالم و سیره نبوی اعالم کردهاند چما کس عملوا آرا شلا نیلز گوملای

این مطلب است .برای نمونس میهوا بس کتاب دمس بر اسالم ارر پی یرلوونرابل (1092 -1156م)

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

اشا ه کرد.گروهی نیلز ضلدمت بلا اسلالم ا د پوشلش هحلیلهلای ناد سلت مطلرم می کمملد .ایلن

گروه پس از مشاهده شکست هالشهای گروه اولی هغییر وش دادهاند .بروکلملا د زملره گلروه
دوم بللای دا د .البتللس د بللروز ضللدمت بروکلمللا ی عللواملی وبللود دا د کللس ممجللر بللس آشکا سللازی

موضلع گیللری وی و نیلز وبللود نواقصلی د گفتللا ش شلدهاسللت .از بمللس ایللن عواملل مللیهلوا بللس
استفاده از ممابع اهل سمتی استفاده از اسرائیلیاع د ارباع هقلید پیامبر

از اساطیر باستا و

ادما گذشتسی حذف ما هغییر مغرضانس برخی از اعتقاداع شیعی مانمد واقعس غلدیر و شلرم حکلم

هحرمم شرابی هحلیلهای نا وا و ناد ست د با ه سیره نبلویی هرسلیم هصلویری خشلن از اسلالمی
ا ائس هصویر بیطرفانس وکم ا زش از بامگاه پیامبر

قبل و بعد از بع ت اشا ه کرد .با دقلت د

گللزا شهللا و هحلیلللهللای بروکلمللا د کتللاب هللا مخ ملللل و دول اسللالمیی نگللاه ضللد ا زشللی و ضللد
اسالمی او آشکا میشلود .بلر ایلن اسلاس او بلرای ضلدمت بلا اسلالم بلس هملزل بامگلاه و اقلداماع و

سیره پیامبر

پرداختس است.

دیدگاه کارل بروکلمان درباره سیره پیامبر
...
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منابع
_ ابن اریری علی بن محمد (1385ن)ی الکامل فی التا مخی بیروعی دا صاد .
_ ابن اع م کوفیی محمد بن علی (1411ن)ی الفتوری بیروعی دا االضواا.

_ ابللن سللعد (1410ن)ی طبقللاع الکبللریی هحقیللق محمللد عبللد القللاد عطللای بیللروعی دا الکتللب
العلمی .

_ ابن عبدالبری یوسف بن عبداهلل (1412ن)ی االستیعاب فی معرف اأصحابی بیروعی دا الجیل.
_ ابن عربیی محمدبن عبداهلل ()1408ی احکام القرآ ی بیروعی دا الجیل.

_ ابن کثیری اسماعیل بن عمر (1407ن)ی البدام و المهام ی بیروعی دا الفکر.

_ ابنقمفذی احمد بن الخطیلب (1404ن)ی وسلیل االسلالم بلالمبیی بلس کوشلش المحلامیی بیلروعی
دا الغرب االسالمی.

_ ابن هشامی عبد الملک (1375ن)ی السیره المبومسی هصحیذ مصطفی السقای ابراهیم اأبیلا ی و
عبدالحفی شلبیی دا الوفانی بیروع.

_ ابوخلیلی شوقی (1408ن)ی کا ل بروکلما فی المیزا ی دمشقی دا الفکر.

_ االز قی (1415ن)ی اخبا مکسی بس کوشش شدی الصالذی مکسی مکتب ال قافس.
سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

_ بدویی عبدالرحما (1372ن)ی موسوع المستشرقینی بیروعی دا المالیین.

_ بروکلما ی کا ل (1346ش)ی ها مخ مللل و دول اسلالمیی هربملس هلادی بزایلریی ههلرا ی بمگلاه
هربمس و نشر کتاب.

_ بالذ یی احمد بن محیی (1397ن)ی انساب االشرافی بیروعی مؤسس اأعلمی للمطبوعاع.

_ دمم للو یی ابوحمیف للس احم للد ب للن داوود (1395ش)ی اخب للا الط للوالی هربم للس محم للود مهلللدوی
دامغانیی ههرا ی نشر نی.

_ ذهبیی محمد بن احمد (1409ن)ی ها مخ اإلسالم و وفیاع المشاهیر و اأعالمی بیروعی دا الکتلاب
العربی.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل (1427ن)ی سیر اعالم المبالای قاهرهی دا الحدمث.
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_ شیخ صلدونی ابلن بابوملس محملد بلن عللی (1413ن)ی ملن المحضلره الفقیلسی هصلحیذ عللی ا کبلر
غفا یی قمی دفتر انتشا اع اسالمی.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل (1417ن)ی االمالیی قمی نشر مؤسسس بع ت.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ()1385ی علل الشرامعی نجفی المکتبس الحید مس.
_ شیخ مفید (1413ن)ی الجملی قمی کمگره شیخ مفید.

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ()1413ی اال شللاد فللی معرفللس حجل اهلل عللی العبللادی هحقیللق موسسللس آل البیللت الحیللاا
التراثی قم.

_ حمدا ی عبدالحمید صالذ (بیها)ی طبقاع المستشرقینی دمشقی مکتب مدبولی.

_ طبرسیی فضل بن حسن (1417ن)ی اعالم الو ی بلاعالم الهلدیی قلمی مؤسسلس آل البیلت عللیهم
السالم دا االحیاا التراث.

_ طبریی احمد بن عبداهلل (1356ن)ی ذخائر العقبیی قاهرهی دا الکتاب المصرمس.
_ عقیقیی نجیب (1980م)ی المستشرقو ی قاهرهی دا المعا ف.

_ عالم للس امیملللیی عبدالحسلللین (1391ش)ی الغلللدیر ف للی الکتلللاب و السلللم واأدبی هربملللس گلللروه
متربما ی ههرا ی بع ت.

_ قرشیی باقرشرمف ()1413ی حیاه االمام حسن بن علیی بیروعی دا البالغس.

_ محققی مهدی (1393ش)ی «بروکلما »ی دانشمامس بها اسالمی زیر نظر غالمعلی حداد عادلی
ههرا ی بمیاد دائر المعا ف اسالمی.

_ مجلسللیی محمللدباقر ()1403ی بحللا االنوا الجامعللس لللد اخبللا االئمللس االطهللا ی بیللروعی دا احیللاا
دیدگاه کارل بروکلمان درباره سیره پیامبر

التراث العربی.
_ ُم ام ّ ِّجدی صالرالدین (1955م)ی الممتقی من د اساعالمستشرقینی بیروعی دا الکتاب الجدمد.

...
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