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توصسفی -تحیسیی ،به دن ا :پاسخ به این سنلا :اسن کنه توجنه بنه رویکنرد شنرای
داشن
زیی محسطی عربیتان چه تأثسر بر دیدگاه بنادلی نین بنه پسنام ر
یافتهها پنووه نانان منیدهند کنه ترسنسه چ نره آن حضنرت در شالنط شنرای
زیی محسطی عربیتان ،س ط شد تا بادلی ،انلاره متعاد:تنر نین بنه آن حضنرت
ارائه دهدا اگرچه دیدگاههای گاه تأیسد همان انلارهها خصمانه شرون وسطی بود ،بنا
را مطابق زندگی
ای حا :لحن توهس آمسز ن ودا بادلی برخی خصی ها پسام ر
اعرا تفیسر میکردا او همچنس با انتقاد جند از برخنی دیندگاههنا پسانسنسان ،بنر
صف ها نسکو ایاان مانند سادهزییتی تأکسد میکردا
کلیدواژهها :بادلی ،تاریخ پسام ر


.1دکتریتاریخاسالمدانشگاهالزهراء

 ،سسرهپووهی ،تکامل اجتماعی ،نقد خاورشناسانا
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چکیده
رونالد ویکتور کورتنی بادلی ( ،)1970-1892اسالم شننا انلیسینی در کتنا رسنو:
از محنس
زندگانی محمد ،براسا نظریه تکامل اجتماعی و تأثسرپنییر پسنام ر
عربیتان به بررسی زندگی آن حضرت پرداختنه اسن ا او بنرا درر شنرای زنندگی
 ،شخصاً زندگی با اعرا را تجربه کردا مقالنه حارنر بنا رویکنرد
حضرت محمد



(نویسندهمسئول).r.sirousi@alzahra.ac.ir

.2استادیارگروهفلسفهوکالمدانشگاهبیرجند. mezginejad@birjand.ac.ir
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تاریخدریافت:99/10/02

تاریخپذیرش:99/12/20

درآمد

ازقرونوسطیتابهامروزموضوعاسالموبهخصوصپیامبر

،هدفمطالعاتی

بسیاریازمحققانغربیقرارگرفتهاست.بهطوریکهامروزمطالعهشخصیتحضـرت
محمد

،بخشجداییناپـذیریازفرهنـااروپـابیبـهشـمارمـیرود.برداشـت

نویسندگانغربیقرونوسطیازپیامبراسالم،همراهباسـوگیریوغـر ورزیبـود.
تصویریکهتاسدههادرذهنیتاروپاییرسوبیافتوبخشالینفکیازفرهناآنان
بهشمارمیرفت.باورودبهعصررنسانسیانوزایی،انتظـارمـیرفـتتـاتیییـریدر
نگرشنسبتبهآنحضرتبهوجودآید،زیرارنسانسباتیییراتیکهبههمراهداشت،
سـاخـتـارکهنهقرونوسطیرامتزلزلساختومبانـیفکریعصرجدیدراپیریـزی

کرد.دورهجدیدکـهازرنسانسبهبعددراروپاآغازشد،ازتمـامیجهـاتبــاسـده
میانهیاقرونوسـطیتفـاوتداشـت.مهـمتـری تفـاوت،کـاهشحاکمیـتکلیسـاو
افـزایـشقدرتعلمبود(راسل،.)625باای همهتحقیقاتنشانمیدهدکـهذهنیـت
قرونوسطاییهمچنانبرنوشتههـایغربیـاندربـارهپیـامبر

دیموک1پسازبررسیتصویرپیامبراسالمدراوایلدورهمدرنانگلیس،بهای نتیجـه
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

رسیدکهبیشازدویستوپنجاهسال،ازاواخرقرنپانزدهمتـااوایـلقـرنهجـدهم،
انگارهیکسانیازپیامبر

درانگلیسارابهشدهاست( .)Dimmock, 10

باورودبهقرننوزدهم،منـابعیکـهدرغـرب،زنـدگیپیـامبر

رابـهتصـویر

کشیدند ،ازنظرتنوعدیدگاهوتعدادافـزایشیافـت.درایـ دوره،گـروهجدیـدیاز
نویسندگانظهورپیداکردندکهبهسببآشـناییبـازبـانهـایشـرقی،زمینـهمطالعـه
تربرایآنهافراهمشدوعالوهبرآن،برگزاریکنگرههایبـی المللـینیـزتبـادل

علمی
آرایمتفکرانراممک ساخت(.)Hourani, 232باای حـالپدیـدآمـدنهژمـونی
استعماردرقرننـوزدهم،مسـیرتحقیقـاتراتیییـرداد .ازجملـهدیگـرجریـانهـای
تأثیرگذاربرتصویرسازیازپیامبر

،بهوجودآمدننظریهتکاملبـود.ایـ نظریـه


1. Matthew Dimmock
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حـاکماسـت.متیـو

کهبانامداروی شناختهمیشود،درابتدامربوطبهامورزیستیبودوبهتدریجبهامور
اجتماعینیزتسرییافت. 
نظریهتکاملاجتماعیخطسیراندیشهنویسندگانراتحتتأثیرقراردادونگاههای
متعادلراروبهرویمخـاطبی قـرارداد.یکـیازنویسـندگانیکـهتحـتتـأثیرچنـی 
نظریاتیبهمعرفیچهرهپیامبر

پرداخت،رونالدویکتورکـورتنیبـادلی1(-1892

)،افسر،نویسندهوروزنامهنگارانگلیسیبود.اودرکتابخودبـاعنـوانرسـول:

1970
زندگانیمحمد،پسازبحثکوتاهیدربابجیرافیاوتاریخمکـه،بـهمطالعـهدقیـ 
زندگانیپیامبراسالمپرداختهومطالبدقیقیرادربارهنزولوحی،هجرتبهمدینـهو
جنابایهودیانومشرکانمطرحکردهاست .
دیدگاههایبادلیدردوقسمتخصـمانه

تکاملاجتماعیاشارهکردهونشاندادهاست
پیامبراسالمموردبررسیقرارنگرفتهاست .
زندگی سیاسی و علمی بادلی

رونالدویکتـورکـورتنیبـادلی(1970-1892م)،درپـاریسمتولـدشـدوتـادوره
دبیرستانتحصیالتخودرادرهمی شهرگذرانـد.درآنایـامدرپـاریسمؤسسـهای
برایمطالعهجیرافیا،زبانوفرهنامصرایجادشدهبودوباشروعبهکارای مؤسسـه،
مطالعاتاسالمیدرغربموردتوجهخاصیقـرارگرفـت(.)Tignor,p174هـدف
چنی مطالعاتی شناختهرچـهبیشـترتمـدناسـالمیبـرایپـیشبـردنبرنامـههـای
استعماریبود.بادلیچندانعالقهایبرایورودبهای مؤسساتاستعمارینشاننـداد
وبهواسطهعالقهبسیاریکهبهعلومنظامیداشت،عازمبریتانیاشدتادرکالجنظـامی
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وهمدالنهقابلارزیابیهستند.الزمبهذکراستکهپـیشازایـ ،آرایبـادلیدربـاره

رویکردبادلیدرمعرفیپیامبراسالم

ای نوشتارپسازبررسینقاطعطفزندگیبادلی،بهتأثیرپذیریآرایاوازنظریـه

ساندهورستکهبهتازگیتأسیسشدهبود،بهتحصـیلبرـردازد.پـسازطـیمراحـل
تحصیل،درسال1911م،بهعنواندستیاردومدرسراهسلطنتیمشیولبهکارشد. 
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1. Ronald Victor Courtenay Bodley
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بادلی،در26سالگی،دستیاروزیرامورخارجهدرپـاریسشـدودرکنفـرانسصـل 
1919م حضوریافت.درهمـی کنفـرانسبـودکـهمالقـاتبـاسـرهناتومـا ادوارد
لورنس،سرنوشتبادلیراتیییرداد.لورنس،افسرارتشودیرلماتانگلیسیبودکـهبـه
سببنقشمهمشدرشورشاعراب،مشهورشـدهبـود.لـورنسکـهعالقـهبسـیاریبـه
فرهنااعرابداشتوپیشازای ،مدتیرادرمیانآنهازندگیکردهبود،وقتیازقصـد
بادلیبرایورودبهامورسیاسیآگاهشد،بهاوپیشنهاددادتامدتیرابـااعـرابزنـدگی
کند.بعدهابادلیابرازداشتکهگفتگویاوبالورنس،بیشترازچنددقیقهطـولنکشـید،
ولیسرنوشتاوراتیییرداد.بادلیبهسرعتآمادهسفربهالجزایرشدوبـهخـانوادهاش
گفتکهتاششهفتهدیگربرخواهدگشت.امامدتاقامتاودرصحراهفتسالطول
کشید.وی،درای مدتباقبایلصحرانشی زندگیکرد(.)Speake, 2/866 
بادلی،انگیزهخودازهمنشینیبااعرابراچنی بیانمیکند:«آنچهبیشازهمهمـرا
هرشرایطیسعیمیکردتابهسمتکعبهبرگرددونمازبخواند.ازاوسـؤاالتیدربـاره

خداییکهمیپرستد،پرسیدم.وقتیفهمیدمکهخدایمـوردپرسـتشاو،خـدایهمـان
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

ایمانیاستکهم درآنتعمیدیافتم،حیرتم زیادشـد.بیشـترکـهبـااوصـحبت
کردم،متوجهشدمکـهتصـویرمـ ازدیـ اسـالمبـانـوعیتعصـبعمـومیعجـی 
شدهاست.درهمانزمانبودکهجرقهایدرذهنمزدهشـدتـابـهمطالعـهایعمیـ تـر
برردازم،اماشروعجناجهانی،سببشدتاازای امرغفلتکنم.غفلتیکـهبیشـتراز
دهسالطولکشید.پسازخستگیمفرطیکهبعدازپایانجنابرمـ عـار

شـد،

تصمیمگرفتمبهصحرایالجزایرسفرکنم.اقامتم درآنجاهفتسالطـولکشـید.
محلزندگیامچادریبودکهازمویشتردرستشدهبودوبااعراببادیهنشی پیمـان
دوستیبستم.گلهایگوسفندوبزخریداریکردموبـهماننـداعـرابلبـا پوشـیدم.
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بهسکنیگزیدندرصحراعالقهمندکرد،آشناییبامردیعربومسـلمانبـودکـهدر


عباداتمسلمانانرابجاآوردموبهرسومآنهااحترامگذاشتم»( .)bodley, ix
باگذشتماههاوسـالهـا،

بادلی،درموردشیوهمطالعاتیخودچنی بحثمیکند:«
] [ DOI: 10.52547/isihistory.1.40.5
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اطالعاتم دربارهمحمدجمعشد.ای مطالعه،عمدینبودومـ درتمـامآندوره،

یککلمهچاپشدهدرموردمحمدراخارجازقرآننخواندم.دانشم ازمکالمـهدر
اطرافآتش،هنگامهمراهیباکاروانهاوتماشایگلـههـادرشـب،بـهدسـتآمـد»
(.)ibid, x 
تأثیر نظریه تکامل اجتماعی بر پژوهشهای اسالمشناسان

باورودبهقرننوزدهم،آمیـزهایازرویـدادهایمختلـف،سـببشـدتـانگـرشو
رویکردجدیدینسبتبهمطالعهاسالموپیامآورآنپدیدآیـد. برگـزاریکنگـرههـای

بی المللی،فرصتمناسبیرابرایتبادلایدههـاواطالعـاتفـراهمکـرد.ازآنجملـه
میتوانبهانجم آسیاییبنگالدرسال1786م،انجم سلطنتیآسیاییلنـدندرسـال
1823موجامعهآسیاییپـاریسدرسـال1822ماشـارهکـرد.درسـال1873م،اولـی 
فراهمکرد( .)Hourani, 258
پدیدهاستعماروامرریالیسمبودکهباتسلطبریتانیابرهندازسال1757م،آغـازشـدو
نزدیکبهدوقرنبهطولانجامید(کارلکار،.)36درسال1798م،مصرنیزبهفهرسـت
مستعمرههایاروپاییاضافهشد.ناپلئون،درجریانمقابلهبابریتانیـا،بـهتسـخیرمصـر
پرداختتابهطریقیهمبریتانیارادرموضـعضـعفقـراردهـدوهـمبـازاریبـرای
تولیداتصنعتیفرانسهمهیاکند.البتهزمینـهپیونـداسـالمشناسـیواسـتعماردرقـرن
هفدهمایجادشدهبود،زمانیکهاسقفاعظـمالد،بـهجمـعآورینسـخخطـیعربـی
پرداخــتورشــتهمطالعــاتعربــیرادرســال1640م،درآکســفوردتأســیسکــرد
( .)Macfie,46
درقرننوزدهمباگسترشمستعمراتشرقی،مطالعهفرهناشرقیواسالمی،کامالً
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ظهورپدیدهدیگریکهتیییرجدیتـریدررونـدمطالعـاتاسـالمیداشـت،رشـد

رویکردبادلیدرمعرفیپیامبراسالم

کنگرهبی المللیشرقشناسانبرگزارشدوزمینهرابـرایارتبـاطگسـتردهتـرمحققـان

درجهتاهدافاستعماریقرارگرفت.خصوصاًتأسـیسانجمـ مبلیـی مسـیحیدر
سال1799م،پروژهخدمتعلمبهاستعمارراتکمیلکـرد.بنیـانگـذارانایـ انجمـ ،
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مسیحیانانجیلیبریتانیابودند.درآنزمان،مسیحیانانجیلیاعـالمکردنـدکـهنجـات،
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فقطدرآگاهیازگناهوپذیرشانجیلعیسیمسی استوفـردیکـهنجـاتیافـت،
میبایستدیگرانرانیزباحقیقـتدیـ مسـی آشـنانمایـد (.)Hourani, 28طبـ 

منشوریکهدرانجم بهتصویبرسید،مبلیی بایدباروشهایمختلـفتبلیـآآشـنا
شدهوازطری ارتباطنزدیکبادانشجویاندرنواحیشرقی،آنانرابهکیشمسیحیت
دعوتکنند.درآنایامگروهجدیدیازنویسندگانظهـورپیـداکردنـدکـهبـاوجـود
آشناییکاملبامنابعاسالمی،نمایندهدیدگاهمیرضانهوغیرعلمیبهشمارمـیرفتنـد،
زیرااغلبآنهابهسفارشدولتوقتوکلیسادستبهقلمبردهبودنـد.تحقیقـاتیکـه
دردرونهژمونیاستعمارتولیدشد،گرچهظاهرعلمیخودراحفظکردهبـود،امـابـا
پیشفر هایانگارهقرونوسطایینوشتهشدهبود.اسالمشناسانمهمـیچـونویلیـام
مویر1(1905-1819م)،سموبلزویمر2(1952-1867م)وویلیامهنریتمرـلگـاردنر3
(1928-1873م)،ازای انجم ظهورکردند.آنانباحضـورطـوالنیدرهنـد،مصـرو
محمد

،پرداختند.مسئلهحابزاهمیت،ای بودکهتحقیقـاتایـ پژوهشـگراناز

نظرصوریوروشی،کامالًعلمیبهنظرمیرسیدوباهوشمندیتمامنوشتهشدهبـود.
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

مرجعاسالمشناسانغربیشدهبود(ر.ک.سیروسی،.)155-95

آثاریکهسالها

درفضاییکهمطالعاتاسالمشناسـیتحـتتـأثیرفضـایفکـریاسـتعمارمتحـول
شدهبود،ظهورنظریاتجدیددربارهتکاملاجتمـاعی،انگـارهاسـالمشناسـانغربـیرا
تحتتأثیرقراردادهوتاحدودیسببشدتادیدگاهمتعادلترینسبتبهشرقایجـاد
شود.درآنزمانپـسازانقـالبصـنعتی،تیییـراتسـریعیدرحـوزههـایسیاسـی،
اقتصادیوجمعیتیبهوجودآمدوای امر،سببشـدتـامحققـاندرجسـتوجـوی
امعهشناسانمدرنترجی 
چارچوبضروریواجتنابناپذیریبرایتفسیرآنباشند.ج 
دادندتاازتئوریتکاملبرایتوضی توسعهاجتمـاعیاسـتفادهکننـد.دارویـ ،بـرای
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1. William muir
2. Samuel Zwemer
3. William Henry Temple Gairdner
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حلب،درکنارتبلیآدیـ مسـیحیتبـهتحقیـ دربـاباسـالموخصوصـاًحضـرت

نخستی باردرسال1871م،چنی بینشیرادربارهعواطفورفتارانسانیبهکـاربـرد.
درهنگامیکهنظریهتکامل داروی منتشـرشـد،جهـانصـنعتیمـدرندرمقایسـهبـا
سیستمهایقبلیتولید،کارآفرینانراقادربهتولیدبیشترباقیمتپایی ترکرد.ایـ امـر
موجبتحولکاملنهادهایسیاسیواجتماعیشد.کارگرانبافرارازشرایطمتوسـط
زندگیدرروستاهاوشـهرهایکوچـک،بـهامیـدزنـدگیبهتـردرشـهرهایصـنعتی
سکونتگزیدهبودندوبهموازاتآنالگوهایجدیدیازمشارکتسیاسیموردبحث
قرارگرفت ( .)Meyer, 126
اسرنسرازتأثیرگذارتری جامعهشناسانتاریخ،سیرتکاملاجتماعیرابسـطدادودر
یکمدلجامعترآنرادرتوسعهجامعه،دولت،تجارت،زبان،ادبیات،علوم،هنر،سیر
میدانست( .)ibid, 127
درخت 
اجتماعیدورانمدرنبودونظریهتکاملاجتماعیرانیزتحتتأثیرقـراردادهبـود.از
ای پس،تعدادزیادیازمردم،بهویژهروشنفکران،درسراسراروپامفهومآزادیرابـه
عنوانصورتبندیجدیدیازحقوقمسلمهمهبشریتپذیرفتند.ای عقایـد،نـهتنهـا
انگیزهجنبشهایانقالبی،مانندبلشویکهادرروسیهیاپیروانمابودرچی بود،بلکـه
ت بدیلبهآرمـانیاساسـیبـرایتوسـعهعلـوماجتمـاعیشـد(.)ibid, 123هومبرتـو
گارسیا،بابازنگریادبیاتبریتانیادرقـرنهجـدهممـیالدی،بـدی نتیجـهرسـیدکـه
یخواهان،نقشمهمیدربحثهایروشنفکریبهخصوصدرمواقـعبحرانـی
جمهور 
چونانقالبفرانسهداشتهاند.وی،درکتاباسالموعصرروشنگریانگلیسـی،نشـان
دادکهدراوایلتاریخمدرن،تبادلفرهنگیبی جهاناسالموغربمسیحیبیشترشد
ونگاهدلسوزانهوهمدالنهبهاسالمهمافزایشیافت( .)Garcia, 2012
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ظهورآرمانهایسیاسیجمهوریخواهیودموکراسی،مرحلهایدیگـرازتحـوالت

رویکردبادلیدرمعرفیپیامبراسالم

تکاملازسادهبهپیچیدهارابهکرد .اوروندتکاملاجتماعرامشابهرشـدیـکدانـهبـه

باای حال،حوزهدیگریاززندگیاجتماعیوجودداشتکهنیازبـهدرکتوسـعه
اجتماعیوبهطورمشـخ

روشـنگریراتقویـتمـیکـرد.پیـروانایـ نظریـه،در
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ازآنمحرومبودند.ماندلباوم(1971م)،درتحلیلیازایـ دیـدگاه،توجـهویـژهایبـه
اندیشههایفیلسوفانآلمانیقرننوزدهمماننـدیوهـانگوتفریـدفـونهـردر1داشـت.
اندیشهاوبامفهومارگانیکاجتماعیپیوندعمیقیداشت.درایـ دیـدگاه،جنبـههـای
مختلفزندگیاجتماعیبهماننداجزایتشکیلدهندهموجودزندهبایکـدیگرمـرتبط
بودند.هردر،استداللکردکهواحدهایاصلیبشریت،مردمانیاملتهاهستندکـهدر
محدودهفیزیکیمشخصیشکلیافتهوشیوههایزندگیآنهادرسنتهاوباورهایشان
نهفتهاست.هریکازاقوام،بهواسطهزبانازیکدیگرمتمایزشـدهانـدوهـرامـریدر
زندگیآنهابادیگریدرارتباطاست.امورمربوطبهدیـ ومـذهبنیـزدربـی آنهـا
ثابتبودهونمیتوانهریکازای اقوامرابهدیگریتقلیلداد.بههمی جهت،هـردر
بیانکردکهحضرتمحمد

،آنچهراپیشازای درعربنهفتـهبـود،بـهکمـک

ایدههاییازمسیحیتویهود،آشکارساخت.او،انسانهـارابرانگیخـتتـاازعبـادت
نیروهایطبیعتبهخدایواحدرویآورنـد.محمـد
وحشیبهدرجهایمتوسطازتمدنرسانید(هگل، .)68

بادلی،بیشازهرچیز،تحتتأثیرای بخشازنظریه،بهترسیمچهـرهپیـامبر



سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

پرداخت.ویکهبرایشناختروحیهاعراب،زندگیدرصـحراراتجربـهکـردهبـود،
پیامبراسالمرافرزندزمانخودمیدانست.گرچهبادلیدرکتابخـودبـهصـراحتاز

هردرسخنیبهمیاننیاورده،ولیتحتتأثیرعقیدهتکاملاجتماعیکهدرآنزمان،بـه
معتدلتریرابهپیامبراسالمبیانکرد .

بود،نگاه

یکیازدیدگاههایمسلطتبدیلشده
بادلیعالوهبراینکهقرآنرابهعنوانمنبعـیقطعـیویقینـیبـرایشـناختبهتـر
روحیات،منشوزندگیپیامبر

می دانـد،بـرایـ بـاوراسـتکـهبهتـری روش

شناختایشان،شناختمت جامعهایاستکهاودرآنحشرونشرداشتهاست.آنچه
درمقدمهکتاببیانداشته،کامالًگویایتأثیرپـذیریروشتـاریخنگـاریاوازنظریـه
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آنهـاراازحـالتیبـدویو

تکاملاجتماعیوخصوصاًباوربهای نکتهاسـتکـهاجـزایمختلـفجامعـهماننـد
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1. Johhan Gottfried von herder

موجوداتزندهبایکدیگردرارتباطهستند.ازای روانسانهابستهبـهسـنت،زبـانو
مذهبمحدودهزندگیخود،عملمیکنند.البتهاوبرایرسیدنبهچنی روشـیپـیش
فر هاییرامطرحمیکندودرنهایتروشپژوهشتاریخیخودراروشیبـدیعدر
معرفیپیامبر

میخواند.ای پیشفر هاعبارتنداز: 
 

-1 درطولای چنددههزارسال،نژادبشریدگرگونیخاصیازنظرهوشـیویـا
فیزیکینداشتهاست.بهگونهایکهروحیات،عالی ،مسابلزندگیدرای مدتبسیار
شبیهبهزندگیکنونیماست.وی،درای مقدمهاظهارداشتهاسـت:«تـاریخایـ گونـه
نشاندادهاستکهانسانهادرطولقرنهاکمیتیییرکردهاند،آنهـاهمـاننمونـههـای
نخستی هستند»( .)bodley, 3
کهچهرهوزندگیاعرابامروزی(قبایلعرب)اختالفناچیزیباصدراسالمداردبر
-3تاریخنگاروپژوهشگرتاریخنمیتواندپژوهشتـاریخیجـامعیداشـتهباشـد،
مگراینکهبهبستروجامعهایکهواقعهتاریخیدرآنرویداده،نظردقی داشتهباشد.
کسیکهبهدنبالنگارششرححالپیامبراسالماست،نمیتواندبهبینشدقیقـیازآن
حضرتدستیابد،مگراینکهبستروجامعهایکهایشاندرآنحشرونشـرداشـتهرا
بهخوبیبشناسد.بدونچنی شناختینتیجهجزارابهنگـاهیتـکبعـدیبـهزنـدگی
پیامبر

نخواهدبود .

میشـناختند،
-4بادلیعنوانمیکندکه«م باقبایلیزندگیکردمکهپیامبرراکامالً 
پیامبررانهیکفرددستنیافتنیویافردیافسانهایبلکهاورافردیمعرفیمیکردند
یشد،غذامیخورد...محمدبهگونهای
کهمانندخودشانلبا میپوشید،برشترسوارم 
باای قبایلزیستهاستکهگویییکیازآنهابودهاست»(.)bodley, 4
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خالفمسیحیتکهسبکزندگیآنهاتیییرفاحشیبا2000سالپیشدارد .

رویکردبادلیدرمعرفیپیامبراسالم

-2بادلیبراسا تجربههمزیستیبااعراببادیهنشی ای گونهاسـتنباطمـیکنـد

-5ویباتوجهبهای مقدمه،انگارهتکاملاجتمـاعیرادرشـکلگیـریشخصـیت
پیامبر

مطرحمیکند.«آنچهدرای بیوگرافیبـدیعاسـت،نشـاندادنایـ نکتـه
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مبهمباقیماندهاست...زندگیوحشـرونشـربـااعـرابچنـی واقعیتـیرابـرمـ 
مکشوفکرد...م ای ایدهرایافتمکهمسابلراماننداودرککنم»(.)bodley, 6
اسا انگارهبادلی،بیشازهرچیزبرجیرافیاوفرهناعربستاناسـتوارشـدهبـود.
البتهپایهواسا دیدگاههایش،همـانمـواردیبـودکـهپـیشازویدرجامعـهرواج
داشت،امادقتدربیانانگارههایبادلینشانمیدهدکهتأثیرچنـی بینشـیدرنحـوه
یتوانازبادلیبـهعنـواننویسـندهای
بیانوحتیقضاوتبادلیآشکاراست.گرچهنم 
یکنـد.بـادلی
همدلیادکرد،ولیگاهدیدگاههایشاورانویسندهایهمـدلمعرفـیمـ 
گاهیبهظاهردربرابرباورهایخصمانهپیشینیانمیایستادوبهانکارآنمیپرداخـت،
اماسخنانش،ترجمانیدیگرازهماننظراتبـودکـهبـاتکیـهبـرجیرافیـاوفرهنـا
عربستانعرضهشدهبود .
تکرار دیدگاه خصمانه با لحنی متعادل

منتسببهپیامبر

راکهپیشینیانشبرآنتأکیدداشتند،مطاب بامحـیطزنـدگیآن

یدانست.ازجملهادعایباطلحمالتصـرعیایشـانبـودکـهنویسـندگان
حضرتم 
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

غربیبرایزیرسؤالبردننزولوحـیبارهـاآنرابیـانکـردهبودنـد.نخسـتی بـار،
یوحنایدمشقی،مدعیشدکهپیامبر

،حمالتصرعخودراتحتعنـوانپدیـده

خارقالعاده،یعنیدریافـتوحـیازفرشـتهآسـمانیپنهـانکـردهبـود(.)Sahas,75
نویسندگانمسیحینیزبهپیرویازاوای باوربیپشتوانهرارواجدادند،اماهـی کـدام
اشارهنکردندکهاگردوستانپیامبر

برایحمایتازمقامنبوت،مصروعبـودنآن

حضرتراپنهانداشتند،چرادشمنانویکهتهمتهاینارواییبهآنحضرتمنتسب
کردند،درای بارهسخنیبرزباننیاوردند؟چنی مدعایباطلیدرعصـریکـهبـادلی
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بادلیکههمزیستیبااعراببادیهنشی راتجربهکردهبود،برخیازصفاتنکوهیده

درآنمیزیست،همچناندرسخ نویسندگانتکرارمیشد.ازآنجملهویلیـاممـویر
درکتابزندگیمحمد،نخستی نشانههایبیمـاریصـرعمحمـد

زمانیمیداندکهاو تحتپـرورشحلیمـهقـرارداشـت،امـاچـوندرآنزمـانهـی 
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رامربـوطبـه

تصوریازبیماریصرعوجودنداشـت،آنرابـهورودارواحشـیطانیتعبیـرکـردهو
تصـمیمگرفتنـدتـاهرچــهزودتـرویرابـهمــادرشبرگرداننـد(.)Muir, 36البتــه
اسالمشناسانینیزبودندکهبادیدعالمانهای،انگارهصرعرابهنقدکشیدهوای تصـور
راحاصــلتعصــبدانســتند.هنــریبولنویلی ـه،نخســتی فــردیبــودکــهدرانتقــاداز
نویسندگانمسیحیکهمدعینق

جسمیوروحیآنحضرتشدندواختاللصرع

رابهاونسبتدادند،عنوانکردکههمی افراد،آموزههایمحمد

راتجدیـددیـ 

مسیحیتمیدانند،اماهی گاهبهای سؤالپاسخنمیگویندکهچطورفردیبـاچنـی 
عیوبطبیعی،تحتتعلیموآمـوزشقـرارگرفتـهومبـدعدیـ جدیـدیشـدهاسـت
( .)Boulainvilliers, 120
ندانستوبـهانتقـادسـخ پیشـینیانپرداخـت،امـامـدعیشـدکـهمراقبـهطـوالنی
سختوشببیداریها،ممک استسالمتیهرانسانیرابـهخطـربینـدازد.اوتنهـاو
دورازخانهبودنپیامبر

یدانـد.بـادلی
راموجبرؤیاهایعجیبوغریـباومـ 
دربیابـان

وجودچنی رؤیاهاییرازاییدهزندگیسختوطاقـتفرسـایپیـامبر

یداند،چندانکهای رؤیاهاسببشدتـاآنحضـرتبـهامـورخرافـیوعجیـبو
م
غریباعتقادپیداکند(.)bodley, 53گرچه،بادلیبرسخنانپیشینیاندربارهمصـروع
بودنپیامبر

خطبطالنمیکشد،ولیهمچنانبراخـتاللتـوهموهـذیانایشـان

گزینیطوالنیمیداند.گویاتنهادلیلیکه

صحهگذاشتهوآنراناشیازتنهاییوعزلت
بادلیرابهچنی قضاوتیکشانده،تفکروعبادتحضـرتمحمـد

درغـارحـرا

بودهاست.اگرچهبرطب گزارشهایتاریخی،نیازمندانمکهحتـیدردورهتحنـثبـه
سراغآنحضرتمیآمدهواطعاممیشدند(بیهقـی،،)135/2تنـاق

درگفتـاربـادلی

کامالًآشکاراست.زمانیکهدرمقامستایشازنبوغوهوشـمندیپیـامبر
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محمد

درغارحرابرظرفیتعصبیاوبیتأثیرنبـودهاسـت،چـراکـهروزههـای

رویکردبادلیدرمعرفیپیامبراسالم

بادلی،نیزبهسبببرخورداریازروحیـهتعـادل،نسـبتبیمـاریصـرعراصـحی 

سـخ 

میراند،دیگرازتوهمورؤیاپردازیخبرینیست.درای زمان،دیگرتوضـیحیارابـه
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داردکهازسخنانپراکندهتاجراندرمرکزشهر،برایمبارزهبافرهنـامـنحطجامعـه
ارابهمیدهد .

خودبرنامه
صفتنکوهیدهدیگرپیامبراسالمکهبادلیآنرابرآمـدهازفرهنـامـنحطاعـراب
میدانست،شهوتطلبیبود.یوحنایدمشقی،بهعنوانسـردمدارمخالفـتبـااسـالمو
پیامآورآن،باوارونهبیانکردنروایتازدواجپیامبر

بازینببنتجحش،سـهم

عمدهایدرنشرای روایتکذبداشت.روایتنادرستدیدارحضـرتمحمـد
بازینبدرغیبتزیدوعالقهپیامبر



بهویکهمنجربهطالقزینبازهمسـرش

شد(اب سعد،80/8؛طبری،/2،)592دسـتاویزیدراختیـارمسـیحیانقـراردادتـابـه
یبایستغافلماندکهاولی منـابعضـبطوثبـت
ایشانتهمتبزنند.ازای نکتهنیزنم 
زندگیوسیرهپیامبر

یهـاینومسـلمانبودنـد.اعوجاجـات
،مسیحیویایهـود 

ی دهدکـهآنـانبـاذهنیـتپیشـی ،اقـدامبـه
رفتاریآنهادرزندگانیشخصینشانم 
سالپسازرحلتآنحضرتواستمرارای رویهدرعصرمعاویه،مجموعاًقریببـه
نیمقرن،موجببروزانقطاعیجدیدرانتقالاخبـارصـحی ازعصـرپیـامبر

بـه

سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

ادواربعدیشد.ای انقطاع،سببشدتااغلبروایاتمربوطبهسیرهنظـریوعملـی
پیامبر

یگذراندندویا
،بهنسلیبرگرددکهدرعصررسولخدا،دورهکودکیرام 

مدتکوتاهیآنحضرترامالقاتکردهبودند.ازای رو،میدانبهدستقصهپـردازان
وآشنایانبهافسانههایعربیواسرابیلیافتادکهموردحمایتدستگاهخالفـتامـوی
یزادهبـود
نیزبودند(ولوی،)217؛افرادیچونمحمدب کعبقرظیکهخـودیهـود 
(اب سعد،)340/5یاعبداهللب ثوبخوالنی(متوفـای،)62ازمهـاجرانیمنـیکـهدر
یبایستغافلبودکه
یگفت(دمشقی،.)146/8ازای نکتهنیزنم 
شام،سیرهومیازیم 
یزادهبـودوتحـتتـأثیر
محمدب اسحاق،اولی ومهمتری سیرهنویسجامع،مسـیح 
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نگارشتاریخوسیرهپیامبر

کردهاند.ممنوعیتکتابتحدیثحداقلبیستوپـنج

راویانیهودیومسیحیقرارداشت(اب ندیم، .)92
روایتنادرستازدواجپیامبر

ترتیب،بادلیکهشناختکافینسبتبهمنابعاسالمینداشت،تحتتـأثیرنوشـتههـای
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بازینـبدرمنـابعغربـیتکـرارشـد.بـهایـ 

رایجدرغرب،روایتراپذیرفت،امابهنظـروی،چنـی عـاداتیدربـی اعـرابنیـز
وجودداشتونمیتوانازآن،بهعنوانامرغیرعادییادکرد.بادلیدرادامهعنوانکرد
کهچطورپیامبرانیچونسلیمانوداوودکهتمایـلبیشـتریبـهداشـت زنـانفـراوان
داشتند،افرادشهوتطلبیخواندهنشـدند(.)bodley, 200همچنـی دربـابازدواج

پیامبر

باعایشهاظهارمیکندکهازدواجمردپنجاهسـالهودختـردهسـاله،توجـه

بسیاریازنویسندگانغربیرابهخودجلبکردوآنراامریخارقالعادهبرشـمردند.
مشکلاساسیچنی نویسندگانیای استکهاززاویهجامعهخودبهمسئلهمینگرنـد.
نکردهاندکهای رسم،هنوزدراروپایشرقیوجوددارد.حتی،تـا
آنهابهای امرتوجه 
چندسالپیشدراسرانیاوپرتیالعادیبودوامروزهدربرخـیازمنـاط کوهسـتانی
اقتبا دی اسالمازادیانابراهیمیبهویـژهیهـودومسـی ،ازجملـهدیـدگاههـای
عنوانکردندکهحضرتمحمد

،بهجهتجـذباطرافیـانوتسـلطبـرآنـان،از

عقایدادیانپیشی استفادهکردهبود(.)Johnstone,72; Andrae, 49بادلی،گرچـه
برای تأثیرپذیریتأکیدداشت،امابرآنبودکهحضرتمحمد

بهدنبـالاندیشـه

دتاازآموختههایپیشینیانسـودجویـد.وی،

راستی براینجاتجامعهخود،سعیکر
باتأکیدبرشرایطمحیطیمکهوحضورکاروانهایتجـاریازیمـ ،شـاموایـراندر

آنجا،ارتباطآنحضرتباتجارراامریقریبالوقوعدانست.بادلی،بـانـوعیادبیـات
داستانگونه،بیانکردکهوقتیکارروزانهتجارتماممیشد،تاجراندرقسمتیازبـازار
مینشستندوبهمباحثیپیرامونشعر،موسیقی،فلسفهومـذهبمـیپرداختنـد.درایـ 
روایتتخیلی،محمد

شنوندهایبودکهبادقـتفـراوان،بـهسـخناناطرافیـانش

یداد(.)bobley, 50بادلی،درادامهازروایتمخدوشسفرپیـامبر
گوشم 

بـه
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پرتکراردرآثارنویسندگانغربیبود.برخیازنویسندگانباتأکیدبرانگارهفریبکـاری،

رویکردبادلیدرمعرفیپیامبراسالم

دورافتادهایاالتمتحدهنیزرایجاست( .)bodley, 132

یداند.اوبیان
شامدرسنی کودکییادمیکندوآنراموجبکسبتجاربگوناگونم 
میکندکهحضرتمحمد

،بهعنواننمایندهکاروانهایتجاری،سفرهایبسیاری
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سالگیبهیکیازفعالتری نمایندگانبازرگانیدرعربستانتبدیلشود(.)ibid 

کردهکهبرمبنایپارهایروایـات،دردورهکـودکیپیـامبر
بادلی،ازراهبییاد 

،

ایشانرامالقاتکردهوازنبوتآنحضرت،خبردادهاست.درروایات،دونامبحیـرا
وسرجیو ،برایراهبنقلشدهاست.احتماالًبحیرا،لقبراهبـی(واژهایآرامـیبـه
معنایمنتخبوبرگزیده)بهنامسرجیو (سـرجیس)بـود(مسـعودی،89/1؛حلبـی
شافعی،.)172/1تنهااطالعیکهمیتوانازراهبمذکوردرمنابعیافت،دیـدارویبـا
حضرتمحمد

درسفرتجاریاست.عالوهبرآن،دربـابدیـ بحیـراروایـات

گوناگوناست.درکه تری روایات،برنصرانیبودنویتصری شدهاست(اب هشام،
116/1؛اب اثیر،37/2؛حلبیشافعی،،)172/1درحالیکهبرخیدیگـر،ویرایهـودی
یدانند(دمشقی،229/2؛عسقالنی،.)475/1همچنـی ،درمـوردسـ پیـامبر
م

و

نحوهمالقاتآنحضرتبابحیرا،اختالفـاتیوجـوددارد(ابـ سـعد،121/1؛طبـری،
ی گیـرد.عـالوهبـرآن،روایـاتمعتبـریوجـودداردکـهحضـرت
ساختگیجـایمـ 
محمد

،تنهاسفرتجاریخودرادرس بیستوپـنجسـالگیوقبـلازازدواجبـا

سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

حضرتخدیجـهانجـامدادهانـد(ابـ سـعد،129/1؛حلبـیشـافعی،132/1؛مقدسـی،
 .)137/3
ازجملهنسبتهایدیگریکهبادلیباتوجهبهشرایطحـاکمدرمکـهآنراتفسـیر

کرد،ادعایمعجزهسازیبرایجذبپیرواست.ایـ دیـدگاهدرنخسـتی نوشـتههـای
عالمانمسیحیآمدهوپسازآنبارهاتوسطنویسندگانبعدیتکرارشدهاسـت(ر.ک.
سیروسیوولوی،.) 153درقرنهجدهم،ادواردگیبون،انتسابمعجزهسازیراپساز
یکند.درآنزمانگروهیازساکنانمکهازمحمد
دعوتعلنیمطرحم 

خواستند

تابرایاثباتنبوتخود،معجزاتـیبیـاورد.اوادعـامـیکنـدکـهپـسازایـ واقعـه،
محمد
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) 278/2؛بنابرای روایـاتمـذکورازدرجـهاعتبـارسـاقطاسـتودردسـتهروایـات

بههمراهیتعدادیازهوادارانش،معجـزاتغیـرواقعـیوعجیبـیماننـد

سخ گفت گوشتسمیراساختند.ای سخ ،دراشارهبهروایتتعارفگوشـتاز
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طرفزینببنتحارث،زنیهـودیبـهپیـامبر

وآگـاهیاوازسـمیبـودنآن،

آوردهشدهاست(اب هشام،337/2؛اب سعد،82/2؛طبری،.)15/3اوبابیـانقسـمتیاز
روایتوتحریفآن،بهتمسخرسخنانآنحضرتپرداختهاست .
بادلی،هرگزبهصراحتنویسندگانپیشی ،قایلبـهمعجـزهسـازیپیـامبرنبـود.او
بیشتربرحماقتونادانیاعرابتأکیدکرد.بـهنوشـتهاومحمـد

،وقـایعطبیعـی

روزمرهراچونتنیدهشدنتارعنکبوتبردهانهغـارراتحـتعنـوانمعجـزهمعرفـی
کرد.ازنظربادلیشـایدبتـوانتخـمگـذاریکبـوتردرمـاهژوبـ راامـریعجیـبو
خارقالعادهبرشمرد،ولیتنیدهشدنتارعنکبوتبردهانهغار،اصالًغیرمحتملنیست.
بادلیمعتقداستذهنیتابتداییاعرابدرپذیرشچنی مواردیتأثیرداشت،چراکـه
تنهاحماقتونادانیمکیاندرای امرمؤثربودهونمیتوانهی قدرتفراطبیعیبرای
قایلبهفریبکاریحضرتمحمد

نیست،ولـیبراسـا تجربـهزیسـتهخـودبـا

تأثیرقراردهد.
بادلیازتالشحضرتمحمد

درانطباقاحکامدی خـودبـاروحیـهاعـراب

سخ میگوید.وی،برای باورتأکیدمیکندکهتصویربادسـوزانندهوآبجـوشدر
جهنم،نوعیتشدیدسختیبیابان هایشبهجزیـرهعربـیبـودکـهپیـامبراسـالمبـرای
اطاعتپذیریاعرابازآنبهرهگرفت( .)ibid, 101بادلی،تصویربهشتدرقـرآنرا

هایاعراببرمیشمارد،چراکهازمنظـروی،بهشـتروحـانیو

پاسخیبهدرخواست
معنوینمیتوانستمواف نظراعرابیبادیهنشی باشدکهچندهمسریدرسرزمینشـان
بهسنتیفراگیربدلشدهبود.عالوهبرآن،بادلیحضـرتمحمـد

رافـردیرنـج

کشیدهتصویرکردکهزندگیاش،مبارزهایمستمرباسختیهابودوبـهدنبـالپاداشـی
نماییازتجربهسفرهایتجاریمحمـد

آسمانیبود.بنابرای ،بهشتنوعیبزرگ
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پردازدکهپیامبرتوانستبهراحتیذهنیتاعرابراتحـت

اعراببهبیانای دیدگاهمی

رویکردبادلیدرمعرفیپیامبراسالم

چنی وقایعیدرنظرنگرفت(.)bodley, 172بادلیبهصراحتنویسـندگانگذشـته

بود( .)ibid, 102


] [ DOI: 10.52547/isihistory.1.40.5

 19

دیدگاههای همدالنه

یپـردازد.نویسـندگان
بادلیگاهیدرنقددیدگاههایرایجبهدفاعازپیامبراسالممـ 
غربی،برایاثباتخطرناکبودناسالم،صفاتاخالقیضـدتمدنیوخشـنیرابـهآن
یدادند.آنانبرایاثباتای پیشفر
حضرتنسبتم 

کهدی اسالمبهزورشمشـیر

تبلیآشدهاست،برآنبودندتانشاندهندکهخشونتوتندمزاجیباروحوجانپیـام
آوراسالمعجی شدهبود.ای تصویرسازیدرآراینویسـندگانغربـیبـهکـارگرفتـه
میشد.ویلیاممویر،مؤثرتری نگارندهپیرامونزنـدگیپیـامبر

درقـرننـوزدهم،

مدعیمیشودکهکینهجوییوخشونتطلبیدرسرشتایشانعجی شدهبود.وی،بـر
ای باوراستکهای خصلت،دردورهضعف،بالع ونفری مخالفانشخودرانشان
داد،امابعدهاای خصلتجایخودرابهفت وخونریزیداد(.)Muir, 172 
بادلینیزپیامبر

یرحممیداند،امـا
رابیشازهررهبرمذهبیدیگریدرتاریخب 

ازآنباعنواننوعیاقتداریادمیکندکهالزمههرحکومتقدرتمندیاسـت.ویبـرآن
اوقاتازابزارخشونتاستفادهکند(.)bodley, 216ای درحالیاستکهذاتاعـراب
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

باجناوخونریزیعجی شدهبود.بادلیباشناختیکهدرزندگیبااعرابکسبکـرده
جناباقبیلهدیگر،ای کـاررا

عربراآنارشیستوبینظممیدانستکهبههنگام

بود،
ازرویعالقهشخصیانجاممیدهد.بنابرای ،جناهایپیامبر

بامخالفانشبههی 

ینویسـدکـهحضـرت
وجهامریخارقعادتبـهشـمارنمـیآیـد.درادامـه،بـادلیمـ 
محمد

،برخالفعادتهمیشگیاعراب،تمایلیبهخونریزینداشـتوبـههمـی 

جهت،بهاسرایجنگیپیشنهاددادکهاگرمبلآپولیپرداختکنندویااسالمرابرذیرند،
جانشاندراماناست.وی،میافزایدکهجزیـکیـادومـورد،محمـد

ازدشـمنان

شکستخوردهاشدرجناانتقامنگرفتوآموزههـایمجـازاتمخالفـان،هماهنـابـا
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استکهآنحضرت،برایبقایرهبریخودوفرونشاندنمخالفـان،مجبـوربـودگـاهی

زمانومطاب بااخالقمسیحیبود(.)ibid, 143
بادلی،بالحنیتحسی برانگیزبیانداشتکهدرابتدایجنابدربهدلیلغلبهنیروی
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مکیان،مسلمانانامیدبهپیروزیراازدستدادهبودند،امامحمد

،روحیهآنـانرا

احیاکردوبهآناناطمیناندادکهخداوندآنهاراپیروزخواهدکـرد.وی،همچنـی بـر
وعدههایبهشتیپیامبراسالمبهجنگجویانتأکیدکردهومیافزایدکهمحمد

،بـه

یارانشمیگفتکههرفرد،شبیرادرراهخدابجنگد،گناهـانشبخشـیدهمـیشـودو
پاداشیبیشازدوماهروزهونمازدریافتخواهدکرد(.)ibid,154 
ینویسـدکـهبرخـیمحمـد
بادلی،درنقدپیشینیانخودم 

رانخسـتی فـردی

هایمذهبیرابهوسیلهجناتبلیآمیکرد،امـاایـ افـرادفرامـوش

میدانندکهموعظه
کردهاندکهدرگذشته،بیشترجناهابهنامدی انجامشدهاست.وی،درادامهمیافزاید
کهموسی

،جنامقد چندی هزارسالهراآغـازکـرد.بـادلی،جنـاهـایدوره

پیامبراسالمرامربوطبهشرایطزمانهمیداند،زیرااومـیدانسـتکـهاعـراب،پـساز
سادهزیستی،صفتدیگریاستکهبادلیآنرامنطب باشـرایطمحیطـیعربسـتان
زیراندازشحصیریازبرگدرختخرمابود.لبا هایشبهاندازهغذایشسـادهبـود.
اوپیراهنیازجنسپشمیانخخش برت میکرد.بادلی،تمامیای شـرایطرامربـوط
بهغرایززندگیبادیهنشینیمیداند(،)ibid,143ولیازای نکتهنیزغافـلنمـیشـود
کهحضـرتمحمـد

،وقتـیدرطـولزنـدگیزناشـویینخسـتی خـوددربـی 

ثروتمندانمکهبودویازمانیکهغنایموثروتفراوانیازجناهابهدسـتمـیآورد،
زندگیزاهدانهخودراترکنگفت.بادلی،همچنـی بـرصـداقتودرسـتکاریپیـامبر
اسالمصحهمی گذاردوشهرتآنحضرترادرای امر،تابهحدیمیداندکهتوجـه
خدیجهرابرایازدواجبااوجلبکرد( .)Bodley,49
بادلیپیامبراسالم راباالتر از عیسی

ینویسدکهرشـدوتوسـعه
یدانست.اوم 
م 

تدریجیدریهودیتومسیحیت،دردورهاسالمیباعملمحمد
اعتقاداوحتیعیسی

تکمیلشـد.بـه
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تفسیرمیکند.اومـینویسـدکـهوعـدهغـذاییاصـلیمحمـد

،خرمـاوشـیرو

رویکردبادلیدرمعرفیپیامبراسالم

اعالننبوتشدرمقابلاوخواهندایستاد(.)ibid, 152-153 

نیزنتوانستبودباآنچهکهدراختیـارشبـود،دسـتاوردهای

مشابهپیامبراسالمبهدستآورد(.)ibid,91بادلی،آنحضرترانخستی اصالحگـر
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کندکهبهمبارزهبابیعدالتیمکیانپرداخـتوبـاوضـعقـوانینیدر

مذهبیمعرفیمی
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ویاسالمراتنهاسازمانیمیداندکهکمونیسم،بهمعنای

موردخیریه،آنراتثبیتکرد.
واقعیدرآنتبیی شدهاست،چراکهدرقرآن،سهمیبـرایفقـرادرامـوالثروتمنـدان
قراردادهشدهاست(.)ibid, 92البته،بادلیبرای باوربودکهگرفت مالیاتقانونیاز
بادیهنشینانیکهعادتبهتبعیتازقانونخاصینداشتند،بسیاردشـواربـود.بنـابرای ،
ایدهپرداختقسمتیازدرآمدخودبرایحفـظدیـ ،موجـبنـوعیاحتـراممـذهبی
یشدکهاعرابنیزآنراپذیرفتند.بادلیتأکیدمیکندکهسـنتهـایناصـوابیچـون
م
نوشیدنشرابکهدرایاالتمتحدهآمریکاسعیدارندتاباقوانی ومجازاتهایمادی
آنراازبی ببرند،حضرتمحمد

تنهاازطری اصلمـذهبیممنوعیـتشـراب،

آنرامنسوخکرد.بدی ترتیب،مسلمانمعتقد،چونمیدانستکهبـانوشـیدنشـراب
گیرد،ازنوشیدنآنصرفنظرمیکرد

مرتکبگناهشدهوموردغضبخداوندقرارمی
( .)ibid,95

بادلیفصلنخستکتابخودرابامکهآغازمیکنـد.اوبـهدنبـالآناسـتتـابـا
ترسیموضعیتسختجیرافیاییوفرهنگیمکه،دادههاییبهخواننـدهارابـهدهـدتـا
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

انگارهسازیدربارهپیامبراسالمرابراسا آنانجامدهد.بادلیبارهااشارهکردکهافـ 
دیدحضرتمحمد

کامالًمتفاوتبااف دیدبدویهابود،باای حـالپیـامهـای

دی اسالمبرخاستهازشرایطبدویجامعهعرببود.بـادلیدربـارهمکـهمـینویسـد:
شهریلمیزرعوخشکومحصوردرمیانکوههااست.هی راهفراری،برایگرمـای

«
سوزانبیابانآننیستوتنهاصداییکهدرآنشنیدهمیشود،صدایخـشخـشبـاد
است»(.)bodley, 13برای اسا وقتیبادلیبهمعتقداتمسـلماناندربـارهجهـان
آخرتمیرسد،تصاویرسوزندانآتشجهـنموتنـاولخارهـایخشـکرابازتـابیاز
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تحلیل انگارههای بادلی با تأکید بر شرایط زیستمحیطی عربستان

یدانسـت(.)ibid, 101چنـی انگـارهایاز
شرایطجیرافیاییشبهجزیرهعربسـتانمـ 
آیاتمربوطبهجهنم،پیشازای همازسوینویسندگانغربیمطـرحشـدهبـود،امـا
] [ DOI: 10.52547/isihistory.1.40.5

22

تفاوتمعنیداریدرسخنانبادلینسبتبـهپیشـینیانویوجـوددارد.بـادلی،تطـاب 

آیاتقرآنیباشرایطمحیطیعربستانرانشانههوشـمندیوتفکـربرتـرآنحضـرت
میدانست.درحالیکهدرطرحوارهکالناسالمشناسـیدرغـرب،ایـ تطـاب نشـانه
فریبکاریحضرتمحمد

دانستهمیشد.براینمونهناتـاناکـالک،اسـالمشـنا 

قرنهجدهم،دراثباتاتصافپیامبراسالمبهصفتحیلهگری،ابرازداشت:«مـ درک
گرمشهورراکهامرراتوریبزرگیراپایهگـذاریکـرد،سـتایش

بزرگوعمی ای حیله
میکنم.ای مردبزرگ،طبیعتعربستانرافهمید.مـردمعربسـتان،مردمـانیسـرزنده،
فعال،پرجنبوجوشومعتادبهخوشیهایخیالیبودندودربی ساکنانهمهمناط 
گرموخشکمانندمصروایران،مذهبساراس هاگسترشیافت»(.)Alcock, 22 
بادلیدرترسیموضعیتشبهجزیرهعربستان،دونـوعسـاختاجتمـاعیرامطـرح
شیوهزندگیواحهنشـینییـاشـهری،

یکجانشینانکهدرشهروواحهزندگیمیکردند.
خرمادروسطبیابانباشدمانندمدینه،ویاچونمکه،فقطشهریدراطرافچـاهآبـی
باشد.واحهنشینان،گرچهازنظرجمعیتدراقلیتبودند،امابازرگانانورؤسادربـی 
همی گروهبودند.عشایرکوچنشی سرسختتری نوکیشانوافرادیسـادهدلبودنـد
کهمشخصهبارزشان،آزادیبود.البته،آزادیموردنظربادلی،عـدمتقیـدبـهقـوانی و
).ازمنظروی،اعراببادیهنشـی تنهـابـااصـولمقدسـی

یکرارچگیاست(ibib, 15
چونمذهب،حاضربهفرمانبرداریمیشدند،وگرنهامکانرسـوخدراندیشـههایشـان
بسیارسختبود.بادلی،ازاحترامزایدالوصـفیسـخ مـیگویـدکـهمسـلمانانبـرای
حجراالسودقایلهستند.درای زمان،دیگربهطورکلیازقومعربسـخنیبـهمیـان
آیدوبیانمی کنـدکـهاکثریـتقریـببـهاتفـاقمردانـیکـهبـهمکـهمـیرونـد،

نمی
حجراالسودرابهعنوانیکنشانمقد مـیپذیرنـد (.)ibid, 12چنـی تعبیـری،در
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کامالًبرخالفروشزندگیدربیاباناست.واحه،ممک استباغوسیعیازدرختـان

رویکردبادلیدرمعرفیپیامبراسالم

میکند.نخست،بادیـهنشـینانکـهدربیابـانوصـحرابـهسـرمـیبرنـدوگـروهدوم،


زمانبیانقانونزکاتدراسالم،شکلتوجیهیبهخودمیگیرد.بـادلی،بـرایـ بـاور
استکهعدمتقیداعراببهقوانی ،سببشدتاپیامبراسـالمبـابهـرهگیـریازسـنت
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تقد ،آنهارابهپرداختسهمیازاموالشانمجبورکند. 

 23

تصویردیگربادیهنشینانعربکهبهقولبادلی،بیشتریارانحضرتمحمد

را

تشکیلمیدادند،سادهاندیشیوشکلافراطیترآن،حماقتونادانیبود.بهای ترتیب
وقتیبادلیبهمعجزاتپیامبراسالممیرسد،بـرخالفپیشـینیانخـودکـهبـرمعجـزه
سازیتأکیدداشتند،سادهاندیشیقومعربراهدفقرارمیدهد.بادلی،درای قسمت
ازمت کتابخود،بدونتوجهبهمعجزهبزرگقرآن،برماجرایتـارعنکبـوتوالنـه
گذاشت پرندهدردهانهغارمتمرکزشدهاست(.)ibid, 172 
پیوندسادهزیستیپیامبر

باخصلتهایقومعرب،گامدیگربادلیبرایاثبـات

تأثیرپذیریآنحضرتازشرایطزیستمحیطیعربستانبـود.درکتـاببـادلیمکـه،
هاییهمشکلواندازهوساختهشدهازسنااستکهمثـلسـلولهـای

شهریباخانه
النهزنبوردرکنارهمقرارگرفتهاند.درای شهربیپیرایـهوسـادههـی نـوعاثـریاز
تمدنوجودندارد.البته،بادلیباتأکیدبرزنـدگیبادیـهنشـینی،چنـی نـوعزیسـتیرا
تجملیدربی آنهاوجودندارد(ibid,.)13ازدیگرصفاتبارزای گروهازاعـراب،
صداقتوشوخطبعیاست.صفاتیکهدرزمانتفسیرشخصیتفردیپیامبر

،آن

سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

رامربوطبهشرایطزیستمحیطیعربستانمیداند.بهنظرمیرسدکهدرایـ قسـمت
مت ،ازتفاوتزیستیبادیهنشینیوواحهنشینیسخنیبهمیاننمیآوردوسادهزیسـتی
رامشخصهکلیقومعربذکرمیکند .

بادلی،درتوصیفستونهایشنی،آنهارابهج هایخشمگینیمانندمیکندکهبر
رویدشتمیچرخند(.)bodley, 11ذه خواننده،باچنی تشبیهیارتباطمیگیـرد

تااینکهمت بادلیبهجریانوحیمیرسد.پسازبیاناظهاراتپیشینیانخـودکـهبـه
حضرتمحمد

،نسبتصرعمیدادند،بالحنیانتقادیبیانمیکندکههی بیمـار

صرعیچنی فکرشفافودقیقینداشتهاست،چراکهصرع،تناسبروحیوجسـمی
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همراهباخطراتومحرومیتهایبسیارعنوانمیکندکهمجالیبرایپرداخت بهامـور

فردراتحتتأثیرقرارمیدهد.درای هنگام،تصویرجدیدیازپیامبراسـالمدربرابـر
خوانندگانترسیممیکنـد.فـردیکـهگـاهیروزهـاوشـبهـارادرمراقبـهطـوالنی
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یشود.ازای رو
میگذراند،کممیخورد،کممیخوابیدوبهتدریجدچارتنشعصبیم 

محمد

زمانیکهدرغاربودناگهانصـداییعجیـبوواضـ شـنیدوچـوندر

ذهنشتصورکردکهشایدصدایج است،تمامتالشـشراکـردکـهدیگـرصـدارا
نشنود،ولیای بار،صدابلندتروواض  تربـهگـوشرسـید.بـدی طریـ ،بـاچنـی 
زمینهچینیازنوعزندگیمحمد

بهخوانندهچنی القامیکندکـهشـرایطسـخت

حضرتمنجربهروانپریشیوتوهماوشدهاست(.)ibid, 53 

زندگیآن
چنی تفسیری،ای مفهومراتقویتمیکندکهپایهاطالعاتبادلیدربارهپیامبراسـالم،
انگارههایپیشینیاناوست.اوبرهمی اسا تئوریتکراریتأثیرپـذیریآنحضـرتاز
ادیانپیشی راپـیشمـیکشـد.اگرچـهبـادلیروایـتپیشـینیانخـودرادربـابسـفر
پیامبر

بهشامدرسنی کودکینمیپذیرد،ولیبالفاصلهبیانمیکندکهشروعچنی 

زیستمحیطیمکهبهبازسازیآنمیپردازد،خـالیازهـرنـوعسـندتـاریخیاسـت.او
شنیدهبود.ازطرفدیگر،رواجبتپرستیدرمکهکهایمانپاکعربهارامتزلزلکـرده
بود،سببشدتابرایاصالحدینیجامعهپیشقدمشودوچونازتوالیپیامبرانپیشـی 
آگاهبود،باخوداندیشیدکهباگذشتششصدسالازمیالدمسی ،زمانآنفرارسـیدهتـا
پیامبردیگریبرایاصالحجهانظهورکند(.)ibid, 56 
نتیجه

مواضعاسالمشناسانغربینسبتبهپیامبراسالمهموارهیکساننبودوباتوجـهبـه
شرایطاقتصادی،سیاسیوفکری،تیییراتیدرنگرشآنهابهوجودآمدهاست.بـاایـ 
همهدرسدهنوزدهمدیدگاههایگوناگوندرغربقابلشناساییاستونویسـندگانی
ازدوطیفکامالًمتفاوت،درعرصهمطالعاتاسـالمیظهـوریافتنـد.برخـیمحققـان
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یکندحضرتمحمد
تصورم 

،بارهاوبارهادانشهایموردنیازخودراازکاروانیـان

رویکردبادلیدرمعرفیپیامبراسالم

سفرهاییمیبایستدرسنی نوجوانیباشد.صـحنهایکـهبـادلیتنهـابراسـا شـرایط

تحتنفوذاستعمارباروشکامالًجدیدوعلمی،برهمانانگارههـایپیشـینیاناصـرار
میورزیدند.ای گروهازنویسندگان،باپیشفر هایقرونوسطاییبهسـراغمطالعـه
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منابعاسالمیرفتندوبهجستوجویروایاتیپرداختندتابتوانندباداستانپردازیهـای
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ذهنی،اهدافخودرابررورانند.طیفدیگریازنویسندگاننیـزبـاتوجـهبـهپیـدایش
زمینههایعلمی،دیدگاههایمسالمتآمیزترینسبتبهحضرتمحمـد

داشـتند.

ظهورنظریهتکاملاجتماعی،ازجملهای زمینههابـود.بـهویـژهاینکـهبخشـیازایـ 
نظریهبرنقشانکارناپذیرشـرایطمحیطـیبـرشخصـیتافـرادتأکیـدداشـت.گرچـه
رگههاییازای نظریهراشایدبتواندرنوشتههایبسیاریازنویسندگانغربـییافـت،
امابادلینمونهبارزتأثیرپذیریازای نظریهاست.باتوجهبهعدموابستگیخاصوی
بهنظامهایاستعماریکهدرقرننوزدهمبهگرایشمسلطتبدیلشدهبود،بهترمیتوان
بهنقشچنی دیدگاهیدرجهتدهینویسندهپرداخت.بادلیبیشـترازهـرچیـز،بـر
تجربهزندگیبااعرابتکیهداشت.ازای رواودرتحلیلشخصیتپیـامبراسـالم،بـر
یدهـدکـهوجـودچنـی 
درکشرایطمحیطیتأکیدداشت.بررسیآرایبادلینشانم 
دیدگاهیتاحدودینگاههایخصومتآمیزغربیانراتعدیلکردهاست.بادلیبسـیاری
شبهجزیرهتفسیرکـردهبـود.بنـابرای ،لحـ تـوهی آمیـزنویسـندگانغربـیکمتـردر
نوشتههایشدیدهمیشود.ازطرفدیگر،اوصفاتنیکوییچونسـادهزیسـتیوزهـد
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

چونزکاتوممنوعیتشرابدراسالمراازبرتـریهـایویـژهاسـالمبـرمسـیحیت
معرفیکردومعتقدبودکهپیامبر

ازطری پیوندآنقـوانی بـادیـ ،بـهراحتـی

توانستبرمشکالتیفای آیدکهدرکشورهایاروپاییحتیبا وضـعقـوانی پیچیـده
حلنشدهباقیماندهاست.
همچنان 
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درپیامبر

هایویژهبادیـهنشـینانبرشـمرد.بـادلیقـوانینی

راازجملهخصوصیت
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ازآرایخصمانهمحققانغربینسبتبهآنحضـرترابـاتوجـهبـهشـرایطمحیطـی

منابع

 ابناثیر ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار صادر.1965 ،

 ابنسعد ،طبقاتالکبرى ،تحقیق محمد عبد القادر عطا ،بیروت ،دارالكتب العلمیة.1410 ،

 ابنندیم ،الفهرست ،تصحیح گوستاو فلوگل ،الیپزیک ،بینا.1872 ،
 ابنهشام ،السیره النبویه ،تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم األبیارى ،عبد الحفیظ شلبی ،بی روت،
دارالمعرفة ،بیتا.

 بیهقی ،ابوبكر ،دالئل النبوو مررفوأ واوواا باا الشوریره ،تحقی ق عب دالمعطی للعى ی،
بیروت ،دارالكتب العلمیة.1405 ،

 حلبی شافعی ،ابوالفرج ،السیره الحلبیه ،مص حح عبدالل م محم د للیل ی ،بی روت ،دارالكت ب
العلمیم.1971 ،

 راسل ،برتراند ،تاریخ فلسفه غرب ،ترجمم نىف دریابندى ،تهران ،پرواز.1394 ،
هفدهم در متون انگلیسی» ،رسالم دكترى رشتم تاریخ اسالم ،دانشگاه الزهراء ،اس تاد راهنم ا دكت ر
علیمحمد ولوى ،استاد مشاور حمید احمدى.1398 ،

 سیروسی ،راضیم و علی محمد ولوى« ،انگاره هاى عالمان مسیحی از ویژگ ی اجتم اعی پی امبر
اسالم 6از لرن هشتم تا چهاردهم میالدى» ،مطالرات تاریخ اسالم ،ش ،45تابستان -141 ،1399
.176

 طبرى ،محمد بن جریر ،تاریخ األمم الملوك ،تحقی ق محم د بب و الف ل اب راهیم ،بی روت،
دارالتراث.1387 ،

 عسقالنی ،احمد بن علی ،االبابه ،تحقیق ع اد احم د عب دالموجود ،عل ی محم د مع و ،
بیروت ،دارالكتب العلمیم.1415 ،

 كارلكار ،هیرانماى ،هند مستقل(پنجاه ساا ا ا) ،ترجمم علی اصغر كیا ،محمد جواد ناطق پور

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-06-26

 سیروسی ،راضیم« ،نوع شناسی انتقادى انگاره اسالم شناسان غربی از پیامبر اسالم 6پس از لرن

رویکردبادلیدرمعرفیپیامبراسالم

 دمشقی ،اسماعیل بن كثیر ،البدایه النهایه ،بیروت ،دارالفكر.1407 ،

و مىید جعفرى الدم ،تهران ،آرون.1382 ،

 مسعودى ،علی بن حسین ،مر ج الذه
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مرادن الجوهر ،تحقیق اسعد داغر ،ل م ،دارالهى ره،

. بیتا، مكتبم الثقافم الدینیم، بغداد، البدء التاریخ، مطهربن طاهر، مقدسی
 « بررسی تأثیر عالیق لاندانی و رسوبات اندیشم دینی نومسلمانان بر ض ب، علی محمد، ولوى
،43 ش، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهوراء،» لبل از ابن اسحاق6سیره و تاریخ زندگانی پیامبر
.237-208  ص،1381 پاییز
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