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ت یو عنا ییفراهم ساخت و با راهنما ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   یارکدفتر هم یریگ لکش
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 .افتیارتقا » پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه
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 سه
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 یشـنهادهایو پ یی، راهنمـایارکـشـود بـا هم ینظران ارجمند تقاضا م از استادان و صاحب
از یـگـر آثـار مـورد نین دیتاب حاضر و تدوکن پژوهشگاه را در جهت اصالح یا خود، یاصالح

  .دهند یاری یجامعه دانشگاه
نژاد و نیز  دکتر منصور داداش ی، آقایگرام ۀسندینو یها داند از تالش یان پژوهشگاه الزم میدر پا

و حجـت االسـالم و ی وغـری یوسـفی ناظران محترم اثر حجت االسالم والمسـلمین محمـد هـاد
  .دینما یر و قدردانکتشی المسلمین دکتر محمد اسعد
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 مقدمه

ات یـثیرگـذار در حأ، دو عنصر بسیار مهـم و تهستندق حاضر قرآن و سیره نبوی که دو پایه تحقی
نگاری است کـه  کهن و مهم از تاریخای  ی نیز شاخهسینو رهیس. دنرو جوامع اسالمی به شمار می

 یندگثیر شایانی در چگونگی زدر آن، تأ به جهت محور قرار گرفتن رفتار و کردار رسول خدا
  . داشته است مسلمانان

ان به آیات قرآنی است و بر آن است سینو رهیسوظیفه اصلی این اثر، بررسی سیر تطور استناد 
ن رونـد را روشـن سـاخته و ادوار و یـ، آغاز و انجـام اتا با جستجو در منابع سیره رسول خدا

سیره بـر جـای مانـده نیازمنـد  یها تابکاعتماد به آنچه در . نماید های هر دوره را روشن ویژگی
بازخوانی مجدد روایات موجود در منابع اسالمی و دست یافتن به هسته اولیه روایاتی اسـت کـه 

پژوهش پیش رو در مسـیر نشـان دادن . اند هایی شده در طول تاریخ دستخوش دگرگونی و افزوده
در ایـن . ان بـوده اسـتسـینو رهیسمورد اسـتناد  بررسی آیاِت  سیره از دریچه یها تابکتحوالت 

سیره و اثـر پـذیری  یها تابکشود، روند رو به رشد استناد به آیات در  یم بررسی آنچه مشخص
  . آنها در این زمینه از جریانات دینی و سیاسی جامعه اسالمی است

مفقـود یـا ( یها ی نگاشـتهبرای نشان دادن سیر تطور استناد به قـرآن، محتـوادر این تحقیق 
تـوان  یمـ ان کـه هـر یـک راسینو رهیساین . ه استشدان بررسی سینو رهیستن از  دوازده) موجود
ابـن ، ، ابن شـهاب زهـریزبیر بن عروة: اند از عبارت ،خویش بر شمرد ی عصرسینو رهیس هنمایند
و جعفـر مرتضـی  ، دروزه، حلبـی، شـامی، ابـن قـیم، سهیلی، بیهقی، ابن سعد، واقدیاسحاق
  .عاملی
  : پردازد یم در چهار فصل، به طرح مباحثداشته و  یخ نگاریت تارین پژوهش ماهیا

ابتـدا نگـاهی بـه آغـاز و انجـام . بـه مباحـث مقـدماتی اختصـاص یافتـه اسـت فصل اول،
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ویسـی، دالئـل نگـاری، ن نگـاری همچـون، مغـازی هـای سـیره ی افکنده شده و گونـهسینو رهیس
که از جملـه  است شناسی شده نگاری آسیب جریان سیره ،ه و به اجمالشدنگاری بررسی  شمایل
است کـه همـواره موجـب پدیـد  ها، غلبه نگاه نظامی و جنگی به زندگانی رسول خدا آسیب

  .شده است ها و لطماتی به مسلمانان آمدن سوء تفاهم
 یبررسـای قرآن در سه محور  پیش از بعثت، دوران مکـی و دوران مـدنی  دامنه اطالعات سیره
کمـک  ،و در ادامـه روشـن شـود مربـوط بـه سـیره رسـول خـدای قرآنشده تا حجم اطالعات 

ات الهی با مراجعـه گیری شده و زمینه فهم بهتر آی های تاریخی برای فهم بهتر آیات الهی پی بررسی
سـیره کـه راز تفـاوت روش و  یهـا تابکتفاوت هدف قرآن و . سیره روشن شده است یها تابکبه 

. مل قرار گرفته استبررسی و تأمورد  هست،در این دو گونه متن نیز ها  پردازش اطالعات و آگاهی
 اسـت، ق گشتههدف قرآن تربیت و هدایت است که با نگاه گزینشی و بخشی به حوادث سیره محق

  .دارند به سیره رسول خدا یلیسیره که نگاهی اختصاصی و تفص یها تابکبر خالف 
در ایـن مطالعـه، . بررسی شده اسـت ان به قرآنسینو  رهیسسیر تاریخی استناد در فصل دوم، 

 ،استناد بـه آیـاتو پایه است به عنوان پیشینه  و صحابه نقطه آغاز استناد که عصر رسول خدا
 ،دوره اول. چهار دوره متمایز بحث شده استسیر استناد در در ادامه و  شدهکند و کاو بررسی و 

 و ابن شهاب زهری زبیر بن عروةاست، نمایندگانی چون سیره و پیش از تدوین که عصر نخستین 
اسـتناد بـه آیـات در ایـن دوره . سـیره اسـت یهـا تابکبعدی سخنان  اساس شاناتینظردارد که 
  عصر دوم که دوران تـدوین سـیره اسـت و نماینـدگان آن در . استو اندک پراکنده  ،ساده ،بسیط

موضوعی و همراه با ضـمیمه  ،تر تر، منسجم ، گستردهبه آیات استناد هستند، و واقدی اسحاقابن 
دسـت در  ی ترکیبـی و یـکهـا متنکردن آیات به یکدیگراست، در این دوره که عصر پدید آمدن 
 رفته و برقراری ارتبـاط میـان حـوادثسیره نبوی است، آیات قرآن به تضمین مورد استفاده قرار گ

، صر سوم که دوران توسعه و اوج استناد بـه قـرآن اسـتع. تاریخی و آیات قرآن بیشتر شده است
 یهـا تابکاز  گرفتن در این عصر با کمک .تری در مباحث سیره یافته است قرآن جایگاه مناسب

نهایت تالش برای به کارگیری آیات در مباحث سیره بـه کـار ، مانند تفسیر و فقه ،دیگرهای  رشته
 حلبیـه ۀسـیردر  و حلبـی سبل الهدی و الرشـاددر  شامیتوان  یم نماینده این دوره را .رفته است
اکثری در استفاده از آیات، پیوند مباحث سیره و بـه تبـع آن آیـات قرآنـی بـا  ، رویکرد حددانست
هـای رایـج کالمـی و سیاسـی از  دیـدگاهییـد و تقویـت ث جدید و استفاده از آیات برای تأمباح
جدیـد سیاسـی  یهـا دوره چهارم، دوران معاصر است که بـا جریان. این دوره است های ویژگی



 3   مقدمه

. شود شناسایی میعصر بازگشت به قرآن به عنوان و آغاز شده  فکری صد سال اخیر جهان اسالم
آمده که در یک رویکـرد،  پدیدکارگیری آیات در نگارش سیره  رویکرد جدیدی در بهدر این دوره 

اخبار سیره با توجـه بـه  ،گیرد و در رویکرد دوم ل سیره نبوی از منظر قرآن مورد بررسی قرار میک
   .گیرد آیات قرآن مورد نقادی و در بوته نقد قرار می

 .بـه قـرآن بررسـی شـده اسـت انسینو  رهیساستناد  و اهدافها  ، شیوهها گونهدر فصل سوم، 
ی تاریخی به آیات نظـر افکنـده و سـعی کردنـد ها زارشگان ابتدا به منظور تبیین بهتر سینو رهیس

ی تاریخی و آیات برقرار نمایند، توضیحات تاریخی برای تبیین و ترسـیم ها گزارشارتباطی میان 
تعیـین . معنای خاصی انصراف دهـد بهتوانست آیه مورد نظر را  یم فضای تاریخی آیه مهم بود و

خـود  هشت آیـه در میـان مطالـب تـاریخی خـود بـضمن یاددا ،مصداق آیه و بیان سبب نزول آن
رات کـد در تفیـجد یدگاههایـو د ها به مرور و با توجه به پدید آمدن گرایش .گشت یم مشخص

های  بیـان الیـه ، و موضوعاتی چـونگرفت یم ر قراریثز تحت تأیره نیس یها تابکمباحث   ،ینید
در نیـز  هـا تخ و اخـتالف قرائمباحث علوم قرآنـی چـون ناسـخ و منسـو ،ویل آیاتأمعنایی و ت

ای  کهـن سـیره سـابقه یها تابکپرداخته شد که در سیره مورد توجه قرار گرفته و بدان  یها تابک
  .ی بودسینو رهیسنداشت و اقتضای جدید 

الی ذکـر مطالـب  هان به آیات نیز به صورت مستقیم بوده و آیات در البسینو رهیسشیوه استناد 
اسـتفاده از مضـمون و اقتبـاس از . ا در پایان مبحث گرد آمـده اسـتیا به صورت مجز ،تاریخی
ضـوعی و یکپارچه از سیره آغاز شد، مطالعه قرآن بـه صـورت موهای  زمان با ارائه متن هم ،آیات

ان بعدی طی شد و تالش شد با مطالعـه همـه جانبـه سینو رهیس یتطبیقی، مسیری بود که از سو
   .ابدیوند یبوی، آیات بیشتری با موضوعات مورد بحث پقرآن هنگام ورود به مباحث سیره ن

هـای تـاریخی بـود،  شرتـاریخی قـرآن فراتـر از اعتبـار گـزاهـای  از آنجا که اعتبـار گزارش
اد هر ناین است. کردند یم ان برای تقویت خبر مورد پذیرش خویش به آیات قرآن استنادسینو رهیس

 یهـا بعد تالش شد ناهمخوانیهای  اما در دوره ،داولیه بسیار خام و صوری بوهای  چند در دوره
گاه به عنوان جریانی  رفع گردد، اما ابطال اخبار با آیات هیچای  میان اخبار و آیات به گونهظاهری 

مورد نقد و بررسی و  ،نگاران پدید نیامد و به ندرت اخبار سیره با توجه به آیات قوی در میان سیره
ان اساس کار خویش را قرآن قرار داده سینو رهیساز ای  صر حاضر عدهتنها در ع. ابطال قرار گرفت

  .و سیره نبوی را از منظر قرآن تدوین کردند
گیری از آیات قرآنی  پژوهان در بهره فعالیت سیرهشناسی  فصل چهارم و پایانی کتاب به آسیب
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جهی به آیـات در تو کمنگاران کهن است،  که متوجه سیرهها  ین این آسیبتر مهم. ارداختصاص د
قابل توجهی از مخالفت برخی اخبار سـیره بـا آیـات  یها ارائه نمونه. های تاریخی است بررسی
ن یـد ایـؤم  ،بـرد یمـ الؤرا زیـر سـ به ویژه اخباری که منزلت و جایگاه رسـول خـدا ،قرآنی

 ،ه فراهم گشتهیدن هر آیزا دمجبرداشت ظاهری از آیات که با نگاه تک بعدی و . است یتوجه یب
 اقیسـ کیـو در  یا به گونه دسته یات الهیمطالعه آ مندازیه رفع آن نک هاست از موارد این آسیب

آیات را به نفع خویش بـه کـار د که برای تقویت موضع خو همسیاسی و دینی  یها جریان. است
  .اند سیره مواردی را به خود اختصاص داده یها تابکاند، در  برده

از آنجا که این پژوهش حاصل استناد به اخبار بسیاری بوده و مالحظاتی در درج ایـن مـوارد 
در متن کتاب به ارائه نتایج بسـنده شـده و اخبـار و مـوارد در  ،در متن کتاب بوده است، بنابراین

  .  شش پیوست در پایان تحقیق آمده است
ایـن نوشـته بـه نحـوی محصـول ه کـای  فرزانـه انادتدانـم از اسـ یمـ در پایان بر خود فرض

نمـایم، فرزانگـانی چـون  یگزاراست قـدردانی و سپاسـآنان دانش و علم خرمن چینی از  خوشه
و  مسلمین رسول جعفریانالسالم واال ت، حجوند نژاد، دکتر صادق آئینه دکتر غالمحسین زرگری

  .سیدعلی میرشریفین یاالسالم والمسلم حجت
ویژه آقایـان  همچنین از همکاران عزیز در مدیریت امور پژوهشی و ادارۀ چاپ و انتشارات به

و حســن نصــراللهی  سیدحســین مرتضــوی ،عســکری اســماعیل یارمحمــدی، سیدرضــا علی
ن زحمات و همیاری ایشـان ایـن مختصـر نمایم، بدو و تشکر می یقدردان کارشناس گروه تاریخ

  .گرفت پای نمی
نگارنـده نیسـت و  الکو اشـخالی از اشتباه  این نوشته که گام نخست در این راه است، طبعاً 

اصـالح و  تا بتواند در فرصـتی دیگـر بـه اهل دانش و نظر استهای  نکته سنجیمنتظر نقدها و 
االسـالم و  ناظران طرح جناب حجتارزشمند  های اییهنماچنان که از ر .تکمیل آن اقدام نماید

دکتر محمـد اسـعدی بهـره المسلمین االسالم و حجتو  یوسفی غرویی محمد هادالمسلمین 
  .کند یم و سپاس خویش را تقدیم آنان برده

  منصور داداش نژاد
  ١٣٩٢، تابستان قم



  
  
  
  
  
  
 اول فصل

  کلیات
روند مراجعه به قرآن در مطالعات مربوط به سـیره نبـوی نیازمنـد بررسـی اسـت و در ایـن بـاره 

ان برای شرح و توضیح وقایع تاریخی عصر رسـول نگار سیرهآیا : االتی بدین گونه مطرح استؤس
وندی در این زمینه پیموده شده و با چـه چه ر ،ن استیاگر چناند؟  به قرآن مراجعه کرده خدا

  شیوه و رویکردی بدان اقدام شده است؟
ها در موضوع سـیره نبـوی مراجعـه  ن نگاشتهیتر مییالزم است به قد ،برای دستیابی به پاسخ

 ، صـحابهرسول خدا یها نوشتهآیات در سخنان و ابتدا موارد استفاده  ،ن منظوریبرای ا. دشو
 بـه شـماری مفقـود هـا تابکره نبـوی در شـمار ینه سیه آثارشان در زمکان نخستینی سینو رهیسو 
و بع کهـن امنبه  ،برای آگاهی از تحوالت روی داده در این زمینه ،و در ادامهشده بررسی  رود یم

طبقـات ال ،)ق٢٠٧ م( واقـدی مغـازی، ابن هشام رهیس: مانند در این موضوع یافته جدید نگارش
  . پرداخته شده استمعاصر های  و سیره) ق٢٣٠ م( ابن سعد بریکال

قرآنـی  یاهتـاریخ نگـاری سـیره اسـت کـه از خـالل بررسـی اسـتناد ،ماهیت این تحقیـق
 روشـنکیـد بـر نحـوه بـه کـارگیری آیـات أبـا تی نگـار سیرهسیره، سیر تحول و تطور  یها تابک
سـت کـه ها تابکی مندرج در ها گزارششود، مربوط به  یم گیری آنچه در این طرح پی .شود یم

فـرض ایـن بحـث  اصل موضوع استناد بـه قـرآن پـیش. قرار خواهد گرفتو بررسی در بوته نقد 
  .شود یم و کیف آن بررسی و تنها کّم است، 

های متن و اشکاالتی کـه  خودستیزی ،استناد به قرآنسیر تطور و نحوه افزایش در این نوشته، 
و برای اثبات مدعای خـود  قرار خواهد گرفت کیدأتشود، مورد  یم وارد ها گزارشاز این زاویه بر 

مـورد ی تاریخی ها گزارشبه صورت موردی روایات و است،  »رشد استناد به آیات«موضوع که 
  .رفتقرار خواهد گی بررس
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به لحاظ روشی هر چند تکثیر و گسترش استناد به آیات قرآن در ادوار پـس از عصـر رسـول 
و که نیاز بـه اسـتناد بـه قـرآن  مواردیدر  ولیخبر دانست، اصل را نتوان دلیل بر بطالن  اخد

همان موضوع به نقل تر در بحث از متأخراما در منابع  ،بوده و در موقع خود چنین نشدهمحل آن 
شـدن و  بـر سـاختهای  توانـد قرینـه یم ،صورت گرفتهاستناد به قرآن  یا صحابه از رسول خدا
  .استناد به قرآن در آن خبر باشد نافزوده شد

 سـانینو رهیس یاز سوات یر استناد به آیس یه بررسک پژوهشن یموضوع مورد بحث در ا یبرا
 ندا تدوین شده تحقیقاز این هایی  همسو با بخشهایی  نوشته. وجود ندارد ینه خاصیشیپ  ت،اس

  :ل هستندیذکه به شرح 
رفـع تـاب کو  )ق۴٢٩م ( ینوشته ابـو منصـور ثعـالب ،میرکاالقتباس من القرآن التاب ک −

، کـه یوطین سیالد نوشته جالل ،ضرب المثل من القرآن و االقتباس یف شف االلتباسکالباس و 
ارسـاز کبـه قـرآن  و صـحابه از استناد رسول خدا ییها ارائه نمونه ید در راستانتوان یم هر دو
مـواردی از  ،و بـه صـورت پراکنـدهن پژوهش یشده در ا یریگیپ یها ور از دغدغهد، اما به دنباش

  .اند استناد و اقتباس از آیات قرآنی را ارائه کرده
مطالعـه تطبیقـی رخـدادهای صـدر : امبا ن ایک ن دانشیمحمدحس یآقا یترکان نامه دیپا −
ُ ، مطالعـه مـوردی غـزوات بـدر(به روایت منابع منتخب تاریخی با قرآن  ماسال   ،)تبـوکو  حـدا

افتن یـتوانـد در عرصـه  یمـ ، تنها١٣٩١ در سال ،قم یدانشگاه معارف اسالم یبرانگارش یافته 
، در سـه حادثـه یات قرآنـیـبـا آانـد  ردهکاد یـ سانینو رهیس یآنچه برخ یهمخواننااز  ییها ونهنم

در موضـوع روش و هـدف قـرآن از پـرداختن بـه ن رساله یا ین مباحث مقدماتیخاص و همچن
  .ستیبه قرآن ن سانینو رهیسر تطور نگاه یس یبررس یدر پ ، اماندک کمکره یحوادث س
مقایسه ساختار متن قرآن و منابع تاریخی در گزارش «با عنوان  یریالومحسن تر کمقاله د −

، ١٣٨٨سـال  ٣٨شماره   ،خ اسالمیتاردر فصلنامه شده منتشر » رویدادهای منتخب عصر نبوی
 یره نبـویاز جملـه منـابع سـ یخیارم با منـابع تـیرکتفاوت ساختار متن قرآن دادن نشان  یدر پ
 یه از جمله مباحـث مقـدماتکره یس یها تابکقرآن و  یتفاوت روش یدر بررس نوشتهن یا. است

از به آیات ر تطور استناد یس یه بررسک آن، یاما در هدف اصل  راهگشاست،  ،هستندن پژوهش یا
  .ندک ینم یکمک است انسینو رهیس یسو
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  :منابع
  :ل قابل ارزیابی هستندیذدر سه دسته  شده فادهین منابع استتر مهم

  سیره و تاریخ یها کتاب −
رونـد کـه زنـدگانی و حـوادث  یم تاریخی به شمارهای  نگاشتهن یتر سیره در شمار کهن یها تابک

بیشـترین کمـک را بـرای یـافتن مـوارد اسـتناد  هـا تابکایـن  .اند را ثبت کرده عصر رسول خدا
سـیره  یهـا تابک .اند ان به آیات قرآنی و در پی آن بررسی سیر تطور ایـن موضـوع داشـتهسینو رهیس

        ، سـهیلی روض االنـف، بیهقـی ةدالئـل النبـو، واقـدی مغـازی ،ابـن هشـام سـیره: همچوننبوی 
در  ،نـدا منابع مورد مطالعـه بـودهن یتر که از برجسته حلبی حلبیه ةسیر، شامی شادسبل الهدی و الر

تاریخ  یها تابکسیره،  یها تابکدر کنار . اند شدهبررسی و تحلیل  و در جای خود متن این نوشته 
در زمـره منـابع ایـن  ،انـد را پوشـش داده خـدا ی که سیره رسـولیها تابکنیز به عنوان و تراجم 

 بـالذری انساب االشـراف، )ق٢٣٠ م( ابن سعدطبقات الکبری الی چون یها تابک ،اند تحقیق بوده
حـاوی  هـا تابکایـن . )ق٣۶٠م ( برانـیط معجم الکبیرالو ) ق٣١٠م ( تاریخ طبری، )ق٢٧٩م (

  . هستند استفاده از آیات قرآنی در شرح زندگانی پیامبربه مربوط مواد خام و اطالعات اولیه 

  حدیث یها کتاب −
اح از آثـار کهنـی نن و صـحسـند، ُسـف، مُ نَّ َص حدیثی در انواع گوناگون آن همچون مُ  یها تابک

 یهـا تابکدر کنـار ها  این نوشته .اند را پوشش داده از سیره رسول خداهایی  هستند که بخش
گرفتـه و اسـتنادات  را از منظری دیگـر پـی و سیره پیامبراند  سیره و هم عرض با آن پدید آمده

 طیالسی مسندچون ی یها تابک .اند را نیز نقل کرده اقرآنی مربوط به حوادث عصر رسول خد
     احمـد ندمسـ، )ق٢٣۵م ( ابـن ابـی شـیبه مصنف، )ق٢١١م ( عبد الرزاق مصنف ،)ق٢٠۴م (
حـدیثی  یها تابک. هستند ها تابکین این تر مهماز جمله  ،صحاح سته یها تابکو ) ق٢۴١م (

ایـن منـابع و طـرق  ،مصـادرنخسـت اینکـه . انـد از دو جهت در این تحقیق دارای اهمیت بوده
 یهـا تابکان بوده و گاه این مـوارد در ارنگ سیرهمتفاوت از  ،کارگیری آیات بهنقل و برای  ها تابک

نصـوص  معموالً  ها تابکاین دوم، . اند نقل شدههایی  یا با تفاوتو  دنشو ینم یافتو تاریخ سیره 
 .یافـتدسـت توان به ریشه اصلی روایـت  یم به واسطه آن کهاند  نقل کردهکامل با اسناد خود را 

سیره و تاریخ گـاه مطالـب قرآنـی را بـدون  یها تابکاهمیت است که  بااز آن جهت ویژگی این 
  .یکسان مطالب دست یافتریشه به توان  یم به کمک این موارد هکاند  استناد آورده
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            صــدوق مــن الیحضــره الفقیــه، )ق٣٢٩م ( کلینــی کــافیحــدیثی شــیعه ماننــد  یهــا تابک
سفانه کمتر موارد قرآنـی مربـوط بـه متأ )ق۴۶٠ م( شیخ طوسی استبصارو  تهذیب، )ق٣٨١ م(

  .اند کرده رکذرا  خداسیره رسول 

  تفسیر یها کتاب −
اهمیـت ایـن  .انـد پرداختهات یـو نظرتفسیر ذیل آیات به صورت منظم به نقل اقـوال  یها تابک

توانسته بـه سـیره نبـوی ارتبـاط داشـته  یم کهرا منابع بدان جهت است که موارد بیشتری از آیاتی 
از میـان منـابع در پژوهش مورد استفاده تفسیری  یها تابکین تر مهم .اند د را منعکس کردهنباش

، )ق٢١١م ( صـنعانی عبدالرزاق تفسیر القرآن، )ق١۵٠م ( لقاتتفسیر مُ : ند ازا عبارتاهل سنت 
   ویَغـبَ  معـالم التنزیـل، )ق٣٢٧م ( ابو حـاتم رازی تفسیر القرآن، )ق٣١٠م ( طبری البیان جامع

  .)ق٩١١ م( سیوطی ر المنثورالّد  و )ق٧٧۴ م( ابن کثیر تفسیر القرآن، )ق۵١۶ م(
ابـراهیم  بن علـی تفسـیر ،)ق٣٢٠م ( عیاشی تفسیرتفسیری شیعه همچون  یها تابکژگی وی
 ۀ، ارائــ)ق۵۴٨ م( طبرســی مجمــع البیــان، )ق۴۶٠م ( شــیخ طوســی تبیــان، )ق٣٢٩م ( قمــی
در سـیره نبـوی اسـت و از همـین جهـت  به ویـژه امـام علـی ،بیت جایگاه اهل ۀبرجست
تفسـیری  یهـا تابکن و سبب نزول آیـات و مـوارد اسـتناد بـه آیـات بـا هایی در باب شأ تفاوت
شیعی با آنچه در منـابع مرسـوم وجـود دارد نقـد و  یها تابکتفاوت دیدگاه در . سنت دارند اهل

  .کند می روشنی مختلف را بهتر ها گروهگیری تطور استناد به آیه در میان  بررسی و پی
  

 1و انواع آن یسیره نویس .١
ر بالنـدگی دانـش تـاریخ نقـش نگاری و سنگ بنای آن اسـت کـه د تاریخهای  ی از شاخهسینو رهیس

سـیره بـه لحـاظ محتـوا  یها تابکسیره به معنای روش، رفتار و حالت است و . داشته است شایانی
این . دنگیر یم از والدت تا وفات را در بر و شرح زندگانی رسول خدا اخبار مربوط به ظهور اسالم

، راه و رسـم آن رسول اکـرمهای  به آغاز اسالم و شرح احوال و تاریخ غزوهاخبار مربوط  ها تابک
ی و بررسـ در برابر وقـایع و حـوادث و رخـدادها را بحـث پیامبرهای  گیریحضرت و کیفیت موضع

  .کند یم
                                                                          

خ در یعلـم تـار؛ ید محمـدباقر حجتـینوشته س یسیره نویدر س یریس: یها ن بخش، از کتابین ایتدو یبرا .1
 المغازی االولـیو  نیفؤاد سزگ نوشته، یعرب یها خ نگارشی؛ تاروند نهیصادق آئ نوشته، یگستره تمدن اسالم

 .استفاده شده است هورویتس نوشتهوها، لُف َؤ و مُ 
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. نـدا تـدوین یافتـه »سـیره«و  »مغـازی«با دو عنـوان  ی کهن مربوط به رسول خداها نگارش
رسـول هـای  شـامل بررسـی جنگ صـرفاً  وگـاه در کـاربرد اخـص واژه  ،ها به معنای جنگ ،مغازی
 است که به لحاظ محتوا تنها) ق٢٠٧  م( واقدی مغازیکه نمونه آن کتاب است به کار رفته  ،خدا

که مرادف با سیره است و شـامل ، آن حضرت است و گاه در معنای اعم آنهای  شامل بررسی جنگ
چنان که در عنـوان کتـاب  :شود به کار رفته است یم در دوران مکی و مدنی زندگانی رسول خدا

به همین معنا به کـار  ،الخلفاءالثالثة و  هللارسول افی مغازی بما تضمنه االکتفاء ، )ق۶٣۴  م( کالعی
  .اعم از دوران مکی و مدنی است رفته و کتاب مشتمل بر کل مباحث مربوط به دوران رسول خدا

 و مراد از مغازی معمـوالً  دان سیره و مغازی در اصطالح به جای یکدیگر به کار رفته ،بنابراین
 هنگـامی کـه در صـدد بیـان ،ابـن نـدیم در فـن اول ،از این رو. همان بیان سیره رسول خداست

را که تخصـص در مغـازی  کند و واقدی یم مغازی را نیز یاد یها تابکی سیره است، ها نگارش
کهـن  یهـا تابکدر عنـوان  »ازیمغـ«واژه  1.شـمارد یمـ بربه عنوان متخصص در سیره  ،داشته

 دکـاربر. اسـتبه کار رفته  »سیره«پر تکرارتر است و پیش از واژه  مربوط به سیره رسول خدا
در اواخر قرن است و » مغازی«واژه  از متأخر مربوط به پیامبر یها تابکدر عناوین  »سیره«واژه 

  . به کار رفته است) ق٢١٨ م( ابن هشام ی، از سواسحاقابن  دوم و در تهذیب کتاب
منزلت واال و برجسـته رسـول  .اند ثیر داشتهأعلل و عواملی در رشد و شکوفایی دانش سیره ت

از سیره نبـوی؛ نیـاز عملـی بـه  تر قرآن به آگاهی در قرآن؛ وابسته بودن فهم بهتر و دقیق خدا
هـای تـازه فـتح  و گسترش اسالم در سـرزمین شناخت سیره نبوی با فاصله گرفتن از عصر پیامبر

که پرداختن به  ندبود همه از عواملی ،گذار دین اسالم به آگاهی از بنیان شده و شوق نومسلمانان
  . ندنمود یم تقویت ،برای دانستن تاریخ و سیره پیامبررا ها  سیره را تشویق و انگیزه

  
  یسینو  رهیسآغاز  .١−١

خویش روایـات سـیره و  یها تابکسیره نبوی در آغاز بخشی از دانش حدیث بود و محدثان در 
و ها  اوراق، رسـاله رسـول خـدا پایه اطالعات مربـوط بـه. کردند یم مغازی را نیز گرد آوری

تـدوین شـده  صـحابه یاز سـوبـود کـه  آن حضرتکوچک مربوط به حوادث عصر های  نوشته
 والی امـام علـی( عباده خزرجی بن سعد بن افرادی چون سعید یاز سوکه ها  این نوشته .ندبود

، ند، باقی نماندندشده بودتدوین ) عصر معاویه در یمتوف( حثمه انصاری  ابی بن و سهل) بر یمن
                                                                          

  .١٣٧و  ١٣١ ص، فهرست، میند  ابن. 1
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 حرکت تدوین سیره و تاریخ پیـامبر. ندقرار گرفتمتون بعدی  کنندگاناما مورد استفاده تدوین 
نویســانی همچـــون  بــا قــوت بیشـــتری ادامــه یافــت و مغازی در نســل اول و دوم تــابعین

و ) ق١٢۴ م( ، ابن شهاب زهـری)ق١٠۵ م( عفان بن عثمان بن ، ابان)ق٩۴ م( عوام بن زبیر بن عروة
کـه هـر یـک بـا روش خـویش بـه تـدوین مغـازی رسـول  آمدند پدید) ق١۴١ م( عقبه بن موسی
از تـر  هر چند پـر حجم اینانهای  نوشته. جای گذاشتند رلیفاتی از خود باقدام کرده و تأ خدا
ی اولیه بود و هیچ یک ها نگارش اولیه صحابه بود، اما سرنوشتشان همچون سرنوشتهای  نوشته
جـامع پـس از ایـن دوره  یهـا تابکتـوان رد پـای آنهـا را در  یم لیفات باقی نماند و تنهاأت از آن

تـوان دانـش  یمـ بودنـد، شهر مدینه ۀیافت با مالحظه نمایندگان این دوره که پرورش. مالحظه کرد
  .سیره را دانشی مدنی و خاستگاه آن را شهر مدینه دانست

بـود، گسـترش کـاملی ) ق١٣٢−۴٠( زمان با خالفت امویان ش سیره در این دوره که همدان
. و سبک فرهنگی آن عصر بـود نیافت و این به جهت مواضع امویان در باب سیره رسول خدا

ای  بود و جایگـاه شایسـته مقابله با پیامبر یی از پیشینه سوء امویان درها گزارشسیره نبوی حاوی 
 ،از ایـن رو ؛کرد یم ترسیم ،بودند که اینک در شمار مخالفان و رقبای دولت اموی را برای انصار

دیدند و با این توجیـه کـه پخـش  یم خویشامویان پخش و گسترش اخبار سیره نبوی را به ضرر 
شود، رغبتی برای حمایت دولتی از  یم قدیمهای  و دشمنیها  این نوع اخبار موجب تحریک کینه

شخصـی ی ها هها در این دوره بیشتر بر اسـاس عالقـ تالش. دادند ینم ی از خود نشاننگار سیره
کــه  )ق١٠١−٩٩( لعزیــزعبــد ا بن عمــر ومــتکحنویســندگان بــود و جــز دوران کوتــاه مــدت 

. نویسندگان را تشویق به نگارش و تدوین حدیث کرد، دیگـر خلفـا در ایـن راه تالشـی نکردنـد
ت حفــظ و افــزار و دشــواری تهیــه آن از مــوارد دیگــری بــود کــه ســنّ  کمبــود نوشــت ،همچنــین
 خیرأد و این عامل موضـوع نگـارش و تـدوین سـیره نبـوی را بـه تـکر یم گرایی را کمک شفاهی

  .انداخت یم
که میراثی از  ان عصر امویسینو رهیسین تر مهم ،اد سزگینفؤ یاز سوبر اساس فهرست ارائه شده 

    مـدنی زبیـر بن عـروة: انـد از آنان عبارتن یتر شاخصکه  نفر هستند نوزدهاند،  خود به یادگار گذاشته
و منقـوالت ها  نوشـته که) ق١٢۴ م( و ابن شهاب زهری) ق١٠۵ م( عفان بن عثمان بن ؛ ابان)ق٩۴ م(

  .اند شده، وارد ندتدوین شد جامع بعدی که در عصر عباسی یها تابکآنان در 
بـه  ،در این عصـر. شاهد رشد و شکوفایی بود) به بعدق ١٣٢( دانش سیره در عصر عباسیان

دیگر، تحـولی کیفـی در نگـارش سـیره های  فرهنگی با ملل و اقوام و تمدنسبب ارتباط و تبادل 
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بر اینکه از حمایـت  افزونعرضه شد و تر  مند تر، روش ی در این عصر جامعنگار سیره. پدید آمد
دولتی برخوردار شد، به لحاظ شکل و اسلوب و ساختار نیز قوام یافت و در کنـار علـوم دیگـری 

در ایـن عصـر  ۀنویسـندگان سـیر. مستقل از دانش گشـتای  شاخه چون حدیث و تفسیر و فقه،
پدید آمده در  ۀسیر یها تابک. کسانی بودند که در درجه اول مورخ و در مرتبه بعد محدث بودند

 از موضـوعات و حـوادث سـیره را پوشـشهـایی  که تنهـا بخش این دوره، بر خالف دوره امویان
و دوره آن حضـرت را  نـدکرد یم توجه حوادث عصر رسول خداهای  ش، به همه بخندداد یم

 سـیرهکه نمونه روشـن آن  ندگرفت یم به صورت کامل از پیش از بعثت تا وفات آن حضرت در بر
دوران (و مغـازی ) دوران مکـی(، مبعث )پیش از بعثت(است که از سه بخش ُمبَتدا  اسحاقابن 
  .تشکیل شده بود) مدنی

بود که کتـاب خـویش را ) ق١۵١ م( اسحاق بن ان در این عصر محمدسینو رهیسچهره سرآمد 
 کتـاب . بـه نگـارش در آورد دومین خلیفه عباسـی) ق١۵٨−١٣۶( به خواهش ابوجعفر منصور

 هللارسـول ا ب و پاالیش شد و نـام کتـاب را سـیرةتهذی) ق٢١٨ م( ابن هشام یاز سو اسحاقابن 
. و آنچـه اینـک در اختیـار اسـت همـین تهـذیب اسـت هللارة رسول ایتاب سکهذا  :گذاشت

و نویسندگان بعدی به شرح و تفصیل و اختصار و نظم  داساس سیره نبوی ش ،اسحاقابن نوشته 
  .عیال او شد ،آن همت گماشتند و هر که پس از او در دانش سیره آمد

تـا حـدود ) ق١٣٢( از آغـاز عصـر عباسـی ،تن از نویسندگان سیره شانزدهبه معرفی  سزگین
ــه شــاخص ق۴٣٠ ــه ک ــراد عبارتن یتر پرداخت ــن اف ــد ازا ای ؛ )ق١۵٠ م( اســحاق بن محمــد: ن
این سه نویسنده  یها تابک). ق٢٣٠ م( سعد زهری بن و محمد) ق٢٠٧ م( عمر واقدی بن محمد

  1.اند خویش را سامان دادههای  نوشته ها تابکباقی مانده و نویسندگان بعدی با اتکا به همین 
  
  یسینو  رهیسهای  گونه .٢−١

ر و از قـرن به مـرو. بود ینگار رهیسو  یدر قالب مغاز ه مربوط به رسول خدایاول یها نگارش
ی یهـا تابکبر  افزون. مختلف ادامه یافت یها و گونه ها لکدر ش یره نبوینگارش س ،سوم به بعد

دیگر نیـز  یها تابک، سیره نبوی بخشی از ندکه به صورت مستقل در باب سیره نبوی تدوین شد
، )ق٢۴٠ م( خیـاط بنةتـاریخ خلیفـماننـد  ،تاریخ عمومی یها تابکسیره نبوی در . قرار گرفت

تـاریخی مـورد  یها هبه عنوان یکی از حلق) ق٣١٠ م( تاریخ طبریو ) ق٢٩٢ م( تاریخ یعقوبی
                                                                          

 .٣٩٧، ص١، ج»های عربی تاریخ نگارش«، نیسزگ .1
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وی در همچنـان کـه سـیره نبـ. توجه قرار گرفت و بخش قابل توجهی را بـه خـود اختصـاص داد
ابـن  کتـاب الثقـات و) ق٢٣٠ م( ابن سعد طبقات الکبریهمچون  ،تراجم و طبقات یها تابک

مصـعب  ریشنسب قـهمچون  ،انساب یها تابکبه بحث گزارده شد و ) ق٣۵۴ م( بستی حبان
 مصـنفهمچون  ،حدیثی یها تابک؛ )ق٢٧٩ م( و انساب االشراف بالذری )ق٢٣۶ م( زبیری

اخبـار ماننـد  ،بلدان و جغرافیـا یها تابک؛ )ق٢۵۶ م( صحیح بخاریو ) ق٢١١ م( عبد الرزاق
 رسـول خـدابه تاریخ و سـیره ) ق٢۶٢ م( هبَّ عمر به َش  تاریخ مدینهو ) ق٢۴۴ م( ازرقی مکه

مربوط به عصر  یخیاطالعات تارخویش را به ثبت  یها تابکاز  یئپرداختند و بخش قابل اعتنا
  .اختصاص دادند خدا رسول

همچنین برخی موضوعات و مقاطع سیره نبوی به صورت مستقل مـورد عنایـت نویسـندگان 
ی ها نگارش .تالش شد همه اخبار مربوط به آن موضوع گرد هم آید ها تابکدر این قرار گرفت و 

ای  های رایج هر عصر بـود و در هـر دوره و جریانها  تابع گفتمان رسول خدا دربارهپدیدآمده 
ا ی در آن عصـر خـود رنگار سـیرهی تقویت و به عنوان شکل غالـب نگار سیره یها یکی از شکل

  :اند ن شرحیبدی نگار سیره یها لکشین تر مهم. نشان داده است
رد کیبا رو در قالب سیره و مغازی که معموالً  نگارش زندگانی پیامبر .سیره و مغازی −

در رویکـرد . همراه بوده، جریـانی قـوی و پردامنـه در نگـارش سـیره نبـوی بـوده اسـت یخیتار
ه در زمانی به دنیا آمده، بـزرگ شـده، مبعـوث ک یخیتار یتینوان شخصبه ع ، پیامبریخیتار

شود و سـیر  یم مطرح  شده، دوران مکی و مدنی را پشت سر گذاشته و سپس رحلت کرده است،
ره در یسـ یها از نوشـته یاریبس. شود یم گرفته زمانی و تاریخی سیره در بیان و ترتیب مباحث پی

                 واقــدی مغــازیو ) ق٢١٨ م( ابــن هشــام ســیره. اســتقالــب رویکــرد تــاریخی تــدوین شــده 
  .در این شکل هستند ها نگارش ینتر مهماز ) ق٢٠٧ م(

شـود،  یمـگیـری  پی ی که با رویکرد اخالقـینگار سیرهدر این گرایش از  .شمایل نگاری −
ره یسـ  مـال،کصـفات ( و خصـلت پیـامبر یخـو و) ما، صفات جمـالیس( یهای ظاهر ویژگی
بـر  ه رسـول خـداکـد نپرداز یم یان آداب و سننیبه ب ها تابکن یا. دنشو یم بررسی) یرفتار

همچـون نـوع  ،یآداب معاشـرت بـا مـردم و آداب و سـنن فـرد . رده استک یم رفتار اهاساس آن
در . دنشـو یمـ گرفتـه یپـ هـا تابکن یـه در اک هستند یاز جمله مسائلنت یش و زیپوشش و آرا

فاصـله  ره رسول خـدایو س کش از سبیخو یدر زندگ یعباس یمرانان و خلفاکه حک یزمان
برتـر  یله الگـوین وسیبود، تا بد جامعه مسلمان یبرا یضرورت ها تابکن ین ایتدو  گرفته بودند،
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ار یـدر اخت یو یو به صورت برجسته اعمال و رفتارها یمختلف، معرف یها در عرصه مسلمانان
  .ردیعالقه مندان آن حضرت قرار گ

و  )ق٢٧٩ م( ِترمـذیاز ، ةالشمائل النبویکتاب  ،مانده به این شیوه باقی یها تابکین تر مهم
 یها ابتک. است )ق٣۶٩ م( محمد اصفهانی بن هللابو الشیخ عبد ا ، ازو آدابه یاخالق النبکتاب 

خصـائص  یهـا تابک و )ق٣٨١ م( یه قمـیـبابوابن از  یاوصاف النبتاب کمانند  یاوصاف النب
ـن عمـر ، ازیخصائص النبمانند  ،یالنب شـمائل  یهـا تابکدر رده  )ق٨٠۴ م( یعلـ بن ابن ُملِقّ

و  انـد در آمده نگـارشبـه  ه بـر محـور رفتارهـای پیـامبرکـ ها نگاری  سنن. دنشو یم یدسته بند
کلی و اصول اساسی زندگانی پیـامبر های  با رویکرد الگویی و اخالقی به ارائه روش تا نددرصدد
  1.دنردا جای ها نگارش ن دستهیدر همد نیز نبپرداز
در بـاب نبـوت رسـول  ییاه و شـبه نـددر عصری که افکار الحادی رواج یافت .دالئل نگاری −
از دیـدگاه دلیـل و زنـدگانی آن حضـرت را  هکه یکسـر ندی پدید آمدیها تابک، نددا شدیپ خدا

ایـن رویکـرد، . دنـدرآمبز ایـن راه ا و در صدد اثبات نبـوت رسـول خـدا نداردمعجزه به بحث گذ
آن با توجـه های  و جاذبه فراوانی به همراه داشت و زمینه به سیره نبوی بودماورائی  و غیبی یرویکرد

. فـراهم آمـده بـود و سترگی کار وی و پیشرفت سـریع و شـگفت اسـالم به عظمت رسول خدا
پیدا شـد، امـا بـه صـورت  مرسوم و متداول یها رهیپس از نگارش س یکهر چند اند ،یدالئل نگار

 یهـا نگارش در عرصـه یقـو یانیگستره از قرن چهارم به بعد مورد توجه قرار گرفت و به عنوان جر
 فیتـأل چهـلش از یب تا قرن نهمن محتوا یبا ا یها نگارش تعداد. ظاهر گشت یره نبویمربوط به س

ا ِاثبـات یـ ةَاعـالم النبـو یهـا بر واژه دالئل، گاه واژه زوناف ها تابکه در عنوان این کد وش یم آوردبر
 ن و الدولـةیالـد: نـد ازا عبارت ندا مانده یه باقک ها تابکگونه  نیان یتر مهم. ندا ار رفتهکز به ین ةالنبو
ن طبر بن یعلاز  ،یاثبات نبوة النب یف ؛ )ق٣٠١ م( فریـابی بکرابـو ، ازدالئل النبوة؛ )ق٢۶٠ م( یَربَّ

، ةدالئـل النبـو؛ )ق۴۵٠ م( یماورداز  ،ةالم النبواع؛ )ق۴٣٠ م( یم اصفهانیابو نع ، ازدالئل النبوة
  2).ق۵٣۵ م( یقوام السنه اصفهان ، ازةدالئل النبو؛ )ق۴۵٨ م( یهقیب از

ش و یافـزا» یمولـد النبـ«با عنوان  ییها تابکنگارش   از قرن ششم به بعد، .موِلد نگاری −
                                                                          

ــور. 1 ــه اخــالق ،»اخــالق رســول اکــرم یمأخــذ شناســ«، ین ، یمحمــد؛ ١٣٨۵؛ ســال ۶−۵، ش مجل
، مقـدم انینی؛ حسـ١٣٨١سـال  ۶٢−۶١، شـماره ایـخ و جغرافیمـاه تـار، کتاب »رسول خدا یشناس لیشما«
 .١٣٨١سال   ،۶٢ −۶١شماره  ، ایخ جغرافیماه تار ، کتاب»یره نبویدر س ینگار اخالق«

  .١٣٨١سال  ۶٢−۶١، شماره ایخ و جغرافیماه تار، کتاب »یره نبویدر س یدالئل نگار«، یخانجان: ک.ر. 2
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شـد،  یمـ برگـزار که از این دوره به بعد برای سالروز مـیالد پیـامبرهایی  جشن. افتیت یتقو
کتـاب در عنوان  ٣١۵ه بیش از کای  به گونه ،ردک یم هیرا توج ها تابکن ین ایضرورت و لزوم تدو

  1.ن موضوع نگارش یافته استای
  
  عصر حاضری در نگار  سیره .٣−١

دو رهیافـت مهـم در  .انـد جدیدی سراغ سیره نبوی رفتههای  نویسندگان دوران معاصر با رهیافت
رهیافت علمـی و  :ند ازا عبارت هبود این عصر که ناظر به تحوالت پیش آمده در جوامع مسلمان

  .رهیافت جنبشی
در . ، اساس کار خویش را تعریف کردبا توجه به تغییرات و نهضت علمی غرب ،یهیافت علمر

های  شود و تا جایی که امکان دارد به اعجاز و جنبـه یم به علل و عوامل مادی توجه جدی ،این روش
بـرای . گـردد یمـ مـادی ارائـههای  یا از آن تفسیر ،شود ینم خارق العاده امور و حقایق غیبی توجهی

به سیاحت  رسول خدا ، معراجشده ریتفس آبله بیماریبه  ،به سپاه ابرههمرغان ابابیل  ، حملهنمونه
مدادهای روحـی مبـارزان به عنوان ا شود؛ فرشتگان مددکار در جنگ بدر یم یا تفسیرؤم رروح و عالَ 
 اقتصادی و قیام فقرا علیـه اغنیـا معرفـیهای  ، حرکتی با انگیزهد و نهضت دینی پیامبرنشو یم قلمداد

محمـد ، نوشـته اة محمـدیحتاب کدر عصر حاضر  یرد علمکیروشن رو یها از نمونه. شود یم
ل دینـی تـدوین ئو موضع آن در برابر مسـا گرایی طبیعتگیری از فلسفه  است که با وام لکین هیحس

و در  شتهسیره با منطق سازگاری ندا یها تابکاندیشد که بخشی از محتوای  یم شده و نویسنده چنین
  2.دنروش علمی ندار هیچ نسبتی با ود نیاب قلمرو اندیشه علمی راه نمی
هایی نو در عصر حاضر به بررسی سیره نبوی همت گماشتند با همـین  مستشرقان که با روش

 باور به غیب و آسمانی بودن دین اسـالم .اند رهیافت، به مطالعات خویش به سیره نبوی پرداخته
انـد،  در تدوین سیره بدان توجه داشـته ان مسلماننگار سیرهکه  هستند ترین موضوعاتی از اساسی

های داما مستشرقان در مطالعات سیره نبوی در این چارچوب به مطالعه سیره نپرداخته و دسـتاور
های بی اساس و  توجه به فرض ،مبالغه در شکاستناد به اخبار شاذ و  .اند متفاوتی به دست آورده

اشـکال اساسـی  سـه، یـا مسـیحی یهـودیهای  ه ریشـهربط دادن دستاوردهای سیره نبوی بـز ین
  .هستندهای مستشرقان در باب سیره نبوی  پژوهش

                                                                          
  .١٣٨١سال  ۶٢−۶١، شماره ماه تاریخ و جغرافیا، مجله کتاب »کتابشناخت مولد النبی«، انیجعفر: ک.ر. 1
 .۴٧، شماره آئینه پژوهش، »های معاصر در پژوهش سیره نبوی ترهیاف«، ینیحس: ک.ر. 2
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عثمانی و بـا آغـاز تهـاجم  یامپراتورپس از فروپاشی . رهیافت دیگر، رهیافت جنبشی است
کـه همـراه بـا تهـاجم بـه باورهـای اسـالمی بـود، حرکتـی در  یاسالم یها استعمار به سرزمین

عظمت پیشین و تمدن اسالمی آغاز شـد و و بازخوانی مجدد سیره نبوی به منظور احیای مجدد 
ی کـه بـا یهـا تابک. ت بود رواج یافتکه حاوی بیداری و حرک قرائت جدیدی از سیره پیامبر

هـدف از . هسـتند، از دستاوردهای این نگاه بـه سـیره نبـوی ندپدید آمد عنوان فقه السیرة النبویة
کهن سیره بـه فقـه اسـالمی و برنامـه  یها تابکاطالعاتی های  ها، تبدیل داده نگارش فقه السیره
تـالش نویسـندگان در ایـن  .بـود مختلف اجتماعی و سیاسـی مسـلمانانهای  زندگی در عرصه

فقهی جامعه مسلمانان  تری در ساختن نظام فکرْی  ن بود که سیره نبوی نقش جدیآبر ها  فعالیت
، ، رمضـان البـوطیفقه السیره از سوی دانشمندانی چون محمد غزالی یها تابک. بر عهده گیرد

  .ندپدید آمد نیر محمد غضبانمُ 
ماننـد  اند، بر رویکردهایی که در نگارش سیره نبوی سـابقه داشـته افزونان معاصر سینو رهیس

بــا بــه تناســب نیــاز و ضــرورت زمــان  ،حــدیثیرویکــرد فقهــی و رویکــرد رویکــرد تــاریخی، 
تربیتـی، رویکـرد ادبـی داسـتانی، و رویکـرد موضـوعی ، رویکرد رویکردهای جدیدی همچون

بـه بررسـی و نگـارش سـیره نبـوی اهتمـام ) بررسی موضوعی خاص مانند زنان در سیره نبـوی(
  .اند کرده
   
  ینگار  سیرههای  آسیب .۴−١

   :شرح بوده است نیبدهایی  خویش دچار آسیبی در دوران بلند حیات نگار سیرهجریان 
 متنهای  خود ستیزیهمراه با روح و فاقد نقادی که گاه  تکیه بر روش روایی و وقایع نگاری بی −
 توصـیف و نقـِل . سیره را از آغاز در بـر گرفتـه اسـت یها تابکاست که دامن هایی  ، از آسیباست

تواند تبیین تـاریخی را نیـز همـراه خـود  یم طیو با شرایاست صحیح هر چند پایه و اساس پژوهش 
سـازد کـه  یمـ را مخدوش خدا چهره رسول ،ناسازگارهای خام، پاالیش نشده و  نقل، اما گاه کند

ند تـا بـا ارائـه آثـاری ا هدر دوران جدید محققان سیره تالش کرد. است نمونه روشن آن افسانه غرانیق
بسته شـده بـر سـیره را بزداینـد و بـا های  و پیرایه ها به سیره نگریسته و ضعف جدیداز منظری  ،ننوی

  .تجزیه و تحلیل حوادث سیره و برخورد نقادانه با اخبار، به تدوین سیره صحیح بپردازند
ی ها گارشن بر هنکجدی و های  از جمله آسیب غلبه نگاه نظامی بر سیره رسول خدا −

 های پیامبر متوجه روایات مربوط به جنگ ان کهن نوعاً سینو رهیسذهن و ضمیر . سیره نبوی است
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و تربیت و مکارم اخالق که رسالت اصـلی پیـامبر  است و برخوردهای ایشان با مخالفانش بوده
کهن، بیشتر یک جنگجو و  در منابع سیره پیامبر. آنان مغفول مانده استهای  در نوشته ،بوده

بلکـه صـرف  ،را نـه صـرف هـدایتگری دمجاهد شمشیر به دست است که بیشترین همـت خـو
در  فرهنگ، جامعه و اقتصاد عصـر رسـول خـدا. کند یم غزوه و سریهبه تجهیز سپاه و اعزام 

  . است مواجه شده یتوجه یبا ب ها نگارش این
از  یا در هالـه رسـول خـداو بشـری نـدگانی معمـولی چاندن زیحاکمیت تقدس و پ −
سـیره نبـوی ی هـا نگارش ازای  دستههای  از آسیب ،دالئل نگاری یها تابکبه ویژه در  ،قداست

از زنـدگانی  فتنه و الگو گرساختزندگی عرفی و بشری دور های  را از جنبه است؛ این نگاه پیامبر
  .سازد یم مواجه یرا با چالش جد امبریپ

نیـز از دیگـر  ،شـد منجر های سیاسی که به تحریف آن گرفتاری سیره نبوی در دام گرایش −
را ای  ی سـیرههـا گزارشان گاه به نفع افراد قدرتمند و فرهمنـد جامعـه، سینو رهیس. ستها آسیب

ویژه تصویری که از همراهـی  اند، به گرایی کشیده شده و در نقل تاریخ به محافظهاند  تعدیل کرده
  .نیستشود، از این آسیب مبرا  یم سیره ارائه یها تابکدر  با رسول خدا صحابه
های  از آسـیب ،سیره به داسـتان یها تابکو آمیخته شدن  رویکرد داستانی به سیره پیامبر −

بدون ذکر اسـناد و مـدارک و بـرای انتقـال بهتـر روح  ،در این روش. ستها گارشن برخی از این
شود، هر چند این رویکرد، اهـدف خـود را  یم حادثه و جذب مخاطب از قالب داستان استفاده

به عنوان اطالعات واقعی تاریخی قلمداد و تلقی بـه  ها تابککند، اما گاه اطالعات این  یم دنبال
و  افتـهیدیگر به عنوان یک حادثه تاریخی ثبت شده و ادامـه حیـات  یها تابکو در  اند قبول شده

االنوار فـی مولـد النبـی از جمله کتاب  مولد النبی یها تابک. است  آثار اجتماعی بر آن بار شده
  .استپیامبر پی گرفته چنین رویکردی را در سیره ) ن هفتمقر( نوشته ابو الحسن بکری المختار

  
  سیره نبوی در قرآن .٢
  در قرآنای  دامنه اطالعات سیره .١−٢

ن یتر که در باب منابع سیره نبوی به نگارش دسـت زده انـد، یکـی از اصـلی معاصری پژوهشگران
منبـع شـناخت زنـدگانی ن یتر برو معتن یتر قرآن کریم اصیل 1.اند شمرده منابع سیره را قرآن کریم بر

                                                                          
مصـادر السـیرة ، ؛ حمـاده١٨، ص١، ج»السیرة النبویة فی ضـوء المصـادر االصـلیة«، احمدهللا رزق ا: ک.ر. 1

  .۵١، صالنبویة و تقویمها
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و مسـائل  امبریـدربـاره پ−حیا تصـریـح یبه تلو−های آن ه بیشتر سورهکاست  رسول خدا
قرآن کریم در بر دارنـده اطالعـاتی در بـاب تـاریخ . دنمرتبط با جامعه آن دوره اطالعاتی در بر دار

گذشـته و اخبـار مربـوط بـه هـای  ، سرگذشـت امتخاتمتا  از آدم الهی یآفرینش، تاریخ انبیا
شـی از بخ انـد؛ دو گونه نـدا ره نبوی پرداختهین سییه در قرآن به تبکاتی یآ. است رسول گرامی اسالم

د که برای نمونه آیات مربـوط نو انصراف بدان حادثه دار هستندخاص  یا ان واقعهیح در بیات صریآ
چنـین  3نـبیزبا  ازدواج پیامبر و  از زینب بنت جحش حارثه بن زید جداییو  2حنین 1،به بدر
خـاص و ای  تاریخی و تفسیری اشاره بـه حادثـه یها تابکخود آیه بدون ضمیمه شدن به  هکاست 
بیشـتر از نـوع اول اسـت، بـدون نـام بـردن از  هاکه تعداد آنز ینگر یبرخی آیات د. ندک یم دار عنوان
آیـات  شـتری، بدر واقـع. ندا ان مطلب پرداختهیانصراف به آن حادثه دارد به ب هکبا اشاراتی  یا حادثه

تاریخی و تفسیری انصراف به حادثه خاصـی  یها تابکقرآن بدون ضمیمه شدن اطالعات جانبی 
د و تنها با توجه به این اطالعات است کـه آیـات قـرآن بـا حـوادث نیاب ینم از عصر رسول خدا

م فهرسـتی از مطالـب و یدر صـدد هسـت ،ن عنوانیدر ا. دنیاب یم وند یافته و بدان انصرافخاصی پی
م تـا حجـم یـگـرد آور ،رده اسـتکـه قرآن به آنها اشاره ک را ره رسول خدایحوادث مربوط به س

، عصر جـاهلی :چهار عنوان درن موارد را یا. ره نبوی در قرآن مشخص گرددیاطالعات مربوط به س
ما در ارتباط داشتن آیـه بـا  کمال. مینک عرضه می محمدشخصیت دوران مدنی و  ،یکدوران م
ه به تنهایی اشـاره بـه حادثـه یهر چند خود آ ؛ر بوده استیخ و تفسیتار یها تابکخاص، ای  حادثه

  .ستحادثه خاص دانآن  دربارهخاصی نداشته باشد و به صراحت نتوان آن آیه را 
  
   4پیش از بعثت پیامبر .١−١−٢

بـه شـمار  در دوران جاهلیت است و به عنوان یکی از منابعی قرآن کریم حاوی تاریخ مجمل عرب
                                                                          

هُ  َنَصَرُکُم  َلَقْد  َو «. 1 ْنُتْم  َو  ِبَبْدرٍ  اللَّ
َ
ةٌ  أ ِذلَّ

َ
ُقوا أ هَ  َفاتَّ ُکْم  اللَّ  .﴾١٢٣ ، عمران ﴿آل »َتْشُکُروَن  َلَعلَّ

هُ  َنَصَرُکُم  َلَقْد «. 2 ْعَجَبْتُکْم  ِإذْ  یٍن ُحنَ  یْومَ  َو  َکِثیَرةٍ  َمَواِطَن  ِفی اللَّ
َ
 َعَلـیُکُم  َضـاَقْت  َو  َشـیئاً  ْنُکْم َعـ ُتْغـِن  َفَلـْم  َکْثَرُتُکْم  أ

ْرُض 
َ
یُتْم  ُثمَّ  َرُحَبْت  ِبَما اْأل  .﴾۵٢،ه﴿توب »ُمْدِبِریَن  َولَّ

ِذی َتُقوُل  ِإذْ  َو «. 3 ْنَعَم  ِللَّ
َ
هُ  أ ْنَعْمَت  َو  َعَلیهِ  اللَّ

َ
ْمِسْک  َعَلیهِ  أ

َ
ِق  َو  َزْوَجَک  َعَلیَک  أ هَ  اتَّ ـهُ  َمـا َنْفِسـَک  ِفـی ُتْخِفی َو  اللَّ  اللَّ

اَس  َتْخَشی َو  ُمْبِدیهِ  هُ  َو  النَّ َحقُّ  اللَّ
َ
ْن  أ

َ
ا َتْخَشاهُ  أ ْجَناَکَها َوَطراً  ِمْنَها َزیٌد  َقَضی َفَلمَّ  اْلُمـْؤِمِنیَن  َعَلی یُکوَن  َال  ِلَکی َزوَّ

ْزَواِج  ِفی َحَرٌج 
َ
ْدِعیاِئِهْم  أ

َ
ْمُر  َکاَن  َو  َوَطراً  ِمْنُهنَّ  َقَضْوا ِإَذا أ

َ
هِ  أ  .﴾٣٧ ، ﴿أحزاب »َمْفُعوالً  اللَّ

الحیـاة الدینیـة عنـد العـرب بـین الجاهلیـة و ، و درویـش ، تصویر عصر جاهلی در قرآن ؛ الناصـرخزعلی: ک.ر. 4
 .القرآن الکریم فی مواجهة الجاهلیةالشحود  ،؛ نایفالمفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم، ؛ جواد علیاالسالم
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آیـات قرآنـی نمـایی از  1.ی معتبـری دربـاره دوران جاهلیـت داردها گزارشکه اطالعات و  رود یم
سی، اجتماعی، دینی، اقتصـادی و فرهنگـی عصـر جاهلیـت را بیـان کـرده و شـناخت اوضاع سیا

زیـرا  نوط به شناخت دقیـق عصـر جـاهلی اسـت؛م تحوالت و تغییرات اجتماعی عصر پیامبر
 ، همان مشکالت عصر جاهلی بـود کـه بـه دورانهای عصر رسول خدا مشکالت و ناهنجاری

در پرتو شناخت عصر جاهلیت، اقدامات اساسی پیـامبر بـرای گـذر از  .رسیده بود رسول خدا
هـایی کـه  و دگرگونی ها تیموفققابل شناساسی است و آگاهی از ی به جامعه اسالمجامعه جاهلی 

عصـر  در جامعه و اخالق مردم پدید آورد، وابسته به شناخت انحطاط و انحرافـات رسول خدا
ها، مشخصات و آداب و اعتقادات رایج در شبه جزیـره  آیات الهی ویژگی ،از این رو. جاهلی است

و آیـات الهـی در  دیـن اسـالم. به ویژه بخش مرکزی آن را در آیات متعددی بیان کرده است ،عربی
یید و تقریـر برخی را تأ .١: دندعادات و آداب عصر جاهلی به چهار گونه رفتار کرباورها،  خصوص

برخـی را اصـالح و . ٣ ند؛و به مبارزه با آن برخاسـت ندبرخی را نفی و ابطال کرد.٢ ؛دندو امضا نمو
  .ندو به اختیار مردم نهاد ،در برابر برخی دیگر سکوت کرده. ۴ ند؛تعدیل کرد

نوشـته جـواد  ،المفصل فی تـاریخ العـرب قبـل االسـالمشده در کتاب بر اساس آیات استفاده 
آیه، از آیات قرآنـی را  ۶٨٠توان بیش از  یم کتاب در موضوع جاهلیت است،ن یتر که مفصل ،علی

یـاد از ی قرآنـی در هـا گزارشمجموع اطالعـات و . که مرتبط با عصر جاهلی است شناسایی کرد
  :شود یم اشارههایی  در هر محور تنها به نمونه ه ودش  دسته بندی لیذجاهلیت در چند محور 

  
  العرب ةو موقعیت ویژه جزیر  کهن اعراب −

؛ ۶۵اعـراف، (کنـد  یمـ در آیـات قرآنـی یـاد و ثمـود همچـون عـاد بائـده یم از اعرابقرآن کر
، ؛ ابراهیم١٢۶بقره، (نماید  یم روشن العرب ةو جایگاه برتر آن را در جزیر ؛ مکه)٣٨عنکبوت، 

 از حفاظت کعبهای  و نمونه) ٩٧عمران، آل(شود  یم م را یادآورحرمت حَر ). ٩٧، عمران آل؛ ٣٧
    ؛ ١٢٧بقـره، (از آن جملـه اسـت  کند کـه نـابودی اصـحاب فیـل یم را گزارش ونداخد یاز سو
  .)١٩توبه، (نماید  یم نیز اشاره» الحاج ةسقای«به برخی مناصب کعبه همچون  و )۵−١فیل، 

  
  وضعیت فرهنگی عصر جاهلیت −

ج )۵٠مائـده، (ی همچون ُحکـم جاهلیـت یهاهنگی عصر جاهلیت را با تعبیروضعیت فر ، تبـرُّ
                                                                          

  .۶۶ ، ص١ج، المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم، جواد علی. 1
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 بیـان) ١۵۴، عمـرانآل(و ظن جاهلیـت ) ٢۶فتح، (، َحمّیت جاهلیت )٣٣احزاب، (جاهلیت 
 پـردازد یمـ بـر ُاّمیـان به موضوع بیسوادی مردم عصر جاهلیت و فرسـتاده شـدن پیـامبر. کند یم
ــه، ( ــره، ٢جمع ــ)٧٨؛ بق ــان ۀ؛ رتب ــاهلی را نش ــعر در عصــر ج ــد بالغــت و ش ــ بلن ــد  یم            ده
کهانـت را  بـه کند و مواردی از اتهام رسول خـدا یم را یاد ؛ کاهنان عصر جاهلی)٢٢۴شعراء، (
  ).٢٩طور، ( شود یادآور می

  
  وضعیت اجتماعی عصر جاهلیت −
خصـومت و ). ١٠٣، عمرانآل(کند  یم جامعه جاهلی را در لبه پرتگاه سقوط معرفی م،یرک قرآن

تبعیـت  و )١٣حجـرات، (؛ تفاخر بـه حسـب و نسـب )١٠٣عمران، آل(اختالفات میان جامعه 
، بیـان )١٠۴مائده، (شمرد  یم های این جامعه بر جاهلی از پدران را از ناهنجاری عرب یمبنا بی

و از کشـتن ) ٩٧توبـه، ( شـود یم یادرا همچون نفاق و کفر آنان  ،نشینان و بادیه روحیات اعراب
 ن را بـه تصـویرناشایسـت زن و یفـرودجایگـاه ). ٣١اسراء، (کند  یم فرزندان به جهت فقر نهی

؛ اسـتفاده از )٨؛ تکـویر، ١۵١، ١٣٧انعـام، (کشـتن و زنـده بـه گـور کـردن دختـران  ؛کشد یم
، )١١نسـاء، (، محرومیـت زنـان از ارث )٢۶۶ ،بقـره(ابزارهایی همچون ایالء برای تحقیر زنان 

، تلقی نادرسـت دربـاره عـادت ماهانـه )١٩نساء، (خشونت علیه زنان ) ۴ ،نساء(تعدد زوجات 
کـه مـورد  هسـتندهایی  از نمونـه) ۵٨نحل، (، ناخشنودی از تولد فرزند دختر )٢٢٢بقره، (ان زن

و  کیـد بـر یکسـانی خلقـت آدمأرا بیان کرده  و با ت آن موضع اسالم دربارهنظر قرآن قرار گرفته و 
های جاهلی در باب  به تصحیح نگرش) ١٩۵عمران، آل(برابر زن و مرد و ارزش ) ١ ،نساء( حواء

  .زن پرداخته است
؛ )٢١ و ۴نسـاء، (پرداخت مهریـه زنـان به موضوعات دیگر مربوط به زنان همچون سفارش 

نسـاء، ( 1، نکـاح ِخـدن)٣٧احـزاب، (ناسالم مانند ازدواج با همسر پـدر  یها برخی از ازدواج
، )٢٢٩بقـره، (د شـمر یمبرکنـد و انـواع طـالق را  یمـ ، را نهـی)٢٢ ،ءنسا( 2، نکاح َمقت)٢۵

بقـره، (د آور یمـو نکاتی در باب وصیت و ارث ) ١٧٨بقره، (کند  یم سفارش به قصاص و دیات
؛ ٣۴حاقـه، (دهـد  یمـ ن گـزارشااز طبقـات اجتمـاعی مسـکینان و ُمترفـ؛ )١٠۶، مائده، ١٨٠

                                                                          
ِخذاِت َاْخداٍن «: دوستی مرد و زن بدون قرار داد یا خطبه نکاح. 1   .»َوال ُمتَّ
شد یا با  زند یا یکی از نزدیکان مرد متوفی، صاحب اختیار زن میرفت، فر هنگامی که همسر زنی از دنیا می. 2

ساءِ «: اشتد می بازکرد، یا کًال وی را از ازدواج با دیگران  او ازدواج می  .»َو ال َتْنِکُحوا ما َنَکَح آباُؤُکْم ِمَن النِّ
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ام مانند میته و خون و گوشت خـوک کـه جاهلیـان های حر از خوردنی ،)٢٣؛ زخرف، ١ماعون، 
  .)٣مائده، (دارد  یم بدان آلوده بودند، بر حذر

و مفاسـد ) ٣۵، أ؛ سـب٧٧، ؛ مـریم١تکـاثر، (تفاخر جاهلیان به اموال و بستگان را بـر شـمرده 
ــا  ــد زن ــه جــاهلی مانن ــی جامع ــور، (اخالق ــره،(، شــرابخوارگی )٣ن ــار )۴٣؛ نســاء ٢١٩ بق          ؛ قم

بـدون اجـازه و سـالم ها  را ذکر کرده و برخی عادات ایشان همچون وارد شدن به خانه) ٩٠مائده، (
  .کند یم را ناپسند معرفی) ٢۶۴بقره، (و منت نهادن ) ٢حجرات، (، خشونت جاهلی )٢٧نور، (

مانند احترام ویـژه بـرای  ،افیچون سحر، کهانت، عرافت و اعتقاد به امور خرای  پایه علوم بی
و پنـاه ) ١٠٣؛ مائده، ٢۴ثر، مّد (را صحیح ندانسته ) ، وصیله، حام، سائبهبحیره(برخی حیوانات 
. کنـد یم ذکررا از اخالق و عادت مذموم جاهلیت ) ٩٠مائده، ( ها یشک در قرعه ها بردن به تیرک

  ).٣مائده، ( کند یم نهیها  همچنین از قربانی کردن برای بت
  
  وضعیت اقتصادی عصر جاهلیت −

و از رواج تجـارت ) ۴−١قریش، (دهد  یم را نشان و تجارت قریش موقعیت تجاری مکهقرآن، 
ــ ســخن ــد  یم ــه، (گوی ــوی دوره جاهلیــت م). ٢۴توب ــا نظــام رب ــاررهب ــ ب ــد  یم       ؛ ٣٩، روم(کن

 کند یم فروشی را محکوم جاهلی همچون کم و برخی رفتارهای اقتصادی عرب) ١٣٠، عمران آل
و جابجـایی ) ۴٧یـس، (نمایـد  یمـ دوری آنان از صدقه و انفاق را سـرزنش). ٣−١مطففین، (
  ).٣٧توبه، (کند  یم نهی ،گرفت یم که به انگیزه منافع اقتصادی انجامرا ) نسیئ(ها  ماه
  
  وضعیت دینی عصر جاهلیت  −

 حنیفیـت . کـه قـرآن بـدان پرداختـه اسـت هسـتندادیان و باورهای عصر جاهلی از محورهایی 
ــام، ( ــت)١۶١انع ــاف، ( ؛ یهودی ــاء، ١٠احق ــر)١۵٣؛ نس ــره، ( تیان؛ نص ــیت)١١٣بق        ؛ مجوس
؛ ۴٠، أسـب( ، پرسـتندگان مالئکـه و جـّن )٣٧فصـلت، (؛ پرستندگان اجرام آسمانی )١٧حج، (

ی دینی شبه جزیره ها گروهاز جمله ) ٢٣جاثیه، (ها  ، دهری)۶٩مائده، ( ها ؛ صابئی)١٠٠انعام، 
  .ایشان بیان شده است دربارهو اطالعاتی  ندا بودند که مورد توجه قرار گرفته عربی

و واسطه قرار دادن برخـی موجـوات و اشـیا را ) ٢۵، قمان؛ ل٣٨زمر، ( هللابه ا اعتقاد مشرکان
 نشـان ،پرستی را که دامـن جاهلیـان بـدان آلـوده بـود و بت ظاهر شرکو م) ۴٣زمر، (ذکر کرده 

چــون الت، منــات و عــزی را هــا  از انــواع بتای  و  نمونــه) ٣؛ فرقــان، ١٨یــونس، (دهــد  یمــ
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؛ ٣٨نحـل، (انکار روز قیامت و معـاد ). ١٢۵؛ صافات، ٢٣؛ نوح، ١٩ و ١٨جم، ن(شمارد  یمبر
  .شود یم جاهلیان در آیات متعددی منعکس یاز سو) ٢۴؛ جاثیه، ٧تغابن، 

را  یسـترگ الهـ ینیدهد و مواردی از انحرافات راه یافته به این آ یم مراسم حج آنان را بازتاب
؛ )٢٨حـج، (اردی همچون نخوردن از گوشت قربانی مو). ١٩٩ و١٨٩، ١۵٨ بقره،(کند  یم ذکر

؛ قائل شدن موقعیت ویژه بـرای )١٨٩بقره، (ورودی  نه از درِ  ،از پشت خانهها  وارد شدن به خانه
در کنـار ف زدن کو ن وت کشیدس؛ )١۵٨بقره، ( و مروه خود در افاضه؛ اکراه از طواف میان صفا

و ) ٢ مائـده،(هـای حـرام  اعتقاد آنان در بـاب مـاه. هستنداز جمله این موارد ) ٣۵انفال، ( کعبه
   ).٣٧توبه، (کند  یم شد را بازگو یم انجام −همچون نسیئ− اقداماتی که در این زمینه

 اتافتخـار ازالعرب کـه  ها و ایام چون جنگبرخی موضوعات دوره جاهلی همبه قرآن کریم 
این روش مربوط به اهداف قـرآن در اشـاره بـه  کند که یاز آن نم یدشته و یانداای  اشارهآنان بود 

  .موضوعات تاریخی است
  

  1دوران مکی .٢−١−٢
و بازتـاب دیـن جدیـد در میـان هـا  یی از مکیهـا گزارشآیات الهی در دوران مکی مشـتمل بـر 

از جملـه ایـن  منان به دست آنها و وارد ساختن انواع اتهامات به پیـامبرؤار و اذیت مآز. آنهاست
یـابی کـرده و تـرس اقتصـادی را عامـل ایـن  را ریشـه اقداماتاین  از قرآن یا آیه. اقدامات است

درگیـر هـای دیگـر  تکرد با پذیرش دیـن جدیـد، بـا قـدر یم گمان قریش. حرکات دانسته است
و گفتنـد  :دهد یچنین پاسخ مبه آنان  شود که خداوند یم خواهد شد و از سرزمین خویش رانده

امـن ی آیـا آنـان را در حرمـ. کنیم از سرزمین خود ربوده خواهیم شـد یاگر با تو از هدایت پیرو
ی آن سرازیر شـود؟ ولـی سو از جانب ماست بهی که رزق یندادیم که محصوالت هر چیز یجا

  2.دانند یبیشترشان نم
بـا توجـه بـه اسـت کـه ی آیات مربوط به حوادث دوران مکـشود  یم مواردی که در ادامه یاد

، هر چند مناقشاتی درباره انصراف آن آیـات اند گرد آمدهتاریخی و تفسیری  یها تابکاطالعات 
                                                                          

؛ مـرزوق، میمقتبسة مـن القـرآن الکـر صور رة الرسولیس، هدروز ؛از منظر قرآن تاریخ اسالم، یرعفج: ک.ر. 1
  .میالقرآن الکر یة فیرة النبویالس

ِبِع  ِإْن  َقاُلوا َو « .2 ْف  َمَعَک  اْلهَدی َنتَّ ْرِضَنا ِمْن  ُنَتَخطَّ
َ
َو  أ

َ
ْن  َلْم  أ  ِرْزقـاً  َشـیءٍ  ُکلِّ  َثَمَراُت  ِإَلیهِ  یْجَبی آِمناً  َحَرماً  ْم َلهُ  ُنَمکِّ

ا ِمْن  کْ  لِکنَّ  َو  َلُدنَّ
َ
  .﴾۵٧ ، ﴿قصص» ْعَلُموَن یَ  َال  َثَرُهْم أ
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سـیره نبـوی دارای عنـوان  یها تابکدر  معموالً که این موارد . به حادثه خاص وجود داشته باشد
  :ندا د بدین شرحنشو یم بوده و به عنوان مقطعی از سیره نبوی یاد

 1؛)۵−١علق، (بعثت و آغاز وحی  .1
 2؛)٧−١ ،مدثر( امر به انذار مردم .2
 3؛)٣ضحی، ( ترت وحیفَ  .3
 4؛)٩۵−٩۴حجر، ( دعوتی مومآغاز مرحله ع .4
 5؛)٢١۴ ،شعراء( نیره اقربیانذار عش .5
نـزول سـوره مسـد، . نـدا ار انعکـاس یافتـهیات بسـیکه در آ امبریها به پ تیاتهامات و اذ  .6

 6؛پاسخی به این آزارهاست
 7؛)١٠۶نحل، ( یاسر بن از جمله عمار آزار و شکنجه مسلمانان .7
 8؛که از اساس باطل است؛ در داستان غرانیق به مشرکان اظهار تمایل پیامبر .8

                                                                          
1 .» 

ْ
َک  ِباْسِم  اْقَرأ ِذی َربِّ ْنَساَن  َخَلَق، َخَلَق  الَّ   ِمْن  اْإلِ

ْ
َک  َو  َعَلٍق، اْقَرأ ِذی َربُّ ْکَرُم، الَّ

َ
َم  اْأل َم  َعلَّ ْنَساَن  ِباْلَقَلِم، َعلَّ  َلْم  َما اْإلِ

  .﴾۵−١،  ﴿علق »یْعَلْم 
یَها یا«. 2

َ
ُر؛ قُ  أ ثِّ ْنِذْر  ْم اْلُمدَّ

َ
  .﴾٢−١﴿مدثر،  »...َفأ

َعَک  َما« .3 َک  َودَّ   .﴾٣ ، ﴿ضحی »َقَلی َما َو  َربُّ
ْعِرْض  َو  ُتْؤَمُر  ِبَما َفاْصَدعْ « .4

َ
  .﴾٩۴ ﴿حجر، »اْلُمْشِرِکیَن  َعِن  أ

ْنِذْر  َو «. 5
َ
ْقَرِبیَن  َعِشیَرَتَک  أ

َ
  .﴾٢١۴ ﴿شعراء،» اْأل

ْت «. 6 ِبی یَدا َتبَّ
َ
  .﴾١ ﴿مسد، »َب تَ  َو  َلَهٍب  أ

هِ  َکَفَر  َمْن «. 7 ْکِرهَ  َمْن  ِإالَّ  ِإیَماِنهِ  َبْعِد  ِمْن  ِباللَّ
ُ
یَماِن  ُمْطَمِئنٌّ  َقْلُبهُ  َو  أ  َغَضٌب  َفَعَلیِهْم  َصْدراً  ِباْلُکْفرِ  َشَرَح  َمْن  لِکْن  َو  ِباْإلِ

هِ  ِمَن    .﴾١٠۶ ، ﴿نحل »َعِظیٌم  َعَذاٌب  َلُهْم  َو  اللَّ
توافق و سازش صورت گیرد، هنگامی که سوره نجـم بـر  تمایل داشت میان او و قریش ، پیامبربنابر افسانه غرانیق. 8

یُتُم «: فرمود پس از آیه شد و آن را تالوت می او نازل می
َ
ی  َو  َت الـالَّ  أَفَرأ اِلَثـةَ  َمَنـاةَ  َو  *اْلُعـزَّ ْخـَری الثَّ

ُ
 ، ﴿نجـم »اْأل

های قریش بـود، آن  ای را القا کرد که مشتمل بر تأیید بت ﴾ شیطان بدون توجه و آگاهی پیامبر بر او جمله٢٠−١٩
این را تأییدی از سوی پیامبر قلمداد کـرده  مشرکان. » ق العلی و ان شفاعتهن لترتجیتلک الغرانی« : جمله این بود

نیز که این خبر را شنیدند، به گمان برقراری توافـق  به حبشه مهاجر مسلمانان. و این پیشامد را به فال نیک گرفتند
نـزد پیـامبر بازگشـت و او را از شـیطانی بـودن آن جملـه بـا خبـر  جبرئیل.یان پیامبر و قریش از حبشه بازگشتندم

ِذی َعِن  َلیْفِتُنوَنَک  َکاُدوا ِإْن  َو «: آیات ذیل نیز در همین باره نازل شدند. ساخت ْوَحیَنا الَّ
َ
 َو  َغیَرهُ  َعَلیَنا ِلَتْفَتِری ِإَلیَک  أ

َخُذوَک  ذاً إِ  ْن  َال  َلْو  َو  *َخِلیًال  َالتَّ
َ
ْتَناَک  أ َذْقَناَک  ِإذاً  *َقِلیًال  َشیئاً  ِإَلیِهْم  َتْرَکُن  ِکْدَت  َلَقْد  َثبَّ

َ
 ِضـْعَف  َو  اْلَحیـاةِ  ِضْعَف  َأل

بـرای رفـع  این آیات پیامبر را اندوهگین کرد و خداونـد. ﴾٧۵−٧٣﴿إسراء،  »َنِصیراً  َعَلیَنا َلَک  َتِجُد  َال  ُثمَّ  اْلَمَماِت 
ْرَسْلَنا َما َو «: اندوه وی آیه دیگری نازل کرد

َ
ی ِإَذا ِإالَّ  َنِبی َال  َو  َرُسوٍل  ِمْن  َقْبِلَک  ِمْن  أ ْلَقـی َتَمنَّ

َ
ـیَطاُن  أ ْمِنیِتـهِ  ِفـی الشَّ

ُ
 أ

هُ  َفیْنَسُخ  یَطاُن  یْلِقی امَ  اللَّ هُ  یْحِکُم  ُثمَّ  الشَّ هُ  َو  آیاِتهِ  اللَّ  اصـل ایـن داسـتان باطـل. ﴾۵٢ ، ﴿حـج »َحِکـیٌم  َعِلیٌم  اللَّ


