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چکیده

ظهور دین اسالم و گسترش سریع آن در جهان ،با واکنش مسیحیان روبه رو شه

زیرا آنان اسالم را دینی رقیه مهیدانسهتن  .نخسهتین موعهعگیهر هها ،از سهو

روحانیون کلیسا صهور گرفهت .روحهانیون و مغ نل هان مسهیحی در متهون هود،

زن گینام مختصر از حضر محمه ص) اراهه دادنه  .آن حضهر در ایهن
آثار ،شخصیتی وابست  ،تأثیرپذیر ،محیل ،ودشیفت  ،ع اجتماعی و شهو طل

ترسیم ش هاست؛ انگارههایی ک مستقیماً در شکلگیر تصورا غرب از پیامغر
اکرمص) تأثیر داشت است .در زمان کنونی نیز ،با وجهود همه پیفهرفتی که در

مطالعا اسالم شنا تی صهور گرفته  ،نهنیهت تهودد مهردم و حتهی بسهیار از

عالمان م ربزمین ،از رسوبا این پن ارهها منفی متأثر است .در مقاله حاعهر

بیآنک در پی بررسی علت ظههور ایهنگونه تصهاویر در نهنیهت عالمهان غربهی
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باشیم ،کوشش ش ه تا نسغتِ میان مت یرههایی وهون محهل نفهو و نمها ،وابسهتگی

سیاسی و رشت تخصصی عالمان مسیحی ،با پن ارههها آنهان از پیهامغرص) طهی

قرن هفتم تا وهاردهم میالد  ،مورد بررسی قهرار گیهرد .ایهن په وهش ،در پهی

پاسخگویی ب ین سؤال است ک و رابط معنادار میان مت یرها فوق و پن ارد
عالمان مسیحی از وی گیها فرد پیامغرص) وجود دارد؟ نتایج نفهان داد که

عالمان مسیحی ،با وجود تفاو دوره زمانی ،زادگاه و حرف نویسهن گان ،پنه اره

واح

از وی گیها فرد پیامغر اسالم داشت ان .

واژههای کلیدی :پن اره ،عالمان مسیحی ،پیامغرص)  ،وی گیها فرد .

مقدمه
واکنش غرب مسیحی نسغت به دیهن اسهالم و بهاح ر حضهر محمه ص)  ،بها تههاجم اعهراب
مسلمان ب حاشی قلمرو امپراتور بیزانس از اواسط قرن هفهتم مهیالد شهرود شه  .از ایهن زمهان،

عالمان مسیحی سعی کردن تا با اق اما تغلی ی و نگارش کت  ،نغهو آن حضهر را زیهر سهؤال

بغرن  .یوحنا دمفقی 1از اولین عالمانی بود ک آرا غرضآلهود و در مهورد اسهالم و پیهامآور

آن ،تا م

ها در نهنیت مسیحیان بهاقی مانه و دیگهر نویسهن گان ،به تکهرار آن پردا تنه  .فهت

آن لس ب دست مسلمانان ،گام دیگر بود ک غرب مسیحی را ب واکنش در برابر اسالم واداشت.
این امر ،کامالً طغیعی بود ک مسیحیان در برابرِ دین تازهظهور ،به مجادله بر یزنه ؛ صوصهاً که

آنها اسالم را رقیغی ق رتمن در برابر مسیحیت قلم اد میکردن  .این موععگیهر پهس از وقهود

جنگها صلیغی ،شتاب روزافزونی ب
با تعص

ود گرفت .دین اسالم در آثار نویسن گان غرب مسیحی،

افراطیِ بیفتر تصویر ش و بها ارزش هها دنیها مسهیحی ،مهورد داور قهرار گرفهت.

گسترش دامنة مطالعا اسالمشناسی در غرب ،سغ

ش تا اولین ترجم قرآن ب زبان حتین در قرن

دوازدهم میال د  ،ب نگارش درآی  .این ترجم توسط رابر کتونی ب دستور پیتر مق س 2،راه

دیر کلونی ،صور گرفت .این ترجم بسیار م لوط و م رعان  ،مرجع آثار عالمان مسهیحیِ قهرون

بع قرار گرفت .غرب مسیحی ،تمرکز وی ها بر شخصیت پیامغرص)  ،در اولین تصاویر اراه ش ه

از مذه

اسالم داشت ک تاکنون نیز ت اوم یافت اسهت .به ینجههت عهرور ایجهاب مهیکنه تها

ی تطور ایهن تصهویر ،صوصه ًا در نخسهتین آثهار تولی شه ه در غهرب بپهردازد تها
تحقیقی ب بررس ِ

ریف ها نهنیت امروزین غرب از پیامغرص)  ،ان کی بازکاو شود .حی بردار از رسهوبا ایهن
1. John Damascene
2. Peter the Venerable
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نهنیت متراکم ،ب و ی ه در رابط با وهرد پیامغرص)  ،عرورتی تام دارد .مقال حاعر ،تنها ب بعه
از ابعاد این نهنیت یعنی بازتاب وی گیها فرد پیامغرص) توج کرده است.

تاکنون ،ون ین اثر ب مطالع تصویر اراه ش ه از پیهامغرص) در غهرب قهرون وسهطی پردا ته

است .فریستو و بالنه

( ،)Frassetto,Blanks/1999عهمن بررسهی مواعهع نویسهن گان اروپهایی

نسغت ب اصلِ اسالم و اعتراف ب تأثیر غیرقابل انکار اسالم بر غرب ،نیمنگاهی ب مواعع این گروه

از نویسن گان نسغت ب پیامغر اسالمص) داشت ان .

د سزاره ( ،)Di Cesare/2012طیف گستردها از سفرنام  ،وقایعنام هها ،داسهتانهها ،اشهعار،

تاریخِ عربها ،ج رافیا و رسال ها کالمی دربارد پیهامغرص) شناسهایی کهرده اسهت .دقهت او در
گردآور منابع ستودنی است ،اما از اراه تحلیل در مورد تصاویر ترسیمش ه بازمان ه اسهت .مقاله
حاعر ،در شناسایی منابع تحقیق ،از این اثر بهره جست و وون د سزاره ،اطالعها را به صهور

نقل قول مستقیم آورده ،منابعی ک دسترسی ب آن ها ممکن بود ،ب کتاب مذکور ارجاد داده شه ه

است .کلینتون بنت ،در کتاب «در جستجو محم » ،ب اراه تصویر حضر محم ص) در آثهار
غیرمسلمانان از آغاز پی ایش آن تا ب امروز پردا ت و کوشی ه اسهت تقابهل ایهن تصهاویر بها آرا

مسلمانان را نفان ده  .گرو نویسن ه با نگاهی جامع ب اراه تصویر کلی از پیامغر پردا ت  ،ولی
ب سغ

استفاده از ون منغع تحقیقاتی و ع م رجهود به منهابع اصهلی ،نتوانسهت تصهویر جهامع از

حضر محم ص) در آثار غیرمسلمین اراه ده ( .)Bennett,1998سهانرن در کتهابی بها عنهوان

«دی گاه غربیان از اسالم در قرون میان » ،بر ی از انگارهها غرب نسغت ب حضر محم ص) را
نکر کرده است ،اما در تفسیرِ ورایی تولی این پن ارهها در ابت ا قهرون میانه  ،تنهها بهر جهالهت و

ناآگاهی نویسن گان تأکی کرده اسهت( . Southern , 1962دیویه تومهاس در مقاله ا بها عنهوان

«محم در روابط مسیحی ه مسلمان قرون میان » ،عصاره تصویر اراهه شه ه از پیهامغرص) در غهرب
مسیحی را اراه کرده است ،اما استفاده از ون منغع محه ودِ تحقیقهی و اراهه گزینفهی و مختصهر،

سغ

ش ه تا بسیار از موارد م فول واقع شود( . )Thomas,2014نورمن دنیل در کتهاب «اسهالم و

غرب»  ،ب بررسی مالحظا سیاسی و مذهغیِ دی گاه غرب از اسالم و تعامل مسهیحیان و مسهلمانان
از قرون وسطی تا دوره م رن پردا ت است و ب تناس

موعود ،بر ی از انگارهها غرب نسهغت

ب پیامغرص) را آورده است( .)daniel, 2009جان توحن در کتاب ود با عنوان «دی گاه مسیحیان

قرون وسطی از اسالم» ،نفان داد ک مسیحیان قرون وسهطی ،اسهالم را مجموعه ا از وهالشهها
نا وشاین اراه داده و با توج ب منافع و تعصغا

تصویر کردهان (.)tolan,2013

ود ،فرهنهگ اسهالم را بها شهیوههها مختلهف
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آثار ک در زمین تصویر اراه ش ه از پیامغرص) در غرب ،ب زبان فارسی نگارش یافت ان  ،در

عین ارزش و دقت فراوان ،بر منابع مح ود تمرکز داشت است .مرتضی اسع

در کتاب مطالعها

اسالمی در غرب ،تنها سیر کلی مطالعا را م نظر داشت و ب عرور بحث ،اطالعهاتی در مهورد
پن اره بر ی از عالمان مسیحی اراه داده استصاسع

 . 1381،مهمترین اثر ک به نهوعی تطهور

انگاره غربیهان دسهت یافته  ،کتهاب «محمه ص) در اروپها :ههزار سهال اسهطورهسهاز در غهرب»

میباش  ،اما با وجود گسترد مو عوعی ،مکانی و زمهانی ،بسهیار از منهابع از دیه نویسهن ه هار

مانه ه اسههت .صوصهاً ک ه در بررس هیِ بر ههی از منههابع ب ه نکههر آنههها در په وهشههها اکتفهها ش ه ه

استصصمیمی . 1384،کتابی نیز ب تازگی بها عنهوان « هاتم عفهق» توسهط مجیه پورطغاطغهایی به

نگارش درآم ه است ،اما همچنان نویسن ه ،تنها ب آثار دسهت دوم و تهراجم رجهود کهرده اسهت.
بالطغع با این شیوه ،بسیار از منابع از دستور کار ار ش ه اسهت صپورطغاطغهایی . 1395 ،مجتغهی

مینو در مقال «اسالم از دریچ وفم مسیحیان» ،ب بررسهی دیه گاه ونه نفهر از علمها مسهیحی

درباره اسالم پردا ت استصمینو  . 1375،دقت نظر نویسن ه در بررسی آراء و نظهرا مسهیحیان و
انتخاب هوشمن انة نویسن گانی با دی گاه متفاو نسغت ب پیامغر اسالم ،از جمل نقهاط قهو ایهن

مقال میباش  .مرتضی لج اسع

 ،در مقال ا با عنوان «یوحنا دمفقی و آغاز مجادلة کالمی»،

علت پی ایش مواععِ کالمیِ مسیحیت نسغت ب اسالم را مقابلة قرآن با تثلیث دانست ک ب صور ِ

بنیاد ترین اصل اعتقاد مسیحیان پیرو کلیسا روم درآم ه بهود ص لهج اسهع

 . 1375،بررسهی

پیفینة مذکور نفان میده ک محققانی بها هه فهها مختلهفِ مطالعهاتی ،به اولهین انگهارههها

اراه شه ه از پیهامغرص) در اروپها مسهیحی پردا ته انه  ،امها هه ف په وهش حاعهر را پوشهش
نمیدهن  ،زیرا از اراه تصویر جامعی از پیامغر در س هها نخستین ظهور اسالم بازمان هان .

د سزاره ک کاملترین و جامعتهرین مجموعه را در موعهودِ تصهویر پیهامغر ص) در منهابع

حتینِ قرون وسطی گردآور کرده ،از  44نوی سهن ه نهام بهرده که تها قهرن وههاردهم مهیالد  ،به

موععگیر درباره پیامغر اسالم پردا ت ان  .نویسهن ه پهس از مطالعه و بررسهی دقیهق منهابع مهورد
استناد 28 ،نویسن ه را شناسایی کهرده اسهت که به اظههارنظر صهری دربهاره وی گهیهها فهرد
پیامغرص) پردا ت ان .

تطورات انگاره ای عالماان مسایحی از ویژگایهاای فاردی پیاامبر(ص) تاا ارن

چهاردهم میالدی
از جمل اولین اق اما عالمان مسیحیِ قرون وسطی ،موععگیر منفی نسغت ب پیهامغر ص) بهود.
عالمان مسیحی عالوه بر بُع اجتماعی و سیاسی زن گی پیامغرص)  ،ک با جایگاه نغهو پیوسهتگی
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بیفتر داشت ،از جنغ فرد نیز ا تالح جسمی و روحی ب آن حضر نسغت دادهانه  .منظهور

از وی گی فرد  ،صلت هایی پای ار است ک در سرشت فرد وجود داشهت و ارتغهاط بها دیگهران،

عامل شناسایی آن نمیباش .

از جمل ا تالح رفتار ک عالمان مسیحی ب پیامغرص) نسغت دادن  ،توهّمِ ودبزرگبینی

ا و بر وردار از هویتی ازلی معرفی میکردن و بهر ایهن

ا ست .کفیفانی ک عیسیصد را فرزن

باور ،ونان پا می ففردن ک کسانی وون آریوس را به دلیهل مخالفهت بها ایهن عقیه ه ،تکفیهر و

محکوم کردن صرک :ناس ، 634 :1385 ،پیامغرص) را فرد متوهّم تصهویر کردنه که

عجیغی را در سر میپروران  .هیو1 ،راه
گمان ود با فرشهت ا از جانه

یهاح

فرانسو  ،پیامغرص) را فرد متوهم تصویر کرد که در

اونه سهخن مهیگفهت( .)Thomson,2003 :171بنه یکت،

اسقف مارسی ،پیامغرص) را فرد هذیانی وان ک در یاح

2

ود با کغوتر در ارتغاط بود و
3

تعالیم دین ود را از او دریافت میکرد ( .)Cerulli,1949:415زیگغر  ،حضر محمه ص) را
فرد متوهم توصیف نمود ک م عی شه فرشهت ا بها و سهخن مهیگویه (.)Pertz,1842:323

ریچارد 4م عی ش ک حضر محمه ص)  ،به جههت بیمهار اش در دنیها

یهال ،فرشهت ا را

میدی و با او سخن میگفت ( .)Cluniacensis,90in:DiCesare/166ویلیام اورنج 5پیامغر ص) را
فرد هذیانی وان ک در تصورِ باطل ود ،از طریق ارتغاط بها جغرهیهل ،آمهوزههها وحیهانی را

دریافت مهیکهرد ( .)Alvernus,1674:50 in: Di Cesare /253ژاک دو ویتهر  6مه عی شه که
پیامغرص) در یاح

ود ،ص ا فرشت ا را می شنی و اوهام و رافا درونی ود را از زبان

او برا مردمش بیان میکرد ص. de Vitriaco, 2008:109

انتساب بیمار صرد ب پیامغرص) ک زیرمجموع ا تالح جسمی قرار مهیگیهرد ،فراوانهی

گستردها در انگارهساز از پیامغرص) داشت است .یوحنا دمفقی م عی ش که پیهامغرص) ،
حمال صرد ود را تحت عنوان پ ی ها

ارقالعاده ،یعنهی دریافهت وحهی از فرشهت آسهمانی

پنهههان کههرد ص . Sahas,1972: 75پههس از آن ،نویسههن گان مسههیحی ب ه پیههرو از و  ،ایههن بههاورِ

بی پفتوان را روا دادن  ،اما هیچک ام اشاره نکردن ک اگر دوستان پیهامغرص) بهرا حمایهت از
مقام نغو  ،مصرود بودن آن حضر را پنهان داشتن  ،ورا دشمنان و ک تهمتها نهاروایی به

1. Hugh of Fleury
2. Benedictus de Alignano
3. Sigebert of Gembloux
4. Richard of Poitiers
5. William of Auvergne
6. Jacobus de Vitriaco
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آن حضر منتس

میکردن  ،در این باره سخنی بر زبان نیاوردن ؟! آناستاسیوس 1م عی شه که

پیامغرص) ب دلیل ابتال ب بیمار صرد ،از مردم دور مهیگزیه  .حضهر

شو هرِ ود را مفاه ه کرد ،پیفنهاد داد تا ب مردم بگوی ک تفنج و ب سغ
است ( .)theophanes,1885:2/209تئوفانس 2بهر آن بهود که حضهر

یجه که رنجهش

نزول فرشهت وحهی

یجه  ،پهس از اینکه از

مصرود بودن شوهرش آگاهی یافت ،بسیار نگرانِ موقعیت اجتماعی ود ب عنوان یکهی از تهاجران
برجست و ثروتمن مک بود .ب همین جهت پیامغرص) بهرا دلجهویی از و  ،مه عی شه که در

زمان حمال صرعی ،فرشت ا بر و نازل میش هاسهت( .)Theophanes,1982:35حنه ولفوس
بیان کرد ک حضر محم ص)  ،از بیمار صرد رنج می بهرد و تفهنجا

3

هود را تحهت عنهوان

وحی ،ب مردم القا مینمود ( .)Sagax,1912:1/128 in: Di Cesare/58ویلیهام مالمسهغور  4بهر آن
بود ک حضر محم ص)  ،برا پنهان داشتن بیمار صرد ود ،م عی ش ک با جغرهیل ارتغهاط
داشت و اصول دین ود را از او دریافت مهیکهرده اسهت

.)Malmesbiriensis,1987:173 in: Di

( Cesare/172در قرن دوازدهم ،هیو بیان کرد ک وقتی حضر

یج رنجشِ شوهر هود را از

ود از

یج  ،وانمهود کهرد که در زمهان

بیمار صرد دی  ،بحث سخنگفتن جغرهیل را مطرح نمود( .)Thomson,2003 :171ریچارد بر آن
بود ک حضر محم ص)  ،برا پنهانکردن بیمار

حمال صرعی ،فرشهت ا بها او صهحغت مهیکهرد( . )Cluniacensis/90in:Dicesare/165والتهر،

5

شاعر فرانسو قرن دوازدهم ،نیز پیامغرص) را فرد مصرود توصیف کرد ک با شعغ ه و نیرنگ،

مههردم نههادان را فریفههت ( .)Walter,1977:in Michael,1378:66جرالهه ولههز 6بههرآن بههود کهه
پیامغرص)  ،بیمار صرد داشت و همسرش از این باب ،بسیار غمگهین بهود .او منظهرها از فرشهت

جغرهیل را در نظر میآورد و آرزوها

ود را از زبان او بیان میکرد(.)ibid :69

وینسنت 7پیامغرص) را فرد مصرود معرفی کرد ک از بیمهار اش ،رنهج بسهیار مهیبهرد .به

همین سغ  ،حضر

یج ب او پیفنهاد داد تا ادعا کن ک در زمان حمال صهرعی ،فرشهت ا

بههر و نههازل مههیشههود( .)Bellovacensis/1624/612in: Di Cesare/318لوکههاس دو تههو

8

( Tudensis,2003:237و متیو ، Parisiensis,1872:1/270(9عالمان مسیحی قرن سیزدهم ،نیهز به
1. Anastasius Bibliothecarius
2. Theophanes
3. Landulf Sagax
4. william of malmesbury
5. walter of Compiegne
6 .Gerald of Wales
7. Vincent of Beauvais
8. Lucas de Tuy
9. Matthew Paris
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تکرار این سخنان پردا تن  .راجر ون اور م عی ش ک

یج  ،وون افسردگیِ شهوهر هود را از

بیمار صرد مفاه ه کرد ،ب او پیفنهاد داد تا ادعا کن ک فرشت ا از طرف

اون بر و نهازل

شه هاسههت( . )rogeofwendove,1842:1/121ژاک دو ویتههر  ،ههذیان سههقوط را به آن حضههر

نسغت داد ک همسرش ،برا اینک احساس انزجار او از بیمار اش را از بین بغهرد ،پیفهنهاد داد تها

وانمود کن ک ب او وحی میش ه اسهتص . de Vitriaco, 2008/109تهیمهاروس 1بهر آن بهود که
بیمهار صهرد پیهامغرص)  ،موجه

( .)Thetmarus,1851/63هیچ ی

شه تها از مهردم دور گزیه ه و گوشه نفهینی ا تیهار کنه

از این عالمان مسیحی مفهخر نکهردهانه که فهرد مصهرود

وگون میتوانست الق کتابی وون قرآن باش ک به جههت قاله  ،صهور بیهانی و مضهمون و

محتوا ،کمنظیر و بلک بینظیر است.

عالمان مسیحی ،با پاففار بر یتیمی و فقرِ پیامغرص)  ،آن را ب عق ه حقار مربهوط دانسهتن

ک با افسردگی ،کین توز ب سغ

ناکامی ،تحمل رنج و فنت همراه بود .آنان بر ایهن نظهر بودنه

ک حضر محم ص) با ادعا نغو  ،سعی کرد تا این کمغودها را پنهان یا انکهار کنه  ،امها ایهن
نکت از نظر آنان دور مان ه است ک ونین افراد  ،در روابهط بهینِ فهرد و اجتمهاعی هود دوهار

مفکل هستن و مردم از رفتوآم با آنان کراهت دارن صانجمن روانپزشکی آمریکا. 655/1393 ،
این در حالی است ک پیامغرص)  ،ن تنها در میان ویفاون ان و دوستانش ،حتی در میهان کسهانی

ک با آنان همسویی فکر ن اشت ،فرد محغوبی بودصرک :واق

218/1 :1409،؛ ابن هفام ،بی تها:

 . 532/1عالمان مسیحی از این امر غفلت ورزی ن ک وطهور فهرد مهیتوانسهت بها ونهین نقهر
بزرگی ،مورد پذیرش طیف گسترده ا از مردم واقع شود .عالوه بهر آن ،وابسهتگی پیهامغرص) به
معتغرترین قغیل مک  ،سیاد ج ش عغ المطل

بر مک و جایگاه اجتماعی واح و منزلهت رفیهع آن

حضر را ب فراموشی سپردن  .نکتة مهم این است ک پ یه د یتیمهی ،نسهغت به بسهیار از انغیهاء
صادق است .از جمل حضر عیسیصد اصوحً پ ر در کنهار هود ن اشهت و به همهین جههت،

ففارها اجتماعی بسیار را تحمل می کرد .مادرش در مظان اتهام بود و از هر سو مورد تحقیهر و

توهین قرار می گرفت .بنابراین ،انتساب ونین اوصاف ناشایستی تنها برپایة یتیمی پیامغرص)  ،امر

کامالً م رعان است ،زیرا در این صور می بایست ونین انتسهاباتی را در مهورد انغیها دیگهر نیهز

پذیرفت.

برا نخستین بار در وقایع نام تئوفانس ،به ایهن مسهئل اشهاره شه ه و یتیمهی پیهامغرص) مایه

حقار و پستی قلم اد ش ه است ک برا فرار از این شرایط ،بها بیهوهزنهی ثروتمنه ازدوا کهرد
1. Magister Thietmarus
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( . Theophanes, 1982:35و با قل

واقعیت گزارش تاریخی ،واستگار حضر

یجه از

پیامغرص) را مخفی کرد و نویسن گان پس از و  ،ب تکرار ایهن سهخنان پردا تنه  .آناستاسهیوس

حضر محم ص) را فرد فقیر و یتیم معرفی کرد ک ب استخ ام حضر
از م تی ،برا کس

یج درآم و پس

ثرو  ،با و ازدوا کرد .همین امر ،زمین ادعا پیهامغر را در و ایجهاد
1

کرد ( .)theophanes,1885:2/209اولوجیهوس پیهامغرص) را فهرد یتهیم توصهیف کهرد که به
اسهههتخ ام زنهههی ثروتمنه ه درآمه ه و به ه دلیهههل حقهههار درونهههی ،مه ه عی پیهههامغر شه ه

( .)Eulogies,1973,2/400 in: Di Cesare /21حن ولفوس بیان کرد ک حضر محمه ص)  ،در
انواده ا فقیر متول ش و در کودکی ،پ ر و مادر ود را از دست داد .ب همین سغ  ،با

یجة

ثروتمن ازدوا کرد و م عی نغو ش ( .)Sagax, 1912, 1/128 in: Di Cesare /58زیگغر بر

آن بود ک پیامغرص)  ،فرد یتیم و فقیر بود ک ب استخ ام زنی تاجر ب نام
بع از م تی برا کس

یج درآمه  ،ولهی

شهر و ثهرو  ،بها و ازدوا کهردص . Pertz, 1842:323پیتهر مقه س،

بزرگ اشت پیامغرص) در قرآن را نفان حس حقار دانسهت .و بهر آن بهود که آن حضهر ،

برنام اش را طهور پهیش بهرد تها بها بزرگ اشهت مقهام هود ،حقهار درونهیاش را از بهین بغهرد
ص . Wibaldi and others,1854:702گودفر  2بر آن بود ک یتیمی حضر محم ص) در ابت ا
دوره زن گی ،سغ

ش تا برا جغران کمغود دوران کودکیاش ،نقف ازدوا با تهاجر ثروتمنه

را طراحی کن و پس از آن ،مه عی پیهامغر شه (.)Viterbiensis,1949/417in:DiCesare/174
ریچارد بر آن بود ک پیامغر ص) با وجود فقر و یتیمی ،نامزد ازدوا با زنی ثروتمن ب نام

یج

ش ( .)Cluniacensis/90 in:Di Cesare/166پطروس آلفونسی 3یتیمی و فقر حضر محمه ص)
را عههاملی بههرا احسههاسِ ههودکمبینههی دانسههت ( .)Alfonsi,2006:151ویتههر حههس حقههار

پیامغرص) را ونین توجی کرد ک آن حضر  ،زمان بسیار در فقر و فالکهت سهپر کهردهبهود.
پس از آن ،ب صور ناگهانی و ازدوا غیرمنتظره ثروتمن ش  .سپس ب فکر غلغ بر ملتها افتهاد

و م عی پیامغر ش ( .)deVitriaco,2008:108وینسنت یتیمی و فقر پیامغرص) در دوره کودکی
را دلیل اصلی ادعها نغهو دانسهت و بهر آن بهود که آن حضهر مهی واسهت مقهامی بهاحتر از

پادشاهی بر ساراسنها ب دست بیاورد .ب همین سغ

( .in:DiCesare /320متیو ،مورخ مفهور و راه
عغ مناف معرفی کرد ک توانست با

م عی نغو ش

)Bellovacensis,1624/916

سنت الغنز ،حضر محم ص) را یتیمی از بنهی

ع و نیرنگ،

یج را توجی نمای تا با او ازدوا کنه و
1. Eulogius of Cordoba
2. Godfrey of Viterbo
3. Petrus Alfonsi
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پههس از آن بههود کهه مهه عی شهه از طههرف

اونهه  ،مههأمور شهه ه تهها مههردم را ههه ایت کنهه

( .)Parisiensis,1872:1/270ویلیههام ،دومینههیکن طههرابلس ،ادعهها پیههامغر را راهکههار بههرا

سرپوشگذاشتن بر یتیمی و فقر ،بیان کهرد( .)William of Tripoli,1992:196ژاک دو واراجهین

1

یتیمی پیامغرص) در سنین کودکی را دلیلی بر حس حقهار آن حضهر دانسهت .به زعهم و ،

حضر محم ص) با سا تن آیا سوره عحی در مورد یار

ا)ِ

اون ب

2

ود ،واست تا

فرومایگی و زبونی هود را جغهران نمایه ( . )deVoragine,2012:575رودریگهو بهر آن بهود که
حضر محم ص) در دوران کودکی ،ب واسط ازدسهتدادن په ر و مهادر هود ،رنهج بسهیار
متحمل ش  ،اما ازدوا با بیوه ثروتمنه

به نهام

یجه  ،سهغ

شه تها مهورد حمایهت و قهرار

گیرد( .)de Rada,1999/88تیماروس حضر محم ص) را یتیمی فقیر و نگه ارن د شتر ،معرفی
کرد ک با زنی تاجر و ثروتمن ازدوا کرد و م عی پیامغر ش (.)Thetmarus,1851/63

شهو طلغی مفرط و ب ون قاع ه ،دیگر وی گیِ شخصیتی است ک طیهف وسهیعی از منهابع بهر

آن تأکی داشت ان  .یوحنا دمفقی ازدوا پیامغرص) با زین

بنهت جحهش را مستمسهکی بهرا

انتسههاب شهههوترانی ب ه آن حضههر قههرار داد .و بههر آن بههود ک ه حضههر محمهه ص) بههرا

سرپوشگذاشتن بر امیال نفسانی ود ،آی ا را سا ت تا این ازدوا را دستور از سو

اون

عنوان کن ( .)Sahas,1972:95پس از آن ،نویسن گان مسهیحی به انحها مختلهف به تکهرار ایهن
داستان پردا تن  .غافل از این امر ک زین  ،د تر عم رسول ه اص) بهود و آن حضهر بهرا

ازدوا و با پسر وان ه اش زی واسط ش  .حتی پس از تصمیم زیه به طهالق ،بها و مخالفهت

کرد .هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد ک پیامغرص) با وجود عالق شهوانی ب زین  ،زی را ب ازدوا
با او تفویق نمای  .تنها بع از بی ثمر مان ن اصرار پیامغرص) بهرا سهازش زینه
نزول حکم

اون برا ل و حکم جاهلی ،آن حضر ب زین

و زیه و بعه از

پیفنهاد ازدوا دادصالحمیر  ،بی

تا644/2 ،؛ ابن سع 88/8 ،1410 ،؛ طغر 562 /2 ،1387 ،؛ ابناثیر. 126/6 ،1409 ،

الغت می بایست توج داشت که منهابع اسهالمی نیهز در برداشهت سهوء و م رعهانة نویسهن گان

مسیحی سهیم بوده ان  .روایت نادرست دی ار حضر محم ص) با زین

در غیغت زی و عالقه

پیامغرص) ب و ک منجر ب طالق از همسرش ش و در منابعی وون ابهن سهع صابن سهع :1410 ،

 80/8و طغر صطغر  592/2 :1378 ،نقل ش  ،دستاویز در ا تیار مسیحیان قرار داد تا ب انوسیل

تهمتهایی ب پیامغرص) انتساب دهن  .از این نکت نیز نمیبایست غافل مان ک اولین منابع عغط و
1. Jacobus De Voragine
2. Rodrigo Jiménez de Rada
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ثغت زن گی نام و سیره پیامغرص)  ،هود مسهیحی و یها یههود ِ نومسهلمان بهودهانه  .اعوجاجها

رفتار آنها در زن گانی شخصی نفان می ده ک آنان با نهنیت پیفین ،اق ام ب نگهارش تهاریخ و

ت حه یث حه اقل بیسهت و پهنج سهال پهس از رحلهت
سیره پیامغرص) کرده انه  .ممنوعیهت کتابه ِ
پیامغرص) و استمرار این روی در عصر معاوی  ،مجموعاً قری

ج

در انتقال ا غار صحی از عصر پیامغرص) ب ادوار بع

ب نهیمقهرن موجه

ش  .این انقطاد سغ

بهروز انقطهاعی
ش تا اغله

روایا مربوط ب سیرد نظر و عملی پیامغرص)  ،ب نسلی برگردد ک در عصر رسهول ه ا ،دوره

کودکی را می گذران ن و یا م

کوتهاهی آن حضهر را مالقها کهرده بودنه  .در ایهن زمهان،

می ان ب دست قص پردازان و آشنایان ب افسان ها عربی و اسراهیلی افتاد ک مورد حمایت دستگاه
الفت امو بودن صولو  217 :1381،؛ افراد وون محم بن کع

قرظی ک

هود یههود زاده

بود و یا عغ اهلل بن ثوب وحنیصم 62از مهاجران یمنی ک در شهام به سهیره و م هاز مهیگفهت

صالزرکلی . 239/3 :1999،از این نکت نیز نمیبایسهت غافهل بهود که محمه بهن اسهحاق ،اولهین و

مهمترین سیرهنویس جامع ،مسیحیزاده بود و تحت تهأثیر راویهان یههود و مسهیحی قهرار داشهت
صابنن یم. 92 :1872،

اولوجیوس م عی ش ک حضر محم ص) نتوانست در برابر عالق

دوست و همراهش زی  ،مقاومت کن  .ب همین سغ
دسههتور ازدوا بهها زین ه

ود به زینه  ،همسهرِ

م عی ش ک فرشت وحی بر و نازل ش ه و

را ب ه او داده اسههت (.)Eulogies,1973,2/400 in: Di Cesare / 21

گودفر بر آن بود ک زین

ب

ش ه و دستور ازدوا با زین

را داده است (.)Viterbiensis,1949:426 in: Di Cesare/176

محم ص) عالق بس یار ب زین

اطر ا تالف با همسرش زی  ،از ان بیرون ران ه شه  .حضهر
داشت .ب همین سغ

وانمود کرد ک فرشهت وحهی به او نهازل

راجر با سا تن داستانی یالیْ م عی ش ک عالق مفرط پیامغرص) ب امور شهوانی سغ

تهها شههغی در کههاخ ههود ،بهه دلیههل زیههادهرو در مصههرف شههراب مسههموم شههود

ش

)roger de

( .wendove,1842:1/121پطروس آلفونسی عالوه بر تکرار داسهتان ازدوا پیهامغرص) بها زینه

( ، )Alfonsi, 2006:154آن حضر را فرد معرفی کرد ک عالقه بسهیار به زنهان داشهت و بها

فخرفروشی ادعا میکرد ک نیرو جنسی وههل مهرد را دارد ( ،)Alfonsi, 2006/161امها و ایهن
حقیقت را از نظر دور داشت ک پیامغرص) بیست و پنج سال از بهترین ایام زن گی ود را تنها بها

ی

زن ک ب تص یق ودش بیوه هم بود ،سپر کهرد .پطهروس آلفونسهی توصهیف نعمهتهها

ماد و جسمانی بهفت را بر است از حسِ شههوانی پیهامغرص) دانسهت ( .)ibid/162جراله ولهز
شرقیان را ب دلیل آب و هوا گرم افراد شهوانی و تنغل دانست و بر آن بود ک این صلتها ب
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صور افراطگون ا در پیامغرص) وجود داشت( .)Giraldus,1891:70بن یکت بهر آن بهود که
حضر محم ص) ب موج

حس شهوترانی ود ،یارانش را ب لذاتی وهون مقاربهت بها زنهان و
1

مستی وع ه میداد( .)Cerulli,1949:415رامون مارتی عالقة مفرط پیامغرص) ب امور شهوانی را
تا ح

دانست ک ب دلیل ارتغاط زیاد با زنان در اوا ر عمر ،عهعف و سسهتی بهر او غلغه یافهت

( .)Martini,1983:294in: Di Cesare /300نویسههن د کتههاب زنهه گانی محمهه ص)  ،ازدوا
پیامغرص) با

یج را نتیج احساسی زودگذر و عفقی دورغین دانست .و سهن پیهامغرص) را

در این زمهان ،شهانزده سهال بیهان کهرد که قهولی شها نن و به ون پفهتوان اسهت .و بیهان کهرد که

شهو طلغی حضر محم ص) تا ب انجا بود ک ب همسر زیغا یکی از بن گان ود ،زی  ،تمایل
یافت و او را مجغور ب طالق همسرش کرد ( .)VitaMahometi,2002:244in:DiCesare/211متیو
برا اثغا ِ نسغتِ تمایال ِ شهوانیِ مفرط ،ازدوا پیامغرص) با زین
نقل کرده ک حضر محم ص)  ،در غیغت زی ب

همههین سههغ

را مثهال زد .و داسهتانی را

ان او آم  ،ولهی زینه

در را بهاز نکهرد .به

پیههامغرص) م ه عی ش ه ک ه از آسههمان ،آی ه ا نههازل ش ه ه تهها بهها او ازدوا کن ه

( .)Parisiensis,1872:3/348وینسنت بر آن بود ک حضر محمه ص)  ،قه ر شههوانی وههل

مهههرد را داشهههت و بهههرا ارعههها تمهههایال مفهههرط هههود ،همسهههرانِ بسهههیار ا تیهههار کهههرد

(.)Vincentius,1624/616 in: Di Cesare /323

بررسی و تحلیل
قرن هفتم میالد  ،مصادف با دوره ا از تاریخ اسهالم اسهت که فتوحها به حه قابهل تهوجهی
گسترش یافت است .در این زمان حاکمیت اسالم بر بخهش مهمهی از آسهیا و آفریقها تثغیهت شه و

مسلمانان در آستان ورود ب اروپا قرار گرفتن  .در ایهن قهرن ،عالمهان مسهیحی منطقه بهینالنههرین،

شاما و فلسطین ک پس از گیجی و سردرگمیِ ناشهی از فتوحها بهرقآسها مسهلمین ،هود را
بازیافت بودن  ،مقابلة نظر با اسالم را آغاز کردن .

در میان شخصیتها شا ر این قرن ،میتوان از یوحنا دمفقی ص 750 -645نهام بهرد .و

از آ رین آباء کلیسا شرق بود ک سغ

تحوحتی در الهیها کلیسها شه  .یوحنها ابته ا در دربهار

الفت اسالمی موقعیهت ویه ها داشهت ،امها پهس از مخالفهتِ لیفه عغه المل

ص 705–685بها

مسیحیان ،از مقام ود برکنار ش  .پس از آن بود ک به صهومع ا در اورشهلیم رفهت و رهغانیهت

ا تیار کرد .بیانیة و در مورد تمثالپرستی ،با مخالفت ش ی

روب رو ش و شورا کلیسا و را
1. Raymond Martini
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ملعون وان  ،اما پس از تصوی

معلهم کلیسها را

تمثهال پرسهتی از سهو شهورا دوم نیقیه  ،لقه

دریافت نمود .در این زمان بود ک نزاد ها عقی تی میان اسالم و مسیحیت باح گرفت و یوحنها در

آن نقش بسزایی داشت ص. kotter,2002:7/951

شخصیت دیگرِ تأثیرگذار این قرن ،تئوفانس ص ، 818-752تاریخنگار ،راه

و ق یس مسهیحیِ

بیزانسی بود ک در قسطنطنی متوله شه  .و عضهو انجمهن آریسهتوکرا بیهزانس بهود و به دلیهل

مخالفت با تمثالشکنی ،ب دستور امپراتور لئو پنجم زن انی ش (.)charanis,2002:13,929
پیفرفت اولی مسلمانان در آن لس و فت شغ جزیره ایغر در سال  711میالد  ،سهغ

شه تها

مسیحیان در برابر مهاجمان تازهوارد ب واکنش بر یزن  .نخستین وهرد تأثیرگذار آن لسهی در قهرن
نهم ،اولوجیوس صم ، 859راه

اهل کوردوبا بود ک الهیها مسهیحی را نهزد علمها زمهان هود

فراگرفت .و رهغر جنغش شهاد طلغی را داشت و پیروانش را تفویق میکرد ک ب پیامغرص)
ناسزا بگوین تا

اون بع از مرگ ،ب آنان پهاداش بهفهت دهه

صwreglesworth,2002: 11/43-

 . 44دیگههر نویسههن ه قههرن نهههم ،آناستاسههیوس کتابهه ار ص ، 878-810کاردینههال مارسههلو ،در رم

میزیست .و کفیش کلیسا رم بود و در زمان رهغر پاپ نیکالسص ، 867 -858راه
سانتا ماریا در تیغر ش  .پهس از آن ،مقهام ریاسهت آرشهیو کلیسها روم را داشهت ص

بزرگ

kirsch,2002:

. 1/389-390

در قرن دهم و یازدهم ،با شرود جنهگهها تجزیه طلغهی در غهرب ،موعهعگیهر نسهغت به

پیامغرص) نیز کاهش یافت .تنها اثر یافتش ه در قرن دهم ،تاریخ روم میباش  .ایهن کتهاب اثهر

دنغال دار است ک پاول دیکون آن را نوشت و حن ولفوس دنغهال نمهود .زیگغهر ص، 1070-1030
مورخ و شرححالنویس قرن یازدهم ،از کهودکی وارد صهومع ژامغلوصشههر در بل یه
ش  .و تحت تعلیم راه

بزرگ ،آلغر  ،قرار گرفهت و پهس از آن ،به مه

کنهونی

بیسهت سهال ،به

متزصشهر در فرانس رفت و الهیا مسیحی ت ریس میکرد(. williams,2002: 13\111

از قرن دوازدهم میالد که عصهر گهذار به دوره ج یه آغهاز شه  ،نویسهن گان بیفهتر به

موععگیر درباره حضر محم ص) پردا تن  .در آغاز قرن یهازدهم ،وایکینهگهها و اسهالوها
مسیحیت را پذیرفتن و توج غرب مسیحی ب سو مسهلمانان جله

شه  .در اوا هر قهرن یهازدهم

میالد  ،مجلسی در شهر کلرمون فرانس برگهزار شه و پهس از مهذاکرا طهوحنی ،پهاپ اوربهان،

دستور حمل مسیحیان را برا آزاد اورشلیم را صادر کردصرحیمزاده صفو . 16/1 :1334 ،

پیتر مق س ص ، 1156-1092مهمترین نویسن ه قرون وسطی و اهل اوورنی فرانس بود که علیه

پیامغرص)  ،موععگیر کرد .و از دوره نوجوانی وارد صومع ش و در سن بیسهت سهالگی ،به
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مقام استاد رسی  .پیتر سفر طوحنیم

ب آن لس برا تحصیل در مطالعا اسالمی داشهت و

اولین نسخ حتین قرآن را در آنجا منتفر کرد (.)Edwards,2002:11/207-8
هیو صم ، 1135شرححال نویس ،مورخ و راه

فرانسو مفهور قرن دوازدهم بود ک ب عنهوان

بن یکت سنتمار شنا ت میش ( . )lacroix,2002:7/152پطروس آلفونسی ،پزشه

 ،نویسهن ه،

ستارهشناس و متکلم قرن دوازدهم میالد است ک در آن لس متول ش  .و ابت ا بر دیانت یهود
بههود ،ولههی در سههال  1106مسههیحی ش ه  .پههس از آن ،در سههال  1116ب ه انگلههیس و قلمههرو سلسههل

کاپسینها صمح وده فرانس امروز
ویلیام ص ، 1143-1090راه

سفرهایی داشت(.)Kohut,1906:1\377

مق س ،محقق و مورخ برجستة بریتانیایی ،بین سالهها  1090تها

 ،1095متول ش  .و از همان عنفوان جوانی ب عنوان راه

در ایالت مالمسغور

و بع ها سمت کتاب ار صومع را ب دست آورد (. farmer,2002:14/743

مت میکرد

جرال ولز ص ، 1147/1148-1223معاون اسقف ،مورخ و نویسن ه پرکهار بریتانیهایی ،مه تی در

پاریس ب تحصیل در رشت قانون ،الهیا و هنر پردا ت و پس از آن ،ب عنوان مغلغ جنگ صهلیغی

فعالیت کرد (.)corbett,2002:6/231

گههودفر ص ، 1196-1120مههورخ و شههاعر رم ،کفههیش دربههار در دوره حکومههت باربههاروس و

هنهههر شفهههم ،بهههرا مههه تی در دوره کنهههراد دوم و فردریههه

بود( .)dillon,1383:1\339ریچارد صم ، 1147راه

بارباروسههها ،قاعهههی عسهههکر

فرانسو و نویسن ه اهل پواتی بود ک اثرش با

عنوان وقایع نام جهانی ،شهر فراوانی در اوا ر قرون وسطی پی ا کهرد .والتهر ،شهاعر فرانسهو و

راه

صومع ا در تورصشهر در فرانس  ،قصی ها بها موعهود زنه گانی حضهر محمه ص)

سرود و اطالعاتش را از شوالی ا فرانسو ک در اولین جنگ صلیغی شرکت کردهبهود ،دریافهت

کرد(.)Raby, 1934:2\ 82

از قرن سیزدهم ،شمار نویسن گان افزایش قابل توجهی یافت .ژاک دو ویتر ص، 1240-1180

مورخ و واعظ جنگ ها صلیغی ،برا م تی در پاریس ،الهیا مسیحی را فراگرفت .و ب عنوان
کفیش ،تحت نظر حاکمیت فعالیت میکرد و ایهن سهمت را تها سهال  1216و انتخهابش به عنهوان

اسقف حفظ کرد ( .)mcdonnell,2002:7/693لوکاس دو تو صم ، 1249اسقف و وقایعنام نویس
اهل تو  ،سفرها فراوانهی به بیهت المقه س ،رم ،قسهطنطنی  ،قغهرس ،ارمنسهتان ،و قلمهرو سلسهل

کاپسینها داشت( .)stephanes,1392:268راجر ون اور 1صم ، 1236وقایعنام نگهار و راهه

سهنت

الغنزصشههههر در بریتانیههها  ،در اثهههرش ،شهههرح حهههالی از حضهههر محمههه ص) آوردهاسهههت
1. roger de wendover
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( .)Fuller,1811:1/142وینسنت ،صم ، 1264راه

میزیست .متیو پاریس ص ، 1259-1200راه

دومینیکن و نظری پهرداز ،در شههر بهووه فرانسه

بن یکت و بزرگترین وقایعنام نویس قرن سیزدهم،

بههرا مهه تی مقههام کتابههت را در صههومع سههنتالغنههز صناحیهه ا در بریتانیهها برعههه ه داشههت

(.)Geiger,2002: 9/362

ژاک دو واراجین ،اسقف اعظم جنوا ،وقایعنام نگار و شرححالنهویس اههل رم ،از همهان اوان

جوانی ،وارد حزب دومینیکن ش  ،م ار دینهی را به سهرعت گذرانه و در سهال  ،1244ریاسهت

صومع کوموصشهر در ایتالیا را برعه ه گرفت (.)0tt,1913:8/262

رامون مارتیصم ، 1285نظری پرداز دومینیکن ،متکلم و شرقشناس قرن سهیزدهم ،در دانفهک د

مطالعا عربی تونس و مطالعا عغر آن لس ب تحصیل پردا ت و همچنین مفاور لویی وههارم

در جنگ صلیغی ش ( .)mulhern,2002: 11/ 924بن یکت صم ، 1263از راهغان فرقة فرانسیسهکن و

اسقف مارسی صشهر در فرانس  ،در جنگها صلیغی حضور فعالی داشهت و ونه ین بهار به رم

سفر کرد .ویلیام اورنج ص ، 1180/90-1249استاد رشتة الهیا بهود و بیفهتر از بیسهت سهال ،سهمت
اسقف پاریس را داشت).(o’donnell,2002: 14/736

رودریگو یمنس ردا ص ، 1247-1171اسقف اعظم تول و و ص راعظم کاستیل ،در جنگها

صهههلیغی شههههرکت فعههههالی داشههه ت و نقفههههی کلیههه

در جنههههگ علیههه موحههه ان داشههههت

( .)lomax,2002:14/882در قرن سیزدهم ،کتابی با عنوان «زن گانی محم » در حوزه آنه لس ،به
نگارش درآم ک نویسن ه آن ناشنا ت بوده و محور اصلی آن ،سا تگیبودن معجزا منسوب ب

حضر محم ص) است .تیماروس ،راه

قرن سیزدهم ک در امپراتور روم ژرمن میزیست،

در شرح سفر ود ب مکانها مق س و نیل بحث شهر مک  ،از پیامغرص) سخن گفت.

فراوانی انگارههای ارائهشده از
ویژگیهای فردی

اطالعات فردی
دوره زمانی
مؤلف
645
817-750

حوزة
جغرافیایی
فعالیت
شام
قسطنطنی -
بیزانس

وابستگی به
درت
متکارِ
لیف دمفق،
راه
اورشلیم
راه و
ق یس
عضو
انجمن
آریستوکرا
بیزانس

تخصص
الهیا
الهیا ،
تاریخ

توهم
خودبزرگبینی

مصروع

Theophanes

*

خودشیفته

John
Damascene

*

شهوتطلب

نام نویسنده

*

*
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فراوانی انگارههای ارائهشده از
ویژگیهای فردی
اطالعات فردی
دوره زمانی
مؤلف
م859

878-810

قرن دهم
میالد
Sigebert of
Gembloux

1112-1030

1143-1095

م1135

1156-1092

1140 -1062

1147/1148-1223

حوزة
جغرافیایی
فعالیت
کوردوبا
ان لس
رم -ایتالیا

Landulphus
Sagax

رم-
ایتالیا

بل ی کنونی ،سفر ب فلمرو
سلسل کاپسینها

انگلیس

قلمرو
سلسل
کاپسینها

قلمرو سلسل
کاپسینها ،سفر
ب آن لس

آن لس ،سفر ب انگلیس
و قلمرو سلسل کاپسینها

انگلیس ،سفر ب قلمرو
سلسل کاپسینها

وابستگی به
درت

کفیش و
اسقف
کوردوبا

-

راه

کاردینال مارسلو،
راه سانتا ماریا،
رهیس آرشیو
کلیسا روم

معلم صومع ه نویسن ه م افع
امپراتور

راه ،
کتاب ار
صومع

راه و رهغر
مذهغی

ارتغاط نزدی با ان ان
سلطنتی

دفتردار سلطنت و
قاعی عسگر

تخصص
الهیا

Anastasius
Bibliothecarius

الهیا  ،تاریخ

تاریخ

تاریخ ،الهیا

تاریخ،
الهیا

تاریخ،
الهیا

الهیا  ،تاریخ

پزشکی ،نجوم ،الهیا

الهیا  ،قانون ،هنر

Eulogius
Cordubiensis

توهم
خودبزرگبینی

مصروع

Gerald of
Wales

خودشیفته

*

*

*

*

*

*

شهوتطلب

*

Petrus Alfonsi

*

Peter the
Venerable

*

*

Hugh of Fleury

*

*

William of
Malmesbury

*

*
*

*

*
نام نویسنده
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فراوانی انگارههای ارائهشده از
ویژگیهای فردی
اطالعات فردی

اسقف

آن لس ه سفر ب رم و
قلمرو سلسل کاپسینها

اسقف تو

م1236

سنت الغنز ه
بریتانیا

راه سنت الغنز

م1264

قلمرو سلسل
کاپسینها

راه دومینیکن

تاریخ ،الهیا

Matthew Paris

1259-1200

سنت الغنز -بریتانیا

راه

تاریخ ،الهیا

*

*

Jacobus de
voragine

23-1216

جنوا -ایتالیا

اسقف اعظم جنوا

*

*
دوره زمانی
مؤلف

حوزة
جغرافیایی
فعالیت

وابستگی به
درت

تخصص

1196-1120

رم -ایتالیا

کفیش دربار،
قاعی عسگر

تاریخ،الهیا

م1147

قلمرو سلسل
کاپسینها

راه صومع

تاریخ،
الهیا  ،شعر

نیم قرن
دوازدهم

قلمرو سلسل
کاپسینها

راه

Jacobus de
Vitriaco

1240-1180

قلمرو سلسل
کاپسینها

Lucas de Tuy

م1249

شعر ،الهیا

الهیا ،
تاریخ

تاریخ ،الهیا

تاریخ ،الهیا

Vincent of
beauvais

*

*

*
roger de
Wendover

*
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تحلیل دادهها:

الف :دوره زمانی نویسنده

انتساب بیمار صرد از قرن هفتم میالد در منابع بازتاب یافهت .در قهرن نههم دو نویسهن ه و

قرن دهم ،ی

نویسن ه ،این نسغت را ب پیامغر ص) دادن  .در قرن دوازدههم گهزارههها انتسهاب

صرد ب حضر محم ص)  6 ،مورد و در قرن سیزدهم 7 ،مورد بهود .انتسهاب عقه ه حقهار به

پیامغرص)  ،در  16منغع یافت ش و در قرن هفتم  1مورد ،قرن نهم  2مورد ،قرن دهم و یهازدهم1 ،

مورد ،قرن دوازدهم  5مورد و در قرن سیزدهم  6مورد ب این موعود ،ا تصها) داشهت .انتسهاب
شهو ب ون ح و حصر ب پیامغرص)  ،در  10منغع یافت ش ک در قرن هفتم و نههم  1 ،گهزاره،

قرن دوازدهم 1 ،گزاره ،قرن دوازدهم  2گزاره و قرن سیزدهم  5گزاره بود .فراوانی ا تالل تهوهم،
در قرن یازدهم  1مورد ،قرون دوازدهم  2مورد و قرن سیزدهم  3مورد بوده است.
ب :محل نشو و نمای نویسنده
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ج :وابستگی به درت
تقریغاً تمامی نویسن گانی ک ب موععگیهر در بهاب وی گهیهها فهرد پیهامغرص) پردا تنه ،
وابست سیاسی بودن  .آنها در سمت کفیش ،راه  ،قاعی ،ریاست صومع و رهغر مذهغی ،ب دیهن

مسی

مت میکردن .

د :رشتة تخصصی نویسنده

نویسن گانی ک پیامغرص) را فرد مصرود معرفی میکردن  15 ،نفر متأل  14 ،نفر مورخ و 1

نفر شاعر بود .رشت تخصصی نویسن گانی ک پیامغرص) را فرد

ودشیفت ترسیم کردن  14 ،نفر

الهیا  13 ،نفر تاریخ 2 ،نفر شعر و  1نفر در هنر و قانون ،تخصر داشتن  .اغل

نویسن گانی ک ب

پیامغرص) انتساب شهو طلغی دادن  ،یعنی  10نفر از آنها در رشت الهیا  3 ،نفهر تهاریخ و  1نفهر
شعر تخصر داشتن  .رشت تخصصی هر  6نویسن ه ا ک پیامغرص) را متهوهم دانسهتن  ،الهیها

بود ک از بین آنان 4 ،نفر مورخ و  1نفر ،شاعر بوده است.

نتیجهگیری
از نسغتسنجیها فوق ،برمیآی ک اولین انگارهها مسیحیان از پیامغرص) با وجود تفهاو در
دوره زمانی ،محل نفو و نما و تخصر ،یکسان بوده است .شای این امر را بتوان در انگیزه یکسان

آنها جستجو کرد .اولین امر ک مسیحیت را به تقابهل بها اسهالم واداشهت ،انگیهزد سیاسهی بهود.

تصرف سرزمینها مسیحی نفین امپراتور روم شرقی و ورود سپاه اسالم به شهغ جزیهره ایغهر ،
مسیحیت را بر آن داشت تا عالوه بهر مغهارزه در جغههة نظهامی ،به رد و نقه

آرا مهذهغی آنهان
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بپردازن  .صوصاً ک تازهواردان مسلمان ،انگیزد ود را از حمله به سهرزمینهها مسهیحینفهین
گسترش اسالم عنوان کردن  .ب ت ریج ،محرکها مذهغی نیز سغ

ش تا مسیحیت با برنام ریز

گسترده تر ب تقابل با اسالم بپردازد .صوصاً ک دین اسالم ،عقای بنیاد کلیسا وهون تثلیهث را
رد کرده و مسیحیت رایج را دینی معرفی کرد ک از مسیر حقیقی ار ش هاست .ترجم قرآن به
زبان حتین در قرن دوازدهم میالد  ،نقط عطف این تقابل مذهغی ب شمار مهیرفهت .ایهن ترجمه

م لوط و سراسر غرضآلود ک تا پانص سال بع  ،مهمترین مرجهع شهنا ت دیهن اسهالم به شهمار

میرفت ،ود ب وح

رویة نویسن گان در تصویرساز اسالم انجامی  .نکت مهمی ک میتوانه

فت باب پ وهفی ج اگان باش  ،این است ک اروپا مسیحی پهس از مقابلهة نظهامی بها مسهلمانان،

دوار تناق

و تضاد ش  .آنان پس از مفاه ه پیفرفتها شگرف مسلمانان در معمار  ،حقهوق،

ادبیا  ،فلسف و بسیار از حوزهها فرهنگی ،در سردرگمی مان ن ک وطور مردمی بیتمه ن و

جاهل ،توانستن ب ونهین مرتغه ا برسهن  .افهراد که پیهامآورِ دیهن آنهها فهرد وهون حضهر

محم ص) بود ک در غرب مسیحی تصویر زشت و ناپسن داشهت .بنهابراین ،بیفهتر از موقعیهت

نظامی ،ععف فرهنگی بود ک موج

ش تا تصهویر منفهی از اسهالم پ یه آیه  .بخفهی از ایهن

صومت ،ناشی از ادامة ا تالفها سیاسهی و نظهامی بهود ،امها بیفهتر از نهابرابر فرهنگهی پیهرو

میکرد .بنابراین ،اروپا مسیحی برا اینک

ود را در مقابل رقی

مسلمان کوو

میپن اشهت،

تالشکرد تا با حقیر شمردن دشمن قو ِ ود و تهوهین به پیهامآور آن ،هود را بازیابه و از ایهن
طریق ،پیفرفت کن .
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