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مقدمه ناشر
مىدانيم كده ههور اسدددالم در نسر مسددديحيدان مممن از همدان آغداز ،رخددادى شدددگفدت و بددعتى بزر تلقى
مىشدددا احسدداس خطر قدرتهاى سددياسددى و مذهبى حاكم بر اروپا و سدداير كشددورهاى مسدديحىنشددين نيز
واكنرهاى گوناگونى را در پى داشدتا سدالهاى سدال اروپاييان و حتى برخى از شدخصديتهاى علمى برجسدته
تاريخ تمدن اروپا -خصدوصدا متر ر از سدالهاى سدياه جني صدليبى -تا آنجا كه در توان داشدتند ،عليه اسدالم و
پيامبر اسالم تبليغ كردند و زشتترين تهمتها و توهينها را در حق محمد (ص) روا داشتندا
حتى افراد بارز و برجسدتهاى امثال «ولتر» نمايشدنامهاى عليه پيامبر اسدالم نوشدتند و در فرانسده به روى صدحنه
آوردندا اين نماير چنان تصددوير زشددتى از پيشددواى دينى مسددلمانان اراهه داد كه به قول ويل دورانت با وجود
آنكه تماشاى آن مىبايست مسيحيان ناآشنا با تاريخ اسالم و مشرق زمين را خشنود سازد ،مع ذلك با اعتراض
آنان مواجه شد و ولتر نماير را متوقف كردا
سددههاى بسديارى گذشدت ،تا سدرانجام آفتاب حقيقت از پس تكهپارههاى ابر دروغ و دغل ،چهره نشدان داد و
بسديارى از متفكران مسديحى و غربى به اصدال بينر و باور سدابق همت گماشدتند و كتابهايى چند در اين باب
نگاشتهشدا كتاب معروف «جان ديون پورت» نويسنده و متفكر اروپايى كه ترجمه آن تحت عنوان «عذر تقصير
به پيشددگاه محمد و قرآن» در ايران قبل از انقالب با همت مرحوم اسددتاد غالمرضددا سددعيدى منتشددر شددد و به
زبدان عربى نيز انتشدددار يدافدت ،نموندهاى از اين نددامدت ندامدههداى انتخدابى و اختيدارى بود كده صدددرف نسر از
انگيزههداى سددديداسدددى خداص در برخى موارد ،بده طور كلى بدازتدابى از وجددان تداريخى اروپداييدان اهدل انصددداف و
تحقيق را به نماير مىگذاشتا
البته از آن روزگار تا امروز ،تحوالت بسيارى در جهان رخ داده استا سقوط رژيم شاهنشاهى و پيروزى انقالب
مردمى و بزر و چشدمگيرى بر پايه دين اسدالم و تعاليم حتدرت محمد (ص) در ايران و اسدتقرار نسام سدياسدى
جديدى به نام «جمهورى اسدددالمى» در اين كشدددور ،در صددددر تحوالت و رخدادهاى مزبور قرار داردا بار ديگر

زخمهداى كهنده تداريخ سدددر بداز كرد و خصدددوصدددا در سدددالهداى جندي تحميلى عراق عليده ايران و هم نين در
سالهاى پس از آن ،انبوه كتابها و فيلمها و رسانههاى گروهى در اروپا و آمريكا بار ديگر به بسترى براى انتقال
تبليغات منفى عليه اسددالم و پيامبر اسددالم (ص) تبديل شدددا با اين همه ،صدداحبنسران ديگرى نيز در غرب
وجود داشدتند و دارند كه در حد توان خوير براى معرفى چهره اسدالم و حتدرت محمد (ص) به گونهاى ديگر
و در واقع به صددورتى مثبت يا نسددبتا مثبت و ارزشددمند ،تال

كردهاندا كتاب حاضددر (محمد در اروپا) همين

واقعيت را بازتاب مىدهد و به تعبير نويسددنده آن« ،داسددتان هزار سددال افسددانهسددازى و دروغ پردازى غرب» را
درباره اسددالم و حتددرت محمد (ص) روايت مىكندا روشددن اسددت كه اين كتاب نيز عارى از خطا و اشددتباه
نبوده ،نويسدنده محترم نيز مدعى شدناخت دقيق از اسدالم نيسدتا آن ه مهم اسدت ،آشدنايى افزونتر خوانندگان
ايرانى با ديدگاه و داورى صاحبنسرانى است كه در مقام مقايسه با اقران و امثال تال

كردهاند تا از سر انصاف

و اعتدال و واقع نگرى بگويند و بنويسندا
خوشدبختانه اكنون كتابهاى بسديارى در كشدورهاى اسدالمى و از جمله ايران ،درباره اسدالم و تاريخ اسدالم و
زندگى پيامبر بزرگوار اسدالم (ص) به رشدته تحرير درآمده و در دسدترس پشوهشدگران قرار داردا بنابراين مىتوان
آن ه را در متن كتاب حاضددر و نساير آن مالحسه مىشددود ،از حيد درم ميزان قوت و اعتبار دينى و تاريخى،
با مراجعه به متون اصلى و مرجع و هم نين كتب موجود و معتبرى كه اشاره شد ،مورد سنجر و ارزيابى قرار
دادا
آن ه در كتاب حاضدر آمده ،به همت و قلم يك بانوى ايرانى به زبان انگليسدى نوشدته و منتشدر شدده و در اختيار
ما قرار گرفته اسددتا پير از اين نيز كتاب «پشددت پرده تخت طاووس» به قلم ايشددان (خانم مينو صددميمى)
توسط انتشارات اطالعات ترجمه شده و در سالهاى گذشته انتشار يافته استا
«انتشددارات ممسددسدده اطالعات» از مملف كتاب «محمد در اروپا» -كه داسددتان هزار سددال افسددانهسددازى و
خيالپردازى غرب درباره اسدالم و پيامبر بزرگوار اسدالم را در متن كتاب محققانه خود بازگويى و بازنويسدى كرده
و به سددهم خوير در طريق دفاا از فرهني و تاريخ و تمدن اسددالمى و ملى كشددور گامى ارجمند برداشددته
است -سپاسگزارى مىكندا
على رغم آنكه معموال كتب مسدتشدرقان و اسدالم شدناسدان غربى از داورىهاى نادرسدت و ناروا نسدبت به زندگى
پيامبر اسالم مشحون است و با وجود آنكه مملف كتاب «محمد در اروپا» مانند هر مملف ديگر ملتزم به رعايت
اصدل امانت بوده اسدت ،مع ذلك «خانم مينو صدميمى» با احسداس تعهد و التزام قلبى و منطقى نسدبت به وطن

و تاريخ و مليت خوير و به طور كلى نسدبت به «حق و حقيقت» تا آنجا كه ممكن و ميسدر اسدت با داورىهاى
نادرست و ناروا به چالر برخاسته و ابهامات مطر شده را پاسخ گفته استا
تال

صدددميمدانده ايشدددان بده عنوان مملف كتداب حداضدددر و بده عنوان كسدددى كده در محداصدددره انبوه كتدابهداى

مسدتشدرقان و غربيان به افشداى نادرسدتىها و ناروايىها پرداخته و از سدرزنر اغيار نهراسديده اسدت ،عرق دينى
و غرور ملى را در دل و جدان جوان فرهيختده و بدا فرهندي ،آقداى عبداس مهرپويدا ،نيز بده عنوان مترجم كتداب
برانگيخت و شدور و شدوقى سدتودنى را در وجود وى به منسور ترجمه اين ا ر ارجمند پديد آوردا تكاپوى متعهدانه
و عاشدقانه مترجم محترم در بازنويسدى و برگردان اين ا ر ماندگار -به صدورتى كه اصدالت و امانت با بيان اديبانه
و منعكس كننده رو شديدايى در سدطر سدطر كتاب همراه شدود -مشدهود و مسدتحق قدردانى و سدپاسدگزارى
استا
اكنون بدايدد گفدت كتداب «محمدد در اروپدا» در درجده نخسدددت بدا همدت مملف ارجمندد و سدددپس بدا تال

مترجم

محترم ،شدايسدتگى مطالعه و جلب توجه اهل نسر را در جامعه رشدد يافته ايران نيز پيدا كرده اسدتا «محمد در
اروپا» ،هم از حيدد آشدددندايى با اقوال غربيدان و هم از جهدت مالحسده چالرها و پاسدددخگويىها و ديدگاههاى
مملف محترم در مواجهه با قول و قتاوت بيگانگان ،شايسته توجه و تحسين استا
«محمد در اروپا» تحليلى اسدت گسدترده و نقادانه از تصداوير سداختگى ،غير حقيقى و غير تاريخى كه از اسدالم
و از شدخصديت و خصدوصديات اخالقى پيامبر اسدالم در آ ار تعداد اعجابانگيزى از نويسدندگان ،شدعرا ،نقاشدان،
شدرقشدناسدان ،مورخين ،فالسدفه و رهبران مسديحيت اروپايى ترسديم شدده و در طول هزاره گذشدته در معرض
افكار عمومى قرار گرفته استا
مينو صدميمى در كتاب خود نشدان مىدهد كه چگونه اين تصداوير منفى و وحشدتزا و بىاسداس كليشدهوار از
نسدلى به نسدل ديگر در كشدورهاى اروپايى انتقال يافته و به ندرت مورد سدمال و يا ترديد واقع شدده اسدتا و يا
چطور متفكرين اروپايى به جاى آنكه براى آشدنايى با اسدالم به منابع تاريخى اسدالمى و متون اوليه عربى كه از
مورخين برجسددته و معتبرى چون الطبرى ،ابن اسددحاق ،ابن سددعد و يا ببخارى به جاى مانده اسددت و تصددوير
روشدن از زندگى و عادات و عاليق بنيانگذار اسدالم و تعاليم و اخالقيات اسدالمى به دسدت مىدهد رجوا كنند
(كه نوشدتههايشدان -گرچه به طور غير كامل -به زبانهاى اروپايى هم ترجمه شدده اسدت) مترسدفانه كوركورانه و
با سدماجت خاصدى تفاسدير مغرضدانه و خصدومتآميز رهبران كليسداهاى قرون وسدطى را مالم و معيار برخورد
خود با اسددالم و حتددرت محمد قرار دادهاندا در آ ار اين قبيل از نويسددندگان ،هنرمندان و فالسددفه اروپايى،
اسدددالم به عنوان دينى بىرحم ،خشدددن ،خونخوار و جنگجو معرفى شدددده كه بويشه در ميان پيروان مذكر خود

احسداس هوسدرانى و عياشدى و مالدوسدتى و قدرت طلبى را تروي مىكندا در همين چارچوب نيز خصدوصديات
اخالقى حتدرت محمد (ص) مطر شدده و اعمال و كردارى به ايشدان نسدبت داده شدده كه كامال و اسداسدا با
شدواهد و اسدناد تاريخى موجود كه در متون اولين وقايعنگاران مسدلمان به طور مشدرو مىتوان يافت مغايرت
چ
داردا مينو صدددميمى با توجه به تسدددلط بر چندين زبان اروپايى (وى كارشدددناس و مترجم رسدددمى انسدددتيتوى
زبانشدناسدى لندن اسدت) موفق به جمعآورى اسدناد و مدارم و مجموعه جالب توجهى از آ ار مذهبى و ادبى و
فلسدفى به زبانهاى فرانسده ،آلمانى ،انگليسدى و ايتاليايى و التين شدده اسدت كه براى نخسدتين بار برداشدتهاى
اروپايى را از اسدالم و شدخصديت بنيانگذار اسدالم -از دوران جنگهاى صدليبى تا به امروز -به صدورت جامع و
محققانه عريان مىسددازدا هر فصددل از كتاب به برههاى از تاريخ تحول فكرى قاره اروپا اختصدداص دارد و آ ار
نويسددندگان نامدارى چون دانته ،لوتر ،مارلو ،رابله ،بولتر ،ديدرو ،ويكتور هوگو ،شددلى ،بايرون ،هاينه ،گيبون و
بسدديارى ديگر كه اسددالم و حتددرت محمد را موضددوا داسددتان ،شددعر و يا بررسددى تاريخى -مذهبى خود قرار
دادهاندد در خالل فصدددول كتداب مورد تجزيده و تحليدل قرار مىگيردا بددين ترتيدب خوانندده مىتواندد خود قددم بده
قدم سدير شدكلگيرى تصداوير انزجار آميز ضدد اسدالمى را در اذهان مردم غرب دنبال كندا در پايان كتاب نيز
رمان پر سدر و صددا و اهانتآميز آيات شديطانى سدلمان رشددى بدقت مورد بررسدى قرار گرفته و ارتباط مسدتقيم
تصاوير كريه و وقي! آن با سنت ديرينه افسانهپردازى غرب و جعل تاريخ اسالم -كه نمونههاى چشمگير و بارز
از آن در كتاب «محمد در اروپا» مينو صميمى انعكاس يافته -به طور واض! و روشن ترسيم شده استا
دو فصدل اول كتاب مربوط به شدر حال و طرز زندگى و صدفات اخالقى و انسدانى و آموزشدهاى حتدرت محمد
(ص) است كه بر اساس توصيفات مشرو اولين تاريخنويسان اسالمى و شواهدى كه در خود متن قرآن كريم
موجود اسدت تهيه و تنسيم شدده اسدتا در اين كوشدر مينو صدميمى از همكارى و صدحهگذارى يك محقق
انگليسدى اسدالمشدناس به نام دكتر پ -ج -اسدتوارت كه اسدتاد دانشدگاه آكسدفورد اسدت برخوردار بوده اسدتا با
مطالعه اين زندگينامه جديد كه سددنديت تاريخى و علمى دارد خواننده خود تفاوت فاحشددى را كه بين سدديماى
پيامبر اسدالم در نوشدتههاى اروپايى و منابع اوليه عربى وجود دارد به طور مشدخ

خواهد ديد و پى خواهد برد

كده كددام چهره واقعى و كددام دروغين و سددداختگى اسدددتا «محمدد در اروپدا» براى اولين بدار يدك يدك حمالت و
انتقاداتى را كه به نحوه زندگى ،رفتار و كردار و خصددوصدديات اخالقى حتددرت محمد معطوف بوده اسددت ،از
قبيل تعدد زوجات و جني با بتپرسددتان و فرمانروايى سددياسددى ،با صددحنههايى زنده از زندگى حتددرت محمد
(ص) در مكه و در مدينه مقايسددده كرده و عقايد و افكار پيامبر اسدددالم را در مورد مسددداهلى چون حقوق زنان،
مسداوات و برابرى بين مرد و زن ،آزاد كردن بردگان ،بزرگوارى و بخشدر در قبال دشدمنان ،اهميت خانواده و
دلبستگىهاى عاطفى ،توزيع عادالنه روت و دستگيرى از مستمندان در ترازوى قتاوت گذاشته استا

در فصدل سدوم ،ارزشدهاى معنوى اسدالم و اصدول يكتاپرسدتى و نقر حياتى و الهام بخشدى كه اين معنويت در
زندگى هر فرد مسددلمان ايفا مىكند و ميراث باارزشددى اسددت كه بنيانگذار اسددالم از خود به جاى گذاشددته و در
طول تاريخ مكاتب بسديارى از جمله تصدوف و عرفان با اسدتناد درسدت يا نادرسدت به اين ميراث پديد آمده ،مورد
تحليل قرار گرفته استا
همين معنويت عميق و دلنشدين اسدالمى اسدت كه منبع الهام براى گروه ديگرى از متفكران و صاحبان ذوق و
ادب در اروپا بوده اسددتا گروهى كه به دفاا از اسددالم به پا خاسددتهاند ،به تحسددين و سددتاير شددخصدديت و
جهدانبينى حتدددرت محمدد (ص) پرداختدهاندد و ادعداهداى پو و بىاسددداس نويسدددنددگدان گروه اول را مردود
شدمردهاندا اينان عبارتند از كاراليل ،گوته «جوان» (و نه گوته ديوان شدرق -غرب!) ،مونتگمرى وات و آنمارى
شيمل كه بخرهايى از نوشتههاى آنان نيز در كتاب «محمد در اروپا» گنجانده شده استا
«انتشددارات اطالعات» ضددمن تشددكر مجدد از مملف كتاب يادآورى مىكند كه برخى از نكات احتماال ابهام
آميز را با توجه به آن ه در متون و منابع اسدالمى -شديعى آمده اسدت و نيز با توجه به انتسارات و اقتتداهاتى كه
الزمه تال مثبت و مم ر فرهنگى در جامعه ايران اسددت ،به صددورت «يادداشددت» توضددي! داده و در پايان هر
فصددل آورده اسددتا اميدواريم اين ا ر ارجمند ،در ابهام زدايى و گردافشددانى و غبارروبى از چهره مهسددا و چ
منور
پيامبر بزرگوار اسددالم در جهان امروز و در عصددر گفتگوى فرهنگها و تمدنها ،مم ر و مفيد افتدا باشددد كه قلم
چنين محققان و پشوهشدگرانى همواره ببرندهتر از تيغ اغيار به ميدان درآيد و به سدهم خوير سداحت انديشده و

دانر و پشوهر را -چنانكه نياكان ما دعا كردهاند -از چ
شدر دشدمن و دروغ و خشدكسدالى در همه عرصدههاى
حيات اجتماعى و فرهنگى ،برهاند و مصداقى از آن آرزوى بلند شاعرانه باشد كه مىگويد:
خواهم شبى نقاب ز رويت برافكنم

خورشيد كعبه ،ماه كليسا كنم تو را

ستايشها و ناسزاها
پير از مطدالعده متن كتداب ،توجده خواننددگدان صددداحبنسر و پشوهشدددگر را بده نكدات ذيدل جلدب مىكنيما در اين
كتاب (محمد (ص) در اروپا) با دو گونه روايت مواجه مىشويم:
ستايشها
ديدگاهها و داورىهاى از سددر انصدداف و آگاهى ،سددتايرهاى محققانه از شددخصدديت واالى حتددرت چ
محمد
چ
(ص) ،طرد و تكذيب اتهامات عاميانه و كينتوزانه ،دفاا از اوصدداف برجسددته و كماالت وجودى پيامبر عسيم
چ
الشدرن اسدالم ،كه با زبان و قلم مسديحيان منصدف و مسدتقل مغرب زمين و انديشدمندان ديگر در كشدورهاى

اروپايى منعكس و منتشر شده استا اكنون به نمونههايى از اين ستايرها -به مصداق «الفتل ما شهدت به
األعداء» -اشاره مىشودا
محمد (ص) به عنوان انسدانى خارق العاده ،در كتابر قرآن ،ميرا ى جاودانه از خود به جاى گذاشدته اسدتا (
«گوته» ،فصل هشتم ،ص )338
چ
ارزشدمندترين گوشده قلبم ،مسدخر تصدويرى اسدت از بهشدتى كه محمد (ص) در كتابر قرآن نويد برخوردارى از
آن را داده استا ( «گوته» ،فصل نهم ،ص )398
درستى و صداقت محمد (ص) بود كه مردم پيرامونر را تحت تر ير قرار مىدادا
نوكيشدان مسدلمان ،مسدحور افسدون شدمشدير چ
محمد (ص) نشدده بودند ،بلكه كالم تر يرگذار ،قاطع ،ناب و بديع
محمد (ص) كه مسددتقيما از قلب هسددتى يعنى همان آفريننده جهان برخاسددته بود آنان را شدديفته و مسددحور
سددداختده بودا جسدددتجو براى يدافتن حقيقدت غدايى -و نده جداهطلبى -محمدد (ص) را بده طر اين پرسدددشدددهدا
برانگيخته بود :حيات چيست؟ مر چيست؟ من به چه بايد باور داشته باشم؟ وهيفه من در اين دنيا چيست؟
( «توماس كاراليل» ،فصل هشتم ،ص )349
در باب [انتسداب] شدهوتپرسدتى به پيامبر اسدالم (ص) بسديار گفتهاند و نوشدتهاند ،چاما اين موضدوا به هي
عنوان صدددحدت ندداردا بر عكس ،محمدد (ص) زاهددى پرهيزكدار بود كده افراط و زيدادهروى را در هر نوا آن رد
مىكردا محمدد (ص) خود كفرهداير را پينده مىكرد ،رداير را خود وصدددلده مىزد ،مردى تهيددسددددت و
زحمتكر و محروم و بىنصدديب و بىاعتنا به هر آن يزى بود كه هرزگان براى رسدديدن به آن تال

مىكنندا

در نفس او تمايالت واالتر و نيكوترى ماوراى هر گونه عطر و ولع وجود داشدتا ( «توماس كاراليل» ،فصدل
هشتم ،ص )351
بگدذار او (محمدد ص) را هرچده مىخواهندد بندامنددا هي امپراتورى بدا تداج و ديهيم خوير چنين مورد اطداعدت
طى  23سددال چ
واقع نشددده اسددت كه آن مرد در عباى سدداده دسددت دوخت خودو همو كه چ
متحمل سددختترين
چ
مصداهب و آزمايرهاى زندگى شدد و مشدقات فراوان بر او گذشدتا من بشدخصده تمام خصدوص چديات يك قهرمان
راستين را در او مجسم مىبينما همين و بسا ( «توماس كاراليل» ،فصل هشتم ،ص )352
اين حكم قرآن بود ،همدان رحمدت الهى و پدادا

اخروى كده محمدد (ص) بده پرهيزكداران نويدد داده بودا اين

آتر اشددتياق الهى بود كه محمد (ص) در ژرفاى قلبشددان برافروخته بودا و همين آتر بود كه چنان حمايت

چشدمگير و گسدتردهاى را براى وى به ارمغان آورده بود نه بىبند و بارى و هرزگىا ( «توماس كاراليل» ،فصدل
هشتم ،ص )349
زمدانى سدددعى كردم قرآن را از بر كنما در اين كدار خيلى پير نرفتم ،ا چمدا آن ده دريدافتم اين بود كده در آنجدا (در
قرآن) انگشددت نشددانه نيرومندى را مىبينيد كه چون عقربهاى راه را به سددوى آسددمان و خدا نشددان مىدهدا
خددايى كده بده طور جداودانى در حدال طلوا اسدددت ،در مشدددرق زمينى كده هرگز از توان نخواهدد افتدادا ( «مداريدا
ريلكه» در نامهاى به كشير «رودولف زيمرمن» ،فصل نهم ،ص )474
محمد (ص) به عنوان انسدانى سدواد نياموخته چ
(امى) ،آن نانكه در قرآن نيز به همين صدورت وصدف شدده ،اهل
خواندن و نوشدتن نبودا همو كه توانايى خواندن و نوشدتن را تنها هنگامى فرا گرفت كه كالم خدا در غارى دور
افتاده بر فراز بيابانهاى مكه بر او هويدا شدا
نزديكى محمد (ص) به خدا ،پيوند او با چ
واقعيات برين ،همه و همه محصدول ذات پام و بكر او در مقام مردى
صحرانورد بودا ( «مارياريلكه» ،نداى محمد ،ترجمه انا بىا آرا ريوز ،فصل يازدهم ،ص )471
چ
سددلمان رشدددى را به خاطر جريحهدار كردن احسدداسددات مسددلمانان ،به گونهاى اهريمنى ،بايد به شدددت مورد
انتقاد قرار دادا ( «آنه مارى شيمل» ،فصل يازدهم ،ص )475
اندم دانشدى كه ما اروپاهيان داريم تماما از مشدرق زمين نشدرت گرفته اسدتو آنان كه اين دانر نخسدت را به
يونانيان (مردمى مغرور و چ
متكبر) منتقل كردند ،كه از آنان روميان به سدددهم خود نصددديب خوير را برگرفتند و
بريت و چ
پس از آنكه بر چ
توحر در سراسر جهان غرب گستر يافت اعراب با فتوحات خود دگرباره آن دانر را
در اروپا رواج دادندا
( «سيمون آكلى» و «جرج سيل» ،فصل هشتم ،ص )308
در طول تاريخ ،مسديحيان و مسدلمانها هميشده با خشدونت و سدنگدلى خاصدى با يكديگر برخورد كردهاند ،كه در
اين ميان ما چارهاى نداريم جز آنكه خود را به عنوان متجاوز چ
مقصددر بشددناسدديمو چرا كه آنان در همه اعصددار

چ
مهياى آن بودهاند تا به احترام شدارا آسدمانى دين ما مسديحيان به مصدالحههاى كالنى تن بدهندا در حاليكه
مدا در برابر آنهدا و پيدامبرشدددان كدامال اهداندتآميز و شدددنيع عمدل كردهايم و حتى يدك امتيداز بده سدددود آندان روا
نداشدتهايما كليسداهاى شدرقى مورد حمايت مسدلماناناند و مجازند كه مناسدك دينى خود را به جاى بياورند ،چاما
در اروپا كاتوليكها كه شايد برخى پروتستانها را نيز كه از سر شور و اشتياق به گمراهى كشاندهاند به اين جمع

افزودهاندد ،حتى مر را بر حمدايدت از فرقده مسدددلمدان و اجدازه بده جداى آوردن آزادانده شدددعداهر دينىشدددان ترجي!
مىدهندا ( «هنرى بوليني بروم» ،رسايلى در باب مطالعه و بهرهگيرى از تاريخ ،فصل هشتم ،ص )313
كاراليل ،تحريف تصددوير واقعى محمد (ص) بر اسدداس ت ورىهاى" الحادى عصددر خرد" را به باد سددرزنر و
انتقاد گرفتا آن ه كه -مطابق با شدددر و توصددديف خود او -از «فل ذهنى و مر معنوى اروپا» خبر مىدادا
كاراليل در مقام مقايسه ،شرافت و صداقت محمد (ص) را ترييد و تصديق كردا او محمد (ص) را مردى
اصيل ،صاحب نبوغ و پيامآورى كه از عوالم نامتناهى و ناشناخته براى ما اخبار آورده است معرفى كردا
( «مينو صميمى»« ،فصل هشتم ،ص )345ا
ناسزاها
داورىهاى ناروا ،كينتوزانه ،رذيالنه و به هر حال نادرسددت ،جاهالنه ،ناشددى از عدم شددناخت (داسددتان هزار
سال افسانهسازى ،دروغپردازى و خيالبافى بسيارى از غربيان درباره اسالم و پيامبر بزرگوار اسالم (ص))ا
قرآن كريم ،خود ،قرنها پيشددتر نمونههايى از اين قبيل را صددراحتا نقل كرده و با نشددان دادن سددعه صدددر و
استغناى خوير در واقع ناسزاگويان را تحقير و خلع سال كرده استا
گويى به زبان حال گفته است:
بر دامن كبريا ننشيند گرد
گر جمله كاينات كافر گردند
ْ َ ب ِ َ ََ َ ْ ب َ َ َ
ْ َ ِ َ ب ُ ْ َ َ َب ب َ
ْ
ون إ ِند به َل َم ْج بنو ٌنَ ،و مدا به َو إ ِال ذ ْكرٌ
َو إن يكداد الدذين كف بروا ،ل بيزلقوندك بدربصددددارهم ،لمدا سدددمعوا الدذكر ،و يقول
ْ َ
عالم َ
ينا (قلم 51 -و )52
لل
َ َ ب َْ َ ب ْ بْ ٌ ْب ْ َ َ ْ ب َ
ون هذا ساح ٌر َك ِذ ٌ
ابا (ص)4 -
و عجبوا ،أن جاءهم منذر منهم ،و قال الكافر
َ ْ َ ب َ
َ ٌَ َ ُ َب ٌ ْ َ ُ ْ َ
َ َ َ
ِ َ َ
َ
عالم َ
ينا
قال ال َمَل م ْن ق ْومه إنا ل َنرام في ضدالل بمبين ،قال يا ق ْوم ،ل ْي َس بي ضدالل ،،و لكني رسدول من رب ال

(اعراف 60 -و )61
َ َ َ َ
ْ
َ َ ٌ
َ ْ َ َ ب ِ َ ََ ب ْ َْ ِ ََ َ
ِ َ ب َ
رام في َسد َ
فاه،،
ين ،قال يا ق ْوم ،ل ْي َس بي سد
فاهَ ،،و إنا ل َنس كنك م َن الكاذب
قال المَل الذين كفروا من قومه إنا لن
َ ُ َب ٌ ْ َ ُ ْ َ
عالم َ
ينا (اعراف 66 -و )67
و لكني رسول من رب ال

َ
َْ
َ
َ ْ َ ب َ
َ َََ َ َ ََ َ َ
َ َََ
ْ ب
قال َسد بن َق ُت بل أ ْب َ
ناء به ْمَ ،و
َو قال ال َمَل م ْن ق ْوم ف ْر َع ْون أ تذ بر بموسدى َو ق ْو َم به ل بيفسددوا في األ ْرض ،و يذرم و آلهتك،
ِ َ َ
ِ َْ َ ِ
ِ
َ َ
َ
ب
َ
َن ْسد َت ْحيي نس َ
داء به ْمَ ،و إنا ف ْوق به ْم قاه برون ،قال بموسدى لق ْومه ،ا ْسدتع بينوا باللهَ ،و ا ْصدب بروا ،إن األْرض لله ،بيور ها َم ْن
شاء م ْن عبادهَ ،و ْالعاق َب ب ،ل ْل بم ِتق َ
َي ب
ينا
(اعراف 127 -و )128
ب َ
َ َ ِ َ ََب ْ َ ِ ْ ٌ َْ ب َ َ َ َ َ َ ََ ْ ب ب ْ
راهَ ،و أعداند به َعل ْيده ق ْو ٌم آخ برون ،فقدد جداً هلمدا َو بزوراَ ،و قدالوا أسددداط بير
و قدال الدذين كفروا ،إن هدذا إال إفدك افت
َ
َ
َ
بْ ََْ ب ِ ََْ
َ ْ
ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ب ْ َ َ ْ ب ْ
ِب َ
ِ
ُ
ب
َ
ِ
َ
ْ
األولين اكتتبها ،فهي تملى عليه بكرة و أصدديال ،قل أنزله الذي يعلم السددر في السددماوات و األرض ،إنه كان
َب
غفورا َرحيماا (فرقان 4 -و  5و )6
ْ ب َ َ َ
ب ِ
َ َ ْ َ َ َِ ب ب َ ِ ُ َ
ٌ
سان َع َرب ٌّي بمب ٌ
ينا
َو لقد ن ْعل بم أن به ْم َيقولون إنما بي َعل بم به َبش ٌر ،لسان الذي بيلحدون إل ْيه أ ْع َجم ٌّيَ ،و هذا ل
(نحل)103 -
ْ
َ
َ َ ُ َ َْ َ
ََ
َ ب ب َ
فذك ْر ،فما أنت بن ْع َمَ ،ر ُبك بكاهن َو ال َم ْج بنون ،أ ْم َيقولون شاع ٌر نت َر ِب ب به َر ْي َب ال َم بنونا (طور 29 -و )30
ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ب َ ْ َْ َ
ب
إنا أعطينام الكو ر ،فصل لربك و انحر ،إن شان ك هو األبترا (كو ر 1 -و  2و )3
بده هر روى اميددواريم اين مجموعده بده عنوان يكى از مندابع تحقيق تداريخى مورد اسدددتقبدال و اسدددتفداده
چ
پشوهشدگران آ گاه و مسدتقلى قرار گيرد كه ناسدزاها را شدايسدته خود ناسدزاگويان مىدانند و در سدتايرها نيز
مراتبى از انصداف و اعتدال سدتايشدگران را متجلى مىبينند ،و آنگاه -فارغ از نفس مد و چ
ذم -سدير تاريخى و
ريشددددههداى فرهنگى و اجتمداعى و چون و چندد مواجهده تددريجى دنيداى غرب بدا دنيداى اسدددالم را پيگيرى
مىكنندا وگرنه پيامبر اسالم (ص) را نه نيازى به مد دوستان است و نه باكى از چ
ذم دشمنانا
ز طعن دشمن و تعريف دوست مستغنى است

ستارهاى است كه خورشيد عالم معنى است
«انتشارات اطالعات»

