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 آنهاي  زهیو انگ حضرت محمد »تحنّث«

  وات يمونتگمر يها دگاهید بر نقد دیبا تأک

 faghhizad@ut.ac.it     الهیات دانشگاه تهراناستاد دانشکده /  زاده یفقه يعبدالهاد

  / دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث  دانشجوي دکتريمجتبی محمدي انویق   mmohammadia@ut.ac.ir  

  25/10/1394: پذیرشـ 28/4/1394: دریافت

  دهيچک

ـ مکرر از بعثت، پیش  که حضرت محمداست  از آن یحاک یخیتار يها گزارش د، در کـوه حـراء   به قصد عبادت خداون

ـ انگ ةرا دربـار  یام مـونتگمري وات شـبهات  یلیو ،از خاورشناسان و در رأس آنان يا د. دستهیگز میخلوت  تحنـث   يهـا  زهی

ز از یـ گر يبـرا  ،ن مـوارد یـ شـان در ا ینکـه ا یناسازگار است؛ از جمله ا یاسالم یاند که با مبان وارد کرده حضرت محمد

ـ  یحیو مس يهودین سنت متأثر از راهبان یا آنکه ایردند؛ ب میسوزان مکه به غار پناه  يگرما  ۀشکل گرفته است. در مقال

ـ ها شناسانده شده است. ا دگاهین دیبر اساس دالیل و مستندات علمی، وجوه بطالن ا ،حاضر  يریکـارگ  ن نوشـتار بـا بـه   ی

 یط زنـدگ یز با در نظر گرفتن شراین و ییایو جغراف یخی، تاریو با استفاده از مستندات ادب »یخیو تار یل عقلیتحل«روش 

  تحنث آن حضرت پرداخته است. يها زهیانگ ةگو دربارو به بحث و گفت حضرت محمد یو اجتماع يفرد

  کوه حراء. ،هاي تحنّث، حضرت محمد ام مونتگمري وات، انگیزهیلیخاورشناسان، و ها: کلیدواژه
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  مقدمه

اشـاره  ن یقیگونـاگون در منـابع فـر    يهـا  صورتدر کوه حراء، به  حضرت محمد »تحنث«موضوع به 

، 1 ق، ج1401، ي؛ بخـار 154، ص1ق، ج1383هشـام،   ؛ ابـن 48، ص2تا، ج ی، بيك: طبرر.(شده است 

این دوران به پـیش از رسـالت    .)280، ص18 ج؛ 363، ص15 ق، ج1403، ی؛ مجلس67، ص8ج؛ 3ص

 یعـ یخ، بـه طـور طب  ین در گـذر تـار  آ ةکندوکاو دربار ةرو، انگیز نیا مربوط است و از حضرت محمد

بـا توجـه بـه ابعـاد      یاز رسالت بوده است. دانشـمندان اسـالم  پس شان یع دوران زندگانی ایکمتر از وقا

ـ بـر ا  ،»تحنّـث « ةمتعـدد دربـار   يها و نقل حضرت محمد یتیشخص کـه  نظـر دارنـد    قاتفـ ان نکتـه  ی

دن در آفـاق و  یشـ یردگـار و اند در کوه حراء صرفاً به قصد عبـادت پرو  حضرت محمد ینیگز خلوت

دن یشـ یهـا و متعلَّـق اند   ن دورهیـ حضرت در اآن ف عبادات و تفکرات یکم و ک ةدربار یانفس بوده، ول

، 1369ار، یـ ها ریشه دارد (رام زنی باره، بیشتر در حدسیات و گمانه نیاند و اقوال موجود در ا باً ساکتیتقر

ـ   یهیبداما  .)196، ص1387نژاد،  ي؛ زرگر35و  33ص  يهـا  از مشخصـه  یلـ یهرگونـه تحل  ۀاسـت ارائ

؛ ردیایشـان صـورت پـذ    یتیفـرد شخصـ   منحصربه يها بر شاخصه ید مبتنیبا حضرت محمد »تحنث«

 ین سـو سـوق داده کـه احتمـاالت    یمغفول مانده و آنان را به ا» تحنّث«از  یغرب يها لیآنچه عمالً در تحل

مسـلّم   یبـا مبـان  گاهی و  یخیتار يها بعضاً با گزارشکه ند حضرت ارائه کنآن تحنّث  يها زهیانگ ةدربار

تـرین خاورشناسـی    شاخص (William Montgomery Watt) ام مونتگمري واتیلیو. است ناسازگار ینید

 وع تحنّـث حضـرت محمـد   به موض (Muhammad at Mecca) کهمحمد در ماست که در کتاب 

ـ کلبیـان  کـه پـس از   اسـت   ن نوشتار بر آنیهایی براي آن برشمرده است. ا پرداخته و انگیزه  ةدربـار  یاتی

ذکـر  را حضـرت  آن تحنـث   يها زهیانگ ةشده دربار مطرح يها دگاهی، اهم د»تحنّث«زمان و مکان  ،مفهوم

  .دآنها بپرداز یو به نقد اجمالد کن

  »تحنّث« ةواژ يشناس مفهوم

هاي لغت، تاریخ و سیره وجود  ب، اقوال گوناگونی در کتا»تحنّث«دربارة معناي لغوي و اصطالحی 

از مـادة  »  تحنّـث «دارد که حاکی از اختالف دانشمندان در این زمینه اسـت. مطـابق قـول مشـهور،     

معنایی مخالف ریشۀ خود (اجتناب از » تَفَعل«به معناي گناه بزرگ است که با رفتن به باب » حنْثْ«

ــري،   ــرده اســت (ر.ك: ازه ــدا ک ــاه) پی ؛ 303، ص2، ج 1990؛ جــوهري، 277، ص4، ج 2001گن

  ).87، ص2ق، ج 1423فارس،  ابن



   ۱۲۹هاي مونتگمري وات  هاي آن با تأکيد بر نقد ديدگاه و انگيزه حضرت محمد» تحنّث«

 ؛نزد عرب متـداول اسـت  » ث«به » ف«ابدال  :گوید می، گرفته» تَحنُّف«را به معناي » تحنث« هشام ابن

و » تَحنُّـث « ،ن اسـاس یو بـر همـ  ،  اسـتعمال شـده   »قبر«که هر دو به معناي » جدف«و » جدث«همچون 

ق، 1383هشـام،   ت و سنتی است که حنفا به آن پایبند بودند (ابنیهمان واقع يایگو ،قتیدر حق» تَحنُّف«

و معنـاي آن  » تحنّـث «ح صـطال ا ةاي دربـار  ز مقاالت جداگانـه یاز مستشرقان ن یگروه .)154، ص 1ج 

ك: ر. ،بـاره  نیـ شـتر در ا یاطالعـات ب  يانـد (بـرا   ردهکـ بحـث و مناقشـه    ،نـه ین زمیـ ده و در اکـر شر تنم

 ، ص1988؛ کالــدر، 236- 223 ص ،1968ســتر، ی؛ ک99- 98 ، ص10 ، ج2000، لمعــارف اســالما رةیــدا

239 -214(.  

کنـد کـه اصـطالح     خاطرنشـان مـی   ،»تحنّـث « ةدر بررسی روایات و مستندات گوناگون دربار ستریک

کـه از دانشـمندان    د آورده اسـت؛ چنـان  یـ شناسان و شارحان حدیث پد هایی براي زبان دشواري» تحنّث«

ایـن واژه در   يانـد کـه معنـاي روشـنی بـرا      اعتراف کرده ابوعمرو الشیبانیو  یابن األعراب، یهور عربمش

 يح البخـار یشرح صـح  يهـا  مطلب مذکور را از کتاب ستریک .)227 ، ص1968ستر، یدست ندارند (ک

 ، ص1 ج تـا،  ی، بینی؛ الع32 ، ص1 ق، ج1401، یکند (نک: کرمان ینقل م ینیالع يالقارة مدعو  یکرمان

و در کـرده  نـه ذکـر   یپس از ذکر اقوال دانشمندان اسالمی، نظرات خاورشناسـان را در ایـن زم   يو .)49

ده اسـت  آورکننـده ندانسـته و نقـدهایی بـر آنهـا وارد       ک از آنها را به صورت کامل راضـی ی هیچ ،نهایت

  ).231- 228 ، ص1968ستر، یك: کر.(

نمـاز و عبـادت مخصـوص    «به معناي  (Tehinnoth)» حینّتت«را از واژة عبري » تحنث«ریشۀ  هیرشفلد

هم با وجود اعتراف بـه عـدم اطمینـان از ایـن      مونتگمري واتدانسته است. افراد دیگري چون » براي خدا

را مبنی بر عبـري بـودن ریشـۀ     هیرشفلد، نظر گویتین). 44، ص 1953اند (وات،  معنا، آن را مطلوب دانسته

هـاي   تنهـا در زمـان  » تحینّـت «، یعنی هیرشفیلدته و گفته است: واژة عبري منظور مردود دانس» تحنّث«کلمه 

). شایان ذکر است که برخی نیز ریشۀ تـاریخی  93، ص 1968بعد به این معنا استعمال شده است (گویتین، 

ارف المعـ  دایـرة انـد (ر.ك:   هاي متأخر از ظهور اسالم و قرن دوم هجري مربـوط دانسـته   این واژه را به زمان

  ).229، ص 1968؛ کیستر، 239- 234، ص 1988؛ کالدر، 99- 98، ص 10، ج 2000، اسالم

تعبد، اعتزال از «، از قبیل »تحنث«در منابع متعدد تاریخی و روایی، معانی دیگري نیز براي واژة 

آیـد   میشمار  ارائه شده است که به نوعی، همه از باب بیان مصادیق این واژه به» اصنام، تألّه و تبرّر

راهویـه،   ؛ ابـن 154، ص 1ق، ج 1383هشـام،   ؛ ابـن 48، ص 2تـا، ج   (براي نمونه، ر.ك: طبري، بی

، ص 1، ج 1959؛ بــالذري، 67، ص 8؛ ج 3، ص 1ق، ج 1401؛ بخــاري، 314، ص 2ق، ج 1412
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). به هر حال، با توجه به مطالبی کـه گذشـت، در مجمـوع،    138، ص 2ق، ج 1405منظور،  ؛ ابن84

، معنـاي  »تفعـل «بوده که با رفتن بـه بـاب   » حنث«از ریشۀ » تحنّث«چنین نتیجه گرفت که توان  می

صـرفاً بـه    هشـام  ابـن مخالف اصل خود گرفته است. در این صورت، دیگر نیازي نداریم همچـون  

 هیرشـفلد به ابدال قایل شویم، یا مانند کسـانی همچـون   » حنفاء«سبب برقراري ارتباط این کلمه با 

و  وجو و از این رهگذر، بین آیین حضرت محمـد  اي عبرانی براي آن جست یم ریشهدرصدد باش

  آیین یهود یا نصارا رابطه برقرار کنیم.

  »تحنث« يخيتار ةشير

کـه   ت در میان قـریش رواج داشـته اسـت؛ چنـان    یدر عصر جاهل» تحنّث«مطابق مفاد بعضی از روایات، 

هشـام،   ك: ابـن ر.زننـد (  روان آن، حنفاء پیونـد مـی  یت و پین حنیفییتاریخی این سنت را با آ ۀریش یبرخ

 نیـاي حضـرت محمـد    عبـدالمطلب که است  آن يایگونیز  روایاتبرخی  .)154 ، ص1 ق، ج1383

، یشـام  ی؛ صالح312 ، ص12 تا، ج یحجر، ب ك: ابنر.ریزي کرد ( ن کسی بود که این سنت را پایهینخست

ر سال در ماه رمضان به کـوه حـراء   هاو  ی،خیتار يها شگزار یبر اساس برخ .)238 ، ص2 ق، ج1414

از روش  بـن مغیـره   أمیۀ یأبو  بن نوفل ورقۀچون همکه افراد دیگري  درک میاطعام و به مساکین  رفت می

در جمـع   بـن حـزام   حکیمز همچون یگر نید یبرخ .)382 ، ص1 ق، ج1400، یاند (حلب او پیروي کرده

کـه گفتـه    چنـان ؛ )402، ص 3 تـا، ج  بیحنبل،  (ابن اند اند، معرفی شدهدهکسانی که به این سنت پایبند بو

هـاي   هـا و خـوردن قربـانی    افرادي در مکه از پرسـتش بـت   از بعثت حضرت محمدپیش شده است 

 زیدبن عمـروبن نفیـل  د؛ مانند نشد میشناخته  »حنفاء«و در جامعه به عنوان ند کرد میمشرکان خودداري 

و مشـرکان مکـه بـه     بن نفیل خطّابخود،  يبود و از ترس عمو حضرت ابراهیم که مصرّانه پیرو دین

تـا آنکـه چنـد سـال قبـل از بعثـت حضـرت        ، بود برد و در انتظار بعثت پیامبر اکرم یکوه حراء پناه م

ـ کث ؛ ابن203 ، ص1 ق، ج1400، یکوه حراء مدفون شد (حلب ۀفوت کرد و در دامن محمد ق، 1396ر، ی

  .)237 ، ص2 تا، ج یر، بیاث بن؛ ا161 ، ص1 ج

  »تحنّث«مکان 

گـزارش  » حـراء «شان را کوه ی، به اتفاق، مکان تحنّث ا تحنث حضرت محمد ةه دربارشدات واردیروا

ـ فرما یبـاره مـ   نیدر ا  یامام عل ،نمونه ياند. برا کرده ـ پ«د: ین  خلـوت  حـراء  در سـال  هـر  امبر اکـرم ی

)؛ 22 ص، 1378البالغـه،   نهـج » (دیـد  نمـى  راایشـان   کسـى  مـن  جز و دیدم مى رایشان ا من ،ندگزید مى



   ۱۳۱هاي مونتگمري وات  هاي آن با تأکيد بر نقد ديدگاه و انگيزه حضرت محمد» تحنّث«

رفـت   ی] به حراء مـ ی[هر از گاه امبر اکرمیپ«آمده است:  يح بخاریصحدر  یتیکه در ضمن روا چنان

  .)67 ، ص8 ق، ج1401، ي(بخار» کرد یو [هر بار] چند شب در آنجا تحنّث م

 یشـمال شـرق   يلـومتر یقع در چهـار ک وا ،آب و علف یب یشکل در مکان یمخروط یکوه حراء کوه

ـ   يایگسترش جغرافسبب در کنار راه منا به عرفات بود که امروزه به  ،مکه از آن شـده   یشهر مکـه، جزئ

 ق، ص1388بطوطـه،   ك: ابـن ر.متر اسـت (  281و از دامنه  ،متر 621ا ین کوه از سطح دریاست. ارتفاع ا

ــن139 ــجب ؛ اب ــا،  90 ق، ص1384ر، ی ــت باش ــدان، 58- 56 صق، 1344؛ رفع ؛ 94- 93 ، ص1384؛ قائ

 ن بار در کوه حراء بر حضرت محمـد یاول یوح .)824- 823 ، ص12 ، ج1386دانشنامه جهان اسالم، 

  .)823 ، ص12 ، ج1386ند (دانشنامه جهان اسالم، یگو یز مین» جبل النور«رو، به آن  نیا د و ازیرس

  »تحنث«زمان 

اطالعات روشنی در دسـت نیسـت. برخـی از منـابع      ،ءدر حرا زمان مجاورت حضرت محمد ةدربار

، 1378البالغـه،   نهـج دادند ( ین سنت اختصاص میرا در هر سال به ا یشان مدت زمان خاصیاگویند:  می

منابع دیگر، مـاه رمضـان ظـرف زمـانی تحنّـث      برخی در  .)154 ، ص1 ق، ج1383هشام،  ؛ ابن222 ص

 ين سـنت را بجـا  یـ همه ساله در ماه رمضـان ا  حمدحضرت م :که گفته شده معرفی شده است؛ چنان

 ،گـر ید یدر مقابل، در روایات. )155 ، ص1 ق، ج1383هشام،  ؛ ابن48 ، ص2 تا، ج ی، بيآوردند (طبر یم

از زنـدگانی خـود را    یآنند که آن حضرت اوقـات  ياین نشده و صرفاً گوییاین سنت تع يبرا یزمان دقیق

ـ  3 ، ص1 ق، ج1401، ي: بخـار كر.دادنـد (  مـی به ایـن امـر اختصـاص     ؛ 97 ، ص1 تـا، ج  ی؛ مسـلم، ب

  .)216 ، ص1 ق، ج1414حبان،  ابن

 و نقد آنها تحنث حضرت محمد يها زهيانگ ةشده دربار طرحم يها دگاهيد

 یگروهـ نظر  طمحم افت که موضوع تحنث حضرت محمدیتوان در یم ،با مراجعه به آثار خاورشناسان

 ، ص1988؛ کالـدر،  236- 223 ، ص1968؛ کیسـتر،  44 ، ص1953ك: وات، ر.از آنان قرار گرفته است (

ــگ، 239- 234 ــل، 99- 98 ، ص2000؛ هاوتین ــ .)25- 24 ، ص1913؛ س ــاز ا یبرخ ــان ی ن خاورشناس

تـرین آنهـا اظهـارات     اند که شاخص مطرح کرده تحنث حضرت محمد يها زهیانگ ةرا دربار یاحتماالت

ن احتمـاالت،  یـ ن ایتر ضمن اشاره به مهم ،ن بخش از مقالهیت. در اباره اس در این ام مونتگمري واتیلیو

  :کنیم را نقد میآنها 

۱۳۲      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

  سوزان مکه يفرار از گرما يبرا يگاه پناه ؛غار حراء .الف

در  تحنّث حضـرت محمـد   ةگو دربارو پس از گفت ،محمد در مکهدر کتاب  وات يام مونتگمریلیو

 ، ص1953سوزان مکه بـوده اسـت (وات،    يز از گرمایگر يابر ین امر راهیغار حراء احتمال داده که ا

 - مکـه  يهـا  یکـ یدر نزد يا تپه -  در رفتن محمد [ص] به حراء ياستبعاد«سد: ینو یباره م نیاو در ا .)44

مکـه در   يز از گرمایگر يبرا ین [سنت] ممکن است روشیچه با خانواده و چه بدون آن وجود ندارد. ا

  .)44 ، ص1953(وات، » اند به طائف سفر کنند بوده باشد که قادر نبوده يافراد يک فصل ناگوار برای

  نقد

و » حنـث « ةاز مـاد  »تحنّث«را طبق قول مشهور، یز ؛کند ید نمییدگاه را تأین دیا »تحنّث« يلغو يمعنا. 1

ـ از قب ،زیگر آن نیمرتبط د یاست و معان »اجتناب از گناه« يبه معنا تبـرر و   تحنّـف و تعبـد و تألّـه و   «ل ی

مکه به غار حـراء   ياز گرما چ کدام با احتمال پناه بردن حضرت محمدینها، هیو جز ا »اعتزال از اصنام

عبـادت و   يز مناسـب اسـت کـه در نظـر گـرفتن مکـان مناسـب بـرا        ین نکته نیندارند. ذکر ا یهمخوان

آن حضـرت از   یاصـل  ةزیـ نکـه انگ یکرد؛ امـا ا  یتوان نف یرا نم حضرت محمد ياز سو ینیگز خلوت

  ست.ین یرفتنیمکه بوده باشد، پذ يز از گرمایتحنث، گر

 يرا شخصـیتی کـه بـرا   یـ ز؛ همخوانی نـدارد  هایی با شخصیت حضرت محمد زنی چنین گمانه .2

سـنگین رسـالت را بـر دوش کشـد و در      ۀتوانـد وظیفـ   نمیاصوالً برد،  هوا به غار پناه می يفرار از گرما

در راه  مکـر امبر ایـ حـال آنکـه پ  و  ،هاي فراوان تحمل کند بردارد و سختیر هدایت قوم خود گام یمس

از  یبرخـ  یمشـرکان و حتـ   يکـه از سـو   تحمل کردند؛ چنان ياریبس يها ها و رنج شکنجه ،غ اسالمیتبل

ـ آزار و اذ ،ک خودیشاوندان نزدیخو ؛ 220- 215 ، ص1ج ،1998 ،یند (ذهبـ شـد و اسـتهزاء  دیدنـد  ت ی

 یهـاي سـخت   و سال ندطالب محاصره شد یچند سال در شعب اب .)272- 271 ، ص1 ، ج1363، یسبحان

ـ کث ؛ ابـن 43، ص2 ق، ج1396ر، یکث مجبور به ترك مکه شدند (ابن ،تیرا گذراندند و در نها ق، 1408ر، ی

تـن دادنـد و    یسـخت  يهـا  به جنـگ  ،ن خودیدر راه د .)309 ، ص1 ، ج1363، ی؛ سبحان105 ، ص3 ج

ـ  یبا ا .)163 ، ص1ق، ج 1417، ید (طبرسار کردنیبس يها مجاهدت ن ین حال، چگونه ممکن اسـت چن

  مکه به غار حراء پناه برده باشد؟! يز از گرمایگر يصرفاً برا یتیشخص

، یك: سـبحان ر.اسـت ( شـده  آب و علـف واقـع    یخشک و ب یکوه حراء در مکان ،میکه گفت چنان .3

ی آن چندان بـا شـهر مکـه تفـاوت     يبه مکه، دماآن  ییای) و با توجه به قرب جغراف178 ، ص1 ، ج1363



   ۱۳۳هاي مونتگمري وات  هاي آن با تأکيد بر نقد ديدگاه و انگيزه حضرت محمد» تحنّث«

بـا توجـه   ویژه  ، بهاست ران مکه بودهیبضاعتان و فق کم يبرا یگاه نکه کوه حراء پناهیا ،اساس نی. براندارد

  سد:  ینو یباره م نیاز محققان در ا یکیباشد.  یتواند سخن درست ینم ،به مساحت کم آن

ه سؤال از دماي هوا در کوه حـراء نکـرده اسـت؟! اصـالً آیـا      چرا صاحب این نظریه (وات) خود را مکلف ب

بضاعت در کدام قسـمت از کـوه حـراء سـکنا      هاي مکه متفاوت است یا نه؟ افراد کم دماي آن از سایر بخش

هـایی در سـطح کـوه حـراء      کردند، یا اینکه خیمه گزیدند؟ آیا هر کدام از آنها براي خود غاري اشغال می می

کردند؟ و نهایت اینکه چرا صرفاً کـوه حـراء را بـراي گذرانـدن فصـول گـرم انتخـاب         براي خود نصب می

  ).220و  219، ص 1985هاي دیگري نیز وجود دارد؟! ... (شیخ ادریس،  که در مکه کوه حالی کردند، در می

    يحيدشده از راهبان مسيتقل يسنت ؛تحنّث محمد .ب

ـ  در تحنـث حضـرت محمـد   رپـذیري از مسـیحیت را   یاز خاورشناسان تأث یبرخ ل یـ دخ  ش و کـم یب

 ين گــروه ســفرهایــســتند ام .)231- 228 ، ص1968ســتر، ی؛ ک44 ، ص1953ك: وات، ر.انــد ( دانســته

 يدمشـق امـروز   يلـومتر یک 120 ۀدر فاصل» الشام يبصر« ۀه و منطقین سوریبه سرزم حضرت محمد

و نـد  افتیان وقـوف  یحیمسـ  يسـو از  ین سنتیح که آن حضرت در آنجا به وجود چنین توضیبا ا ،است

  .)84 ، ص1970ند (گلوب، درعمل کخود به آن  یسپس در زندگ

  نقد

(برحسـب   یدو بار به شام سفر کردند: نخست در نه تا دوازده سالگ ،از بعثتپیش  حضرت محمد. 1

جـه  یخدحضـرت  التجـاره   با مـال  یسالگ 25و سپس در  ابوطالبخود،  ياختالف اقوال) همراه با عمو

  لد به قصد تجارت.یت خوبن

اند کـه صـرفاً در    ان آوردهیسخن به م رایبحبه نام  ینصران یدر سفر اول از راهب یخیتار يها گزارش

ق، 1383هشـام،   را داد (ابـن ایشان د و به اطرافیان، بشارت نبوت یرا د حضرت محمد» يبصر«منطقه 

- 243 ، ص1 ق، ج1396ر، یـ کث ن؛ ابـ 64- 61 ، ص1 ق، ج1406د النـاس،  یسـ  ؛ ابن118- 116، ص 1 ج

  .)173- 172 ، ص1 ، ج1363، ی؛ سبحان349- 345 ، ص2 ق، ج1408ر، یکث ؛ ابن247

ـ  یز چنیمربوط به سفر دوم ن يها گزارشبنابر  گـر بـه نـام    ید ین آمده است که در همان منطقـه، راهب

را داد ایشـان  بشـارت نبـوت    ،سرهیمجه، یخدحضرت ، به غالم دن حضرت محمدیپس از د نسطورا

ـ کث ؛ ابـن 71- 69 ، ص1 ق، ج1406د النـاس،  ی؛ ابن س121 ، ص1 ق، ج1383هشام،  (ابن  ق، ج1396ر، ی

 يریو اثرپـذ  یحیبا راهبـان مسـ   از مالقات حضرت محمد یگر سخنین، دیبجز ا .)263- 262 ، ص1

۱۳۴      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

ان انـد و نـه مخالفـ    گفتـه  یسـخن  باره نـه حضـرت محمـد    نیست. سپس در ایان نیشان از آنان در میا

  ان.یهودیان و یحیشان از مسیا ةدور هم

جـه  یخدحضـرت  التجـاره   کـه بـا مـال    ،به شام مربوط به سفر دوم حضرت محمد يها در نقل .2

 يهـا  سـت و گـزارش  یان نیـ در م یم آن حضرت با راهـب نصـران  یاز مالقات مستق یسخن، انجام گرفته

دهنـد کـه بشـارت     یمـ  ،سرهیمجه، یخدحضرت با غالم  نسطوراکوتاه  يگو و ده صرفاً خبر از گفتیرس

ـ ن ،ابوطالبخود،  يبه همراه عمو در آن داده شده است. سفر اول حضرت محمد حضرت يامبریپ ز ی

نبوده کـه   يزیق، چیمدت بود و پی بردن به سنت مسیحیان آن سرزمین به طور دق و کوتاه يتجار يسفر

 يکـاروان تجـار   یمقصد اصل» يبصر«ۀ م منطقیریاگر در نظر بگویژه   به ،این مدت کوتاه حاصل شوددر 

 ، ص1 ، ج1363، یده است (سـبحان ینجامیشتر به طول نیز چند ساعت بیمالقات ن يماجرا ۀنبوده و هم

، خـود  حضرت محمـد  يامبریان و بشارت دادن پیاز کاروان یدار راهب نصرانیاصل دکه  )؛ چنان174

ز به عبادت مشغول نبوده و در تحنّث بـه  یمحدود ن در آن مدت ین نکته است که آن راهب حتیا يایگو

  اثر داشته باشد.این کار به  ش حضرت محمدیبرده است تا در گرا یسر نم

در چنین سفري به چنان سنتی از مسـیحیان پـی    حضرت محمدکه اگر بر فرض بپذیریم  یحت .3

تقلیـدي از مسـیحیان آن    ،ءآن حضـرت در حـرا   ینیگز توان ادعا کرد که خلوت ، همچنان نمیاستبرده 

بـه ایـن   افـراد  از  یدهد که در خود مکه نیز ظاهراً برخ یرا شواهد موجود نشان میسرزمین بوده است؛ ز

ـ اند. ا سنت پایبند بوده نشـینی و عبـادت    هـایی را در گوشـه و کنـار بـه خلـوت      زمـان  )حنفـاء ( ن عـده ی

نیـز   ين بصـر یگـز  ان زهدپیشه و خلوتبا مسیحی حتی مالقات حضرت محمد ،نیپرداختند. بنابرا می

  .استچنین سنتی را از آنان اخذ کرده  تواند دلیلی بر این ادعا باشد که حضرت محمد نمی

از  دالّ بر صحت اخـذ چنـین سـنتی از سـوي حضـرت محمـد       يمعتبر یخیهیچ گزارش تار .4

ن و خلـوت  هـایی بـین خلـوت مسـیحیا     ست و روشن است که صرف وجود شباهتینصارا در دست ن

ان زهـد مسـیحیت   یم ی،ه است. وانگهشداخذ  يگریاز د یکیتواند اثبات کند که  نمی حضرت محمد

ـ یگز زاهدان مسیحی در خلـوت زیرا ار است؛ یتفاوت بس و تحنّث پیامبر اکرم از  یبکلـ  ،خـود  يهـا  ین

حـال آنکـه    و پرداختنـد،  عبـادت مـی  یکسره بـه  ، ار خودیاطراف د يجستند و در معبدها یمردم کناره م

انـد   ختهیآم یبا درد و رنج مردم درم یمتفاوت يها به گونه» تحنّث«کوتاه و بلند  يها در دوره پیامبر اکرم

ـ کث بگسلد (ابن یکلبوند با مردم زمانه را یشان چنان نبود که پیا يها و تحنث ؛ 390 ، ص1 ق، ج1396ر، ی

ي براي برقراري ارتباط با جامعه و نزدیکـی آن  ا مقدمه ،این کار در واقع .)383 ، ص1 ق، ج1400، یحلب



   ۱۳۵هاي مونتگمري وات  هاي آن با تأکيد بر نقد ديدگاه و انگيزه حضرت محمد» تحنّث«

گزیـده کـه هـیچ     انـد عزلـت   بـوده  يمسیحیان زاهد افـراد اما  .حضرت به مردم عصر خویش بوده است

ـ پ ،کردند. افزون بر آن یارتباطی با مردم برقرار نم در راه هـدایت مـردم و رشـد جامعـه از      امبر اکـرم ی

را تأییـد   »دوري از جامعـه «به معنـاي   »زهد«تنها  رو، نه نیتن نزدند و ازهم یچ سختی و مشکلیتحمل ه

، ی؛ مجلسـ 138 ق، ص1403اصحاب خود را از این کـار نهـی فرمودنـد (صـدوق،     مکرر بلکه  ،نکردند

ـ از خلـق و بر  يریـ گ مستلزم کناره یحیمس »تیرهبان« .)319، ص 65ج ق، 1403 دن از مـردم و سـلب   ی

ن یـ است که د یاسالم يها ن بر خالف آموزهیحال آنکه او  ،شتن استیت و تعهد از خویهرگونه مسئول

  .)516- 514 ، ص16 ، ج1385، يکنند (مطهر یم یمعرف یاسالم یت و تعهد در متن زندگیرا مسئول

  نبوت يتحقق آرزو يبرا ياضتير؛ دمحمحضرت تحنث  .ج

اي از  عـده  به آرزوي پیامبري بـود کـه   روشی براي نیل حضرت محمد» تحنّث«به گمان برخی، 

پروراندند، آن هم با استناد به قول حضرت خدیجه در منابع اسـالمی کـه    اطرافیان ایشان در سر می

، 1ق، ج 1383هشـام،   (ابـن » امیدوارم که تو پیامبر این امت گـردي «گفته بود:  به حضرت محمد

ـ   » تحنّـث «). در ایـن دیـدگاه،   50-48، ص 2تـا، ج   ؛ طبري، بـی 156-155ص  راي طرحـی بـود ب

که بعثت ایشان پس از آن قابـل انتظـار بـود، تـا امـت عـرب نیـز         طلبی حضرت محمد ریاضت

دانسـتند کـه سـایر     ویژه آنکه آنان می همچون یهودیان و مسیحیان براي خود پیامبر داشته باشند، به

این باورنـد   ارتباط نبودند. برخی از خاورشناسان بر بی» تحنّث«هایی مانند  پیامبران نیز با کوه و آیین

در پیدایش دین اسالم نقش اساسی ایفا کرده اسـت   بن نوفل، ورقۀکه پسر عموي حضرت خدیجه، 

به عنـوان   ، ظهور حضرت محمدکایتانی). به گمان 363، ص 7، ج 2000، دایرة المعارف اسالم(

الم هاي ایشـان پـیش از اعـ    گزینی یک رهبر دینی امري تدریجی بوده که بخشی از آن شامل خلوت

 نبوت بوده است (همان).

  نقد

ان یـ نشده اسـت تـا اطراف   یمعرف یکس يامبریط پیاز شرا ،چ وجهیبه ه ،در کوه ینیگز تحنّث و خلوت .1

ـ آنکه پویژه  به، کنند یمعرف یشان را نبین رهگذر بخواهند ایاز ا حضرت محمد هـر   یامبران الهـ ی

در  یسـ یکـه حضـرت ع   چنـان  ؛اند شده مبعوث يامبریبه پ یخاص یو مکان یط زمانیکدام در شرا

 صبِیا قَـالَ  الْمهد فی کَانَ منْ نُکَلِّم کَیف قَالُوا إِلَیه فَأَشَارت«خته شد: یبه مقام نبوت برانگ یهمان کودک

: گفتنـد . کرد اشاره] عیسى[ سوى به] مریم[ ؛)30- 29 :می(مر» نَبِیا وجعلَنی الْکتَاب آَتَانی اللَّه عبد إِنِّی

۱۳۶      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

 مـن  بـه . خدا ةبند منم: گفت] کودك[بگوییم؟  سخن است کودك] و[ گهواره در که کسى با چگونه

ن بـه مصـر، در طـور    یدر بازگشت از مد یا حضرت موسیاست.  داده قرار پیامبر مرا و داده کتاب

 قَـالَ  نَـارا  الطُّورِ جانبِ منْ آَنَس بِأَهله و سار الْأَجلَ موسى قَضَى فَلَما«افت: یرا در یقت وحیحق ،نایس

هلأَهکُثُوا لإِنِّی ام تا آَنَسلِّی نَارلَع یکُما آَتنْهرٍ مبِخَب ةٍ أَوذْونَ جالنَّارِ م لَّکُما لَعطَلُونَ فَلَمـا  تَصأَتَاه  ينُـود 

 :(قصـص » الْعالَمینَ رب اللَّه أَنَا إِنِّی موسى یا أَنْ الشَّجرَةِ منَ الْمبارکَۀِ عۀِالْبقْ فی الْأَیمنِ الْواد شَاطئِ منْ

 در دور از را آتشـى  بـرد، ] همراه[ را همسرش و رسانید پایان به را مدت آن موسى چون و ؛)30- 29

 شـاید  .دیـدم  آتشـى ] دور از[ مـن  بمانید کـه ] اینجا«[ :گفت خود ةخانواد به .کرد مشاهده طور کنار

] آتـش [ آن بـه  چـون  کنیـد. پـس   گرم را خودباشد که  بیاورم، برایتان آتش اى شعله یا آن از خبرى

همـان   مـنم  موسى، اى: که آمد ندا درخت آن از مبارك، جایگاه آن در وادى، راست جانب از رسید،

  جهانیان. پروردگار خداوند،

گـر  یا دیـ و  بن نوفـل  ورقۀا یجه یخدحضرت شنهاد تحنّث را یپامده است که ین یخیچ منبع تاریدر ه .2

ـ یروا ،دگاه بـه آن اسـتناد شـده   ین دیز که در این یتیداده باشند. روا اشخاص به حضرت محمد  یت

آن،  ۀنقـل شـده و خالصـ    يخ طبـر یتـار و  ره ابن هشامیسمانند  ياست که در آثار ینسبتاً طوالن

د و مردد به سراغ همسر خـود،  یهراس ،لیبا جبرئ ییواریپس از رو ن است که حضرت محمدچنی

نـان  یاطم جه به حضرت محمـد یپس از آن خد .ان گذاشتیدر م يآمد و موضوع را با و ،جهیخد

رفت و مـاجرا را بـا او    بن نوفل ورقۀسپس نزد  ي.ن امت گردیامبر ایدوارم تو پیداد و به او گفت: ام

 تـا، ج  یاسحاق، ب به آن حضرت بشارت نبوت داد (ابن نوفل بن ورقۀ، حالن یان گذاشت و در ایدر م

ــن102- 100 ، ص1 ــر156- 155، ص 1 ق، ج1383هشــام،  ؛ اب ــي؛ طب ــا، ج ی، ب  .)50- 48 ، ص2 ت

از پـیش   ي، به دوران پس از تحنث و بعثت حضرت محمد مربوط است و بـه مـاجرا  زبورت میروا

  باره اثبات کند. نیمخالفان را در ا يتواند ادعا یرو، نم نیا تحنّث ارتباط ندارد و از

. روایت مزبور هرچند در برخی از کتب عامه وارد شده، اما از لحـاظ سـندي و متنـی اشـکاالت     3

رسد که  گوي اهل مکه می قصه اللیثی، عمیر عبیدبنمتعددي دارد؛ از جمله آنکه سند روایت به 

حجـر،   ؛ ابـن 156ص  ،4ق، ج 1413متولد شده است (ذهبـی،   پس از نبوت حضرت محمد

ویژه آنکه بیشتر رجالیـان وي را   به؛ )645، ص 1ق، ج 1415حجر،  ؛ ابن47، ص 5ق، ج 1415

، ص 4ق، ج 1413؛ ذهبـی،  118، ص 2ق، ج 1405انـد (العجلـی،    شـمار آورده  جزو تابعان بـه 

تـوان   ). بنابراین، مـی 645، ص 1ق، ج 1415حجر،  ؛ ابن47، ص 5ق، ج 1415حجر،  ؛ ابن156
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در مکه را درك نکرده است که بتوانـد از وقـایع آن    ار کرد که وي دوران حضرت محمداظه

  ).255، ص 2ق، ج 1418نقل حدیث کند (عسکري، 

طان نـاتوان  یاز شـ  یوحـ  ۀص فرشتیدر تشخ ست که حضرت محمدیز قابل قبول نین ییاز نظر محتوا

ـ بـاره اسـتمداد بجو   نیـ گران در ایکه در نبوت خود شک کند و از د يا گونه به ،باشد اض، یـ ع ید (قاضـ ی

زاده،  ی؛ فقهـ 33 ، ص3 ق، ج1426، ی؛ عامل228 ، ص11 ق، ج1420، يزی؛ مقر120 ، ص2 ق، ج1409

ـ فرما یم میبا توجه به آنکه خداوند متعال در قرآن کرویژه  به .)31- 30 ، ص1378   سـبیلی  هـذه  قُـلْ «د: ی

 ایـن : )؛ بگـو 108 :وسفی» (الْمشْرِکینَ منَ أَنَا ما و اللَّه سبحانَ و  اتَّبعنی منِ و أَنَا بصیرَةٍ  على اللَّه إِلَى أَدعوا

 و خـدا،  اسـت  منـزّه و  یم،کن مى دعوت خدا سوى به بینایى بارد ک ام پیروى کس هر و من، من راه است

  نیستم. مشرکان از من

ل از یـ دانسـت کـه جبرئ   یق میراه توفاز  آمده است که حضرت محمد از امام صادق یتیدر روا 

  .)242 تا، ص ی(صدوق، ب جانب خداوند فرستاده شده است

چگونـه بـود کـه رسـول     دم: یپرسـ  آمده است: از امـام صـادق   هزراراز قول  یاشیر عیتفسز در ین

طان ید از القائـات شـ  وشـ  یمـ  یوحـ یشان د آنچه از طرف خدا به ایکه شا نددر دل نداشت یهراس خدا

دل او را چنـان آرام و   ،خـت یانگ یرا به رسـالت برمـ   يا : خداوند هرگاه بندهندفرمودپاسخ  امام ؟باشد

 .)201 ، ص2 تـا، ج  ی، بیاشی(ع دید یشد، به چشم م یم یآنچه را به او وح ییساخت که گو یمطمئن م

ـ انب«: شده استسؤال  از امام صادق ،گرید یتیدر روا مبعـوث  دانسـتند کـه بـه رسـالت      یا چگونـه مـ  ی

؛ 328 ، ص2 ق، ج1370، ی(برقـ » شـد  یپرده از مقابل آنهـا برداشـته مـ   «: ندپاسخ فرمود امام» ؟اند شده

  .)32 ، ص3 ق، ج1426، ی؛ عامل56 ، ص11 ق، ج1403، یمجلس

  زه تحنّث حضرت محمديانگ ةح درباريدگاه صحيد

نکتـه داللـت دارنـد کـه آن     ن یبر ا  تحنث حضرت محمد ةمانده دربار يبرجا ییو روا یخیمصادر تار

رفتنـد و در آنجـا خلـوت     یبه حـراء مـ   ،کتایتوجه به معبود  يعبادت خداوند و در راستا يحضرت برا

؛ 3 ، ص1 ق، ج1401، ي؛ بخـار 154 ، ص1 ق، ج1383هشام،  ؛ ابن207 تا، ص ی، بیالسیدند (طیگز یم

ـ راهو ؛ ابـن 216 ، ص1 ق، ج1414حبان،  ابن ؛ 48 ، ص 2تـا، ج  ی، بـ يطبـر ؛ 314 ، ص2 ق، ج1412ه، ی

ـ کث ؛ ابـن 202 ، ص3 ق، ج1411، يشـابور یحاکم ن ، 18 ق، ج1403، ی؛ مجلسـ 9 ، ص3 ق، ج1408ر، ی

  .)218 ، ص1 ، ج1363، ی؛ سبحان206و  205ص

۱۳۸      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

در مکـه]   نویسد: در اخبار زیادي آمده اسـت کـه او [حضـرت محمـد     باره می در این مجلسیعالمه 

از   ). همـو  280، ص 18ق، ج 1403پرداختند (مجلسی،  بادت خداوند میکردند و در حراء به ع طواف می

؛ [رسـول  ...» ... و یعبد اللَّه حـقَّ عبادتـه    کَانَ یغْدو کُلَّ یومٍ إِلَى حرَاء یصعده«...نقل کرده است:  امام هادي

کردنـد   سـزاوار اوسـت، عبـادت مـی     گونـه کـه   ] هر روز به کوه حراء می رفتند ... و خداونـد را آن خدا

وحبـب  «آمـده اسـت:    عایشه، در حدیثی از طیالسی مسند). در 206و  205، ص 18ق، ج 1403(مجلسی، 

إلَیه مکُثُ الخالءفَکانَ ی راء غارِ فی األیامح دبتَعتّى یـراء.  غـارِ  فی وهو یوماً الحق فجأه حو [خداونـد]  «؛ »ح

رو، روزهایی را در غـار حـراء    ] برانگیخت و ازاینلوت را در دل او [حضرت محمدتنهایی و خ عالقه به

» بـرد  که در غار حراء به سـر مـی   گذراند، تا آنکه روزي حقیقت [وحی] او را دریافت، درحالی به عبادت می

آمدند، همسر ایشان، حضـرت خدیجـه    به خانه نمی ). هر زمان حضرت محمد207تا، ص  (طیالسی، بی

فرسـتاد، آن حضـرت    دانست که در کوه حراء مشغول عبادت است و هر وقت کسانی را دنبال ایشان می می

  ).179- 178، ص 1363یافتند (سبحانی،  را در آن نقطه در حال عبادت و تفکر می

حضـرت   یاصـل ة زیـ د دارنـد کـه انگ  ین مطلب تأکیاجماعاً بر ا» تحنّث«ات یشود که روا یمشاهده م

دن در آفاق و انفس نبـوده اسـت.   یشیجز عبادت پروردگار متعال و اند يزی، چینیزگ از خلوت محمد

  ست.ین یرفتنیباشد، پذ یو علم یخیاز مستندات تار یکه خال يگرید ةزیذکر هرگونه انگ ،رو نیا از

  يريگ جهينت

نـی،  گزی از خلـوت  اجماعاً بر این مطلب تأکید دارند که انگیزة اصـلی حضـرت محمـد   » تحنّث«روایات 

شـده از سـوي    چیزي جز عبادت پروردگار متعال و اندیشیدن در آفاق و انفس نبوده است. ادعاهاي مطـرح 

بـا   هاي تحنث حضرت محمد و گروهی دیگر از خاورشناسان موافق با او، دربارة انگیزه مونتگمري وات

آن حضرت بـه غـار حـراء    بردن  که براي نمونه، پناه  دالیل و مستندات علمی و تاریخی مخالف است؛ چنان

، با مستندات تـاریخی و جغرافیـایی نیـز    »تحنّث«از گرماي سوزان مکه عالوه بر ناهمخوانی با معناي لغوي 

نیز ناسازگاري دارد. تحلیل دقیـق رویـدادهاي تـاریخی     در تعارض است و با شخصیت حضرت محمد

اهبان یهودي و مسیحی نبـوده اسـت و   دهد که تحنث آن حضرت متأثر از ر پیش از دوران تحنّث، نشان می

توان به اثرپذیري یکـی از دیگـري قایـل شـد. تحنّـث       هایی میان این رفتارها، نمی به صرف وجود مشابهت

رود کـه اقـدام بـه آن از سـوي شـخص یـا        شـمار مـی   امري کامالً شخصی و درونی به حضرت محمد

ایـت منظـور مخالفـان در ایـن بـاره،      اشخاص دیگري به آن حضرت پیشنهاد نشده است، خاصـه آنکـه رو  

  رو، استناد به آن در این زمینه فاقد وجاهت علمی است. اشکاالت متعدد سندي و متنی دارد و ازاین
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