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لسخن او  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

به همين دليل، علم تـاريخ در        .است تمدن آن  فرهنگ و  اي بيانگر   تاريخ هر امت و جامعه    
ن يك امـت جهـاني، داراي        اسالمي به عنوا   ةجامع. ميان علوم، جايگاهي ويژه يافته است     

اهميـت ايـن    .  تاريخي با ابعاد و عناصري روشـن و بـدون ابهـام اسـت              ةچهارده قرن سابق  
و  فرهنگ، تمدن، علوم، اخالق، فلـسفه و هنـر         :گوناگون آن مانند   پيشينه تاريخي و ابعاد   

هـا و دانـشمندان غربـي را          بديل آن در تمدن جهان معاصر، تالش گسترده دانشگاه          نقش بي 
 اين تاريخ عظيم برانگيخته است؛ تا بدان پايـه كـه معتبرتـرين              ةيز در راه تحقيق و مطالع     ن

هاي گوناگون تاريخ اسالم را در مراكز علمـي غـرب             منابع و اطالعات پژوهشي در حوزه     
  .توان سراغ گرفت مي

هاي دنياي غرب به اسالم، به علت ناتواني ذاتـي آنهـا از                پژوهشگاه ةرغم توجه ويژ      به
، به منابع      به دليل عدم دسترسي مستقيم و به دور از تحريف          -ناخت اسالم ناب و حقيقي    ش

هـاي يـك تحقيـق        زمينه  ها و پس    اصيل، و الجرم اطالعات محدود پژوهشگران از زمينه       
 آغاز يك حركت اساسي و همه جانبه از سوي دانشمندان اسالمي به منظـور               ،علمي جامع 

اگـر ايـن حركـت، گـسترده، باغنـا و           .  ضروري اسـت   هاي گذشته   تصحيح و تكميل تالش   
 شـك، تغييـرات بنيـادي در مـسير          هاي پژوهشي آغاز شود بي      ترين روش   متكي بر پيشرفته  

 اسالم و مسائل مختلـف آن   تاريخ ةهاي مهم دنيا در زمين       در پژوهشگاه  ، مطالعات گونه  اين
  .دور از دسترس نخواهد بود



  

 -كه هم اكنـون در آغـاز راه اسـت         -  اسالم  تاريخ ةسيس پژوهشكد أهدف اساسي از ت   
  .باشد گام زدن در راه تحقق اين آرمان مي

هـاي مـرتبط      اين پژوهشكده با همت و پيگيري استادان ارزشمند تاريخ اسالم و رشته           
 كـساني   ة همكاري با هم   ةكرده و براي نيل به اهداف مقدس خود، آماد         با آن آغاز به كار    

  .ارنداست كه به اين اهداف ايمان د
 قـرن تـاريخ     14 ةاين پژوهشكده پاسخگويي به هزاران پرسش را كه در خالل مطالع          

 همـت خـود     ةگيرد وجهـ    اسالم مورد توجه خواننده و به خصوص پژوهشگران قرار مي         
شود كه نشر آثـار پژوهـشي    هاي گوناگون دنبال مي  تحقق اين مهم با روش    .قرار داده است  

هايي   البته برنامه . مانند اثر حاضر از جمله آنهاست     ) جمهتاليف و تر  (اساتيد و كارشناسان    
هـاي    هاي علمي تخصصي و حمايت از پروژه        هاي تخصصي، نشست    همچون تشكيل كارگاه  

پژوهشي موردنياز، نيز براي تحقق هدف ياد شده در حال پيگيـري و اجراسـت كـه بايـد                   
  .كميت آنها افزايش يابد كيفيت و

راهبـردي فعاليـت     – روه علمي و زير نظر شوراي علمـي       اين مركز هم اكنون با پنج گ      
  .كند كه انشاءاهللا به زودي تعداد آنها به دو برابر افزايش خواهد يافت مي

منـدان بـه       پژوهـشگران و عالقـه     ة بـا همـ     خود  تاريخ اسالم توسط سايت    ةپژوهشكد
هاي    فعاليت همة اين سايت عالوه بر انعكاس       .كند  مطالعه در سراسر جهان رابطه برقرار مي      

هاي علمي انجام شده توسط مراكز و اشـخاص ديگـر             دهنده فعاليت   اين مركز علمي، بازتاب   
 با فعال شدن سايت مزبور، دسترسي پژوهندگان به يك مركـز جـامع و               .استاين رشته    در

  .شد تاريخ اسالم باشد ميسر خواهد ة آثار موجود در زمينة همةدهند جانبه كه انعكاس همه
فعـال اسـت و بـه تـدريج         ) حقيقي و مجازي  (كتابخانه تخصصي    اكنون   هم آنعالوه بر 

 تالشـگران در راه حـق و        ةاز خداوند بزرگ، براي اين تـالش و همـ         . تر خواهد شد    فعال
  .كنم  موفقيت مييحقيقت، آرزو

  
  اي سيدهادي خامنه

   تاريخ اسالمةرئيس پژوهشكد
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مترجمةممقد   
  
  
  
  
  

  سعدي اگر عاشقي كني و جواني      
      د بس است و آل محمدعشق محم  

  
  
  
  

كران خداوند يكتا را كه توفيقي مبارك و فرصتي خير نصيب اينجانب فرمود تـا                 سپاس بي 
  .باشم خدمتي هرچند ناچيز در حق شامخ پيامبر بزرگوار و فرستادة گراميش داشته

فـي الـسيرة    «اي از كتـاب  اين كتاب  كه پيش روي خوانندگان گرامي است ترجمـه      
 دارالطّليعـة للطّباعـة و النّـشر،       اثر گرانقدر هشام جعيط است كـه در چاپخانـة         » النّبويه

  . به چاپ رسيده است1999بيروت، لبنان، اكتبر 
كـه بـه تحقيـق و       شناسي ژرف بين اسـت        هشام جعيط دانشمندي بلندآوازه و اسالم     

هايي تازه    تأليف آثاري ارزنده در زمينة اسالم و فلسفه پرداخته است و افكار و انديشه             
  .ابراز كرده است

 اسالم نـاب و     ،هاي تنگ نظرانه  يورز  كتاب حاضر با ديدي ويژه و به دور از تعصب         
يخ اديـان  با مـروري در تـار     . نمايد  أن اسالم را معرفي مي    الشّ  شخصيت واالي پيامبر عظيم   

ت اين دين   انيهمچون يهود، مسيحيت، آيين زردشتي و بودايي و مقايسة اسالم با آنها حقّ            
هـاي    مؤلّف گرامي با مطرح كردن آراء و انديشه       . سازد  الهي را، روشن مي   مترقّي و آيين    

هاي الهي به ويژه دين مقدس اسالم اظهار نظر      فالسفه و دانشمندان غربي كه دربارة آيين      
اند، به دفاع از واقعيت اسالم پرداخته  اند و اغلب بيراهه رفته و تندگوييهايي داشته       هكرد

 تنها سخنان تند مستشرقان  او نه. ات آنان را در معرض بررسي و نقّادي نهاده است    و نظري
نويسان اسالمي را كه بدون سند و به صـرف نقـل مطالـب از        كه برخي از گفتار سيره    بل
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گـستر را   گـراي و علـم    از صافي نقد گذرانيده و اسالم عقل       ،اند  آوردهيكديگر روايتهايي   
  .است في كردهبه دور از خرافات معرّ

اينجانب با احتياطي هرچه تمامتر متن عربي اين كتاب را گام به گام با مشورت بـرادر                 
قيس رياست محتـرم گـروه زبـان و           بزرگوار و دانشمند گرانمايه جناب آقاي دكتر قيس آل        

انساني و مطالعات فرهنگي مورد مداقّه قـرار          پاية پژوهشگاه علوم  ات عرب و استاد بلند    ادبي
كران خود را به محضر ايشان كه همـواره مـرا    سپاس بي. ام داده و به فارسي برگردان  كرده      

  .دارم  مي اند، عرضه هدر كارهاي پژوهشي ياري رسانيد
ن از لغزشهاي برخاسته از تـأثير       پس از ترجمة متن عربي به فارسي به منظور اطمينا         

ه خـانم دكتـر                     روحية زبان عربي در ترجمة فارسي از همكار عـالي مقـام سـركار عليـ
فـرنگيس پرويــزي كــه سـاليان دراز از رهنمودهــاي علمــي و ارشـادات فكــري ايــشان    

باشـم، تقاضـا كـردم، مـتن فارسـي را مطالعـه فرماينـد و مـرا از                     برخوردار بوده و مـي    
ام      . مند سازند   خود بهره راهنماييهاي   درود خدا بر روزگاران درازي كه از جـواني تـا ايـ

اين بـانوي دانـشمند گذشـت و        كهل در راه پژوهش با همكاري دلسوزانه و مهرورزانة          
  .دعاي خير بنده بدرقة راه ايشان باد

ود جاي داده و    خمتن چاپ شدة اين كتاب از آن روي كه آيات قرآني بسياري را در               
  آنها بسي دشوار بود، ناگزير چندين بار نياز به تصحيح داشت كه در اين راه                 ذاريگ اعراب

نيز همسر گراميم سركار عليه خانم ايران طبيبيان با همتي عالي و صرف وقتـي طـوالني                 
. خدايش بركت دهاد كه همواره برايم مددكاري جانسوز بوده است         . به ياريم برخاست  
  .و توكّلي علي اهللا

30 / 9 / 88  
  سيد حميد طبيبيان

  
  



  ديباچه
  
  
  
  
  

از  قرآن همة آن كتاب گرويديم، چه همةما به : گويند پايداران در دانش  
  .نزد پرودگار ماست

  .7قرآن، آل عمران، 
  

  
  

طبيعـي مـا   هـاي   آسا كه عملكردي جداگانه و حتّي ضد توانـايي        ايمان نيرويي است معجزه   
. دارد، از جهاني شكوهمند و بـزرگ  مي چيزي پرده بر   زيرا اين نيرو از فراسوي هر     ... دارد

جهاني كه به تنهاييش، حق است و اين جهان ناپايدار مـا آن را از پـيش چـشمانمان فـرو                     
هـاي پنهـان انبـوه       پذيرد كه بـه ماننـد آب       ميهايي نقش    در ژرفاي روان، نشانه   . پوشاند مي
يابـد و در    مـي پـذيرد، افـزايش      مـي اي زنده و جاويد، هستي       شود و در آن جا سرچشمه      مي

انـساني  . پاشـد  ميو فرو   شكافد   ميگيرد و    ميآيد آن گاه باال      ميا به جوشش در     هتاريكي  
گـي  زد آن چنان از اين طغيان گرفتار بهت      گردد   ميكه موج اين سرچشمه بر سر او شناور         

زار هـر سـبزه   . شناسـد  مـي گردد و هـستي خـود را بـاز ن    ميشود كه به هوش خود بر ن   مي
تـا آن گـاه كـه ايمـاني         . بينـد  مـي نماياني از خودآگاهي، دگرگوني و نوآمدي را به چشم          

اي  هـايي حـسي از گونـه       و تصديقي لرزان و گاه گاه دريافـت       ناديرپاي و تصوري نيرومند     
. زنـد  ميآيد بلكه از درون سر       مي كه از بيرون در ن     هايي  پديدار گردد، دريافت   اوويژه، در   
هايي ذهني نيست بلكـه در واقـع احـساسي فيزيكـي اسـت هماننـد                  الهام كه هايي دريافت

اي داغ شـده بـر   هـ  و نشانه » ژان دارك  « براي آواهاي آشكار   آن و» ترزا«رؤياهاي قديسه   
  .»فرانسوا«پيكر قديس 

  هاي فرانسة معاصر ريشه ،(H.Taine) تن. ه



  
  



  پيشگفتار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كه ناشري فرانسوي مرا به انديـشيدن  و دور و دراز است  كهن    طرحي  اي از  اين كتاب پاره  
در » سـيره «دربارة آن برانگيخت و گرايش دانشجويانم به درسـهايم پيرامـون موضـوع              

بـا   - دانشگاه تونس مرا به پژوهش در اين زمينه ياري داد تـا پـس از ده سـال كوشـش                   
همواره درنگ داشـتم    رسانم ليكن   توانستم آن كار را به انجام        -دكهايي ان  وجود وقفه 

رگز چيزي افـزون     بزنم كه ه   )زندگينامه نگاريي ( دست به نگارش بيوگرافي   كه  از اين   
  ندارد و همچنين از سامان دادن به نگارشي        ،هاي گوناگون  نگاشته شده     بر آن چه به زبان    

سان يك دهـه از روزگـار در دو دلـي            ورزيدم و بدين   ميمفصل و غيرانتقادي نيز كندي      
 ميشايد آن چيزي كه اين طرح را از فراموشي رهايي داد تنها و تنها پشت گر               .  بودم گرفتار

ي بود بدان سان كه در ايـن راه بـر تـاريخ تطبيقـ              – به عنوان منبعي اصلي    –  قرآن من به  
و ) شناسـي  انـسان (تـاريخ فرهنـگ و آنتروپولـوژي        هاي   اديان و بر راه گشايي به كرانه      

 از همـين رو بيـشتر و بيـشتر بـه انديـشيدن و نگـارش                .ميـافت   مـي گر فه نيـز پـشت    سفل
:  همچـون  انديـشي شـود،    هـا ژرف  ناگزير بايد دربارة آن   هايي معين روي آوردم كه       هدف

آمد تا آن پيامبر در     وحي، نبوت، معاني قرآن، تاريخ نبوت و پيامبر كه در پايان خواهد             
پردازي ارزشي ويژه داده شـود        به اين واقعيت    شود بي آن كه    نهادهگرايي   چارچوب واقع 

بي است كه نزديـك شـدن بـه آن           ديني نا  پردازي فروتر از آن حقيقت     تزيرا آن واقعي  
  .بينانه ريافتي خردمندانه و شناختي باريكپذير نيست مگر با حسي تيز و د انجام
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 بـا    كه ام و از سبكي    بيني و رسايي سخن پافشاري داشته     من در اين طرح بيشتر بر ريز      
 .آلودگي در آميخته اسـت دوري جـستم        ته به سايه روشن مه    رخشان بودنش پيوس  همة د 

هاي  نگري انگيز، ژرف  روشنگرانه، سخنان روح   هاي   كاري قرآن تنها كتابي است كه ريزه     
 گـرد آورده اسـت، و ايـن از          هاي آشكار و كامل را در خـود        سازي آور و روشن   شگفت
  .است قرآن هاي ترين ويژگي ارزنده

دودل بودم كه به عربي بنويسم يا به زبان فرانسه، زيرا زبان عربي بـه راسـتي                 بسيار  
  سـبب  اصـطالحاتي كـه بـه     . در همة اصطالحات فلسفي و علوم انساني تهيدست اسـت         

ها، در سرتاسر غرب پراكنده شده و در حيـات           كاربرد و گستردگي گنجايش آن     بسياري
اره پژواكـي در نهـاد خواننـده از         از همين رو همو   . فكري عموم مردم جاي گرفته است     

و غالباً روي سخن . يابي ميدر  – حتي اگر از فرهنگي ميانه برخوردار باشد       –ها  واژهاين  
نيز به سوي كسي است كه در كشتزار علوم انساني فرهنگي ديرينه داشته باشـد وگرنـه                 

 بـر   آن سخن همواره ناشناخته خواهد ماند يا داغ اجنبي بـودن همچـون نـشاني ننگـين                
  .خورد آن خواهد پيشاني 

يابند و اين كـار در       مي خود در     و احساس  را با خرد   قرآن   مردمان عرب و مسلمانان   
بـاريكش  بـا همـة معـاني ريـز و           قـرآن    غرب رواج چنداني ندارد به ويژه كه برگردان       

دي نيـز در نهـاد اسـالم پژواكـي بلنـد و                  ناممكن است، و براي آموزش     هاي آيـين محمـ
اين مطلـب نيـاز باشـد نـه از           باشد و چه بسا در غرب به نوپردازي در         مي گرايشي رسا 

  .انديشي در شناخت صرف نوپردازي بلكه تنها براي ژرفروي عشق به 
كتاب حاضر و آن چه به زودي در پي آن خواهد           : پس از يادكرد سخن باال بايد گفت      

كنـد   مـي م را به ما ارائـه  در نتيجه لب دين اسال. نه پژوهشي فلسفي  ميآمد كتابي است عل 
ه نامسلمان، با ايمـان      چه مسلمان باشد چ    –و تاريخ نگار    . يعني وحي، ايمان و رستاخيز را     

 راه و روش درست او همين است و بس، يعني بايد كه ارائـه دهنـده را                  –ايمان   باشد يا بي  
  .نگشايي از آن بكوشد نه بيشتر از آ ئه شده به شمار آورده و براي گرهعين ارا

 وحي با ديدي فلسفي بينديشم و آن را جدالي          ةمن در گذشته كوشيده بودم كه دربار      
   ي كه خدايي دروني است بـا خـداي بيرونـي در فراسـوي ايـن                دميان ژرفاي ضمير محم

  .جهان به شمار آورم
خواهم بر آن پافشاري كنم اين است كه پيامبر برخالف بيشتر            ميآن چه در اين جا      
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 همتا و يگانـه داشـت، زيـرا خـطّ       ر تبلور بخشيدن به اسالم نقشي بي      ي د انگذاران دين يبن
ها، آشكار و فرمايشي و گـسترده اسـت و           در باورها و اصول عقايد ديني و عبادت       قرآن  

هاي ديگر با گذشت      طبيعي باشد كه اسالم همچون آيين      اگر. ن ناممكن آدست بردن در    
، كالم سپس تصوف آن گاه بازگشت        در فقه، حديث    تنها روزگار دگرگوني پذيرد، پس   

هـر   ميمـداري در هنگـا    خالفـت ت باشد كه اسالمِ   يابد، و اگر درس    ميبه اصول، تدوين    
هاي خود را  مدن شاخه شاخه شده و اسالم ريشهتصور و پنداري را پديدار ساخت كه ت 

ادي اسـت   از خطّ قرآنـي همچنـان در آن چـه بنيـ           در تمدنّهاي دوردست فروبرده بود، ب     
  .استوار بر جاي ماند

اگر ما به روش مقايسه، آيين مسيحيت، زردشـتي و بـودايي را در نظـر بگيـريم در                   
ذاري بـوده كـه     گـ   و ارمغان تاريخي از سوي آن بنيـان       حقيقت خواهيم ديد كه بازدهي      

چـه  .  پنهان شـده اسـت   بزرگي با گذشت روزگار در پس آيين بنيان يافته  ةخود تا انداز  
ها كه بـراي     چه بسيار گردهمايي  . فرياد برآورد ها   ي كه مسيحيت با آن    هاي بسيار انديشه 

هـاي   ها كه در سـده      چه بسيار بدعت   . پا گرديد  آيين بر نگهداري از اصول معتقدات آن      
هـا    گردهمايي.  همين چيزها نيز براي آيين بودايي رخ داد        .نخستين ميالدي پديدار گشت   

در آيـين   . باورهـا و عقايـد آن پيـدا آمـد          در هـا   پيرامون اين آيين برپا شد و دگرگـوني       
» ديـوان «پارسيان به خدايان ديـرين  .  براي پيروانش از دين برگشتگي پيش آمد      ،زردشت

: ساكليـرو «اعتقاد به آتش پـاكي بخـش و         . برگشتند و از يكتاپرستي روي گردان شدند      
بودا ماندگار  را در آتشكده نمايان ساختند، ليكن مرجعيت نيز براي          » ة روحانيت عجام
 لـب  ةباشد زيرا او هم  ميا مسيح اين انسان خداگونه برتر از يك مرجعيت ساده           ام. شد

 همة اين رويدادها از روي غفلـت بـراي دگرگـوني در اسـالم و                .و مغز مسيحيت است   
هايي كه گاه    ها و بدعت   شود، فرقه  ميها آشكار    ها و بدعت   شاخه شاخه شدنش به فرقه    

هاست، نگرشي ويـژه دارد و        اين گرايش  ةهاي مقدسي كه ويژ    حتّي كتاب و   قرآن   گاه به 
  .اين امري طبيعي است

ت را                     ت و اسـالم نهايـت اهميـدرگيري و كشمكش دولت و ديـن در آيـين مـسيحي
 گرايشي به سياسـت و فرمـانروايي        ،داشت با اين كه لب اسالم همان دين است و پيامبر          

 ميهاي تمـدن اسـال     ستون مهره   اين  هر چيزي است و    ت بنيان و نبو  قرآن   وحي،. نداشت
 بر گـسترة    ،در حقيقت اسالم پيشين با مسيحيت     . در گذر روزگار تاريخي بر جاي ماند       
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، هـيچ تبليغـي    نداشـت بلكـه اسـالم بـي         ميچـش   هم  ميپيشرفت آن آيين جز روزگار ك     
داشـتند همچـون    هاي گونـاگون     ي پراكند كه آيين   يها يكتاپرستي محمدي را در سرزمين    

اين اواخر نيز در افريقا و       هاي مغرب و در    ارودان، شمال هند و ژرفاي سرزمين     ايران، فر 
  .اسالم در اين سرزمين اخير با آيين هند و بودايي برخورد پيدا كرد. مالزي

آيين بودا در چين، ژاپن و جنوب آسيا گسترش يافت ليكن جز در مواردي اندك با                
هـا   ه پيـروزي بـود و گـاهي گرفتـار لـرزش            نكرد و گاهي گوا    دولت وقت ارتباط پيدا   

اين آيين در چين به انگيزة پايداري امپراطور در برابر آن، تقريباً پايان پـذيرفت               . شد مي
ي همانند اين رويداد نيز درروزگاري ديرتر بـرا       . و همين كار براي نابودي آن بسنده بود       

  . آيين بودا در ژاپن پيش آمد
 بـر خـالف     –استوار و نيرومند قـرآن، و بـه شـمار آوردن همـة آن               گمان ساخت    بي
 بـه منزلـة كتـابي فرسـتاده شـده از سـوي خـدا، و كوشـش         –آسـماني ديگـر   هـاي    كتاب

نگهدارندگان آن از هر گونه آميختگي، و پايداري پيامبر در زندگاني خـود بـر حقيقـت                 
  گونـه كـه گـستردگي       نيروي دروني بزرگي بخشيد به همـان       موحي، همه و همه به اسال     

 آن  ايو معنايي كلّي بـر      بزرگ يها نيز، اثربخشي   بر قانون و اخالق و حتّي بر تناقض       قرآن  
را وادار هـا   بـزرگ اسـت كـه آن   هـاي   موجود در همـة ديـن  هاي  باور آورد، زيرا تناقض  

هـا بـه انـدازة نيازهـا و            و توده   مردم سازد تا هر گونه پرسشي را پاسخ دهند و به همة           مي
  .هايشان، با آغوشي باز روي آورند ها در خردها و خواسته هايشان و با همة تناقض ديشهان

آيين مسيح و اسالم نقـش بزرگـي در جوامـع بـشري بـازي كردنـد و همچنـان بـازي                      
دهد كـه بـه آن حقيقـت دوسـت           ميكنند؛ ليكن مؤمن راستين به اين نقش چندان بها ن          مي

به ويژه  ) شناسي دهپدي(نگار بر نمودها و برفنومنولژي      و تاريخ   . داشتني دريافت شده از دين    
ورزد زيرا ايـن نمودهـا سرچـشمة هـر چيـزي             ميييني درنگ   آگذاري هر     بنيان ةدر لحظ 

هايي است كه با آن برخورد كرده است و اين            بعداً پيش آمده و سرآغاز دشواري      است كه 
چـه بـراي    (ر هر دو حالت     يروزي دين د   پ تواند گزيرناپذير باشد و    ميرويكردي است كه    

. به ياري دولت به دسـت آمـده اسـت         ) چه براي دريافت حقيقت    آفرينش نقشي بزرگ و   
. است ميبزرگ مرد هاي    مقصود از پيروزي، استواري و پايداري هر چه بيشتر دين در توده           

زيرا در آغاز كار براي هر يك از دو آيين مسيح و اسالم پيـروان و همچنـين برجـستگي                    
براي آيين مسيح تودة بزرگي از پيروان گرد آمدند و براي           . در محتوا پيدا آمده بود    اي   ويژه
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گمان اسالم حتّي بدون تشكيل دولت شايستگي        بي. اسالم نيز همين امر در مدينه پيش آمد       
  .آن را داشت كه مردمان بسياري را به سوي خود جذب كند

ايي گـشوده بـر روي همـة    هـ   بـود نيرومنـد و اسـتوار بـا دروازه      دولت روم، دولتـي   
اين دولت به سبب پيشينگي و گستردگي و ميـراث سياسـي            . ها ها و ملّت    ها، آيين  فلسفه

ويختن به بارگاه امپراطور ناگزير بود اگر چه امپراطور از راه دادگـري             آخود از دست    
داخلـي، آن دولـت را از درون   هـاي   و تنـاقض هـا   ليكن درگيري. رگشته باشد بو درستي   
دانيده بود درست برخالف امپراطـوري چـين كـه ملّتـي يـك پارچـه و بـر                   سست گر 

  .فلسفي كنفوسيوس در فرمانروايي و اخالق تكيه داشتهاي  پايه
از همين روي دولت روم به همراهي قسطنطين دريافت كه براي نجـات خـود، ناچـار       

هـا    پيكر اسقف  بپذيرد و بر كليساي نوبنياد و       مي ديني رس  ةاست آيين مسيحيت را به مانند     
 دينـي دخالـت     هـاي نقش امپراطور با اين كار نيرو گرفت و در بسياري از كار           . تكيه كند 

در نتيجه پذيرفتن مسيحيت در آن روزگار براي يك دولت فراينـدي نجـات بخـش                . كرد
در پـس همـة ايـن    . راه يافـت  خاوري نيزهاي  بود با آگاهي از اين كه آن آيين به سرزمين        

 ةبرانـدازي فلـسف   : آمـد كـرد همچـون      ايي منفي و مهم نيز در اينجا پيش       ه هرويدادها، جنب 
گرايي يوناني، خردورزي يوناني و احساس وابستگي به نژادي برگزيـده بـراي     دانشيوياني،  

 همبـستگي و     ايجـاد  دست يافتن به تمدن و فرهنـگ و آن چـه الزمـة آنهاسـت هماننـد                
ترين فرد براي پرورش افكـار عاليـه يعنـي           ين برترين تا پاي   درترك و آراسته    مسوؤليتي مش 

بـراي  ها    اسقف  .(Paideia) پرورش قواي بدني و فكري براي ايجاد افكار روشن در شخص          
نشان دادند تـا بتواننـد زمينـة        ها    گرايانه از خود كوشش     تمدن  ميدان اين بازيِ   رر آمدن د  د

وري را به سوي خـود      طا امپر ةدين خود را گسترش بخشند و نگرش مهرورزانه و دلسوزان         
    ن برتر، كم      و ت در ميدان فرهنگ   باز كشند ليكن در درازمدهـا    وردنـد و كوتـاهي    آ تمد

اي كه گرايش به مسيحيت در كشور روم به آنجا انجاميد كه در برابـر                ورزيدند به گونه  
پيروانـي كـه همچنـان در    آن نـشان دادنـد،    ها    گيري سختها    ديرين و پيروان آن   هاي    آيين
اي دينـي و يگانـه در سرتاسـر روم،           بند مانده بودند و بـراي انديـشه        يپا  كهن خود  ها  ينآي

  .ديدند و از اين رهگذر تنها اندوه و افسوس بر دل آنان چيرگي يافته بود ميضرورتي ن
دي در برهه    امت در خاور زمين و آيين            ا اسالم محماي از روزگار فرارسيد كه مسيحي

 اسـالم نيـز پيـروزي       .و با پشتيباني دولت گسترش پيـدا كـرده بـود          ايران، هر د   مزدكي در 
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آن روزگـار و    هـاي     العرب از سوي ابر دولـت       جزيره فوري خود را مديون بر كناره نهادن      
 پيدايش گروهي مسلّح به عنوان هـستة      عدم حضور گريزناپذير دولتي سركوبگر وليكن در        

ـ         .  بـود  ؛اولية يك دولـت    وماسـي،  ل ديپ  گونـة  هـايش از   ستهبنـابراين سياسـت بـا همـة واب
هايي است كه براي اسالم در سرتاسـر         فرمانروايي، جنگ و صلح همه و همه همان چيزي        

همين ابزار اين جهاني بود كـه بـر جـاي خـود              حجاز پيروزي و پذيرش به دست آورد و       
رگـشتگي آن كـساني كـه       ب  ز در روند فرونشاندن آتش از دين      ماند و پس از پيروزي دين ني      

هـاي    هنگام سرگرفتن كشورگشايي  خواستند به آيين نياكان خود بازگردند و همچنين به           مي
شد و در پايان، ده سال پس از درگذشت محمد، دولت  امپراطوري              ميمسلمانان به كار گرفته     

 اسالم برخالف مسيحيت در زيـر چتـر دولتـي           ليكن. به دست ياران عرب مسلمان وي افتاد      
ان نشد تا آن دولت را بزرگ و شكوهمند نشان دهـد بلكـه اسـالم          استوار و كهن سال پنه    

ان وي باشـد و بـا هـستي خـود آن را در              بآن دولت نگه  آن آييني است كه دولت آفريد تا        
  .گذر چهارده سده گسترش بخشد

آيد، اما سرشـت نهـان و نهـاد پـاك         ميبزرگ راست در    هاي     آيين ةاين نگرش بر هم   
 هيچ سرشت و نهاني نيست، بـراي ايـن كـه سرشـت              ةه مانند پيامبر در همة اجزاء خود ب     

دم به او   آپيامبر تكيه بر يك واقعيت تاريخي دراز و ديرنده زده كه از ابراهيم و حتّي از                 
آن واقعيت تاريخي، وحي است كه پيوسـتگي ديرينـه بـا تـاريخ روح دارد و                . رسيده است 

ه سده ميان ابراهيم و موسي و بيش        تاريخي است كه چهارد   . هيچ تاريخي همانند آن نيست    
ـ        يكتاپرسـتي و  ةد بـر گـستر  از ده سده ميان موسي و عيسي و شش سده ميان عيسي و محم 

آيين توحيدي و بر پاية تقليد پيامبران پسين از پيشين، روان گـشته اسـت و اكنـون چنـان            
نگـام آن  كنـد و ه  مـي به ضرورت بعثتي نوين و پيامبري نـوآيين اشـاره      قرآن   نمايد كه  مي

زيـرا روح همـواره     . فرارسيده كه خورشيد محمد در اين روزگار بر آسمان نبوت سـرزند           
ـ   در جستجوي گداري گسترده و تكيه گاهي در زمان گذشته اس           د بـر آن تكيـه      ت تا بتوان

  .هاي بزرگ است ي بگذرد و اين وضع و حال همة سنّتار به آساندن گآكند و از 
ا      آيين يكتاپرستي، فلسفه، حكم    ت نيـست بلكـه هـستة بنيـادي آن          ت، هنـر يـا ادبيـ

زيرا پيامبري كـه    . آوري بلكه با وحي و تجلّي      سازي خدا است آن هم نه با برهان        روشن
كنـد و    ميفرستادة خدا است تصديق و تأييد تجربة خود را در پيوند با خدا درخواست               

ن و چـرا صـادر   چـو  آن تصديق، فرمان قطعي و دسـتور بـي  اين تجربه است كه به ياري    
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پس ايمان پيوستگي يا وابـستگي بـه رؤيـايي ايـن جهـاني نيـست بلكـه ايمـان            . نمايد مي
در نتيجـه ايمـان،     . يابـد  مي پيوند   اي  ضرورتي كامل است كه با هر ضمير و با هر هستي          

باشد  ميپذير ن  رسيدن به آن با برهان عقلي امكان       بسيار نيرومند است كه      اي  گاهيآخود
حضوري الهي و وجود خداوندي نيازمند است كه آن خـدا بـه ماننـدة                بلكه به وحي و   

براي روز رستاخيز باشد و       ميهايش و همچون حاك    مرجعي در زندگي و آرزوها و رنج      
  .بديهي است كه اين امر مستلزم تصديق پيامبر بلكه كوشش براي مقدس دانستن او است

سـت وي، تـشويق ضـمني او بـه          بـه د    مياگر قرآن، محمد و بنيانگذاري دولت اسال      
آن هـاي     كشورگشايي و در نتيجه برپاسازي امپراطوري و درآمدن در سياست و گرايش           

و جـز   . آمـد  مـي پيدا ن ها    و فرقه ها    گمان اين گرايش   مپراطوري در بازي سياسي نبود، بي     ا
ه             چه بي  – اين نيست كه در آخرين دور نيز       واسـطه و چـه بـا واسـطة عقايـد اماميـ – 

  .و شخص محمد خواهد ماند قرآن برايبرتري 
 -يـابي بـه روشـي عقلـي        ايم هم بر شناخت و هم بـر دسـت          ما در اين كتاب كوشيده    

از اهـل سـيرت، تـاريخ و         – تكيه كنيم كه همانند آن را نـزد مـسلمانان پيـشين             ميتفه
يابيم و از آن برتر اين كـه خاورشناسـان           ميو همچنين نزد مسلمانان معاصر ن      – حديث

آنـان در  هـاي   اند و پژوهش   يز با همة آگاهي گستردة خود سخني در اين ميدان نياورده          ن
، از همـين    نمايـد  مـي مايه   مردان انديشه و تاريخ در غرب، كم      ابرهاي    مقايسه با پژوهش  

نـان  ايم نه در زمينة اسـالم زيـرا آ         ديگر تكيه كرده  هاي     ما بر روش آنان در زمينه      روي
  .اند وشيدهدربارة اسالم خيلي كم ك

ديگر به روش مقايسه و تطبيق اميـد دارم         هاي    ها و آيين   به هر حال از شناساندن تمدن     
كه مردم عرب و مسلمان سر از الك خود بيرون آورند و از تنگي افق فكري خويش بـه                   

  .اين اميد بود كه مرا به نگارش اين كتاب به زبان عربي وادار كرد. يندآدر
كش كـنم   سعود در مغرب پيـش     ك عبدالعزيز آل   را به بنياد مل    در پايان بايد سپاس خود    

ن را منتشر سـازم   آكه مرا براي سخنراني پيرامون اين موضوع ياري داد و از من خواست تا               
بزرگ درآمد كه ليكن آن سخنراني به صورت كتابي بلكه به گونة نخستين بخش از تأليفي             

   .حمل كرده بودميك دهه از روزگار آن را در خرد، دل و جان خود 
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 –ت پيام قرآني و پيوند خـدا بـا پيـامبرش            آمده است تا ماهي    قرآن   بارها در » وحي«واژه  
 از. هايي را كه پيش از محمد به پيامبران ديگر فرستاده شده، توصيف كند              و الهام  –محمد  
دروني يعني همچون تـأثيري      مييامبران به گونة پيا   آيد كه وحي الهي بر پ      مي چنين بر قرآن  

  .گردد، آن هم نه در هوشياري كامل ميرواني جاري 
 و  دربارة پيامبر اسالم نيز روشن است كه آن چه تـالوت كـرد و بـا آن مـردم خـود                    

نـسبتاً   قـرآن     وحي در  ةواژ). 4النّجم،  (»ر وحي فرستاده شده   گنبود م  «جهانيان را مژده داد   
 قـرآن  بنياني ديگري كـه هاي  و مفهومها   است و ما ناگزيريم كه آن را از واژه       بسيار آمده 

 وحـي  ةزيـرا واژ . است، جدا سـازيم » تنزيل« ةواژها   آويزد و سرآمد آن    ميدست  ها    به آن 
 تنزيل به فضاي اين جهـاني از فـراز تـا            ةن كه واژ  آآيد و حال     ميدر فضاي اين جهاني در ن     

و » حكمـت «،  »كتـاب «همچـون    قـرآن    ديگـر هاي    تنها هدف واژه  اما  . اشاره دارد » فرود«
 يكتاپرسـتي  يـا بـا مردمـان كنـوني و             ةرا در پيوندش با گذشـت      قرآن   اين است كه  » ذكر«

  .آينده، توصيف نمايند
ـ        » قرآن«مفهوم   ت برخوردار اسـت، اما تفـسير آن بـسي دشـوار        خود از بيشترين اهمي

كتـاب  «بـا واژة   قـرآن  ه شما را به بيـان تفـاوت واژة      گاياز اين رو من در اين جا      . نمايد مي
س گن«يا  » سمقدارشهاي مقد «Biolos ،         هـاي    نگـارش «معطوف گردانيـدم و مقـصودم از

هايي است كه ميراث يهـود و مـسيحيت را در بـردارد و بـه                 ها و نوشته   آن كتاب » مقدس
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ـ  كه ميهنگا. كند مياشاره  ها    نگاشته شده در كتاب   هاي    انديشه دربـارة خـود اشـاره      رآن   ق
به رغم شـفاهي     قرآن   شدني، بدين معني است كه    » تالوت«دارد به اين كه شفاهي است و        

ي پايـان يافتـه، اگـر       يبودنش كتاب است اما نه به شكل مكتوب و يا حتّي نه به شكل وح              
مـر  اين ا . خواند مي يعني دفتري نوشته شده      écritureكتاب   خود را تقريباً از آغاز     قرآن   چه

آيد كه مفهوم كتاب در زبان عربي كهن هم بـه معنـي نوشـتن اسـت و هـم                     مياز آنجا بر    
  : معاويه آمده استةنوشته، همچنان كه در حديثي دربار

  پـس خـواه    .»تن و دانـش حـساب يـاد ده        شخدايا او را نو   : ساَبُه الکتاَب و الح   ُهمَّ َعلِّمْ اللَّ«
باشـد و   »  دسـت نخـورده    ئيگـو الكهن  :  Archétype آركي تايپي «سخني جاويدان و    قرآن  

  .به مانند همة آن به شمار آيد، به تماميش، كتاب است قرآن خواه هر جزوي از اجزاء
همانند همة معاني و واژگـان ايـن عـالم         قرآن   .ن نتيجة وحي و مضمون وحي است      آقر

اي  شـود و نـسخه     مياست كه در فضايي جهاني درآمده و با ادراك حسي و ذهني دريافت              
ا خـود   ام  مياي است كال   اصلي الهي، و البته اين مسأله     » كهن الگوي : آركي تايپ «است از   

ت                       وحي نيست زيرا وحي فرآيندي است كه با آن تبليـغ از سـوي خـدا بـه پيـامبر تماميـ
كنـد، كمـال     مـي ن زنـدگي    آاي كه پيـامبر بـا        يابد و همچنين با وحي آن تجربة يگانه        مي
ن نيست كه كنه وحـي را بـا عقـل روشـن سـازيم زيـرا آن كـاري                    كوشش ما اي  . پذيرد مي

خواهيم يك نظرية فلسفي پيرامون وحي در اسالم بياوريم چه           ميهمچنين ن . ناشدني است 
اي  خواهيم كوشـش خـود را بـه مقايـسه          مي )1(.ايم اين كار را نيز در جاي ديگر انجام داده        

  .متوجه سازيمها  پديدهتاريخي بر پاية نصوص و بر بنيان تطبيق و مقايسة 
خواهد اوضاع بيروني و احوال ظاهري نزول وحي را معرّفي كنـد             مياين جا ن   تاريخ در 

 قـرآن  خواهـد از  مـي سـيرت و تـاريخ آمـده اسـت،  بلكـه           هـاي     بدان سان كه در كتـاب     
 نهادينـه بـه   اي كنـد، بررسـي   ميكه تجربة وحي را نزد پيامبر يادآوري و توصيف           ميهنگا

ـ            قرآن   .عمل آورد  ت وحـي و    خود منبعي تاريخي، قابل اعتماد و درست است زيرا به ماهي
به اوضاع و احوالي كه پيرامون آن را در آغـاز و در رونـد فرارسـيدنش فراگرفتـه بـود،                     

بـسيار و بـسيار      قـرآن    .گردد ميوردن جزئيات تهي اين جهاني داخل ن      آكند و به     مياشاره  
گيرد، در نتيجه بيشتر از هر چيزي به نـشان        مي در پيش    اي را  روش استداللي  و قانع كننده     

پيوندي كـه    .ورزد ميدادن راستي و درستي گفتار خود و به پيوند خدا با پيامبرش، اهتمام              
كه به صـورت تبليـغ از سـوي خـدا بـه پيـامبر                مييابد آن هم در هنگا     ميدر وحي تبلور    
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اين پيوند، مقدس است زيرا خـدا       . گيرد ميرسد و ساخت امر، نهي و آموزش  به خود            مي
» قدسـي « ميپاي بست آن است و هر چيزي كه با ذات الهي در تماس باشد، در فرهنگ سا    

 ة در اين صورت ضـروري اسـت ميـان واژ          )2(.آيد، و هيچگاه غير از اين نيست       ميبه شمار   
هـاي     و همچنين ميان آن چه از سوي خـدا آمـده  بـا واژه               – كه همان خداست     –مقدس  

 حلّ و حالل منافات دارد، فـرق بگـذاريم زيـرا              با رم، حرام، محرّم كه در قاموس كهن      ح
من براي دست يافتن به فرقهـاي ديگـر واژة   . كهن و غالباً آسماني است   ميواژة مقدس مفهو  

اروپـايي  هـاي    مقدس و مفاهيم درست آن بر زبان التين تكيه كرده بودم كه ديدم در زبان              
 )Sacrées«)3«مقـدس را مـثالً بـا صـفت     هاي   آنان كتاب . راه يافته است  نوين اشتباه بزرگي    

كنند و حـال آن كـه از ديربـاز         مييعني آن چه در معناي اصلي خود حرام است، توصيف           
كتاب مقـدس، وصـف    : Saintes Ecrituresتاكنون كتاب عهد قديم و عهد جديد با صفت 

  .شده است و اين صفت درست است نه آن
 مـسلمان و    –كتـابي اسـت مقـدس بـه معنـي دقيـق كلمـه، خـواه انـسان                   ن   قـرآ  باري

  به الوهيت آن ايمان داشته باشد و خواه ايمان نداشته باشد، او بـه هـر حـال   –غيرمسلمان  
مقدس و متّكي بر پيوندش     هاي    آورد كه در سلسلة كتاب     ميرا ميراثي ديني به شمار      قرآن  

اگر چه مفهوم كتاب مقـدس از مفهـوم كتـابي كـه             آيد،   مي در   – يعني بر وحي     –با خدا   
همانند آيين بودا به طـور كلّـي از         ها    تر است زيرا برخي از آيين       گسترده révéléوحي شده   

  . جويند ميانديشيدن دربارة خدا دوري 
تنهـا كتـابي     قـرآن    يابيم كه  ميمقدس مقايسه كنيم در     هاي    را با ديگر كتاب    قرآن   اگر

شمارند كه يكسره در شـكل       مي آيين اسالم، آن را همچون سخني        است كه هم خود و هم     
و محتوا از خدا يعني از ذات پاك و واالي الهي برخاسته اسـت، و مـا ايـن ويژگـي را در                   

به تورات و انجيل به گونة دو كتاب فرو فرسـتاده از سـوي              قرآن   .يابيم ميديگر ن هاي    آيين
 باشـند؟ نـص   مـي  قرآن ا در شكل خود آيا همانند  دانيم اين كتابه   مينگرد، ليكن ما ن    ميخدا  

است و هر دو آنها با هم نيز        » كتاب«سازد كه هر يك از تورات و انجيل          ميروشن  قرآن  
هـا    نيـز بـه آن     قـرآن    آسماني كه هاي    و سخن خداست و همچنين مجموعة كتاب      » كتاب«

 و جداگانـه    خـود بـه تنهـايي      قـرآن    است ، و همچنـين    » كتاب  «پيوندد روي هم رفته      مي
  )4(.بر آنهاست) حافظ(مهيمن است با اين برتري كه پس از آن دوكتاب آمده و» كتاب«

آورد و در اين باره با سنّت يهـودي بـه            ميقرآن، تورات را كتاب مقدس يهود به شمار         
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 تلمـودي يهـود     د و همچنين در آن نگرش آسـماني و        ويژه پس از اسارت آنان اشتراك دار      
بخـشد، بـا ديـن يهـود         مـي از كتاب عهد قديم جايگاهي ويـژه و واال          به بخش تورات     كه

  . استla loiمشترك است زيرا اين بخش دربردارندة شريعت يهود 
ت خود نيـز بـاور ندارنـد         يهودي و بيشتر از آن آيين مسيحي       ناگفته نماند كه اين سنّت    

رمـان، دسـتورات     سخن خدا باشد زيرا درآن، ده ف        به واژه  كه كتاب مقدس يكسره و واژه     
پيامبراني كه با نام خـدا و از جانـب           خدا به موسي و پيامبرانِ پس از وي و وحي خدا به             

 در حـالي    –شود، همچنان كه در اناجيل نيز سخناني از مسيح           مياند، ديده    خدا سخن گفته  
. است» خطبة جبل «يابيم كه مشهورترين آنها      ميهايي از او      و خطبه  –كه خدا گونه شده     

هاي پنجگانـه،  سـفر : اب عبري مقدس نيز پاره هايي از تورات را در بـردارد  همچـون           كت
 كه معنايي درست    –ها    ودي آن همعني ي   قاضيان، پادشاهان و پيامبران با     ةچندين بخش ويژ  

ـ     . و سرودها ها     و حكمت  – و دقيق است   ابي اسـت تـدوين يافتـه،       كتاب عبري مقـدس، كت
ل هزار سال پس از نگارش و پيرايش بـر جـاي مانـده              بندي شده كه در طو     حجيم و بخش  

است، مانند آن جا كه خدا با ضمير         قرآن    اين كتاب در شكل خود بسيار كم همانند        .است
از متكلّم به     ميورد، يا آن جايي كه نا     آ ميگويد و به پيامبر و مؤمنان روي         ميفاعلي سخن   

  .باشد ميآيد ليكن روشن است كه گوينده خود خدا  ميميان ن
هـايي نـاچيز اسـت، چـون         ن اسلوب دست نخورده با جابه جايي      هما قرآن   اسلوب در 
 توحيدي كه براي مردمـاني      –ما در كنار توحيد     ).  سال 20( كوتاه بود  قرآن   روزگار نزول 

 –باشد   مينكر خدايند، چه مشرك باشند و چه اهل كتاب، تأكيدي بر وجود خدا ن             مكه  
يكسره وحي است و     قرآن   يابيم كه  ميبه اين نكته در      ميضرورت اعتراف را در آيين اسال     

ديـن پيـشين    كـه كارهـا در دو     ميبا رسالت محمد پيوندي تنگاتنگ دارد آن هم در هنگا         
زيرا در آن روزگار بزرگداشت تـورات بـه خـودي خـود     . گيرد ميصورتي ديگر به خود   

روزگار رو به فزوني نهـاده      نزد يهود بيش از پيش مورد تأييد قرار گرفته بود و با گذشت              
، )دودمـان شناسـي   (الژي  ولي در سرتاسر كتاب مقدس انبوهي از عناصر تاريخي، جنيـ          . بود

داب مذهبي، با گستردگي و دقّتي هر چـه تمـامتر، فـراهم آمـده               آ، نبوي و    ميكَحِقانوني،  
ن آاني كـه در قداسـت       يرفـت، مـسيح    مي و از سوي مسيحيان كتابي بنيادي به شمار          )5(بود

كتاب بر اين باورند كه نگارندگان آن با گذشت روزگاران براي رسيدن به راه راسـت و                 
قـدس مـستقيماً سـخن خـدا نيـست و      درست، از خدا الهام گرفته اند، ليكن همة كتـاب م   
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 كه كتاب مقـدس از خـدا الهـام    -فهوم را  اين م  خود  اسالم  بگوييم تر آن است كه    درست
  .كرده است  استنباط–پذيرفته

ر و همچنـين در     سه گانة هماننـد يكـديگ     هاي    در روايت : دربارة انجيل نيز بايد گفت    
 از تولّد تا دعوتش بـه       –يابيم كه با سرگذشت عيسي       مين چيزهايي   روايت كامل چهارم آ   

 هماننـدي دارد و     –آيين مسيحيت، تا رفتن بر صليب و تا بازگشت و صعودش به آسـمان               
ترين آنها داسـتان شـام آخـر        ممهآيد كه از   ميهايي از مسيح در      نيز گفته ها    در البه الي آن   

Lacéne                همـة   )6(.باشـد  مـي  و يا پيام اوست بر سركوه كه فشردة آراء ديني و اخالقـي وي 
پيامبر و برخي سخنان بنيـادي        مياي به منش و سيرت گرا       تا اندازه  يين مسلمانان آاينها در   
اي فشرده، رسا و توانمند بـراي        ههمة آنها به گون    او همانندي دارد كه      ةالوداعحجو خطبة   

هايي از مـسيح يـاد شـده         همچنين در انجيل معجزه   . دعوت به آيين محمدي در دست است      
ـ  تجسيداست، ليكن هيچ سخني از جانب خود مسيح كه گواه بر           ت وي باشـد در   يـا الوهي

  .مبهم است ميمفهو» ابن«ا مفهوم شود، و ام ميآن يافت ن
 هنـدي   –ه خود را به سرزمين متمدن ديگري كه تحـت تـأثير سـنّت ايرانـي                 اگر نگا 

بينانه به خراسان برگـردانيم،      ين يعني ايران، و با نگرشي باريك      است، و به قلب آن سرزم     
م .ن جا بنيانگذاري بزرگ براي دينـي توحيـدي بـه نـام زردشـت در قـرن هـشتم ق                    آدر  

او در محيطـي اجتمـاعي كـه        .  از مردم بود   بزرگيهاي    زردشت پيامبر توده  . خواهيم يافت 
 كهن سالي   آن ساميانِ . افراشتنشين مغاير بود، قد بر      با محيط اجتماعي ساميان بيابان     كامالً

حي ما به دعـوت زردشـت كـه اصـال    . كه در ژرفاي روزگار باستاني خود فرو رفته بودند    
 و اروپـايي پديـد آورد        هندي پيش از مهاجرت قوم هند      –اي در آيين باستاني ايراني       ريشه

همة آنچه از كتاب زردشت     . نهيم ميدهيم كه به كتاب مقدس وي ارج         ميچندان اهميت ن  
گرفتـه و بـا آنهـا        ميرا از خدايش اهورا مزدا الهام       ها    برجاي مانده شعرهايي است كه آن     

اي  ين پيوندي ويـژه دارد همـه بـه گونـه          اين شعرها كه با د    . كرده است  ميبراي خدا تبليغ    
ديده » اوستا« همچنان در كتاب مدون ايراني       »ها گاته« و استوار، با نام باستاني       فطري، شيوا 

راند و آن گـاه      ميآري زردشت اين چنين با زبان وحي پس از پيوند با خدا سخن              . شود مي
الهـي  هـاي     پذيرفت و پيوند او با خدا براي دريافـت پيـام           ميكه رسيدن وحي به او سستي       

  .ياد شده استها  برد و اين سخنان همه در گاته ميشد، شيدا و دردمند به سر  ميبريده 
بودا نيز در فضاي فرهنگي ديگري با حكمتي بزرگ و نگرشي ژرف به جهـان هـستي         
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ن چه براي بودا رخ داد، تجلّـي حقيقـت و            آ .و با ديدي ويژه به سعادت جاوداني، پيدا آمد        
 پـس از     و  تجلّي از خاستگاهي الهي نبود زيرا بـودا        آشكار شدن آن براي وي بود، ليكن اين       

وي بودائيان هيچ خدايي را باور ندارند بلكه همة كوشش بودا ايـن بـود كـه از مرزهـاي                    
 كـه همـان سـعادت جاويـدان         ، خاموشي شعلة حيات    يا نابودي: تناسخ بگذرد و به نيروانا    

دا با مفهوم وحي يا الهـام       در اين جا دشوار است كه از تجلّي حقيقت براي بو          . است، برسد 
تنها حقيقت براي بـودا     : ن سخن گفته شود، بلكه بايد گفت      آ ايراني   – ميالهي در معناي سا   

نيز از آن بـا واژة كـشف، تجلّـي و            مينمايان شد كه فرهنگ صوفي اسال      ميدر همان مفهو  
برند و از     ر مي را به كا   Révélationن واژة   آاروپائي نيز براي    هاي    كند و به زبان    ميفتح ياد   

اروپـايي از واژة وحـي      هـاي     در زبان واژة باال   . كنند  نمايان شدن، تعبير مي   : آن به انكشاف  
  .رساند ميتري را  د زيرا از واژه وحي معناي گستردهكاربرد بيشتري دار

از ديدگاه سنّت كهن اروپايي خدا از روزگاران ديرين براي بشر به طور قطـع و يقـين                  
 رسـتگار  – نـه تنهـا از راه كتـاب و پيـام           –گونـاگون   هاي     آنان را با راه    شود تا  مينمايان  
دهـد و صـاحبش بـه حقيقتـي          مـي ا از ديد دانش نوين، كشف در هر آيينـي رخ            ام. گرداند

ورد و ايـن پـرده از پـيش روي او           آ مـي متافيزيكي كه براي ديگـران در پـرده اسـت روي            
 كهـن و    كوچـكِ هاي   گذاران آيين   همة بنيان  كه براي بودا و براي    شود همچنان    ميبرداشته  

  .نوين برداشته شده است
  ت خدا در وجود مسيح نمايان شده  است و بنـابر آيـين كليـسا ايـن                  در آيين مسيحي

م س است كه كليسا آن را به گونة نظام و تركيبي از پيوند روح الهي با جـ                 تجسيدهمان  
 جا نقـش خـود را تنهـا در مـنعكس            انساني، بدعت نهاده است، در نتيجه نص انجيل اين        

 تجسيداي به    كند و هيچ اشاره    مياخالقي بازي   هاي    ساختن آيين تاريخي مسيح و آموزش     
در آيين بودايي نيز حقيقت براي بودا كه با كوشش خود براي رسيدن بـه نيروانـا                . ندارد

زنـدان  برخاست، نمايان شده، و بر بوديساتوا است كه از روش بودا پيـروي كنـد تـا از                   
كنـد و    ميليكن بوديساتوا خود را در راه بشريت قرباني         . تناسخ و رنج هستي رهايي يابد     

  .گردد مينجات بخش بشر 
اسالم چندين قرن پس از مسيحيت آمد و برپاخاست تا جهت و گـرايش را دگرگـون                 

 و اساس تأكيد كند زيرا بنابر آيـين كليـسا خـدا در مـسيح              ها    سازد و بر بازگشت به ريشه     
اي ميان انسان و خدا برپا        بنياني است كه با آن پيوند تازه       در اسالم  قرآن   يابد، اما  مي تجسيد
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اسـت او از هـيچ ويژگـي    » ميـرا : ميت«در آيين اسالم محمد نيز مانند همة مردم     . گردد مي
اي توان از كار انداختن مسير سنّت خـدا          با هيچ معجزه  . لهي برخوردار نيست  گونه و  ا   خدا

براي رهانيدن انسان از ننـگ هـر        .  ندارد –ني باز داشتن روال طبيعت را در اين جهان           يع –
 قرآن  خطايي ابتدايي، به او اختيار داده نشده است، ليكن خدا او را فرستاده تا از راه وحي و                 

 – قـرآن  –اسـت كـه وحـي  و محتـواي آن     ها  ين ويژگيادهنده باشد و با  رسان و بيم   مژده
 همچنـان كـه آشـكار       .كنـد  مـي اسي در اين مرحله از يكتاپرستي بـازي         نقشي بزرگ و اس   

تنهـا   قـرآن   و آن اين است كهساختيم قرآن اهميت و ارزش اصلي و واالي ديگري نيز دارد  
كتابي است كه از آغاز پيدايش يكسره از سوي خدا به پيامبرش وحي شده است و با همين                  

  .هر كتاب مقدسي فرق داردكتابي است مقدس كه با  قرآن ويژگي است كه
 قرآن اثـري الهـي   .تجسيدي براي خدا نيست اما كالم يا كلمة خدا است     قرآن   اگر چه 

گـاه كـه دعـوت بـه          مـسلمانان از آن   . است كه در راه اصالح انسانيت نگاشته شده اسـت         
 يا خلق و حدوث قرآن      – همانند قدم خدا     –اسالم پذيرفته شد و جدل پيرامون قدم قرآن         

 برخاست، به قرآن بسيار اهتمام ورزيدند، و برتر از آن اين كه             – بودن آن    ث محدني   يع –
معتزله شخصيت الهي را بسيار بزرگ شمردند و هراس ورزيدند از چيزي كه به تجـسيد                

اهل حديث  به انگيزة استواري اسالمشان در اين نكتـه           . و تشخيص مسيحي همانندي بيابد    
 همچون مصدري بزرگ شمردند تا به جايي كه قرآن را برابـر             كاوش نكردند اما قرآن را    

به هر حال، ايـن بحـران فكـري دربـارة قـرآن         . با خدا و حديث را برابر با پيامبر دانستند        
 به بزرگي پيدايش خود قرآن پيدا كرد آن هم در روزگاري كـه قـدرت اسـالم                  يگنجايش

  .گسترش يافته تا به جايي كه جهاني شده بود
تجلّي از يـك سـو ادراك و از         . آيد  چيزي است كه پس از تجلّي پيش مي       وحي همان   

 سپس خشنودي و قناعت است و وحي هم شكل لفـظ            ،سوي ديگر، كشف و رويدادي تازه     
 همچـون   –پـي    در هاي اروپايي از دو پديـدة پـي         زبان )7(.گيرد و هم شكل معنا      به خود مي  

 پـي آمـدن   در نگي پي ل آن كه ما چگو    كنند و حا    يناً با يك واژه ياد مي      ع –كشف و وحي    
َحی وَاَف... لَّی   ُثمَّ َدنا َفَتدَ  «: فرمايد ميآنجا كه   : بينيم  ها را در سورة النّجم آشكارا مي         پديده اين

اش آن چـه     پس وحي كرد بـه بنـده      ...  نزديك شد  پس نزديك آمد پس   : َحیوَاما   إَلی َعبِدهِ 
تر ميـان    ان كشف و وحي يا به گفتة شايسته       ياگر ضروري باشد كه از تمايز م      . »وحي كرد 

سخن به ميان آيد، از پژوهش همزمان دربـارة ايـن دو پديـده كـه                ) قرآن(ن  آوحي و متن    
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ميان آن دو نزديكي است چاره اي نداريم، ليكن بايد اقرار كنـيم بـه ايـن كـه كـشف در                       
شـود در    مـي شـكار   مسير زندگي پيامبر به مانند رخدادي براي آغاز و پيشرفتي استثنائي، آ           

 و اين مطلب همان چيزي است كـه         رسد مي خود فرا    ةحالي كه وحي با سامان و نظم ويژ       
و . آوريـم  مـي نشينيم و براي آن دليل و برهـان          مي پژوهش و بررسي      به نآما به زودي در     

ـ بديهي است كه همة اينها براي مسلمانان و براي مقدسات در فهم د             ا و بـراي تـاريخ      هـ   ني
  .برخورداراستن، هر يك به نسبت خود، از اهميت و ارزشي بزرگ و واال عموم جها
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باوري  و در برابر احـساسي كـه دور            تاريخي است كه در ميدان دين      ةانندتاريخ اديان به م   
دآوري زني در خور يـا    وندي كه با زندگي انسان خورده، و      آن تنيده و همچنين در مقابل پي      

و  ژرفـاي جامعـه     درگيـري و نفـوذ ديـن         گارش تاريخ واقعـي در پيـدايش، شـكل        ن. ندارد
از همين روي در    . ندك ميبازي    يمت آن نقش مه   عياي از شر   همچنين در ناديده گرفتن پاره    

 ما در زمينة روش تاريخ تطبيقي بـه انـدازة كوشـشمان در جهـت بررسـي                اين جا كوشش    
 مقصود ما از روش ظاهري آن روشي اسـت كـه          . گردد مينصر  با روش ظاهري، منح   قرآن  
  .نمايد ميخود را با آن براي قرائت و فهم، بي هيچ افزايش و كاهشي، عرضه قرآن 

از  قـرآن    .كنـد  ميراند و هويت خود را به خوبي بررسي          ميقرآن بسيار از خود سخن      
پرتوهـايي   قـرآن    .سازد مي نمايان    ما سان كه لحظة تجلّي را براي      گويد بدان  ميوحي سخن   

نگار تنها يك سند تـاريخي و بـراي مـؤمن            براي تاريخ  قرآن   .انگيزد مينيرومند و برنده بر   
   آن چيزي است كه واجب است بـه         قرآن   س از سوي حق نيست بلكه     تنها يك سخن مقد

  .اي اساسي و واقعي بدان گوش داده شود گونه
 و محمد   – خدا   – موجود حقِّ مشخّص     از اين جاست كه لحظة برپا شدن پيوند ميان          

 متافيزيكي و تاريخي خـود، پيـدا         ارزشي واال در ژرفاي    –ها     انساني همچون همة انسان    –
  .اين لحظه همان تجلّي است. كند مي

موسي، عيـسي، زردشـت، بـودا و        . ها در مسير انسان كمياب است       درحقيقت اين لحظه  
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اين تجليات بيشتر و برتر از آن       . نان آشكار شد  الئوتسه كساني هستند كه اين تجليات در آ       
اين تجليات در تاريخ موجـود اسـت        .  شمار آوريم   است كه آنها را رويدادهايي تاريخي به      

كند، خواه آن اشاره بـه سـوي          ليكن به فراسوي تاريخ و فراسوي اين جهان هستي اشاره مي          
بـه عقيـدة مـن      . مـشخّص ا نـامعين و ن    موجودي مشخّص يعني خدا باشد و خواه موجـودي        

عهـد  « بـا نـام      –تجلّـي –سست و نارسا اسـت كـه از ايـن پديـده             » كارل ياسپرس «نظرية  
اي معين از زمـان   زيرا نظرية وي اين پديده را در برهه. كند  در تاريخ توصيف مي   » محوري
ايـن نـام چيـزي جـز چـشم          . ماند  دارد و اين پديده در زندان فلسفة تاريخ باقي مي           نگه مي 

توان به چيزي دست      باشد و در سطح خود درست است، اما مي          ازي معين و محدود نمي    اند
آوران دينهاي بـزرگ يعنـي        تر و ژرفتر باشد، زيرا نو       يافت كه از اين نظرية نارسا گسترده      
انـد همـه در رونـد         كه كار آنان را به پايان رسـانيده         آن بنيانگذاران و همچنين آن كساني     

انـد و از   ر كلّي در جهان هستي از مصادر زايش انديشه و اخالق بـوده تكامل بشر يا به طو   
 كه تنهـا يـك عهـد  يـا يـك دوره              – تاريخي گرانسنگ و بسيار طوالني       جاست كه   اين

 از پس جاهاي تاريـك ناشـناخته و جهانهـاي غيـب، پـيش آمـده اسـت، لـيكن                –نيست  
هـا بخـشيدند بـي آنكـه از      نها، خرد و حواس خود را به آن جاها و جها بنيانگذاران دين 

آن كه در آن فرو افتنـد و ايـن همـان چيـزي               دست دهند، و به ديوانگي نزديك شدند بي       
وت          است كه فهمِ آن با عقل جديد و ابزار آن دشوار است همچنان كـه بـاز گردانيـدن نبـ

ه     . باشـد  مـي پذير ن  ز ايستادنش با آمدن محمد، امكان     كبري پس از با    وت كبـري عطيـ اي  نبـ
 ليكن شايد اين عطيه روزي ميراثـي تـاريخي          ، به استواري جهان نمايان هستي     داست خدادا 

اي خداداد خواهد شد هگردد ولي همين ميراث بار ديگر عطي.  
پوشي نمـاييم     چشم –شناسي    پديده –نشيني كنيم و ازراه خود       با اين وجود ما نبايد عقب     

ابن هـشام، تـاريخ طبـري،       اسحاق، سيرة   وگرنه چيزي را كه مصادر كهن همچون سيرة ابن          
اين منابع در . ايم  ما نيز تكرار كرده،ده اندسعد، صحيح بخاري و صحيح مسلم آور طبقات ابن

كننـد و نگـرش      ميتكيه   قرآن   رسند و بيشتر به خود     ميبه يك نقطه نظر     ها    بيشتر روايت 
اي كـه   العـاده  اي فـوق  به آغاز وحي و كاره  – يك سده و نيم پس از بعثت         –دانشمندان را   

سـنّت هـر    . گردانند ميپيرامون آن را فراگرفته و راه را براي وحي هموار ساخته است، بر              
 ارثي روايت شده و سينه به سينه نقل شده اسـت كـه در سـاخت و داسـتان                    ةديني به مانند  

ي، توانستيم چيزي از موس    ميشود و اگر چنين نبود ن      ميزندگي و اسطورة بنيانگذارش داخل      
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اي از حقيقت تاريخ    پس آيين و سنّت در هسته     .  شناسيمزردشت، بودا و كنفوسيوس حكيم ب     
تواند از آن هسته بيرون آيد همچنان كه ايـن كـار بـراي               ميشود و گاهي هم ن     مينگهداري  

اما دعوت پيامبر   . رود ميفرو  ها    آيد و روايت دربارة وي در جهاني از تناقض         ميمسيح پيش   
ي بتاشـ روشني بخش تاريخ باهاي   كه تابشگسترش يافت در ميان مردماني    - د محم -اسالم  

هاشم، خلفاي راشدين و     قريش، بني : اين مردمان .  شده بود  هر چه برتر بر سر آنان پرتوافكن      
اي زيسته بود كه روزگـار درازي او را تكـذيب كـرده              و پيامبر در جامعه   . بودند... ان  اموي

ت او را با آشكارسازي اوضاع و احوال بعثت و چگـونگي رخ دادِ              آمد تا رسال   قرآن   .بودند
 و از ايـن راه بـود كـه        . هايش تأكيـد نمايـد      تجلّي را با همة ويژگي     آن، تأييد كند و درستي    

را آراسته سـاخت     قرآن    كه اي   آن سيره  ماند،  خاستگاه و مصدر سيره و منش پيامبر باقي مي        
  .نيدو بر سخنان آن غالفي داستاني فرو پوشا

اي كـه در آن بعـد        برهه. اي متأخر از تاريخ به پيامبري برانگيخته شد        محمد در برهه  
جغرافيايي از آغاز نيمة هزارة نخست      هاي    ها، دينها و سرزمين    انسانيت در كشورها، تمدنّ   

 به سبب عوامل آب و هوايي از        العرب جزيرةاگر چه   . ، سامان يافته بود   پيش از ميالد مسيح   
 دور از سـادگي بيابـان نـشينان و          اي  ا قريشيان از سطح عقلـي     ام مدن عقب افتاده بود   قافلة ت 

 از  .در روزگار مسيح، برخوردار بودند    » الجليل«بسيار برتر از سطح فكري مردمان منطقة        
نمـود   مـي اين جاست كه دعوت به دين يكتاپرستي در اين چنين محيطي اجتمـاعي دشـوار                

 و نبـودن    يخويـشاوند هـاي     و طرفـداري    ميعـصبيت قـو   ليكن به سـبب وجـود آزادي و         
  .تشكيالت دولتي، امكان پذير بود

از روند زندگي پيامبر را ثبت كـرد         يمعناصر مه  قرآن   يابيم چرا  مياين جاست كه در     
 بازگردانيد كه مردمانش توحيد     اي  را در محيط اجتماعي     ميو بار ديگر سنّت توحيدي سا     

رزانـه و   سـازيِ خردو   با نشاني از قـانع     قرآن   يابيم كه براي چه    ميشناختند و باز در      ميرا ن 
العـادة دور از   ناخته شد و از آوردن كارهاي خـارق گرايانه ش  عقلمهري از رضايت بخشيِ  

العاده در نهاد خود ناممكن اسـت و ايمـان آوردن بـه              عقل پرهيز كرد زيرا كارهاي خارق     
پيامبران در گذشـته رخ     هاي    زيرا معجزه . باشد مينيز در چنين محيطي امكان پذير ن      ها    آن

هايي روي داده اسـت،       از پيامبران روايت شده كه معجزه      پس .شود ميداده و اكنون يافت ن    
پـس معجـزه    . ن گـشته اسـت    او در گذر تاريخ داستان معجزه به گونة يـك رويـداد، رو            

  .چيزي نيست مگر داستاني از معجزه
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مان دوري گـرفتن آن كتـاب اسـت از هـر عنـصر              در ه  قرآن   راستي و درستي تاريخي   
ـ    توانـست نـسبت دادن كـار خـارق         ميچگونه  . غيرعقالني دربارة شخص پيامبر    ه العـاده ب

و ذير باشد كـه مردمـانش در بـاالترين پايـة بـدگماني              پ پيامبر در محيطي اجتماعي امكان    
ة رويـدادهايي   بينيم  تأويل دربـار     ميبردند؟  به همين دليل است كه         ميورزي به سر     شك

 حـرا و داسـتان      ر  كه باوركردنشان دشوار است بعدها انجام پذيرفت، همچون رويداد غـا          
ه گزارش  ين بدان معني است كه رؤياي صادق       و ا  ) 8(. با رؤيا پيش آمد     يا اسرا كه در خواب   

گونه ساختگي و نمادپردازي، خواه آن       پيرايه و بي هيچ    ي بي  و حقيقت  دهنده است از رويداد   
دهـد رؤياهـايي     مـي گواهي   قرآن   .گار آينده زاد براي روزگار كنوني باشد و خواه رو       رويد

یـا  ؤَْرسـوَلُه الـرُّ  للـُه  ا َصـَدقَ  َلَقد«: فرمايد ميرا تأييد ها  آيد و خدا نيز آن     ميبراي پيامبر پيش    

سـپس  ) 27الفـتح،   (» اب را به رسولش به حق راست نمود       به راستي كه خدا آن خو     : ِبالَحقِّ
را با محك پـيش  ها  رساند و درستي آن مي را در روزگاران آينده به انجام        هاآن رؤيا خدا  

ـ  قرآن   شك نيست كه سيرة پيامبر رؤيا را براي خود از         . كند ميآمد نشان ضمانت     ه گرفت
هاي نزديـك    از نشانه : گويد ميسرايد و    ميباره براي ما داستان      است، آنجا كه سيره در اين     

لـيكن در ايـن     . »آيـد  ميه است كه به روشني سپيدة سحري پيش         ادقرؤياي ص «شدن بعثت   
  جا بايد ديد معني دقيق رؤيا چيست؟

معمولي، رؤيا همان چيـزي اسـت كـه بـراي خفتـه در خـواب روان                 هاي    در فرهنگ 
 جـاي   ردپـردازد و     مـي كند به تعريف آن ن     ميآن گاه كه از رؤيا ياد        قرآن   ليكن. گردد مي

كنـد و آن را در معنـي         مـي يـاد   ) 44يوسف،  (»آشفتههاي    خواب: مأَضغاث احال «ديگر از   
 در  – همان رؤياي يوسف     –از رؤيا    ميو سپس در همان سوره نا      برد ميعكس رؤيا به كار     

ـ  مـي خواب و آن چه پادشاه مصر خواب ديـد، پـيش             تأويـل، تعبيـر و     «ايـن خـواب     . دآي
خـود   قـرآن  ي دهد چنـان كـه      تا دربارة خواب فتو    آيد   مي يوسف طلبد، مي» گزاري خواب

پس در اين جايگاه اسـت كـه   ). 46يوسف (» فتوي ده براي ما  !  اي يوسف  :ِتناْفاَ «: فرمايد مي
ميـان رؤيـايي    قرآن تأويل و فتوي به انديشه و شناخت نياز دارند و اين چنين است كه در   

  .آيد ميكه معنايي پنهان يافته و بايد آشكار شود و ميان خواب معمولي فرق پيدا 
هاي   همواره از روزگار سومريان تا به امروز نقش بزرگي در تمدن          ها    رؤياها و خواب  

 خـواب   )9(.ردست بودند بير خواب ز  بدانشمندان  بابلي در تأويل و تع      . اند بشري بازي كرده  
از دارد و تأويــل، ويــل نيــأآيــد كــه بــه ت مــيرازي پنهــان و معمــايي سربــسته بــه شــمار 
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آينـده  . هان خواب و پيوند آن به جهان نامرئي و روزگار آينده است     ي پن آشكارسازي معنا 
شود و پـرده برداشـتن از راز آن امكـان پـذير              ميبالقوه موجود است و در خواب آشكار        

گـويي و    طـالع بينـي، پـيش     هـاي     تأويل رؤياها چيزي نيست مگر بخشي از بخش       . باشد مي
در ميـدان تأويـل و تعبيـر خـواب از      البتـه عربهـا     . گزارش از غيب در معني گـستردة آن       

  .اند روزگار جاهليت ميراث تاريخي بزرگي داشته
بشري پي در پي نقش خود را بازي كـرده تـا آن گـاه كـه در                  هاي    در جامعه ها    خواب

در جهان غرب نيـز كـار بـه         . به خود گرفته است   » واقعي«شكلي خاص و     ميتصوف اسال 
روي » تفسير خـواب  «در كتابش با نام     » فرويد«ية  همين گونه بوده است تا آن گاه كه نظر        

  .نمود و مفاد آن اين بود كه خواب نمادپردازي و تأويل و استنباط است
بـراي پيـامبر مـا و        قـرآن    خواهم  برآن تأكيد كنم اين است كـه رؤيـا در            ميآن چه   

رؤيا در همين سورة يوسف به      » ياَ ر«ل  عف.  از او همچون يوسف آمده است        پيامبران پيش 
و در سـيرة وي نمـادي از معنـايي           قـرآن    ليكن رؤياي پيـامبر در    . كند ميدر خواب، اشاره    

 پنهان به مانند يك معما يا يك راز نيست كـه تأويـل پـذير باشـد بلكـه رؤيـاي پيـامبر          
اي از   دهد خـواه بـر گـستره       مين كه در بيداري رخ      رويدادي حقيقي است درست بدان سا     

 داستان اسرا و يا دربـارة       ةدر بار  قرآن    حال اين است كه    .ر آينده زمان حال باشد و خواه د     
سخني از خواب به ميان نياورده و دراين جا خواب تنها تـأويلي             ) سوره نجم (تجلّي در افق    

كند كـه    ميابن اسحاق همچنان ياد     . ، سپس از ابن اسحاق آمده است      )10(است كه از معاويه   
ه است بنـابراين دخالـت دادن عنـصر خـواب در            ابوبكر داستان اسرا را بسي بزرگ شمرد      

نخـست ايـن كـه آشكارسـازي آن چـه از      : توان در دو انديشه گنجانيد     ميمورد پيامبر را    
آيد، از همين روي ديدن      ميحوزة عقل جدا و برتر از خرد و حواس است، بر نفس دشوار              

يابـد،   ميترش  دهد زيرا زمينة بي هوشي و العقلي در خواب گس          مي عالم خواب رخ      در آن
در نتيجه  . باشد ميها    ه است چون خدا در فراسوي آن      ه رؤياهاي پيامبر، رؤياهاي صادق    البت

ها   نفس ،دوم اين كه خدا در خواب     . رؤياهاي پيامبر در شكل و در نمود خود، وحي است         
اين نگرش نيـز     در. شوند ميدر جهاني ويژه و غيرجسماني روان       ها    كند و نفس   ميرا قبض   

پذيرد و اين همان چيزي است كه براي يوسـف و پـيش از او                مي رؤيا با وحي انجام      پيوند
آن گاه كه اسحاق سر برسنگ نهاده و خفته بود، خدا تجلي يافـت              . براي اسحاق روان شد   

  .بود) بيت ايل( چون سنگ در آن هنگام جايگاه خدا) 26، 23تكوين،  سفر/ عهد قديم(
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ز حقيقـت معمـولي در بيـداري، زيـرا رؤيـا بـه              حقيقتـي اسـت برتـر ا       قرآن   رؤيا در 
 با تكيه بر مداخلـة      – به ويژه    –اين رؤيا براي پيامبران     . يابد ميواال دسترسي   هاي    حقيقت

عموم مردم با در آمدن در قلمرو خواب كه با مـرگ برابـر اسـت،                هاي    خدا و براي نفس   
ه جـسم در خـواب   و پس از آن نگرش مسلمانان اين است كـ    قرآن   نگرش. گردد ميروان  

شـكافد و در   مـي  زمـاني را  –گيرد، نفس ديوار فـضائي      ميميرد و در فضا و زمان جاي         مي
 در واقـع همـان      – چون بـه دقّـت بنگـريم         –و اين   . شود ميجايگاهي دور از جسم روانه      

  )11(.آيد ميچيزي است كه در خواب پيش 
 براي كـسي كـه   –دارد ديدن با چشم و حواس، اختالف تام :  اگر چه با رؤيت –رؤيا  

روحـاني، در   هـاي     بيند و همچنين براي پيامبر و صـوفيان و شـماري از شخـصيت              ميرؤيا  
رانـد و    مياز رؤيا به مانند وحي در خواب سخن          قرآن   اگر چه . گردد ميبيداري نيز روان    

بـرد،   ميگردد، به كار     ميرا در سورة يوسف براي چيزي كه در خواب روان           »  ي اَ ر«فعل  
بـا  » ی ِبالرُّؤَیـةِ  اَ َر«شـود، ماننـد كاربردهـاي        مـي ا اين فعل در جاهاي ديگر اشكال آفرين         ام

بـا انديـشه    :  یاْ رََّتَقـَد ِبـال   اْعَظـنَّ و  «و  » با خرد ديـد يـا دريافـت       : ی ِبالَعقلِ اَ َر«نگريستن ديد،   
ه معني رؤيا از     از سورة اسرا آشكارا ب     1ما اين فعل  را در آية        . الخ... »پنداشت و باور كرد   

هـاي    تـا از نـشانه    :  ِمن آیاِتنـا   ُهَیِلُنِر«: فرمايد مييابيم، آن جا كه      ميراه خواب يا از راه قلب       
در خـواب و بـا      » حقيقـي « كه داستان اسرا با رؤيـاي        بديهي است . »خود به او نشان دهيم    

.  اسـت  هدخالت خدا انجام پذيرفته و كامالً روشن است كه هرگز رويدادي جسماني نبود            
اين سوره لحظة تجلّـي را بـا        . ليكن اشكال همچنان به قوة خود در سورة نجم مطرح است          

د    –فرمايد، زيـرا در آن جـا ديـدار ميـان انـسان               ميدقّت توصيف    موجـود   و آن  – محمـ
 گـواهي . ت يافته، در خواب انجام نپذيرفته بلكـه در بيـداري بـوده اسـت            فرازمينيِ جسمي 

نده اين است كـه بـا   آن چه هنوز باقي ما   . چون و چرا است    دق و بي  در اين زمينه صا   قرآن  
سـازي پديـدة رؤيـا شـويم تـا           ري هر چه تمامتر دست به كـار روشـن         نگ ريزبيني و ژرف  

  .ماهيت تجلّي را به خوبي دريابيم
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ا بـه           همة رويدادهاي سيرة پيـامب     قرآن   كه چه درست است  اگر ر را در خـود نيـاورده امـ
كند،  مي اشاره   –هايي كه در زندگي خصوصي پيامبر بوده          حتّي آن ويژگي   –بزرگترينشان  

) فرشـته (قريشي بودن، يتيمي، تهيدستي و پس از آن توانگري، آشكار شدن ملك             : همچون
يا خود خدا براي وي، دروغگو شمرده شدن، رنـج كـشيدن، جنـگ بـدر، جنـگ احـد،                    

ت و تـاريخ رخ داده      و منافقان، فتح مكّه و رويدادهاي مهم ديگري كه بـر پهنـة نبـ              داستان
پـيش  هـا     به داستان غار حرا و آن چه در آن بنا بر گفتـة سـيره               قرآن   گمان ليكن بي . است

  .آيد ميآور به نظر  برانگيز و شگفت ، پرسشكند در نتيجه اين داستان مياي ن آمده اشاره
كننـد كـه سـرآغازي بـراي         ميبر آن رويداد تأكيد     ها     و تاريخ  واقع اين است كه سيره    

نگار بخواهد بـه اسـناد تكيـه نكنـد و تنهـا مـتن                اگر تاريخ . به شمار آيد  ها    برد بنيان  پيش
بنـا بـر   ) فرشـته (روايت براي وي بسنده باشد، پس داستان غار و پـس از آن ديـدن ملـك             

ا مـن ايـن داسـتان را بـاور            )12(.باشد يمپذير   اريم، امكان مصادر متواتري كه نزد خود د      امـ 
تكوير آمده، آشـكار    سان كه در سورة نجم و        ا لحظة ديدار و تجلّي و وحي بدان       ندارم زير 

 .شود مياي گسترده ديده  است و به گونه
بـا پيـامبر در     ) فرشـته (آورد و آن را به ديدار دوم ملك          ميابن اسحاق رؤياي حرا را      

تنها از دو ديدار يـاد       قرآن   ناسازگار ننمايد، در حالي كه     قرآن   ا با ت )13(.سازد ميافق، مستند   
جـا بـراي   گمـان در ايـن    بـي .  داستان غار حرا پيوندي باشـد باها  آن كه ميان آن   كند بي  مي
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ورزيـم و در حقيقـت،       مـي درنگـي ن  هـا     هايي است كه ما بـر آن       ساختن اين داستان انگيزه   
لـيكن ايـن    . شـود  مـي ني، بـه كـار مـا مربـوط ن         با صرف زماني طوال   ها    پژوهش دربارة آن  

كـه حتّـي در شـكل مـادي و ظـاهري خـود كتـابي         قرآن   با انديشيدن در هويت   ها    انگيزه
پيامبر به معناي جهل وي از خواندن و نوشـتن و           » بودن ميا«جاويدان و الهي است و نيز با        
  . يابد ميهمچنين با اموري ديگر پيوند 

در ) فرشـته (كند ديدار پيامبر با ملـك        مي آشكارا تأكيد    ا كسي است كه   هابن اسحاق تن  
سـعد   بري و ابنطحالي كه ديگران همچون   بوده است در    »  در خواب «غار حرا از راه رؤيا      
گزينند  و اين ديدار و در پي آن نخستين وحي را به دقّت توصـيف                 ميدر اين باره خاموشي     

ـ      ليكن آن رؤيا  . كنند مين ه اسـت و از حقيقـت گـزارش         ايي صـادق   كه ابن اسحاق گفته رؤي
. نمـا از واقـع اسـت       اي تمام  ل نيازي ندارد چون آيينه    اين رؤيا بديهي است و به تأوي      . دهد مي

آيد نه به گونة انديشه      ميخوابي به گونة صورت ظاهر و در شكلي آشكار پيش           رؤيا و هر  
  )14(.گردد ميداخل  در جهان پندارها و تخيالت  است كه گفتار اينو تخيل در حالي كه

بينـد و ميـان آن دو گفتگـويي سـخت            ميحرا شخصي را    سان محمد در غار      آري بدين 
شود و در پايان پيامبر بخـش نخـست          مياي آشكار    به شكل نامه   قرآن   آيد آن گاه   ميپيش  

يابد به انگيزة دشـواري پيونـد        مياگر وحي در رؤيا تجلّي      . كند مياز سورة علق را تالوت      
  )15(.گيرد ميفرازميني است كه شكل مشخص و انساني به خود  ان و آن موجودميان انس

. شناسـانند  مي به ما     را اكنون بايد پرسيد اين شخصيت كيست؟ ابن اسحاق و ابن هشام او           
شود تا رؤيـاي پيـامبر را        مياو جبرئيل است كه بعداً در ديدار دوم در كرانة آسمان پديدار             

 شخصي به شـكل  .محمد از راه رؤيت و ديدن با چشم بشناساند       راست گرداند و خود را به       
 غار ردشويم كه  ميما از ديدن آن درگيري نفساني و جسماني سردرگم . انسان بر گسترة افق

سر باز » بخوان» أ َرِاقـ «روي داد و پيامبر از پاسخ به فرمان ) فرشته(حرا ميان محمد و ملك     
پيـامبر در رد و  : گويند.  با تندي بر او سخت گرفت   )فرشته(اي پس از آن ملك       زد و لحظه  

سخن پيامبر را . »كننده نيستم من قرائت: ٍئقاِرما أنا ِب«: سخ دادپا) فرشته(نپذيرفتن فرمان ملك 
اي را كـه رو      تهداند يعني نص نوش    ميمقصود اين است كه وي قرائت ن      : اند نفسير كرده گفته  
 كه در اين هنگام سخن پيامبر رد و نپـذيرفتن فرمـان             تواند قرائت نمايد،   ميبه روي اوست ن   

او اسـت، آن واقعيتـي كـه ملـك     » بـودن  مـي ا«نيست بلكه آگـاهي دادن از    ) فرشته( ملك
خـود بـر   ) فرشـته (از آن ناآگاه بود و پيامبر او را آگاهي داد تا آن جا كـه ملـك           ) فرشته(
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  .در قلب پيامبر نقش بستها  پيامبر قرائت كرد و آن آيه
اين جا به معني حـلّ رمزهـاي يـك           قرائت در . فهوم قرائت پيچيده و متناقض است     م

متن و در جايي ديگر به معني تالوت به آوايي بلند با تكيه بر حافظه است و گـاهي نيـز                     
اگر قرائـت   . گيرد مياين واژه در آنِ واحد بسته به موقعيتّهاي خود هر دو مفهوم را در بر                

پيامبر باشد پس چرا    » بودن ميا« نخست را اراده كند تا دليلي بر         در داستان غار حرا مفهوم    
كنـد؟ و اگـر در معنـاي مفهـوم دوم      ميگرد و او را سرنش     ميبر او سخت    ) فرشته(ملك  

راي موجود فرازميني و ناشناخته فروتني      دم پذيرشي است از سوي پيامبر تا ب       باشد، رد و ع   
كاري به صيغة امري و وجهي آمرانه، نقشي منفـي          خواهد با    مي كه   اي  ننمايد، آن فرازميني  

  .و شايد هم هر دو مفهوم را با هم در برداشته باشد. بر پيامبر مقرّر گرداند
كـه همـان خـدا      » ايل«ما را به ياد كشتي گرفتن يعقوب با         » )فرشته(ملك  «درگيري با   

، )16(بـود ) انسان ريختي (آن گاه كه ديانت اسرائيليان بر پاية انتروپومرفيسم         . اندازد مياست،  
انساني به خود گرفت و يعقوب آن رادر نيافـت تـا      ميخدا در كشتي گرفتن با يعقوب، جس      

يعقوب به كشتي گرفتن خود با خدا افتخار        : گويد ميتورات   .آن گاه كه خدا زخم برداشت     
فكنده شد  بر زمين ا  ) خدا(اين واژه به زبان عربي يعني ايل        . شود ميكند و اسرائيل ناميده      مي

 آن يهوديان پيراسـته و اصـالح شـد    زو پس اها  كه ديانت اسرائيلي ميهنگا. يا كشتي گرفت  
از همـين روي    . جبرئيل در جايگاه تجلّي، ميانجيگري كردن و جنگ، جاي خدا را گرفت           

 )17(.باشد مين خود يهوه مقصودشا» يهوه آمد)فرشتة(ملك «: گويند ميها  آن گاه كه اسرائيلي
شـود،   مـي توصـيف  ) فرشـته (شتي گرفتن يعقوب نيز به كشتي گـرفتنش بـا ملـك           داستان ك 

دو از عناصـر   و جاي خـدا را بـه ملـك دادن هـر           ) تهفرش(بنابراين يكي شدن خدا با ملك       
) 12،  /5،4همچـون هوشـع   (پيچيده در آيين نخستين اسرائيليان است كه تا روزگار پيامبران         

ان پيشين از ماهيت آن شخص فرازمينـي        و مفسر  در تفسير سورة نجم ما       )18(.شود ميكشيده  
است يا خـود خـدا؟      ) فرشته(پرسيم آيا او ملك      مي. شويم مييابد، گرفتار ابهام     ميكه تجلّي   

  . شود ميحقيقت اين است كه آن ابهام خودمعنايي دارد كه به آساني حل 
سـخن گفتـيم    ن   قـرآ  اي به داستان غار حرا در      ما پيش از اين از نبودن هيچ گونه اشاره        

يابيم بـه آن شخـصيت فرازمينـي كـه           ميتكوير و نجم    هاي    اي كه در سوره    را آن اشاره  يز
. كنـد  مياشاره  » سخت نيرو : َشِدیُد الُقَوی «و  » داراي نيرو : ِذی ُقّوةٍ «بيند، با ويژگي     ميپيامبر  

 تجلّـي  ةهنگـام توصـيفِ لحظـ   » نجـم «نمايد ايـن اسـت كـه سـورة         ميآن چه بسيار مهم     
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آمـوزش  گمـان همـين مفهـوم        بي. »سخت نيرو به او آموخت    : َویَعلََّمُه َشِدیُد القُ  «: گويد مي
كند كه به داستاني همچون داستان غـار حـرا،           مياي اشاره    است كه به لحظة آموزش قبلي     

 در واقـع    –انـد    توصـيف كـرده    بـدان سـان كـه        –زيرا آن لحظه نيز     . تأويل پذيرفته است  
شود به ويژه كـه بـا        ميآشكار  ) نمايشي( دراماتيكي   – و تلقيني    اي آموزشي  همچون لحظه 

  .نشان دادن نيرو نيز همراه بوده است
جبرئيل از آن پس براي پيامبر در بيداري با شكلي بزرگ و            : گويد ميسپس سيرة پيامبر    
ن در اين جا داستا. شود تا او را از ماهيت رويداد تجلّي آگاهي دهد ميتنومند در افق آشكار 

سـخت  : عَلیَوی َو ُهَو ِباألُفِق األ    ُذوِمرٍَّة َفاستَ . »َعلََّمُه َشدیُد الُقَوی  «: فرمايد ميكه   قرآن   غار حرا با  
 برخـورد پيـدا     »تاد و او بر افق برتـر بـود        داراي توانايي پس راست ايس    . نيرو به او آموخت   

آمـوزش يـا    : پـذير اسـت    ي تأويل  به دو رويداد پي در پ      – تجلّي   –زيرا اين رويداد    . كند مين
با صفتي  قرآن كند كه مياما اين داستان غار حرا فراموش . تلقين، سپس راست ايستادن بر افق

گمـان وحـي تنهـا در همـين          دهد، و بي   ميبنياني، تجلّي در افق و خود وحي را به هم پيوند            
تار داللت دارد   آن چه قاطعانه بر اين گف     . آيد نه در غير آن     مي پيش   – تجلّي در افق     –لحظه  

م  نجـ  ةاين سوره پيش از سـور     . آورد مي در سورة تكوير      قرآن   همان گفتة مشابهي است كه    
با روش خاورشناسانة خود    ها    گذاري تاريخي نزول سوره    نازل شد و خاورشناسان در شماره     

تر و داراي     در حالي كه به سورة نجم كه مفصل        اند ده را به اين سوره اختصاص دا      18شمارة  
 بر  – تجلّي در افق     – داده شده است و هر دو به همين رويداد           30سلوبي ديگر است شمارة     ا

  .گردد ميگردد و هر يك از آن دو بر ديگري پرتوافشان و روشني بخش  مي
  : فرمايد ميدر اين باره  سورة تكوير

  
   ).اي بزرگوار است هر آينه آن سخن فرستاده(  إنَُّه َلَقوُل َرُسوٍل َکریٍم

  ).داراي نيرو نزد خداوند عرش، با پايگاه بلند است(  ی ُقوٍَّة ِعنَد ِذی الَعرِش َمِکیٍنِذ
  ).فرمانبرداري شده پس امين است(   أِمیٍنُمطاٍع َثمَّ

  ). ديوانه نيست–د  محم–و دوست شما  ( َو ما صاِحُبُکم ِبَمجُنوٍن
  ). افق روشن ديدو به راستي او را در(  الُمِبیِنباألُفِق  ُهَوَلَقد َرآ

  ).و او بر چيزهاي پوشيده بخيل نيست(  و ما ُهَو َعَلی الَغیِب ِبَضِنیٍن
  ).و آن سخن شيطان رانده شده نيست(  و ما ُهَو ِبَقوِل َشیطاٍن َرجیٍم
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» سـخن : قَـول «وحي را با صـفت      . اين بخش به چند انگيزه داراي اهميتي بزرگ است        
آمد » گواراي بزر  فرستاده«اين وحي از سوي     . كند ميف  يعني با آشكار شدن به زبان، توصي      

 تا سخن خدا را با امانتي هر چه تمـامتر بـه   اي از سوي خدا آمد يعني به وساطت برگزيده   
كه همان خدا يا ملـك      » خداوند عرش «آن فرستاده داراي نيرو است و نزد        . محمد برساند 

يعني به انـدرز او گـوش فـرا داده          او فرمانبرداري شده است،      .است، پايگاهي بزرگ دارد   
محمد او را در افقِ آشكار،      . در زبان عربي كهن همين است     » مطاع«شود، و معناي واژة      مي

ليكن مقصود از افق مبين در آيـة بـاال درخـشيدن            . با چشم سر، روشن و نمايان ديده است       
: ُفُق األعَلی ألا«گاه خورشيد در هنگام سربرآوردن آن است در حالي كه سورة نجم عبارت              

جايگاهي راست و عمـودي اشـاره دارد كـه آن شـخص             به  كند و آن     ميرا ذكر   » افق برتر 
  .آيد ميفرازميني در آن پيدا 

بسيار ممكن است كه اين بخش از سوره تكوير پس از سورة نجم نازل شده باشد زيرا                 
سـازد چـون     مـي ار  فرآيند تجلّي و هويتِ شخصِ تجلّي يابنده را بيشتر از سورة نجم آشـك             

 آن گـاه    )19(.وردآ مـي اي پيچيده و پنهـان       پوشيدة اوليه را به گونه    هاي    سورة نجم آن نشانه   
اي هـر چـه      بينـي  آورد، آن را بـا باريـك       ميوحي آورنده را    هاي    كه سورة تكوير ويژگي   

اين سـوره بـه نخـستين ديـدار كـه در            . نمايد ميكند و هويت آن را ادا        ميتمامتر توصيف   
گـردد چنـان كـه       مياي از روزگار گذشته پيش آمده، بر         مان ماضي رخ داده و در لحظه      ز

يعني او را بـه     » و به راستي او را در افق روشن ديده است         : ُفِق الُمبینِ  َرآُه ِباأل  دَوَلَق«:فرمايد مي
نجـم آن را بـه گـستردگي، روشـن          اي كه بعداً سـورة     گام نخستين تجلّي ديده، آن تجلّي     هن
 خواهـد بـا برهـان ثابـت كنـد          مي) نجم( است كه يادآوري كنيم سورة دوم        مهم. ازدس مي

يعني خواهش نفس پيامبر نيامده و ساخته و پرداختـة خـود           » هوي«وحي است و از     قرآن  
هايي همچون ديوانه بودن پيـامبر و يـا          خواهد اتّهام  مياو نيست در حالي كه سورة تكوير        

مشكل در ايـن جـا بـراي        .  كند را رد  قرآن   دانستن» ه شده ابليس راند : شيطان رجيم «سخن  
مردم قريش است از ديـوانگي پيـامر        هاي    نگار، نگارش سير دگرگوني تدريجي اتّهام      تاريخ

اين مشكلي ريز و باريك است كه حلّ آن         . به ابليس، جادو، شعر و دروغ      قرآن   تا وابستنِ 
را در پيونـد بـا   هـا     وان معاني اين اتّهام   ت ميباشد، ليكن    ميدر سير تحول زماني خود دشوار       

ت عرب آن روزگار، از هم تفكيك كردذهني.  
. باشـد  مـي  قرآن تنها منبع استوار براي تجلّي و وحي همان دو سورة تكوير و نجم در       
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 ليكن ايـن داسـتان بـه        در نتيجه داستان غار حرا و پي آمدهاي آن ساختگي محض است           
و تـصورهايي را كـه   ها  انديشه كند و ميي و مهم اشاره اي نمايشي به كارهايي جد  گونه

گردانـد و مـا در ايـن جـا نـاگزيريم          مـي آشكار شد، منعكس      ميبعداً در نهاد آيين اسال    
خواهد ما را به  ميبگشاييم و اشارة پنهان آن را در يابيم و بدانيم     رمزهاي اين داستان را   

  :چه چيزي  رهنمود كند
خـودداري  هـا     پيامبر پيش از بعثت از پرستش بت      است كه   رهنمود نخست آن اين      .1
گفت  ميپرستي سخن    ين حنيف دربارة كناره جويي از بت      كرد و همانند ديگر پيروان د      مي

اگر در پيامبر گرايشي به كارهـاي   زيرا. و البته اين امري است كه بسيار مورد شك است      
در حقيقـت مـا چيـزي از        . اسـت ديني و يكتاپرستي بود بي گمان از روزگاري دور بـوده            

 آن  –روزگار پيش از پيامبري، يعني از روزگار بلوغ و نوجـواني تـا سـي سـالگي پيـامبر                    
ه بـه يقـين    جـز ايـن كـ     )20(.شناسـيم  مـي  ن –نمايـد    ميدرست تر    قرآن   چنان كه به گواهي   

ورزي، پختگي، شيدايي و شيفتگي همه و همـه از پـيش در نهـاد                نزديكتر است كه انديشه   
  .بر بوده و ناگهاني براي او فرا نرسيده استپيام

د اسـت كـه سـيره، آن ملـك را              ) فرشته(درگيري ملك   رهنمود دوم آن     .2 بـا محمـ
نامد، در حالي كه نام جبرئيل تنها از روزگار آمـدن پيـامبر بـه مدينـه پـيش                    ميجبرئيل  

» ملـك إيـل   «يـا   » إيـل «اين درگيري تا اندازة بسياري به كشتي گرفتن يعقوب بـا            . آيد مي
همانندي دارد و آن به معناي اين انديشه است كه ديدار با موجودي  فرازمينـي در شـكلي                   

موجودي انساني  . دهد و در نخستين لحظه، هويت او با ناآگاهي همراه است           ميانساني رخ   
ـ ايستد تا آن گاه كه موجود الهي هو        ميناآگاهانه با موجودي الهي رو در رو         ت خـود را    ي

پردازد و مهرباني و عشق ورزي خـود را بـه او آشـكار               مياند و به برگزيدن انسان      نماي مي
 – اسرائيل   –داستان يعقوب   . و معنايي بزرگ نهفته است      ميو در همة اينها  مفهو     . كند مي

هـيچ   سماني اسـت بـي     جـ  ي داستان كشتي گرفتنـ    )21(.ابتدايي و تا اندازة زيادي ابتدايي است      
وي انسان يا ايستادگي او در برابر خـدا و نافرمـاني وي از او، در          گروبندي و بي آن كه نير     

 در خصوص داستان غار حرا براي محمد نيز ناآگاهي از           .بوتة آزمايش و بررسي نهاده شود     
داشته كه موجود فرازمينـي      ميشود و چه بسا او بيم آن         ميهويت موجود فرازميني يافت     

ان و اهريمنـان در ايـن جهـان باشـد           از نيروهاي گزندرسان و فرستاده شده از       سـوي جنيـ  .
روايت بعدها بر بيم داشتن محمد از اين كه ديوانگي به او دسـت دهـد، بـسيار پافـشاري                    
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 شـخص فرازمينـي و      ورزد ليكن در اصل، احتياط پيـامبر بلكـه ايـستادگي او در برابـر               مي
نـي و سرسـختيِ نهـاديِ        نفوذ عامل بيرو    در برابر  دستوراتش، نمايانگر ايستادگي ذات انسان    

ن قرائـت كننـده     مـ : ٍئقـارِ ما أنـا بِ   بنابراين، عبارت   . وي براي زير بار سخن زور نرفتن است       
نيـست  » دانـم  مـي قرائت ن«شود، در باور من به معني  مياي مبهم نمايان    كه به گونه  » نيستم

و .  آزادم است، زيرا من در اين كه بخـوانم يـا نخـوانم           » خواهم بخوانم  مين«بلكه به معني    
برداري نكـرد مگـر بـا زور و فـشار، و        ن دستور جبرئيـل فرمـان     پيامبر بنا بر روايت، از اي     

  )22(.بر قلب پيامبر حك شدها  باالخره جبرئيل خود نص آيات را خواند و آيه

در برابر پيامبر، درشتي و سختگيري      : گويد مي رهنمود سوم داستان غار اين است كه        . 3
 ديـده  نجم از قرآن تكوير وهاي   اين برخالف چيزي است كه در سورهبه كار رفته است و   

شود، زيرا در آن جا كارها در جوي دور از درشتي و تندي و در فضايي سخت از پذيرش  مي
آن شـخص فرازمينـي را بـه         قـرآن    اگرچـه . و مهرورزي و همگرايي روان گرديـده اسـت        

ت نيست كه او نيروي خود را در برابـر          ا هيچ دليلي در دس    توصيف كرده ام  « خداوند نيرو «
و در روايـت    . است» اي بزرگوار  فرستاده: رسولٌ كَريم «بلكه وي   محمد به كار گرفته باشد      

َحی إَلی َعبـِدِه    واَ«نخستين از سورة نجم، با آرامش و آهستگي به پيامبر نزديك شده است و               

. كه گويي با او نجوي كـرده اسـت        آن چنان   » به او وحي كرده آن چه وحي كرده       : َحیوَاما  
اي خاص رفتار شـده تـا بـه جـايي كـه        اما در روايت دوم از همان سوره، با محمد به گونه          

  .در برابر او آشكار گرديده است» بزرگ پروردگارشهاي  نشانه: ِه الُکبَریآیاُت َربِّ«
پيدا شـده اسـت،     ن داستان   آهايي را كه در پي        اينها داستان غار حرا و آن قصه       همة . 4

شك ورزيدن محمد دربـارة رسـالت خـود و هـراس وي از              : كند همچون  مييكسره نفي   
غم و اندوه او از آن چه بـراي وي پـيش آمـد تـا بـه جـايي كـه در انديـشة                         . ديوانه شدن 

ت آن            . خودكشي افتاد  همچنين داستان خديجه و بررسـي كـردن وي بـراي شـناخت  هويـ
ـ        و .است يا شيطان  ) شتهفر(فرازميني كه آيا او ملك       شناسـي   سان آن داستاني است كه از ان

گويد، به   مي  سخن عربي دربارة خير و شرّ و وابستگي آن به زن و جنس زن            ) آنتروپولژي(
هاي مسيحيت در آميختـه كـه آن باورهـا را نـزد             ن كه اين داستان با برخي از باور       جز اي 
 بـا   -مون بعثت پيـامبر نـاممكن اسـت        آن ورقه كه پذيرفتن حكم او پيرا       – بن نوفل    ةورق

يابيم و اگر هم آن باورها يافت شده باشـد، باورهـاي نـاب نـصراني          مينيرومندي و قوت،    
 )23(.)171المحبر، ( دهد مياست، و منابع بسياري بر اين سخن گواهي 



 منش پيامبر     42

روي هم رفته اين خبرها تحليلي رواني و قابـل پـذيرش را بـا روشـي شـبه عقالنـي، از                      
 او رسيده، بـراي      به يامبر در آغاز كار و از هراس و سرباز زدنش در برابر آن چه             پهاي    رنج

 يعنـي بـا در نظـر گـرفتن ايـن      –رها بدون عمد يـا بـه عمـد        بسازد، و اين خ    ميما منعكس   
شكار سازد پيامبر مردي كامالً عـادي اسـت و او ايـن سرنوشـت را               آخواهد   مي -رويدادها

بنابراين همه چيز در    .  را به مشيت خويش برگزيده است      گزيده بلكه خدا او   نبراي خود بر  
 زن خواسـته  .  انساني است در ميان جامعة خود       - محمد -او  . رسد مياين جا از سوي خدا فرا       

آورنـد    ميبه شمار   » امي«او را   . و همانند قريشيان به تجارت مشغول است       و فرزنداني دارد  
اي كـه پـيش از بعثـت         هـر نـشانه   . دانـد  ميآن ن  ميچون خواندن و نوشتن را در معناي اسال       

انگيـز   اي براي او شگفت    و همچنين هر رؤياي صادقه    ...)  و   سخن گفتن سنگ  (بيند مانند    مي
ف گزيني در غار حرا بـه صـر        حتّي خلوت . رسد ميو غريب است زيرا آن از سوي خدا فرا          

  را تـا او  » ده اسـت  گزيني را بـراي او محبـوب گردانيـ         خلوت«خواستة او نيست بلكه خدا      
  .رفته رفته ليكن در آخرين لحظه و اندكي پيش از بعثت، براي پيامبري آماده سازد

 و نگـرش    – كه بعدها پيدا شده      –براي آغاز بعثت است      ميهمة اينها  يك پندار اسال     
پـس هـيچ چيـز فـردي و         . كنـد  ميالهي  در آن نقشي سهمگين و محمد  نقشي منفي بازي             

راي پيامبري شايسته نساخته، بلكه خدا او را برگزيده و انتخاب كـرده             شخصي محمد را ب   
او برگزيده و انتخاب شده تا تنها براي وحي جايگاهي باشد نه بـيش از آن و همـين        . است

 دليـل بـر اصـالت       –آن را تالوت كـرده        يم و مردي ا   –بليغ است     ميكال قرآن   اندازه كه 
د پيـامبر بـه هنگـام دريافـت وحـي و آشـكار              باشد به طوري كـه خـو       ميالهي آن كتاب    

 پنهـان   – ملَـك    -» فرسـتادة بزرگـوارش   «ساختنش براي مردم آن چنان در پـس خـدا و            
بنابراين داستان غار و آن چه پيرامون آن را فراگرفتـه اسـت             . آيد ميشود كه به چشم ن     مي
يـده و گـويي      واجب گرد  ه كار پيامبري از بيرون بر محمد      خواهد اشاره كند به اين ك      مي

كه به اجبار بر او تحميل شده است و پيامبر هرگز توقّع آن را نداشته تا به جايي كـه بـر                      
  .خود گمان ديوانگي برده است

نقش محمد به طور كلّي در پرتو وحي رنگ باخته است و اين همان چيزي است كـه          
 يكـسره سـخن   از لفـظ و معنـا   قـرآن  آيـد كـه   در مـي  ميدر تأييد و راستاي اين باور اسال     

 .خداست و نيز اين همان چيزي است كه به اسالم راستي و توانايي بخشيده است
: اُميـت «شـود، مـشكل      مي داخل   -ه در داستان حرا   ج و در نتي   –آن چه در اين نگرش      
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ناآگاهي از خوانـدن و     : مقصود از اين واژه در سنّت متأخّر اسالمي       . پيامبر است » بودن ميا
منفي پيامبري است و    هاي     از نشانه  – همچنان كه آشكار است      –ي  اين ويژگ . نوشتن است 

مـشركان قـريش،    افزاري است بر ضد مسيحيان و يهوديان و ديگر ملتّها نه بر ضـد                جنگ
بـه معنـي جهـل و ناآگـاهي          قـرآن    در روزگار نزول  » بودن يما: تيماُ«زيرا مفهوم قرآني    

  . ل شده استنيست بلكه بعدها از آن واژه بدين معنا تأوي
نخستين چيزي كـه نـزول كـرد پـارة نخـست از             : داستان غار بر پاية اين روايت است      

ـ «سورة علق بود كه با فعل امرِ        روايـت، ايـن واژه را بـه معنـي     . شـود  ميآغاز » بخوان: َرأِاْق
ورد و پاسخ پيامبر بـه او       آآن متني كه جبرئيل در كتابي از ديبا         . كند ميقرائت متن تفسير    

اين سخن به معناي سرباز زدن از فرمان جبرئيل . بود» من قرائت كننده نيستم: ٍئقـارِ أنا بِ ما  «
در حقيقـت   . گاهي دادن از ندانستن قرائت در معناي شناخته شـدة آن اسـت            آنيست بلكه   

اي  مـژده » به نـام پروردگـارت كـه آفريـد      بخوان  : ِم َربَِّک اّلِذی َخَلقَ   َرأ ِباسْ ِاْق«مقصود از آية    
. و خواندن و تبليغ آن به ديگران چه پيش خواهد آمـد            قرآن   هي است به اين كه براي     شفا

پس قرائت در اين جا به معني خواندن متني نگاشته شده و تـالوت كـردن آن در تنهـايي                    
به نام خـدا يعنـي      و  نيست بلكه به زبان آوردن وحي از  قلب و خواندن آن است با آواز                

» تعلـيم «ز اين نيز متن قرآن، قلم و نگارش را در سـاخت واژة       البته پس ا  . به نيابت از خدا   
: َعلََّمُه الشَِّدیُد الُقَوی  «: فرمايد مياست كه به زودي در سورة نجم كه          ميآورد، و آن مفهو    مي

شايد داستان غار بر پاية تأويل اين دو آيه استوار شـده            . آيد مي» سخت نيرو به او آموخت    
شود  مي ض بگويد، ليكن در اين هنگام گرفتار تناق       ،خواسته است  ميتا بتواند آن چه را كه       

سـتان نيـز چرايـي رفتـار     داند، همچنان كـه از ايـن دا      ميپندارد كه محمد قرائت ن     ميزيرا  
گيري بر پيامبر و رنجي كه تا حد مرگ بر او وارد آورده هرگز دريافت                ملك در سخت  

َشـدیُد  «و  »  نيـرو  ونـد خدا: ُذوُقـوَّةٍ « بـه    چه بسا اين رفتار از توصيف كردن ملك       . شود مين

العـاده   مد اين نيروي خـارق     دريافت گرديده و گمان رفته باشد كه مح        »سخت نيرو : الُقَوی
حقيقت امر اين است كه همة اين سخنان از ديد منطقي و تاريخي با              . ربه كرده است  را تج 

  .دهد مي را گواهي خود در دو سورة تكوير و نجم عكس آن قرآن هم ناسازگار است و
ت اُم«اين جا از پيش كشيدن مشكل        در . 5 ـ ا: يـ ي،        » نِبـود  يمپيـامبر بـا توصـيفي جـد
ي   «:شـود  مـي اين چنـين توصـيف       قرآن   محمد در . اي نيست  چاره االُمـ ي   : النّبـي پيـامبر امـ «

ينَ   االُبعثَ في   « و   )24(»پيامبر اميان : نَيي االُمي نَبِ«و و   ) 157اعراف،  ( يــوالً مسخـدا در ميـان     : ر
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ي، جهـل بـه           مسلمانان پنداشـته   .)2جمعه،  (» اميان پيامبري فرستاد   انـد مقـصود از واژة امـ
خواندن و نوشتن است اما هيچگاه نگفته اند پيامبر جاهل بود، نه تنها بـه بهانـة ايـن كـه               

كهـن بـه معنـي      هاي   حرمت پيامبر را نگهدارند بلكه براي اين كه واژة جهل در فرهنگ           
را نيز به معني    » اميمسلمانان صفت   . باشد ميدرشتي، خشم، درنده خويي و دوري از خرد         

جهل در خواندن و نوشتن منحصر ساختند و از همين روي در پي آن، دانش و برتري خرد                  
ي «ليكن اگر پيامبر با اين معني       . را در پيامبر انكار نكردند     باشـد پـس چگونـه همـة        » امـ

ست اسـت كـه در روزگـار جـاهلي          رشوند؟ اين د   ميتوصيف  » اميون«نيز با واژة    ها   عرب
شـدند كـه     ميبهره بودند اما در ميان آنان كساني يافت          از خواندن و نوشتن بي    بيشتر عربها   

پيرامـون آنـان    هـاي     برخي از مردمان حيره و قبيله     : دانستند، همچون  ميخواندن و نوشتن    
  مردمـان   مكّه و قريش كه تاجر بودند، برخي از        ردمان شهرها مانند  انند إياد، برخي از م    م

 يمامـه و يمـن      يثرب كه يكي از شرطهاي مرد كامل نزد آنان نوشتن بود، برخي از مردمان             
نوشـتند و نوشـتن در ميـان مـردم      مـي خواندند و  چون و چرا برگزيدگان مي   بي .و ديگران 

 .هودي و مسيجي رايج بودمتوسط و طبقة اشراف و در ميان اقليتهاي ي
يعنـي پيـامبري كـه از       » مِّّیالّنبّی االُ «.  طوالني ندارد  ياين مسأله در حقيقت نياز به بحث      

 رويدادي استثنايي بلكه    مياساسرائيل برگزيده شده است و اين در آيين يكتاپرستي           نيغير ب 
ي مقـابلي دارد و     ن عبر در زبا » ينامي«و  » امي«واژه  . چالشي بزرگ در برابر آن آيين است      

اسرائيل زيرا يهوديان ميـان       همة امتهاي جهان به غير از بني       است يعني » م علَام اُم«آن واژه   
دينـي اسـت و      مي واحد هم مفهـو    نهادند، و مفهوم يادشده در آنِ      ميخود و همة مردم فرق      

يافـت واژه   كه كتاب مقدس بـه زبـان التينـي برگـردان             ميپرستانه، هنگا   قوم  ميهم مفهو 
gentiles) غيريهودي (    م«به جاي واژةبه كـار بـرده شـد و واژه           »أُم  gentils) يريهـودي غ (

بـسيار بـه كـار      »  بولس«هاي    اين واژه در سنگ نوشته    .  پيدا آمد  فرانسوي نيز از همين جا    
 يكـسان بـه آمـدن منجـي        اي  را به گونـه   » تها ام :مماُ«آن بولسي كه يهود و همة       . فته است 

و امتّهاي ديگر، به غير از امت يهود در اين امر گـرو             ها     يعني ملّت  »مماُ«ه داد بلكه با     مژد
و مـردم روم    هـا     و اين چنين بود كه پيش از هر برآوردي مسيحيت دين ايـن ملّـت              . بست

ح را نپذيرفتنـد، اگـر چـه در    ي آيـين مـس  –از آنـان   مي به جز ك  –گرديد اما خود يهوديان     
  . آنان به اين دين روي آوردندغاز، بسياري ازآ

ا در صـفت انـساني خـود، يـك            – اگر چه خدا گونه شـد        –از همين روي، مسيح      امـ 
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مسيح از ميـراث يهـودي خـود بـه          . باشند ميحواريان و پيروانش نيز يهودي      . يهودي است 
 كه همـان  –طور كامل نبريد بلكه بعدها آن را به اتمام رسانيد به ويژه در زمينة شريعت          

خود به رغم اين كـه      » بولس«و آداب مذهبي،    ها     و به ويژه در آيين     –اب تورات  است     كت
مفهوم مسيح نيز يك مفهوم يهـودي اسـت لـيكن بـا             . است، يك يهودي بود     مياز نژاد رو  

  .آمدن دين نوين معناي ديگري به آن داده شد
 بخش از سـنّت  اگر چه يهود، مسيح و مسيحيت را از خود راند، اما مسيحيت بيشترين  

و ديگر  » مارسيون« همچون فرقة    –اسرائيلي را باور دارد و مدعيان بريدن از ميراث يهود           
  )25(.راند مي خود دور ز را ا–م سپيروان مكتب گنوستيسي

آري اين چنين محمد با وجود اين دو ديـن كهـن در ميـدان هـستي، سـرزده، بـر آيـين         
ت اسـرائيل از روزگـار باسـتان آن را آئـين             ملّ كه اي يكتاپرستي. شود مييكتاپرستي نمايان   

ان بـر   پنداشـتند دينـش    مـي ن روزگاران   آ مسيحيان نيز در     خود ساخته بودند و چه بسا كه      
مدن بـه ان ديـن آمـادگي        آو ديگران براي در   ها     در نتيجه عرب   باز شده » امتها«روي همة   

ندرانـد كـه ملّتـي برگزيـده        دارند با اين برتري كه مسيحيان برخالف يهود كامالً اعتقـاد            
باشند بلكه بر اين باورند كه دينشان با جسميت پذيرفتن ذات پروردگار به حد كمـال راه                 

  .يافته تا بشريت را نجات بخشد و نخستين گناه انسان را لغو گرداند
 يهـود آن   در نهاد خود، بـه    » پيامبرا اميان : ِمّیینَنِبّی األ «و  » الّنبّی األّمیُ «ت  ربنابراين، عبا 

 اين عبارت بدان معني اسـت كـه آن پيـامبر       .روزگار رويكرد بيشتري دارد تا به مسيحيان      
مبر برگزيـده از    هم براي عرب و هم براي امتهاي ديگر برگزيده شده اسـت و آن پيـا                يما

اين رويداد پيچ بسيار خطرنـاكي در گـذرگاه آيـين           . ود برخاسته است  هميان امتي غير از ي    
سازد زيرا پيوند با خـدايِ بـر حـق را از ميـان نـژاد آن ملّـتِ                    ميپديدار    ميسايكتاپرستي  

آورد در حالي كه خود بـه ايـن ميـراث            ميو از درون ميراث ديني آنان بيرون        » برگزيده«
پس محمد پيامبري است عربي كه اين ميراث يكتاپرستي را          . كند ميبراي آن ملّت اعتراف     

اين جدا شدن فرمان پيامبري از ميان يهـود         .  كند مياكسازي  بخشد و پ   ميتماميت و كمال    
همان چيزي است كه در سرتا سر قرون وسطي يهوديـان و پـس از آنـان مـسيحيان را بـه         

ورزيدنـد و    مـي كنـد كـه يهـود رشـك          مـي خـود اشـاره      قـرآن    .آورد مـي ستوه و خـشم     
بخشد تا آن حقيقتـي را      خود ملّتي ديگر را بزرگواري      » فضل«توانستند بپذيرند خدا با      مين

آن حقيقتـي كـه اسـالم آن را بـه           . پي گيري كنند كه همواره در دستان اينان بـوده اسـت           
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  ).67آل عمران، (» نه يهودي است و نه نصراني«گرداند كه  ميبر ميابراهي
ا چـرا مـسلمانان معنـي         . اسـت : »بـودن  يما: يتماُ«اين همان معني درست      جهـل و   امـ

بـان  اند؟ شـايد آن بـه دگرگـوني و تكامـل واژه در ز               را به آن وابسته    خواندن زناآگاهي ا 
 امتهـا   ة و آن اين است كه از ديد يهود هم         هايي كه بر آن بار شده، برگردد،       عبري و مفهوم  

زبـان  :  يا شايد بتوان گفت    )26(. و حقيقت، جاهل و از آن ناآگاهند        به خدا  –نان  آ به جز    –
ست بي آن كه ميان آن و جهل به خوانـدن و نوشـتن هـيچ                اين واژه را آورده ا     قرآن   عربيِ

از اين واژه، آشكار است، و آن پاك         ميمقصود اسال . وابستگي و پيوندي وجود داشته باشد     
بنابراين محمد، شاعر، حكيم، فيلسوف     . ها است از دست همة انسان     قرآن   و بري گردانيدن  
ن كتابهـا را بخوانـد بـدان گونـه كـه            توانـد آ   مياو ن . پيشينيان نيست هاي    و آگاه به كتاب   

اي  فروفرستاده قرآن   ، پس )79المحبر، ص (خواند   شخصي همانند ورقه پسر نوفل آنها را مي       
  .از سوي خداست و بس

دانيم كه محمد خواندن ندانسته باشد، زيرا او برخالف فرزندان طبقـة     ميدر واقع بعيد ن   
از ايـن   .  يتيم بودن شـناخته شـده بـود        و پسر عاص به   اشراف قريش همچون ابوسفيان و عمر     

جـاهلي مـدون و نگاشـته نبـود بلكـه حافظـه در           مـي گذشته، ميراثِ حِكمي، شـعري و عل      
نيز در ذات خود مكتوب نبوده بلكـه         قرآن   .كرد ميفرهنگ آن روزگار نقشي بنيادي بازي       

كتاب يك اثر شفاهي است كه خود اين ويژگي را براي خويش خواسته است و بر يهود كه 
 –نگارند، خرده گرفته است زيـرا واجـب شـده اسـت كـه تـورات                  مي» با دستان خود  «را  

 ِبـِه ِلـساَنَک     ْک  َوال ُتَحـرِّ  «: فرمايـد  مـي دراين راسـتا     قرآن   . نيز يك اثر شفاهي باشد     –شريعت  

ر آن، به درسـتي     ن حركت مده تا شتاب كني د      آزبانت را به    : َعُه و ُقرآَنهُ  إّنا َعَلینا َجمْ  َل ِبِه   َجِلَتْع
ِرُئَک َسـُنقْ «:فرمايد ميهمچنان كه در جاي ديگر   . )27(»كه فراهم آوردن و خواندنش برماست     

  ).6االعلي، . (»كني ميخوانيم و تو فراموش ن ميبه زودي بر تو : َسیَفَلا َتْن
د       مـي از قلب وحي و وجدان بيرون آمد، اما آشـكارا ن           قرآن   بنابراين گويـد كـه محمـ
د را بـه    : گويـد  مـي دانست بلكه از زبان مشركان قـريش       ميوشتن ن خواندن و ن   آنـان محمـ

نظـر   سخن آنان را تنها بـا يـك نقطـه          قرآن   كردند و  ميمتّهم   ميآموختن علم از مردي عج    
بـه ايـن     قـرآن    همچنـين . شمارد ميبه زبان عربي است، مردود       قرآن   لغوي بر اين پايه  كه     

ـ أسـاِطیُر األ  «آمـوزد و     مـي روهي مـردم    گفتة قريشيان كه محمد علم را از گ        : َتَتَبهـا یَن اکْ وَّل
فرمايد، اما هيچگاه گفتة آنان را بـا         مي اشاره   )28(.»كند ميپيشينيان را رونويسي    هاي    افسانه
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براي من روشن است كه شخصي همچـون        . داند ميكند كه محمد نوشتن ن     مياين سخن رد ن   
طي            د، در آن روزگار و در محـيط متوسـكـرد، خوانـدن و نوشـتن        مـي كـه زنـدگي     محم

اگـر  . دانسته و از نبوغ، برجستگي، حافظه و تيزهوشي سرشاري برخوردار بـوده اسـت        مي
هـا را     خواستند اين ويژگـي    مي.)  ـقرن دوم و سوم ه    ( ميمسلمانان در روزگار خالفت اسال    

 فهـم و چـه بـسا        از پيامبر در راه پشتيباني كردن از الهي بودن قرآن، برگيرند، امري قابـل             
ستودني است، ليكن همين مسلمانان خيلي زود احاديث منسوب به پيامبر را پيش كـشيدند      

  .گذاري، حكمت و اخالق به شمار آوردند و او را خاستگاه قانون
ت     رفت، نقش حديث در شريعت     ميهر چه روزگار پيش      گذاري و در نتيجـه مرجعيـ

شافعي و پـس     ميان ابوحنيفه و حتّي مالك و     شد، از همين روي فرق       ميمحمد گسترده تر    
پنداشـتند پيـامبر از      مـي نـان   آ زيـرا    )29(از آنها احمد بن حنبل، بسيار و خيلي بزرگ است         

گويد و اين انديـشه چنـدان جـدي شـد كـه برخـي از مـسلمانانِ آن                    ميروي وحي سخن    
نهادند ميبرتري  قرآن روزگار را به جايي رسانيد كه سنّت را به نص.  

هـا و در      ها در زبان گفتار تكامل تدريجي ديـن         رگداشت شخصيت بنيانگذاران آيين   بز
اند،   اي كه بر آنها  افكنده       بندي شده   تدوين يافته و بخش   ها و در شكلِ      به كمال رسانيدن آن   

 و امـري    –بنابراين ذات پروردگار در اسالم كه پس از مـسيحيت آمـده             . يابد  گنجايش مي 
آيد و اگر ايـن چنـين        ميدر   قرآن   ويي بزرگ در جامة سخنان الهي      با نير  –بس مهم است    

ها و از هر چيـزي كـه بـه            نبود، اسالم به بهانة تازه و نوبودن و دوري جستنش از معجزه           
گرايـي،    خيال و رمزپردازي گرايش دارد و همچنين به انگيزة پافشاريش در عقل و انديشه             

به حقيقت و همچنين اصل تجلّي و وحي و         اصل تأكيد براي رسيدن     . شد  از هم گسسته مي   
  .است ميهاي يكتاپرستي سا دينهاي  همه از نشانه) در مسيحيت(حتّي خداسازي 

هاي شخصي آنان همچون      ايم كه كتاب    هاي ديگر ديده    ها را در سرزمين     بنيانگذاران آيين 
. رده شده استخاستگاه ايمان و قداست شم  » ماني«هاي    و تأليف » بودا«و سوتراتِ   » ها  گاته«

 چه در ميان قريش روزگار      –پندارد اگر محمد      انديشي كه مي    ن خيال آاكنون براي پاسخ به     
كرد    وانمود مي  –شماري كه پس از آن به اسالم گرويدند           بيهاي    خويش و چه در نزد ملّت     

ايـن  : بود؟ بايد گفت     سرنوشت اسالم چگونه مي    وي است   برخاسته از انديشة ناب     قرآن كه
از  قـرآن     پوچ است، چون پيامبر خود كامالً و با تمام نيرو باور داشت كـه               بيهوده و  ،ارپند

  .سوي خدا به او وحي شده است و از داشتن چنين باوري بسيار خرسند بود
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دربارة آگاهي پيامبر از خواندن نيز مسلمانان در حق پيشواي خود سـتم نكردنـد و او                 
 جـايي كـه او را    به  تا دند و بزرگ شمردند   يركشگاهي و شناخت و دانش، بسيار ب      آرا در   

در حديث از نهادهاي دين گردانيدند و بيشتر از آن او را با گذشـت روزگـار همـواره در        
  .ِ]أشهد أنَّ محمداً رسولُ اهللا: و گفتند[متن دين گواه گرفتند 

 كـه بـا ديـدي       م در شـگفت   – آنـان    ة نـه از همـ     –من از برخي خاورشناسان نامسلمان      
د       قرآن   نگرند و   مي قرآن   هربينانه و تهي از هرگونه ايمان، به اسالم و        ظا را اثـري از محمـ

نان در شگفتم كه از ميان اين نگرش چرا به ناممكن بودن آن همه              آاز  . آورند  به شمار مي  
همتـاي او در شـناخت ميـراث تـاريخي ديـن و               گستردگي دانش براي پيـامبر و تـوان بـي         

اي رسـا و بـه شـكلي          به انـدازه   قرآن   و يوناني كه نشان آنها را در      هاي عبري، سرياني      زبان
البته اين پي بردن براي آنان ناممكن بود زيرا در اين صورت            . يابيم، پي نبردند    عربي شده مي  

آمد آن چه را كه محمد دربـارة كتـاب مقـدس و اناجيـل سـاختگي و                    بر آنان واجب مي   
دانست، آنان نيز بدانند تـا بـه توانـايي واالي او              يو مسيحي م  تلمود و آثار روحانيان يهود      

 بديهي است همة اينهـا در چـارچوب         .آفريني زبان بگشايند    سازي و شريعت    درآوردن دين 
  .آيد نگرشي ساختگي و تهي از ايمان نسبت به نبوت پيامبر و الهي بودن قرآن، در مي

يامبري كه بـه او وحـي   اما براي ما مسلمانان معاصر، ميان حقيقت وحي و صفت آن پ  
هماننـد از جرگـة بزرگتـرين          شخصيتي بي   با صفت ديگر او به مانند      – يعني محمد    –شده  

د بـزرگ               تـرين و   بنيانگذاران اديان، هيچ گونه ناسازگاريي نيست، بلكه از ديد مـن، محمـ
  .آيد ترين آنان به شمار مي  قامت راست
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 اي آشكار    به گونه  ، شخصيت فرازميني براي پيامبر و آغاز وحي در همان وقت          شدن آشكار
 از سـورة نجـم      تـر   سورة تكـوير ديرينـه    . ياد شده است   قرآن   در دو سورة تكوير و نجم از      

شـود چـه سـورة تكـوير در          مـي است و اين امر در سبك و اسلوب سورة تكوير آشـكار             
»  گرامـي اي  هفرسـتاد : رسولٍ كـريمٍ  «ت از   بنابراين وحي سخني اس   . توصيف خود دقيق است   

ايـن فرسـتاده   . كه خدا او را فرستاده است در نتيجه آن وحي سـخن مـستقيم خـدا نيـست     
بينـد،   ميدر افق آشكار    : ُفِق الُمِبینِ ِباأل«است و دست آخر پيامبر او را        » داراي نيرو : ٍةُذوُقوَّ«

 و سـخن ايـن فرسـتادة    ،ه باشـد و بهتر آن است كه ايـن ديـدن در همـان آغـاز، تمـام شـد           
پـس از   شود و آغاز مي) ديدن( است كه با رؤيت     اي  خبررسان راستگوي همان وحي قرآني    

  .كند مييابد، ليكن سورة تكوير آن را آشكارا بيان ن آن ادامه مي
اي از    در اينجا مهم اين است كه آن شخص متافيزيكي خود خدا نيـست بلكـه فرسـتاده                

سخن اوست ليكن او از سوي خـدا سـخن      قرآن   و را ديده است و    سوي خداست كه محمد ا    
آنها را روشـن    اي    گرداند و تا اندازه     اي پيشين بر مي     و اين سوره كارها را به تجربه      . گويد  مي
كه خود   ميگردد، سورة نج     واجب مي  نجم ةسازد، در نتيجه پيوند دادن آن سوره به سور          مي

اي نهـادين و      گـردد و آن را بـه گونـه          نخـستين برمـي   با دقّتي هر چه بيشتر به همان تجربة         
ليكن اين . دهد سازمان يافته و بدان سان كه بر قلب محمد نقش بسته، به گستردگي شرح مي

  :اكنون اين پارة بنيادي را دريابيد. گويد نيز سخن مي ميسوره از ديدن دو
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  .ستاره آن گاه كه فرود آيدبه سوگند  ): 1(َوالنَّجِم إذا َهَوی
  . دوست شما گمراه نشد و به راه كج نرفت ):2( َو ما َغَویما َضلَّ صاِحُبُکْم

  .گويد  از خواهش نفس سخن نمي ):3(ِطُق َعِن الَهَویَوما َیْن
  .شود كه به او داده مي مينيست آن مگر پيغا ): 4(َحیٌی ُیْوا َوْح ُهَو إّلْإن

  .وخت سخت نيرو به او ام ):5(َعلََّمُه َشدیُد الُقَوی
  .داراي توانايي كه راست ايستاد ): 6(یَتَو َفاْسٍةُذوِمرَّ

  . و او بر افق برتر بود ):7(َلیْع ااَلَو ُهَو ِباأُلُفِق
  . سپس نزديك شد و فرود آمد ):8(مَّ َدنا َفَتَدلَّیُث

  . پس به اندازة دو كمان يا نزديكتر گشت ):9(دَنیاَوَاِن َفکاَن قاَب َقوَسْی
  .چه فرستاد آن پس به بندة خود وحي فرستاد  ):10(َحیْوی َعبِدِه َما َاَحی إَلْوَاَف

  .دل آن چه ديد تكذيب نكرد ): 11(یَاما َکَذَب الُفؤاُد ما َر
  .كنيد آيا با او در آن چه ديده پيكار مي ): 12(َنُه َعَلی ما َیَریْوَفُتماُرَا

  .ه راستي او را بار ديگر ديددر حالي كه ب  :)13(َریْخ ُاًة َل َرآُه َنْزَوَلَقْد
  . المنتهيةسدرنزديك  ): 14(َتَهی الُمْنِةَرَْد ِسدِعْن
  .نزديك آن درخت است بهشت آرامگاه  :)15(َویْا الَمُةَدها َجنَِّعْن

  .كه پوشيده سدره را آن چه  پوشيد ميهنگا ): 16(َشی ماَیْغَةَرَشی السِّْدإذ َیْغ
  .چشم كج نديد و از حد تجاوز ننمود ): 17(ما َزاَغ الَبَصُر و ما َطَغی

 هاي  هاي پروردگارش نشانه    شگفتيبه راستي كه از     :)18(َریِه الُکبْ  بِّ  رَ ی ِمن آیاتِ  َا رَ َلَقْد
  .بزرگ ديد

  
د،                    اين پاره از قرآن، بنيادي است، زيرا به روشني تمام لحظة تجلّي ناگهـاني را بـر محمـ

ن آرسـد و پـس از        ميرنگ از آن پس لحظة وحي فرا         كه بي د   اي  كند، لحظة تجلّي   ميبيان  
را زيرا » رؤيا«را به كار بردم نه » رؤيت «ةمن در اين جا واژ. آيد مي شپي) ديدار(نيز رؤيت 

لـسه يـا   خيا در حالتي ويژه از از اين واژه، رؤيا در خواب و   قرآن   براي من روشن است كه    
كـه عقـل آن را بـاور         ي است با چشم سر    كند بلكه ديدن   ميزدگي و مانند آن را قصد ن       بهت
 زماني،  –قراني دو ديدار در رويدادي فضائي       هاي    در اين آيه  . فريبد ميكند و خيال آن را ن      مي

  .آمده كه هر دو آشكارا، با روشني هر چه تمامتر و در هوشياري كامل رخ داده است
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رگردانيدن آنها بـه    بسيار است تا به جايي كه ب      ها    اگر چه ضميرهاي مستتر در اين آيه      
هـا    نمايد اما دريافـت درسـت مـتنِ آيـه          ميفاعلي آشكار براي مفسران و مترجمان دشوار        

  .گردد ميگذارد و هر چيزي به روشني نمايان  مياي براي شك بر جاي ن زمينه
.  قـرآن  يعنـي » ٌی ُهَو إّلا َوحْ   إْن«. باشد ميعل ضلَّ   فهمان محمد است كه فاعل      » صاِحُبُکم«

ـ ْعو ُهَو ِبـاألُفِق االَ    «. گردد  ميربه وحي يا به محمد ب     » ه«ضمير  : »َمُهلََّع«  آن سـخت    يعنـي » یَل
 ِدُه ماَلی َعْبإَحی ْوَفَا«. )L. Masson )30» ماسون« بر خالف ترجمة نادرست –نيرو، نه محمد 

مـستتر  آورد كه آيا مقـصود از ضـمير          مياين آيه براي مفسران اين مشكل را پيش         : »َحیْوَا
فاعلي در آن، خداست يا جبرئيل؟ از ديدگاه نحوي، اين وجود همان كسي است كه وحـي                 

برخي از مفسران دربارة اين آيه بـا تكيـه بـر سـخن عايـشه                . كند و محمد بندة اوست      مي
به بنـدة خـود وحـي فرسـتاد آن چـه            ) خدا: (اند، يعني  ضمير مستتر را به خدا برگردانيده     

برخـي ديگـر    . بدان معني نيست كه خدا همان كسي است كه تجلّي كرد          البتّه اين   . فرستاد
نه «است اما   دخ اين موجودِ داراي نيرو خود    : از مفسران با تكيه بر سخن ابن عباس گويند        

   )31(.بيند آمده است او را نمي قرآن درها همچنان كه بعداً  زيرا چشم»  نور خوددر همة
  و يچيـدگي اسـت و ميـان شخـصيت خداونـد          هـا پ    حقيقت اين است كه در ايـن آيـه        

خواهد نخـستين تجربـه را بـه همـان            مي قرآن   .باشد  ترديد مي » سخت نيرو «شخصيت اين   
گونه كه براي پيامبر با چيزي از پيچيدگي رخ داد، توصيف كند، زيرا آن تجربه در واقـع                  

سـتگاهش  ماند اين است كـه وحـي اگـر چـه خا             آن چه باقي مي   . ناگهاني و مقدماتي بود   
 همچنـان كـه بـراي    اي از سوي خداست      آور آن برگزيده    خداي بلند جايگاه است اما پيام     

مده آتأييد اين سخن در سورة تكوير و پس از ان در روزگار به سر بردن پيامبر در مدينه                   
آن كس كه دشمن جبرئيل     : وبگ: ِبَک ِبإذِن اللهِ  ْل کاَن َعُدّوًا ِلِجبِریَل َفإنَُّه َنزََّلُه َعَلی قَ        َمنْ ُقْل«:است

  )32(.»را بر دل تو به دستوري خدا فرو آورد قرآن باشد به درستي كه او
اين شخص فرازميني كه » بندة: عبد«در اين روزگار محمد را  قرآن امكان پذير است كه

ان يـ  زيرا او شخـصيتي م     )33(همچنان در هويت خود پوشيده و پيچيده مانده؛ به شمار آورد،          
 ميزي از آن دو باشد تـا بـدين        آسان كه خواهيم ديد بايد        است يا بدان  » فرشته: لَكم«خدا و 

نزديك شد پـس    : دنا فَتَدلَّي «اين شخصي كه    .  از ديد نحوي درست درآيد     روش عبارت قرآن  
آورد خواه از نزد خود و خواه از سوي خدا پـس              همان كسي است كه وحي مي     » فرود آمد 

ميخته شده است و اين پيچيـدگي همـان چيـزي    آگي بسياري در اين نخستين تجربه با پيچيد    
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د را         خواهد آن را بيان كنـد تـا بـدين منظـور دريافـت              مي قرآن   است كه  هـا و روان محمـ
آن  .توصيف كند و بگويد چگونه محمد اين رويداد بزرگ و استثنايي را پذيرا شـده اسـت                

ي ْواَ«و فعـل    » وحي«در اين سوره واژة      قرآن   كند اين است كه     چه جلب نظر مي    وحـي  : حـ
آورد ليكن آن را  ميرا : سخن: قَول«برد برخالف سورة تكوير كه واژة  ميرا به كار » فرستاد
اي كه گويي آن سخن از سوي خـود           نامد به گونه   مي» فرستاة گرامي : الرَّسولِ الكَريمِ «سخن  

يـن  انمايد كـه بـا        ف مي توصيآن فرستاده را با واژه امين        قرآن   ليكن. اوست نه از سوي خدا    
اما دريافتِ مفهوم وحي با اين . كند معني بار ديگر به رسانيدن پيام از سوي ديگري اشاره مي

آورد كه آيا وحي سخني است بيرون آمده از           نمايد و اين پرسش را پيش مي        روش دشوار مي  
كنـد، يـا     شود و در كنار محمد، چيزي است كه آن سخن را تصديق مـي               دهان كه شنيده مي   

آساست كه سخن يا تنها معناي آن را در درون محمـد داخـل                وحي فرآيندي ويژه و معجزه    
كند؟ مفهوم وحي و تلقين در زبان عربي و همچنين            گرداند و آن را در نهاد وي حك مي          مي
براي پيامبران و غير از آنان به الهام دروني، اشاره دارد، زيرا وحـي بـه سـان پيـام                     قرآن   در

و  گـردد   اش، آشكار مي     ههوشيِ دريافت كنند     درون روان و يا به مانندة فرماني در بي         اي  نامه
دارد   در دسـت    هـا و اراده را        ها، انديشه   آيد كه خدا جان     از فراسوي آن اين انديشه پيش مي      

خـدا را بـا      قـرآن    .گويد  ليكن خود در آنها با آوايي كه در زمان و مكان بگنجد، سخن نمي             
اي  خواهد او را براي پيامبر وحي كننـده   اي كه نمي    مانند منزّه ساخته به گونه    ه   بي اي  ويژگي

جبرئيل آن : َلُه ِجبِریُل َعَلی َقلِبَک َنزَّ«تنزيلي است كه  قرآن ه نشان دهد، از همين رويطواس بي
بسيار بلند پايگاه است، تصور كردنش نـاممكن   قرآن  خدا در . »را بر دلت فرود آورده است     

كن برخالف براهمايِ هيچ كاره يا خداي گنوستيسيسم، خدايي است كارآمـد و در              است لي 
  . است نزديك او بسيار دور و بسيار.كارهاي جهان و انسان كوشا

آيد كه   ميپيشين، چنين بر  هاي    از اين نگرش قرآني به آن شخصيت الهيِ ديرين در آيين          
توانـد بـي هـيچ        معراج، پيامبر نمـي    ممكن نيست خدا خود بر پيامبر تجلّي كند يا مثالً در          

پس رؤيت دوم در سورة نجم در واقـع بـا آشـكارايي هـر چـه                 . اي به خدا بپيوندد     واسطه
بـا  را  آن ديـدن دوبـاره       و كنـد    براي بـار ديگـر اشـاره مـي         به ديدني » ًةلَ َنْز«تمامتر با واژة    

 ِةدَرَسـ «دار نزديـك    سازد، ليكن اين دي    مي با چشم سر، نمايان      روشنيي نه چندان كم ديدني    

 همچنـان كـه خاورشناسـان       – آن را    تـوان  مـي دهد، آن جايي كه هرگز ن      ميرخ  » الُمنَتهی
 جايگاهي از مكّه به شمار آورد، بلكه جايگاهي است كـه چـون بـراي                )34( –اند    پنداشته
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  .العاده بود انگيز و خارق  به مانندة ديدگاهي واقعي، شگفت،محمد آشكار شد
در جهـاني   ها     نماد محدود بودن گسترة جانها و همة هستي و پايان آن           هیالمنت ةسدرپس  
 است به اين كه در فراسوي آن، جهان پايان ناپذير           اي   زماني است و همچنين اشاره     –فضائي  

ناپـذير    كند به اين كه خدا نامحدود و پايان         زماني است و در نتيجه اشاره مي       –و غيرفضائي   
اي اين امر را در قصه معراج خود كه داسـتاني سـاختگي،               اندازهدانشمندان مسلمان تا    . است

» آخرين حد. پايان: َتهیالُمْن«اند، اما خاورشناسان معناي  ارزشمند و واالي ديني است، فهميده
) 42آيه (اند در حالي كه همين واژه در همان سورة نجم  را در نيافته و از مفاد آن دور افتاده

و اين كه پايـان كارهـا بـه سـوي           : بك المنتَهي نَّ إلَي ر  اَو   «فرمايد   آمده است چنان كه مي    
 در خور مالحظه اين كه پيامبر در رؤيت دوم، نگاهش را نـزد همـين    . »پروردگار تو است  

صرُ و     : فرمايـد   مـي  قرآن    نگاه داشت چنان كه    خطّ پاياني كه پايان پايان هاست      فَمـازاغَ البـ
و ايـن تنهـا بـدان معنـا         »  نديد و از راست ديدن در نگذشـت        چشم رسول خدا كج   : ماطَغَي

نيست كه چشم به خطا نرفت و اشتباه نديد و با توجهي كامل و حسي تمام به آنچه در ديد 
اند به معناي خيره شدن و چـشم   آن در آمده بود، نگريست بلكه همچنان كه مفسران گفته   

 بر جاي نهاده شده، تا چـشم از          المنتهایِ ةسدردوختن با نيرويي هر چه تمام تر است به آن           
پـذير و محـدود اسـت بـه آن جهـان نامتنـاهي و             آن كه پايان اين جهان نامتنـاهي و پايـان         

آن جهاني كه در حقيقـت پـس و پـيش و بـاال و               . ناپذير كه در پس آن است، نگريزد        پايان
آنجا ميدان هميـشگي    . آنجا فراسوي جهان هستي است به زبان استعاره       . پاييني در آن نيست   

كـه   قرآن   خدا است بر پاية استعاره زيرا خدا ميدان و جايگاهي ندارد همچنان كه اين آية              
  خود»هاي بزرگ ديد هاي پروردگارش نشانه از شگفتي: َریِه الُکْبی ِمن آیاِت َربِّاََر«: فرمايد مي

  .راهنمايي ژرف است براي دريافت آن استعاره
يكسره با ايـن   قرآن شود كه زبان و سخن ي چنين دريافت مي    تجلّ ةبا بازگشت به مسأل   

مقدس يافـت   هاي    كند ضديت دارد و آن چه در نص كتاب          انديشه كه خدا خود تجلّي مي     
ا جدال خدا با ابراهيم دربـارة مـردم لـوط تأكيـد             يشود و بر سخن گفتن خدا با موسي           مي

اسـت كـه تجـسيد       ميي آن هنگـا   ي كهـن يعنـ    گشتي به ميراث تاريخي سنّت يهو     ازبدارد،  
وش، عدم مخالفت خـود بـا       نيز با اين ر    قرآن   بيدادگرانه رواج داشت و     ) آنتروپومرفيسم(

 و تكيه كردن بر تداوم يكتاپرستي را اراده كرده تا آن گاه كه يكتاپرستي به                )35(يآيين يهو 
د و بـه    ه سازي برتر خـود، خـدا را از تجـسيد بـري سـاز              با منزّ  قرآن   روزگاري برسد كه  
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با تمام نيـرو تجـسيد       قرآن   آري. نگري نمايد   شخصيت خداوندي و كنه جهان هستي ژرف      
 .انـد تكفيـر نمـوده اسـت        كساني را كه معتقد به تثليث بوده      نفي كرده و    خدا را در مسيح     

از  قـرآن    .يِ نخستين يا يهوديت دوم، از فراز مسيحيت، نيـست         بازگشت به آيين يهو   قرآن  
ـ           مي همة اينها فراتر   وح بـه ابـراهيم و پـس از آن بـه            رود و با پافشاري، يكتاپرستي را از ن

: له، الهي است يكتـا كـه همـان اهللا   رساند، زيرا ا   اسرائيل و مسيحيان و حتّي صابئيان مي       بني
كـه   مياو جهاني و در همان دم پروردگار همة گيتي اسـت بنـابراين هنگـا              . باشد  خدا، مي 

او همـواره   . خـدا، اسـت   : شود بلكه همـان اهللا      ناميده نمي » وهيه«يابد    براي موسي تجلّي مي   
 اسـت   اي  او سـرآغاز هـستي    . خداست از آن گاه كه آفرينش را آفريد، تااكنون و تا ابديت           

كه آن را پديدار ساخته و پيش از آن كه آن را پديدار سـازد و يـا اگـر بخواهـد ناپديـد                        
كوشـد آن   مـي  قـرآن  فتي ويـژه كـه  او هستي است با صـ  .  خود هستي است   پس او . گرداند

چه بسا برتـرين نمونـه بـراي        . صفت را در واژه بشر، و شايسته براي بشر، منحصر گرداند          
اهللاُ نُـور الـسماواتِ   «: وجود خداوند همان موجودي باشد كه در سـورة نـور آمـده اسـت              

  )36(»...و زمين استها  خدا روشنايي آسمان... واألرضِ
 قطعـي   بخـشد، و ايـن حجتـي          ت محمد برجستگي بزرگي مي    همة اين سخنان به رسال    

نكرد، و اين كه گفته شـود خـدا         است بر اين كه خدا خود براي محمد در ديدارش تجلّي            
توانـد   ميباره سودي ندارد، زيرا او اين چنين نيست، چون او ن بر هر چيزي تواناست در اين    

د خود را نيست گردانـد و يـا دانـايي و            توان  از هويت خود بيرون آيد و يا براي نمونه نمي         
  .توانايي خويش را نابود سازد

توانيم در كمـال      ها مي   اكنون با بازگشت به تجلّي نخست و دوم در پي همة اين تحليل            
  :خرسندي به اثبات چند امر بپردازيم

 را كه در زبان عبري به معني نيروي خـدا اسـت، و از همـين                  إيل – محمد جبرَ  .1
همچـون   –توصيف شـده    » سخت نيرو : َشدیُدالُقَوی«و  » خداوند نيرو : ٍةّوی قُ ِذ«روي نيز به    

 دريابـد،  – يعني همچـون شخـصي فـضائي      –ا معلّق  در هوا      موجودي كه حس بتواند آن ر     
بنابراين روشن است كه ايـن ديـدار در         . ديد» با چشم «ديدار كرد و براي بار دوم نيز او را          

  . چشم سر بوده استخواب رخ نداده بلكه ديدني با
دل در آن   : یاَ ما َکَذَب الُفؤاُد مـا رَ     «: اين ديدن از گونة خيال نيست چنان كه فرمود         .2

بـه  » كَـذَب «محمد است نـه دل و       » ديد: ياَر«فاعل فعل   . »چه محمد ديد فريبكاري نكرد    
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مركـز خيـال و     » دل«معني فريبكاري كرد و نيرنگ زد، است نه به معني دروغ شمرد، و              
احساسات است كه گاهي نيز به معني خرد و همچـون نيرويـي بـراي دريافـت، بـه كـار                     

شـود پرتـوي از       س ديـده مـي    حـ رود و اين نيرو هماني است كه بر هستي چيزي كه با               مي
 .كند افكند و چيزي را كه با حواس دريافت گرديده تصديق مي ايمان فرو مي

در حـالتي روانـي و آرام ديـده         اي آشكار و روشن و        انسان در چيزي كه به گونه      .3
د، زيـرا ديـدن،     شـو   گـردد و در ايـن بـاره بـا او سـتيز نمـي                هم نمـي  است، به دروغگويي متّ   

ترين برهان بر واقع و حقيقت        كه در بيداري و در كمالِ آگاهي دست دهد،؛ بزرگ          ميهنگا
بينـد     او در آن چـه مـي       آيا بـا  :  ما َیَری  َفُتماُروَنُه َعَلی اَ«: فرمايد  يم قرآن   است و از همين روي    

كنـد و     ادي در ديدار با موجود فرازميني بازي مـي        يدر نتيجه ديدن، نقشي بن    . »كنيد ميپيكار  
پس ديدار در ايـن     . اثر آن از شنيدن آوايي بيروني يا دريافت آوايي دروني بسيار بيشتر است            

 . ديداري حسي و واقعي است،جا براي موجودي گنجايش يافته در مكان و زمان
يعنـي در   » افـق برتـر   : َلـی ْعُفق االَ  ُ األ«او بر   . اما اين موجود همانند ديگرها نيست      .4

 سپس در چالش با نيروي جاذبه، اندك اندك فرو آمد تـا بـه               )37(ميانة آسمان آشكار شد   
در . نزديـك شـد  » به اندازة دو كمان يا نزديكتـر : ینْداَ ْوَاِن َسْیقاَب َقْو« و به او    د رسيد محم
چيـزي از نمـود      قرآن   . مسافتي برابر با دو بار تير افكندن است       » اندازة دو كمان  «من  باورِ  

ايـن واژه   . »راسـت ايـستاد   : َتَویِاْسـ «در آسـمان    : گويد  آورد تنها مي    اين موجود آسماني نمي   
هاي نوين يعنـي پادشـاهِ نشـسته بـر تخـت خـود، لـيكن                  هاي كهن و ترجمه     بنابر فرهنگ 

داراي : ِشی الَعـرْ  ذ«گويد مقصود از اين پادشـاه خـود خـدايِ             مي تكوير   ةهمچنان كه سور  
هـشام نشـسته و پاهـايش را         ابر توصيف ابن  شايد بهتر باشد كه اين موجود بن      . است» عرش

البته بهتر از آن اين است كه به حالت         . افق را پر كرده باشد    » با پيكر خود  «ده و   يدراز كش 
به معناي راست ايستاده است     » َتَویِاْس «ة زيرا واژ  .راست ايستاده بوده سپس فرودآمده باشد     

 .باشد اين جا به معني حالت عمودي و استوار مي كه به عقيدة من در
دانيم و ضـروري نيـست كـه بـزرگ و سـتبر       ما چيزي از حجم اين موجود نمي     .5
همچنين ضروري نيست كـه موجـودي مـادي         . گويد  باره سخني نمي   نيز در اين   قرآن   باشد،

بينيم در حالي كه       بتوانيم شكل آن را ببينيم، زيرا ما نور و پرتوهاي خورشيد را مي             باشد تا 
 )38(.اي مادي نيست نور پديده

بهتـر اسـت ايـن وحـي بـا          . اين موجود به محمد نزديك شد و به او وحي كـرد            .6
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د                     آواهايي شنيده شده و محسوس باشد وگرنه براي چه آن موجود تا ايـن درجـه بـه محمـ
 مياي گرا   سخن فرستاده : قَولُ رسولٍ كَريمٍ  «آن وحي   : ويدگ  سورة تكوير مي   . شود   نزديك مي 

 از دهان نيست، بلكه     هرساني با آوايي بيرون آمد      ضرورتاً پيام » قول«ليكن مقصود از    . »است 
 – به هر گونه كه باشد       – نيست بلكه سخني است      سخن محمد  قرآن   بدين مقصود است كه   

 وحي است تنزيل، : شود يادآور مي قرآن  زيراد از سوي خدا آمده استاي كه خو از فرستاده
. آيد گردد، يعني با رخنه كردن در روان پيامبر پيش مي و وحي در ميانِ دل و جان، روان مي

 قـرآن بـه   ،رخ داده باشد اما به جـز آن       بنابراين شايد نخستين  ديدار استثناء با آوايي بيروني          
: َعَلـی َقلِبـکَ   ] ِجبِریـلُ [َنزََّلُه    «: فرمايد  وايي دروني است، چنان كه مي     وحي آ : يدگو  روشني مي 

اها به معنـي دسـتور      ني، بسياري ج  آوحي در فرهنگ قر   . دجبرئيل آن را بر دلت فرود آور      
دستور دهنده است و غالباً بدون آگاهي و هوشـياري كـسي كـه بـه او وحـي شـده دسـت                       

رسـد، چنـان       و در ناخودآگاهي فرا مي     )39(ده و غريزه  يعني با اثرگذاري بر روي ارا     . دهد  مي
) 41فُـصلَت،   (هـا     ها پس از آفـرينش آن       و به آسمان  ) 69،  68نحل،  (كه خدا به زنبور عسل      

رساني و   همچون فرآيندي براي پيام–اين جا دربارة محمد و قرآن، ميان وحي . كند وحي مي
 قـرآن   را وحي كـرده اسـت لـيكن        قرآن    و خود قرآن، فرق است، زيرا خدا       –تأثير نفساني   

َنحـُن َنُقـصُّ    «: نتيجة وحي است نه خود وحي و اين نكته در آية زير به خوبي نمايان اسـت                

 ها را با آن چه بـه تـو ايـن            ما نيكوترين قصه  : نا إَلیَک هذا الُقرآنَ   َحْیوَا ِبما   َسَن الَقَصصِ ْحَاَعَلیَک  
كتابي است وحي شده نه خـود        قرآن   بنابراين). 3يوسف،  (» خوانيم  را وحي كرديم، مي   قرآن  
و ) 73اسراء، (» چيزي است كه به تو وحي كرديم: َحینا إَلیَکْوَااّلذی «ن همان  آقر پس. وحي

: لیـکَ إینـا   َحْوَاَهَبنَّ ِبالَِّذی   نا َلَنذْ  ِشئْ َْوَلِئن«: همان است كه خدا دربارة آن فرمود       قرآن   همچنين
 ).86اسراء، . (»يزي را كه به تو وحي كرديمبريم آن چ اگر بخواهيم مي

ت و جو كنيم، جاي بزرگـي       س به طور كامل ج     قرآن   اگر بخواهيم مفهوم وحي را در     
وحـي  . شـود   آيد كه وحي بر هر چيزي در جهـان واقـع مـي             ميچنين بر . را خواهد گرفت  

 نـه كـه  گو  بنابراين وحـي هـر آن     . كند  ابزاري است كه خدا با آن در جهان فرمانروايي مي         
باشد در دل و جان آن پيوندي جاي گرفته كه ميان خدا و هستي  بر پاي است و حقيقـت                     

كنـد و   وحي دربارة پيامبر نيز اين چنين است كه خدا در جاهاي بسياري به او وحـي مـي       
َنزََّلـُه َعَلـی    «هاي تكوير و نجم قضية جبرئيل با ايـن آهنـگ كـه                حال آن كه پس از سوره     

به جز يك بار پـيش      ) 97بقره،  . (»آن را به دستور خدا بر دلت فرود آورد        : اللِهَقلِبَک ِبإذِن   
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 احـوال بـا زمـان و اوضـاع و          قـرآن    آيد و من از كساني نيستم كـه بـاور دارنـد نـص               نمي
  .شود از آغاز تا پايان دگرگون نمي قرآن پذيرد، زيرا سخنان بنيادي دگرگوني مي

رسـولٍ  «در سورة تكوير از طريق      :  داده است  هاي زير روي    پس وحي در قرآن به شيوه     
يي كه به بنـدة     »سخت نيرو : َشدیُد الُقَوی «در سورة نجم از طريق      . »اي گرامي   فرستاده: كَريمٍ
َل َفإنَُّه َنزََّلـُه َعَلـی      ْی کاَن َعُدّوًا ِلِجبرِ    َمن ُقْل«در سورة بقره به گونة      .  وحي كرد  – محمد   –خدا  

 بگو به كسي كه دشمن جبرئيل است، او قرآن را به دستور خـدا بـر دلـت                   :ِبَک ِبإذِن اللهِ  َقْل
ـ     ِمن  َنزََّلُه ُروُح الُقُدسِ   ُقْل«در سورة نحل به گونة       ).97بقره،  . («فرود آورد  َت  َربَِّک ِبـالَحقِّ ِلُیَثبِّ

ه بگو روح القدس آن را از سوي پروردگارت به حق فرو آورد تـا آنـان را كـ                  : َن آَمنُوا ْیاّلِذ
َعَلـی  . َنـَزَل ِبـِه الـرُّوُح األِمـینُ     «در سورة شعرا به گونة      ). 102نحل،  ( »گرويدند ثابت گرداند  

 )40(»دهندگان باشي  ت فرود آورد تا از بيم     روح االمين آن را بر دل     : َنیَذِرَقلِبَک ِلَتُکوَن ِمَن الُمنْ   
  .)194 – 193شعرا، (

پذير باشد كـه      ين تجلّي امكان  اگر در نخست  : گردد  در اين جا چند امر آشكار مي       .7
با آواز فرا رسد، يك رويداد استثنايي است و روشـن اسـت             » فرشته: ملَك«وحي از سوي    

روح االمينـي  . وحـي را فـرود آورده اسـت   » روح االمين«كه در غير اين يك جا، همواره        
گرديـده  ناميده شده و در پايان نيز در سورة بقره آشكار           » روح القُدس « جايي ديگر    ركه د 

اوست كه وحي را بر دل پيـامبر بـه          . رائيل است بمعرّب ج اين نام   . كه نام او جبريل است    
اي دروني به سان آوايي در نهـان و روان فـرود آورده اسـت تـا پيـامبر از اصـالت و            گونه

  .هويت وحي آگاهي بيابد و بداند كه آن برخاسته از منِ او نيست بلكه نشان از غير دارد
پردازد كـه بـه پيـامبر رسـيده            پياپي به توصيف ظاهري وحيي مي      ان آغاز قرآن از هم  

همچنـين  .  كه نخستين لحظة شروع وحي هماننـد ديگـر جاهـاي آن نيـست              است جز اين  
دومين لحظة وحي در سورة نجم به ديداري وابسته است كه بـه آگـاهي دادن از پيونـدي                   

ـ        يژه ميان خدا و پيامبر، اشـاره مـي        و  بـرخالف آن چـه      –ن دو مـورد     نمايـد و پـس از اي
ايـستد تـا بـه جـايي كـه جـز          ديدارها براي هميشه باز مي–كنند    هاي خرافي ياد مي     سيره

اگر اين ديدار بر پايـة      . ماند  شنيدن آوايي بيروني، بر جاي نمي      وحي دروني همراه با امكان    
ـ      نهمچون ديد » تجربي«فلسفة   داري  چيزي آشكار با چشم و خرد و دريافت باشد پـس دي

ساختگي نيست از آن روي كه چيز ساختگي و دروغ به هنگام ديـدن، بـه خـودي خـود                    
 ، ايـن ديـدار، ديـدن چيـزي در جهـانِ           همچنين در حقيقت  . شود  براي هر انساني نمايان مي    
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مبر هرچند كه خواهيم ديـد نـه         پيا ةآفرينش به روش تجربي نيست بلكه ديدني است ويژ        
گاهي در رويـداد و حقيقتـي    ك تجربه، بلكه سند و تكيه    ي است نه ياوه و نه حتّي ي       حقيق

 پس اين ديدار، نمايان شدنِ حقيقتي متافيزيكي است كه مطابق با قـرآن همـة                .بيروني دارد 
  .باشد است و درست را دارا ميرشرايط يك ديدار 

قوانين تجربـي طبيعـي از صـفتي        اين ديدار از آن روي كه ويژة پيامبر است و نسبت به             
 برخالف گفتـه  –دهد تا آن را دريابد   باشد و به پيامبر توانايي مي       لعاده برخوردار مي  ا خارق
يك ديدن عادي نيست اگر چه در بيداري و خودآگاهي و آرامش روانـي، پـيش                 –ها    سيره
اين ديدار، رؤيايي است نه به معني خواب ليكن به معني دريافت چيزي كه عادتاً عموم    . آيد

به زبان ديگر ما اين جا در رويدادي فراانساني و حقيقتي برتـر             . كنند  مردم آن را درك نمي    
شويم و از همين روي بهتر است دربارة محمد بگوييم او نيز به شـيوة                 از انسانيت، داخل مي   

اي فروتـر، بـه روش صـوفيان و          هـا و حتّـي در درجـه         پيامبران بزرگ و بنيانگذاران آيـين     
اي كه در آن جا بـراي         باشد، درجه    مي Visionnaire و صاحب كشف  » رؤيا«مرتاضان، اهل   

گردد و اين با آگاهي از اين است كه قرآن با روش خود               انسان رويداد متافيزيكي آشكار مي    
 صـاحب  . اهـل رؤيـا  –اي  بنابراين از بدنيتي است كـه چنـين واژه    . كند  ها را رها مي     معجزه
پيامبران و صوفيان نهاده شود اما همين  در ميان  J. chabbi »ژاكلين شابي« از سوي –كشف 

نگار متعصب     و اين كمترين چيز از سوي يك تاريخ        )41(ويژگي دربارة محمد پذيرفته نگردد    
هـايي در برابـر    محمد در بيداري ديدگاه  : گويند  هاي تفسير به ما مي      كتاب. غيرمسلمان است 
و ] در سورة اسراء[ديدن قدس باشند مانند  ديد كه گويي واقعي و كنوني مي چشمان خود مي

كردند و    يمديد كه پيكار      رويدادهاي جنگي همچون جنگ بدر كه پيامبر فرشتگان را مي         
بـا سـربازاني كـه      : هـا ٍد َلـم َتَروْ   ِبُجُنْو«: فرمايد  چنان كه قرآن مي   . ديد  و كسي آنها را نمي     ا جز
 اسـت و بهتـان و دروغ        همة اين ديدارها و رؤياهـا درسـت        ).40توبه،  (»  آنان را  يدديد  نمي

 حتّي اگر انسان بخواهد دخالت و       –دروغ دراين جا معنا ندارد بلكه از اين ديدارها          . نيست
آيد به جزئيات ساختمان نفساني        دست كم واجب مي    –نفوذ موجود فرازميني را دور بداند       

  .و گستردگي رواني پيامبر پي برده شود
بـه زبـان ديگـر بـراي ايـن          . تّهم كرده بودنـد   م» ديوانگي: جنون«دشمنان، پيامبر را به     

نمودها در پيامبر، سندي واقعي و متافيزيكي داده بودند كه داخل در فرهنگ آنـان اسـت،    
  .پذيرفتند كه اين نمودها از سوي خدا باشد، آن خداي آسماني دور از دسترس اما نمي
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ـ   «چـه قـرآن سـخن       . تـر  هر چه تمـام    اي  ير روشن است به روشني    سورة تكو  : یٍمِرَرسـوٍل َک
است يعني تنها براي رسانيدن پيام خداونـد برخاسـته          » امين :مِينٌأ«و  » بزرگواراي   فرستاده

ِش ِالَعـرْ   یِذ  ِعندَ ٍةُذو ُقوَّ «هايي كه به او وابسته است همچون          است، ليكن اين پديده با ويژگي     

. بسيار بزرگ و كالن اسـت     » د عرش، با پايگاه بلند    داراي نيروي بزرگ نزد خداون    : َمِکیٍن
اش آشكار است و همـين سـوره در پايـان             و فرستاده » خداوند عرش «اين آيه فرق ميان      در
در اين جا كارهـا بـا روشـني         . »او را در افق آشكار ديد     : َرآُه ِباأُلُفِق الُمِبینِ  «محمد  : گويد  مي

آيد و آن تجلّي،      م پيرامون همين ديدار مي    رود برخالف آن چه در سورة نج        كامل پيش مي  
  .شود با گستردگي بيشتر و در عين حال با تيرگي بيشتر توصيف مي

اي كـه      هدشوار است تأكيد داشته باشيم بر اين كه اين پـاره از تكـوير در همـين سـور                  
آيد در هم شده و فشرده گرديده تا هويت آن            نزولش كهن بوده است با چيزي كه بعداً مي        

ي يابندة فرازميني را آشكار گرداند و او را از شخصيت خداوندي جدا ساخته              وجود تجلّ م
هرگونه پوشيدگي را از ميان بردارد، زيرا اين كـار تكـرار كوتـاهي اسـت بـراي آن چـه        

حقيقت امر اين است كه هدف اين سورة اخيـر گـسترده سـاختن              . سورة نجم خواهد آمد   
اي پيــامبر رخ داد و ابهــامي از آن نهــاد وي را چيــزي اســت كــه در نخــستين ديــدار بــر

  .فراگرفت، همچنين بازگشتي است به آن تجربة اندوخته در آن ديدار پيشين
 از  – در رونـد نـزول آيـات         33 بـه شـمارة      –آن گاه كه در قرآن، پيش از سورة نجم          
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زمـاني   بنابر ترتيب    10و همچنين پس از آن در سورة شمارة         (پيوند پيامبر با پروردگارش     
آيـد بـراي آن    سخن به ميـان مـي  ) و خاورشناسانه، از آشكارسازي نام خدا و غيب بودنش   

است كه بگويد غيب يعني آن غائبي كه حاضـر اسـت، و چنـگ زننـده بـه غيـب يعنـي                      
اي از غيـب      وحي خود پـاره   . زننده به چيزي كه دانش و كارآيي آن ناشناخته است          چنگ

مـا   و: فرمايـد   آورد همچنان كه قرآن مـي       سوي خدا مي  آن را از    » فرشته: ملَك«است كه   
بايد دانست سورة نجم، پس از      . »او بر چيزهاي پوشيده بخيل نيست     : هو علَي الغَيبِ بِضَنِينٍ   

  .گردد مده به روشني و آشكارايي نمايان ميآآن چه در سورة تكوير 
اسـت  »  فرستادة بزرگـوار   :الرَّسولُ الكَريم «يابد همان     آن شخص فرازميني كه تجلّي مي     

كه در سورة تكوير با همين ويژگي و با ويژگي خداونـد نيـرو و در سـورة نجـم نيـز بـا                        
توصيف شده اسـت و آن ديـدار      » سخت نيروي خداوند توانايي   : ٍةَشدیُد الُقَوی َذوِمرَّ  «ويژگي  

ز بـاال   و در روشنايي روز رخ داده است و از همين روي آن فرازمينـي ا         )42(سماندر ميانة آ  
دانيم جز اين كه راست ايـستاده         ن نمي آما چيزي از نمود بيروني      . به پايين فرود آمده است    

 نشـستن » اسـتواء «هـا    در فرهنـگ  . »راست ايـستاد  : َتَویِاْس« است زيرا در قرآن آمده است     
گيرنـد    از خود معاني قـرآن مـي      فرهنگها گاهي تفسيرهايشان را     . پادشاهان است بر تخت   

اند در حـالي كـه        پنداشته» باري ديگر «چنين كرده آن را     » َری ُاخْ ٌةَنزَل« با واژة    سان كه  بدان
 S’asseoir enرا بـه  : َتَویِاْس«واژة » بالشر«. مفهوم نزول در ال به الي تفاسير آشكار است

majesté        اين تعبير در ميراث مـسيحي       .  يعني نشستن به گونة شاهانه، ترجمه كرده است– 
 بـشري بـه او   –مسيحي كه صفت ملَكي .  خداگونه نيز موجود است مسيحبيزانسي دربارة 

اما استواء به معني راسـت و اسـتوار نشـستن بـه             .  است (Pantocrator)داده شده و او قدير      
  .هايشان نيست گونة عام آن است و حتماً نشستن به گونة پادشاهان، آن هم بر روي تخت

      د كه        همة اينها براي كنجكاوي كردن در هويبرخالف آن   –ت آن تجلّي يافته بر محم 
 به نام او ياد شده نه صفتش، مهم است و همچنان اين ابهام در               –چه در سورة تكوير آمده      

ذشـت  گخود خدا است يا غير از خدا اسـت؟ مـا در آن چـه                او  ماند كه آيا      ذهن باقي مي  
همچنـان كـه    . ده است حل ش ديديم كه آشفتگي ذهني دراين باره به وسيلة مفسران پيشين           

 عمومي قرآن حتّي در نخستين روزگار نزول خـود، هرگونـه تجلّـي را بـراي                 ديديم روش 
د بـا ايـن موجـود                      ذات خدا نمي   پذيرد، از سوي ديگر سورة نجم نيـز از ديـدار دوم محمـ

د از  محم: َریِه الُکبْ بِّ َفَرَای ِمن آیاِت رَ   «: فرمايد  گويد و در پايان مي      فرازميني براي ما سخن مي    
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د تنهـا           با اين آيه روشن مي    » هاي بزرگ پروردگارش ديد     نشانه شود كـه پروردگـار محمـ
كند نه ذات خود را و از همين راه نيز فرق ميـان كـسي كـه                   هاي خود را آشكار مي      نشانه

بـه  » مدخداي مح: ربهِ«گردد و ميان  او بر ميبه » َری ُاْخًةو َلَقد َرآُه َنزلَ  «ضمير مستتر در آية     
  .گردد روشني آشكار مي

 قرآن دربارة شخـصيت     ديد است و    پيدا از همان آغاز     – با همة پيچيدگيش     –اين فرق   
همچنين جبرئيل اگـر در سـورة بقـره بـا نـامي             . پذيرد   دگرگوني نمي  از آن پس  خداوندي  

شناسد، در اوضاع و احوال تازه نقش جديـدي بـراي خـود               خوانده شده كه يهود آن را مي      
هـاي تكـوير و نجـم         يدا نكرده است بلكه او همان موجود متافيزيكي است كه در سوره           پ

 برخالف عقيـدة تـاريخ ميـراث اسـالمي و           –يابيم، با اين تفاوت كه آن موجود بعدها           مي
بنابراين مـضامين بنيـادي     . شود تا با چشم ديده شود       وجه نمايان نمي    به هيچ  –اورشناسان  خ

رخـي   ب كـه  همچنـان    –شود زيرا اگر قـران        ل دگرگونه نمي  قرآن برحسب اوضاع و احوا    
ها آشنايي    بود و با دينها و زبان       ميد بود، محمد بايد از آينده آگاه         ساختة محم  -اند  پنداشته

  .داشت و ديگر به آموزش نزد بزرگان مردم مكّه و مدينه از اهل كتاب نيازمند نبود مي
فرشته، بنـاميم در سـورة      : يم او را ملَك   توان حقيقت اين است كه آن موجودي كه نمي       

. توصـيف شـده اسـت     » شَديد القُـوي  «و در سورة نجم به      »  خداوند نيرو : ةُذوُقّو«تكوير به   
اند كه اين صفت، ترجمة عربي نام جبريل و نام اصلي عبـري              فتهمفسران و مترجمان در نيا    

ه زبان عبري كهن و حتّي پيش       ب» إيل«يعني نيرو و نيرومند و      » جبر«چه  . است« جبرائيل«
خـداي  : إيل قـوي  «پس جبرائيل دقيقاً به معنيِ      . خدا، است : از آن به زبان كنعاني همان اهللا      

هايي همچـون اسـرائيل و عمانويـل و ديگـر            واژه. و در نتيجه نيروي خدا، است     » نيرومند
 عهـد قـديم   هاي مركّب با إيل نيز از همين نمونه است، درست بدان سان كه در كتاب      اسم

شود و اين يهوه واژه ديگري است كه موسي خدا را با              هاي مركّب با يهوه يافت مي       نيز اسم 
  .گذاري كرده است آن نام

گونـه و   در آيين باستان اسرائيلي، رفتـار يهـوه و پـيش از او رفتـار ايـل، رفتـاري انـسان        
ـ  ما فراموش نمي. آنتروپومر فيسمي بود   دايي و بـدوي بودنـد، از   كنيم كه ملّت عبري ملّتي ابت

آيد تا به ابراهيم مژده دهد سپس او را از ويران كردن              همين روي در آيين آنان إيل خود مي       
روستاي لوط آگـاه سـازد و ابـراهيم نيـز در سـخناني طـوالني از او درخواسـت آمـرزش                      

كوتاه سخني در قرآن    . گويي ميان دو شخص رخ داده است        و   چنان كه گويي گفت    )43(كند  مي
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او بـا مـا دربـارة       :  قَومِ لُوطٍ   في يجادِلُنا: فرمايد از آن گفت و گو آمده كه دربارة ابراهيم مي         
گيـرد و      با يعقوب به مانندة يك مرد كشتي مـي         لاي). 74هود،  . (»كند  مردم لوط گفتگو مي   

پس از آن نيز پيامبران إيل را با نام يهوه كه موسي بر او نهاده، در پرستشگاه خـود نشـسته                     
كند آن چنان كه گويي پادشـاهي ايـن    بينند كه دستورهايش را با صوت به آنان وحي مي     مي

يهـوة  «كـرده و بـه    هاي اسرائيل را رهبري مي    و معروف است كه يهوه جنگ     . جهاني است 
حتّي تابوت او از سوي فلسطينيان به اسارت گرفته شده، آن گـاه             . لقب يافته است  » سپاهيان

ي خود جا به جـا      »فرشته: ملك«اي از روزگار با       اين يهوه در برهه   ليكن  . آزاد گشته است  
گويد   پيامبر نيز مي  » هوشع «.»فرشته يهوه آمد  : جاء ملَك يهوه  «: شود، براي نمونه گويند     مي

حقيقت ايـن   .  بود كه البته اين كاربردي است نادرست       »ملَك يهوه «كشتي گرفتن يعقوب با     
توان گفت از مقدم  آمـدن واژة ملَـك بـر             مي. يك چيز است  و ملَكِ او    » يهوه«است كه   

 گام كوچكي در راه تنزيه خداوند، اراده شـده اسـت،            – اگر كاربردي درست باشد      –يهوه  
  .بينيم ليكن ما در اصل يكي شدن يهوه و ملَكِ او را به روشني مي

ايـن بـاور    . ردم دا .هاي تاريخي ديريني از قرن هشت ق        عقيده داشتن به فرشتگان، ريشه    
 ايرانـي باسـتان در راه       - زردشـتي كـه بـراي اصـالح ديـن هنـدي           . از زردشت آمده است   

ها را نمـاد نيروهـا     افكند و آن يان كهن را از جايگاه خود فرو      يكتاپرستي برخاست و خدا   
 از جايگـاه خـود       و بدين گونـه    هايي همچون دانايي و توانايي گردانيد       ها و ارزش    و مفهوم 
ز خـدا بيـرون      نتيجه فرشتگان خود خدا نيستند بلكه از خدا هـستند زيـرا ا             در. خلع كرد 

رائيل سـ اين باور از راه بابل به ا      . باشند  از روح خدا مي   » فيضي«اند و يا      آمده و به او وابسته    
اگر آيين واپسين يهود، ميان خـدا و        . رسيد بدان سان كه مفهوم ايراني شيطان نيز راه يافت         

د اين جدايي در آيين پيشين مسيح افـزايش يافـت تـا بـه جـايي كـه                   فرشتگان جدايي افكن  
دهد و ميكائيـل نيـز        بينيم جبرئيل آن شخصي است كه تولّد عيسي را به مريم مژده مي              مي

بيـنم    شـود، و برتـر از آنهـا ايـن كـه مـي                جنگجوي و نيرومند ديده مي     همچون موجودي 
ژگـيِ خـدايي در تثليـث داخـل     شـود و بـا يـك وي        القدس ساخته مي     به نام روح   موجودي

  . است كه يگانگي شخصيت خداوندي را شكسته استاين تثليث همان باوري. گردد مي
انـسان  (و آنتروپومرفيـسمي    ) حكومـت سـلطنتي   (روي هم رفته پندار يك مونارشـي        

. براي خدا، فرشتگان را واداشته تا همچون دربار پادشاهان پيرامـون او را بگيرنـد      ) ريختي
رسـانند و   آناني هستند كه دستورات خـدا را در زمـين و آسـمان بـه انجـام مـي         فرشتگان  
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در نتيجه روشـن اسـت كـه ايـن فرشـتگان در      . باشند  هاي خداوند مي    ابزاري براي خواسته  
همچنين . اند  اند و هر كدام براي خود وظيفه و مقامي داشته           اي بوده   ها خدايان ويژه    گذشته

 در سنّت يهودي و مسيحي و در نـص قـرآن از گـروه               لئيروشن است كه جبرائيل و ميكا     
ا از جبريـل و          در قرآن از گروه فرشتگان ياد مـي       . آيند  فرشتگان عادي بيرون مي    گـردد امـ

شـود بـراي ايـن        اگر جبرائيل با صفت سخت نيرو توصـيف مـي         . شود  ل نام برده مي   ئيميكا
بـا  جبرئيـل   . اهري اوست است كه از خدا بيرون آمده، يا او همان خدا در مظهر نيروي ظ             

شـود و هـر چيـزي كـه در تـورات و قـرآن         القدس نيز توصيف مـي    و روح  االمين  نام روح 
در زبـان عبـري كهـن      » حالـرُّو «واژة  . است به ذات خداوندي وابستگي دارد     » پاك: قُدس«

گـردد و آن نيرويـي اسـت بـراي            همان نَفَس خداوند است كه آفرينش با آن پديـدار مـي           
از : ِحنـا نا فیِه ِمن ُروْ   َنَفْخ«: فرمايد  اي، از همين روي قرآن دربارة عيسي مي         ر آفريده آفريدن ه 

 – در نتيجــه، آن چيــز كــه در آن دميــده شــده )44()2تحــريم،.(»روح خــود در او دميــديم
هاي مقـدسِ     در كتاب .  بهرة بسياري از روح خداوندي را در بردارد        –همچون آدم و عيسي     

 سخني از ايـن كـه مـادة خـام، روح خـدا              – نيز در ميان آنها است        كه قران  –تي  سيكتاپر
باشد، به ميان نيامده است، بنابراين ماده، ساختة آفريدگار است و همچون موجـود زنـده                

انـد و نـور       شود كه فرشتگان از نـور آفريـده شـده           اگر قرآن يادآور مي   . پذيرد  تحرك نمي 
يعنـي روح خـدا و      » روح«ل نيـز بـا واژه       عنصري غيرمادي يا شايد غيرمادي باشد، جبرئيـ       

شـود و اوسـت كـه         يعني جان پاك خداوند، توصـيف مـي       » روح القُدس «همچنين با واژة    
  .كند هاي مؤمنان را تقديس مي دل

در قرآن غلطي پيش نيامده آن چنان كه مـسيحيان بـا بـدعت نهـادن                : اينجا بايد گفت  
آيـا  . انـد   وردهآ، ايـن پنـدار را پـيش         به سان نيرويـي ويـژه و داراي هويـت         » روح القدس «

اي از ذات خداونـدي پيـروي         خواهند قرآن از نگرش آنان در جداسازي پاره         مسيحيان مي 
 آن چنانكـه  –او . از روح كلّـي خداسـت  اي  القدس بيرون آمده از خـدا و پـاره         كند؟ روح 

 معـين،   بـا خـدا در حـدي      ) آنتـولژي (ندي چند سويه     با نگهداشتن پيو   –براي من پيداست    
االمين اسـت كـه رسـانندة پيـام و           القدس همان روح     اين روح  .به دست آورده است   هويتي  

او نيروي خـدا بـر روي زمـين         .  نيست ليكن از خداست     خدا او خود . وحي خداوند است  
منطق جدلي دربارة پيوند يافتن با خدا و جدا شدن          . هاي كافر را نابود گرداند      است تا ملّت  

ديـرين  اي  ردشتي، يهويِ باستان سپس يهوديت و در پي آن مسيحيت انگيـزه  از او در آيين ز    
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به او داده بـه خـوبي       » بولس«القدس اين نقش بزرگي را كه        دارد و تصادفي نيست كه روح     
كند، زيرا او قصد دارد در خدا داخل شود ليكن نه با همة ذات خـود تـا آن گـاه                       بازي مي 

 كـه در  اي گيـري  قـرآن بـا سـخت    . ي داخـل گـردد    كه بعدها نيز در همة اجزاء خداونـد       
كنـد تـا      قرآن ايـن بـاور را رد مـي        . تواند اين روند را پذيرا باشد       يكتاپرستي خود دارد نمي   

آن جبرئيلـي كـه     .  يكـي گردانـد    – جبرئيل   –االمين و با نيروي خدا        القدس را با روح     روح
 تا به جايي كـه بـراي نمونـه          آورد  هايي ويژه و برتر از فرشتگان ديگر به دست مي           توانايي

 همانا خدا يار  : ِلَک ظِهیرٌ  َبعَد ذ  ُةیَن والَمالِئک ُل و صاِلُح الُمؤِمن   نَّ اللَه ُهَو َموالُه و ِجبِری     َفإ«:در اين آيه  
، )4تحـريم،  (» .ن گواهنـد آپيامبر است و جبرئيل و مؤمنان نيكوكار و فرشـتگان پـس از        

در اين آيه جبرئيل را با دادن موقعيتي ويژه، پـيش از            بنابراين قرآن   . شود  فرشته خوانده نمي  
بديهي است در اين آيه يار پيامبر تنهـا خداسـت و   . فرشتگان نهاده و خاص گردانيده است     

اند، جبرئيل    آيد و بر خالف آن چه از روي بدفهمي گفته          جبرئيل در گروه گواهان در مي     
  (.J. chabbi, op. cit) .يار محمد نيست

او از  . ين موجود بيرون آمده از خـدا جايگـاهي بـسيار واال بخـشيده اسـت               قرآن به ا  
اوسـت كـه در     . كنـد   اوست كه تجلّي مـي    . هايي بزرگ و نيرومند برخوردار است       توانايي

او تنهـا  . كنـد   با لفظ يا با الهام درونـي وحـي مـي   –ها   جايگاه خرد و اندام–اندرون قلب   
جدا شـده از ذات خداسـت كـه          از ذات خدا و   ابزار خدا نيست بلكه روح خداست يعني        

  .اجباراً چيزي از همانندي و همساني خود با خدا همراه خويش نگاه داشته است
 تفـسير    را  پيچيدگي ديدار جبرئيل با پيامبر در سـورة نجـم          ،ها  چه بسا همة اين تحليل    

در كند در واقع هم خداست و هم خـدا نيـست چـون او                 كند، زيرا آن كسي كه تجلّي مي      
هويت كامل و حقيقي خود جدا شـده از ذات خداونـدي اسـت لـيكن در ژرفـاي جهـان                     

  . آسمان، همواره بر جاي خود ماندگار است
 ديدار با جبرئيل يعني نيروي – بنا بر سورة نجم      –فشردة سخن اين است كه ديدار پيامر        

ـ             . ن خداست اخدا و رو   راي او در   اين ديدار، ديدار موجودي است با موجـودي ديگـر كـه ب
ديداري راستين كه گويي تجربي است لـيكن سـاختگي     . شكلي قابل ديدن، آشكار شده است     

   45(.درنگ نه استوار بـر نمادهـا   ديداري است بي واسطه و بي     . د است نيست يعني ويژه محم( 
ديداري است واقعي در فضا و زمان و بهتر اين است كه گفته شود برخوردي سـخت و تنـد        

ـ  آسايش بخش بـود و  يلكه براي محمد ديداري و در پي آن وحي       در آن رخ نداد ب     از بلكـه  ب



 65    خدا و جبرئيل  

  .وردآباختگي به لرزش در و دل او را تا درجة شيدايي و خردديداري بود كه هوش 
 –دهد، آن جـا كـه پيـامبر     اين سخن، هماني است كه ديدار دوم نيز به آن رهنمود مي 

مـد و   آروردگارش را ديد، به لـرزه در      هاي بزرگ پ     هنگامي كه نشانه   –بنا بر گفتة قرآن     
فرود آمدن وحي كاستي افتاد پيامبر را اندوه فراگرفت زيـرا او بـه خـدا و                 آن گاه كه در     

در نتيجـه   . ورزيـد   اش و به موقعيت تازة خود در جايگاه پيامبر خـدا، عـشق مـي                فرستاده
ي در     بنياد است كه هي     داستان غار تنها ساختگي نيست بلكه داستاني سست و بي          چ امر مهمـ

اگر چه  ديدارها پس از ديدار نخست و دوم باز ايستاد، اما وحي همچنان پي در                 .  برندارد
  .بر قلب، همان وحي است» فرود آمدن: تنزيل«آمد و اين  پيامبر فرود مي» قلب«پي بر 
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گمـان بـه     چه ديد و شنيد آن چه شـنيد و بـي          ن  هستي پيامبر هيچ گرهي نيست، ديد آ       در

گردانـد و وحـيِ    رؤيا يا ديـدار، بعثـت و وحـي را آغـاز مـي          . راستي و درستي آن قانع شد     
وحي هجومي ناگهاني اسـت درون قلـب از   . كند پيوسته با نقش خود، بعثت را ضمانت مي    

 پيـامبر  وحـي در برهـة مـدني از سـوي    . واژه ها و معنايي كه از غيـر نـشان يافتـه اسـت            
د هنگـامي كـه      محم )46(.رود  شود و در همان دم نيز فرارسيدن آن انتظار مي           درخواست مي 

اهللا  الـرّحمن      بـسم «ت  رعبـا . كند  خواند با نام خدا يعني به نيابت از خدا آغاز مي            قرآن مي 
رت از متن خود قـرآن      اين عبا . آيد  ثناي سورة توبه، مي   اي به است    غاز هر سوره  آدر  » الرّحيم

  .شود ، در ميان نامة سليمان، يافت مي37ست و تنها در سورة نمل، آية ني
اين امكان هست كه ديدار يا وحي از سوي خدا، در كار نباشد و پيامبر از نـزد خـود                    
دربارة خدا، يگانگي خدا، نظام هستي، روز رستاخيز، عبادات و اخالقيات سخن بگويد و               

» بـودا «و » زردشـت «اي كمتر شيوة      و در درجه  » ماني«پيرواني پيدا كند همچنان كه شيوة       
در » اهـورامزدا «كـرد و بـا        م دريافـت مـي    اوحي و اله  » زردشت«اين بوده است، اگر چه      

وحي دريافت نكرد و به ديدار موجـودي فرازمينـي دسـت نيافـت              » بودا«ارتباط بود، اما    
را براي او هويدا    بلكه تنها حقيقت و طريقت روزي نزد او نمايان شد، يعني حقيقت خود              

  .ساخت و درون او را از فيض لبريز گردانيد
اي اسـت كـه       گوش يا حداقل در رؤيا و خـواب پديـده         تجلّي يافتن غيب براي چشم و       
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كنـد و بـراي    تقريباً در هر جايي و هر روزگاري، بـه كارهـاي دينـي وابـستگي پيـدا مـي                
ان و همة آناني كه در ميدان       پيامبران، صوفيان، مصلحان جامعه، پيشگويي كنندگان، كاهن      

آيد زيرا تجلّي يافتن غيب مسألة بزرگي است كه به زنـدگي،              نامريي دستي دارند، پيش مي    
ر و  نمـايي و كـا    هاي برخاسـته از پيامبر      آمد  يما پ . ابدي  مرگ و سرنوشت انسان بستگي مي     

ان اهنـ  كه كيابيم به جز مصر و چين       هاي تاريخي باستان مي    بار پيامبري را در همة جامعه     
ها با پيوند خود با دولت بر اين دو كشور چيرگي يافتـه بودنـد                 سازمان يافته در پرستشگاه   

 پليسي ديني در آنها بنيان نهاده بود و به جز جاهايي كـه   ،هايي كه دولت    به جز سرزمين   و
ايـن  . جـست   شد و دولت نيز از پيدايش پيامبران بيزاري مـي           كليسايي سازمان يافته پيدا مي    

يهـودي و   » سنهدرين«پادشاه ساساني و مسيح از سوي انجمن        به دست   » ماني«چنين بود كه    
د دعـوي پيـامبري كـرد كـشته شـد همچنـان كـه در                         در اسالم هر كس كه پس از محمـ

  .ست به قتل رسيد يا به زندان افتادنمسيحيت نيز هر كس كه خود را مسيح دا
. اي تهي از كليسا و دولت فرا رسيدند         امعهخوشبختي اسالم و محمد  اين بود كه در ج         

د هـيچ      نيـز   وجود ايـن   كردند و با    گيري مي   زيرا كليسا و دولت از هر نوآوريي پيش        محمـ 
ن بـه انـدازة خـود برجـستگي، شـكوه و            آپذيرشي از سوي مردم خود نديد با اين  كه قـر           

عدم پذيرش خـود  اين . نيروي اثرگذاري داشت خواه از سوي خدا باشد خواه از نزد محمد 
محلّي دارد، ليكن مشكل پيوند پيامبر با خدا و در نتيجه كار پيامبر و               هايي ژرف و    انگيزه

هـاي يكتاپرسـتي      همچنين مشكل نزول وحي خداوندي در روزگاري پيش آمد كـه آيـين            
ني نـا هاي خود را استوار ساخته بودند و به راسـتي بـراي بازرگا              بزرگي سامان يافته و گام    

خر براي بيابان نشيناني تهيدست بسيار دشوار بود كه به متافيزيـك            آ در مرتبة     و مايه ور 
ديگر اين كه پرتوهـاي تـاريخ،   . و دانش و سخنان روشنگرانة آييني نوين گرايش پيدا كنند       

محمد را فراگرفته و روزگار زندگي او را روشن ساخته بود، چون او در پايان روزگـاري                 
چيـزي بـراي يـاد كـردن از          ر تاريكي تاريخ آن مانـده بودنـد و        آمد كه پيامبران پيشين د    
  )47(.زندگي آنان روشن نبود

ن را آاين كه گفتيم همان چيزي است كه از ديد تاريخي ضـرورت كتـاب مقـدسِ قـر               
سازد، زيرا محمد بدون قرآن تنها مصلحي بود براي آيين يكتاپرسـتي، آن هـم در             روشن مي 

د     نه اهميتـي نمـي  ن يكتاپرستيِ بيگاگراي كه به اي     اي شرك   جامعه داد در حـالي كـه محمـ
آيا براي يك دين راستين ممكن است استوار گردد و بدون           . خود به اين سنّت ايمان داشت     
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هــايي  هــاي غيبــي و نــشانه رازي پنهــان و نيرويــي تأكيــد كننــده و نمايــشي از حقيقــت 
نخـست پـذيرفتن    : ن دو معني دارد   العاده، پا برجا بماند؟ هدف دين ايمان است و ايما           خارق

دوم اعتماد يافتن به اين كه سخن       . ورده و باور داشتن آن در هر كاري       آآزادانة آن چه دين     
 همـاني اسـت كـه در قـرآن بـسيار تكـرار              – حـق    –بنيانگذار دين حق است، و اين واژه        

ند بلكه  قت را جستجو ك   بنابراين پيامبر فيلسوف يا دانشمندي نيست كه خود حقي        . شود  مي
و رسانيدن پيام خدا و خواستة او به باور رسـيدن مـردم             ا تأييد حقيقت و ابزار      بنياد او بر  

پـذيرد و در چيـزي كـه پذيرفتـه اسـت              محمد وحي را با يك ويژگـي منفـي مـي          . است
آن كـه مـسؤول       رسـاند بـي     ورزد و همچون يك پيامبر وحي را به مردم مي           سرسختي نمي 

  .محتواي رسالت باشد
 يكسره سخن خدا به شمار آوردند و خواستة قرآن كه خود بر آن              مسلمانان قرآن را  اما  

كند همين است، و نيز اين همان چيـزي اسـت كـه بـه قـرآن نيرويـي بـزرگ            پافشاري مي 
خـدا در كتـاب     «: بخشد، زيرا درگيري پيرامون هر چيزي به مجرد اين كه گفتـه شـود               مي

فرو  تواند در برابر اين انديشه سر   ليكن عقل گاهي نمي    .پذيرد  پايان مي » ...مايدرف  گراميش مي 
و آورد كه خدا كتابي بر انساني فـرو فرسـتاده تـا در آن ايمـان قطعـي بـه وجـود خـويش                         

در زند كه خدا  سان كه عقل از اين انديشه نيز سرباز مي ش را درخواست كند، بدانا گانگيي
من در اين   .  كشته و به صليب كشيده شود      راي رهايي بشريت  كالبد عيسي تجسد پذيرفته تا ب     

گويم بلكه از گذشته      جا از آن انديشة نويني كه مقدسات را از جهان بيرون راند سخن نمي             
چگونه براي يهود و فيلسوفان يونان ممكن بود انديشة جسميت يافتن خدا را : گويم سخن مي

نشين امكان داشت بپذيرند      باندر كالبد مسيح هضم كنند؟ چگونه براي قريشيان و تازيان بيا          
  شناختند كتابي از آسمان فرو فرستد؟ ديدند و مي خدا بر يكي از آنان كه او را مي

از همين روي عامل زمان نقش بزرگي در گسترش و استوارسازي دين بازي مـي كنـد،                 
ان گيرد كه مـسلمان      در تمدن اسالمي تا به جايي باال مي        – محمد   –چنان كه پايگاه پيامبر     

كنـد و     ها را براي پيامبر نفي مي       سازند با اين كه قرآن همواره معجزه        ها مي   براي او معجزه  
گمـان واال بـودن پايگـاه پيـامبر در نهـاد و               بي. اين كه بشري معمولي است تأكيد دارد       در

سرشتي كه او را از مردم عادي جدا ساخته تا بـه جـايي كـه ايمـانش بـه                    . سرشت اوست 
  . پيوند يافته استاولياء و صالحان

شـود   مسيح بر خدا چيره مـي   : شود  مي ها داخل   اين انديشه به تمامي در منطق همة آيين       
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غيـب نبـود و      اگـر موجـودي در       –پايـد كـه خـدا         بـر بـودا و ديـري نمـي        » بوديساتفا«و  
  . با محمد برابر گردد–زد  ها را رقم نمي سرنوشت

گرداند آن است كه ما در البه الي          مييكي از جمله چيزهايي كه اين منطق را پديدار          
اند كه به جاي حق       و انسان دناخودآگاهي شايد اين انديشه را پيدا كنيم كه عيسي و محمد            

خواهـد بـه خـدا گـرايش بيـابيم و             و حال آن كه محمد همواره از ما مـي         ! اند  گرفته شده 
پـس  . ه اسـت  اي فراخواندن بـه ديـن خـدا برخاسـت         راوست كه قرآن بر وي نازل شده و ب        

ا خـدا را نـه               د در جهانِ دين تختـه سـنگي سـخت و پـا برجـاي و ديـدني اسـت امـمحم
آيد كه آيـا خـدا بـه راسـتي وجـود       بينيم و همواره اين پرسش پيش مي  شناسيم و نه مي     مي

در . كنـد   دمي بـازگو مـي    آن را به زبان     آدارد يا نه؟ ولي محمد اكنون وجود دارد و اين قر          
خوانند اما اكنون پيـامبر       ها فرا مي   سياري است كه به سوي خدا و برتري       بهاي    اين جا دين  

آن ها بـه    . هاي يكتاپرستي ويژگي خود را دارند        دين .ما همان محمد است و غير او نيست       
خواهند كه از دستورات آنهـا        آورد ايمان دارند، از انسان مي       كسي كه وحي خداوند را مي     

اي سخت و دقيق و باوري استوار برخوردار باشـد وگرنـه              دهتام داشته از عقي   رداري  بفرمان
هـا موجـب    د كه ايـن ديـن   همچنين بايد باور داشته باش)48(.آيد از دين برگشته به شمار مي  

شوند و هر كـس را كـه از آن هـا               يرهايي و خوشبختي انسان ياتيره روزي و بدبختي او م         
كننـد، در حـالي        هميشگي تهديد مي   پيروي نكرده به كفر و ناسپاسي نسبت داده به عذاب         

هـا    ترين آيـين    واقع اين است كه مسيحيت و اسالم گسترده       . نيست» بودا«كه اين شيوة كار     
توان اين گستردگي را تنها به استواري ايمـان وابـسته دانـست               البته نمي . باشند  در جهان مي  

ب ديني ديگـري بـا      بلكه به ارزش و برجستگي محتواي دين نيز بستگي دارد زيرا هيچ كتا            
  .قرآن همانندي ندارد و اخالقيات انجيل نيز بسي بلند و برجسته است

بنابراين ديدار پيامبر با روح خدا يك تجربة شخصي و در عين حال حقيقتـي راسـتين                 
پس كـار ويـژة وحـي همـان پيونـد           . است كه دريافت آن از خرد انسان عادي برتر است         

 و خـواه  )49(با آواز باشد و چه با فرو افكندن در قلبشخصي ميان خدا و پيامبر است چه       
دهد كه وحي به هر دو روش با هم بوده            قرآن خودگواهي مي  . با لفظ باشد و خواه با معنا      

آورد   است چنان كه در آن جا كه پيامبر بر حافظة خود براي از بركردن وحي فـشار مـي                  
زبانت را به آن حركـت مـده تـا در آن شـتاب              :  ِبهِ َجَل ِبِه ِلساَنَک ِلَتعْ   ْک  َوال ُتَحرِّ «: فرمايد  مي
خوانـد،     القا شده آن گاه كه پيامبر آن را بر مردم مـي            بدين سان وحيِ  ). 16قيامت،  (» كني
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گـردد و     آيد و در جهان هستيِ تجربي داخل مي        اي ساخته و پرداخته در مي       همچون پديده 
  .گردد از آن پس نيز به گونة كتاب قرآن پديدار مي

انگذاران بزرگي همچون موسي و عيسي گذارده باشـد و  ي قرآن محمد را در سطح بن     اگر
شخصيت ابراهيم را به مانندة مرجعي بنيادي باز گردانيده باشد و همچنين اگر قـرآن بـراي     

كنندة كتابهاي كهن در خطّ يكتاپرستي باشد پس   بخواهد به كمال رساننده و اصالحخود نيز
. هاي پيامبران بني اسرائيل هماننـد باشـد         در معني دقيق خود به تجربه     رؤيا و وحي نيز بايد      

برد و    نام مي » داود«و  » دانيال«،  »الياس«،  »عاليس« قرآن كمي از آنان را همچون        پيامبراني كه 
اي از شمار بـسياري       البته اينان پيامبراني هستند تاريخي كه نمونه      . كشد  جايگاه آنان را برمي   

د كه نقش خود را در گـذر سـه يـا چهـار قـرن بـازي كردنـد همچـون                      از پيامبراني هستن  
  . و ديگران» قيلحز«ي نخست و دوم، »اشعيا«، »إيرميا«، »هوشع«، »عاموس«

گفـت و     نان سـخن مـي    آديدند و يهوه با       را مي » يهوه«اين پيامبران در واقع گاهي خودِ       
پس هـر   در  راندند و     سخن مي » يهوه«آنان با نام    . فرستاد  به آنان وحي مي   » يهوه«گاهي نيز   

 بـه   هيهو«يا  » يهوه گفت «: گفتند آمد مي   اي كه براي آنان پيش مي       اي و خلسه    بحراني جذبه 
دانـد و مقايـسه       اننـد مـي   محمد را با اين پيامبران هم     » برماكس و «از آن روي    . »من گفت 

وت جذبـه   « نمايـانگر    – بنـا بـر عقيـدة وي         –كند كه اين پيامبران       مي اي   خلـسه  اي و   نبـ «
extatique)50( آورد تا بـه      نان هجوم مي  آآيند كه وحي بر       يعني در پيوندي در مي    . باشند  مي

 آن شـنوند   و مـي دشـو  بينند آن چه ديده نمي  حالت مي ن  آحالت ناخودآگاهي برسند و در      
 –اي    اي و نمودهـاي جذبـه       هاي خلسه    نزد پديده   تنها شود، ليكن اين مقايسه     چه شنيده نمي  

ايـن بـود    . ايـستد   باز مـي   –تي كوتاه در هنگام وحي      چيرگي يافتن روح خدا براي مد     عني  ي
هاي همانندي ميان محمد و پيامبران ديگر با توجه بـه ايـن نكتـه كـه اصـل خلـسه                   نقطه

extase          د از چند جهت با اصل خلسه نـزاسـرائيل مغـايرت دارد،       ينـ  پيـامران ب   د نزد محم
 كه قرآن از    و اين جداي از آن است     . آورد  چك به شمار مي   پيامبراني كه قرآن آنان را كو     

ن ابراهيم، اسحق، يعقوب و يوسف      وسويي ديگر ارزش ديني وااليي به پدران نخستين همچ        
ـ         و همچنين بر پادشاهاني همانند داود و سليمان، مي         هـاي تـاريخي      هبخشد و آنـان را از لكّ

ن قرآن جايگاه موسي را بـسيار بـاال         همچني. سازد  پاك مي ) »اوريا« همچون كشتن (توراتي  
خـدا بـا او     . كند آن چنان كه گويي نماد و الگوي محمد است           برد و از او بسيار ياد مي        مي

موسي از خـدا درخواسـت   . گرداند گويد و قرآن اين رويداد را استثنايي نمايان مي           مي سخن



 منش پيامبر     72

ـ  . گردد كند ليكن اين خواسته ناممكن مي  ديدار مي  راي موسـي نمايـان   آشكار نشدن خـدا ب
د        آبخشد و بيانگر     دن جبرئيل را براي محمد ارزش مي      ش ن است كه خود خدا براي محمـ

با او  كند و مهمتر اين كه چهل روز          خدا موسي را در مصر ياري مي      . نيز نمايان نشده است   
هاي مقدس نگاشته شـده       هاي دهگانه كه بر لوحه      گذارد و موسي با فرمان       ديدار مي  وعدة
ـ      –ن دربـارة شـخص موسـي        آاين پافشاري قـر   . آيد وه فرود مي  از ك  ت  بنيانگـذار آيـين ملّ

 است و اوست كه بر ملّـت  فهماند كه او صاحب كتاب مقدس تورات   به ما مي   –اسرائيلي  
را واجب گردانيد و اوست كه صاحب دين الهـي           – يهوه   – خود، پرستش خدا     يكتاپرست

 توجه چنـداني نـدارد بلكـه كوشـش خـود را بـه               اين چنين قرآن به پيامبران ديگر     . است
ه          ةاي از كتاب تورات كه به مانند        ارهپ قرآن از سوي خدا فروفرسـتاده شـده اسـت، متوجـ 

سازد، ليكن ضرورت ندارد كه قرآن با همان ويژگيِ تورات نازل شده باشد چون وحي                 مي
  .هاي گوناگون دارد شكل

فرستاده شـده و    روزگاري كوتاه فرو در واسطة وحي قرآني كه    چه بسا شكل قاطع و بي     
و قرآن در ايـن     ( كه از خدا بيرون آمده است        ين روح خداوندي  آاش با دو ديدار       وند اوليه يپ

» آينـد   شتگان و روح در آن فرود مـي       فر: هاْی والرُّوُح فِ  ُةَتَنزَُّل الَمالِئک «: فرمايد  باره به روشني مي   
فّاف شـدن جهـان نامتنـاهي        در جهاني ديگر، و شـ      هاي پنهان خدا    و همچنين نشانه  ) 4قدر،  

 د را ب       » ماكس وبر « همه و همه چيزهايي باشد كه        ،دبراي محما را وادار كرده است تا محم
يـا   براي اثبات وجود خـدا     و اين مقايسه به منظور تالش        )51(پيامبران اسرائيلي مقايسه كند،   

  .دين كامل، نيستچگونگي آفرينش يك امت سپس يك شريعت و از آن پس يك 
 اسـت   – و تنها در همين ميدان       –العاده و غيرطبيعي      هاي خارق   بنابراين در ميدان پديده   

 همچنان كـه مقايـسه    . گيري كنيم  ن ديگر را پي   توانيم مقايسه ميان محمد و پيامبرا       كه مي 
كنيم زيرا زردشت براي اصالحي ژرف در گـرايش بـه            ميان محمد و زردشت را دنبال مي      

ورزي و آرزومندي بـر پـا         پرستي برخاست و پيوندي گرم با خدايِ خود بر پايه عشق          يكتا
آورد   او موسي را پيـامبر بـه شـمار نمـي          . شود  دربارة موسي وارد بحث نمي    » وبر«. ساخت

همچنين در پژوهش خـود     . اي تيره پيرامون زندگي و نقش او را فراگرفته است           چون هاله 
آورد زيرا كارهايي به عيسي وابسته شده است كـه            ان نمي ي نيز سخن به مي    ساز پيامبري عي  

د نمونـة    » وبـر «هـاي     در تحليـل  . پـذيرد   ديني آنها را نمي   ) شناسي  جامعه(سوسيولژي   محمـ
سـان كـه     بـدان . كنـد   او بسيار محمد را با زردشت مقايسه مي       . روشني است براي پيامبري   
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د و پيـامبران اسـرا             وتِ جذبـه      ديديم او همانندي بزرگي ميـان محمـ اي و    ئيلي در روش نبـ
  . برپا داشتextatiqueاي  خلسه
 و  – پيش از روزگار  پادشاهي آنـان         –در اسرائيل   » پيامبران نخستين : ييمبِالنَّ«گمان    بي

تمـدن و بـه      ن پيامبران مردماني ابتدايي و بي     اي. در فينيقيه و هند و يونان باستان پيدا آمدند        
هــاي   بــه جــادوگري، وردخــواني،هوشــي و ناخودآگــاهيدر بي. تــوحش نزديــك بودنــد

ــريش ــسه    پ ــه و خل ــته از جذب ــستي برخاس ــه و سرم ــاده  (خردان ــه از راه ب ــساري ن ) گ
  )52(.پرداختند مي

هـاي اسـرائيل      در جنـگ  . كردند  ميتمدن و وحشي زندگي       هاي بي   آنان همچون گروه  
جـستند    كت مـي   شـر  همچون جنگجويان  غارتگر در كنار سواركاران نيرومند و تـوانگر          

) در عبري باستان به معني نيرو و مانند واژة            )53( ورِيم،مانند جِب ي « جِبالقُو سـخت  : شَديد
. آورد  محمد را جنگجويي غارتگر به شمار مـي       » وبر«اين اشتباه تام است كه      ). است» نيرو

بـه  كـرد و تنهـا        ها، انساني عادي بود بلكه در حقيقت خود جنـگ نمـي             محمد در جنگ  
حظ، كتـاب   نگـاه كنيـد بـه جـا       ( آمد  نمود و در ميدان نبرد فرود نمي        فرماندهي بسنده مي  

  ).48عثمانيه، ص 
. ظهـور كردنـد   . م.در پي اين روزگارِ بدوي و نامتمدانه پيامبران حقيقي از قرن هشتم ق            

 آنـان . داننـد   هـاي ديـن يهـود مـي         اسرائيل، يهود و مسيحيت اين پيامبران را يكـي از سـتون           
آنان پيامبراني به . گردآوري شده است» هاي مهمي بر جاي گذاشتند كه در سفر انبياء         نوشته

داري كردنـد و مفهـوم خـدا را در سـمت و سـوي         پاس» يهوه«اند كه از يگانگي       مدهشمار آ 
       نقـش ايـن     ،ات را آراسته و پيراسته ساختند     جهاني شدن پيش برده كمال بخشيدند و اخالقي 

همچنين .  بود ال بردن سطح فكري دين، نقشي بزرگ      ل بخشيدن به يهوه و با     پيامبران در كما  
آنان نقشي سياسي بازي كردند و چندين برابر روزگار پادشاهي و فرمانروايي پادشاهان كار              

خـرين اينـان و     آ» اَليسع«. انجام دادند و كامالً  به مانندة پيامبران جادو پيشة گذشته نبودند           
د در ايـن اسـت كـه از وحـي خـدايي سـخن            . نخستين آنان بود   نقطة همانندي آنان با محمـ

همچنـين آنـان مردمـاني بـا        . رود  هاي گوناگون بـر آنـان مـي         ها و خلسه    گويند و جذبه    مي
باشند يعني در برابر چيـزي كـه از           فرهنگ، بزرگوار و از جهت مادي و معنوي مستقل مي         

بنابراين كار انان رايگان است، همچنين از حكومت        . گيرند  شود مزدي نمي    آنان خواسته مي  
با  يك ويژگي عمومي شخص پيـامبر را در همـة    » وبر« .باشند  و نظام روحانيت به دور مي     
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او كـسي   . او كاهني وابسته به نظام روحانيت نيـست       : كند  ها اين چنين توصيف مي      فرهنگ
 بـه پيـامبري     – خـود خويـشتن را پيـامبر ناميـده            همچون پيامبري كه   -است كه خود را     

(usurpateur)گمارد، در نتيجه او غاصبي        مي
ـ  است كه اين نقش     )54(   برگزيـده راي خـود  را ب

شود كـه پيـامبران آن را دگرگـون     در اسرائيل سنّت ابتدائي براي اين وظيفه يافت مي      . است
لـيكن  . شمردند  مي خردرا نيز»  باستانانِپيامبر: ميالنَّبِي«ن دوري گزيدند بلكه آساختند و از  

كند، در نتيجه پيوند پيـامبران بـا متافيزيـك و راه و               اين كار وجود چنين سنّتي را منع نمي       
باشد انگيز نمي ة اسرائيلي، شگفتروش آنان، از اخالق و روحي.  

در ايـن صـورت چنـين       .  يافت نشده است    العرب ةجزيرهيچ پيامبري پيش از محمد در       
ايـن  . شـود   شود همچنان كه مفهوم خداي يكتا نيز يافت نمـي           اين ميدان يافت نمي    تي در سنّ

دهنـد شـگفت      براي رفتارشان بـيم مـي     » يهوه«كه پيامبران اسرائيل ملّت خود را از خشم         
در واقع خداي آنان است در حالي كه محمد به رها كـردن خـدايان             » يهوه«نمايد زيرا    نمي

شناسد اما در     خدايي كه عرب او را مي     . مي خواند   خداي يكتا فرا  مورد پرستش و پرستيدن     
شود، و اين فرقي بزرگ ميان محمد و ديگر پيـامبران             سازمان زندگي ديني آنان داخل نمي     

آيـد كـه بـراي راسـتي پيـامبريش از او              ها پيامبري پيدا مـي      هربار در همة فرهنگ   . است
العاده اسـت كـه بتوانـد قـوانين           ي خارق دامقصود از حجت، رويد   . شود  حجتي خواسته مي  

شود زيرا انان     اين حجت از پيامبران عادي اسرائيل درخواست نمي       . طبيعت را درهم شكند   
ت از موسـي سـپس از          .  راهنمايان و پيشوايان ديني بودنـد       خود تنها  در دور آخر   ا حجـ امـ

هـايي اسـتثنايي      زهعيسي خواسته مي شود، عيسايي كه سنّت مسيحيت او را به آوردن معج            
  .بخشد ها را نيرو مي بر مي كشد و قرآن خود نيز اين معجزه

ي و وحي يـا     ميان محمد و پيامبران ديگر مي كند در ساخت تجلّ         » وبر«اي كه     مقايسه
  . استنهفتهبه گفتة ديگر در نوع پيوند با متافيزيك، 

هـاي خـود    بـه شناس بـزرگ آن چـه را كـه پيـامبران از تجر         به مانند يك جامعه    او
ا او همچـون اثبـات   . كند، و روش درست همين اسـت     گويند، باور مي    مي عقلـي  گرايـي   امـ

د كـه رفتارهـاي پيـامبران از        پنـدار   ز، مـي  رشناسي خردو   وپرداز يا حتّي جامعه   مذهب و ن  
هـايي غيرعـادي كـه ميـان آنـان       پيامبران در گذر سه سده بر حالت  . است» بيماري«گونة  

آمـد و     نان چيره مـي   آبر  » يهوه«كردند و اين در هنگامي بود كه روح          همسان بود گذر مي   
روي  دادنـد و بـر      شدند و بينايي از كف مي       برخي بيهوش مي  . باختند  آنان هستي خود را مي    
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ديدند و فلج     برخي ديگر خود خدا را مي     ) . 21اشعيا،  (رفتند    زمين كورمال كورمال راه مي    
نـان  آگشت، و بـسياري از        گويي روان مي    هنگام غيب برخي نيز آب دهانشان به      . شدند مي

هـا را تـوهم      ين آن كارهـايي كـه پزشـكي نـو       . شنيدند  مي» آواهايي«ديدند و     را مي » يهوه«
(hallucination) عـاموس،   6اشـعيا،   ( بـوده اسـت   » عاموس«و  » اشعيا«نامد، و اين حال        مي ،

هيچ كـس در روزگـار آنـان و    خاطر  همة اينها در كتاب عهد قديم آمده است و بر        ). 1/9
» يهـوه «هايشان و يا در سـخناني كـه    گذشت كه اين پيامبران را در خواب    پس از آنان نمي   

  .گو بشمرند يا به بهتان متّهم سازندان وحي كرده، دروغبه آن
ها بـه نـام       ين پديده اهمة چيزي كه در روزگار كنوني پيش آمده، كوششي است تا از             

توان اين چنين تعبيري را پيش كـشيد در حـالي             ليكن چگونه مي  . دبيمار رواني، تعبير گرد   
هـا     شـده اسـت؟ چگونـه ايـن پديـده           داده  نسبت  ژرف انكه به اين پيامبران دانش و سخن      

: گويـد » ارميـا «اي از روش اخالقي و رفتاري شده است؟           چندين سده تكرار يافته تا نمونه     
يـد در حـالي كـه از سـوي نيرويـي            كسي كه جور كشيده، رنج ديده نباشد، و سـخن بگو          «

بـه  . » نخواهـد بـود    هاي قلبي خود مجبور نباشد، پيامبري اصـيل         بيروني يا از سوي دريافت    
 يا نيرويـي    ،شداناگزير بايد نيرويي بيروني ب    : واقع نبوت در معني دقيق خود اين چنين است        

عقـل طبيعـي ناپديـد      ناگزير بايد   .  هر چه تمامتر نمايان گردد     اي   با راستي   باشد كه  بيروني
  .ناگزير بايد پيامبر رنج بكشد و در حال بحران و اضطرابي دروني درآيد. گردد

 ييابـد، بـرا      بـه متافيزيـك پيونـد مـي         چيزي كه   آن هاي زير با هر     در حقيقت حالت  
هوشي، وجود نيرويي كه بـر شـخص         خردباختگي، بي : گردد  يان ديگر نيز آشكار مي    پيشوا

ن زن غيبگـو    آها را در يونـان بـراي         ما همين حالت  . ي خود شدن  از خود ب  چيرگي يابد و    
pythie         اي بـه زبـان     هـاي دشـوار و پيچيـده        پيـشگويي » آپولـو « مي بينيم كه با نام كاهنـة

 كـه ذات خداونـد را   (Jainism) هنـد  جـين ها را براي پيامبران ديـن         همين حالت . راند  مي
پرتي و خلسه در روزگـار كنـوني نـزد           اسما با همين خردباختگي و حو     . يمياب  بيند، مي   مي

  .كنيم ابتدايي نيز برخورد ميهاي  كاهنان ملّت
ليكن پيامبران اسرائيل جهان رواني خود را دگرگون ساختند و بـه آزاد شـدن از زيـر                  

  رانآبار سنگين شريعت ندا دادند و از اين راه به حالتِ نبوت، الگو بودن و هـستي واالي        
 ديني از گونة واالي     –در اين جاست كه مشكلِ آفرينشي فرهنگي        . نددر جهان باال بخشيد   

هـاي    اي تنهـا در اسـرائيل و در سـرزمين           نبوتِ خلـسه  «: گويد  مي» وبر«. شود  آن مطرح مي  



 منش پيامبر     76

خواهد بـر پديـدة       اين سخن نمي  با  » وبر«به عقيدة من    . »شود و بس    عربي با محمد يافت مي    
خواهـد    بلكه مي شود، تأكيد كند،      ها يافت مي    گاي كه در بسياري از فرهن       خلسه و جذبه  

كيـد نمايـد و ايـن    أ اين پديـده ت بانگري و نيروي پشتكار   و ژرف  هبر پيوند انديشة پيشرفت   
  . بخشد همان چيزي است كه به پيامبري معنا و شكوهمنديش را مي

زاد بود و دعـوت او بـه   آدر واقع اگر چه محمد به هنگامي كه در جامعة خود فردي        
» خـواهم   مـن از شـما بـراي كـار نبـوت مـزدي نمـي              : ٍرْجَاُکم َعَلیِه ِمن    لُ أْسَاَوال  «: گفتة قرآن 

گفـت و در روش   شد و با نـام خـدا سـخن مـي     مجاني بود و به او وحي مي      ) 109شعراء،  (
هاي كوتاه وحـي، پيـامبري        گشت يعني  او نيز در برهه        اي با آن پيامبران همسان مي       خلسه
آمـد و هـوش روشـن     هايي كه از وحي بيرون مـي  اي بود، ليكن در لحظه   بهاي و جذ    خلسه

آمـد، رفتـارش      هاي قـرآن در مـي        آيه ةيافت و نيز آن گاه كه وحي به گون          خود را باز مي   
آمد مگر بـسيار انـدك، نـه بـا آن             هاي پريشاني و ناآرامي بر او پيدا نمي         آرام بود و نشانه   

او هنگامي كـه بـا نـام خـدا بـراي            . داد  ديگر دست مي   كه براي پيامبران     اي  آشفتگي ويژه 
گفت، سخنش تالوتي آرام بود و اين بدان معناست كه ميان لحظـة               مردم جامعه سخن مي   

 و ميان لحظة    –شد     آن گاه كه نيروي الهي  در شكل روح خدا بر محمد چيره مي              –وحي  
  .صله استنان به دين، فرق و فاآبازگو كردن وحي براي مردم و فراخواندن 

د يكـي        هر يك از پيامبران در محيط فرهنگي خود زندگي مي          محمد و  كردند، محمـ
اي را تشكيل داده بودند اما در پايان محمد كتـابي مقـدس و كامـل         بود و آن پيامبران توده    

 كنـد و    توصيف نمي » فرستادة خدا » رسول«اگر چه قرآن در آغاز محمد را با صفت          . آورد
سازد اما همـين قـرآن        ايل ويژه مي  -يعني جبرا » خداوند نيرو : ذِي القُوه «اي  فت را بر  صاين  

اگـر  . در برهة پاياني مكّي و در سرتاسر برهة مدني از اين صفت براي محمد سرشار است    
چه صفت رسول در تاريخ ديني اسرائيل، سست است و درخشندگي ندارد و به سـختي در                 

رود  نه بيشتر، ليكن پايگاه آن با آمدن مسيح بـاال               مي معناي مردي از مردمان خدا به كار      
توصـيف  » رسول اهللا«خود را به   » متّي«و انجيل   » مرقس«گرفته است زيرا مسيح در انجيل       

 اما همين مسيحيت پس از پاي گرفتن، صفت رسول را به ياران مـسيح داده                )55(.كرده است 
و ايـن حقيقـت   .  ملكوت بشارت دهنـد   فرستاد تا مردم را به      است، آن ياراني كه مسيح مي     
  .لب مسيحيت نخستين است
دني بـه صـفت رسـول جايگـاهي واال          ه ويژه در پايان برهة مـ      روشن است كه قرآن ب    
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د را بـه                 . بخشيده است  قرآن ميان خدا و پيامبرش را بسيار نزديك گردانيـده بلكـه محمـ
ت كه بـراي ايـن نـام        اگر چه به روشني نمايان اس     .  توصيف كرده است   )56(»رسول«صفت  

 در قرآن و در آن روزگار هدفي بزرگ پيش روي بوده است اما قـرآن                – رسول   –گذاري  
گـرايش  براي ويژه گردانيدن اين نام به شخص محمد آن هم در روابط وي بـا مـسلمانان،                  

 )57()مبرانفرستادة خدا و خاتم پيـا     : رسوُل اللِه و خاَتُم النَِّبیِّینَ    «:با اين سخن   قرآن. داشته است 
به عقيدة من نص مقـدس قـرآن        . كارهاي پيامبر را در همين دو وظيفه خالصه كرده است         

سان كه مسلمانان در برهـة        بدان – رسول و نبي     –فرقي ميان اين دو نامگذاري براي پيامبر        
هاي سيره و تاريخ كهن پيامبر را بـسيار بـا نـام               زيرا كتاب . سازد  اند نمايان نمي    بعد پنداشته 

به » )ص(نبي«هاي حديث، حديث را با نام         كنند در حالي كه كتاب      توصيف مي » اهللا  رسول«
رسانند و اين نكته در كتاب صحيح بخاري و پـيش از آن در كتـاب الموطّـأ بـه                      پيامبر مي 

  .خوبي آشكار است
اسرائيل از اليسع تا حزقيل احـساسات قلبـي و جهـان شـمولي را در دينـي                   پيامبران بني 

هـا نـشان يافتـه         يها و رمز و رازپرداز      دند كه از بدوي بودن و سختيِ نمادگرايي       داخل كر 
هاي كنعاني ذوب شـود       يگانه كه نزديك بود در آيين     » يهوة«بود همچنان كه بر شخصيت      

جنبــشي بــراي » دينــي قلبــي«زادگرايــي در راه پيـدايش  آدر برابــر ايــن . تأكيـد ورزيدنــد 
ن و عملكردي نيرومند براي گـرايش دادن بـه آداب و            برگردانيدن شريعت به حدنصابِ آ    

تشريفاتي مذهبي، قد برافراشت، ليكن اثرهاي پيامبران در البه الي كتاب مقدس بر جـاي               
  .ماند و نابود نگرديد

تراز موسي   محمد هم : شود   ضعف آنان پيدا مي    در مقام مقايسة پيامبران با محمد، نقطه      
 و يگانه بود و همچنان كه گفتـيم بنيانگـذار دينـي تـام و     و عيسي بود، يعني شخصيتي تنها     

 شـوند همـة آنـان در    بندي گاه كه تودة پيامبران از بزرگ تا كوچك گروه         تمام بود و آن   
د تنهـا در صـفت خلـسه و            نان  آنمايند بنابراين مقايسة      برابر  محمد كوچك مي     بـا محمـ

وحـي،   يز همـراه بـا رؤيـا و       ليكن همين حاالت جذبه و خلسه ن      . بس ه جائز است و   جذب
هـاي عـصبي و       آمـد تـا بـراي آن پيـامبران در حملـه             براي محمد بسيار بيـشتر پـيش مـي        

گشت و هيچ نـشاني از        رسيد در درون او روان مي       هر آنچه به جان محمد مي     . نابيهوشيش
 از همين روي قرآن تفسير رؤيا     . گرديد پريشاني ظاهري و آشفتگي بيروني بر او نمايان نمي        

گرنـه هـيچ    وو تفسير ماهيت وحي و تأكيد بر وجود هر دو آنهـا را گزيـر ناپـذير ديـد                    
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اي رفتاري و اخالقي پيامبران     ه  اما همواره شيوه  . شد  چيزي از آن ها به روشني آشكار نمي       
بدوي همانند است    باستاني و » پيامبران: ييمالنَّبِ«هاي رفتاري     اي به شيوه    اسرائيل تا اندازه   بني
  .نان با پيامبران باستان، در پيشرفتگي انديشه، نگرش و اخالق استآفرق بنيادي ميان و 

  ا       آيد، پيامبري خلسه    د هنگامي كه روح خدا بر او چيره مي        اگر چه محم اي اسـت امـ
هـاي پيـامبران      هـا و نـاآرامي      اين خلسه در ويژگيِ آرام خود كامالً بـا جـوش و خـروش             

اي اسـت كـه در پـي آن            جذبه نزد محمد فشار و بي تابي       خلسه و . ائيلي متفاوت است  راس
د در خلـسه      . آيد  گشايش و شادماني پيش مي     اي بـودن بـا پيـامبران اسـرائيلي           نه تنها محمـ

ها را براي او رد كرده، با آنان همـسان            همسان است بلكه از آن روي نيز كه قرآن معجزه         
هايي يافـت نـشده        معجزه –ز كمي از آنان      به ج  –زيرا براي پيامبران اسرائيلي نيز      . باشد  بي

قـرآن  . پس محمد مبلّغي است نه بيشتر، ليكن همواره با متافيزيك در تمـاس اسـت              . است
براي پيامبر پيشگويي كردن و از غيب آگاهي دادن را انكار كرده است، البته نقش او نيـز                  

كـه خواهـد آمـد،      گـاه از رويـدادهايي        هرگز اين نبوده است در حالي كه پيـامبران گـاه          
هـا و     ويـژة بـيم دادن از فرارسـيدن گرفتـاري         » ارميـا «نـان   آاز ميـان    . انـد   پيشگويي كرده 

اي   ت خود را زير فشارِ گونه     ملّ» يهوه«بيشتر پيامبران اسرائيلي با نام      . ها بوده است    بدبختي
نـد  را از فراموش شدن رهايي داد     » يهوه«بيم و هراس درآوردند و بر آنان سخت گرفتند و           

رخي از پيامبران   بزي كه   رهاي برون م    و مردم را به باال بردن اخالق واداشتند و از جنگ          
نـان  آايـن چنـين اسـت كـه مـا در ميـان        . در گذشته آن را به جا مي دانستند، بـيم دادنـد           

بـديهي اسـت    . بينـيم   آميزي مي   هاي خشم   ورزي گيري و تندي و تعصب      هايي از سخت    نشانه
در آن روزگـار   ائيلي زندگي ايـن جهـاني بـوده زيـرا ملّـت اسـرائيل          خواستة پيامبران اسر  

  )58(.اند شناخته جهاني ديگر و رستاخيز و مانند آن را نمي
اي  قرآن هر گونـه معجـزه  : خواهم دو نكته را دربارة محمد بررسي كنم         من اين جا مي   

نجـام  هـاي بزرگـي ا   در حالي كـه موسـي و عيـسي معجـزه     . را براي محمد رد كرده است     
 من چيـزي را كـه كمـي پـيش از ايـن              –شكافتن دريا، مرده زنده كردن و جز آن         : اند  داده
اي رخ داده     تنها گفته شده كـه معجـزه      . معجزه در واقع وجود ندارد    : كنم  ام بازگو مي    گفته

است تا به جايي كه معجزه به گونة يك سنّت و سپس باوري ديني درآمـده اسـت و ايـن           
گمـان فـرق ميـان       بـي . گـردد   شناسي همانند مـي     ورهطري به اسطوره و اس    امر تا اندازة بسيا   

هاي   حالت  خلسه و جذبه براي كسي همچون محمد و ميان درهم شكستن قوانين و سنّت               
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 بـسيار نمايـان اسـت و قـرآن در ايـن بـاره آشـكارا                 - به هر خواسته كه باشـد      –طبيعت  
احـزاب،  . (»يابي  ت خدا هرگز دگرگوني نمي    براي سن : یاًل اللِه َتبدِ  ةُسنَّ َتِجَد لِ  َوَلْن«: فرمايد  مي
گرداند تا پيوند خود را بـا سـنّت يكتاپرسـتي             هاي باستان را باز مي      قرآن تنها اسطوره  ). 62

بـه روان  ) آوري نيـست  كه چيز شگفت(اما خلسه و جذبه   . نگاه دارد و آن را تأييد نمايد      
قـع وجـود دارد و مـا همـه روزه آن را             تـوهم و خردبـاختگي در وا      . دهد  انسان دست مي  

ا تنهـا فـرق آن بـراي پيـامبران نـسبت بـه                          مي بينيم و در آن، جاي هيچ شگفتي نيـست امـ
اي خـود را راسـت و درسـت بـه زبـان       هـاي خلـسه   ديگران، در اين است كه آنان تجربه    

 بر پاية ايمـان     دين يكسره . آيند  آورند و از ميان آنها براي تبليغِ ديني بلند پايه بيرون مي             مي
باشد  و اصول اعتقادي بر بنيان همين پيونـد            داشتن به راستي پيوند ميان خدا و پيامبرش مي        

هاي فيزيكي از مـتن و جـوهرة ديـن            استوار است و اين پيوند در هنگامي است كه معجزه         
و يا نشان دادن حجتي اسـت بـراي ادعـا           ) موسي(هايي تاريخي است    باشد بلكه اسطوره    نمي
  ).عيسي(دن موقعيتي ويژه كه برتر از مقام پيامبري استكر

براي موسـي  . خواهد كه بر نيروي خدا استوار باشد معجزة بزرگ براي خود تأييدي مي  
او از  . كه روزگار درازي خداي بومي اسرائيل بوده اسـت        » يهوه«اي است به نام      خداي ويژه 

بـراي  . مندتر اسـت اند، نيرو ئيل بودهخدايان ديگر كه با وجود يهوه مورد پرستش ملّت اسرا 
دي شه در دست است كه او از روح خدايا پسر خـدا اسـت و انـساني عـا                  يدعيسي نيز اين ان   

  .اي از نيروي خداوندي را براي خود نگاه داشته است نيست و از همين روي عيسي بهره
 پرتـوي   خدا در نخستين حركت با روح خود يعني بـا         . محمد به همة اينها نيازي ندارد     

در ايـن   . از سوي خود بر او تجلّي كـرد و وحـي از راه همـين روح بـراي او ادامـه يافـت                      
د آشـكار     extatiqueجاست كه به روشني  نشان ويژة خلسه و جذبـه             وت محمـ بـراي نبـ 

آيد، گويا و رسا      گردد هر چند كه اين واژة عربي آن چنان كه از واژة فرانسويش برمي               مي
 منحـصر د در نحوة پيوند با متافيزيـك و چگـونگي روي دادنـش               باري نقش محم   .نيست
د بـسنده          به طور كلّي اين امر براي به تـصوير كـشيدن نـشانه            . شود  نمي ت محمـهـاي نبـو
از  غيـر    –دراين باره كوتاهي ورزيده است زيرا او بر منابع كهن           » ماكس وبر «باشد  و      نمي

د           گمان دي  بي: براي نمونه .  تكيه كرده است   –قرآن   دار جبرئيل در كالبـد مـردي، بـا محمـ
پذيرفتني نيست زيرا منابع در اين باره متناقض است و همچنـين سـخناني از ايـن دسـت از                    

  .ديدگاه منطق و كالم با قرآن تعارض دارد
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اي همچنان كه گفتيم نه تنهـا در اسـرائيل و جزيـره العـرب                 ا خلسه و جذبة رعشه    ام
شود مانند ايران، هنـد، آيـين        اي كسان ديگر نيز يافت مي     ها و بر    براي محمد بلكه در جاي    

بـازان و     صـوفيه گرفتـه تـا شـعبده        از   – و هـر كـس ديگـر         )59(»بودا«،  »جين«هندو، آيين   
 كه به كارهايي ديني بپردازد تا آن كارها بر خردش چيره شوند و او همچنـان   –ديوانگان  

  .بكوشد تا با متافيزيك پيوند يابد
 بنيانگذاران بـزرگ بـدان انگيـزه كـه در سـاخت روانـي خـود                 مشكل اين است كه   

 تأثيري بـزرگ بـر      ،هايي عادي نبودند و سطح آنان از سطح مردمان ديگر باالتر بود             انسان
هـا تراشـيده و آراسـته         هـا و سـده      اند و آن را براي سده       اوضاع موجود روزگار خود نهاده    

 زندگي بشر كـه     افتگان بسياري در تاريخ   اند و همين كار است كه آنان را از الهام ي            ساخته
انگـذاران بـزرگ،    يشـايد بن  . ست، جدا مي سـازد    ن ا اچيزي از روان پريشي در سرشت آن      

دست كم از اين ديدگاه كه زندگي خود را دستخوش آشـفتگي درونـي و آواهـاي بـاطني                   
ـ                ساخته سيار بـزرگ   اند، مانند الهام يافتگان روان نژند باشند ليكن فرق ميان اينان و آنان ب

  .و بزرگ است



7  
  پيامبري و ديوانگي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يك ايستادگي در برابر او نبود زيرا       – در معني كنوني     –كه پيامبر از مردم خود ديد        رفتاري

پيامبر مرد سياست نبود بلكه آن تنها طرد كردن، به ستوه آوردن، به كارهاي ناپسند متّهم                
د و        . ردن محمد بود  كردن، كاستن ارزش وحي يا دروغگو شم       همة اينها از نپـذيرفتن محمـ

زدگي آن مردم از پيدايش اين پديـده          ناخرسندي از دعوت او و تا اندازة زيادي در شگفت         
  .و كوشش براي توجيه آن نشان دارد

 بـا   – به گـواهي قـرآن       – طرد كردن محمد در آغاز كار، توصيف كردن وي           از درونِ 
ها   هايي كه بنا بر عادت، از فرهنگ ويژة عرب          سيد، صفت ها، به اوج خود ر      اي صفت   پاره

يا ديوانه  » زده  جن: مجنون« شاعر، ساحر و به ويژه       )60(پس محمد كاهن،  . برگرفته شده بود  
شـاعر  : شـود   ها با صفتي ديگر همـراه مـي         بسياري اوقات اين صفت   ). انعام و اعراف  (است  
ا بـراي آن اسـت كـه وحـيِ فرسـتاده از             همة اين سخنان نارو   . »جادوگر ديوانه «يا  » ديوانه

زدگـي، كـردار      سوي خدا را دروغ نمايان سازد و قرآن را به متافيزيكي پست همچون جن             
تنهـا در برخـي اوقـات كوشـش و كـاركرد            . اهريمنان، جادوگري و پيشگويي، برگردانـد     

د  شود، در نتيجـه   اي از خود ساخته نسبت داده مي   پيامبر به هدفي هوشيارانه و نقشه      محمـ
گويد از آموزگاري آموخته است و        و آن چه مي   » بر خدا دروغ بسته   : بًاِذَتَری َعَلی اللِه کَ   ِاْف«

  .آشكارا آهنگ نابود كردن خدايان را دارد
  جايي كه برايپذيرد تا به زدگي بسيار تكرار مي توصيف كردن محمد به ديوانگي و جن
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يابد و چيزهـايي      ند و از غيب آگاهي مي     ك   در اين كه وحي دريافت مي      شود  او تصديقي مي  
شنود و اين نقيضِ آن افترا است كـه پيـامبر قـرآن را از روي هوشـمندي و                     آور مي   شگفت

  .آگاهي خود، آفريده است
در قرآن به معني پريشان عقلي و خردباختگي و از دست رفتن            » جنون«روشن است كه    

ده و داراي تابعـه و همـزادي        ز ننيروي دريافت نيست بلكه مقصود اين است كه محمد جـ          
 كه محمد را در اختيار خود دارد و اوست كه سخنان را به هر گونه كه باشد بـر                    )61(است

هـا    هـا و دشـت      ها به بودن ايـن موجـودات ناديـدني كـه در بيابـان                عرب .كند وي امال مي  
اده رند چون از مموجوداتي كه نيروهايي برتر از نيروهاي انسان دا. اند، ايمان داشتند پراكنده

 پيـامبر بـه     گويد اين موجودات پيش از بعثتِ       قرآن خود مي  . باشند  و قوانين طبيعت رها مي    
هاي ابتـدايي همـسان       ي آيين »ها  روح« آنها با آن     )62(.رفتند تا استراق سمع كنند      آسمان باال مي  

ن موجـودات  توانست با آ انسان مي. ساختند گرفتند و افسون مي    يشوند كه جهان را فرا م       مي
 نَُّه کاَن ِرجاٌل اَو«: فرمايد ها چنان كه قرآن مي ها از تبهكاري پيوند يابد خواه براي بازداشتن آن

به درستي كه مرداني از آدميان به مردانـي از          : ِس َیُعوُذوَن ِبِرجاٍل ِمَن الِجنِّ َفزاُدوُهم َرَهقاً      ِمَن اإلنْ 
 آنها در خواه براي به كار گرفتن) 6جن، .(»زودندپريان پناه مي بردند پس پريان را طغياني اف

  .هاي تباه و دست يافتن بر نيروهاي آنها راه رسيدن به خواسته
 گرفته شده كه در اصـل بـه معنـي إلـه،             Genius» جينيوس«از واژة التيني    » جن«واژة  

الهام هاي التيني دگرگوني يافته و به معناي نيرويي           باشد، سپس معناي آن در زبان       مي» خدا
نهـا بـر ايـن    آبسياري از تمدنّها بلكه تقريباً همة . مده استآبخش براي شاعر و هنرمند در  

 وحـي خداونـدي اسـت       (oracles)هاي پيشگويي كننـدگان و كاهنـان          باورند كه دريافت  
ي  سـپس از شـيطاني       ا  ه از الهـ   – در جايگاه همانندي خود با وحي        –همچنان كه شعر نيز     

  .رسد يرون از جهان انساني، فرا ميباي  دروني يا تابعه
ها و پريان يا جـدايي        ها و قرآن دربارة يكي دانستن شيطان        بديهي است از ديدگاه عرب    

ها در قرآن پيرامون خواستة اصلي آنها         شايد نقش شيطان  . شود  آنها از هم، اشكالي يافت مي     
 بـه گـواهي     –ا پريـان    ام. يعني افكندن انسان به ناسپاسي و پستي و بزهكاري، استوار باشد          

نـان بـا انـسان در زمـين و در گردهمـايي روز رسـتاخيز         آ.  نقشي ديگر دارند   –سورة جن   
د و در قرآن نيـز آمـده اسـت، اسـالم          آن چه براي محمد رخ دا     . اند   هم همسايه و در كنار   
نان اسـت در انديـشة اسـالمي بـراي ديگـر            آ، يعني داخل گردانيدن     )63(آوردن پريان است  
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ن را شـنيدند و     آايـن پريـان قـر     .  و رام گردانيدن آنهاست براي خـدا و پيـامبر          موجودات
كار و ارزش آن را دريافتند و از رويدادهايي كه آمدن وحـي را در آسـمان فراگرفتـه،                     راه

ود را  خـ برخي از آنها ايمان آوردند و در پايان، ناگزير نيروهاي تباهي آور             . دآگاهي يافتن 
َن ذِلـَک ُکّنـا َطراِئـَق        ُدوْ ا ِمّنا الـّصاِلُحوَن و ِمّنـا      نّ َاو  «: فرمايد  رآن مي قپديدار نساختند چنان كه     

هـاي گونـاگون    ان بودند، ما گـروه ز اينو اين كه از ما گروهي شايستگانند و از ما ج       : دًاِقَد
  ).11جن، .(»بوديم

و زيـرا خـداپريان را در برابـر سـخنِ وحـي            . نيست» جن زده  :مجنون«بنابراين پيامبر   
هاي   فتهخاسته از جايگاه نبوت بسيار برگ     قرآن و نبوت رام و فروتن ساخت، پس سخن بر         

د وحـي    نمايد كه پريا پريان برتري دارد زيرا نبوت از خدا است و چه دور مي     ن بـه محمـ
زده گردانند در حالي كه قرآن آنها را رام و مهـار سـاخته اسـت و ايـن                    كنند يا او را جن    

همچنين دليل آوردن با قرآن بر ايـن        . راند   سورة جن از آن سخن مي      همان چيزي است كه   
كه پيامبر ديوانه نيست و پيوند او تنها با خدا است، در برابر چشمان، بسي آشـكار اسـت                   
براي اين كه قرآن از پيدا آمدن همة هستي، آفرينش گيتي، سامان جهان و نقش انـسان در                  

 دانش خداوندي نشان يافتـه و ايـن ويژگـي تـا بـه          آن و اخالقيات واال، به مهرِ حكمت و       
  .تازد امروز نيز پيش مي

جنون نخستين چيزي است كه پيامبر دربارة وحيِ فرو فرستاده از سوي خدا، بدان متّهم               
ها و بـسيار دور و        شتنوسرخدايي كه قريش او را آفريدگار هستي و در دست دارندة            . شد

 پيوند يافتن با جنيبان و پريـان اسـت نـه بـه معنـي                جنون به معني  . شناخت   مي بلند جايگاه 
بهترين دليل بر اين گفتار خود قـرآن در سـورة تكـوير             . بريم  ديوانگي كه امروزه به كار مي     

اي اسـت     قـران سـخن فرسـتاده     : َقوُل َرسوٍل َکِریمٍ  «: فرمايد  است كه با تأكيد بر منبع وحي مي       
. ِجـیمٍ و مـا ُهـَو ِبَقـوِل َشـیطاٍن  رَ    ... ِبَمجُنـوٍن   ُکم  و ما صـاِحبُ   «: آورد  سپس در پي آن مي    . »گرامي

همچنـين دليـل    . »باشد  ده نمي و قرآن سخن اهريمن سنگسار ش     ... دوست شما جن زده نيست    
سـورة  .  اسـت  »در افق آشكار  : ِنْیِبباأُلُفِق المُ «باره ديدنِ همين فرستادة خدا        اين شكن در  دندان

ت كـه در    سـ هاي بيمارگونـه و نادر      با اين انديشه  . پرسد  هاي ياد شده مي     تكوير به دنبال آيه   
: افزايـد   ؟ آن گاه براي روشن سازي هويت قرآن مي        »رويد  به كجا مي  : َهبوَنَن َتذْ ْیَاَف«سرداريد  

پس قرآن بسي باالتر از آن » قرآن نيست مگر ياد كردي براي جهانيان: ٌر ِللعاَلِمیَن ُهَو إّلا ِذْکإْن
  قرآن، دليلِ ديـدار شـخص فرازمينـي را بـا     . ان و پريان الهام شده باشداست كه از سوي جني
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گـاه    شكن و انكارناپـذير اسـت، آن       زيرا حجتي دندان  . كند   بازگو مي  »نجم«پيامبر در سورة    
توان  ؟ پريان را نمي»كنيد آيا با پيامبر در آن چه ديد ستيز مي: َعَلی ما َیَری  َنُه  ُرْوَفُتمااَ«: پرسد  مي

نها را نديده و سخنانـشان را       آحتّي در سورة جن نيز پيامبر       . اند  هايي پنهان   ا آنها توده  ديد زير 
ديـدن پريـان نـاممكن      : نشنيده بلكه تنها سخنان آنها به او وحي شده است، به گفتة ديگـر             

 اگر چه پيامبر سخن آنها      –دهد    است، در نتيجه پيوند بشر با آنها يا از راه شنيدن دست مي            
قـرآن گـواهي    . پـذيرد   انجام مي ) وسوسه( و يا از راه الهام و وحي دروني          –است  را نشنيده   

. كننـد    وسوسـه مـي    هاي مردم     در سينه : ِوُس فی ُصُدوِر الّناسِ   ُیَوْس«دهد كه پريان و جنيان        مي
پندارد   اي كه انسان مي     سازند به گونه    ها را در عقل پراكنده مي       بدين معني كه جنيان انديشه    

 آنها بر او واجب      دادن كند كه انجام    ها از خود اوست و در همان آن احساس مي           هآن انديش 
وسوسه . گردد  چيره ميوا دوگيرد و بر خ است، در نتيجه وسوسه، آزادي انديشه را از او مي

در نوع خود تكرارپذير، ناپيوسته و نابسامان است اما جنون پيوسته و يـا بـا چيـز ديگـري             
اينـك مـا   . آورد ، انديشه را يكسره از سوي جنيان در تصرّف در مي     است زيرا در نوع خود    

پنداشتند جنيان با توانـايي خـويش در          آيا قريشيان مي  : دراين جا به مشكلي مواجه مي شويم      
دهند، يعني    كنند و او را از غيب آگاهي مي         آيند و سخنان را بر او امال مي         خرد پيامبر درمي  

ان اسـت و تنهـا يـك الهـام             خواند ه   قرآني كه پيامبر مي    نـان  آگيـري از      مان سـخنان جنيـ
را رام و مهار خود گرداند بلكه        باشد؟ زيرا تابعة شاعر تا اين اندازه توانايي ندارد كه او            نمي

كند تا شعر از نهـاد شـاعر بيـرون         هايش شعر را به او الهام مي        گيري از توانمندي    تنها با بهره  
  .باشد د شاعر نميآيد چنان كه گويي آن شعر از خو

وردن عقـل بـسيار     آهاي مسيحي در خاور زمين با پديدة جذبه  و به تـصرّف در               تمدن
 شـيطان مفهـومي مـسيحي       بـا ايـن كـه     دهنـد     آشنايي دارند اما آن را به شيطان نسبت مـي         

شـود، آنـان      هاي ابتدايي در آفريقا و امريكا نيز گفته مـي            همين باور دربارة تمدن    )64(.است
كنـد يـا    ها يا نيايي از نياكان در شخصي كه او را احضار مـي  رند كه روحي از روحباور دا 

گويـد بـه      شود، در حالتي ويژه و غيرعـادي، آشـكارا سـخن مـي              به اجبار در او حاضر مي     
دهـد و بـراي آن موجـود     اي كه آن شخص، شخصيت واقعـي خـود را از دسـت مـي              گونه

مـا بـه زودي     . د روان و زبان او را قرض گيـرد        شود تا آن موجو    نامرئي، ظرف يا كالبد مي    
  .دربارة اين پديده به گستردگي سخن خواهيم گفت

لسه و نقـش جـن      ها دربارة جذبه و خ      آيا عرب : اما مشكل پيشين همچنان پابرجاست    



 85    پيامبري و ديوانگي  

ها به گـواهي قـرآن، تـشنج صـرعي را در              سان كه گفتيم دارند؟ عرب     در آن، تصوري بدان   
قرآن اين كـار    . آورند  نگي و ترجيحاً از عملكرد جن به شمار مي        مصروع، برخاسته از ديوا   

در رسـتاخيز   : َخبََّطُه الشَّیطاُن ِمَن الَمـسِّ    َتُم الَِّذی یَ  َکما َیُقوْ : فرمايد  را به شيطان نسبت داده مي     
 و اين سخن گمـان      )65(.»خيزد  كند، برمي   به سان كسي كه شيطان اورا از جنون، مصروع مي         

  .كند  بوده است، نفي مي(epilepsy)گويند پيامبر گرفتار صرع  ه ميخاورشناسان را ك
انگيز است كـه       او موجودي كالن و هراس     )66(.شيطان مفهومي قرآني و توحيدي است     
هـا   شيطان. كند ها بسيار ياد مي  قرآن از شيطان  . از وجودي روشن و آشكار برخوردار است      

شوند تـا     العاده و گزندرسان، همسان مي      فوقدر واقع بسيارند و با جنيان همچون نيروهايي         
 در   جـن بـا شـيطان      ليكن اين همـساني   . با انسان بازي كنند و در تن و روان او اثر گذارند           

برانگيزي  ها همواره ويژة شر     ايستد اما شيطان    حقيقت با سورة جن در اندازة معيني باز مي        
  .پردازند مانند و به گزند رساندن خود مي بر جاي مي

ها  اين است كه آنان در فرهنگ بنيادي خود شيطان يا شيطانها،  دربارة عربن بهتر سخ
شـناختند بلكـه تنهـا جـن را            نمـي  –باشـند      كه از گروه ابليس يـا از فرزنـدان او مـي            –را  
در او  : ٌةِبـِه ِجنَّـ   «يـا بـا جملـة       » جن زدگي : جنُون«شناختند و از همين روي پيامبر را به           مي

آن كـه بـه صـفتي         آيد بي   هاي بسياري مي    آيهر   واژة اخير د   .ساختند  تهم مي م» ديوانگي است 
 َوقالُوا سـاِحرٌ  «: شود  همراه مي » أْو«ديگر پيوسته باشد و گاهي نيز با صفتي ديگر با واژة ترديد             

هاي اعراف،  همين واژه در سوره). 39الذّاريات،  (»جادوگر يا جن زده است:  گفتند َمجُنوٌنْوَا
باشـند و     آيد ليكن مشركان پس از اين باور كه فرشـتگان؛ دختـر مـي                سبأ نيز مي   مؤمنون و 

به پيوندي نژادي و نسبي ميان خدا و جن نيز ) 158سورة صافات، (خداوند پسراني دارد، در 
 و  ميـان او  :  َنـَسباً  ِةَوَجَعُلوا َبیَنُه و َبیَن الِجنَّ    «: فرمايد  كنند چنان كه آية ياد شده مي        باور پيدا مي  

ـ        و مقصود از  . »جنيان نژاد و نسب ساختند     د نيـست بلكـه خـود        ضمير او در اين آيـه محم
آن چه مهم اسـت     . خداست و اين شيوه سخن، از گونة جدل الهوتي و عالم ذات الهي است             

ان بـه هـر        . بودن است » خداگونه: اله«بركشيدن جنيان تا جايگاهي نزديك به        لـيكن جنيـ
تر باشـند و از آن   رند و چه بسا از خدايان ابتداييِ نامشخّص، ديرينه     گي  حال از خدا منشأ مي    

هايي نيرومند در هستي آسماني و زمينيشان داده شده شگفت نيست          روي كه به آنان فعاليت    
متّهم ساخته، باور داشته باشند كه از سوي جن » جن زدگي: جنون«كه مشركان پيامبر را به 

  .جنيان پيوندي ويژه استو و شود و ميان ا به محمد وحي مي
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 در  دارد،) جنّـي ( كه هر شـاعري شـيطاني        و اين » تابعه«و  » سروش: هاتف«ما از وجود  
ها ديـوانگي را ناشـي از         از اين نزديكتر به ذهن اين كه عرب       . فرهنگ عرب آگاهي داريم   

باره دليلي قطعـي در دسـت نيـست مگـر سـخن              آوردند و در اين     د جن به شمار مي    عملكر
تـا  » جنـون « شدن معني واژة     هزدگي روايت شده است و دگرگون       ن و آنچه دربارة جن    قرآ

به جايي كه در معناي خردباختگي و از دست دادن نيروي تمييز و نابودي حكم عقالنـي،                 
  .به كار رفته است

ليكن مقصود از جنون در شيوة گفتاري قـرآن، ديـوانگي و خردبـاختگي نيـست زيـرا               
كنند بلكـه تنهـا    را تكذيب نميجود وحي و يا هر چيز وحي مانند         مشركان از بيخ و بن و     

كنند و اين كار چنـدين انگيـزه دارد، يكـي از آن                از سوي خدا تكذيب مي      را آمدن وحي 
 بزرگ شمردن كار نبوت و درگيري سـخت آنـان در            –شود     كه عادتاً فراموش مي    –ميان  

هـيچ  : ِمـهِ الَنِبیَّ فـی َقوْ «:اند  خته، گفته المثل سا  ن رويداد است، و از همين روي ضرب       برابر آ 
  .»شود پيامبري در ميان مردم خود پيدا نمي

انگيـز اسـت و       هـاي شـگفت     هاي بلند و داستان     شهيديگر اين كه قرآن در بردارندة اند      
هـا  آن را       نگرشي پسنديده و برتر از سطح ذهني اشراف قريش دارد، از همين روي عـرب              

اي   زدگـي و همچنـين بـه درجـه           همچون جن و در نتيجه جـن       به نيروهايي پنهان و پست    
 بـاز  – ويـژة قـرآن    بـه انگيـزة  شـكل بالغـي       –گـويي و يـا شـعر          كمتر از سحر يا پـيش     

باشـد زيـرا بـا        گردانند و حال آن كه قرآن شعر نيست اگر چه از شـعر نيـز دور نمـي                   مي
نخستين اثر منشور نـزد     انگيزي سرشته شده با توجه به اين كه قرآن            نيروي شاعريِ هيجان  

هـاي ذهنـيِ برگرفتـه از فرهنـگ           هـا در سـاخته      باري همة اين انديـشه    . باشد  ها مي   عرب
  .گيرد ها جاي مي عرب

در نتيجـه   . هـاي كهـن      اري، مفهومي است به دور از فرهنـگ       ديوانگيِ برخاسته از بيم   
 دادن خـرد و   آن بـه معنـي از دسـت   – يعني قريـشي  –در معناي قرآني  » ةِجنَّـ «و  » ُجنون«

نيروهاي تمييز و دريافت درست نيست بلكه به معناي برقراري پيوندي است با جـن كـه                 
  .گردد گاهي شخص در آن از جن فرمانبرداري و گاهي بروي فرمان روا مي

خانوادة پيامبر خواسـتند    : توان بر سيرة ابن هشام اعتماد كرد كه گفته است           هرگز نمي 
اين روايت يك سـره متنـاقض و سـاختگي و           . بياورند» پزشك« او   زدگي  درمان جن  براي
: جنـون «تـوان دريافـت ايـن اسـت كـه مفهـوم                همة چيزي كه از آن مي      )67(.بنياد است   بي
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پزشكي براي    به خودگرفته و دانش روان    » ديوانگي«، در روزگار عباسيان معني      »زدگي  جن
هـاي    لمي يونان و تمدن   درمان آن وجود داشته است و اين كار پس از برخورد با ميراث ع             

   )68(.پيشرفتة خاورميانه بوده است
شويم كه اگر قريشيان يا برخي از آنان پيامبر را به جنون، سـحر،                بار ديگر يادآور مي   

گويي، شعر و يا به نقل دانش از ديگري متّهم كردند بدان معني نيست كه از تـه دل و                      پيش
نان آزدگي    ها دليل بر شگفت     ، بلكه اين اتّهام   به واقع باور داشتند كه پيامبر اين چنين است        

ان بيگانـه   آننخست اين كه متن قرآن در شكل و مضمون خود براي            . در برابر دو چيز بود    
آمدنـد و بـه       دوم اين كه شمار بسياري از فرزندانشان به اسـالم در مـي            . آور بود   و شگفت 

شد و آن اين كه        افزوده مي  چيز سومي نيز به دو چيز باال      . كردند  حقانيت آن دل خوش مي    
  .كرد پروايي هر چه بيشتر وجود خدايانشان را انكار مي پيامبر با بي

بنابراين متّهم كردن محمد به جنون و مانند آن اگر چـه در آغـاز كوشـشي تـوجيهي                   
براي نپذيرفتن نبوت محمد بود كه به شكل حركتي براي زورآزمايي و درگيري بـا وي در   

 اي از ناسـزاگويي و نكـوهش و كاسـتن ارزش آن بـزرگ           بيشتر بـه گونـه     ا بعدها آمد، ام
هـا، بـراي      زيربنـاي ايـن همـه اتّهـام       .  دارد د تا مردم را از گرايش به وي بـاز         مردنمايان ش 

دار سـاختن وي       براي جريحـه   ،هاي ناروا   نپذيرفتن نبوت محمد و مقصود از آن همه صفت        
ي براي او بود، زيـرا آنـان بـه آبـروي آن مـرد و                اي شكنجة روان    يا به تحليلي ديگر، گونه    

آن چيـز همـان     .  بودند كه نـزد وي بـسيار ارجمنـد بـود           ههمچنين به چيزي دست افكند    
كرد و نيز همان رويداد بزرگي بـود كـه در انديـشة          ويژگي الهي وحي بود كه دريافت مي      

 شـعر،   گـويي و    پـيش هايي همچون جنون، سحر،        با اتّهام   را در نتيجه او  . وي پيش آمده بود   
 از  بيـشتر هماره بر صفت جنون براي وي آنانپيشه درآوردند،  در گروه ابليس تبهكار ستم   

كردند و اين تهمت همان چيزي است كه بـه گـواهي قـرآن                هاي ديگر پافشاري مي     صفت
. خـورد   ورزيد و باز به گواهي قرآن از آن بسي انـدوه مـي              پيامبر بر آن بسيار شكيبايي مي     

ها در راهبردي تحقيرآميز كه در آنِ واحد هم حالت پدافنـدي              همة اين سختي  : تبايد گف 
  .گيرد داشت و هم آفندي، جاي مي

: جنـون «محمد به هنگام تجلّي كردن جبرئيل بر او از          : سخن سيرة ابن هشام كه گويد     
، اش برخود ترسيد و به انديشة خودكشي افتاد         در معني دگرگون يافته و پيشرفته     » ديوانگي

 محمد مـردي بـود بـسيار    هكشده اين است مقصود از روايت ياد   .  قبول نيست  به كلّي قابل  
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فرسا  و برتـر از شخـصيت    ة خود كه ناگهان به كارهايي طاقت آميخته با جامع  عادي و در  
دهـد زيـرا قـرآن از         گواهي نمـي   اين چيزي است كه قرآن بدان     . سادة خود، برخورد كرد   

بنـا بـر    . رانـد   بسيار وي از آن چه گواه بود و ديد و شنيد، سخن مي            يقين پيامبر و شادماني     
محمد با جبرئيل آرام و در حالت دوم در برابر          ) رؤيا(اين پذيرش وحي در نخستين ديدار       

  . ژرف بوداي شادماني» هاي پروردگارش نشانه: آياتِ ربهِ«
انديـشيدند و هرگـز       نميزده باشند    به اين كه جن    اسرائيل حتّي يك لحظه     پيامبران بني 

كردند، در حالي كـه همـين         باره فكر نمي    اين  محيط زندگي آنان بودند در     رمردماني كه د  
هـاي ابتـدايي اسـتراليا و      و حتّـي جامعـه    هنـد » جـينِ «زدگي همواره دربارة پيـامبران        جن

  )69(.شود همچنين اروپاي قرون وسطي نيز گفته مي
وت و         دينـيِ گـشوده و گـسترده       –ها، سنّت فرهنگي      در همة اين جامعه    اي دربـارة نبـ

. شـد  هاي بيروني و پيوندش با متافيزيـك يافـت مـي      پذيرش سخنان مربوط به آن و پديده      
تنها به هنگام پاي گرفتن يك حكومت سياسي يا روحاني، پيامبران در معرض هجـوم در                

 درگيـر شـوند،     رفـت كـه      آن مـي   مشدند يا بي    آمدند زيرا آنان با نظام حاكم درگير مي         مي
مقتول، عيسي پسر مريم ناصري     ) يوحناي تعميد دهندة  (همچنان كه اين رويداد براي يحيي       

  .پيش آمد» ماني«و 
ليكن قريـشيان كـشتن   . ه بر محمد دست نيافت اش در مكّ    مرگ به معناي شناخته شده    

گيـري   ة خـود، پـي    عـ جاممحمد را از راه خوار شـمردن و خردپنداشـتن و رانـدن وي از                
هاي الهـي      در زندگي خود، نبوت و رسالت      – همچنان كه گفتيم     –  العرب ةجزير. كردند  مي

اي را ) آنتروپولــوژي(شناســي  و واالي اخالقــي را تجربــه نكــرده بــود بلكــه تنهــا انــسان
اي خود به خودي و اجتمـاعي و ناهوشـمندانه ازآن             شناخت كه اصول عقيدتي به گونه       مي

 ماننـد بنيانگـذاري     – نـسبت بـه آن مـردم         – سرزميني محمد    از اين چنين  . آمد  بيرون مي 
يافت و نيـازي نيـز    كامل و همچون نوآوري تام و تمام در جهاني كه متافيزيك را در نمي         

در نتيجه اسالم محمدي ناگزير بايد پس از اين، سـالح سياسـت             . برآورد بدان نداشت، سر  
ـ          را نيز به كار مي     د در روزگـار زنـدگيش در مكّـه         گرفت و اين بدان معناست كـه محم

  .گمان مصلحي اجتماعي و مردي سياسي نبود بي
بنابراين مقصود از جنون در فرهنگ قرآني اين است كه جن كسي را در تصرّف خـود   

گردد،   ز جنيان در او آشكار مي     هايي كه ا    هاي ياوه و تبهكاري     درآورد و آن كس با انديشه     
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تـابي و     هايي بيروني و ناهنجار از بـي        دريافت وحي نشانه  اما پيامبر به هنگام     . زده شود  جن
كرد و در همان سختي و رنجـي كـه از حالـت ناخودآگـاهي داشـت                   آشفتگي آشكار نمي  
از همـين روي ميـان      . گـشود   درنگ زبـان بـه وحـي نمـي          اسرائيل بي     همچون پيامبران بني  

نـش بـه شـكل قـرآن،        وردآفرارسيدن وحي و گنجايش يافتن آن در درون پيامبر تا بيرون            
تـر آيـات را تـالوت         پيامبر با آرامشي هرچـه تمـام      . شود  اي زماني ديده مي     همواره فاصله 

شـود مگـر آن چـه از          ياي رواني است كه چيزي از آن آشكار نم          كند، اما وحي زلزله     مي
 اين  )70(.گردد   روان شدن عرق بر چهرة پيامبر در روز بسيار سرد، روايت مي            عايشه دربارة 

د  – به گمان قريش     –له  مسأ عايي است از سـوي محمـعي اسـت وحـي     .  تنها ادد مـد محمـ
ان بـه او            امي جنون گويند اله   ا قريشيان مي  كند ام   آسماني دريافت مي   آميـز اسـت كـه جنيـ

تسخير (و شيوة تصرّف آن     توانيم بگوييم بر جاي جن        نمي ايي كه ما    كنند، تا به ج     تلقين مي 
 نـزد   oraclesگويي     دعوي ديرين پيامبري و غيب      برجاي  و يا  possession) زدگي جن يا جن  

 در نتيجـه ايـن روح الهـي       و الهي درون محمد سكونت يافتـه اسـت         هاي ابتدايي، روح    ملّت
ما هيچ سندي كه گـواه      . گردد  درنگ بر زبان پيامبر روان مي       است كه به گونة گفتاري بي     

گويد اين است كه محمد لبهـايش         ه قرآن مي  تنها چيزي ك  . اين پندار باشد در دست نداريم     
 ِلـساَنَک   ْک ال ُتَحـرِّّ  « :دهـد   شـود، تكـان مـي       او نازل مي   هايي كه بر    را براي حفظ كردن آيه    

زبانت را به آن حركت مده تا بشتابي بدان، به درستي كه : َعُه و ُقرآَنـهُ إنَّ َعَلینا َجمْ  . َجَل ِبهِ ِلَتْع
 آيـا مقـصود از حفـظ كـردن، بـه حافظـه سـپردن        )71(.»گرد آوردن و خواندنش برماست    

ـ  َسُنْق: فرمايد   با آية ديگر كه مي      هاست؟ اگر چنين باشد اين آيه       آيه بـه زودي   : یَسِرُئَک َفَلاَتْن
: قُرآنَـه :  همچنين بايـد پرسـيد  .كند  تعارض پيدا مي)72(.»خوانيم پس فراموش مكن بر تو مي 
 كسي است كه از طريـق روح، آيـات را بـر             به چه معني است؟ آيا خدا همان      » خواندنش

كند؟ اگر چنين باشد پس دربارة نص مقدس قرآن، آن جا كـه چـون بـه                   محمد تالوت مي  
 َقبِلـَک    ِمنْ ناَسْلْرَاَوما    «: فرمايد   مي  و نهد  برد كه شيطان بر زبان هر پيامبري مي         سخني پي مي  

پـيش از تـو هـيچ رسـولي و هـيچ            : َیِتـهِ ِنُاْم الـشَّیطاُن فـی      َقیلْ َا َرسوٍل و الَنِبیٍّ إّلا إذا َتَمنَّی        ِمْن
چـه   )52حج،  (» پيامبري نفرستاديم مگر چون آرزو نمود شيطان در آرزويش سخن افكند          

تواند داشته باشد جز اين كه لحظة وحي و لحظة خوانـدن              بايد گفت؟ اينها چه معنايي مي     
 پيش  اي  در اين جا اشكال و پيچيدگي     اين موضوع   . باشد  آيات به طور كامل از هم جدا نمي       

هاي مادي و فلسفه هيچ سخني        است دانش بديهي    تهي نيست و   آورد كه هيچ ديني از آن       مي
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معناست كه بگويد پيامبران خدا را نديدند يا هيچ           دان بي  براي فيزيك  در اين زمينه ندارد و    
ها را از راه عقـل       ديده فيلسوف ناشدني است كه اين پ      اي براي آنان دست نداد و براي        تجلّي

در اين راه كوشيده اسـت و حتّـي          كه مسكويه در كتاب الفوزاالصغر       سان تفسير كند بدان  
نگار هم ثابت    گمان براي تاريخ    دانه ندارد و بي   شناس نيز در اين ميدان سخني انديشمن        روان

 نحوي كامـل  خواهد با آنها به     ناشدني است زيرا او با اسناد و متوني سر و كار دارد كه مي             
  .آن كه در نقد آن متون از جادة اعتدال بيرون رود روزگاري سپري شده را در يابد بي

اي از خـود      ها انديـشه يـا نظريـه        انديشمند يا فيلسوف اين حق را دارد كه دربارة آيين         
پـذير    باختر زمين به گونـة اساسـي امكـان         نمايان سازد و اين كار در روزگار كنوني و در         

ها را رد و تكذيب كنـد لـيكن كـار وي متّكـي بـر آزادي                   تواند آيين   ، او مي  گرديده است 
اي تاريخي دارد، اين همـان چيـزي اسـت            هاست كه پيشين  ) ئولوژيكيايد(اي مرامي     انديشه

  .گرفتند كه فيلسوفان فرانسه در قرن هيجده و آلمان در قرن نوزده به كار مي
ها چيـره     وشيده است نظرية خود را بر آيين      كاوي، ك  بنيانگذار دانش روان  » فرويد«ما  ا
او همـواره در    . آن كه بتواند كمترين پيروزيي در خور يادآوري به دسـت آورد            ند بي گردا

 سـير زنـدگي انـسان و        همچون يـك انديـشمند، پيرامـون      » دارآيندة يك پن  «كتاب خود   
. انديـشد  يعت، مـي  خشونت طبز اوليه و ترس او اهاي رواني انسانِ ها از ريشه   آيينپيدايش  

  .علم مطرح نشده است  مالحظه و گاهي قابل پذيرش است ليكن به نامنظرية او در خور
وردهـايش نـسبي    آ بي تعيين كرده است، بنابراين دست     دانش در اصل براي خود چارچو     

هـاي تهـيِ       كمبودهـا و زمينـه     رود تا  دانش به كندي پيش مي    . باشد  يق مي و در عين حال دق    
هـاي    هـاي خـود بـه پيـروز         گمان در اكتـشاف    و بي سازد   انگيز را پر    هراس كننده و  نگران

. يابد، در حالي كه اصول كارها و علل نهايي آنهـا همچنـان نـامعلوم اسـت      شايان دست مي  
هاي خود نيز نيازي بـه او   كند در عين حال براي بررسي      اگر دانش مادي، خدا را انكار نمي      

شناسي و علوم انساني اسـتوار شـده كـه مـردم را بـه                 تانديشة نوين بر فلسفه، زيس    . ندارد
انگيزد و در همان حال بـا منطـق ويـژه و روح گـستردة                 دوري گرفتن از عقائد ديني برمي     

نهـاد   دهد ليكن فرق ميان روش علمي بـا         خود به دريافت و فهم آن عقايد گرايش نشان مي         
 در ذات ايمـان نيـز همـواره      همـه آيـا    با اين . ايمان و نامحدود بودنش، بسيار آشكار است      

  آيد؟ سازيِ راه، پيش نمي  كنجكاوانه و نياز به روشنهاي عنصر شك و پرسش
هاي گذشـته و كنـوني        وزه به دين  هر اهل دانش و حكت و دارندة عقل سالمي كه امر          
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كنـد و البتـه ايـن كـار بـر او              بيني و ارزيابي نگاه مي      نگرد، از روي مهرورزي و خوش      مي
پرسـتي مـصر بـه نـاداني          ابراين از سبك مغزي است اگر امروزه آيين بت        بن. واجب است 

پرستي عين پرهيزگاري است، يـا از كـودني اسـت اگـر               نسبت داده شود زيرا آن گونه بت      
كي نيست، به الحاد نـسبت داده شـود در حـالي كـه ايـن            ين بودايي كه بر وجود خدا متّ      يآ

هـاي كنجكاوانـة انـسان را     هـا پرسـش   نهمة دي . نگري و تيزانديشي ناب است      آيين، ژرف 
پيرامون اين جهان؛ مرگ، جهان پس از مرگ، دردهاي زندگي و پيرامون تنهـايي انـسان                

  .كنند ، مطرح مييدر هست
دن او از   اين مسأله، داراي ارزشي واالست كه ويـژة انـسانيت انـسان و رهـايي بخـشي                

 دينهـا انـسان را از دردهـا و    زيستي اجتماعي است، هر چند كـه  نگراني و استوارسازي هم   
. سـازند    وارد مـي   وا گيري را نيز در نهـاد       د و عنصر بيم و گوشه     نبخش ميرنجهايش رهايي ن  
لـت انـسانيت از هـر       اند زيرا آنان در حا     هاي بزرگ، سازندگان انسانيت     بنيانگذاران آيين 

همتا بوده است     اري بي محمد در مقايسه با پيامبران ديگر بنيانگذ      . باشند  تر مي  انساني، انسان 
 اين كه قـرآن پيـرو سـنّت         جداي از  ،بنيانگذار و سازندة هر فرد از افراد بشر بوده         زيرا او 

 اينها همه در سرتاسر درياي تـاريخ خـاور         و. توحيدي سامي است و اين امري طبيعي است       
  .نزديك شناور است

فتـه، پيـروي    ما همچون دانشمنداني هستيم كه از آن چـه هـر دينـي دربـارة خـود گ                 
وحي از سـوي خـدا، و سـخن         : گويد  قرآن مي . قرآن كتاب مقدس مسلمانان است    . كنيم  مي

 تجربـة ديـدار     قـرآن از  . خدا، و محمد  فرستادة خداست كه قرآن بر او نازل شـده اسـت              
گويد و اين تجربه به جهت درسـتي تـاريخي و             حي چنين و چنان مي    پيامبر با جبرئيل و و    

پس ما ديگر به سـيره، تـاريخ،        . انگيز است   شگفتعثت براي ما سندي     همزمان بودنش با ب   
 است  كنيم زيرا قاعده بر اين      تكيه نمي طبقات و حديث كه بعدها اسالم با آنها كمال يافته           

كه هر چه پس از گذشت يك سده از يك رويداد، تدوين يابد بـراي تـاريخ نگـار قابـل                     
  )73(.اعتماد نيست

رسيم كه برخـي از نوگرايـان آن را پيرامـون پديـدة               دقيق مي اي    نكته ما در اين جا به    
ليكن پيش از اين كه به اين موضوع درآييم         . اند  در دينها، دامن زده   ) پاتولوژي(شناسي    آسيب

را كـه در  » ديوانه است او: ٌةِبِه ِجنَّ«و» زدگي جن: مجنون«توانيم دريافتي ديگر از مفهوم       مي
اين دريافت با نگرش ما و نگـرش        . مشركان پيش كشيم  قرآن آمده براي رد كردن سخنان       
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همـة  . گـردد   مـي دوران كالسيك به جنون در معناي خردبـاختگي و ديـوانگي، همـسان              
اند نه بـدان      كثير، بيضاوي و ديگران، جنون را به معني ديوانگي دانسته          طبري، ابن : مفسران

اگر اين سخن درست    . مايدمعني كه جن كسي را تسخير كند و سخنان خود را بر او امال ن              
گرديم به رغم اين كه بنيان بيماري عقلـي           باشد باز به همان باور بيهوده و ياوة پيشين برمي         

 بنـابراين . شـد  گيرد وگرنه جنـون ناميـده نمـي    نيز از ديدگاه عربِ بدوي از جن نشأت مي        
دور رسـان و پنهـان متـافيزيكي كـه خـرد را از انـسان                  همواره با نيروهـاي آسـيب      جنين
همچنـين نـزد     هـا و    و روشن است كه مفهوم اين بيماري نـزد عـرب          . سازد، پيوند دارد    مي

قرآن كتابي اسـت    . هاي روزگار كنوني ناشناخته و ناپيدا بوده است         تمدن غرب تا نزديك   
ها نفـي كنـد    خواهد با نيرويي هر چه بيشتر آمدن وحي را از سوي جنيان و شيطان   كه مي 

 بـه ويـژه كـه قـرآن         )74(»سـزد ايـشان را     و نمـي  : َبِغـی َلُهـمْ    مـا َینْ   َو :فرمايـد   چنان كـه مـي    
اي است از آسمان، يعني پيش از آن كه در قلب جاي گيرد در فضا حمل شـده                    فروفرستاده

آيا با آوايـي بيرونـي و       : آيد  رود مي دانيم دقيقاً اين وحي چگونه ف       ديهي است ما نمي    ب .است
وايي دروني همچون سخني پنهان اسـت، يـا         آود، يا با    نده مي ش  ننرم و آهسته است كه شنو     

هايي كه حتّي ضمير انسان عادي را به طور عـام   ها و شكل شهيد است مانند همة ان    بي آواز 
، وحي يا الهام يـا چيـزي        يحوبرد؟ براي چه      و انسان نوآفرين را به طور خاص به يغما مي         

، واال، لـرزه  هنيـروي بيـاني روشـنگران    پنهان ناميده شده كه بعداً به گونة سخني سرشته با           
شود كه    ي آشكار مي  نگردد بلكه همچون چيستا     برانگيز و متفاوت با سخن عادي روان مي       

  با همة پوشيدگيش همچون روشني روز، درخشان است؟
بـه ايـن     – اگر اين سخن درسـت باشـد         –) ديوانگي(متّهم كردن پيامبر به جنون عادي       

  : شود چيزها مربوط مي
ـ  هيش از هر چيز ب  پ  -1  مـضمون آن پيرامـون رسـتاخيز و    ه سبك سخن قرآن يـا ب

   .مطالب ديگر
 در حالي كه روايت سيرة      –گويد     ادعاي پيامبر در اين كه آسمان با او سخن مي          هب  -2

: در برابر محمد اين اسـت     » رئيسان سالخوردة عرب  : ذوواألسنان«بن هشام از موضعگيري     ا
    )75(.»ر بچة فرزندان عبدالمطلّب چيزي نيست مگر پسمحمد«

پس مقـصود از    . افكند  ها در ژرفاي نهادها مي      ن براي ارزش  آ كه قر  اي   دگرگوني هب  -3
باشد زيـرا آشـكار اسـت كـه           ردار نابسامان مربوط نمي    اينجا تنها به گفتار يا ك      جنون در 
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د در رفتـار و سـخن عـادي خـو                    يش قرآن خرد ناب است همچنان كه امكان نـدارد محمـ
هـاي    جنـون در برخـي از نمونـه       . نيروي تمييز و خرد و دورانديشي را از دست داده باشد          

ديگر خود آن چنان است كه انسان براي خويش ادعاي پايگاهي بلند و منصبي واال دارد و                 
ت و        پنـدارد بـي     خود را از روي خودباوري همچون پادشـاه يـا پيـامبر مـي              آن كـه واقعيـ

در اين صورت  نيـز جنـون تنهـا مربـوط بـه              . ندار را تضمين كند   وضعيتِ اجتماعي، آن پ   
پريشاني در نيروهاي تمييز و منطق نيـست بلكـه بـا مـتن زنـدگي اجتمـاعي نيـز مـرتبط                      

  .شود، اجتماعي كه به مانندة واقعيت چيزهاي مادي،  واقعيتي انكارناپذير است مي
 از واقعيت به شكل عمـومي       امروزه معناي بيماري رواني همين است، يعني بيرون رفتن        

ِبـِه  : گفتنـد   بر مـي  پس بهتر است بگوييم مشركان به انگيزة دريافت وحي، دربارة پيام          . آن

گويـد،    هـا سـخن مـي       با توجه به اين كه قرآن خود نيـز از شـيطان           » زده است  او جن : ٌةِجنَّ
از سوي جن و    يكي وحي   : گرفتند  بنابراين شايد قريشيان براي جنون دو معني را به كار مي          

  و ستاست زيرا از عرف اجتماعي بيرون ا      پس پيامبر مجنون    .  بيرون رفتن از واقعيت    مدو
خوانـد كـه بـراي آنـان          فرا مـي  » خيالي«با كوشش و شور و هيجان، مردم را به كارهايي           

ت تـار         ارزشي ندارد و هيچ پيوندي       خي و اجتمـاعي و حقيقـتِ       يميان آن كارهـا بـا واقعيـ
رد و اين همواره كار پيامبران، از بزرگ تا كوچك، پيشينيان تا پسينيان             مشهود وجود ندا  

  )76(.بوده است)  اروپائيانال از ديد ثبراي م(آنان 
پـيش از ايـن در      نـاميم، شـايد       مـي  )پـاتولوژي (شناسـي      امروزه آسـيب   چيزي را كه ما   

زدگـي     كـه منـشأ آن جـن       –ها با دادن صفت مجنون به پيـامبر           چارچوب فرهنگ عرب  
گـويي    اي جـادو و غيـب       گاهي از جنـون بـا افـسون يـا گونـه           .  وجود داشته است   –است  
گويد جنون يـك پديـدة پزشـكي نيـست            شود اما همچنان كه ابن هشام مي        گيري مي   پيش

ها به جز تمدن نوين وجـود         زيرا جنون از ديد عربها بيماري نبوده و اين امر در همة تمدن            
نگرد كه هيچ پيونـدي بـا         ون همچونه يك بيماري عقلي مي     تمدن نوين به جن   .  است  داشته

  .بنايي دوگانه ميانه روان و تن متّكي استر زيرجسم ندارد و ب
و پـس   » ماكس وبر « كه بزرگ آنان     –ي از آغاز قرن بيستم به اين سوي         اديگرمورخان ما 

 اسـرائيل و    هـاي پيرامـون نبـوت بنـي          بر پديـده   – كتاب تاريخ االديان است      رد» پواش«از او   
     شناسـي و   هـاي آسـيب      ههر پاتولوژي زده آنهـا را پديـد       همچنين بر مشهوداتِ پيامبران هند، م 

پردازي، آن است كه انسان، كساني را ببيند يا آواهايي بـشنود               وهم و خيال   )77(.اند  وهمي ناميده 
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د كـه  آنهـا   آن كه آنها در واقع و خارج ديده يا شنيده شوند و انسان سخت باور داشته باشـ             بي
ها اگر فريبي بزرگ از سوي حواس و خرد باشند، پـس              اين پديده . باشند  هايي حقيقي مي    پديده

شنود كه بيرون از  بيند و چيزي را مي حقيقتي ذاتي و دروني هستند زيرا شخص، كرداري را مي   
اي هاي دروني وي در فض      ها و خيال    ها بيرون افكندن وهم     نفس اوست و حال آن كه آن پديده       

دهد و چه بسيار در امور دينـي          رخ مي » بيماران«باشد، اين پيش آمد براي همة         بيرون از او مي   
  .شود و تنها در تاريخ خاورميانه پيش نيامده است نيز وارد مي

شناس بزرگ، بر يك انديشه و نگرش تكيـه كـرده اسـت و آن                 اين دين » ماكس وبر «
تاز ه پيش به زبان ديگر اروپا ك    . يان رفته است  اين كه جادو از جهان، در روزگار نوين از م         

ها و فرشتگان را كه بر دوش         ها، روح   خدايان، شيطان : انسانيت است، همة نيروهاي پنهاني    
كـرده، كنـار گذاشـته اسـت، در نتيجـه ايـن جهـان اكنـون از همـة آن                       بشر سنگيني  مي   

پر كرده بود زير    آن را   ها    چيزهايي كه هراس انسان و اميد دروغين ديرين او در گذر سده           
   )78(.هاي خردگرايانه، دانش و پيشرفت تمدن و هزاران انگيزة ديگر، تهي شده است كوبش

روشن است كه اين نگرش دربارة غرب درسـت اسـت و بـه زودي گـسترش خواهـد              
اي رفتار دفـاعي اسـت هـم     كنش مسلمانان در آن چه ويژه دينشان است، گونه     وااما  . يافت

اي برخـوردار از   همچون پديده» مقدس«ليكن كتاب . ران و هم در برابر خوددر برابر ديگ  
پس پيامبر  . ماند  هايش، برجاي مي    ارزشي رسا در حقيقت، در تاريخ و در برجستگي رساله         

ميان اين جهانِ زميني انساني و آن جهان ديگر، يعني جهان روح و خود خدا، نقطة عطـف              
گـذرد و     ند كـه از مـرز خـرد مـي         نه  طعي بر جاي مي   باشد و تجلّي و وحي نيز شكلي ق         مي

پيامبر نيز به برهان تجربي     . گردد  سازي آن با شناخت ساده و محدود ما ناممكن مي          روشن
د بلكه تنها به پذيرفتن سخنان خود از سوي مردم و ايمان آوردن آنـان بـه خـدا و      نگر  نمي

  .نگرد غيب يعني خداي ناديده، مي
كند كه بگويد پيامبران بيمـاراني        شة مادي نوين نيز جرأت نمي     از همين روي حتّي اندي    

پـردازي و وهـم دربـارة          لبيمـاري و از خيـا     هـاي     از پديـده  » وبـر «انـد، بلكـه       رواني بوده 
بيننــد و در  اســرائيل كــه خــدا را آشــكارا در پرستــشگاه مــي هــاي پيــامبران بنــي تجربــه
از پيامبران هند سـخن بـه       » پواش«ن  همچني. گويد  افتند، سخن مي    هاي جسماني مي    پريشاني
دارنـد در نتيجـه از        ورزند و خود را از خوردن باز مي         آورد كه بسيار پارسايي مي      ميان مي 

يابـد، ولـي آنـان همچنـان          سختي اين شيوة رياضت، پي در پي اموري بـر آنـان تجلّـي مـي               
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» يـوبير شـارل جين «و بـاز در همـين راسـتا    . باشـند  شيفتگان جهـان فرازمينـي و خـدا مـي        
ch.Guignebert                 ديدن مسيح را از سوي ياران وي پس از به صليب آويخته شدنش، وهـم و 

اندازه و انـدوه ژرف اسـتوار    گويد آن وهم بر عشق بي كند ليكن مي   پردازي تفسير مي   خيال
 »1935،  ، پـاريس  المـسيح «: گـاه در كتـاب خـود        نگار نـامبرده گـاه     است، با اين كه تاريخ    

  .شود و افراطي شناخته ميدين  اي بي چهره
روي هم رفته، هيچ كس را جسارت آن نيست كه بگويد و تأكيـد كنـد كـه پيـامبران                    

دانـش  . ها به آنان دست داده اسـت  ها و خرد باختگي  اند و ديوانگي    بيماران مزمن عقلي بوده   
ي حقيقتي واقعـ  ) متافيزيكي(تواند بگويد حقيقتِ تجلّي وجود فرازميني         مادي خردگراي نمي  

ير بايـد از سـوي   زاست، زيرا در اين صورت بايد آن را در واقع موجود به شمار آورد و ناگ           
شوند،   حي و غيرمادي موجوداتي هستند كه ديده نمي       وليكن امور ر  . همه ديده يا شنيده شود    

هاي خـود بـر       تر از آن اين كه وحي در شكل         شود، مهم   حتّي خود ماده نيز هميشه ديده نمي      
اي  وحـي پديـده  . پذيرد و در هر مكاني وجـود دارد   ها گوناگوني مي     و زمان  ها  حسب تمدن 

  .واقعيت دارد) آنتروپولوژي(شناسي  نظر تاريخ و انسان  نقطهزتاريخي است كه ا
ست كـه   يابد و همين پيوند ا       گرايش مي  ،اما وحي در پيوند به مطلقيت و حقيقتِ برتر        

  .گرداند ينظر بيرون م آن را از تاريخ عادي و تنگ
 با استواري خرد، ژرفاي رؤيا، گستردگي ديـد در          – كشف و شهود     –همة مفهوم وحي    

پس پيامبران و بيشتر    . دهد  جهان هستي و اثرگذاري سخت بر دريافت و وجدان دست مي          
بيمـاري روانـي    . انـد   از همه محمد و همچنين قديسان و صوفيان بزرگ، بيمار رواني نبوده           

اينان در واقع مردماني هستند     . ازه است كه همواره اشكال آفرين است      براي پيامبر سخني ت   
انـد     شرط كـرده   – خردي عادي كه جز چيزي همچون تيغي تيز نيست           –كه با خرد خود     

پايان باال روند، آن جا كه برتر از عقـل اسـت، آن جـا                هاي بي   به ياري تجربه تا كرانه     كه
 و در ايـن جـا اسـت كـه           )79(.گـردد   تعبير مي شود و     كه از آن به زبان عقل سخن گفته مي        

ايـستد و سـستي       بنابراين نيروي رواني بـر جـاي نمـي        . رسد   مينيروي رواني به نتيجة خود      
انگيز، نرم و روان اسـت كـه ميـان كمـال مطلـق و         اي شگفت   اين نيرو به گونه   . پذيرد  نمي

تماعي، آمد و شـد  سازي آن و ميان عملكرد پايدار در واقعيتي اج جستجوي آن سپس روشن   
پس محمد تنها قران نيست، بلكه دعوت كردن به سـوي قـرآن و نيـز آن نيـروي                   . كند  مي

ن ن چه ويژه بزرگـا    آكار در   . اي است كه بر همان دعوت متّكي است         العاده  بزرگ خارق 
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در ايـن   . باشـد   ن و ديگر اديان است نيز به همين منوال مـي          صوفيه، قديسان مسيحي، مسلما   
ي باشـد، از    ن نيست و اگر هم در اين جا جنو        نز در كار نبوت بيماري و جنو      صورت هرگ 

دهـد و قلـب انـسان را     اي است كه خود را زيربناي عقل و اخالق قرار مي         گونه فراجنوني 
  .بخشد ها و برگستردة زمين، آرامش مي در گذر سده

در » فوكو «است كه جهان انساني مجنون است همچنان كه اين نكته را         حقيقت امر اين  
اين . به سوي كارها، تحليل و بررسي كرده است       » شتاب: نهضت«سخنان خود دربارة نگرشِ     

ي كه در قلب انسان است آن گـاه كـه سـرزند             نجهانِ مادي تنها نمودهايي تهي است و جنو       
.  به ژرفاي چيزهاسـت    نغازي براي رسيد  آباشد زيرا جنون سر     شكلي ابتدايي براي وحي مي    

 وارونه و معكوس بدان جهت كه حقيقت جهان بـه هنگـام جنـون در                 است يجنون وحي 
 ويراني صورتي ازبر پردازي  در ياوهاي كه  شود، زمينه اي ميان هستي و نيستي داخل مي زمينه

شمال در قـرن پـانزدهم      همان چيزي است كه در نقّاشي نقّاشان         و اين . گيرد  كامل پيشي مي  
، سرشته شده   Bruegel» فرانك بروگل « و   Durer» آلبرشت درِر «، و   Bosch» بوش«همچون  

اگر بعداً . ليكن راه ميان اين نگرش و حقيقتي كه همان خدا و وحي است بسيار است     . است
 كار به آن جا برسد كـه جنـون   – با چشم پوشي از اين ديدگاه تراژدي براي جهان هستي           –

پس پديدة وحي كه هـيچ  ) همقرن نوزد(بدان معنا باشد كه هر انساني حقيقت خود را دارد   
 آشكار كردن حـقّ مطلـق سـپس پـاي           اند،  يك از فيلسوفان و دانشمندان آن را انكار نكرده        

» حق«گذاري خدا به  ترين چيزي كه قرآن آورد نام از همين روي برجسته. جايي آن است بر
هاي حق زيرا حق در هستي ممكنـات و در غيـر              اي از چهره    است، يعني خود حق نه چهره     

   پـذيرفتني   »هايـدگر «هـاي     در اين جاست كه انديشه    . ا خود حق نيست   آنها موجود است ام 
اي در  ديني و از خدا همچون پديده با زبان دين از بي» هايدگر«. يستنيست زيرا قانع كننده ن

ن آ كـه بـا      ليكن جهان هستي و ممكنات، نمايي هستند      . گويد  مجموع جهان هستي سخن مي    
تواند بار هر ارزشي را بـر         شود، پس جهان هستي چگونه مي       ه اشاره مي  به فراسوي اين پديد   

آيد كه براي جهان هستي وجـودي نيـست بلكـه تنهـا      دوش بكشد؟ از ظاهر حقيقت بر مي     
آفريدگان خدا وجود ممكن دارند و اين چنين است كه آفريدگان اين ضرورت را بر خـود                 

در دور پاياني به هر نحوي، بـه مقـامي          اند كه خود را به سطح حقيقت واال و            واجب كرده 
 –اين چنين كرده پيش از آن كه آن پديـدة كلّـي          » بارمنيدس«خدايي برسانند، همچناني كه     

.  به شمار آورده شود»اي جاودانه  يگانهاَحد صمد «-گويد  ن پس مي آبدان سان كه قرآن از      
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 شخـصيت دادن بـه وجـود        اي اسـت كـه در       به عقيدة من در اين جا اشكال در بـي عـدالتي           
  .هاي توحيدي نهفته است  در آيينيخداوند

د          (–  رسالت بنيانگذارانه  –فرق ميان نبوت     ت موسـي، عيـسي و محمـو ) همچون نبـو
 بـه  كـه » نيكال دوكـوز «اين دو گروه آخر به عقيدة    . ميان صوفيان و زاهدان آشكار است     

زيرا آنان از احساسات روي     «اند    ه به جنون تهديد شد    )80(استشهاد كرده است  » فوكو«سخن  
دهـد لـيكن      گيـرد و پنـاه مـي        حكمت خدا گاهي پژوهندة خود را زير نظر مي        . »گردانند

ت خـدا يـا بـه       مـ پس حك . ت همان ژرفاي پايان ناپذير است     م حك  آن ديدن تابندگي پرتو  
ن آگفتة ديگر حكمت برتر به گونة عام و بدون خدا، همـاني اسـت كـه هـر چيـزي از                      

پذير نيست، بلكه ايـن حكمـت         آمده و رسيدن به اين حكمت با خرد ناتوان امكان         بيرون  
تـرين جنـون      شود در حالي كه گويي بزرگ       پس اين حكمت، آشكار مي    . عين جنون است  

 راز خداوندي و سرتـسليم فـرود آوردن در برابـر        و  است خودپاياني و ژرفاي       بي از لحاظ 
ت        اء از همين جا سرمي    ارادة خدا و همچنين نبوت به طور استثن        گيرد، چه انسان به الوهيـ

  .وحي ايمان داشته باشد و چه ايمان نداشته باشد
هـاي نيرومنـد، و دشـوار و          امور روحـي بـسياري اوقـات بـه سـبب آشـوب صـورت              

ها، همچون عشق براي اهل تصوف، و داخل شدن انديشه در ذات              خطرناك شدن خواهش  
كـشاند، لـيكن مـردم مقـدس        انسان را به جنـون مـي       خداوندي و جدايي آن از اين جهان،      

نهند در نتيجـه آنـان پيروانـي          جستجوي خود را در چارچوب ديني كه ديگري آورده، مي         
شود،   بيش نيستند و چون انديشه بخواهد خود را از اين قيد رهايي بخشد گرفتار جنون مي               

از جملـه  . ت داده اسـت  و ديگران دسLe Tasse» تاس«همچنان كه اين امر براي حلّاج و 
» جنـون صـليب  «چيزهايي كه الهوتيون مسيحي دامن زدند، همان چيزي است كـه آن را         

نام نهادند و مقصودشان اين است كه مشيت خدا مقرّر فرموده تا آنان را نه تنها با مرگـي                   
 ترين پايگاه انسانيت برسـند      سخت بلكه با از دست دادن خردشان آزمايش كند تا به پايين           

  .و در آن حالت زندگي كنند
در روزگار سبك رمانتيك، گروهي از اديبان، فيلسوفان و هنرمنـدان خـرد خـود را                

  )81(.»شومان«و » نيچه«، »وان گوگ«، »فريدريش هلدرين«: كامالً از دست دادند
  همچنـين  چه بسا جنون در اين جا از بيرون كردن وجدان و دريافت تا دورترين پايگاه و               

» فوكو«. نگري از ژرفاي وجود خويش، پيش آمده باشد         بيني و روشن    ن نيروي واقع  از دور كرد  
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تا آن گاه كه عمل و اثر پابرجا باشد و انجام پذيرد جنوني نخواهد بود بلكه                : دراين باره گويد  
  .شود واي انسان هوشمند خاموش ميآپس از اينها است كه جنون فرا مي رسد و 

يابد زيرا اثر تا هنگام مـرگ بـر            نبوت انطباق نمي   اين سخن چيزي است كه هرگز بر      
كند و بـه خـدا        ر نماد و نهاد خود را پشت خدا پنهان مي         بماند، ديگر اين كه پيام      جاي مي 
ِبی َحـسْ : فرمايـد   از همين روي قرآن مـي     . سازد  مي نمايد و چهرة خود را تسليم او        تكيه مي 

دا براي من بس است، خدايي مگر او نيست، من بر او توكّـل              خ: اللُه ال إلَه إّلا ُهَو َعَلیِه َتَوکَّلتُ      
: گفـت  هنگامي كه پيامبر به همـراهش مـي  :  إّن اللَه َمَعناَزْنْح َیُقوُل ِلصاِحِبِه ال تَ  إْذ« و   »كردم

  )82(»اندوه مخور به درستي كه خدا باماست
ي بيـرون   نـشين   خدا پيامبر را از گوشـه     . گفت و گو با خدا در كار نبوت، بنيادي است         

نبوت نيـز پژوهنـدة خـود را از اسـتفهام و            . گرداند  آورد و او را از اطمينان سرشار مي         مي
تـرا گمـراه   : َوَجَدَک ضاّلًا َفَهـَدی «: فرمايد  از همين روي قرآن مي    . آورد   بيرون مي  يسرگشتگ

 در سمت و سـوهاي       را به نظر من پيامبر پيش از بعثت حقيقت       . »يافت پس راهنمايي كرد   
ن ناگهـاني بـر او      آفرمود ليكن ابالغ قـر      كرد و خدا او را راهنمايي مي        اري جستجو مي  بسي

  )83(.واجب شد
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 از سـوي مـسيحيان و مـسلمانان متـأخّر بـه             –اي يكـسان       به گونه  –سخن از نبوغ محمد     
 چيزي از قرآن و اسـالم       ا بيشتر خاورشناسان  ام. استثناي خاورشناسان بسيار به ميان ميĤيد     

واجب است در اينجـا     . گويم  چشمي با آنان نمي     در نمي يابند و من اين سخن را از روي هم          
اي ثانوي است بلكه مهـم        امور اجتماعي و سياسي در نبوت كلّي مسأله       اصالح  : أكيد كنيم ت

ندن گويي به نداي دروني است تا به جايي كه وحي پديدار شود و وحي همان شناسـا                  پاسخ
ذات خدا و بيم دادن انسان است از روز رستاخيز آن هم به وسيلة انـساني كـه خـدا او را     

گرداند تـا او نـزد مـردم برگـردد و ايـن                داخل مي  – يا جهان ديگر     –در جهان روحانيت    
توانمنـدي  . تواند با بـشر سـخن بگويـد         كشف و شهود را به مردم برساند زيرا تنها بشر مي          

  : ستانصر نهفته پيامبر در چندين ع
كنـد و بـا شـناختي هـر چـه             مـي پيامبر وحي را با آرزومندي و عشق دريافـت           .1

رد و اطمينـان    وآ  شناسد و به او ايمان مي       تر كسي را كه خاستگاه آن وحي است مي         شايسته
موزش است و فرماني قاطع از سـوي         آ نمايد زيرا وحي    كند و با او رايزني مي       كامل پيدا مي  

  .فرمانرواي جهان
وحي سرآغاز مثبتي است در پاسخ به نداي دروني و ديرين پيامبر و ايـن ويژگـي                  .2

نـشيناني نبـود كـه از دنيـا          پيامبر از آن صومعه   .  است به هر قديس يا خداجويي داده نشده      
 و زندگي و مرگ خود را در زندگي براي خدا وقف كردند و خدا را فرا                 ندروي گردانيد 
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 .يافت كنندآن كه پاسخي در خواندند بي مي
پيـامبر ادعـاي هـيچ معجـزه يـا نيـروي            . نمايـد   پيامبر در برابر وحي فروتني مي      .3
شناسـد    اي نمـي    براي خود در ميان هم وطنان قريشيش موقعيت ويـژه         . اي ندارد   العاده  خارق

 .اي به سوي خداست دهنده و فراخواننده مآور و بي  به فرمان خدا تنها مژدهبلكه او
هايِ وحي و سـختي فـشار آن بـر روي             چه در لحظه  : با است پيامبر همواره شكي   .4

با رسالت  و سرانجام نيز برخورد آنان      » جاهلي«ر آزارهاي مردم جامعة     بروان، چه در برا   
وي، چه در برابر وضع اجتماعي شهر خويش كه آمادگي پذيرش رسالتش را نداشت بلكـه          

. كوشـيدند   فتن آن رسـالت مـي     مردمانش پي در پي با آسيب رسانيدن به وي در رد و نپذير            
ي كردند و قـرآن از      وره جز اين گروه كوچكي كه از او پي        آري اين چنين بود كه پيامبر ب      

كند، در بيابان، مردم را به آيـين          ياد مي » آنان كه ايمان آوردند   : َن آَمُنوا الَِّذْی«آنان با عبارت    
 .خواند خود فرا مي

او باور دارد كـه خـدا از او         . توانا است هايي كه دارد،      پيامبر با نيروي دل خوشي     .5
كند، بنابر اين با كوششي بزرگ        اي كه حقيقت است، نگاهداري مي       و از وحي فروفرستاده   

كـرد و در همـان هنگـام          در اجتماعي واقعي بدون چشم داشتي كالن به اسالم دعوت مـي           
حقيقت خواست مردم خود را آزادي بخشد و          كوشيد چون مي    براي پيروزي آن دعوت مي    

ت     ههد در حالي ك   دموزش  آرا به آنان     ه بـه واقعيـ به پيروزي فوري دعوت خود بـا توجـ 
پس پيامبر ميان حقيقت و واقعيت ايستاده بـود، لـيكن           . جامعة خويش بسيار اميدوار نبود    

هـايي اسـت كـه        ن خود انباشته از داستان    آيابد و قر    حقيقت همواره بر واقعيت  برتري مي      
پيامبر تنهـا از جهـت رد كـردن و پذيرفتـه     . و شكست پيامبران آمده استدربارة ناكامي   

خود به سـخنانش دردمنـد       شد  بلكه بيشتر از گوش ندادن مردمان         نشدنش اندوهگين نمي  
توانستند به خوبي با او رفتار كنند و به مژدة آسماني وي گوش فـرا   آن مردم مي  . گرديد  مي

كردنـد بلكـه بـا نبـرد      ان تنها محمد را تكذيب نميآن. دهند و با نكوخويي آن را رد كنند    
هاي ديگر ايـن كتـاب بـه          من در بخش  . كردند  افزار ريشخند تند و زننده او را مسخره مي        

پيـامبر  از   در و لب باز خواهم گشت زيـرا شايـسته اسـت از رنـج و درد دور               طشرح اين م  
 پيامبر  يز بود، درد  آم سخن به ميان آوريم، اگر درد و رنج مسيح در مرگي خوار و حقارت             

ـ               ما در جريحه    جـان و    هدار شدن روان او بود كه چيره ساختن مرگي سرد و دراز مدت ب
 .آمد دل وي به شمار مي
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بـرد،    شناشد، بـه منطـق پنـاه مـي          پيامبر شكيباست، خشم و جوش و خروش نمي        .6
ي و  اوبـه گـواهي قـرآن از خـو        . كنـد   سپرد، به خدا تكيه مـي       خود را به خواستة خدا مي     

و به درستي كه تو بـر خـويي بـسيار           :  َلَعَلی ُخُلٍق َعظیمٍ   إنََّک« : برخوردار است   نيك سرشتي
آيـد و قـرآن همچـون اثـري            آن گاه كه وحي به روال  خود فـرود مـي             تا و» نيكو هستي 

اينها همه انگيزة خشنودي و ماية خرسـندي پيـامبر اسـت و اگـر               يابد،    ماندگار سامان مي  
يابد بـاز خرسـند       كه ناگزير مرگ او راهمچون هر انساني به زودي درمي         پيامبر بينديشد   

: قـاِبِهم ْعَاَعَلـی   «داند اگر همة مردم       گار است و مي   است از اين كه مي داند كتاب خدا ماند        
 .نياز است از دين برگردند، خدا جاويدان و از جهانيان بي»  بر پاشنة پاهايشان

سازي بنياد هستي و سامان جهـان و   ي روشن و نه تنها برا   –و از همين روي است       .7
ي گزيرناپـذير   تهـا، ضـرور      كه فراخواندن به سوي خـدا در آيـين         –سرنوشت انسان است    

. باشـند  انـد و از مـرز زمـان بيـرون مـي      است تا انسان بداند خدا و خداگونگان جاويـدان       
 گاه كه خداي    آيد مگر آن    نبوت مسيح بسنده نمي   . ميرند  خدايان يونان برخالف انسان نمي    

تقريباً خود با گذشت زمان به جايگـاه خـدايي    » بودا«. گونه شود و جهان را از باال بنگرد       
 اگر چه او پيامبر رستگاري است و به خدايي كه مسؤول جهان هـستي باشـد،                 )84(رسد  مي

 – بـدون اسـتثناء   –در هنگامي كه انسان تقريباً در برابر هر بنيانگذاري ديني    . نيازي ندارد 
بينـيم كـه ايـن پيـامبر          آورد، ما در واقع آنان را به كـسي نيازمنـد مـي              ركرنش فرود مي  س

آن كـس شخـصيت خداونـدي اسـت كـه           . خواهد آن كس را براي آنان نمايان  سـازد           مي
دغدغة انسان پيش از رسيدن     . برند  زند و مردم به او پناه مي        ها را رقم مي     همواره سرنوشت 

شـوند    اني اوست از همين روي مردم دست به دامن خدا مي          به جهان ديگر، زندگي اين جه     
 .تا تيره بختي انسانيت را بر آنان آسان گرداند

 دست به دامن    – شده    كه اي  به هر گونه   - پيامبر و    همچنين مردم دست به دامن     .8
يابـد،    شوند تا شايد پيامبر كه در برزخ زنده است و روزي مي             پايگاه واالي او نزد خدا مي     

مؤمن بـه خـدا     . در همة اين سخنان، منطقي پنهان و ژرف نهفته است         . ان را بشنود  نآدعاي  
شود چـون او روح برتـري اسـت           آورد مگر با ميانجيگري محمد، خدا ديده نمي         ايمان نمي 

  در واقـع موجودانـد و      – يا مـسيح     –كه از مرز درك و ديد انسان بيرون است اما محمد            
د فرسـتادة خداسـت،      دهم    گواهي مي (و شهادت    د محمد در . هيچ شكّي در آن نيست     محمـ

هـا و     هاي ديگـر در ميـان اسـطوره         اسالم همچون آيين  . شه ماندگار است  يهم يبرا) دوبار
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لودگي تاريخ پنهان نشده است بلكه محمد شخصي است نزديك به روزگار ما كه در               آ مه
و به فرمان خدا ديني     ا.  در هستي او هيچ شكّي نيست       و محدودة زمان و مكان جاي گرفته     

 صحت تاريخي دارد، از همين روي        هم آورد كه هم رويدادي قابل حس و دريافت است و         
 .برد ايمان ملّي و مردمي به پيامبر و آيين وي، پايگاه پيامبر را بسيار باال مي

هـا را بـسي       تر در اروپاي روزگار نوين نقش بنيانگـذاران آيـين           خردگرايان فهيم  .9
 هـا و  گـذاران ايـن آيـين     پايـه – از موسي تا محمد    –را آنان پيامبران را     بزرگ شمردند زي  
تورات حتّي در باور  اسرائيليان پيشين كتاب موسـي          . ها به شمار آوردند     نمادها و شريعت  

بيشتر انجيل از مسيح است، مسيحي كه تحت تأثير فرهنگ يوناني خداگونـه شـده               . است
برجـستگان  . ربايـد   ها را مـي     با فصاحت خود دل   د كه   قرآن اثري است ساختة محم    . است

آن چه از همة اين سـخنان       . آورند  اي بزرگ به شمار مي      نامي نيز محمد را مصلح و فرزانه      
در قرن بيستم روزگاري فرا رسيد كه علـوم انـساني           . آيد رسيدن به خدا است      به دست مي  

 بـه شـمار آورده       ديني يا   اي حقيقي و تجربه      پديده – كشف و شهود     –تبلور يافت و وحي     
در بـاور مـردم ايـن روزگـار مردانـي دينـي يافـت               . شد كه در آن جاي هيچ شكّي نيست       

هايي در هر جا و به هر شـكل ديـده             كنند و همچنين كتاب     شوند كه وحي دريافت مي      مي
البته ما نبايد در گفتة آنان شك پديد آوريم و نبايد خود را در              . اند  شوند كه وحي شده     مي

 .ت متافيزيكي و الهوتي در افكنيممشكال
 آن چـه از سـخن       .چگونگي انديشه در روزگار كنوني اين چنين است كه گفتيم           .10

خردگرايان درسـتي و  . اي ديني است هاي تاريخ پديده باالمانده اين است كه وحي بنابر داده      
نـشمند يـا    اين باور كار مؤمن اسـت نـه كـار دا          : گويند  واقعيت وحي را باور ندارند و مي      

اما اسالم دين وحي و كتاب مقدس قرآن است كه در راه و روشي معـين داخـل                  . فيلسوف
سـاز   شود كـه معجـزه      ي نمايان مي  شود همچنان كه مسيح نيز در راه و روش آن پيامبر            مي

Thaumaturge ت است و تاريخ و جامعه       .  استو همين اندازه    ،شناسي  حقيقت دين روحاني 
بـودايي، مـسيحيت،   (هاي جهـاني   هاي باستان از ميان رفته و تنها آيين      يينآ. نيز بسنده است  

هـايي بـومي و وابـسته بـه           هـاي باسـتان، آيـين       آيين. بر جاي مانده است   ) هندويي و اسالم  
ها هنگامي كه ديني بزرگ بـا         اين آيين . اي معين در تكامل و پيشرفت دائمي بودند         جامعه

اما نوگرايي در اروپا كـامالً روش       . رفتند  گرفت، از ميان مي     جاذبيتي بيشتر جاي آنها را مي     
. خواهد دين را يك باره از هستي بشر دور گردانـد      اي در پيش گرفته و آن اين كه مي          تازه
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 كـه ديـن را در بـستر تـاريخ           –هاي تاريخي     از اين جا است كه ميان خردگرايي و بررسي        
دين و ايمان، همچون حقيقتي فراتاريخي يـا         و ميان مطلقيت بيرون از حد و مرز          –نهد    مي

  .آيد حقيقتي بيرون از زمان، درگيري پيش مي
هايي دارد، ليكن ويژگي قرآن اين است كـه خـود را همتـاي تنزيـل،                  وحي گونه   .11

ماند؟ باور مسلمانان     آيا با اين كار نقش پيامبر به كلّي پنهان مي         . ذكر و وحي گذارده است    
هنگـامي كـه نقـش اسـالم در روزگـار      . فظ و معنا سخن خداستاين است كه قرآن در ل     

خالفت گسترش يافت و در پي آن نيز نقش قرآن بزرگ گرديد، مـسلمانان بـه بررسـي و        
 اين پيوند يگانه ميان خدا كـه آفريـدگار   –پرداختند، زيرا قرآن سازي سخنان قرآن     روشن

هـا     كه پس از گذشت سـده       تنها چيزي است   –هر چيزي است و ميان بشر از گذر پيامبر          
اي سرگـشتگي در      در نتيجه پس از برگشتن زندگي به آرامش خود، گونه         . ماند  بر جاي مي  

پس از دو سده آشـكار شـد كـه دعـوت            . برابر نصي كه خدا آن را به جا گذاشته، رخ داد          
د او را نمايـان سـاخت       محمد راست و بر حق است و تاريخ واقع       گـراي نيـز درسـتي تعهـ .

هاي ديگر به پيامبر و كتاب آسماني خود افتخـار            اي مسلمان پس از آميزش با آيين      ه  عرب
 همچنان كه قرآن    –ها روشن شد كه پيامبر        كردند و با گسترش اسالم در بسياري از ملّت        

  . است شده براي همة مردم برگزيده–خواسته است 
 از ذات   اين جدل پيرامون كتاب قـرآن پـيش آمـد كـه آيـا قـرآن قـديم اسـت يعنـي                     

ت قـرآن تـاكنون                     خداوندي است يا آفريدة خداست؟ به طور كلّي ايمـان قـوي بـه الوهيـ
اي از تجسيد است و جاي شگفتي ندارد زيرا اسالم پس از مـسيحيت آمـده اسـت و                     گونه

هر ساز و كاري كه از جهت تاريخي پس از ساز و كاري ديگر بيايد آن را به طور كامـل              
 است، قـرآن نيـز بـه     Logosخدا  » كلمة« از همين روي اگر مسيح       .گرداند  لغو و باطل نمي   

تنهـا سـه بـار      ) كالم اهللا (عبارت  . تر كتاب خداست    يا به گفته شايسته   » كالم اهللا «تماميش  
ا عبارت به كار بـرده       ام )85(ها در قرآن آمده است،      دربارة يهود و تورات، مشركان و عرب      

براي نمونه در جنگ صفين همين عبارت به         (است» كتاب اهللا «شده در صدر اسالم همان      
  ).نگاه كنيد به كتاب ما با نام الفتنه.  كار برده شده است

است كه انـدكي پـيش      » كتاب اهللا «شود همان     عبارتي كه بيشتر قرآن با آن توصيف مي       
ممكن است اين پرسش براي خردگرايان امـروزي پـيش آيـد كـه آيـا                . ازاين ياد كرده شد   

خدا نازل شده است و اگر چنين باشد پس نقش پيامبر در ايـن جـا چيـست؟        قرآن به لفظ    
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انديشانه بـراي    پنداري ساده   نيست زيرا آن بيانگر    وارد   ،حجت آوردن با معجزه بودن قرآن     
. اي برتر از انسان فصيح اسـت        شخصيت خداوندي است و بدين معناست كه خدا به درجه         

ند در شرح و بيان نباشد در حالي كه او در همـه حـال               همان  اي بي   اما براي چه پيامبر نابغه    
  .همتا است اي بي داراي نبوغ و برجستگي

گذر تجربة يكتاپرستي بر آيين مـسيحيت در خاورميانـه، همچنـين بـاال بـودن ارزش                 
اي كـالن بـراي تقويـت         فصاحت صوريِ زبان در محيط عربي و نياز مسلمانان به معجـزه           

 انديـشة   - كه شـايد نادرسـت باشـد       –و همه در باور من      بخشيدن به حقيقت وحي، همه      
با اين كـه سـخن بـاال در قدوسـيت           . الهي بودن قرآن را حتّي در لفظ، استوار ساخته است         

  .قرآن بسيار كمك كرده، قداست پيامبر را نيز حفظ كرده است
پيامبر تنها با نيروي به كار گرفتة دروني و نهادي خـود نيرومنـد نيـست بلكـه بـراي                    

 كه قرآن آن را بازگردانيده و بـه         – بنا بر سنّت عبري   . قدس يافته است  تنزديكيش به خدا    
 تنها خداست كه مقدس است و       – آيد، موكول كرده است     خدا و آن چه از خدا بيرون مي       

  . ر استاين درست برخالف مسيحيت متأخّ
ردانيد و پايگـاه     خدا او را به خود نزديك گ       راپيامبر مقدس است اما قديس نيست زي      

ش در  يوي، بزرگ نمود و اسالم نيز او را با دو شهادت بر پيامبر             او را با درود فرستادن بر     
پس پيامبر در جهان قداست به معني نوين         .كنار دو شهادت بر يگانگي خدا تقرّب بخشيد       

  .گمان اين بدان معناست كه پيامبر مقدس است نه قدسي  داخل مي شود و بيle sacréآن 
 سپس بـه    هريزي كرد   ن كساني باشد كه نخست بنياد دروني انسان را پي         آاگر محمد از    

 و اگر از كساني باشد كه بـا نيرومنـدي در پرشـي              ه باشد تمدن، فرهنگ و اخالق پرداخت    
 با آگاهي از اين كه ايـن        –بزرگ در روند انسان از حيوانيت به انسانيت سهم داشته باشد            

 و همچنين اگر محمد از كساني باشد كه در روند يكتاپرسـتي             – اند  گونه راهنمايان اندك  
ترين سخنان را آورده باشد، پس اين چنـين پيـامبري             گويي پيشرفته   حداقل از جهت گزيده   

همواره بر هستي خدا و امت خويش گواه خواهد ماند و همين گواهي است كه حقيقـت                 
  .باشد ينبوت محمدي و جوهرة آن در ژرفاهاي نهادها م
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ان بلندپايگي و افتخارآفرين اسـت، از همـين روي يهـوه    پيوند با خدا براي انس. باشد  نمي
است، در نتيجـه از ايـن پنـدار         » غيور«و  » آور ترس«است يعني   » مقدس«انگيز و    هراس
هـا را در قـرآن    مـا ايـن صـفت   . مجد، جالل و عظمت: آيد همچون هايي پيش مي   مفهوم

 خـدا قُـدوس     بينيم صـفت قداسـت تنهـا بـا خـدا همـراه اسـت و                 يابيم چنان كه مي    مي
هـايش را در بيابـان مقـدس طـوي از پـاي       و بر موسي است كه كفـش   ) 23حشر،  (است

زيرا ) 12طه، (» همانا تو در بيابان مقدس طوي هستي: إنََّک ِباْلواِد الُمَقدَِّس ُطـًوی «درآورد  
و روح  ) 30بقـره،   (كننـد     مـي » تقـديس «خدا در آنجا حضور دارد، و فرشتگان، خدا را          

  . در پيوند  با عيسي و محمد ، اخگر و فيضي است از سوي خدا»القُدس
ها و    اين واژه . باشد  فرق گذاشتن ميان آن چه مقدس است با آن چه حرام است، واجب مي               .3

هـاي التينـي درهـم     ها در اصل، سامي هستند كـه در انديـشة مـسيحي و در زبـان      حقيقت
اين واژه براي زاهدان،    .  را بدعت نهاد   us/saint» قديس«مسيحيت مفهوم   . اند  آميخته شده 

 در  virtuosesصوفيان، شهيدان و همة مردان خدا كه از آنان شاهكار و كرامتي بزرگ                
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آيد   مقدس، به شمار مي   : sacréرود و خود دين نيز از حوزة          زمينة دين، سرزده، به كار مي     
تان بـه معنـي نفـس هـر     كه معناي آن تكامل  يافته است ليكن اين واژه در اصل رومي باس  

هاي سامي از بابلي به عربـي رفتـه           واژة حرَم و حرام در زبان     . رفته است   چيزي به كار مي   
است و مقصود از آن، هر آن چيزي است كه از چيزهاي ديگر جدا بوده و در نتيجـه بـه                     

بنابراين، حرم نـزد عـرب، فـضايي اسـت          . باشد  سبب آميختگي با سحر و جادو، ممنوع مي       
هـاي   ز حِلّ كه كارهاي بسياري در آن ممنوع است و نيز از همين جاسـت كـه واژه              جدا ا 

دربـارة قداسـت مـسيحيت آن جـا كـه مفهـومش تعمـيم               . آيد  محرَّم و بلدالحرام پيدا مي    
  :يابد، نگاه كنيد به مي

A. vauchez, saints, prophétes et visionnaires, paris, 1999. 
هـاي     كه اسالم در پي برگردانيد آن اسـت، نـزد ملـت            اما قداست سامي باستان را    

شـود و     انگيـز و سـهمگين مـي        يابيم آن جا كـه خـدا هـراس          غيرسامي همانند يونان مي   
بـراي  . نگريستن به او در حالت الهي و پروردگاريش براي انـسان مـرگ آفـرين اسـت                

  : آگاهي بيشتر نگاه كنيد به 
J.P.Vernant, L’individu, la mort, lamout, paris, 1989. 

كتاب، همان مكتوب مادي و اين جهاني نيست بلكـه ايـن واژه از اصـل الهـي يعنـي از                       .4
يعني از تصورهاي   » كُتِب علَيكُم «گويد، ليكن نبايد حتماً مشتق از         صفت قدسي سخن مي   

 ,J. chabbi, Le seigner des tribus, parisنگـاه كنيـد بـه    . آمرانه دربارة آينده باشـد 

1997, PP. 560-610 .   خواهـد در موضـوع بـاال     مقالة ياد شده پژوهشي اسـت كـه مـي
تواند خود را از سخنان گذشته رهايي بخشد، به عقيـدة             نگرشي تازه داشته باشد اما نمي     

اي و    من نگرش اساسي در اين مقاله نادرست است زيـرا محمـد را در چـارچوبي قبيلـه                 
 از قرآن آمده است آن جا   48هيمن در سورة مائده     م«واژة  . گذارد و بس    نظرانه مي   تنگ

قرآن باور دارنده اسـت آن      : ّمَصدِّقًا ِلما َبْیَن َیَدیِه ِمَن الِکتاِب و ُمَهْیِمنًا َعَلیهِ        «: فرمايد  كه مي 
مقصود از مهيمن، حـافظ و نگهبـان        . »چه را نزد اوست از انجيل و نگهبان است بر آن          

ابـن كثيـر،    : ( است زيرا قرآن آخرين حقيقت اسـت       است براي آن چه پيش از آن آمده       
  ).62، ص2تفسير، ج

و در قـرن  » يهـوي «كتاب عهد قديم نخستين بار در قرن هشتم پـيش از مـيالد از سـوي                  . 5
كه پيـدا شـده و از       ) مثنّي(گاه سفر تثنيه      نگارش يافت آن  » اِيلوهي«م، از طرف    .هفتم ق 

و ِسـفر   » قـانون قداسـت   «ادآور شـويم كـه      كارهاي موسي بود برآن افزوده شد و بايد ي        
كتاب عهد قديم تـا قـرن       . هاي حكمت پسينيان نيز به آن ملحق گرديد         و كتاب » انبياء«

: دراين باره نگاه كنيد بـه     . سوم پس از مسيح بارها و بارها نگارش و تصحيح يافته است           
Bottéro, Dhorme, wellhausen. 

عملي دسته جمعي باشد، بلكه آن دريافـت نبـوغي          امكان ندارد كه آئين اخالقي مسيح،         . 6
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اند به اين كـه اناجيـل         اكنون دانشمندان مسيحي معترف   . شخصي و منحصر به فرد است     
، مطالب ديگر آن از سوي نگارندگان اناجيل        Logiaدر بردارندة سخناني از مسيح است       

ورده شده  آاند،     بوده – همچون پطرس و ديگران      –كه تحت تأثير صحابة بزرگ عيسي       
 كوشيده است اناجيل را بـا روشـي تـاريخي و    ch. Guignebert» شارل جينيوبير «.است

هاي شفاهي كه سـينه بـه سـينه نقـل گرديـده             گيرانه نقد كند، ليكن براي روايت       سخت
  . ارزشي قائل نشده است

 اشـاره، » وحـي «: آمده اسـت 401، ص  4، ج،   .)ت.دارالجيل، بيروت، د  (در قاموس المحيط،      .7
الهام و سخن پنهان و هرآن چيزي است كه به ديگري القا كني، در نتيجه من بـراي وحـي                    
معتقد به وجود آواهايي بيرون از هستي خود انسان نيستم بلكه وحـي را همچـون القـايي                  

اين وحي با احساس پيامبر دوگانگي و غيريت        . گردد  دانم كه در ژرفاي ضمير روان مي       مي
ا شده به پيـامبر بـا احـساس وي دوگـانگي دارد و از خـود پيـامبر                   دارد يعني اين چيز الق    

باشد و به ناچار گوش دادني دروني و تمركزي بزرگ همـراه بـا تحـولي ناگهـاني در                     نمي
آيد يعني به شكل موجـودي وضـع          طلبد ، سپس آن وحي به شكل قرآن درمي          شخصيت مي 

قـرآن را كـه از محمـد اسـت          برخي از مـسيحيان لفـظ       . شود  شده كه شنيده و فهميده مي     
آورند، ليكن در اين نگرش نيز، سـخن برخاسـته از دهـان               برخالف معناي آن به شمار مي     

گيرد، آن وحي كه رازي سـر بـه مهـر بـر جـاي                 پيامبر نيروي خود را از نيروي وحي مي       
  .رود ماند و از ميدان خرد بيرون مي مي

   . به بعد152ابن هشام، سيره، چاپ گوتنگن، ص  .  8
9. J. Bottéro, Mésopotamie, Paris, 1987.  

  . نشرية احسان عباس، بيروت،I, IVانساب االشراف،   .10
از ديـدگاه فالسـفة متـأخّر،    . كنـد  ها را در خواب قـبض مـي    از ديدگاه قرآن، خدا نفس      .11

در ايـن   » ميشل فوكـو  «و  » ژاک ِدِرْیدا «ميان  . خواب ديدن بسيار مهم و مورد توجه است       
  : در رابطه ميان خواب ديدن با ديوانگي نگاه كنيد به. اره جدل رخ داده استب

M. Foucault, Histoire de la folie, paris, 1972, p.585. 
هايي را كه از غار حرا سخن  ليكن طبري تنها كمي از روايت. 152ابن هشام، سيره، ص    .12

هاي سيره ياد    ا به روشي كه كتاب    هاي ناهمسان ر    كند و همة آن روايت      گويد، ياد مي    مي
در روايت جابر   ).  به بعد  297، ص   2طبري، تاريخ، ج  . (آورد  كنند، در كتاب خود نمي      مي

سپس پيامبر خـود   . »آوايي شنيد «پيامبر پس از اعتكافش در غار       : پسر عبداهللا آمده است   
، 2يخ، ج تـار (و آنجا آغـاز سـورة مـدثّر اسـت           » سر بر آوردم و چيزي ديدم     «:فرمايد  مي
  ). و پيش از آن304ص

ابن هشام، سيره،   (نخستين رؤيا در خواب و در غار حرا و رؤياي دوم در بيداري بوده است                .13
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نگـاه    از سـورة تكـوير همـان درخـشيد         23در آيـة    » األُفق الُمِبـین  «ممكن است   ). 153ص
 در ايـن بـاره      ليكن شايسته است  . آيد  به شمار مي  » ااَلْعَلی«خورشيد باشد و هماني است كه       

 – مـثالً در اكـد       –را نياورده است و در آيين سامي كهن         » سماء«فكر كنيم كه قرآن واژة      
  .به معني جايگاه باالي خدا به جاي واژه آسمان آمده است» أفَك«واژة 

14. .     S. Freud, surle réve, Paris, 1988.  

: ملـك «لبته من باور ندارم كـه       ا. گيرد  موجود فرازميني تنها در خواب شكل انساني مي         .15
او شـكلي نامـشخّص     . در رؤيا و در بيداري، در شكلي انساني جسميت پيدا كند          » فرشته
در حديث جابر بر پيچيدگي و پوشيدگيِ صورت و شكل آن موجود            » شيء«واژة  . دارد

  .نمايد فرازميني به خوبي داللت مي
ايـن  . مات، همان خداي معروف اسـت     از روزگار باستان در سرزمين سوريه و شا       » إيل«  .16

 پيش از ميالد نگارش يافته، 1400كه حدود »  رأس شمرا–اوگاريت «هاي    نام در لوحه  
اين دو نام پس از آن      . خداي آسمان است  » علّيون«او خداي زمين و پدرش      . شود  ديده مي 

 همچنـين اسـت  . انـد  اند، در عهـد قـديم آمـده    كه در هنگام تصريف و اشتقاق يكي شده 
. اين نام برگرفته از ميراث باستان كنعـان اسـت         . باشد  مي» يهوه«كه نام ديگر    » ايلوهيم«

» سـفر تكـوين   «آن گـاه كـه در       . اسم جمعي است كه به گونة مفرد كاربرد يافته است         
شـود، و ايـن      به كار گرفته مي   » إيل«آيد پيوسته واژة      سخن از پدران نخستين به ميان مي      

. را موسـي آورد و واجـب سـاخت   » يهـوه «است زيـرا واژة    كاربردي درست و تاريخي     
ايـن كـشتي گـرفتن      : آمده اسـت  ) 32،  23سفر تكوين،   (دربارة كشتي گرفتن يعقوب در      

» إيل«بوده است، زيرا    » إيل«شبانه با مردي روي داد كه بعدها آشكار شد آن مرد خود             
زيـرا  «إيل نام نهاد -اهماني است كه يعقوب را إسر» ايل«. تحمل روز و روشني را ندارد   

و خدا تن در نداد كه نام خـود   » يعقوب با خدا و با مردم كشتي گرفت و پيروزي يافت          
  .را آشكار سازد

 در ايـن  A. Lods» لـودز «. و عموم فرشتگان فـرق اسـت  ) فرشتة يهوه(ملَك «اينجا ميان   .17
 از خداي اسرائيل تمـايز      يهوه گاهي ) فرشتة(چهرة يهوه و نام يهوه و ملَك        «: گويد  باره مي 
 نـسبت   geniusتوان آن را همانند ژنـوس        شود و مي    كند و گاهي با آن همسان مي        پيدا مي 

هـاي     نسبت به خـدايان ايـران باسـتان، در گـروه           fravashiوشي    به خدايان التيني، و فره    
هـاي   بنـدي كـرد و يـا همچـون روح     هـاي هماننـد خـود، گـروه        جانشين خود يا در گروه    

ني دانست كه موجودات الهي بنا بر سرشت الهام بخـش و القـاگري كـه دارنـد از          سرگردا
: »شوند مگر پس از يهوه      اما فرشتگان ديگر آشكار نمي    . كنند  ذات خود به بيرون ارسال مي     

  ).460 به زبان فرانسوي، ص-م.لودز، اسرائيل تا حدود قرن هشتم ق(
بـراي نمونـه در يكـي از        .  آمـده اسـت    در كتاب عهـد قـديم بـسيار       » ملَك يهوه «واژه    .18
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گويـد،    آن جا كه برخالف گفتة يعقوب سخن مي       ) 12،  5،  4(پيامبر  » هوشَع«هاي    قطعه
يعقوب در آغاز جواني با خدا كشتي گرفـت، بـا ملَـك كـشتي گرفـت و                  «: آمده است 
  .در اين سخن همسان شدن خدا با ملَك كامالً آشكار است. »پيروز شد

كند تا آن حالت نفساني را كه بـراي           از رويدادهاي ديرين را ياد آوري مي      قرآن بسياري     .19
پيامبر رخ داده در اين جايگاه آشكار سازد، همچون داستان غار ثور به هنگام هجـرت                

سورة نجم پس از سورة تكوير نازل شد لـيكن          . كه در سورة توبه آمده است و مانند آن        
البته ايـن عقيـدة     . كند  تردگي بيشتري اشاره مي    با گس  – تجلّي   –به همان رويداد نخستين     

اي تكامل يافتـه و       من است، به ويژه كه اسلوب به كار گرفته در اين سوره نيز به گونه              
  .باشد پيشرفته مي

َفَقـْد َلِبْثـُت ِفـیُکْم      : واژة عمر به معني سنّ يك نسل است چنان كه در قرآن آمده اسـت                .20

يابيـد    من پيش از اين، عمري در ميان شما بودم، آيا شما در نمي            : ِقُلوَنُعُمرًا ِمن َقْبِلِه أَفال َتعْ    
و سنّ يك نسل حدود سي سال يا كمي بيشتر از آن است برخالف مـشهور               ) 16يونس،  (

دانند، چنان كه مشهور  است خديجه در چهـل سـالگي ازدواج               كه آن را چهل سال مي     
د و هـيچ كـس مـدعي نيـست كـه ايـن              كرد و با اين حال دختران و پسراني به دنيا آور          

عمـر خديجـه در هنگـام       : در كتاب محبر آمـده اسـت      . رويداد يك معجزه بوده است    
و چهل سال براي خديجه در آن روزگـار سـنّي           ) 79ص(ازدواج بيست و هشت سال بود     

هـايي سـحري و       در فرهنـگ سـامي از ريـشه       ) 40(بسيار  باال و زياد بوده است، عـدد          
 برخوردار است، زيرا موسي نيز به پيامبري برگزيـده نـشد مگـر در               هاي جادويي   بنيان

  ).23، 7اعمال الرّسل، (چهل سالگي
او بـراي ابـراهيم نيـز جـسميت         . گيرد  يابد و يك شب كامل كشتي مي        جسميت مي » إيل«  .21

بـراي موسـي تجلّـي    » يهـوه «پيش از آن كه  .يافته و جدالي دراز ميان آن دو درگرفته است        
از آن تصور پيشين كـه دربـارة        » يهوه«شد و     در روزگاران ديرين يافت مي    » إيل«ها  يابد، تن 

 – همچنان كه گفتيم     –پذيري   جسميت. شود  بود برتر است و از همين روي ديده نمي        » ايل«
: نگـاه كنيـد بـه   . نزد يونانيان موجود است و آن تنها وجـه بـراي مـشاهده  كـردن اسـت      

Vernant, op. cit., p.31  
  .درنگ خواهد مرد توان انسان هست كه خدايان  را در نماد حقيقي آنها ببينيد ليكن بيدر 

  .153ابن هشام، سيره، ص  .22
ورقه نـصراني بـود و      «: گويد  به نصح صريح و آشكارا مي     ) 171ص.ت.بيروت، د (المحبر    .23

هايـشان را خوانـد و بـر همـين كـيش              در آيين نصراني سـخت پابرجـاي بـود و كتـاب           
او به رسـالت    : گويد  اما سيره دربارة اين شخص سخناني ناهمگون آورده مي        . »ذشتدرگ

ما حتّي . محمد اعتراف كرد اما به او ايمان نياورد، و بيش از اين چيزي از  او نمي گويد                 
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 بدان سـان كـه      -اما اين كه او كشيش بوده و محمد شاگرد او         . در هستي او شك داريم    
باشد زيـرا در آن روزگـار          گمان محض مي   –گفته است   ) حداد(يكي از كشيشان لبناني     

هيچ كليسايي در حجاز وجود نداشته است و به رغم اين كه قـرآن از دانـشمندان پيـرو       
گويد، سطح آگاهي نصرانيان و يهوديـان بـسيار پـايين بـوده               هاي آسماني سخن مي       كتاب
ا آگاهي دارد بـراي آن اسـت        ه  ها و زبان    حقيقت اين است كه اگر پيامبر از آيين       . است

كه سطح فكري او بسيار باال بوده زيرا سـطح آگـاهي خـاورزمين در آن روزگـاران از                   
هاي   من شخصاً هيچ تناقضي ميان دانش و ويژگي       . سطح فكري شام بسيار برتر بوده است      

خـدا او را برگزيـد تـا الاقـل          . بينم  خدادادي پيامبر با برگزيده شدنش از سوي خدا نمي        
شاعر در اين   . كند دريابد و دينش را بر پا و استوار سازد           ند آن چه را به او وحي مي       بتوا

  : باره گويد
  هاي آشكار در آن نبود اگر نشانه

  داد روشني آن ترا از خبرها آگاهي مي
الدين قمي نيـشابوري و همچنـين در كتـاب     اين بيت در كتابي دربارة قرآن از نظام  

  .باشد ده است و ترجيحاً به عبدااهللا بن رواحه منسوب ميالفوز األصغر از مسكويه آم
ــْیَن َرُســواًل ِمــْنُهم«  .24 اوســت آن كــه در اميهــا رســولي از ايــشان : ُهَواّلــِذی َبَعــَث فــی األمِّیِّ

  ).2جمعه، (»برانگيخت
 شـدند و بـه      بگو به آنان كه كتـاب داده      : مِّیِّیَن َا َاْسَلْمُتم  َو ُقل ِللَِّذیَن ُاوُتوالِکتاَب واالُ    «

  ).20آل عمران، (» اميها كه آيا فرمانبردار شديد
داننـد   و از ايشان اميانند كه كتاب را نمـي        : َوِمْنُهم ُامِّیُّوَن ال َیْعَلُموَن الِکتاَب إّلا َاماِنیَّ      «

  ).789بقره، (» مگر آرزوها
يي هم سـو  . باشند  هائي هستند كه اهل كتاب نمي       در آية سوره جمعه عرب    » اميها«

در مفهوم اين آيه و مفهوم آية سورة آل عمران آشكار است، در سورة بقره نيز قرآن از                  
پس امي بودن، جهل بـه نوشـتن        . دانند  را نمي ) تورات(گويد كه كتاب      يهودياني سخن مي  

 إلّـا  ْ هـم ْو إن«: افزايـد  قرآن در پي آية باال مـي . نيست بلكه جهل به كتاب مقدس است    
و اين بدان معني است كه امي بودن        » يشان نيستند مگر آن كه گمان مي برند       و ا : يظُنُّونَ

درنـگ    سپس قرآن بي  »  خواندن: قراءت«برخورد دارد نه با آشنايي با       » دانستن: علم«با  
  پس واي بر آنان كه كتـاب را بـا دسـتان              ...َفَوْیٌل ِللَِّذیَن َیکُتُبوَن الِکتاَب ِبأْیِدْیِهم    «: آورد  مي

اميان مردمـاني هـستند كـه هـيچ         : طبري اين آيه را تفسير كرده گويد      . »نويسند  خود مي 
پيامبري را كه خدا فرستاد و هيچ كتابي را كه خدا نازل كرد، نپذيرفتند بلكه خـود بـا                   

كند به اين كه اين تفسير مخالف با سخن           طبري اعتراف مي  . دستان خويش كتابي نوشتند   
: ليكن تفسير اين آيه روشن است     . پندارند  ه نوشتن مي  عرب است كه امي بودن را جهل ب       
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شوند   در نتيجه همچون امتهاي ديگري مي     . دانند  اميان، يهودياني هستند كه كتاب را نمي      
؛ ابـن كثيـر،   377 -373، صص1طبري، جامع البيان، ج(كه كتابي براي آنان نيامده است      

  ).111، ص1تفسير، ج
حقيقــت ايــن اســت كــه . م از كليــسا رانــده شــد. ب144در ســال » ِســُیونماْر«فرقــة   .25

برخي از دانشمنداني همچـون     . هاي خود شاخه شاخه شده است       گنوستيسيسم در انديشه  
(Harnack)  آن را به يونان باستان و برخي همچون ليتزمـان )H.lite zmann (  آن را بـه

ت لـيكن از    گنوستيسيـسم بـسيار گـسترده اسـ       . انـد   آيين ميراثي خاور زمين برگردانيده    
آفرينـد    گنوستيسيسم، مـسيحيتي را مـي     . هاي نمادين آن، بيزاري از يهوديت است        انديشه

شگفت ايـن كـه ايـن مكتـب از     . برد كه پيوند خود را با عهد قديم و شريعت موسي مي       
انديـشة مـسيحِ آزادي بخـش از        . گذاري شده در آيين يهود برخاسته اسـت        نهادي بدعت 

ايـن مكتـب در     . دن ارزش خداي آفريدگار، بيرون آمده است      همين مكتب با كاهش دا    
تكامل مسيحيت در طول بيست قرن پيدا آمده است و نزديكتر به عقل ايـن اسـت كـه                   
. تثليث نيز از اين مكتب بيرون آمده باشـد، لـيكن ايـن بـاور بـه اثبـات نرسـيده اسـت            

خـاور باسـتان    گنوستيسيـسم از ژرفـاي      : گويـد    در ايـن بـاره مـي       Puech» پواش«هانري
برخاسته است و مسيحيت بهترين كاري كه انجام داده اين است كه پيوند با عهد قـديم                 

 En quéte: نگاه كنيد به كتاب اين مؤلّف با نام. و پيامبران را نگاه داشته است) تورات(
de la Gnose ،همچنـين نگـاه كنيـد بـه نوشـتة      .  به بعد143، ص1، ج1978 پاريسJ. 

Doresse ــا ص 364 از ص ــان 429 ت ــاريخ االدي ــان (  در بخــش دوم از كتــاب ت ــه زب ب
  .1970، پاريس، »هانري پواش«به سرپرستي ) فرانسوي

هاي ديگر پس از پايـان اسـارت و پـس از شـكل                اين احساس خودبرتر بيني يهود بر ملّت        .26
و )  code sacerdotal(بخشي به شريعت و كامل كردن آن بـا افـزايش قـوانين روحانيـت     

در اين باره بـه     . همچنين با بازگرداندن روحانيت به جايگاهي قدرتمند، آشكار شده است         
  ch. Guignebert, Des prophétes á Jésus: »شارل جينيوبير«ويژه نگاه كنيد به 

  :»لودز«همچنين نگاه كنيد به كتاب دوم از 
 A. Lods Des Prophétes a Jésus. Les prophétes d’ Israël et les débuts du 
judaisme, paris, 1935. 

آن آيـه ايـن     . سازد  آنجا آية مهمي است كه قرآن و وحي را از هم جدا مي            . 17القيامه،    .27
و به قرآن شتاب مكن پيش از آن        : َوال َتْعَجْل ِبالُقرآِن ِمن َقْبِل َاْن  ُیْقَضی إَلیَک َوْحُیهُ         «: است

  ).114طه، . (»كه وحيش به تو گزارش داده شود
زبـان كـسي   : ِلساُن اّلِذی ُیْلِحُدوَن إَلیِه َاْعَجِمیٌّ َو َهَذا ِلساٌن َعَرِبیٌّ ُمِبْینٌ        «: همچنين. 5الفُرقان،    .28

عجمي است و اين زبـاني اسـت عربـي          ) دهند  و نسبت مي  (گردانند    كه قرآن را به او مي     
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دانـيم،    مـا مـي   : َیُقوُلوَن إنَّما ُیَعلُِّمُه َبَشرٌ   َوَلَقد َنْعَلُم أنَُّهْم    «: ؛ و همچنين    )103النّحل،  (» آشكار
  ).103النّحل، (» آموزد گويند كه اين قرآن را انساني به او مي دشمنان مي

آورد   گذاري به شمار مـي      او حديث را مرجع شريعت    . شافعي، بنيانگذار اصول فقه است      .29
 و الرّسـاله سرشـار از      هـاي األم    كتـاب . دهـد   و آن را بر همة منابع و مصادر برتري مـي          

بايد يادآور شويم كتاب الموطّأ تنها پانـصد  . هاي كهن پيرامون همين موضوع است      جدال
لـيكن مـسند    . حديث را در خود گنجانيده و بر پاية عملكرد مردم مدينه استوار اسـت             

درآن روزگار بود كه نگارنـدگان حـديث پيـدا          . احمد پسر حنبل يكسره حديث است     
   :»يوزف شاخت«اره نگاه كنيد به كتاب دراين ب. آمدند

J. Schacht, The Origins of Muhammadan. Jurisprudence, oxford, 1951. 
پذيرند و دراين باره حق دارند، از آن روي    هاي اين نويسنده را نمي      مسلمانان رساله 
  .ليكن نقد تاريخي، خود چيز ديگري است. هاي دين جاي دارد كه حديث در بن مايه

ترجمـة  . گردانـد  را بـه محمـد برمـي     » هـو «نادرستيِ آن ترجمه در اين است كه ضمير           .30
هـايي برخاسـته از درك         عيب چنداني ندارد ليكن در آن غلط       masson» دونيز ماسون «

هـا بـه    شود كه اين تقريباً در همة ترجمـه  مطلب نادرست و بدفهميدن مفاهيم يافت مي 
 Laهاي  ، پاريس، سري كتاب»گاليمار«سه انتشاراتي اين ترجمه در مؤس. خورد چشم مي

pléiadeشود اين لغزش در تفسير آن ترجمه از سورة مريم يافت مي.  منتشر شده است.  
  . به بعد241، ص 4ابن كثير، تفسير، ج   .31
و دربـارة   .  همـراه بـا آواهـايي بيرونـي نباشـد          )النَّْجم(شايد وحي در آغاز سورة      . 97بقره،    .32

 نيز روشن است كه او از گروه فرشتگان نيست چنـان كـه در سـورة                 – جبرئيل   –جبريل  
َمْن کاَن َعُدّوًا ِللِّه و َمالِئَکِتِه و ُرُسـِلِه َو ِجْبِریـَل َو ِمیکـاَل               «: بينيم   اين وجه تمايز را مي     98بقره،  

 جبرئيـل و ميكائيـل      كسي كه دشمن خدا و فرشتگان و پيامبرانش و        : َفإنَّ اللَه َعُدوٌّ ِلْلکاِفِرْینَ   
  .، نيز آمده است4همين تمايز در سورة تحريم، . »باشد پس خدا نيز دشمن كافران است

هـا و     خواهد از دريافت     مي – همچنان كه گفتيم     –و آن براي اين است كه سورة النّجم           .33
هاي پيچيده و دشوار محمد در نخستين ديدار سخن بگويد و معنـاي آن ايـن                 و اثرپذيري 

پنداشت آن موجود فرازميني، خودِ خدا باشـد تـا آن گـاه كـه                 كه شايد محمد مي    است
  .شود قرآن براي او روشن ساخت كه خدا ديده نمي

 R. Paret» پارِت« در ترجمة معروف وي و پس از او Blache’re» بالشر«: رجوع كنيد  .34
هـاي    مفهـوم اي سست است كـه از نفهميـدن معـاني قـرآن و                اين انديشه . در تفسير وي  

همچنـان كـه   . خيـزد   برمـي L’ infini )ناپـذير  پايـان (و نامتنـاهي  ) پايان پـذير (متناهي 
خاورشناسان از دريافت بالغت قرآن نيز ناتوانند و ذوق آن را ندارنـد، بـراي نمونـه از                  
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توان نام برد و   ميRodinson» ماكسيم رودنسون« و Von Grunebaum« وان گرونبوم«
هايي را كه در برهة مـدني آمـده اسـت بـه بهانـة        سورهVan Ess» إسفان «اخيراً نيز 

و اين حكمي نادرست است، زيـرا وحـي         . آورد  و سبكيش وحي به شمار نمي     » ركاكت«
هـاي نخـستين، سـنجيده        انگيزش به شيوة سوره     ها از روي فصاحت شگفت      در همة آيين  

رتو آنها پـرورش نيافتـه،      هايي كه انسان از كودكي در پ        و به حق شناخت زبان    . شود  نمي
 – به جـز تفـسير طبـري         –دشوار است، همچنين به حق تفسيرهاي مسلمانان پيشين نيز          
  .رساند سست و نارسا است و ما را در فهم قرآن ياري بسياري نمي

 پـس از اسـارت و بـه     Judaismeگويم زيرا يهوديت  من از يهويت و اسرائيليت سخن مي  .35
 Lods» لـودز «لـيكن   . هـاي فقيهـان يهـود تأسـيس يافـت           موزشـگاه ويژه پس از پيدايش آ    

 قـرن پـنجم     –قرن هشتم   (هاي آغازين يهوديت به دست پيامبران         ها و ريشه    بنيان: گويد  مي
 كه در كتاب بزرگ خود Max Weber» ماكس وبر«نهاده شده است، از همين روي ) م.ق

الَیهودّیـُة  «، اين كتاب را با عنـوان        كند  هاي تدريجي را تحليل مي      ها و تكامل    همة دگرگوني 

 ,paris, plon, 1970)ترجمـة فرانـسوي   ( نگاشته اسـت   Le Judaisme antique: الَقِدیَمُة

paris, pocket, 1998 دوقيان« ليكندر روزگار مـسيح، همچنـان روح و فرشـتگان را    » ص
 .باور نداشتند و به دين باستاني و آيين قديم دست آويز بودند

  .35رة نور، آيةسو  .36
همـة  : اما دربارة شكل جسماني به خـود گـرفتن ايـن موجـود            . يا در برآمد نگاه خورشيد      .37

نزديك شد  : دنا فَتَدلَّي «سپس  » راست ايستاد : ْسَتَویا«دانيم اين است كه       چيزي كه از او مي    
م كـه   آيد كه داراي جسم است ليكن مـن بـاور نـدار             از ظاهر اين نص برمي    . »و فرود آمد  

اي جرم هوائي باشد كه در فـضا بـه            جسمي انساني و ستبر و بزرگ باشد بلكه شايد گونه         
اسالم يكتاپرستي را به سوي روحانيتي نيرومندتر و منـزّه سـازيي            . خود شكل گرفته است   

شـود و بـا انـسان سـخن           بنابراين تكامل، خدا ديـده نمـي      . بزرگتر براي خدا تكامل بخشيد    
هاي مسيحيت اسـت      القدس از بدعت    روح. نيز بال ندارد  ) مين يا القدس  األ  روح(گويد و     نمي
هاي خويش همواره در حال پر و بال          القدس را بر سر انجمن      كسي است كه روح   » بولس«و  

شـوند كـه در       مسلمانان در خيالي كودكانه و شيرين هنگامي سرگردان مي        . انگارد  زدن مي 
دهند بدان سان كه مسيحيان نيز با بال و پـر             ميتفاسير خود ششصد بال براي جبرئيل قرار        

نهادن براي فرشتگان گمراه شدند، فرشتگاني كه در مراسم آنان به ويژه در عـصر نهـضت                 
انديشي براي دين معني و ضرورت خود را دارد بلكه همـة              ليكن اين ساده  . شوند  آشكار مي 

انديشي كـه احـساسات و       دهسا. انديشي استوار است    دين بر پاية بخش بزرگي از همين ساده       
المـؤمِنُ  «: فرمايـد  صفاي دل بر پشت آن جايگزين است و حديث نبوي در همين راستا مـي  

مؤمن ساده دلي بزرگوار است: غِرٌّ كَرِيم«.  



 منش پيامبر     114

 فاقد هر وزنـي اسـت، لـيكن         –هاي موجود      برخالف كمترين جرم   –به معني دقيق، فوتون       .38
حقيقت ايـن اسـت    . هاي مقدس، كامالً مخالفم     و كتاب براي قرآن   » علمي«من با هر تفسيرِ     

خواهـد خـود را بـراي ديـدن نمايـان سـازد،               شود لـيكن مـاده كـه مـي          كه نور، ديده نمي   
فرض كه بنابر انديشة فيلسوفان مكتب تجربي، مـاده بـه تنهـايي ديـده               . كند  پرتوافشاني مي 

. اي ديدن آن دخالـت دارد     شود ليكن در اين جا نيروي انديشه، خرد و درون آگاهي نيز بر            
لـيكن بايـد پرسـيد آيـا جهـان          . اي واال و فـوق تجربـي اسـت          رؤياهاي پيامبران از درجه   

كننـد؟    شود يا آنان جهان متافيزيكي را آشكار مي         متافيزيكي خود براي پيامبران آشكار مي     
اختالفـي منطقـي    ) آشـكار كـردن   (و اجـالء    ) آشكار شدن (به عقيدة ويژة من ميان تجلّي       

هايي تاريخي و معـين و در فـضاهايي اجتمـاعي و ويـژه                اجالء، در چارچوب برهه   . ستا
  .آورد پايان در انديشه و روان، هرگز براي تاريخ سرفرود نمي آيد ليكن تجلّيِ بي درمي

هاي اجتماعي زنبـوران عـسل همـواره جايگـاه شـگفتي بـوده و                 درست كردن زيستگاه    .39
شمار آورده شده است ليكن اخيراً دربارة ساختن كندوها         اين كار غريزه به     . خواهد بود 

دانـش نـوين بـه      . هاي آن كه برتر از نيروي عقل است، شك پيدا شـده اسـت               و چشمه 
كنـد در حـالي كـه كنـدوها شـكل       وجود هيچ عقلِ خودآگاهي در اين باره اقـرار نمـي       

 پركردن جاي   ها براي   گيرد زيرا آن شكل باالترين شكل       هندسي شناخته شدة خود را مي     
ها و همة كارهـايي را كـه          خدا به زنبورِ عسل ساختن خانه     : گويد  قرآن مي . خالي است 

هاي   دهد، وحي فرمود و اين سخن را دربارة جانوران برتر ديگري كه زيستگاه              انجام مي 
انگيز و    خدا اين شيوة شگفت   . فرمايد  گروهيشان با اجتماعات بشري همانندي دارد، نمي      

دهـد   فرمايد، يعني آن شيوه را بـه زنبـور دسـتور مـي              زنبور عسل وحي مي    بسامان را به  
آن كه زنبور خودآگاهي داشته باشد، زيرا رفتار زنبور از روي غريزه و از گونة عقل                  بي

لـيكن  . آد  اين جاست كه دخالت مـستقيم الهـي پـيش مـي           . غيرعاقل در اين جانور است    
و با ويژگيش به عنوان نيرويي جانوري مطرح كردن مشكل غريزه همچنان به گونة عام 

غريزه در حقيقت چيستان و مشكلي   . شود  گردد و همواره تكرار مي      و خدادا، واجب مي   
َمـُة  َاْز« نيز در كتـاب خـود        Husserl»  ادموند هوسرل «سان كه    ماند بدان   فلسفي باقي مي  

ليكن . ف كرده است  ، به اين نكته اعترا    1976، ترجمه به فرانسه، پاريس،      »العلِم األوروبی 
كنوني بر اين باور است كه زندگي ساخته شـده بـراي ايـن كـه                ) شناسي  زيست(بيولژي  

 Francois Jacob, Lalogique du)خود خويشتن را به وجود آورد نه چيزي ديگـر را  
vivant, paris, 1970)ا فالسفة مادي در قرن هيجدهم ميگويند ماده به حركت نياز   ام

، Bacon» بيكـون «بـراي نمونـه   .  جهان زيـست همـان غريـزه اسـت     دارد و حركت در   
پـس  . كنـد   بنيانگذار علم تجربي نوين نيز از يك نقطه نظر همـين بـاور را بـازگو مـي                 

اما دربارة زندگي به مانند يك غريزه يا يك         . هاي بنيادي ماده است     گي  حركت از ويژه  
گي نـزاع و  كـشمكش    معتقد است زندJacob Böhme» جاكوب بوهمه«روح جانوري 
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 بـسيار آشـكار   Hegel» هگـل «بـر  » بوهمـه «قراري ماده است و اثرگذاري        دروني و بي  
بـه واقـع در     . فيلسوف حركت و زمان و فيلسوفِ نزاع هستي اسـت         » هگل«است، زيرا   

ليكن قـرآن بـه احتمـال    . گير و حركتي هميشگي است    جهان زيست، غريزه كوششي پي    
 همچون زنبور عسل و مورچه  –اجتماعيِ سامان يافتة جانوري     هايِ    زياد تنها از زيستگاه   

ها هستند كه همچـون اجتماعـات بـشري، اجتمـاعي             گويد زيرا تنها اين نوع       سخن مي  –
اند، و گويي كه اجتماعِ سامان يافته از جانوران جهان به برترين جانور كـه                 آفريده شده 

در نتيجه . ديگر، جهش يافته استهاي  همان انسان است همراه با از ميان برداشتن صنف
وحي براي پيامبران فرضي است براي سامان بخشيدن بـه انـسان بـا برتـرين روش كـه                   

خـدا بـا    . گذارد  پيشرفتِ بسيار مهمي را در تكامل تدريجي جامعة انساني به نمايش مي           
 كنـد، در  وحي براي باال بردن سطح زندگي انسان از راه برگزيدن راهنماياني دخالت مي            

 بازدهيي اسـت از نيروهـاي هـستي كـه           -گويد   همچنان كه برگسون مي    –نتيجه نبوت   
 از  –يـا پيـامبران     . شـود   خطوط بزرگ آن به ميانجيگري موجود فرازميني روشـن مـي          

 موجـود فرازمينـي و متـافيزيكي را قطـب     –موسي تا زردشت و بودا و مسيح و محمـد   
رنوشت بلكه براي پيـشرفت در سـاختن        گيرند نه تنها براي دريافت هستي و س         خود مي 

اي   اي كه همانند اين راهنمايان را بازده نداشته باشد به سوي جامعـه              انسان و هر جامعه   
  .متمدن و بزرگ پيش نخواهد رفت

ناميـده  » بنـدة خـدا   : عبـداهللا «قرآن در سورة جن با روشني هر چـه تمـامتر محمـد را                 .40
و چون بندة خدا برخاسـت      : بُداللِه َیْدُعوُه کاُدوا َیُکوُنوَن َعَلیِه ِلَبدا     َو أنَُّه َلّما قاَم عَ    «: فرمايد  مي

  ).19الجنّ، (»كه او را بخواند نزديك بود كه بر او روي هم افتند
» بـشري راسـت انـدام     : بـشَراً سـوِياً   «جبرئيل يا روح تنها براي مريم به گونة بشر          

 و آن چه انجيل گفته است و همچنين         نمايان شد و اين بازگشتي است به آيين مسيحيت        
اما سخن ژرف قرآن، هرگونه تجسيد را چه بـراي          . همراهي كردن قرآن است با انجيل     

كنـد زيـرا رد       خدا و چه براي روح يا اهريمن يا هر موجود فرازمينـي ديگـري رد مـي                
ناگفته نماند كه جسميت پـذيرفتن جبرئيـل        . گيرد  كردن آن در راه خردورزي پيشي مي      

: بشارت«يا  » بشري«انگيزي با عنوان      ر برابر مريم، به صورتگران عصر نهضت آثار دل        د
  . الهام كردAnnonciation» مژده

اي از گـروه فرشـتگان        مسيحيان برخالف سنّت كهـن يهـوي، جبرئيـل را فرشـته           
ـ   ما اين واژه را به گونه     . اند  را بدعت نهاده  » القدس  روح«بلندپايه پنداشته و واژة      ژه اي وي

يابيم و پيش     مي» بولس«هاي    اي بنيادي در نامه      مقتول و به گونه    Etienne» إيتان«در پيام   
بـراي تبليـغ ديـن، از طريـق       » فرسـتادگانش «هاي خـود را بـه         از اينها مسيح نيز آموزش    

القـدس بـر يـاران      روحPentecote  عنْـصرَه در روز عيـد  . فرستاده است القدس مي روح
و آنان بنابرآن چه روح القدس به انان امـال          «ر ميان آنان داخل شد      عيسي فرود آمد و د    
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از » قُـدس «واژة  ). 4،  2اعمـال الرسـل،     (» هاي ديگر سخن بگويند     كرد، توانستند به زبان   
پس روح القدس اخگـري اسـت از خـدا و           . عبري گرفته شده و ويژه خدا است      » قُدش«

 را بــا -برائيــلِ خداونــد نيــرو ج–از آن روي قــرآن روح االمــين . خــود خــدا نيــست
گرداند كه آيين مسيحيتِ نخـستين، جبرائيـل را تـا ردة فرشـتگان،                القدس يكي مي    روح

: پايين آورده است و بدان انگيزه كه جبرئيل روحـي اسـت از خـدا ناچـار بايـد قُـدس           
لـيكن  . بـازد   شـود و خـرد مـي        كسي كه به پيامبر نگرود گويند او گول مي        . پاك، باشد 

اي الهـوتي نيـست بلكـه او          ر براي آيين مسيحيت، آموزگار، كـشيش و يـا پديـده           پيامب
بـرد    بازسازي كنندة يكتاپرستي باستان است، در نتيجه در ميراث ديني كهـن دسـت مـي               

و از ديد تاريخ نگار هر بنيانگـذار        . زيرا او از اين سوي نيز بنيانگذار دينيِ بزرگي است         
هـيچ چـون و چرايـي حتّـي از پيـامبران              نگار بـي   ريخكند و تا    اي وحي دريافت مي     ديني

پـذيرد، در نتيجـه هرگونـه         آن را مـي   ) راهبـان بـودايي يـا برهمـايي       (استراليا و شمنان    
  .ها، راه و روشي نادرست خواهد بود ورزي دربارة پيامبر از سوي دانشمندان دين شك

 ,J. chabbi): هايشان شتهاين شخص نمونة ويژة خاورشناسان است، آنان حتي در پايان نو  .41
op cit ., pp.216-217) مقصود از رؤياهـاي  : گويند تكيه دارد مي» بالشر« كه بر سخنان

اما درست اين است كه پيامبر به وحـي گـوش فـرا             . جلب باور مردم است   » ساختگي«
دهد و به عقيدة من وحي با آواز نيست بلكه در دل است و دل مركز انديـشه اسـت                      مي

از ديـد   . ه در نزد يونانيان و روميان باستان نيـز ايـن بـاور رايـج بـوده اسـت                  همچنان ك 
هر دو پارة شش مركز انديشه است ليكن اين باور تكامل يافته تا به جايي كـه                 » هومر«

  .دل مركز انديشه گرديده است» ارسطو«نزد 
در . »فـرود آمـد  : تَدلَّي«يابيم براي چه  يا در كرانة درخشيد نگاه خورشيد، ليكن در نمي     .42

آيـد در حـالي كـه آسـمان از سـوي همـة                هر دو ديدار سخني از آسمان به ميـان نمـي          
هاي سامي و حتّي يوناني كه مركز خداشناسي و هـرآن چـه پيرامـون خداشناسـي        سنت

گذارد و گاهي     قرآن خدا را گاهي در هر جايگاهي مي       . است، بزرگ شمرده شده است    
را در  » تنزيل«اگر بتوانيم واژة    . نهد  ان و فراسوي آسمان مي    جايگاه فعاليت او را در آسم     

معناي مجازي و استعاري آن بگيريم، با نگرش به باورهاي مردم آن روزگار و روزگار               
اي در ايـن باورهـا شـركت     توانيم بگوييم قـرآن تـا انـدازه         پس از آن دربارة آسمان، مي     

 –ها آمده اسـت   ت و ديگر آيينهمان گونه كه در مسيحي     به   –جسته است و آسمان را      
  .داند جوالنگاهي براي خداي پاك مي

ــا 16ســفر تكــوين، (ايــن رويــداد از بنيــاد در كتــاب عهــد قــديم،    .43 ــارة ) 19، 18 ت درب
  .خواهي ابراهيم در برابر يهوه و گفتگويي كه ميان آنان دست داد، آمده است شفاعت

بخشد و بـا انـدك        همان است كه زندگي مي    در سنّت اسرائيلي، روح از خداست و اين           .44
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در سفر تكـوين، يهـوه      . روح و ريح از يك ريشه است      . فرقي با واژة نَفَش مترادف است     
 بـه   –هيچ پيوندي در اين مفهوم با روح انسان نيـست         . آيد  به شكل نسيم به سوي آدم مي      

 قران روح و ليكن.  روح با جسم مخالف است     –همان گونه كه ما نيز اكنون باور داريم         
مـا ايـن نگـرش را نـزد     .  را از هم جدا مي سازد و اين دومي وجودي است انـساني           نَفْس

 Phrenesيابيم كه نفس همان حيـات اسـت و هـر دو پـارة شُـش                   يونانيان اين چنين مي   
  .باشد مركز انديشه مي

يـد  گو هاي نماديني سخن مـي  براي آسان گرفتن در كارها است كه خرد نوين از حقيقت           .45
ايـن نكتـه را   . پوشانند سازند و بر آنها پرده مي هاي ناب را پنهان مي     كه در واقع حقيقت   

آن گاه كه خـرد مـا هـر         . به خوبي دريافته است   »  آيندة يك پندار  «در كتاب   » فرويد«
ناپذير است بـا رمـز و سـمبول     توانيم چيزي را كه تفسير  چيزي را در نيابد به آساني مي      

mystéreت دراين راه زياده روي كرده است، تفسير كنيم و مسيحي.  
خواست تا دربـارة هـر مـشكلي بـر او             پيامبر از خدا مي   : در سيرة ابن هشام آمده است       .46

وحي مدني از وحي مكّيِ آغازينِ گرم و پرشور، بسيار آرامتر و مهـار          . وحي فرو فرستد  
 ايـن  Tor Andrae » اندريـه «. يمبين ها مي ما اين پديده را در بسياري  از آيين. تر بود شده

 به خوبي Mahomet et sa doctrine, Paris, 1945, p.105نكته را در كتاب خود با نام 
وحـي محمـدي بـسيار      . اي ياوه درايي باشد     ضرورتي ندارد كه وحي گونه    . نگاشته است 

سرائيل است، و اين سـخن همـان چيـزي اسـت كـه دربـارة                ا  برتر از وحي پيامبران بني    
  . شود مسيح گفته مي» اندرز كوهِ: الجبل عظةمو«

وليعهــد بــود كــه از دنيــا » بــودا«: و گوينــد. در خراســان زيــست» زردشــت«: گوينــد  .47
دانيم چندان تاريـك و مـه گرفتـه اسـت كـه               ما آن چه از موسي مي     . گيري كرد   كناره

ـ         » فرويد«. توان يكسره در وجود او شك كرد        مي ه موسي را كشيش و راهبـي مـصري ب
هايي است كه از حواريان يا پيروان         دانيم نوشته   همة آن چه از مسيح مي     . آورد  شمار مي 

قرآن در روزگاري پس از موسي و عيسي آمد و تاريخ عـرب و              . آنان به ما رسيده است    
درنگ به جنبش درآورد و با اين ويژگـي كـه سـخن خداسـت،                سرزمين عربستان را بي   

 –اگر قـران سـخن محمـد باشـد          .  اسالم روي آوردند   دستي در آن برده نشد و عربها به       
 پس در ايـن جايگـاه هـم قـرآن بيـانگر تجربـه و                –پندارند    چنان كه مردم نامؤمن مي    

اي اسـت كـه پيـامبر در آن           ها و باورهاي پيـامبر اسـت و قـرآن آيينـة جامعـه               انديشه
اي از    لـه در واقـع ها   . زيست وليكن بسيار برتر و واالتـر از سـطح آن جامعـه اسـت                مي

شـود،    هاي پيش از پيـامبري وي يافـت مـي           تاريكي در آغاز زندگانيِ مكّيِ پيامبر و سال       
 ساخته نشد و امكان     – برخالف موسي و عيسي      –هايي براي پيامبر      زيرا در آنجا خرافه   
هايي براي پيامبري محمـد،       با اين همه در روزگار عباسيِ اول نشانه       . ساختن آن هم نبود   
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، افزون بر سيرة ابـن      2، طبري، تاريخ، ج   1ابن سعد، طبقات، ج   (ثت ساخته شد    پيش از بع  
گفت و جهان مادي بـراي او   سنگ با محمد سخن مي). هشام و صحيح بخاري و غير آن      

اش و آگـاهي دادن       داستان نشان نبـوت ميـان دو شـانه        . شد  بزرگ و باشكوه آشكار مي    
اره ابر بر سرش همـه و همـه سـاختگي           ي راهب از پيامبريش و سايه افكندن پ       »بحيرا«

است و هيچ بنيادي در تاريخ ندارد و تنها زادة خيال و پندارهاي ديني ملّتي است كه در                  
گويد  آن پيامبري كه قرآن از او سخن مي . پايان روزگار امويان رو به گسترش نهاده بود       

زگـار از  آن پيامبر رستگاري كـه بـا گذشـت رو   . گرايي است در اوج خردورزي و عقل   
مردم دور شده است اكنون براي تغذية نيروي وجـدان و خيـال و همچنـين بـراي هـم                    

  .ها نيازمند است ها استوارند، به معجزه چشمي با ديگر آيينها كه سخت بر پاية معجزه
برخالف آيين بودايي، زيرا اين دين نيز دين رستگاري است، از آن روي كه هر چيزي بر                    .48

بنابراين، . الگوي همه چيز است   » بودا«استوار است و    » بودا«روش رفتاري و سيرة نمادين      
نبوت در آيين يكتاپرستي بر دستورهايي اخالقي استوار است كه با ميانجيگري پيـامبر از               

كـه  » شناسي ديـن    جامعه«از همين روي ماكس وبر در كتاب خود         . سوي خدا آمده است   
) 1971ترجمـه بـه فرانـسه، پـاريس،         (» اقتـصاد و جامعـه    «در تأليف  بزرگ وي با نام        

  .را از هم جدا ساخته است) سامي(و دين اخالقي ) نمادين(اي  مندرج است، دينِ نمونه
ارزش نيست بلكه مركـز خودآگـاهي    قلب همچنان كه اندكي پيش از اين اشاره كرديم بي     .49

هنـد، يونـان و روم يافـت     : اين باور تقريباً در همـة تمـدنهاي كهـن         . و محور انديشه است   
آوردهاي بسيار متـأخّر     پي بردن به اين نكته كه مغز مركز انديشه است، از دست           . شود  مي

گذارد و     مي اي ميان قلب و دل كه مركز احساسات و خيال است فرق             قرآن تا اتدازه  . است
را همچون يـك اسـم نيـاورده بلكـه          » عقل«در خور يادآوري است كه قرآن هرگز واژه         

پيـشينيان  . همواره ساخت فعلي آن را در معناي فهميدن و دريافت كردن به كار برده است         
يونان . عبريان واژة نَفَش را از اكديان بابلي گرفته بودند        . پنداشتند انديشه از تنفّس است      مي

ارسـطو  . آيـد    پـيش مـي    Phrenesها    پنداشتند خرد و احساسات از راه شش        ي روم مي  و حتّ 
نخستين كسي است كه قلب را مركز هوش و خودآگاهي قرار داد و قلب با شش پيونـدي                  

هاي اروپـايي بـا تكيـه بـر      سازد چرا زبان گرم دارد و اين همان چيزي است كه روشن مي        
گويند از آن با      راي پيامبر و چه براي شاعر سخن مي       همين ميراث آن گاه كه از الهام چه ب        

حتّـي افالطـون بـر      . كنند كه در اصل به معني تنفّس است         تعبير مي ) دم( inspirationواژة  
ها مركز هـوش و آگـاهي         شود زيرا شش    ها واقع مي     در شش   اين باور بود كه ديدن با چشم      

و » دن، با چشم و با قلـب اسـت   دي«: گويد 333، ص 4در عربي نيز قاموس المحيط، ج     . است
  .پيوندي وجود داشته باشد» و رؤيه» رِئه«و » رأي«امكان دارد در اصل ميان 

ة  «: هاي ماكس وبر    مراجعه كنيد به كتاب     .50 ة القديميــت كهـن   : اليهوديترجمـه بـه    » يهودي
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شناسـي    جامعـه : سوسيولوجيا األديـان  « به بعد، و كتاب      339، ص 1998فرانسه، پاريس،   
» شناسـي ديـن     جامعه«، همچنين كتاب    486، ص 1996ترجمه به فرانسه، پاريس،     » هادين

مندرج است و اندكي پـيش از ايـن         » اقتصاد و جامعه  «با نام   » وبر«كه در تأليف بزرگ     
درجاتي »  جذبه و خلسه  «در اين كتاب براي حالت      . ة اديان است  از آن نام برديم و ويژ     

امـا صـوفي عادتـاً در جامعـه كوشـا نيـست او              . آننيرومند، آرام و غيـر    : ياد شده است  
به جاي اين كه خدا را در فرمان و تصرّف خود           . سازد  مالكيت و تصرّف را واژگونه مي     

اين سـخني   . آيد درآورد و به سوي خود جذب كند، خود در تصرّف و فرمان خدا درمي             
آنـان الهـام    زدگاني كه از سـوي شـيطان بـه            است كه به گمان مردان كليسا دربارة جن       

ميـشل دي   «نگاه كنيد بـه     . شود   گفته مي  (Possédés)اند   شود و در تصرّف او درآمده       مي
  ).273-249، صص1975، پاريس، )به زبان فرانسه(» كتابة التاريخ«، De certeau» سرتو

 كه پيش از اين از آن نام برده       » اليهودية القديمة «به نام   » ماكس وبر «مراجعه كنيد به كتاب       .51
بر آنـان   » يهوه«كه روح   (اي پيامبران را      اي و خلسه    پس از آن كه حاالت جذبه     » وبر«. شد

هـاي پـاتولوژي      هـا را همچـون حالـت       برد و پس از آن كه آن حالت         نام مي ) آيد  فرود مي 
تنها در مـصر    ) به جز اسرائيل  (اي    نبوتِ خلسه «:گويد  كند، مي   بندي مي   بخش) شناسي  آسيب(

شـود    ها و همچنين در جزيره العرب براي محمد يافت مـي            ايي بطلميوس به هنگام فرمانرو  
 همـواره از راه گـوش       extaseاي    همچنان وي باور دارد حالت نبـوت خلـسه        . »)363ص  (

آيد نه چشم و اين روش آن كساني است كـه از روزگـاران ديـرين بـر ايـن بـاور             پيش مي 
 – محمـد    –االمين به سوي پيـامبر        روحوحي با آواي    : بهتر است بگوييم  ). 364ص(اند    بوده
از روي خرد تنهـا     . گردد  آيد، آوايي كه در قلب  يعني مركز انديشه و آگاهي داخل مي              مي
شـود،     بيروني در قلـب داخـل مـي        –توانيم بگوييم وحي مستقيماً همچون آوايي دروني          مي

  . بنابراين وحي از الهام بيشتر و از آوازِ آشكار كمتر است
خواسـتند امـا      اي از خدا فتوي مي      آوري كنيم پيامبران اسرائيل دربارة مسأله     بايد ياد 

داد در حالي كه اين كار براي پيامبر به ويـژه در مدينـه                درنگ به آنان پاسخ نمي      خدا بي 
فكـر مـي كـرد و منتظـر وحـي           «پيامبر  » ماكس وبر «بنا به گفتة    . آمد   به آساني پيش مي   

خلـسه و   «افتاد، پيـامبر در چنـين هنگـامي بـه حالـت              شد، گاهي وحي به تأخير مي       مي
خوانـد  تـا او       مي  افتاد و خدا را فرا       مي extaseيا احساسي هيجاني و وجدي رواني       » جذبه

از » مـاكس وبـر  «دراين جا مهم است يادآور شـويم آن چـه   . را با وحي راهنمايي فرمايد 
ارميـا  «: گويد  او مي .  قديم است  گويد بر پاية سفر انبياء از كتاب عهد         ي پيامبر مي  »ارميا«

). 42ارميـا،   . (يك بار به مدت ده روز انتظار كشيد تا به حالت جذبه و خلـسه درآمـد                
هاي ديـدني     پيامبر حتّي در اين موقعيت نيز براي كساني كه پيرامون وي هستند از تجربه             

پيـامبر  . باشـند   ميها پيچيده و پوشيده       دارد زيرا غالباً ان تجربه      و شنيدني خود پرده برنمي    
كوشد تا با انديشيدن، معاني وحي را روشن سازد و آن گاه كه مقصود و معناي وحـي                    مي
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گويد   گاهي يهوه از طريق پيامبر با ضمير مخاطب سخن مي         . را دريافت كرد سخن بگويد    
، »اشـعيا «پيـام و گفتـار انـساني نـزد          . آورد  و گاهي نيز پيامبر سخن يهوه را به زبان مـي          

» حزقيـل «و  » ارميـا «،  »هوشـع «،  »عـاموس «نـزد   ) واسطه  بي( و پيام  و گفتار الهي        »ميكا«
  ).366-365، همان مأخذ ياد شده، صصاليهودية القديمة، »ماكس وبر«. (چيرگي دارد

دانيم مگر سخناني كه قـرآن درايـن      ما از آن چه براي پيامبر پيش آمد چيزي نمي         
 پيامبر از نوع و ماهيت تجربة خود سخني بـه           بهتر آن است كه بگوييم    . فرمايد  باره مي 

نگـاه  (اي نـدارد   و آن گاه كه آشكار بود پيامبر در وحي اختيـار و اراده          . آورد  زبان نمي 
با دعا از خدا درخواستِ وحـي       ) كنيد به سستي و كاهش وحي به گواهي سورة الضُّحي         

دريافـت آن بـه     البته امكان دارد پيامبر پـس از رسـيدن وحـي بـراي درك و                . كرد  مي
گويد كـه   سخن مي: ما: َنْحُن«و  » من: أنا«ها خدا با ساخت       بيشتر وقت .  انديشه فرو رود  

بينيم خدا بـا سـاخت    هاي ديگر مي  آن پيامِ ناب خداوندي است ليكن ما در برخي وقت         
ن هـا و زمـي      خدا روشنايي آسـمان   : نوُر السَّماواِت و األْرضِ    هّلُل ا«گويد مانند     غائب سخن مي  

آيـا ايـن بـدان      . »همانا خدا بر هر چيزي تواناسـت      : نَّ اهّلَل عَلی ُکلِّ َشیٍء َقدیرٌ      إ«يا  » است
معناست كه پيام حاصل از وحيِ خداوندي در اين جا تنها بـراي انديـشيدن در مقـصودِ                  

اي روشني به پيامبر براي درك ذات  وحي و توجه يافتن به آن است كه با بخشيدن پاره          
ها و زمين يا براي بحث پيرامون نظـام           براي انديشه كردن در آفرينش آسمان     خداوند يا   

نمايد اما در باب حكمت الهي        باشد؟ اين انديشه از ديد منطقي دور نمي         هستي، همراه مي  
آيد زيرا اسالمِ شكل گرفته بعدها با استناد، قرآن را يكسره به خدا  و بحث فلسفي درمي

 جاي هـيچ گفتگـويي نيـست، بـه هـر حـال ايـن انديـشه                  دهد، و در اين باره      نسبت مي 
هاي ديگر  اي ثانوي است، اما چيزي كه مهم است اين است كه پيامبر مانند انسان  مسأله
  . باشد او از جهت خرد، روان و سرشت يك انسان عادي نمي. نيست

ة القديمـ  «، كتاب »ماكس وبر«نگاه كنيد به كتاب عهد قديم و همچنين      .52 همـان  » ةاليهوديـ
  .مأخذي كه پيش از اين آمد

هـا    بودند كه زمين  » زمين داران «در اسرائيل باستان سواركاراني جنگجوي از       » جِبوريم«  .53
اين روش به زبان عبري، عـم ناميـده         (گرفتند تا از تودة مردم جدا شوند        را براي خود مي   

آنـان بـا    . گرفتنـد   ينـام مـ   » خداونـدان اسـب   : بنـي الخَيـلِ   «برخي اوقات نيـز     ). شود  مي
در نتيجـه خويـشاوندان و      . توانستند سپاهي آمـاده سـازند       هاي مستغلّاتي خود مي     دارايي

ه ،  »مـاكس وبـر   «(وابستگانشان زمام امور سياسي را در دسـت داشـتند            القديمـة  اليهوديـ ،
  ).32-31صص

فتـة  اين سفر به گ   . آمده است ) 5،  4سفر قضات،   (» سرود دبوره «در  » نامِ الجِبوريم 
، پـاريس،  La Naissance de Dieuظهـور اهللا   (Bottéro» بـوتيرو «متخصصاني همچـون  

  .ترين نص در كتاب عهد قديم است ، كهن148 -141، صص1986
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يـابيم، در     ، أجبر، جبار و جبـروت را مـي        جبرهاي     با مقايسه در زبان عربي، واژه     
چ شـكّي نيـست كـه معنـي دقيـق           هـي . بيـانگر نيـرو اسـت     » جِبر«زبان عبري نيز ريشة     

اين نام نخـستين بـار در كتـاب         . باشد  ايل نيرومند و پس از آن نيروي إيل مي        » جبرائيل«
-21،  9؛ و   26 – 16 ،   8سـفر دانيـال،     (عهد قديم در رؤياهاي دانيال پيامبر آمده اسـت          

ا و  هـ   كتـوبيم يعنـي كتـاب     . جاي داده اسـت   » الكِتُوبِيم«يهود اين سفر را در جملة       ). 27
بـاري  . بوده، نوشته شده باشد   ) نوشتاري (Écritsهرآنچه از يك اثر شفاهي كه در اصل         

نام جبرائيل در كتاب عهد     . كتاب مقدس يوناني، جايگاهي بزرگ به جبرئيل داده است        
  . آمده است» لوقا«جديد تنها در انجيل 

در مقـدوني  بز نماد اسـكن . جبرائيل براي دانيال در رؤياي بز آشكار  شده است     
چنـان كـه    «جبرائيـل آشـكار شـد       ). شود  كه در قرآن با ذوالقرنين مقايسه مي      (است  

و ايـن رؤيـا، ديـداري       . گزاري و تعبير رؤياست    كه كارش خواب  » گويي مردي است  
سـان كـه    دانيال از دور آواز خـدا را شـنيد بـدان       . است كه در بيداري رخ داده است      

پيامبر با ديدن جبرائيل به     . دهد  ل دستوراتي مي  گويي آواز انساني است كه به جبرائي      
كه به زبان عبري نگاشته شـده       » سفر دانيال « از    نام جبرائيل در آن پاره    . هراس افتاد 
گزاري دانـا را بـازي كـرده         و خواب » تيزهوشي پيروز «اين موجود نقشِ    . آمده است 

ست كه روحي از    شود ليكن بهتر ا     در اينجا به روشني جبرائيل از خدا جدا مي        . است
بـراي  » فرشتة پروردگـار يـا خـدا      : ملَك الرَّب اَوِ اإلله   «،  »لوقا«در انجيلِ   . خدا باشد 

آيد در حالي كه عبارت ياد شده عبـارتي           شود اما نام او به ميان نمي        زكريا آشكار مي  
، تـا او را بـه آمـدن         »خدا جبرائيلِ ملَـك را فرسـتاد      «دربارة مريم نيز    . ديرين است 

القـدس   در اين كتاب جبرائيل هرگز بـا روح       ). 26/ 1،  »لوقا«انجيل  (سي مژده دهد  عي
نزديك » لوقا«شود و از همين روي در اين موضوع، نص قرآن به نص انجيل                يكي نمي 

و ما دربارة . روح القدس هماني است كه عذراء را باردار كرد » متّي«در انجيل   . است
  .ايم اي داشته اين مسأله بررسي و مراجعه

از ). ترجمـه بـه فرانـسه    (Wirschaft und Gelschaftشناسي دين، در  نگاه كنيد به جامعه  .54
هاي پيدا آمده از سوي حكومت و روحانيـت، پيـامر و مجـدد ديـن همچـون                   ديد مؤسسه 

شود، يعني او از آن مؤسسه بيرون و فاقد موقعيتي شـناخته و پذيرفتـه                 نمايان مي » غاصب«
خواهد اوضاع و احوال كنـوني        و البته واجب است كه چنين باشد زيرا او مي         باشد    شده مي 

آيـد، در نتيجـه       كند كه از خدا براي او مي        او بر نيرويي ناديدني تكيه مي     . را واژگون سازد  
شود پيشوايان دين يهود در برابر معبد بر          همچون شخصي استثنائي و پريش روان شمرده مي       

يعني اين نيروي دينـي از كجـا بـراي تـو            » بِأي سلطانٍ تَتَكَلَّم؟  « : كشيدند  سر مسيح فرياد مي   
  كني؟ آيد كه با آن كارها را از هم گسسته و پراكنده مي مي
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اي ملّتـشان آنـان را بـاور          اين جاست كه فرق ميان پيامبران اسرائيل كه تا انـدازه          
و اجتمـاعي، ذهنـي و   جـ . ماند  از سوي ديگر، پنهان مي     – محمد   –دارد و مسيح و پيامبر      

سياسي با دعوت عيسي و محمد همگام نبود بلكه دعوت آنان ضدجريان كلّي و زنـدگي               
با وضع و حالي كه مكّه يا عمـوم مـردم عـرب داشـتند دعـوت                 . واقعي آن روزگار بود   

محمد تفسيرناپذير و دشوار بود، از همين روي محمد كنار گذاشته شده بود و كسي بـه                 
» بـودا «شـيوة  . داد داد، زيرا او به اوضاع موجود در مكّه اهميت نمـي            ميسخن او گوش ن   

مـا دربـارة    .  پذيرفته ناشده و بركنار بود     – هند   –او نيز در سرزمين خود      . نيز همين بود  
 .اي داريم هاي همين كتاب، بررسي و مراجعه نوشت هايي از پي اين سخن در پاره

و نبـي، در    ) و معبـد  » يهوه«خادمِ  (ل نسبت به كاهن     در مراتب ديني اسرائي   » رسول اهللا «  .55
مسيح خود را با صـفت نبـي        ). »جينيوبير«و  » لودز«نگاه كنيد به    (مرتبة دوم جاي دارد     

دهـد   گويد به فرمـان خـدا از غيـب آگـاهي مـي      كند يعني او در آن چه مي      توصيف مي 
شـود پـس واژه       مـي از آن روي كه انجيل تنهـا بـه زبـان يونـاني يافـت                ). »متّي«انجيل  (
»Apostolos «     تِ نخستين اين واژه به آنان       . است» رسول اهللا «در اصل به معنيدر مسيحي

كردند و همچنين به فرستادگان مسيح به سوي ملّتها اشـاره            كه با انجيل وعظ و تبليغ مي      
به عقيدة مـن ترجمـه كـردن واژة         . در قرآن معنايي بزرگ دارد    » رسول«اما واژة   . دارد

»Apostolos «  ل«بهسدر زبان عربي درست نيست مگر ايـن كـه مـسيح            » فرستادگان: ر
بهتـر  .  نيز غلط اسـت  »Apótre« به واژة – محمد –برعكس، ترجمة رسول . خدا باشد

يـا  » Messager«آن است كـه ايـن واژه از فرهنگهـا پـاك شـود و بـه جـاي آن واژة                      
»Messenger :ي  و بهتر از آن واژة فرانسو     » پيامبر»L,Envoyé « روشن است . آورده شود

براي محمد در شيوة گفتاري قرآن بـسيار گـسترده و بـزرگ اسـت و از                 » رسول«واژة  
  .باشد  مسيحي فراتر مي–كاربرد آن در سنّت يهودي 

  .همان  .56
. هيچ تعريف ديگري آمده اسـت       و بي » الرّسول«اين واژه بارها با ساخت      . 40سورة احزاب،     .57

؛ بـه ويـژه در      21؛ احـزاب،    81،  61؛ توبـه،    158هاي اعراف،     تنها در سوره  »  اهللا رسولُ«اما  
؛ و 7هـاي حجـرات،    ؛ همچنـين در سـوره  »....محمـد رسـولُ اهللاِ     « به صورت    29سورة فتح،   
به » الرّسول«مده است، ليكن اين تعداد بسيار كمتر از آن است كه با ساخت       آ 7،  1منافقون،  

بـه    اين گوياي آن است كه محمد به طور ويژه رسول است همچنان كهتنهايي آمده است و 
  .»Le Prophéte«هاي غربي  طور ويژه نبي است حتي در زبان

شيول براي شخص مانند عـدم اسـت در آن گـاه كـه              . آيد  پيدا مي » شيول«پس از مرگ      .58
 آن  .گـردد   جان از نيروي انديشه و توان پرستش خدا تهـي مـي             شخص همچون شبحي بي   

انگيز است اين است كه فرد همواره از ستايش خدا و نيـايش وي                هراس» شيول«چه در   
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ما ناگزيريم . دهد شود بنابراين با از دست دادن زندگي، خدا را نيز از دست مي ناتوان مي
. داشته باشيم تا پيدايش انديشة رستاخيز را نـزد يهـود بنگـريم            . م.نگاهي به قرن سوم ق    

نگـري كـرده آن را رواج داده اسـت و اسـالم نيـز آن را                  نديشه ژرف مسيحيت در اين ا   
بازگردانيده و در برهة نخستِ خود بر آن پافشاري كرده تا به جائي كه هـستة  ايمـان                   

  .گرديده است، ايمان به خدا و روز رستاخيز
كـه محمـد را در گـروه        » مـاكس وبـر   «بنـدي     الزم است با نيرومندي هشدار دهيم گروه        .59

ايـن  .  دقيق و كامـل نيـست  اي بندي  نهاده، گروه(extatiques)اي  اي و جذبه  ايان خلسه پيشو
 احساس لـرزه و تـرس       –اند    ها آورده    همچنان كه سيره   –كه پيامبر پس از نخستين ديدار       

ليكن نبـوتِ محمـد تـا بـاالترين پايگـاه خـود،          . پذير است و حتّي برتري دارد       كند، امكان 
هاي رمزي پيچيـده و        به آيين  (extase) است و واژة خلسه يا جذبه        رسان خردگراي و پيام  

هـا بـر پايـة        اين آيـين  . گردد كه در آسيا پيدايش يافت و در يونان پراكنده شد            پنهاني برمي 
هايِ شَمني، آپولـويي، اورفيوسـي و ديونيزيـسي،           مكتب) ايلوزيس(هوشي و خردباختگيِ      بي

ها و محمد نيست، محمـدي كـه جايگـاه            گونه سنّت استوار است و هيچ پيوندي ميان اين        
شخصيت او در سنّت رسالت و نبوت سامي غربي و يهودي، در گذر پيامبران از موسـي تـا                   

همچـون  » بـودا «و  » زردشت«حق دارد محمد را با      » وبر«ليكن  . عيسي، ممتاز و ويژه است    
  .هاي رستگاري مقايسه كند پيامبران يا بنيانگذاران دين

 اسـت كـه     Párśva» بارسـوا «بنيانگـذار اصـلي آن      : بايد گفت » جين«رة آيين   دربا
.  از او پيروي كرد ليكن بيست و دو پيامبر بر او پيـشي گرفتنـد               Mahavira» ماها ويرا «

. اسـت » بولس«كند و در نقش خود همانند         اين پيامبرِ دوم نقش كامل كننده را بازي مي        
مشكل بزرگ در   . لحي ديني و زاهدي بزرگ بود     او مص . بود» بودا«معاصر  » ماها ويرا «

هند برخالف جهان سامي، خدا، رستاخيز، ثواب و عقاب نيست بلكه رهايي از هـستي               
نـسبت داده   » ماهـاويرا «بـه   » جـين «هاي مقدس در آيين       نوشته. است» نيروانا«و فنا در    

مبري داراي  پيـا » ماهـاويرا «. شود اما مردمانشان در كار خود اخـتالف پيـدا كردنـد             مي
امـا  . شـود   شريعت، قانون و اخالقي استوار بر زهدي تام و تمام در زندگي، شـمرده مـي               

» بـودا «اي ژرف بـر       حقيقتِ رستگاري از درون و در فترتي از نگرشي دروني و انديـشه            
تجلّي كرده است و اين امر از سوي هيچ نيرويي بيروني و الهي يا چيزي همانند آن نبوده               

شود تا به جايي      ن است كه مفهوم نبوت در ديدگاه ديني بسيار گسترده مي          اين چني . است
بينيم كه وحي و اشـراق         را مي  (Sectes)ها    تر برهمايي، سران طائفه     كه در آيين پيشرفته   

  ).1، تاريخ األديان، ج»پواش«(كنند  دريافت مي
. ي سـخني بگويـد  گويي در عرب روزگار جـاهل  شناسيم كه از كهانت و پيش ما چيزي نمي   .60

ترين سخن اين است كه كاهنان در روزگاران پيشين از گروه كشيشان در خـدمت                 درست
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كردند، همچنين امكان دارد كـه آنـان    كش  مي ها و مانند آنها را پيش دين بودند كه قرباني   
گويي كردن خـود پـا فراتـر ننهـاده باشـند و ايـن كـار در                    همراه با فالگيران از نقش پيش     

نقش كاهنان در آغاز پيدايش اسـالم، رو بـه كاسـتي            . ي بشري شغلي ديرين است    ها  جامعه
  .نهاد و آن چه از سخنان مسجع آنان بر جاي مانده، ساختگي و گزافه است

از ديد روميان نخستين و پس از آن، مفهوم جنيوس دگرگوني و تكامل پـذيرفت، جـن                    .61
  :نگاه كنيد به. دوست هر انساني گرديد

R. Oxians, Les Origines de la Pensée européenne, tard Franc, Paris, 1999. 
  .سورة جن  .62
مراجعـه كنيـد بـه منبـع يـاد شـده از همـين               . اين سخن برگرفته از ژاكلين شابي اسـت         .63

داخل شدن جنيان در انديشة اسالمي هـستي آنهـا را در مـتن تمـدن                . 185نويسنده، ص   
  .شيده استاسالمي تا به امروز تداوم بخ

 با دقّتي هر چه بيشتر اين پديـده را در قـرن هفـده در كتـاب     De Certeau» دي سرتو«  .64
ها با وحي از سوي شيطان نه  راهبه.  بررسي كرده استL’écriture de L’histoire: خود

 نقـش خـود را      – شـيطان    –در اين جاست كه خـداي دوم        . گويند  از سوي خدا سخن مي    
اي از سخنان آنان و آن چـه را كـه             سازد كه نمونه    و خاطرنشان مي  ليكن ا . كند  بازي مي 

روزگـار كالسـيك    . دهند، در دست نـداريم      افسونگران و روانكاوان به آنها نسبت مي      
هـاي     به سركوب كـردن همـة پديـده        – برخالف قرون وسطي و عصر رنسانس        –اروپا  
  .العاده و غيرعادي شناخته شده است خارق

الَِّذْیَن َیأُکُلوَن الرِّبا ال َیُقوُموَن إّلا َکما َیُقـوُم الَّـِذی َیَتَخبََّطـُه             «: مي آيه اين است   تما. 275بقره،    .65

خورند، روز رسـتاخيز از گـور برنخيزنـد مگـر              كساني كه ربا مي    ...:الشَّیطاُن ِمَن الَمسِّ  
 ، يعنـي برخاسـتن آنـان در روز      »كنـد   مانند كسي كه شيطان او را از جنون مصروع مـي          

  ).308، ص1ابن كثير، تفسير، ج(خيزد  رستاخيز همانند كسي است كه از صرع برمي
بـه سـخن برتـر،      . يهود شيطان را در فترت اخير شناخت و مـسيحيت آن را پـيش بـرد                 .66

از همـين روي در سـفر       . شيطان از آيين ايراني گرفته شده و در آن آيين خداي شرّ است            
 است زيرا روايات اين سفر شفاهي است و تـاريخ آن         تكوين سخني از آن به ميان نيامده      

نگارش نخست آن در روزگار پيـامبران       . رسد  م و روزگار پادشاهان مي    . به سدة دهم ق   
شـيطان از آتـش اسـت پـس         . به پايان رسيد  ) م.هاي هشت و هفت ق      سده(پاپيش از آن    

راموش شود اصالت ف    شود كه يك فرشتة حقيقي نيست همچنان كه روشن مي           روشن مي 
از ديـد   . آمـده اسـت   » كتُـوبِيم «نام شيطان بـراي نخـستين بـار در          . شدة آن ايراني است   

كتـوبيم كتـابي كهـن در زمينـة         ) 1،  21،  2ج (chroniques» األيام اخبار«صاحب كتاب   
ايـن  . ها اهتمام ورزيده اسـت     نژادشناسي است كه به داود و ساختن پرستشگاه و جنگ         



 125   ها نوشت پي  

  .گويد  و دربارة كورش سخن ميشناسد كتاب ايرانيان را مي
  .، به نقل از ابن اسحاق188ابن هشام، سيره، ص   .67
هـا سـاختند و بـه آنهـا           بيمارسـتان » ديوانگـان «ها نخستين كساني هستند كه براي          عرب  .68

ها را حداقل از سدة هيجده ميالدي، بـه ويـژه در فـاس،                آنان اين بيمارستان  . سامان دادند 
ها،   بخش متشكّل از بخش    ه، داير كردند و براي بيماران جوي آسايش       قرطبه، بغداد و قاهر   

اما از  ). تاريخ الجنون » ميشل فوكو «(همراه با آزادي رفتار و گفتار درماني فراهم آوردند          
هاي اجتماعي، در فقه داخل      اي فعاليت   ديدگاه اجتماعي، ديوانگي همچون مانعي براي پاره      

جري بوده است و مقصود از ديـوانگي در ايـن جـا نـابودي               شده و آغاز آن از سدة دوم ه       
از ديدگاه سياسي نيز نبايد خليفـه ديوانـه باشـد و ايـن              . خرد بيدار و تباهي انديشه است     

شرطي بنيادي براي گزينش خليفه است و از آن گاه كه اروپائيان اين شـرط را پذيرفتنـد             
  .كردند م تعيين ميرسيد قي براي پادشاه ناپخته خردي كه به پادشاهي مي

از مردمـان اسـتان   ) م11790.م(Hildegarde de Bingen» هيلـدگارد بيـنگن  «اين روش   .69
هايي  كتاب. اين بانو صوفي نبود اما رؤياهايي داشت.  است- مركز تصوف–آلمان » راين«

از ديد او نبوت از رؤيا و از وحي         . ها ارزش بخشيده است    نگاشته و كليسا به اين كتاب     
داناشدني است و تجربة نبوت بازگشتي است بـه بنيادهـاي پـيش از نخـستين  نـزول                   ج

اگر چه آمدن مسيح هر چيزي را متوقف كرده است امـا نبـوت همـواره امكـان      . وحي
هـاي    گاه كه مؤمني مردم را از روز رستاخيز بيم دهـد و شـگفتي               پذير است يعني تا آن    

همـة ايـن    . ن گرداند، نبـوت بـر جـاي اسـت         جهان و آفريدگان خدا را براي آنان روش       
سخنان برخالف باور كليساهاي نوپاي اوليه است كه پس از تجـسيد خـدا و نبـوت در                

فرود آمدن روح الهي را در پيروان مسيح        » بولس«با اين همه    . مسيح، باب نبوت را بست    
وانمنديي بـراي   و به مانند ت   ) در معناي كهنش  (و نبوت خدادادي را به گونة نبوغي مؤثّر         

بـه مـدت   » بـولس «ليكن اين جريـان پـس از        . پذيرد  تأويل و دريافت كتاب آسماني، مي     
مـا بايـد دراينجـا از    . هزار سال باز ايستاد تا اين كه در قرون وسطي دوباره به راه افتـاد    

اي كه در آن بر واژة روح دارد   با تكيه–و نگرش او به نبوت     » جوا كيم دي فلور   «نقش  
پس از آن كارها همچنان پيش      . ون رهنمودي براي درك كتاب مقدس، ياد كنيم        همچ –

 در عـصر    Savonarola» سـاونا روال  «رفت، ليكن موج گرايش به نبوت تـا روزگـار             مي
القديـسون و االنبيـاء و اصـحاب    : A. Vauchezنگاه كنيد بـه كتـاب   . نهضت باقي ماند

  .133 -114، صص1999، پاريس، )به فرانسه(الرّؤي 
ورزم كه محمد ناگزير دانـشمند       از همين روي من شخصاَ بر اين انديشه اصرار مي         

شـود دريابـد و       و داراي استعدادي خدادادي بود تا بتواند آن چه را كه به او وحـي مـي                
ورزم بر اين كه نبـوت        همچنين اصرار مي  . بياموزد» كتاب و حكمت  «اطرافيان خود را    
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ود ندارد وگرنه دانش يا فلسفه خواهد شـد و ميـان ايـن    وج) رؤيا(و وحي بدون رؤيت    
كرد و    كه الهام دريافت مي   ) هومر(دو فرق بسيار است بدان سان كه ميان شاعر بزرگ           

ترجمه  (Vico, La Nuova Scienzaويكو : نگاه كنيد به. يك فيلسوف فرق بسيار است
حـساسات و عواطـف     پيامبر ناچار اسـت ا    ).  به بعد  325، ص   1993به فرانسه، پاريس،    

شاعر استثنايي نيز بايد اين چنـين باشـد در        . خود را به كار گيرد تا با آنها ببيند و بشنود          
كنـد و ايـن موضـوع بـه           حالي كه فيلسوف تنها بر خرد تهي از شور و هيجان تكيه مي            

  .عقيدة من موضوعي اساسي است
جـسم از حـاالت     : يـد گو  درست است كه مـي    » ميشل دي سرتو  «سخن  . ابن هشام، سيره    .70

. دهــد بــا حــالتي همچــون عــرق ريخــتن آگــاهي مــي) تــسخير جــن(تــصرّف شــيطاني 
بديهي است ما براي    . هاي جسماني در همة حاالت آيينة آشفتگي دروني است          دگرگوني

باشيم زيرا پيـامبر از آن چـه در لحظـة وحـي               اين حديث هيچ ارزشي تاريخي قائل نمي      
ن حديث خـود حـديثي متنـاقض اسـت، اگـر هـم بـا             كرد سخني نگفته و اي      احساس مي 

احتياطي بسيار، سختي سرما و تب و لـرز را در آغـاز وحـي و دثـار خواسـتن را بـراي                 
اسرائيل به هنگام دعوي      رهايي از آن بپذيريم، براي  آن است كه ردا جامة پيامبران بني            

مـه و نـشان     پس دثار، جامه و نشان نبوت است همچنان كه گفته شـده جا            . نبوت است 
باشد و اگر ما با اندك احتياطي عـرق ريخـتنِ برخاسـته از فـشار                  كاهنان عرب نيز مي   
گمان داستان جرس و داسـتان مـاده شـتري را كـه از فـشار وحـي                    دروني را بپذيريم بي   

هايي است كه با تكيـه بـر سـخن            ها ساخته   اين داستان . كرد نخواهيم پذيرفت   تابي مي   بي
كنـد و     اگر اين قرآن بـر كـوه فـرود آيـد فروتنـي مـي              : فرمايد  قرآن ساخته شده كه مي    

طلبد كه ما بـه زودي        بينانه مي   ثّر و مزّمل نگرشي باريك     هاي مد   سوره. شود  شكافته مي 
  .آن را در بخش دوم اين كتاب به نام معاني القرآن خواهيم آورد

  .17-16سورة قيامت،   .71
. خوانـد   اي است كه ما را به انديشيدن فرا مـي           آيههمچنين آن جا    . 6: سورة األعلي، آية    .72

پس آن گاه كه قرآن را بخوانيم از خوانـدن مـا            : َفإذا َقَرأناُه َفاتَِّبْع ُقرآَنهُ   «: آن آيه اين است   
  ).18قيامت، (» پيروي كن

 ها در هر تمـد      هاي اجتماعي و آثار موروث و سنّت        اين سخن بدان معني نيست كه روايت        .73

هاي تاريخي در زمينة دين براي خود         حقيقت. كند  هاي تاريخي را نگهداري نمي     ني حقيقت 
سازد و ضرورت ندارد كه سخن يا حديثي را به بنيانگذار ديـن   مكانت و قدرتي پديدار مي  
خواهد به ارزشي كه از گذشـتة انـسان تـاكنون كـشيده شـده،                 برساند بلكه از اين راه مي     

جدان ديني را پيرامون ميـراث محـض ديـن كـه ايمـان و               دست يابد و در ارتباط با دين، و       
. باشـد   آورد، يك پارچه گرداند، البته شيوة عـرف نيـز ايـن چنـين مـي                 عشق را در پي مي    
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آنهـا بـرخالف   : ها و آثار تاريخيِ متعلّق به روزگار مكّي پيامبر بايد گفـت             دربارة حديث 
خ نگـار حـق دارد آنهـا را         اي از تـاريكي مانـده اسـت و تـاري            روزگار مدني وي، در هاله    

سيرة ابـن   : شود كه همة منابع ديرين      از اين تحليل آشكار مي    . همچون منبعي تاريخي نپذيرد   
از همـان   ) دربـارة مبعـث پيـامبر     (هشام، طبقات ابن سعد، تاريخ طبري و صـحيح بخـاري            

 من بر خالف دكتر عبدالعزيز    . ها و منابع تاريخي روزگار مكّي برگرفته شده است          حديث
دوري، درستي تاريخي سخناني را كه از زهري، از هشام پسر عروه، از عـروه و از عايـشه                   

نگار پذيرفتني نيست زيـرا   همة اين اسناد به طور كلّي از آن تاريخ       . روايت شده، باور ندارم   
با اين همـه   . هايي است كه پس از خودِ حديث يا اثر ساخته شده است             آنها يك سلسله نام   

ماند و هر آن چه بـا ديـن پيونـد             هاي قانونگذاري و اخالق پا برجاي مي        حديث در زمينه  
دارد عنصري بنيادي براي باورها و معتقدات ديني است زيرا نشانگر سنّتي ديني اسـت كـه                 

  .اند ها آن را درست و بزرگ و پاك دانسته نسل
هـا قـرآن را فـرود         و شـيطان  : َتِطْیُعوَنو ما َتَنزََّلْت ِبِه الشَّیطاُن و مـا َیْنَبِغـی َلُهـْم و مـا َیـسْ                «  .74

  ).211 – 210الشُّعراء، (» توانند سزد و نمي و ايشان را نمي. نياوردند
  .اند همان رئيسان و سران سالخورده» ذَوو األسنانِ«. 187ابن هشام، سيره، ص   .75
وسي و  اإلنْسانُ م «: معتقد است موسي كشته شده و او در اصل مصري بوده است           » فرويد«  .76

و ). موسـي و التّوحيـد، بيـروت، دارالطّليعـه        : ترجمة عربـي  . ترجمة فرانسه (» التّوحِيدية
همچنين عيسي و پس از وي ماني       ) يوحناي تعميد دهنده  (آخرين پيامبران اسرائيل يحيي     

سـخن فرويـد    .  كـشته شـده اسـت      Savonarola» ساوناروال«در اروپا نيز    . اند  كشته شده 
پيامبران پيـشين اسـرائيل از سـوي مـردم پذيرفتـه شـدند و روايـت                 درست نيست زيرا    

: دربارة كشته شدن پيامبران نيز بايد گفـت       . اي بيش نيست    دربارة موسي خرافه  » فرويد«
يحيي كـشته شـد     : گمان اوضاع و احوال در چگونگي پيش آمدها نقشي كارآمد دارد            بي

» هيـرودس «توري امپراطـور  هايي اجتماعي در دولـت نظـام يافتـه و ديكتـا             زيرا شورش 
Herodé   ا مسيح به سبب وجود انجمن       .  به پا كرددرين«امنْهـت يهـود،      »ستودة روحاني ،

مــسؤوليت روم در برابــر نگهداشــت نظــم عمــومي و پرستــشگاه دينــي موجــود در آن 
نـزد روم  : در آن هنگـام دو سـوي داشـت     » مـسيح «بنابراين مفهـوم    . روزگار، كشته شد  

امـا ايـن    . آمد و نزد يهود يعني برگشت بـه پادشـاهي روزگـار داود              ميخطري به شمار    
پيمان شدند كه دولـت   در نتيجه يهود هم. داد خواسته، آن چيزي نبود كه عيسي مژده مي 

شاه مـورد حمايـت قـرار       » شاپور«در آغاز از سوي     » ماني«اما  . روم را به هراس افكنند    
زير فشار پرستشگاه مجوس، روزگار بر او » بهرام«گرفته بود، سپس در هنگام پادشاهي   

قرآن داستان رويدادهايي را . با اين همه او پيامبري بزرگ بود. ها ديد برگشت و بدبختي
كند ليكن در اين جا       كه براي پيامبران عرب و تكذيب كردن آنان پيش آمده، بازگو مي           
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آن . سـاخته اسـت   خدا تنها كسي است كه همواره عذاب را بر روستاهاي آنان چيره مي        
 پيش آمد، خوار شـمردن و نـاچيز انگاشـتن او            – محمد   –چه در آغاز براي پيامر خدا       

هاي بـسياري   از آن پس نيز فشارها بر او و يارانش به سختي وارد آمد اما به انگيزه          . بود
كــشته نــشد كــه از آن ميــان عــدم وجــود دولتــي حــاكم، نظــام روحانيــت و نيــروي  

  .توان نامبرد اي را مي ورزي عشيره تعصب
و » اشـعيا «پـردازي   از وهـم و خيـالي  ) 363 -362، صـص  اليهودية القديمة(» ماكس وبر «  .77

پنداشت سخني كه به زبان  مي» ارميا«. گويد  سخن مي » ارميا«و از خود بريدن     » عاموس«
مـا  «: به نص صـريح گويـد     » وبر«. آيد و نبوت اجبار است و زور        راند از خود او نمي      مي

تـوانيم    هاي فيزيولوژي و رواني پيامبران را تحليل و بررسي كنيم اما مـي              نبايد شايستگي 
كوششها تاكنون در اين زمينه دربارة حزقيل بـه         . شناسي آنان موشكافي نماييم     در آسيب 

بنـابراين در اسـرائيل نيـز       . اي قانع كننده نينجاميده است و البته اهميتي هم نـدارد            نتيجه
شناسي رواني از مهـر مقـدس         هاي آسيب   ها و گرايش    مة جهان باستان، آمادگي   همانند ه 

اي پيـامبران را      اي و خلـسه     هـاي جذبـه     واكـنش » وبر«) 364ص(»بودن برخوردار است  
 apathiqueخيـالي   اي هند كه بـه خـود فراموشـي و نوميـدي و بـي      هاي جذبه  ازواكنش

. سـازد   گان رؤياهاي پيشين، جدا مـي     اي دارند   هاي جذبه   انجامد و همچنين از واكنش      مي
إنَّ الَّـذی َفـَرَض َعَلیـَک       «: براي آن چه ويژة اجبار در وحي است مراجعه كنيد به قـرآن            

هر آينه آن كه قرآن را بر تو واجب ساخت، بازگرداننـدة توبـه              : الُقرآَن َلَرادَُّک إَلی َمَعادٍ   
  ).85القصص، (» بازگشتگاه است

آيـد و ديگـر    بـه شـمار نمـي   » سحرزده«ياد كرديم،   » وبر« كه از    اين جهان بنا بر سخني      .78
 گرفتـه  schiller» شـيلر «وي اين سخن را از شاعر آلمـاني   . گرفتار افسون و جادو نيست    

به عقيدة من ميان اين تكامل و پيشرفت فكري و ميان سرشت مـسيحيت بنـا بـر                  . است
 ,M. Gauchet, Le, désenchantement du monde, paris 1985) :»مارسل گوشه«باور 

pp. 133-140)ت بـه     كسي اسـت كـه مـي   » گوشه«.  هيچ پيوندي نيستپنـدارد مـسيحي
  .تجسد و وجود كليسا، دين خروج از دين است

رانـد و بـا       هاي ديگر به زبـان عقـل سـخن مـي            اي ويژه و جداي از رساله       قرآن به گونه    .79
ه سـامان دهنـدة آن اسـت سـخن     جهان، براي برهان آوردن بـر هـستي آفريـدگاري كـ      

كوشد تا بندگان خدا را قانع گردانـد و مـا چيـزي از ايـن دسـت در                     قرآن مي . گويد  مي
مـا  . بينـيم   كننـد، نمـي     هاي كهن ديگر كه تنها به يادكرد رؤياها و وحي بـسنده مـي               دين
اي سـست و نـازك        كه برخالف برهان فلسفي است زنجيره     » بيان«گوييم اين گونه      نمي

برهان قرآن همـان    .  متّكي بر مقدماتي به دست آمده از راه تجربه است و بس            است كه 
زدگي در برابر نظـام آفـرينش و گـستردگي و فراوانـي جهـان هـستي اسـت، و                      شگفت
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  .زدگي نيز بن ماية هر پرسش است پيرامون آنچه بنيادي است شگفت
دهـد و روان او       ست مي هنگامي كه انسان حس را از د      «: 43، تاريخ الجنون، ص     »فوكو«  .80

  .»گردد از خرد تهي مي
و هم از ديـد پزشـكي در   . همة اينان پس از گرفتار شدن به جنون از خلّاقيت بازماندند      .81

اي فراواني و توانگري ذهني را در بر دارد اما پس از آن بسيار  آغاز مرحلة هذيان، گونه
هـر چيـزي كـه از ژرفـاي     . اشـد ب گردد و اين هرگز حال و شأن نبوت نمي     تهي مايه مي  

اي خردباختگي و از خودي خود بيرون رفـتن اسـت      رسد، گونه   درون براي شاعر فرا مي    
 Rimbaud» رِمبـو «گويـد چنـان كـه         كه در آن حال شخصِ ديگري با شاعر سـخن مـي           

  .»من همان شخص ديگرم«: گويد مي
  .40سورة توبه،   .82
 لــيكن آن آمــادگي بــه شــيوة زاهــدان، بــا ايــن كــه پيــامبر از پــيش آمــادگي داشــت   .83

در هند نبود، زيرا در اين شيوه انسان بـه كـشتن جـسم              » يوگا«نشينان مسيحي و      صومعه
در كار نبـوت هـر      . مسيح، بودا و محمد، از اين نمونه نبودند       : ورزد و پيامبران    همت مي 

از . گـردد   نمـي شود ولي با اين همه پيوند با جهان بيرون بريده             چيزي در درون روان مي    
گزيني پيامبر كه گويي همچـون تقليـدي از پارسـايي و              همين روي من در تعبد و عزلت      

سخن گفتن از نبوت، بسيار برتر از سخن        . شود، شك دارم    زهدگرايي مسيحي نمايان مي   
رسد و فرضـي      نبوت ناگهاني فرا مي   . گفتن از سير و سلوك به سوي كمال بشريت است         

نبـوت عطيـة خـدا      .  و هيچ پيوندي با رياضت كشيدن رواني ندارد        گرداند  را واجب مي  
اي برتر از كسي است كه خـود را           است و كسي كه موهبتي خدادادي دارد در هر زمينه         

اين سخن دربـارة پادشـاهي،      . ها را پيموده است     ها و دشواري    به رنج افكنده و راه سختي     
شـود    جه پيامبر از مادر پيامبرزاده مـي      دارايي، دليري و نبوغ نيز درست در ميĤيد، در نتي         

  .يابد بدان سان كه پادشاه، پادشاه تولّد مي
. فاني شـد  » نيروانا«ليكن بودا ديگر برنگشت تا به نيازهاي نفس گوش فرا دهد زيرا او در                 .84

شگفت اين كه آيين تازه رسيدة بودايي اصالحي براي آيين كهن برهمـايي هنـدويي بـود و                  
هـاي    ها و قالب    را از رنج هستيِ پايان ناپذير، با بازگردانيدن او در جسم          خواست انسان     مي

» بـودا «ديگر رهايي بخشد و اين رهايي را تنها از راه كردار نيك و پيـروي از راه و روش                  
دانست و نيستي و نابودي را پس از متالشي شدن جـسم، آمـرزش و رهـايي بـه شـمار                       مي
 خاورميانه اسـت، آن جـا كـه تـرس از نيـستي،              هاي  آورد و اين درست برخالف آيين       مي

هايي كه باور دارند انـسان پـس          هاي رستاخيزي كشانيده است، آيين      انسان را به خيال آيين    
البتّه جاودانگي در اين جا همچون زمـان        . ماند  شود و جاودان مي     از مرگ دوباره زنده مي    

پايـان    جاودانگي را حضوري بي   » هگل«زماني مطلق، بنابراين      آيد نه بي    پايان به شمار مي     بي
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  .اي نيست مگر در نيستي داند اما به عقيدة من جاودانگي مي
گروهـي از ايـشان سـخن خـدا را     : َمُعوَن کـالَم اللـِه ُثـمَّ ُیَحرُِّفوَنـهُ       َیسْ ُهْمٌق ِمنْ  کاَن َفِریْ  َوَقْد«  .85

ـ    و إنْ «؛    )75بقـره،   .(»دادند  شنيدند پس آن را تغيير مي       مي َتجاَرَک َن اْسـ  ِرِکْیَن الُمـشْ   َاَحـٌد ِم

و اگر يكي از مشركان به تو پناه آورد پس او را پنـاه ده تـا                 : َمَع کالَم اللهِ  ُه َحتَّی َیسْ  َفَاِجْر
خواهنـد سـخن خـدا را         مـي :  ُیَبدُِّلوا کالَم اللهِ   ُدوَن َانْ ُیِرْی«؛  )6توبه،  (» سخن خدا را بشنود   

  ).15فتح، . (»تغيير دهند
به جهت » كالم اهللا« دربارة آية نخست بر اين باورند كه مقصود از بيشتر مفسران

سخن گفتن خدا با موسي همان تورات است و مقصود از واژة تحريف در ايـن آيـه، يـا                    
ابن كثير، تفسير،   (تأويل نادرست است و يا سكوت  كردن در برابر نبوت آيندة محمد                

دانـد و     اهللا را همان تورات مي      ز كالم ني) 367، ص 1جامع البيان، ج  (طبري  ). 110، ص 1ج
اسـرائيل و هـيچ    اند و يا پيشينيان باستاني بنـي  يا دانشمندان يهود  » الفريق«مقصود از واژة    
اهللا در    كـالم . در اين آيه، قرآن است    » اهللا كالم«كند به اين كه مقصود از         كس اشاره نمي  

قرآن وحي اسـت    . شود  ه مي سورة توبه، همان قرآن است آن گاه كه بر مسلمانان خواند          
امـا  ). 323، ص 2ابـن كثيـر، تفـسير، ج      (رانـد     از سوي خدا كه پيامبر آن را بر زبان مـي          

هـايي    عرب) 192، ص 4تفسير، ج (مقصود در آية ياد شده از سورة فتح به گفتة ابن كثير             
خواسـتند در فـتح خيبـر شـركت           هستند كه در جنگ حديبيه شركت نكردند اما مـي         

 خدا به مؤمنان وعده داده كه هـيچ كـس آنـان را در آن غنيمـت شـركت                    جويند ليكن 
بگو : ُل َقبْ  قاَل اللُه ِمنْ    َتتَِّبُعونا َکذِلُکمْ   َلنْ ُقْل«: ندهد، چنان كه در پي همين آيه آمده است        

» كـالم اهللا  «پس مقـصود از     . »هرگز ما را در پي نخواهيد، خدا اين چنين از پيش گفت           
داست كه بر زبان پيامبر روان شده يـا تـصميمي اسـت كـه خـدا                 در اين آيه يا سخن خ     

  .گرفته است و به معني قرآن نيست
 َوْحیـًا أوْ  «گويد مگر     مفهوم كالم به سخن گفتن وابسته است و خدا با بشر سخن نمي            

و اين برخالف سخناني است كه در كتاب عهد » به وحي يا از پس حجابي  :  َوراِء ِحجـابٍ   ِمْن
و بـديهي   ) شـنود   براي نمونه دانيال آواز خدا را همچون آواز مـردي مـي            (قديم آمده است  

  .آن كه ديده شود گويد بي اي استثنايي سخن مي است خدا با موسي به گونه
خواهـد از يـك سـو         كنـد چـون مـي       قرآن در اين جا از سخنان تورات پيروي مـي         

و از سوي   ) باشند  اهللا مي زيرا يهوه و ايل همان      (شخصيت خداوندي را به يگانگي بشناساند       
گمـان ايـن كـارِ قـرآن مـانع از             ديگر از سنّت كهن پيروي نمايد و آن را تصديق كند و بي            

  .باشد تكامل يافتن شخصيت خداوندي تا باالترين جايگاه در خطّ يكتاپرستي، نمي



  نمايه

  
  
  
  

  
  

  اشخاص نام
  

   75 :آپولو
  63، 18 :آدم

   96 :آلبرشت درِر
   109، 71، 62، 61، 54، 53، 18 :ابراهيم
   87، 85، 39 :ابليس
   25 :ابن
   125، 36، 35، 33، 30 :اسحاق ابن
   127، 118، 36، 30 :سعد ابن
   51 :عباس ابن
   130، 124، 112، 111، 106، 92 :كثير ابن
، 107، 92، 87، 86، 55، 36، 30 :هشام ابن

109 ،126   
   33 :ابوبكر

   47 :ابوحنيفه

   46 :ابوسفيان
  107 :احسان عباس

  112، 47 :احمد پسر حنبل
   114 :ادموند هوسرل

   118، 116 :ارسطو
   128، 120، 119، 78، 75 :ارميا

  71 :اسحق
   108، 61، 40، 37 :يلاسرائ

   121 :اسكندر مقدوني
   128، 120، 75، 71 :اشعيا

   118 :افالطون
   71 :الياس
   117 :اندريه
   71 :اوريا
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   67، 25 :اهورامزدا
   115 :إيتان
   71 :إيرميا
   109، 108، 61، 54، 40، 37، 33 :ايل

   106 :ايلوهي
   108 :ايلوهيم
   123 :بارسوا

   96 :بارمنيدس
   118 :بحيرا

   119 :بطلميوس
   116، 112 :بالشر
   120 :الخَيل بني

   120 ):علم(بوتيرو 
، 67، 47، 31، 29، 25، 23، 16، 15 :بودا

70 ،80 ،101 ،115 ،117 ،118 ،
122 ،123 ،129   
   70 :بوديساتفا

   96 :بوش
، 123، 115، 113، 64، 45، 44 :بولس

125   
   127 :بهرام

   92 :بيضاوي
  114 :بيكون
   112 :پارِت
   107 :پطرس

   123، 111 :اشوپ
   86 :تابعه

   97 :تاس
   11 :ترزا

   107 :جابر پسرعبداهللا
   73 :ظحاج

   114 :جاكوب بوهمه
 ،43، 40، 37، 36 :جبرئيل. جبريل. جبرائيل

51 ،54 ،56 ،57 ،59 ،61 ،63 ،64 ،
72 ،76 ،79 ،87 ،91 ،112 ،113 ،

115 ،116 ،121   
   125 :فلور جواكيم دي

   110 :حداد
   128، 120، 77، 71 :حزقيل
   97 :حلّاج

   109، 41 :خديجه
   130، 121، 71 :انيالد

   127، 124، 71 :داود
   112 :دونيزماسون

   124 :سرتو دي
   121 :ذوالقرنين
   108 :رأس شمرا

   129 :رِمبو
   119، 116، 113، 64، 63، 57 :االمين روح
، 113، 105، 64، 63، 62، 57 :القدس روح

115 ،116 ،121   
، 72، 67، 62، 31، 29، 25، 15 :زردشت

115 ،117 ،123   
   127 :زهري



  133   نمايه  

   107 :ژاك دِرِيدا
   124، 58 :ژاكلين شابي

   11 :دارك ژان
  108 :ژنوس

   127، 125 :ساوناروال
   86 :سروش
   71، 67 :سليمان
   47 :سوترات
   127 :شاپور

   111، 107، 95 :شارل جينيوبير
   112، 47 :شافعي
   97 :شومان
، 89، 85، 84، 62، 41، 39، 38 :شيطان

119 ،124 ،126   
   128 :شيلر
، 113، 111، 110، 107، 92، 36 :طبري

118 ،127 ،130    
   128، 120، 75، 71 :عاموس
   127، 89، 51 :عايشه

   19 :سعود عبدالعزيز آل
   127 :يعبدالعزيز دور

   110 :رواحه عبداهللا بن
   92 :عبدالمطلّب

   121 :عذراء
   127 :عروه
   108 :علّيون

   46 :عمرو پسرعاص

، 70، 69، 63، 62، 29، 25، 18 :عيسي
71 ،74 ،77 ،79 ،88 ،97 ،105 ،

107 ،115 ،117 ،121 ،122 ،123 ،
127   

   113 :اس فان
   11 :فرانسوا

   96 :فرانك بروگل
   127، 117، 90، 33 :فرويد
   129، 97، 96 :فوكو
   108 :وشي فره

   97 :فريدريش هلدرين
   17 :قسطنطين

   31، 17 :كنفوسيوس
   21 :كورش
   122، 113، 111، 108 :لودز
   62، 53 :لوط
   121 :لوقا

   111 :ليتزمان
   128 :مارسل گوشه

   112، 51 :ماسون
، 113، 94، 93، 79، 72، 71 :ماكس وبر
118 ،119 ،120 ،123 ،128   

   113 :ماكسيم رودنسون
   47 :مالك
   127، 88، 68، 67، 47 :ماني

   123 :ماهاويرا
   122، 121، 76 :متّي
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   76 :مرقس
   121، 115، 112، 88، 62 :مريم

   110، 90 :مسكويه
، 60، 54، 44، 31، 25، 24، 16، 15 :مسيح

68 ،76 ،95 ،100 ،101 ،102 ،
103 ،106 ،107 ،111 ،113 ،115 ،
117 ،121 ،125 ،127   

    33، 22 :معاويه
  40 :ملك ايل
، 61، 54، 53، 30، 29، 24، 18 :موسي

62 ،71 ،74 ،77 ،79 ،97 ،105 ،
108 ،109 ،111 ،115 ،117 ،123 ،
127 ،130   
   126، 119 :سرتو ميشل دي

   125، 107 :ميشل فوكو
   120 :ميكا

   112، 63، 62 :ميكائيل
   110 :الدين قمي نيشابوري نظام
   54 :نوح
   97 :نيچه

   97 :نيكالدوكوز
   113 :وان گرونبوم
   97 :وان گوگ

   109، 46، 41 ):نوفل بن(ورقه 
   126 :ويكو
   86 :هاتف
   111 : پواشهانري
   96 :هايدگر

   11 :تن. ه
   127 :هشام پسر عروه

   105 :هشام جعيط
   129، 115 :هگل
   120، 109، 71، 62، 37 :هوشع
   126، 116 :هومر

   127 :هيرودس
   125 :هيلدگاردبينگن

   127، 88 :يحيي
   77، 73، 71 :اليسع

   109، 108، 71، 62، 40، 37 :يعقوب
   127، 88 :يوحنا

   112 :يوزف شاخت
   71، 33، 32 :يوسف
، 75، 74، 73، 71، 62، 61، 54، 37 :يهوه

78 ،105 ،108 ،109 ،116 ،119 ،
120 ،122 ،130   

  115 ،106 :يهوي



  135   نمايه  

  نام جاها
  

   123، 16 :آسيا
   افريقا←آفريقا 
   125، 90 :آلمان
   35 :احد
   127، 124، 102، 94 :اروپا

   120، 108، 80، 75، 73 :اسرائيل
   116، 88 :استراليا

   84، 16 :افريقا و آفريقا
   108 :اكد

   84 :امريكا
   108 :اوگاريت

   108، 80، 25، 17، 16 :ايران
   62 :بابل
   58، 35 :بدر

   125 :بغداد
   106 :بلدالحرام
   33 :بيت ايل
   13 :تونس

   119، 88، 80، 74، 31، 18 :جزيرة العرب
   68، 17، 16 :چين
   110، 18 :حجاز
   130 :حديبيه

   غار حرا←حرا 
   44 :حيره

   129، 104، 94، 87 :خاورميانه

   91 :خاور نزديك
   117، 25 :خراسان

   130 :خيبر
   125 :راين
   127، 118، 44، 17 :روم
   16 :ژاپن

   117 :عربستان
   107، 42، 41، 40، 38، 37، 36، 35 :غار حرا
   125 :فاس

   16 :فرارودان
   90، 14 :فرانسه
   73 :فينيقيه
   125 :قاهره
   125 :قرطبه
   83، 46، 44، 43، 39، 31 :قريش
   108 :كنعان
   23 :التين
   16 :مالزي
   119، 91، 72، 68 :مصر
   122، 88، 61، 52، 44، 35 :مكّه
، 122،  118،  93،  88،  80،  75،  73،  16 :هند

123 ،128 ،129   
   44 :يمامه
   44 :يمن
، 111، 106، 101، 87، 75، 73، 69 :يونان

118 ،123   
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  كتابها نام
  

   117، 90 :آيندة يك پندار
   105 :اخباراأليام

   114 :أز مةُ العلمِ األوروبي
   116، 109 :اعمال الرّسل

   119، 118 :اقتصاد و جامعه
   107، 48، 24 :اناجيل
، 106، 102، 76، 70، 26، 25، 23: انجيل

115 ،121   
   107 :انساب االشراف

وسي و التّوحِيدي127 :هاالنسانُ م   
   25 :اوستا

   123، 111، 93 :تاريخ االديان
   129، 125 :تاريخ الجنون
   127، 30 :تاريخ طبري

   130، 124، 112، 111، 106 :تفسير ابن كثير
   33 :تفسير خواب
   113 :تفسير طبري

   48 :تلمود
   21 :تنزيل
، 72، 63، 46، 45، 37، 24، 23 :تورات

102 ،110 ،111 ،130   
   130، 111 :البيان جامع
   121، 119، 118 :شناسي دين جامعه

   21 :حكمت
   24 :خطبة جبل

   25 : حجة الوداعخطبة
   21 :ذكر

   11 :هاي فرانسة معاصر ريشه
   120 :سرود دبوره
   119، 106، 73 :سفر انبياء
   106 ):مثنّي(سفر تثنيه 
   121 :سفر دانيال
   120 :سفر قضات
   124، 117، 116، 108 :سفر تكوين

   24 :سفرهاي پنجگانه
   119 :سوسيولوجيااالديان
   30 :سيرة ابن اسحاق
، 93، 92، 87، 86، 30 :سيرة ابن هشام

107 ،109 ،117 ،125 ،126 ،127   
ة العربيالشخصية و المصير العربية االسالمي :

105   
   127، 118، 77، 30 :صحيح بخاري
   30 :صحيح مسلم

   127، 118، 30 :طبقات ابن سعد
   121، 23 :هد جديدع

، 106، 75، 61، 33، 24، 23 :عهد قديم
108 ،111 ،116 ،119 ،120 ،130   

   103 :الفتنه
االصغر الفَو 110، 90 :ز   

   118، 107 :قاموس المحيط



  137   نمايه  

   125 :ؤي ون و االنبياء و اصحاب الرّالقديس
  21 :كتاب

، 48، 44، 25، 24، 23، 21 :كتاب مقدس
68 ،77 ،91 ،102   

   124، 121 :يمكتوب
   119 :كتابة التّاريخ

   47، 25 :ها گاته
   112 :مسند

   95 :المسيح
   126 :معاني القرآن

   127 :موسي و التّوحيد
   112، 77 :المو طَّأ

   117 :موعظة الجبل
، 120، 119، 118، 113 :اليهودية القديمية

128   
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  ها ها و حديث آيه
  

   41 :بِّهِ الكُبرَي آيات ر
   50 :إذيغْشَي السدرةَ ما يغْشَي

  98 :ن إنَّ اهللاَ معنايقُولُ لِصاحِبِهِ ال تَحزإذْ
   46 :اَساطيرُ االَولِينَ اكْتَتَبها

   84، 55، 50 :نَه علَي ما يرَي فَتُمارواَ
   32 :فْتِنااَ

   43 :ي خَلَقَذبّك الّ بِاسمِ ر اْ اِقْر
ا ال يقُومونَ إالّ كَما يقوم الـذي        الذين يأكلون الرب  

   124 : المسيتَخَبطَه الشّيطانُ مِن
ماوات و اهللاُ نُور120، 54 :األرض الس   

اد     إنّ الَّذي فَرَض علَيك القُرآن لَر      عـإلَي م ك اد: 
128   

   53 :اَنَّ إلَي ر بك المنْتَهي
و قُرآنَه هعمنا جلَي89، 46 :إنَّ ع   

   105 :إنّك بِالوادِ المقَدسِ طُوي
   101 :إنَّك لَعلَي خُلُقٍ عظيمٍ
لَي كُلِّ شَيء إنّ اهللاَ ع ٌ120 :قَدير   
   38 :إنَّه لَقَولُ رسولٍ كَريمٍ

   83 :إن هو إلّا ذكرٌ لِلعالَمِينَ
    50 :إنْ هو إلّا وحي يوحي

   41 :حي اَوحي إلَي عبدِهِ مااَو
   58 :لَم تَرَوها بِجنُود

   67 :بسم اهللا الرّحمن الرّحيم
   43 : رسوالًنَيي االُميبعث ف

   72 :تَنَزَّلُ المالئِكةُ والرُّوح فيها
   50، 27 :ثُم دنا فَتَدلَّي

  98 : تَوكَّلتهِي اهللاُ ال إله إلّا هو علَيحسبِ
   113 ،51 :يدنا فَتَدلَّ

   59، 38 :نٍي مكِالعرشِ يذُو قُوةٍ عِند ذِ
تَو50، 38 :يذُومِرَّةٍ فَاس   

   59 :نِيرآه بِاألُفُقِ المبِ
   53 :ي ربهِ الكُبرَاتِي مِن آيراَ

   77 :نَييرسولُ اهللاِ و خاتَم النَّبِ
فَلَاتَنْس نُقْرِئُك89، 46 :يس   

   50، 43، 38 :ي القُوديعلَّمه شَد
نْتَهةِ المرسِد 50 :يعِنْد   

    50 :عِنْدها جنَّةُ الماْوي
قُرآنَه فَاتَّبِع 126 :فَإذا قَرَأناه   

   60 :فَرَاَي مِن آياتِ ربِّهِ الكُبرَي
ؤمِنينَ             المـ و جِبرِيـلُ و صـالِح والهم وفَإنَّ اهللاَ ه

   64 :والمالئِكةُ بعد ذلِك ظهِيرٌ
   51، 50 :فَاَوحي إلَي عبدِهِ ما اَوحي

   109 : عمراً مِن قَبلِهِ أفَال تَعقِلُونَكُميفَقَد لَبِثْت فِ
   50 :فَكانَ قاب قَوسينِ اَواَدنَي
   53 :فَمازاغَ البصرُ و ماطَغَي

فَونَي لِلَّذِلٌي ونَيبِأكتُب الكِتاب دِي110 :هِمي   
   55 : اَو اَدنيقاب قَوسينِ

   85 :َقالوا ساحِرٌ اَو مجنُونٌ
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   130 :قُلْ لَنْ تَتَّبِعونا كَذلِكُم قالَ اهللاُ مِنْ قَبلُ
           لَـي قَلْبِـكع نَزَّلَه اً لِجِبرِيلَ فَإنَّهودنْ كانَ عقُلْ م

   57، 51 :بِإذنِ اهللاِ
ك بِـالحقِّ    قُلْ نَزَّلَه روح القُدسِ مِـن      بـر    ثَبِّـتلِي 

   57 :الّذِينَ آمنوا
   83، 56 :قَولُ رسولٍ كَريمٍ

سالشَّيطانُ مِنَ الم طَهتَخَبالَّذِي ي مقُو85 :كَما ي   
ـ  هِي إلَ لْحِدونَي يلِسانُ الّذِ  ذَا لِـسانٌ      ي اَعجمِ هـ و 

   111 :نٌي مبِيعرَبِ
هِ الكُبب اَي مِن آياتِ رر 50 :رَيلَقَد   

   34 :لِنُرِيه مِن آياتِنا
   53، 50 :ما زاغَ البصرُ و ما طَغَي
   83، 38 :ما صاحِبكُم بِمجنُونٍ

   50 :ما ضَلَّ صاحِبكُم و ما غَوي
   54، 50 :ما كَذَب الفُؤاد ما راَي

مغِي لَهنْب92 :ما ي   
   50 :ما ينْطِقُ عنِ الهوي

  قاً لِما بدصمنَي يهِيد    همِنَ الكِتابِ و م لَ مِنـاً يـ  ع  :هِي
106  

  38 :مطاعٍ ثَم أمِينٍ
ـ منْ كانَ عدواً لِلّهِ و مالئِكَتِهِ و رسلِهِ و جِبرِ           و  لَي

   112 :نَي فَإنَّ اهللاَ عدو لِلْكافِرِكالَيمِ
   113 :ميالمؤمِنُ غِرٌّ كَرِ

سنَ       اَحـ لَيكع صِ انَحنُ نَقُصبِمـا اَو   لقَـص   نـايح
   56 :إلَيك هذا القُرآنَ

   63 :نَفَخْنا فيهِ مِن روحِنا

نَزَلَ بِهِ الرُّوح األمِـينُ علَـي قَلبِـك لِتَكُـونَ مِـنَ             
   57 :المنْذَرِينَ

لَي قَلْبِكلُ عرِيجِب 52 :نَزَّلَه   
   56 : قَلبِك بِإذنِ اهللاِينَزَّلَه علَ

    دشْرِكِ و إنْ اَحمِنَ المـ    نَي  ي استَجارك فَاَجِْره حتَّ
يعماهللاِس 130 : كالم   

و اَ نّا مِنّا الصالِحونَ و مِنّا دونَ ذلِك كُنّـا طَرائِـقَ    
   83 :قِدداً

   110 :ظُنُّونَيو إنْ هم إلّا 
واَ نَّه كانَ رِجالٌ مِنَ اإلنْسِ يعوذُونَ بِرِجـالٍ مِـنَ           

   82 :زادوهم رهقاًالجِنِّ فَ
ـ  علَ كُونُـونَ ي كادوا   دعوهيو أنَّه لَما قام عبداهللاِ        هِي

   115 :لِبدا
دضالّاً فَه كدج98 :يو   

   85 :وجعلُوا بينَه و بينَ الجِنَّةِ نَسباً
قَــدــوقٌ مِــنْ كــانَ فَرِيمهــسي  اهللاِ ثُــم ونَ كــالمعم

رِّفُونَهح130 :ي   
ي  اُوتُوالكِتـاب واأل  ُم     نَيو قُل لِلَّذِ   تُم   نَيـلَم اَ اَسـ : 

110   
   76 :وال اَسأ لُكُم علَيهِ مِن اَجرٍ

   89، 70، 46 :وال تُحرِّ ك بِهِ لِسانَك لِتَعجلَ بِهِ
لِ اَنْ             لْ بِـالقُرآنِ مِـن قَبـجال تَعوـ  إلَ يقْـضَ ي  كي

حوي111 :ه   
   39، 38 :د رآه باألفُقِ المبِينِولَقَ

   61، 50 :ولَقَد رآه نَزْ لَةً اُخْرَي
 مأنَّه لَملَقَد نَعوإنَّما قُولُونَي يهلِّمشَرٌع112 : ب   
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    79 : اهللاِ تَبدِيالًولَنْ تَجِد لِسنَّة
ينا إليكحنَّ بِالَّذِي اَوبلَئِنْ شِئْنا لَنَذْه56 :و   

لْنا  وسإلّـا إذا          ما  اَر سولٍ و النَبِيمِنْ ر مِنْ قَبلِك 
  89 :تِهِلْقَي الشَّيطانُ في اُمنِي تَمنَّي اَ

ـ ي و مـا  طانُيو ما تَنَزَّلَت بِهِ الـشَّ     م و مـا   ينْبغِ لَهـ 
تَطِيسونَي127 :ع   

   83، 38 :و ما صاحِبكُم بِمجنُونٍ
   83، 38 :رجيمٍو ما هو بِقَولِ شَيطانٍ 

لَي الغَيبِ بِضَنِيع وما ه 60، 38 :نٍو  
م اُممِنْهوال ونَي ونَيلَمإلّا اَمانِع الكِتاب 110 :ي   

   50 :والنَّجمِ إذا هوي
بِاألفُقِ األع وه 51، 50 :لَيو   

   110 : رسوالً مِنْهمنَيِّي األمي بعثَ فيهوالّذِ
  62 :طٍا في قَومِ لُويجادِلُن

رِيونَياَنْ د لُوايداهللاِب 130 : كالم   
   84 :يوسوِس في صدورِ النّاسِ
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  هاي ويژه هژاواي  پاره
  

  22 :آركي تايپ
   119، 93، 91 ):پاتولوژي(شناسي  آسيب

، 88،  41،  13 ):شناسي  انسان(آنتروپولوژي  
95   

   53، 37 :آنتروپومرفيسم
   62، 61 ):انسان ريختي(فيسمي آنتروپومر
   63 :آنتولژي
   78 :شناسي اسطوره

   15 :اكليروس
   19 :اماميه
   آنتروپومرفيسمي←ريختي  انسان
   آنتروپولوژي←شناسي  انسان

   90 :ايدئولوژيكي
   123 :ايلوزيس

  شناسي  آسيب←پاتولوژي 
   30، 16 :شناسي پديده

   آنتروپومرفيسم←تجسيد 
   120، 73 :جِبورِيم

   97 :جنون صليب
   123، 88، 80، 75 :جين

   24 ):دودمان شناسي(جنيالژي 
   131، 82 :جنيوس. جِينيوس
   24 :ده فرمان

   18 :ديپلوماسي
   97 :رمانتيك
   124 :رنسانس

   26 : ايراني-سامي
   136، 68 :سنْهدرين

   72 ):جامعه شناسي(سوسيولژي 
   25 :آخر شام

   54 :صابئيان
   113 :صدوقيان

   120 :هور اهللاظ
   120 :عم

   115 ):عيد (عنْصرَه
  شناسي  پديده←فنومنولژي 
   103 :كتاب اهللا
   130، 103 :كالم اهللا

   111، 52، 45 :گنوستيسيسم
   116 :قدس
   116 :قدش

   121 :الكِتُوبِيم
   111، 45 :مارسِيون

   62 ):حكومت سلطنتي(مونارشي 
   27 ):ميرا(ميت 
   78 ،74، 73 :النَّبييم
   129، 123، 26 :نيروانا
   80 :هندو

    25 :هندواروپايي
   129 :يوگا

 



 منش پيامبر     142

  هاي ويژة التين اي واژه پاره
  

Annonciation: 115 
apathique: 128 
Archetype: 22 
Biolos: 21 
chroniques: 124  
Ecrits: 121 
ecriture: 22 
epilepsy: 85 
extase: 71, 119, 123 
extatique: 71, 73, 79  
fravashi: 108 
Genius: 82, 108 
gentiles: 44 
hallucination: 75  
Harmack: 111 
Ihaumaturge: 102 
inspiration: 105 
Jainism: 75 
Judaisme: 113 
Lacene: 25 
le sacre: 104 

L infini: 112  
Logia: 107 
Logos: 103 
mystere: 117 
oracles: 82, 89 
Paideia: 17 
Pantocrator: 60  
Phrenes: 117, 118 
Possedes: 119 
Possession: 89 
pythie: 75 
Revelation: 26  
sacre: 106 
sacrees: 23 
saints: 23 
sasseoir en majeste: 60 
sectes: 123 
us/saint: 105 
usurpateur: 74 
virtuoses: 105 
visionnaire: 58 
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