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 پيشگفتار

 »بكشپيغمبري را برايم  تصوير«

 »مانند شما هستم يكه من بشر ستين نيجز ابگو (اي محمد): «
 110آية  ،قرآن، سورة كهف

0Fميالدي. 632ژوئن  8مدينه، 

تابستاني تفتيدة فاق را به آتش كشيده است. گرماي اين روز آآفتاب سوزان نيمروزان  1
با آن را  كه دوستان نزديكش او ناميمحمد را مي سوزاند گوارا مي نمايد. ابوالقاسم،  عربستان در مقايسه با حرارتي كه جسم

مي  )شاصحابيارانش (وز بدينسو خانواده و ر د. از چنروي بستر افتيده است او را مي آزاردكه درد جانكاهي  باصدا مي زنند، 
. محمد ش در همه جا محسوس استناست و تَكه پيغمبر در آستانة مرگ است. فضاي سنگيني در مدينه حكمفرم دانند

ببينند هنوز  زنند تا سر ميزناني را كه  گذرد، اما نا آرامي اصحاب و نمي داند در اطرافش چه ميو زنداني بسترخود است 
اي كه از شكنج وضعيت  درك مي كند. احساس و افكارش جاي ديگرست و جز به لحظهبخوبي نفس مي كشد يا خير، 

  يابد فكر نمي كند. حتي توان ناليدن ندارد. خاموشانه از خدا مي خواهد كه او را نزد خود فرا خواند. كنوني رهايي

ش كه دوست نزديك زنپدر ابوبكر عايشه تنهاست.  همسرشبااينهمه، درين روز فضا بگونة عجيبي آرام است. محمد با 
ونح در صهاني به وي سر زد و سپس به منزلش در نپدر اول صبح  مرگش خواهد بودپس از وي محمد و نخستين جانشين 

پيغمبر در بيرون دروازة مسجدي نزديك و دومين جانشين آيندة  ياراننزديكي مدينه برگشت. عمر، صحابي ديگر از حلقة 
مي ر كمر دارد بو با دستي لرزان شمشيري را كه  داردمي گام بر پيغمبر است با ناراحتي اينسو و آنسو  خانةكه مشرف بر 

1Fانصار. جنباند

2Fسقيفةدر  اند ن عباده گرد آمدهبمدينه كه در گرد سعد ا 2

ند تا به دور از گرماي ا تجمع نموده يلة بني ساعدهبق 3
 چگونگي وضع بعد از محمد بپردازند.سنجش به  نامحرمانهاي  آفتاب و نگاه

كه  يرا ترك گفت. خبر مرگ او چون غرش رعد اين جهاندر حاليكه سر در دامن عايشه گذاشته بود در پايان آنروز پيغمبر 
سخنان پيامبر شتافتند  بسوي خانة ابوالقاسم ميبا سراسيمگي در حاليكه نه پيچيد. مسلمانان يدد در مررا مي د سينة آسمان

قيامت  دهي از فرا رسيدن هشدارگفت رسالت وي بخاطر  خطاب به نومسلمانان تازه ايمان آورده ميبخاطر مي آوردند كه را 
ديگران در حالي كه دهشت » خواهد بود؟ ما گواه قيامتگفت كه در روز  ميمگر او ن«با ناباوري فرياد مي زدند  برخي. است

 اي برپا همهمهدر بيرون دروازة حجرة پيغمبر » قيامت فرا رسيده است!« كردند نجوا ميشان النه كرده بود زير لب  در دلهاي
دند. با ديدن هياهوي جمعيت، عمر با ز مياينسو و آنسو پس را و با بيتابي يكديگر  ندردك يه ميند، گرد. همه فرياد مي زبود

ها! رسول خدا زنده است! خواهيد ديد كه پيغمبر خواهد آمد و دست و  هشداريد، بدبخت«د شيعربده ك يصداي رعد مانند

                                                           
هجري. بعدتر خواهيم ديد كه در مورد تاريخ دقيق مرگ  11است با روز سيزدهم ماه ربيع االول سال  برابردر تقويم مسلمانان اين تاريخ   1

 موجود است.پيغمبر ابهامات زيادي 
از مكه به  622باشندگان مدينه و عمدتاً متشكل از قبايل أوس و خزرج بودند كه هنگاميكه محمد در سال ») كمك دهندگان«انصار (يعني   2

 آنها پناه برد به وي امان دادند و از او پشتياني نمودند.
  توان تجمع كرد.به معني جايي پوشيده با شاخه هاي درختان كه در زير آن مي » سقيفه«  3
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مي داد و زمين را زير پاي  تكاندستان خود را  نانز و فريادا» پاي كساني را كه مي گويند او مرده است قطع خواهد كرد!
 شيوة ناگزير اقناع ديگران بود. لرزاند. نمايش قدرت براي عمر خود مي

پس اي زد و  بر پيشاني پيغمبر بوسه .در آن بودمحمد كه جنازه  شد اتاقي داخلو رسيد به مدينه شتاب  ابدرين هنگام ابوبكر 
با آرامش و خونسردي جمعيت را مورد خطاب قرار داد  ابوبكرتا خشم عمر را فرو نشاند.  يدو كوش بيرون شدبزودي از چندي 
كساني كه خدا را مي پرستند  ، ولي! كساني كه محمد را مي پرستند بدانند كه محمد مرده استگوش فرا دهيد«و گفت: 

َّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت  قرآن مي فرمايد خداوند در«وي ادامه داد » است و هرگز نمي ميرد!بدانند كه خدا زندة جاويدان  � ٌد ِ ّّ َ َُ َمَا� 
�َل ا�ْ  ْم قُت

َ
�ْن َا�َت أ فَإ

َ
ُُّسُل  أ � ار �ِ ْْل ََ  ْْ �ُ�مْ ا� ْ�َق�ب

َ
پيش از او هم پيامبرانى آمده و  .اى نيست  محمد جز فرستاده و - ؟َقلَُْْتْم َ�َ أ

براي همه شگفتي آور بود كه )» 144:عمران سورة آل( ؟گرديد ود برمىآيا اگر او بميرد يا كشته شود از عقيده خ .ندا هگذشت
خاموش شدند و در ه ابوبكر هم د! با اين بيانِوورد كه پيش از آن اين آية قرآن را شنيده بنمي آكس، حتي عمر، بخاطر  هيچ

كوت سنگيني روي مدينه . سندگرديدآهسته آهسته پراگنده ند و به درون خود خزيدهر يك  چه خواهد شداينكه اضطراب 
 و جز صداي دوامدار عوعو سگان كه از دور مي آمد صداي ديگري شنيده نمي شد. حكمفرما شد

كه روي آن روكشي انداخته شده را دو روز پس از مرگ پيمبر، جنازة او هنوز دفن نشده بود. از روز دوشنبه بدينسو جسد او 
بود كه خانوادة ابوالقاسم سرانجام فيصله كرد تا آمادگي تكفين و تدفين . شب روز چهارشنبه ندگذاشته بود بحال خودبود 

از اعضاي خانواده بشمول عباس  اي هد. دير هنگام آن شب، علي كه پسر عمو و داماد محمد بود يكجا با عدنرا بگيرميت 
3Fاسامه بن زيد مولي ،قثم، عقيل برادر عليفضل و  دو پسرش عموي پيغمبر و

شقران خدمتگار پيغمبر يز نو  محبوب محمد 4
را انجام داد و دفن جنازه در همان ميت كه جنازه در آن بود. بر اساس وصيت محمد، علي غسل و تكفين شدند وارد اتاقي 

 ها را در دل شب مي شنيد. ولي صداي كلنگ را نديدشب صورت گرفت. عايشه مي گفت كه وي دفن شوهر خود 

در هنگام دفن كجا بود؟ مگر پيغمبر در خانة او او اي صورت نگرفت؟  ا وي مشورهكه در مورد دفن شوهرش بچگونه بود 
جان نداده بود؟ ابوبكر و عمر دو خليفه (جانشين) آيندة پيغمبر كجا بودند؟ اصحاب پيغمبر همه گويي دود هوا شده بودند و 

4Fدر هنگام كندن قبر پيغمبر حتي ابوعبيده ابن جراح گوركن شناخته شدة مهاجرين

چرا  به گونة تعجب آوري ناپيدا بود. 5
كرد تا مردة  آوردند ارشاد مي محمد را در همان روزي كه جان داد بخاك نسپردند، آنگونه كه خود به كساني كه ايمان مي

ديث مسلمانان در مورد خالي سياه دو روزي كه جنازة فرستادة خدا احابدون معطلي دفن نمايند؟ هيچ مجموعة خود را 
اند و از كوچكترين جزئيات  نمي دهد. احاديث كه معموالً خيلي حرّاف تدوين شدهكمترين معلوماتي ذاشته شده بود متروك گ

شوند.  صحنة تاريخ در  روي اين نكته خاموش و فراموشكار ميناگهان زندگي پيغمبر و اصحابش مفصل روايت مي كنند 
ه تا چند لحظه قبل روي آن نقش بازي مي كردند تهي مي گردد. از بازيگران متعددي ك به يكبارگيطي بيشتر از دو روز 

 تراژيدي، آنكه تنها و بيكس در ميان صحنه مي ماند جسد بيجان مردي روي بستر است.   اي همانند نمايشنام

محمد كم كم ناگزير خود ادامه داد. جسد  پويةاز روز دوشنبه تا شب چهارشنبه زمانِ انسانها معلق ماند اما زمانِ طبيعت به 
بخوبي ايكه جنازه درآن بود  آغاز به تجزيه و تفسخ كرد. بوي خفيف گنديدگي كه در خانه پيچيده بود در هواي بستة حجره

                                                           
و بنده هم به معني آقا و سرور و بزرگ بكار رفته است و هم به مفهوم  كهمعناست  نيواجد چند ياست در زبان عرب يآن موال جمعكه  يمول  4

 تابع، و بيشتر بر بندگان آزاد شده اطالق مي شده است كه درينجا به همين مفهوم است. (برگرداننده)
 اني مي گفتند كه مانند محمد از مكه به مدينه پناه آورده بودند.به مسلمان» مهاجرين«  5
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! در زير روپوشي كه بر وي بودعطر و خوشبويي شيفتة شد. شگفتا روزگارا، مردي كه آنجا بيجان خفته بود چقدر  احساس مي
 يد. پوس اوتي عمومي پيرامونيانش، محمد آهسته آهسته ميكشيده بودند و در ميان بي تف

 نيتوان ا يگذاشت. چگونه م  يم شيرا به نما يو ترسناك حيوق يا محمد صحنه ةبحال خود گذاشته شد جسد دنيپوس
كالفه به مقام خالفت آنقدر  دنيرس يتالش برا ياسيس يتوطئه ها و ساخت و پاخت ها ايكرد؟ آ ريرا تعب غمبرياهانت به پ

 ياو نم ياش بود برا يكرامت انسان ةستيرا كه شا يحد اقل يدگيو رس ندبرده بود اديدفن سرور شانرا از  يكننده بود كه حت
 يزندگ يهفته ها نيكند با پژوهش در مورد آخر يكتاب كوشش م نيگونه موجودند كه ا نياز ياديز يكردند؟ پرسش ها

 شماريسواالت ب ستمد نظر ما كهيا يخيتار يمرگش به آنها جواب دهد. بازسازمحمد، احتضار و ساعات بالفاصله پس از 
از وفات  شياست. چرا نگذاشتند سه روز پ دهياز اسرار پوش يا محمد در پرده يزندگ انيكند چون پا يرا مطرح م يگريد

  دارد؟ در واقع، عامل مرگش چه بود؟ انيخود را ب ةنام تيوص

بعد بخاطر  يكه چند، دوستاني بحال خود گذاشته شده بوددوستانش  نيكتريكه از جانب نزد غمبريمتروك پ ةجناز ريتصو
 نيكشد. ا يمسلمان را به چالش م سندگانينو نيتر نيپاكد ،زدند يباالستحقاق او جا م نانيارتباط خود را جانش نيهم ازيامت

حد و  يمقابل عشق و احترام ب ةنقط ريتصو نيواقع ا آزارد. در يم رامسلمانان  يبار تا به امروز وجدان جمع بتيمص ريتصو
مقدس  يفرد ةكه نسل اول مسلمانان محمد را به مثاب ستين يخود دارند. شك غمبرياست كه امروز مسلمانان به پ يحصر

گفته  شيچنانكه اهللا در قرآن برا ست،يها ن انسان ريهمانند سا يجز انسان يزيداشت كه چ يپنداشتند. خودش اظهار م ينم
نَ� �ََ�ٌ ا�ثْلُُ�مْ  قُْل « :بود

َ
� � َّ �ّ� و  شيستا امروز». )011(سورة كهف: هستم مثل شما ي!) بگو: من فقط بشرامبريپ ي(ا - ِ

 اتياز شطح يا او را در هاله تيرسانده است كه شخص ييدايمسلمانان را تا به آن حد جذبه و ش غمبرشانيدر برابر پ شياين
را او  يياند در واقع به گونه  دهيچيخود را در آن پ غمبريكه مسلمانان امروز پ يميو تكر سيتقد ةند. لفافا دهيپوشان زيجنون آم

  .است ختهسامبدل سنگواره به 

مبدل  يا  يها به چنان موجود انتزاع ياريبس يهزار و چهار صد سال محمد برا ي. در طميدور يليخ غمبريامروز از عصر پ ما
محمد مسلمانان را  يكاتورهاياست كه اگر كار ليدل ني. به همستينشان دادن او ن يارايرا  يتمثال چگونهيه است كه هشد

5Fد،يو مرگبارشان گرد زيالعمل جنون آم باعث عكس هساخت ك مارگونهيب يدچار آنچنان ناراحت

عكس العمل بخاطر  نيا 6
 يضعف اسالم پنداشته م ةآنچه نقط يانگشت رو زيآم طنتيش ريتصاو نينبود بلكه بخاطر آن بود كه ا غمبرياستهزأ به پ

 ياسالم يزيگر تجسم ميبر يو تجسم كه ما بسر م ريدر عصر تصو 6F7.غمبريتمثال پ ةاجتناب مطلق از ارائ يعنيشود گذاشت، 
با عصر و زمانست  يو ناسازگار سمياناكرون يرسوا ةبلكه نشان ستين ينيد ةمهجور و كهنه شد يجزم ةحكم ساد كي گريد

   د.دا زيچنان غم انگ يانيمحمد به آن تبارز و ب يكاتورهايمسلمانان در برابر كار زيكه بازتاب خشونت آم

                                                           
كه باعث   2005سپتامبر سال  30بروز » يوالندس پوستن«اشاره است به واقعة معروف چاپ كاريكاتورهاي محمد در روزنامة دنماركي   6

  تن كشته شدند. (برگرداننده) 200 اعتراضات گسترده و خشونت آميز مسلمانان در سراسر جهان شد و در نتيجة آن در حدود
شود، مسئلة تصويرپردازي پيغمبر (و همه انسان ها بصورت عام) همواره موضوع قدغن و  قابل يادآوريست كه برخالف آنچه به ما گفته مي  7

ية عثماني شاهد اين هاي فارسي و ترك هاي بيشمار ميناتوري محمد در دست نويس تحريم سختگيرانه در اسالم نبوده است، چنانكه نقش
چون و چراي ديني مبدل  مدعاست. اين تحريم تصويرپردازي در طي قرون متمادي متبلور شد تا آنكه در نزد مسلمانان سني به حكم جزمي بي

   كنند. گشت. برخالف، اهل تشيع اين تحريم را ندارند و تا به امروز از پيغمبر صورتگري مي
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نسبت » فاسد شده يبا مغزها« ريولت ةرا به چند فرد به گفت غمبرياهانت به پ يستان خواهد بود عمل مرگبار ظاهراً انتقام اشتباه
تطابق شناور  خيكوه  انيبخش نما نانيمنفرد هستند. ا ميپندار يآنچه ما مكمتر از  يليخ» منفرد يگرگ ها« ني. چنميده

باور دارند  مانهيوكم صم شيكه ب يمسلمانانهمان باشند. در واقع  يخاموش جرم م ياو شرك ينيد يخواه تيو رعا خواهي
دانند، چه رسد به  يم زيا و ناجارا نارو غمبريپ پردازي از ريو تصوزي پرداتمثال  يداد حت ديكه پاسخ قلم را با تفنگ نبا

 كيپرچم همان  يافراط نيمتعصب زيخونر مانند اسالمِ »رو انهيم«مسلمانان به اصطالح  او. در واقع اسالمِ كاتوريكار دنيكش
7Fافرازد. يرا م غمبريپ يپرداز ريو تصو ليمنع تمث يعني) يتابو (حرام شمار

و چه  انيهمه مسلمانان، چه خشونت گرا 8
پاسخ  يو يو ملكوت واال ةچهر ريمحمد را مثالً با نشر تصاو يكاتورهايكه كار ننديب يخود را ناتوان از آن م ان،يگرا متيمال
8Fدهد. ياجازه را نم نيشان به آنها ا نيتوانند چون د يكار را نم ني. آنها انديگو

با تجسم و  يرابطه و مناسبت نيچن 9
و  مند بيشك يخيتار يشانست. تنها بازساز يخيتار ةبغرنج مسلمانان با حافظرابطه و مناسبت  قتريعم ةعالم يرپردازيتصو

در » مسلمان بد«را از » مسلمان خوب« پرستانه تيثنو ةكه بگون ،را »ادگرايبن«و » رو انهيم« يرستگ گذر از دو يتجسم
متقابالً  »يافراط ايبد  مسلمان«و » معتدل ايمسلمان خوب «دو اردوگاه  نيسازد، ممكن خواهد ساخت. ا يذهن جدا م

 نيمشكل مسلمانان ا ايكنند. آ يم يرا خنث گريكديسازند و همواره در سرانجام  ياسالم متهم م فيرا به تحر گريكدي
 دهيمبدل گرد ديقابل د يمايو بدون س خيتار ةطياز ح رونيب ،يفرابشر يموجود ه،يبدون سا يبه فرد غمبرشانيكه پ ستين

   باشد؟ زي) ني(احساس كي) بلكه استتياتي(اله كيصالح اسالم نه تنها تئولوژشود اگر ا ياست؟ چه م

 يشكل انسان يانحناها بود وگوشت و استخوان ساخته شده كه از را بكشد  يانسان ريآنست تا تصو يدر پ قاًيكتاب دق نيا
 تا به آنستاسالم بهتر  غمبريپ يانسان ةچهر ميترس ي. برادينما مياو) را ترس انياطراف يشكل انسان رياسالم (و به ناگز غمبريپ

هاي  و نارسايي يريپذ بيآس مارشيجسم ب قفسِ يدر تنگنا يمردلحظاتي كه در آن ، خيره شويماو  يلحظات زندگ نيآخر
زوال سلطه در  :ميابي يرا م حكمران مقتدر كيمحمد همه مظاهر هبوط  يزندگ انيما در داستان پا .درك يخود را ورانداز م

9Fها يزانسيدربرابر ب يشكست نظام يرداف

و  ياسيس وردر ام  و خانواده انياز حد اطراف شيسؤقصد، مداخالت ب يها ، توطئه10
گردباد  ني. در مركز افتر يمرگ م يبسو يكه و يدر لحظات شكرانيارث بردن قدرت و ثروت ب يآنها برا يها يريدرگ

به ما را  سرگذشت نيا است. سرانجامِ ستادهياصحابش ا توفندة يها يبكه در برابر جاه طل ستييحرص و آز، محمد مرد تنها
 .ها انسان يها يحرص و آز و جاه طلب ياست برا ياكثراً روپوش نيكه داند رس يم دانهيثابت و جاو قتيحق نيا

                                                           
تصميم گرفت  2006) در سال Belin éditeurادارة نشرات بِلَن ( لمانان نيز سرايت كرده است. بگونة مثالاي به غيرمس اين تحريم بگونه  8

ين در يك كتاب درسي جغرافياي تاريخي چهرة پيامبر اسالم را كه از يك ميناتور فارسي سدة شانزدهم گرفته شده بود مغشوش و مه آلود سازد. ا
البيروني كه در بخش عربي مجموعة نسخ خطي شرقي در » آثار الباقيه«حت ترسيم شده بود از كتاب ميناتور كه در آن چهرة محمد به وضا

 شد اقتباس گرديده بود.  پاريس نگهداري مي
Al-Bîrûnî, al-Athâr al-bâqiya, Paris, BNF, Manuscrits orienteaux, Arabe 1489, fol. 5v.  

ساخته شد و زندگي محمد را نشان مي داد با آنكه مصطفي العقاد كارگردان سوريايي فلم  1976) كه در سال The Message(» پيام«فلم   9
اول قدغن تمثيل پيغمبر را به تمام معني مراعات نموده بود توسط جامعة االزهر مصر ممنوع قرار داده شد. االزهر همچنين در ابالغية تاريخي 

كه زندگي پيغمبر اسالم را به تصوير كشيده بود صادر » محمد رسول اهللا«يدي كارگردان فلم فتوايي عليه سينماگر ايراني مجيد مج  2015فوريه 
        روي پرده آمد. 2015نمود. اين فلم در فوريه 

 يو) بود و در پهلي(استانبول امروز هيآن در قسطنطن تختياست كه پا يروم شرق يامپراتور اي وميزانتيب يروهاين »ها يزانسيب«منظور از   10
 . (برگرداننده)كردند يم ادي» روم«ها از آن بنام  داد. عرب يم لياز دو ابرقدرت جهان آن روز را تشك يكيفارس 
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خصوص ابوبكر و ب ،زدند ياو پرسه م نيكه ملتهبانه در گرد بالمحتضر  غمبرياصحاب پ نيكترينزد يريموضعگ ليتحلو اما، 
ها و  د. عاليم مخبرة نفاقانداز بر شرايط نابسامان قدرت سياسي نظام اسالمي روشني مي او بودند، ينيجانش اييعمر كه جو

جان كندن محمد ديده ها بدينسو مسلمانان را بجان هم انداخته است حتي در همان هنگام  ايكه از سده هاي برادركشي جنگ
 شدند. مي

هاي ديني بيرون آورده به عرصة تاريخ  اسطوره آوارا بازسازي آخرين روزهاي زندگي محمد بتوانيم او را از زير بما اميدواريم 
10Fو به گفتة ژاك بِرك

 اين كار از آنرو الزمست كه چنانكه ارنست رنان .برگردانيم» به عصر و زمان اين جهاني«خاورشناس  11
11Fواقع يك شخصيت تاريخي بوددر  گفت، محمد مي نگار فرانسوي فيلسوف و تاريخ

به ياد بياوريم كه وي همزمان با  .12
هاي تاريخي اسالم  ها و پاپ بونيفاس پنجم مي زيسته است. ريشه هراكليوس امپراتور بيزانس، داگوبرِ اول پادشاه فرانك

طي قرون متمادي  گرايي و دگماتيسم است. چنان مي نمايد كه در درحال فرورفتن و ناپديد شدن در ريگ روان جزمگويي 
اين استدالل و منطق نگارد  و چنان كه مورخ اسالم ژاكلين شابي ميساخته است » نماي مطلق«اسالم خود را اسير يك 

جز در آيينة خودزيبانماي روايات خود هيچ ديد نمي پذيرند مسلمانان كه  12F13.زبان مشترك ندارد ماو زمان با عصر دين امروز 
موهوم بدين باورند كه مي توانند تاريخ و حتي آينده خود را در خطا ناپذيري و جاويدانگي باشند ديگري در مورد خود داشته 

فشرده و خالصه سازند. از آنجاييكه اسالم نمي تواند خود را تابع حكم زمان سازد با قدم هاي استوار بسوي خروج از عرصة 
در واقع اگر  ر آوان زايش اين دين جديد آغاز گرديد.دچهارده سده پيش پويه بسوي آن تاريخ پيش مي رود، خروجي كه 

كاوش پيرامون حوادث مقارن پايان زندگي محمد براي ما گيرا و دلچسپ است بخاطريست كه با آن حوادث اسالم ما را در 
و در واقع ود قرار داد، چون محمد براي مردمان روزگار خود پايان زمان دنيوي را اعالم داشته ب» پايان تاريخ«برابر مفهوم 
 شان پيك و منادي قيامت بود. مرگ او براي

را ين دين اايرا كه امروز  هاي بيماري و ريشه گذاشتزمون آاسالم را در بوتة  كه بقايمرگ محمد قيامت صغرايي بود 
برخي مسلماناني گذاشته شد كه با جنون امروزي بدينگونه، با مرگ محمد اساس ذهنيت  متبلور ساخت. آزارد مي

13Fمليناريستي

و اشتياق برآمدن از عرصة تاريخ مي خواهند جهان را به كابوس قيامت تحميلي خودشان بكشانند. اين دجاالن  14
ايكه در هيچ كتابي براي آن نامي نمي  با تاب نياوري، خشم ويرانگر و سفاكيو   اند كه گويي از عصر و زمان ديگري آمده

                                                           
11  Jacques Berque 

12  Ernest Renan, « Mahomet, les origines de l’islamisme », Revue des Deux Mondes. Nouvelle 
Période, t. 12, 1851, p. 1069. 

 )1065اند. (صفحة  ر فوق خود اظهار مي دارد كه كه اسالم از بطن تاريخ زاييده شده و ريشه هاي آن در گل تاريخ فرو رفتهرنان در اث
13 Jacqueline Chabbi, « Histoire et tradition sacrée. La biographie impossible de Mahomet », 
Arabica, 43, 1996, p. 196. 

حاوي يك «به معني  millenariusترجمه مي شود از واژة التيني » هزاره باوري«يا » اي هزاره«) كه millénariste» (مليناريستي«  14
گرفته شده و باور به يك دگرگوني بنيادي در جامعه در پايان هر هزار سال را مي رساند، ولي امروز به گروه يا جنبش ديني، اجتماعي يا » هزار

هستند. مثال اين » پس از آن همه چيز تغيير خواهد كرد«د به آمدن يك دگرديسي جذري در جامعه كه اي اطالق مي گردد كه باورمن سياسي
(تجديد كنندة هزارة دوم) كه به شيخ احمد سرهندي داده شد (يا خود اختيار كرد) » مجدد الف ثاني«باور در تفكر اسالمي را مي توان در لقب 

 تخلص مي كنند. (برگرداننده)   » مجددي«نسب مي رسانند و از همين رو » مجدد الف ثاني«مين سراغ نمود. خانوادة مجددي افغانستان به ه
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اسكاتولوژي (علم  آنانه سبعگويي وار نبوده بلكه  تجسم يك تعصب ديوانه ها را بجوش مي آورند تنها توان يافت دل
  .گذارند ميبه منصة اجرا و نمايش  برآن نهاده شده استكه اساس باورهاي اسالمي ايرا  اآلخرت) تخيلي اصلي

 است )سني و چه شيعهچه ( ديثاحاهاي  ايكه درين اثر به آن مبادرت شده سراسر مبتني بر قرآن و مجموعه بازسازي تاريخي
14Fد.نباش كه حاوي انبوه بزرگي از روايات و معلومات در مورد احتضار پيغمبر و مرگ او مي

هاي  اساس كار ما بر مقابلة روايت 15
 صورت گرفتهتفاسيري كه از قرآن  ،هاي پيغمبر ترين سيره تلف احاديث، قديمخهاي م مختلفي گذاشته شده كه در  مجموعه

هاي گستردة احاديث پيغمبر  قابل يادآوريست كه مجموعهاند.  آمده  ه به اصحاب پيغمبر اختصاص داده شدهو آثار بيشماري ك
15Fدهند به رشتة تحرير كشيده شدند. اضافه از يك قرن پس از حوادثي كه شرح مي

گذشته از تأخير زماني، احاديث مختلف  16
هاي متفاوت در چندين روايت پراگنده از منابع مختلف  گونه ها داراي اين مشخصة ويژه است كه يك حادثة واحد به  مسلمان
روايات را با وجود متفاوت و حتي متناقض بودن همه   اين» هاي مختلفصدا«يده كوشمؤلف است. در كتاب حاضر   قيد شده

ل شده كه شوهرش از آنها، كنار هم گذارد. بارزترين مثال درين زمينه روايات مختلف از عايشه است كه بار بار از وي نقل قو
 تدوينخورانده شدن زهر درگذشته است و در جاهاي ديگري نقل شده كه از سينه بغل مرده است. آنچه درينجا هدف است 

اشكال روايتي و حكايتي محدثين در مورد همان آوردن به تعقيب آن  وه شرح يكپارچيك هاي مختلف معما به شكل  پارچه
 . استماجر

گري و اخالص  نامه نگاري پيغمبر اسالم، با آميزة قوي توجيه ها، بخصوص زيست شته نگاري مسلمانناگفته پيداست كه گذ
برخي حقايق  سيماياند. با اين هم (و اين پارادوكس بزرگيست) از چنين گذشته نگاري  اعتقاد ديني به نگارش در آمده

اگوار در مورد اهل بيت و اصحاب پيغمبر در رواياتي حفظ بينيم كه حقايق ن ايكه با شگفتي مي ، بگونهگردد تاريخي نمودار مي
گرانة احاديث  در واقع، مشخصة توجيه. ه استاند كه هدف آنها ارائة تصويري آرماني و حتي مقدس از صدر اسالم بود گرديده

شيعه (كه در حاشيه و  اين مشخصه تنها نتيجة ادبيات تاريخي شكنانه نيست. ها نافي يك بعد عميقاً خرابكارانه و بت مسلمان
16Fدر تقابل با روايات رسمي تدوين گرديدند) نيست

نگاري  توان دريافت كه گذشته بارها مي متن احاديث اهل تسنن ازبلكه  17
ساخته نشده است. موضعگيري دو صحابي نزديك پيغمبر، ابوبكر و عمر، در » معقم«نماي آنها بكلي پاكسازي و  مقدس

سازد. بديهي است كه  دار مي خستين ساعات پس از مرگ وي خاطرة دو خليفة اول را خدشههنگام احتضار محمد و در ن

                                                           
يابند. عبدالسالم محمد الشدادي (مورخ  شوند معموالً با روايات و حكايات مرگ او پايان مي ياد مي» سيره«هاي پيغمبر كه بنام  نامه زيست  15

به اندازة مرگ عيساي مسيح بر سر صليب جانكاه و شورانگيز نيست ولي گ پيغمبر اسالم مر روايت«مراكشي) درين مورد اظهار مي دارد 
     »  اند. اي تعريف شده اش بگونة واقعبينانه باشد. آغاز تبارز دردهايي كه باعث مرگ او گرديد و سير پيشرفت بيماري تر مي طوالني تر و مشرح

 (Les Arabes et l’appropriation de l’histoire. Émergence et premiers développements de 
l’historiographie 
musulmane jusqu’au IIe/VIIIe siècle, Arles, Sindbad-Actes Sud, 2004, p. 192).  

كه اين  در مورد مرگ پيغمبر نوشت ولي با دريغ» كتاب وفات النبي«اي زير نام  م) رساله 823-747هجري /  207 -130(مورخ مسلمان  يواقد
 اثر ناپديد گرديده است.

 گفتار آخر اين كتاب ديده شود. پي  16
مشروع و برحق پيمبر است. از نگاه آنان، سه خليفة نخستين كه جانشين پيغمبر گرديدند  بياد بياوريم كه براي اهل تشيع علي يگانه جانشين  17

خليفه به قدرت رسيد اما حكمروايي او با جنگ داخلي (كه در تاريخ اسالم  (ابوبكر، عمر و عثمان) غاصبين بودند. علي سر انجام بحيث چهارمين
 گرديد. 661ياد مي شود) خاتمه يافت و منجر به قتل وي در سال » فتنة كبير«بنام 
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، كه اين اند  گيرد مورد دستكاري قرار نگرفته پوشي صورت مي برخي جزئيات (بعضاً ننگين) كه امروز خاموشانه از آنها چشم
 خود گواه بر درجة بلند صحت و سنديت آنهاست. 

همگرايي شگفتي آوري كه ميان منابع معموالً متضاد سني و شيعه درين موارد وجود دارد مسجل اعتبار چنين معلومات با 
آنگونه  توان خود را نزديك به هستة يك واقعيت تاريخي احساس كرد.  گردد. دقيقاً در همين نقاط تقارب است كه مي مي
 ةكمتر شناخته شد يها گانيبا« ةمطالعدارد،  بيان مي يرمعزيام يمحمدعل عيتش اتيو متخصص اله يرانيشناس ا اسالمكه 
 يها يبرخاسته از سرخوردگ يصرفاً نشخوارها عياهل تش يادعاها«از آن جهت ارزشمند است كه  »عهيش ونيسياپوز

17F.»ستيشكست ن

ايم تا درين كتاب روايات سني و شيعه در مورد واپسين روزهاي  از همين جاست كه همت را بر آن نهاده 18
   را در برابر هم قرار دهيم. زندگي محمد

اين منابع مختلف و بعضاً متضاد و خط توالي ايست  سابقة بيدرين اثر حاضر نو است برابر گذاري كوتاه سخن اينكه آنچه 
18Fاند. كه حوادث روي آنها قرار داده شده

دهد وقايع آخرين روزهاي  ايكه صورت گرفته است اجازه مي ترتيب و تنظيم زماني 19
دهند برون كشيده شده و اهميت خاص  ايكه احاديث ارائه مي غمبر اسالم از ميان تودة سردرگم معلومات پراگندهزندگي پي

زبان  ،جديد و با نظمي مستدل بر روي محور زمان گذاشته مي شوند يبدين گونه، وقتي حقايق بطرز آنها درك گردد.
 گردند. يابند و خود ترجمان خود مي مي

تواند به تقريب و تخمين به  و صرفاً مي» مربع ساختن دائره«ه اين كتاب يك تالش آرمانيست براي ما بر اين آگاهيم ك
كه با هر گام پژوهشگر خود را  ، حقيقتيصحت نزديك باشد. هرگونه تالش و پژوهش علمي پويه بسوي افق حقيقت است

 سازد.  دورتر مي

بيني بعدي  داني كه دنبال اعشارية غيرقابل پيش تر از كار رياضي حانهحاصلتر و مذبو بي نگار سخن اينكه كار گذشته سرانجامِ
، وردآ چيزي بدست نميشكل  جزولي  استدود، يا تالش فزيكداني كه در پي گيرآوردن ماده سرگردان  ) ميπقيمت پاي (

 چيزي بدست نمي آورد.قالب نامتناهي و هميشه گستر حقيقت تاريخي مؤرخ جز شكل تاريخ يعني  باشد. مانند آنها، نمي

 

  

                                                           
18 Mohammad-Ali Amir-Moezzi, Le Coran silencieux et le Coran parlant. Sources scripturaires de 
l’islam entre histoire et ferveur, Paris, CNRS, 2011, p. 21-23. 

پردازند. ستفان شوميكر به اين  اند كه مستقيماً به مسئلة مرگ پيغمبر اسالم مي دو اثر مهم اخيراً در اياالت متحدة امريكا به نشر رسيده  19
 گذار اسالم گردد.پردازد بدون اينكه وارد جزئيات چگونگي مرگ بنياد موضوع از ديدگاه تاريخي و سياسي مي

(Stephen J. Shoemaker, The Death of a Prophet. The End of Muhammad’s Life and the 
Beginning of Islam, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2012) 

ردازد و بخصوص بر چگونگي دفن محمد و دخترش پ ها از ديد آنتروپولوژيك (انسان شناختي) مي ليور هلوي به رسم تشييع جنازه ميان مسلمان
 كند. فاطمه دقت مي

(Leor Halevi, Muhammad’s Grave. Death Rites and the Making of Islamic Society, New York, 
Columbia University Press) 


