
 

 

 

 

 
 كتاب قیّم یپژوهشیعلم ۀفصلنامدو 

 سیزدهم ۀ(، شمار1394) پنجمسال  

 

 

 

 1شیرین رجب زاده

 2بی سادات رضی بهابادیبی

 

 چکیده
 شناخت هایشاخصه از یکی آن، از دادن خبر و است الهی ادیان مشترک هایآموزه از غیب مسألۀ

 نۀزمی اساسی، موضوعات در ابراهیمی ادیان مقایسۀ كه آنجا از. است خداوند سوی از شده ارسال پیامبران

 انواع كوشد،می راستا این در پژوهش این آورد،می فراهم را ادیان این بیشتر هرچه نزدیکی و وحدت

 سندیدهپ كلّیِ نوع دو به غیب از دادن خبر مقدّس، كتاب دو این در. بکاود را عتیق عهد و قرآن در گوییغیب

 عهد در( ְנבּוָאה) «نووئا» نام با ـ نبوّت كتاب، دو هر در. تقسیم شده است( ممنوع) نکوهیده و( ممدوح)

یم دست غیب به وحی راه از الهی نبیّ  غیب، از دادن خبر نوع این در كه است ممدوح گوییغیب ـ عتیق

. یستن عتیق عهد و قرآن تأیید مورد جادوست، و سحر كهانت، بر مشتمل كه ممنوع گوییغیب در امّا. یابد

 شورتم بت، چون ناپسندی ابزارهای از استفاده با كه جادوگری قرآن، و عتیق عهد از برآمده دینی فرهنگ در

 قامم عتیق عهد در كاهن حال، این با. است نکوهیده شود، خبر با غیبی امور از... و حیوانات اندام مردگان، با

 بگوغی كه است عتیق عهد خاصّ آموزۀ عادّی، امور در گوییغیب. است نگشته تأیید قرآن در امّا دارد واالیی

 . گرددمی مطّلع غیب از... و آب پیکان، قرعه، خواب، چون ابزاری از گیریبهره با

  گویی(، نبوّت، سحر، كهانت. )غیب: قرآن، عهد عتیق، خبر دادن از غیب واژگان كلیدی
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 طرح مسأله -1

ز داری اهای قرآن و تورات مؤمنان باید به غیب ایمان داشته باشند و اساساً دینمطابق آموزه

ای است که خدا، قیامت، بهشت، دوزخ، شود. غیب مفهوم گستردهراه اخبار غیبی میّسر می

 دستیابی به اخبار غیبی و ارتباط با عالم غیب گیرد.فرشتگان، اخبار گذشتگان و... را دربرمی

طلبد و مقدور همگان نیست. اخبار غیبی پیونددهندة عالم شهود و غیب های ویژه میقابلیت

های شناخت انبیاء الهی است. وجود انبیاء و دینداران در است و خبر دادن از غیب از شاخصه

ند ابیای الهی به اذن خدا از عالم غیب خبر آوردهپهنة تاریخ دلیل بر امکان ارتباط با غیب است. ان

های اند. سؤال این است که خبر دادن از غیب از چه راهها را از این امور باخبر ساختهو انسان

 باشد؟ آیا همة اینپذیر میمیّسر است؟ آیا خبر دادن از غیب تنها از طریق وحی و نبوّت امکان

عتیق چگونه  قرآن و عهد ةنواع خبر دادن از غیب در مقارنها مورد پسند پروردگار است؟ اراه

گویی در قرآن و عهد عتیق چیست؟ پژوهش حاضر به است؟ وجوه اشتراک و افتراق انواع غیب

 پردازد.س اسالم و یهود، قرآن و عهد عتیق میبررسی تطبیقی این امور در کتب مقدّ

پژوهش تطبیقی در حوزه قرآن و عهد های دستیابی به غیب گفتنی است در مورد موضوع راه

عتیق انجام نشده است، گرچه در مورد انواع خبردادن یعنی سحر، کهانت و نبّوت در قرآن 

همچنین پژوهشی به زبان فارسی پیرامون خبر دادن از غیب  1هایی صورت گرفته است.پژوهش

چون الیاده و جودایکا به هر  هاییالمعارفةدر عهد عتیق یافت نشد. امّا در زبان انگلیسی در دائر

گویی تقسیم غیب .2یك از موضوعات سحر، کهانت و نبوّت به شکل مستقل اشاراتی رفته است

تار های این نوشو تعیین مصادیق این مقوله با رویکردی تطبیقی، از نوآوری به ممدوح و مذموم

                                                           

-333، صص1، ج1372اند )ر.ک. طربسي، بقره به حبث سحر و کهانت پرداخته هسور 102 ه. برخي از مفسران ذيل آي1

(. در مقاالت زير نيز به 245-233صص ،1، ج1411/ طباطبايي،  628-617صص، 3، ج1420/ فخررازي، 342

جستاري »/ امساعيل نساجي، 1ش، 1387بينات، هبار، «سحر در قر آن»اين موضوع پرداخته شده است: سعيد مريي، 

، فلسفه، «و علمسحر از ديدگاه قرآن » / حمّمدعلي رضايي،10، ش1382، فلسفه، کالم و عرفان، «در علم سحر و جادو

بررسي تطبيقي مسائل وحي و نبوت از ديدگاه قرآن و »تطبيقي با عنوان  نيز اثری. 13ش، 1389کالم و عرفان، 

 حممود راميار صورت گرفته است.  توّسطت اسرائيلي و مسيحي، ، از پرچم اعظم و خبشي از نبوّ «عهدين

 توان اشاره کرد:. به عنوان منونه به اين موارد مي2
Waldman, Marilyn Robinson, “Nubuwah” In The Encyclopedia of Religion, 

Eliade(ed.), vol. 11, pp. 1-7; Paul, Shalom m. & Sperling, S. David, “ Prophets & 

Prophecy” In Encyclopaedia Judaica, Skolnik(ed.), vol. 16, p. 567; Ahituv , Shmuel, 

“Divination” In Encyclopaedia Judaica, Fred, Skolnik(ed.), vol. 5, pp. 704-708.  
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ود شتطبیقی ارائه می است. در این پژوهش انواع خبرهای غیبی در قرآن و عهد عتیق به صورت

و در ذیل هر بحث به ویژه در بخش عهد عتیق به تناسب موضوع ابزارهای مورد نیاز در 

 گردد. گویی مطرح میغیب

 مفهوم شناسی -2

 در ابتدا الزم است مفاهیم واژگانی چون غیب و خبر مورد بررسی قرار گیرد. 

 خبر  -2-1

جمع این واژه، اخبار و جمع الجمع آن اخابیر است اند. خبر )خ ب ر( را معادل نبأ دانسته

(. 2٨1، ص1429/ جوهری، 3۶4، ص7، ج13٨2/ ازهری، 4۵7، ص1، ج1414)خلیل بن احمد، 

اصل اوّل خُبر است که بر علم و شناخت »داند: ابن فارس مادّة خبر را مشتمل بر دو اصل می

، 1422)ابن فارس، « کندت میداللت دارد و اصل دوّم یعنی خبراء بر سستی و نرمی دالل

(. خُبر مصدر و به معنای علم، شناخت و آگاهی از امور است و به فرد در مورد آنچه 321ص

، 141۶/ راغب اصفهانی، 3۶4، ص7، ج13٨2دهد )ازهری، قصد شناخت آن را دارد آگاهی می

ن آن توااست که می« مرکب تامی»( در اصطالح خَبر 229، ص1، ج1419/ زمخشری، 273ص

(. در قرآن کریم واژة خبر و مشتقات 7۵، ص1، ج13٨1را به صدق یا کذب متّصف نمود )مظّفر، 

(؛ از جمله، دو بار در بیان گزارش 227ـ22۶، صص1٨42بار به کار رفته است )عبدالباقی،  ۵0آن 

تآتيُكْم نارًا َس ْهِلِه ِإنِّي آَنْستُ أِلِإْذ قاَل ُموسي ﴿بازگشت موسی )ع( از مدین به مصر آمده است: 

جمع خبر سه بار تکرار شده است: یك بار « اخبار»( و 29/ 2٨قصص:  ؛7/ 27)نمل:  ﴾ِمْنها ِبَخَبٍر

( و دوبار در مورد آزمودن منافقان )محمد: 4/ 99در مورد حکایت زمین از خبرهایش )زلزله: 

( که در دو آیة اخیر، اخبار به معنای احوال است 94/ 9( و حکایت از اخبارشان )توبه: 31/ 47

 . (272، ص141۶)راغب اصفهانی، 

غالب  نبأ ـ معادل واژة خبرـ خبری است که دارای فایدة بزرگی است و از آن علم یا ظنّ

شود، مگر متضمّن اوصاف فوق الذّکر باشد و اگر شود. به خبر در اصل نباء گفته نمیحاصل می

اش به خبری نباء اطالق گردد، کذب در آن راه ندارد مانند خبر خداوند متعال و رسول گرامی

بار در قرآن کریم به کار رفته است که در ساختار  41(. این واژه 7٨٨، ص141۶ب اصفهانی، )راغ

بار کاربرد داشته است. بیشترین کاربرد  12« انباء»بار، و در ساختار جمعی آن یعنی  17مفرد 

واژه، مربوط به اخبار انبیاء و امم گذشته است، به عنوان مثال اخبار مربوط به هابیل و قابیل 
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( ۶9/ 2۶( و ابراهیم )شعراء: 70/ 9توبه:  ؛9/ 14(، قوم نوح، عاد و ثمود )ابراهیم: 27/ ۵)مائده: 

 (. ۶٨۶، ص1٨42)عبدالباقی، 

ר« )دیبِر»های خبر عبارت است: در عهد عتیق و زبان عبری معادل בֵּ בּור« )دیبُور»( یا דִּ ه ( بדִּ

( ַהְכָרָזה« )َهخرازا»(، הֹוָדָעה« )هوداعا»، (72ـ71، صص13۶0معنای سخن، گفتار و کالم )حییم، 

« بیسِر»(، ۵20و 190، 93، صص13۶0( به معنای آگاه کردن، باخبر کردن، )حییم، ֶרֶמז« )رِمِز»یا 

ר) שֵּ יז« )هیخریز»( یا בִּ ְכרִּ יָרה« )اَمیرا»( یا ָאַמר« )آمَر( »הִּ  اطّالع( به معنای اعالم کردن و ֲאמִּ

خبر در عهد عتیق به معنای آگاهی، شناخت و  روایناز (.93و ۵3، 20، صص13۶0دادن )حییم، 

 است.  اطّالع

 غیب -2-2

غیب، مصدری است که ریشة اصلی آن )غ ی ب( است و به هر آنچه از انسان، غایب و 

( و بر 209، ص3، ج134۵/ ابن درید، 13۶3، ص2، ج1414پوشیده باشد )خلیل بن احمد، 

، 142۶/ ابن منظور، ۶1۶، ص141۶کند )راغب اصفهانی، داللت می هاپوشیده بودن شیء از چشم

شود ( سپس بر سایر امور تعمیم داده می497، ص3، ج13٨۶/ حسینی زبیدی، 29۵4، ص3ج

ها ( و آن چیزی است که تنها خداوند از آن آگاه است، خواه انسان779، ص1422)ابن فارس، 

/ ابن 7٨9، ص1429/ جوهری، 214، ص٨، ج13٨2از آن آگاه شده یا نشده باشند )ازهری، 

 (. 29۵4، ص3، ج142۶/ ابن منظور، 779، ص1422فارس، 

شود. عّلامه مجلسی در تعریف غیب در اصطالح غیب معموالً به امور نامحسوس اطالق می

امری است که از انسان پنهان باشد یا از جهت زمان مانند امور گذشته و آینده یا »نوشته است: 

کان مانند آنچه در مکانی است که دور از انسان است و حواس پنجگانه آن را درک از جهت م

، )مجلسی« کند، یا از جهت آن که خود به خود مخفی است و به قوه فکر و تامّل راهی نداردنمی

(. در هر حال، غیب به امور نامحسوس اطالق شده است )ر.ک. شعرانی، 111، ص3، ج1394

/ 49، ص1، ج1411)طباطبایی،  ل درک با حس، خیال یا عقل نباشد( و قاب234، ص2، ج139٨

(. قابل ذکر است که غیب از مفاهیم نسبی است )طباطبایی، 1۵29، ص2، ج1377مشاهی، خرّر.ک.

 (. 30٨، ص 11، ج1411

(. ۵07، ص1٨42به کار رفته است )عبدالباقی، در قرآن کریم مرتبه  ۵9 شواژة غیب و مشتقات

قرآن کریم، ایمان به جهان ماوراء، نخستین نقطة جدایی مؤمن از کافر است؛ به  هایمطابق آموزه

(. ایمان به غیب 3/ 2همین دلیل نخستین ویژگی پرهیزگاران ایمان به غیب ذکر شده است )بقره: 
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معنای وسیعی دارد که خداوند، عالم وحی، رستاخیز، جهان فرشتگان و به طور کّلی آنچه ماورای 

گردد. قرآن کریم همواره در این که بندگان نظر خود را منحصر در امل میحس است را ش

(. مؤمن به غیب عقیده 49، ص1، ج1411یات نکنند تأکید دارد )طباطبایی، محسوسات و مادّ

 ،سازندة این عالم، تر استکنیم بسیار وسیعدارد جهان هستى از آنچه ما با حس خود درک مى

که یك فرد مادى جهان هستى را محدود نهایت دارد، درحالى راکى بىانتها و ادعلم و قدرتى بى

رو نقطة شروع تقوى، ایمان به غیب دانسته شده است )سید قطب، اینداند. ازها میبه دیدنی

 (. 40، ص1، ج1412

است. غیب مطلق آن است که برای « نسبی»و « مطلق»مطابق قرآن کریم غیب بر دو قسم 

است؛ مانند ذات خداوند که معرفت کنه ذات او برای احدی مقدور نیست همگان پوشیده 

(، به جز خداوند کسی دانای غیب نیست و علم به آن تنها 171، ص1، ج13٨1)جوادی آملی، 

مخصوص اوست؛ آگاهی بر اسرار نهان، گذشته و آینده مخصوص خدا است که تمامی غیب 

( ۶۵/ 27نمل: ) ﴾اللَّه اِت َواْلأْرِض اْلَغْيَب ِإّلاَلُم َمْن ِفي السَّماوُقْل الَيْع﴿داند: ها و زمین را میآسمان

(. غیب مطلق نه با علم حصولی قابل شناخت است و نه با علم ۵٨، ص20، ج1411)طباطبایی، 

، 1، ج13٨1حضوری و شهود قلبی و تنها علم اجمالی به آن ممکن است )جوادی آملی، 

 (. 173ـ171صص

شود، ولی در درجة دوّم خداوند ة غیب است که مطلق یا مخصوص نامیده میاین حکم اوّلیّ

کند که به آن غیب مبذول یا نسبی گویند )مکارم شیرازی، مقداری از غیب را به پیامبرانش عطا می

َغْيِبِه لي َع عاِلُم اْلَغْيِب َفالُيْظِهُر﴿در آیة  ﴾ِمْن َرُسوٍل َمِن اْرَتضي ِإّلا﴿ استثنای(. 7٨، ص9، ج1374

( 27ـ2۶/ 72)جن:  ﴾نَُّه َيْسُلُك ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َرَصداِمْن َرُسوٍل َفإ َحدًا، إّلا َمِن اْرَتضيأ

ست، ولی هر پیامبری را که بخواهد به هر هاامی غیبفهماند که خداوند با آنکه عالم به تممی

سازد؛ پس اگر کسی از انبیاء به چیزی از غیب احاطه مقدار از غیب مختص به خود، آگاه می

یابد، باز هم محیط حقیقی نیست، چون محاط به احاطه خداست و خداوند مشیّتش تعلّق گرفته 

 (. ۵٨، ص20، ج1411ها آگاه کند )طباطبایی، که او را به بعضی از غیب

به معنای مخفی و پوشیده ( ָסַתר« )ساتر»های واژة غیب در عهد عتیق عبارت است از: معادل

( به معنای پنهان، پوشیده، محو و غایب ֶנְעַלם« )نِعلَم»( یا ָעַלם« )عالَم»(، 112، ص13۶0)حییم، 

י« )بیلتی نیرئه»(، ָסמּוי« )ساموی»(، 39۵، ص13۶0)حییم،  ְלתִּ ְרֶאה-בִּ  ( به معنای نامرئی )حییم،נִּ
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יר« )هیستیر»(، 3۶9، ص13۶0 ְסתִּ ( به معنی آنچه که خارج از دید ָשַמרְבסֹוד« )بِسودشاَمر »(، הִּ

 (. در عهد عتیق غیب به معنای پنهان و پوشیده است. 379: ص13۶0است )حیم

است ها تنها متعّلق به خددر عهد عتیق نیز غیب بر دو نوع مطلق و نسبی است. برخی از غیب

دهد. برخی از بندگان خود قرار میها را در اختیار و کسی از آن خبر ندارد، ولی برخی از غیب

(. او نه تنها ۶ـ1: 139خداوند، دانای مطلق است، به این معنا که از همه چیز آگاه است )مزامیر، 

(. زمانی که عهد عتیق از 39: ٨ل پادشاهان، ها آگاه است )اوّاز اعمال، بلکه از افکار انسان

چیزهای ممکن، قطعی، حوادث گذشته  گوید، به این معنی است که اودانی خدا سخن میپیش

/ 9: 42بینی قطعی است )اشعیا، گوید، در حکم پیشداند و آنچه در مورد آینده میو آینده را می

تبار بر این امر تاکید دارد (. ابن میمون، عالم یهودی اسپانیایی 49٨، ص13٨0نیز ر.ک. محمدیان، 

را نظم داده و بهترین نظام را بر آن حاکم کرده که خداوند از همة امور آگاه است. او این امور 

است و به بهترین وجه تدبیر نموده است. تمام عالم به امر و اراده الهی است، او قبل از به وجود 

 (. ۵20ـ۵1٨، صص3تا، جآمدن هر امری از آن آگاه است )ابن میمون، بی

 نشدنی است، او بر کلّ به عبارت دیگر، علم خداوند نامحدود، غیر قابل دسترس و توصیف

جهان، علم و احاطه دارد. علم خداوند به قدری وسیع است که بشر توان درک آن را ندارد، حال 

خدایی که دانای مطلق است برخی از دانش خود را در اختیار انبیای خود به هر میزان که اراده 

ت اش موّظف اسفهدهد، شخص نبی نیز بر حسب وظیکند و متناسب با درجة آن نبی قرار می

(. نبی به تنهایی از آینده 7: 33آنچه را که خدا به او گفته است به سایرین انتقال دهد )حزقیال، 

ی به سایرین دهد، چرا اطّالعتواند خبر ندارد و تا زمانی که خدا به او از آینده خبر ندهد، نمی

تند نادان هس در برابر خداوندکه انسان در برابر خداوند ناچیز و ناپاک است و حتّی فرشتگان 

(، حتّی انبیاء بزرگی چون موسی )ع( به طور کامل از 21ـ17: 4ک. ایوب، چه رسد به آدمی )ر.

ندارند و تنها بر آن بخشی علم دارند که خداوند در اختیارش قرار داده  اطّالععلم و برنامه الهی 

 (. Husik, 1948, vol. 5, pp. 4&5/ نیز ر.ک. 29: 29است )ر.ک. سفر تثنیه، 

 خبردادن از غیب -2-3

منظور از خبردادن از غیب، دادن آگاهی و شناخت نسبت به امور پنهان و پوشیده است. در 

قرآن کریم معادل صریح خبر دادن از غیب به کار نرفته است اّما معادل صریح قرآنی اخبار غیبی، 

( پس از ذکر داستان مریم )آل عمران: 1أنباء الغیب است که سه بار در قرآن به کار رفته است: 

(. این خبرها از 49/ 11داستان نوح )هود:  (3؛ (3/ 12در قصّة یوسف )یوسف: ( 2 ؛(44/ 3
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تا، / خویی، بی2۵0، ص2، ج1431اند )سیوطی، ترین وجوه اعجاز قرآن به شمار آمدهعمده

« نووئا»(، ַנַחש« )نََحش»(. در عهد عتیق نیز معادل خبر دادن از غیب سه واژة 70ـ۶9صص

 بحث خواهد شد.  آنها( است که در جای خود در مورد ֶקֶסם« )قِسم»(، ְנבּוָאה)

 انواع خبر دادن از غیب در قرآن و عهد عتیق  -3

خبر دادن از غیب در هر دو کتاب به دو بخش ممدوح و مذموم قابل تقسیم است. در این 

اخبار از غیب است که منشأیی الهی دارد و مورد تأیید گویی ممدوح، نوعی پژوهش مراد از غیب

گویی مذموم فاقد منشأ الهی است و اعمال آن منع شرعی دارد. نبوّت در هر خداوند است. غیب

گویی ممدوح است. در سّنت اسالمی معنای اصلی نبوّت در لغت به دو کتاب مصداق غیب

دادن از غیب تأکید شده است. در عهد  معنای خبردادن است و در اصطالح نیز بر موضوع خبر

گویی و گفتن آن چیزی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد عتیق نبّوت به معنای غیب

(Ellwood, 1998, p.280 .) 

گویی ممنوع است، امّا کهانت در قرآن کریم نکوهیده سحر، در هر دو کتاب مصداق غیب

کریم برخی از علل سحر نامحسوس و غیرعادی  ولی در عهد عتیق ستوده شده است. مطابق قرآن

ای از سحر ارتباط با غیب است که از طریق (؛ بنابراین گونه11۶/ 7اعراف:  ؛۶۶/ 20است )طه: 

ن ارتباط با سحر نیست، چرا که کاهن از جشود. کهانت نیز بیرابطه با جنّیان و شیاطین میّسر می

سحر همواره مورد نکوهش عهد (. 70۶ـ70۵، صص۵، ج137٨جوادی آملی، گیرد )کمك می

بنی اسرائیل را از انجام جادوگری منع کرده است و به  ،عتیق است؛ در موارد متعدّدی خداوند

به سخنان کسانی که آینده را با »(، 2۶: 19)الویان، « گیری و جادوگری نکنیدفال»صراحت گفته 

-(. غیب9: 27)ارمیا، « ، گوش ندهیدکنندگیری... و احضار ارواح و جادوگری پیشگویی میفال

 گویی در امور عادّی ویژة عهد عتیق است که مدح و ذمّی به آن تعلّق نگرفته است. 

 گویی ممنوعغیب -3-1

گویی از طریق باطل و از اقسام خبر دادن از غیب در هر دو سنّت دینی اسالم و یهود غیب

گویی ممنوع با عنوان توان یاد کرد، از غیبگویی ممنوع میمذموم است که از آن با نام غیب

جادوگری در عهد عتیق بسیار یاد شده است. کهانت به عنوان ادّعای ارتباط با غیب در زمرة 

 گویی ممنوع از نگاه قرآن است. غیب
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 سحر و جادو -3-1-1

سحر در هر دو دین از امور خارق عادت غیر الهی است. در عهد عتیق جادو از انواع 

آید. در قرآن کریم نیز سحر نکوهیده، اّما بر جنبة ارتباط با غیب ویی مذموم به شمار میگغیب

 آن زیاد تأکیدی نشده است. 

 قرآن كریم -3-1-1-1

امور خارق عادت که سحر یکی از آنهاست، بر چند قسم است: قسمی علّت محسوس و 

. آیدهت سرعت عمل به حس نمیعادّی دارد؛ و قسمی دیگر، علّت مادّی و طبیعی دارد ولی به ج

قسم سوّم، اموری است که علل غیر مادّی و غیرمحسوس دارد؛ نظیر پیشگویی و گزارش از آینده 

زند و در بعضی از موارد مطابق با واقع و در مواردی دیگر مخالف که گاهی از ساحران سر می

، ۵، ج137٨)جوادی آملی،  با واقع است. علّت این امور خارق العاده تقویّت اراده و روح است

(. هرچند استخدام مالئکه و جن در جهت پیدا کردن پنهان و عالج گرفتار نوعی ۶9۶ـ۶9۵صص

گویی (، امّا از آنجا که سحر انواع گوناگون دارد، غیب79، ص22، ج13۶٨سحر است )نجفی، 

غیر  سویشاخصة اصلی در تعریف سحر نیست. سحر در اصل به معنای برگرداندن از واقع به 

 ( و چند معنا دارد:17۶٨، ص2، ج142۶واقع است )ابن منظور، 

کند و باطل را در حق جلوه ( خدعه و فریب، چرا که انسان را از جهت حق منصرف می1

ها و (، سحر در چشم400، ص141۶دهد و با نیرنگ و حیله همراه است )راغب اصفهانی، می

کند امر همان است که او کند، تا جایی که فرد گمان میافتد و آنان را منقلب میها اتفاق میدل

 (. 324، ص3، ج1403بیند )طریحی، بیند، در حالی که اصل امر چیزی است که او نمیمی

( سحر در معنای یاری و معاونت شیطان با هدف تقّرب جستن و نزدیکی به او است )خلیل 2

 (. 400، ص141۶/ راغب اصفهانی، 794، ص2، ج1414بن احمد، 

با  رواینت، حقیقتی برای سحر قائل نیست؛ ازران معاصر اهل سنّ از مفسّ ابن عاشور

 شمرد که از قرار ذیل است:برمیباور به سحر ی برای اصول خاصّهای برآمده از مدرنیته، اندیشه

چه که برای ساحر می و آنهّد مسحور شده به وسیله مقّدمات تو( ایجاد ترس و زجر در فر1

شود. این اصل در قرآن عادّی شده، ولی فرد مسحور به عّلت ضعفی که دارد، دچار ترس می

سانی که با ایجاد رعب و ترس در کریم و در داستان ساحران فرعون به آن اشاره رفته است؛ ک

 . (11۶/ 7)اعراف:  ﴾ْعُيَن النَّاِس َواْسَتْرَهُبوُهمأَسَحُروا ﴿دل مردم سحر خود را عملیاتی کردند: 
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های طبیعی مؤثّر در حیوانات و اجسام مانند خاصیت جیوه و یا گیاهان ( به کارگیری ویژگی2

ها این گیرد کهتحت تأثیر قرار می شانعقلکافی،  و عدم شناخت آنهاآثار د با دیدن افرا .دارویی

 (. ۶9/ 20)طه:  ﴾نَّما َصَنُعوا َكْيُد ساِحٍرإ﴿برد: همه به عنوان کیدی هستند که ساحر به کار می

یء جامد ان کند شدار تا جایی که حتّی بیننده گمکارگیری حرکات پنهانی، سریع و موج( به 3

ها نَّ َلْيِهِم ْنِسْحِرِهْم أُيَخيَُّل إ﴿مانند کاری که ساحران فرعون انجام دادند:  در حال حرکت است؛

(. در کنار این اصول الزم است که ۶1۵، ص1، ج1420)ابن عاشور،  ؛(۶۶/ 20)طه:  ﴾َتْسعي

ساحر بسیار زیرک باشد، ارادة قوی داشته باشد، کید و حیله خود را بسیار پنهانی به کار برد و 

 (. ۶17، ص1ای ضعیف و جهالت عقل باشد )همان، جباید صاحب ارادهمسحور 

بسیاری از امور »چنین است:  دیدگاه علّامه طباطبایی در مورد جایگاه سحر در خوارق عادت

ه ریشه در اسباب طبیعی و عاّدی دارد که از حواس ما مخفی است، اّما برخی از العادّخارق

مانند خبر از غیب به ویژه خبر از آینده، اعمال حبّ و بغض،  گرددخوارق به اسباب عادّی برنمی

عقد و حل، خواب کردن، مریض کردن، احضار و تحریکات ارادی. این امور به قوّت اراده و 

اراده با  شك قدرت این اراده محدود است، حال اگر اینایمان به تاثیر آن متّکی است، بی

باشد، کهانت است و اگر با دعوت افسون و طلسم روح و مانند آن  خبرگیری و یاری از جن،

حقیقت  ،سحرمعتقد است (. دروزه نیز 243ـ241، صص1، ج1411)طباطبایی، « باشد، سحر است

 (. 213، ص۶، ج13٨3ندارد و نوعی تخییل، وارونه کردن واقعیّت و تردستی است )دروزه، 

 تنها دهد و غالباًواقعیّت را تغییر نمی ،خالف معجزهگفتنی است سحر در بیشتر مواقع بر

گذارد، آنگاه خیال تصّرف در درون مسحور است و ساحر با کار خود در خیال بیننده اثر می

آید )جوادی آملی، وجود میشود و در پی آن امید و یا هراس و مانند آن به بیننده در او مؤثّر می

روح خود را  شت که اگر کسی از راه باطل نیزدا (. باید به این نکته توجّه۶99، ص۵، ج137٨

رخی تواند به بهایی را متحّمل گردد، بازهم میریاضت ،ت کند و برای رسیدن به جاه و مقامتقوی

به دلیل گرچه  ؛در محدودة عالم مثال باخبر گردد مثال برسد و از آیندة جهان از حقایق عالم

 (. 712ـ709)همان، صص دهدنادرست  روحش خطا کند و گزارشممکن است عصمت،  نداشتن

تواند از جهان غیب به اذن خدا مطلع شود، هم فرشتگان و هم از دیدگاه قرآن، انسان می

شوند؛ یعنی هم ارتباط با گون نازل میهای گوناقدرت را دارا هستند و بر انسان جنّیان سهمی از

َتخاُفوا َو  ْلَمالِئَكُة ألَّاُل َعَلْيِهُم االلَُّه ُثمَّ اْسَتقاُموا َتَتَنزَّنَّ الَّذيَن قاُلوا َربَُّنا إ﴿: فرشتگان ممکن است

/ 2۶شعرا:  ؛121/ ۶( و هم ارتباط با جنّیان و شیاطین )انعام: 30/ 41)فّصلت:  ﴾الَتْحَزُنوا
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بار به کار رفته که بیشترین کاربرد آن در مورد اتّهام  ۶0(. در قرآن مشتقّات سحر 222ـ221

( و مواردی از آن هم در مورد داستان 7/ 11مبران از سوی دشمنان به ساحری است )هود: پیا

بقره حاوی نکات مهمّی در  102( و آیة 11۶/ 7موسی )ع( با ساحران فرعون است )اعراف: 

توان آن را در دو مورد مورد سحر است. با توجّه به آیات قرآن کریم، سحر انواعی دارد که می

 زیر برشمرد:

کند امر مورد نظر ( سحر مؤثّر: سحری است که مؤثّر واقع شده و با تأثیری که ایجاد می1

(، 102/ 2)بقره:  ﴾َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهما ماُيَفرُِّقوَن ِبِه َبْيَن اْلَمْرِء َو َزْوِجه﴿گردد؛ به عنوان مثال: محّقق می

 اندازند.جدایی می های خود میان شخص و همسرشمطابق آیه، ساحران با آموخته

د دهد، ماننای را در نگاه و خیالِ مسحور واقعی جلوه می( سحر تخییلی: یعنی ساحر پدیده2

ها و عصاهایشان در اثر سحر آنان چنان ساحران زمان موسی )ع( که کاری کردند تا رسیمان

)طه:  ﴾ها َتْسعینَّْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم أُل ِإَلَفِإذا ِحباُلُهْم َو ِعِصيُُّهْم ُيَخيَّ﴿اند: نمودار کند که در حال حرکت

 (. 1194، ص2، ج1377مشاهی، / خر۶1۵ّ، ص1، ج1420(؛ )ابن عاشور، ۶۶/ 20

در قرآن کریم به باطل بودن سحر و این که فرد ساحر آخرتی ندارد اشاره شده است )بقره: 

ترین اى ندارد، چرا که شومهرکس در پى سحر باشد، در آخرت بهره (.۶9/ 20طه:  ؛102/ 2

منابع فساد در اجتماع بشرى سحر است، ساحران با علم به اینکه سحر برایشان شر و براى 

 (. 234ـ233، صص1، ج1411دادند )طباطبایی، آخرتشان مایة مفسده است، آن را انجام می

 عهد عتیق -3-1-1-2

گویی در عهد عتیق اشاره دارد، جادو و جادوگری است که نوع از غیبای که به این واژه

ּׁשּוף« )کیشوف»( و ַנַחש« )َنحَش»معادل عبری آن  ( به معنای جادو و افسون است )حییم، כִּ

ף« )مِخَشِّف»(. معادل جادوگر در عبری 32٨و21٨، صص13۶0 « ِمخَشِّفا»( جادوگر مرد و ְמַכּׁשֵּ

ָפה)  .Doniach, 1998, pد )ندهزن است که عمل باطل جادو را انجام می( جادوگر ְמַכּׁשֵּ

542 .) 

در اصطالح، جادو فعالیّت آیینی به قصد انجام امور خارق عادت است، البته بدون استفاده از 

بینی است که در های علمی شناخته شده جهان ماّدی. جادو معموالً متّکی به نوعی جهانفرایند

شوند در جایی دیگر اثر خواهند به شکل نمادین در یك حیطه اجرا می آن نتیجه اعمالی که

گذاشت. جادوگر مّدعی است که بر واقعیّات آینده تسلّط تام دارد به حدّی که به طور نامعلوم 

ل تواند به نتایج از قبنماید. جادو بر پایة این فرض است که فردی میرا غیر واقع می آنهاوقوع 
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بازگو کردن الفاظ معیّن و یا از طریق انجام اعمال معیّن دست یابد. عامل  طراحی شده از طریق

بخش بودن جادو، تکرار کلمات یا حرکات و اعمال مشخص است. در واقع فنّ مهم در نتیجه 

پایه چیز دیگری نیست که عوام چون اسباب مخفی و فنون آن را بازی بیجادو، جز شعبده

/ 222ـ221، صص13٨۶کردند )ر.ک. هینلر، ت، باورش میندانسته و برایشان مکشوف نیس

 (. Clark kee, 1993, p. 483/ 470و27۵، صص1377هاکس، 

 ابزار جادوگری -3-1-1-3

 برد: برای انجام جادوگری جادوگر از ابزار و آالت مختلفی بهره می

شده است: گویی استفاده می( اندام حیوانات: از اندام حیوانات به ویژه جگر برای غیب1

: 21ال، )حزقی« گیردیها فال مپادشاه بابل در این مورد که به اورشلیم حمله کند با جگر قربانی»

جا که جگر جایگاه خون و زندگی بوده و به مرکز هوشیاری انسان شبیه دانسته شده (. از آن21

ه این مرده بگویی به وسیلة جگر حیوان شد. غیبگویی استفاده میاست، به عنوان ابزار غیب

فتند گنگریستند و از آینده میهای آن میحرکات و جنبش ةنحو بود که به ترکیب خاص و ویژ

(Aune, 1986, vol. 1, p. 973 /Gaster, 1981, vol. 4, p. 809 .) 

ود ها به این نحو بگویی به وسیلة بتها و تعداد مختلف بودند. غیبها در اندازه( بت: بت2

داد )زکریا، خواست و اعمال جادوگرانه خود را در مقابل او انجام میبت کمك میکه جادوگر از 

: 21ل، کرد )حزقیاگویی مینمود و با اعضاء بدن قربانی، غیببرای بت قربانی می ( و یا2ـ1: 10

 (. Aune, 1986, vol. 1, p. 974(؛ )21

هر کدام از حرکات را به کردند. حرکات حیوانات توجّه می ( حرکات حیوانات: به صدا و3

د و کرکرد، به عنوان مثال به نحوة پرواز پرندگان و صدای آنان توجّه میمفهوم خاصّی حمل می

 ,vol. 5, p. 705 Rabinowitz, 2007 /Gaster ,داد )از زمان مرگ یا وقوع خطری خبر می

1981, vol. 4, pp. 807-808 .) 

، مشورت با مردگان و احضار ارواح بود، تمام گویی ممنوع( مردگان: از دیگر طرق غیب4

کردند، بعد کردند و در طی انجام مراسمی خاص او را صدا میای سپری میطول شب را با مرده

دادند تا از طریق مالقات با ارواح ناپاک به کشف کردند و به سخنانش گوش میبا او مشورت می

(. در عهد عتیق به Ulmer, 2000, vol. 4. p. 1913آینده یا سایر امور پنهان نائل شوند )

سخن  آنهاکردند و با این عمل جادوگران اشاره شده است که آنان ارواح مردگان را احضار می
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کرد تا این که روحی (، به این معنا که فرد شب را در گورستان سپری می11: 1٨گفتند )تثنیه، می

 (. Adler, 1863, vol. 4, p. 623آمد )شریر به مالقات او می

گرفت یك سری اعمال مشخص را مقدّر ( فال و نشانه: در این روش، غیبگو تصمیم می۵

داد، ها رخ میبگیرد و هر کدام از آنها را به خوب یا بد بودن حمل کند و زمانی که آن نشانه

 (. Ulmer, 2000, vol. 4. p. 1913کرد )خود را بیان می گوییغیب

 قرآن خاصّ كهانت، آموزۀ -3-1-2

گویی ممنوع در قرآن، کهانت است. هرچند کهانت از واژگان پر کاربرد از دیگر طرق غیب

تفاوت دارد. در عهد عتیق، ظهور کهانت با سبط الویان  عهد عتیق است، اّما با اصطالح قرآنی آن

نفر هارون بود که به  ت در ابتدا مقامی ارثی بود و اول(. کهان17، ص1424آغاز شد )مشرقی، 

از آن پس العازار پسرش جانشین وی گردید و ریاست  (،1: 2٨این مقام منصوب شد )خروج، 

(. تقدیس رئیس 712، ص1377باقی ماند )هاکس،  1کهنه بعد از آن در خانوادة وی تا ایام عِیلی

و نظارت بر (. وظائف او در نهایت اهمیّت بود 3۵: 29کشید )خروج، کهنه، هفت روز طول می

(. کاهن، فرد مورد اعتمادی بود که حق تفسیر 10: 12هیکل به عهدة او بود )دوم پادشاهان، 

ا و هشد مگر به دست یکی از آنان. از مالیاتنصوص با او بود، توبه و قربانی پذیرفته نمی

ت ثروت (، به همین جه٨: 1٨ها از آن ایشان بود )اعداد، عوارض معاف بودند. هدایا و قربانی

زیادی یافته بودند که چون توأم با قدرت بود از بعضی پادشاهان نیز نیرومندتر بودند )رامیار، 

 (. 44، ص13۵2

به معنای خبر دادن از اخبار گذشته، آینده و مخفی از « کهن»کهانت مصدری است از واژة 

د )راغب روی ظنّ و گمان و چون مبنی بر ظن است گاهی درست و گاهی نادرست خواهد بو

دهد (. فردی که این عمل را انجام می3499، ص4، ج142۶/ ابن منظور، 72٨، ص141۶اصفهانی، 

از غیب است. این فرد مّدعی است که  اطّالعکاهن خوانده شده که مّدعی علم اسرار و مطالعه و 

دن از از غیب را دارد و به این علّت، کهانت یکی از طرق خبر دا اطّالعبا استخدام جن، توان 

(. کهانت 30۵، ص۶، ج1403/ طریحی، 72٨، ص141۶شود )راغب اصفهانی، غیب محسوب می

روست که کاهن برای اینبر خالف نبوّت که هدیه الهی است، اتصال ناقصی به غیب دارد و از

ن گیرد که ممکآمیز بهره میتکمیل این نقص به محسوسات محتاج است و از سخنان تکلّف

گونه (. در میان قوم عرب این22، ص1424قع و یا مخالف با آن باشد )مشرقی، است مطابق با وا
                                                           

 . از داوران عهد عتيق که نامش در کتاب مسوئيل آمده است. 1
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رساند و هرآنچه را مطرح بوده است که فرد کاهن رفیقی از جن دارد که اخبار غیب را به او می

 (. 23، ص13٨3دهد )عبدالعزیز، که کاهن به او دستور دهد انجام می

( واژة کاهن به کار رفته است. مشرکان 42/ ۶9: حاقه ؛29/ ۵2 در قرآن کریم دو بار )طور:

دادند و قرآن کریم این وصف در مقام انکار و مبارزه با رسول خدا )ص( این نسبت را به او می

َو ال ﴿؛ (29/ ۵2)طور:  ﴾ْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبكاِهٍن َو ال َمْجُنوٍنأَفَذكِّْر َفما ﴿کند: را از ایشان نفی می

( که تو )ای پیامبر( به واسطة وحی الهی نه کاهنی 42/ ۶9)حاقه:  ﴾كاِهٍن َقلياًل ما َتَذكَُّرونِبَقْوِل 

های خویش را از جن گرفته باشی و نه مجنونی که از روی فقدان شعور سخن که گفتار و پیام

گذارد در معرض چنین صفاتى بگویی، چرا که در رسول خدا )ص( نعمت خاصّى است که نمى

(. قبل از ظهور اسالم شیاطین استراق سمع 19ـ1٨، صص19، ج1411بگیرد )طباطبایی، قرار 

کردند و جنّیان آزادانه به آسمان باال کردند و آنچه را که شنیده بودند به فرد کاهن القا میمی

باطبایی، نشستند )طرفتند، در جایى که خبرهاى غیبى و سخنان مالئکه به گوششان برسد مىمی

(، اّما پس از ظهور اسالم کهانت باطل شد و تیرهای شهابی در کمین جنّیان 13٨، ص12، ج1411

(، نتوانستند به آنچه در مأل 1٨ـ1۶/ 1۵حجر:  ؛10ـ٨/ 72جن:  ؛10ـ7/ 37قرار گرفت )صافات: 

 (. 13٨، ص12، ج1411گذرد گوش دهند و از نزدیکى به آنجا ممنوع شدند )طباطبایی، أعلى مى

/ 72کند )جن: جویی از جن و تسخیر جن برای حل مشکالت را تخطئه میاهقرآن کریم پن

جویی را (، آنچه این استعاذه و پناه1/ 113دهد )فلق: ( و پناهگاه اصلی و حقیقی را نشان می۶

ارِّيَن ضَو ما ُهْم ِب﴿کند این است که تأثیر جنّ در عالم فقط به اذن تکوینی خدا است: آسان می

(. جنّ دارای قدرت آگاهی بر غیب در حدّ تجرّد وهمی 102/ 2)بقره:  ﴾ِبِإْذِن اللَّه َحٍد ِإلَّاأِبِه ِمْن 

( و ارتباط انسان با آن نیز ممکن است و بر اشخاص تبهکار 9ـ٨/ 72آمیخته با کذب است )جن: 

ن، (. لیکن پناه بردن به جن از طریق سحر و کهانت و مانند آ222/ 2۶شدند )شعراء: نازل می

(. پس سحر نه تنها هیچ نفعی 22/ 72هیچ سودی ندارد و هیچ پناهگاهی جز خدا نیست )جن: 

ندارد و پناهنده شدن به آن نه تنها حرمت تکلیفی و تشریعی دارد، بلکه از نفع تکوینی تهی است 

 (. 70۶ـ70۵، صص۵، ج137٨و حلّال مشکلی نیست )جوادی آملی، 

 گویی ممدوحغیب -3-2

خبر دادن از غیب، نوع ممدوحی نیز دارد که در سنّت اسالمی و یهود نبّوت است. نبّوت 

سفارت و وساطت میان خداوند و بندگان است و نبیّ کسی است که از سوی خداوند خبر 
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گیرد و از این راه خود از امور غیبی دهد. وی تعالیم الهی را از راه وحی از عالم غیب میمی

 سازد. و دیگران را نیز مطلّع مییابد می اطّالع

 قرآن كریم ممدوح در گویی غیب -3-2-1

ریشه اصلی آن )ن ب ء( است که به معنای « نبا»است. « نبو»یا « نبا»نبوّت در لغت از ریشه 

یعنی سیلی که از شهری به شهر دیگر جاری « سیل نابی»رفتن از مکانی به مکان دیگر است. 

شه اصلی ری« نبو»رود. شود چرا که از جایی به جای دیگر میمی خبر نبأ گفتهرو به اینشود، ازمی

کند، حال نبی، فردی است آن )ن ب و( است که بر رفعت و بلندی شیء از دیگری داللت می

به معنای « نبو»( و یا این که نبیّ از 973، ص1422آورد )ابن فارس، که از سوی خداوند خبر می

از  نیبه معنای فردی که دارای رفعت و بلندی است و نسبت به سایررفعت و بلندی باشد، 

 (. 4٨۶، ص1۵، ج13٨2/ ازهری، 211، ص3، ج134۵)ابن درید،  باشدجایگاه رفیعی برخوردار 

ند، کدر تعریف نبّوت آمده است: نبّوت توانایی است که خداوند به بعضی از بندگان عطا می

شود که از مبداء علم و مرکز حقیقت در جهان پخش میکه حقایق و معارف را به منظور این

بگیرند و به دیگران برسانند، اخالق، افکار و کردار بندگان را در مسیر تکامل رهبری و هدایت 

(. ادراک و تلقی از غیب در زبان قرآن وحی نام دارد و آن ۵۵و 4صص ،13۵2کنند )صفایی، 

 (. 143ـ142، صص2، ج1411شود )طباطبایی، ده میگیرد، نبوّت خوانحالتی که انسان از وحی می

(. خدایی ۵۶3، ص13٨4ار، حقیقت نبّوت بر پایة قاعدة لطف استوار است )قاضی عبدالجبّ

دهد. این پرورش از راه وحی و نبوّت که پرورش دهندة همه چیز است، انسان را نیز پرورش می

)وحی و نبوّت( است. همچنین بر اساس نظام رو انسان نیازمند به دین اینپذیر است، ازامکان

غایی و ضرورت معاد چون انسان هدف و مقصدی دارد و هر مقصدی راه و راهنما نیاز دارد، 

رو راه، همان وحی است و راهنما انبیاء ایندر نتیجه انسان هم به راه و راهنما نیازمند است؛ از

(. اهداف دنیوی و 427، ص10، ج13٨۵الهی هستند. پس، نبوّت ضروری است )جوادی آملی، 

(، احیاء کرامت 2۵/ ۵7اخروی ارسال رسل از دید قرآن عبارت است از: ایجاد عدالت )حدید: 

؛ 2/ ۶2(، تزکیه اخالق )جمعه: 2۵٨/ 2ایمانی )بقره: (، مبارزه با شرک و بی1۵۵/ ۶انسانی )انعام: 

یابی به غیب در از راه دست (.۶0ـ23، صص2، ج1410برای توضیحات بیشتر، ر.ک. عاملی، 

 قرآن کریم با عنوان وحی یاد شده است.

(، 1933، ص3، ج1414وحی به معنای اشاره، کتابت، رسالت و الهام است )خلیل بن احمد، 

(، کالم خداوند را نیز که بر انبیاء و ٨۵٨، ص141۶وحی اشارة سریع است )راغب اصفهانی، 
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، 141۶که سریع و رمزگونه است )راغب اصفهانی، شود وحی گویند، چرا اولیاء نازل می

کند )ابن فارس، (. وحی مصدری است که بر القاء امری در خفاء به دیگری داللت می٨۵٨ص

(، خواه این القاء بر وجود و یا قلب و باطن ۵۶، ص13، ج13۶0/ مصطفوی، 104۶، ص1422

 راه با واسطه و یا بدون واسطه صورتباشد، این القاء بر انسان از طریق فرشته و یا غیر این دو هم

( هر چند در تبیین ماهیّت وحی نظرات گوناگونی در ۵۶، ص13، ج13۶0گیرد )مصطفوی، می

ای است که بسیاری از متقّدمان میان مسلمانان مطرح است، امّا نظریة شعور ویژه، برترین نظرّیه

 (. 43ـ40، صص13٨4اند )باقری اصل، و متأخّران بدان پایبند بوده

ا لََّو ما كاَن ِلَبَشٍر أْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه إ﴿در قرآن کریم به اقسام وحی الهی نیز اشاره شده است: 

(. ۵1/ 42)شوری:  ﴾نَُّه َعِليٌّ َحكيٌمُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي ِبإْذِنِه ما َيشاُء إْو ْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب أأْحيًا َو

 واسطه دارد که گاهی در حال بیداری و گاهی در حال خواببی، اشاره به وحی «وحیاً»واژة 

(. این نوع از وحی همراه با نوعی ۶11، ص27، ج1414پذیرد )ر.ک. فخر رازی، انجام می

رویارویی است که نوعی ادراک شهودی و درونی است نه دیدار حسّی یا یافتن عقلی و فکری 

ال مختلف بوده است، گاهى از طریق نزول (. وحی با واسطه به اشک٨0، ص13٨۵هی، )عبداللّ

( است 30/ 2٨گاهى از پس حجاب )قصص:  ( و97/ 2بقره:  ؛194/ 2۶وحى )شعرا:  ةفرشت

 (. ۶11، ص27، ج1420)ر.ک. فخررازی، 

 عهد عتیقممدوح در گویی غیب -3-2-2

بارت ع گویی ممدوح با عنوان نبوّت در عهد عتیق یاد شده است. در زبان عبری نبوّتاز غیب

א« )اهیتَنب»(، ְנבּוָאה« )نووئا»است از:  ְתַנבֵּ (. معادل نبی )غیبگو 31۵و 14۶، صص13۶0( )حییم، הִּ

יא« )ناوی»در معنای ممدوح( در زبان عبری   (. 31۵، ص13۶0( است )حییم، ָנבִּ

تر عهد عتیق، نبّوت به معنای توان گفت: در متون قدیمیدر مورد اصطالح نبّوت می

ینی ب، الهام گرفتن و انذار کردن آمده است، ولی در متون جدیدتر، نبوّت به معنای پیشبرانگیختن

حوادث آینده از طریق الهامات و ارسال و ابالغ پیغامی الهی به جماعتی خاص است )حامدی، 

(. نبّوت، گفتن آن چیزی است که در آینده اتّفاق خواهد 4، ص13۵2/ رامیار، 1٨7، ص13٨4

 .Ellwood, 1998, pکند )می دارد که انسان از خداوند دریافت هایی اشارهامافتاد و به پی

ت های الهی اس(. نبوّت تنها توان نگاه به آینده نیست، بلکه تفسیر و توضیح پیام280

(Wigoder, 2002, p.623 بسیاری از این تفاسیر برای رسیدن به امور رمزآلود بیشتر و .)

گزیند ارتباط (. خداوند با افراد مشخصّی که برمیInce, 2007, p. 217درجات معنوی است )
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کند و وظایف عبادی هایش از مردم را در قالب شریعت به آنان القا میکند و خواستهبرقرار می

 (. pp. 713&714 Schade, 2006 ,کند )و اجتماعی مردم را به آنان بازگو می

ها را به حال خود رها نکرده است، وند انسانبنیان نبوّت بر این اندیشه استوار است که خدا

(. Paul& Sperling, 2007, vol. 16, p. 567بلکه برای آنان راهنمای الهی فرستاده است )

 ّطالعانبوّت بر این اساس است که نفس نبی از صفایی برخوردار است که توانایی قبول علوم و 

 (. 91، ص13٨3ونه، از غیب را در حالت خواب و بیداری دارد )ابن کمّ

اسرائیل این است که سراسر زندگی قومی، اجتماعی و سیاسی هدف مشترک رسالت انبیاء بنی

( و دین یهوه را Wiener, 1948, vol. 8, p. 659های الهی شکل دهند )را با توجّه به فرمان

ای یفهنجام وظحمایت کنند و رهبری معنوی مردم را به دست گیرند. بنابراین عملکرد پیامبران، ا

(. از Konig, 1981, vol. 10, 387های تمدّن بشری بود )در باالترین سطح مذهبی و آرمان

ها اسرائیل از خطرهاست و خداوند تناهداف اساسی برانگیختن انبیاء، نجات و رستگاری قوم بنی

خشد، آنان ب( که قوم خود را از وضعیت نامطلوب رهایی می11: 43ای است )اشعیا، دهندهنجات

(، 29، ص13٨4بخشد )زروانی، رساند و از شرّ دشمنانشان رهایی میرا به حکومتی مستقل می

از دیگر اهداف بعثت انبیاء، رفع فاصلة طبقاتی بوده، چرا که از زمان حکومت سلیمان فاصلة 

ش خطبقاتی بین افراد جامعه ایجاد شد و این مسأله موجب شد بعد از مرگ او مملکتش به دو ب

 (. 3۶9ـ3۶٨، صص1، ج13۶7شمالی و جنوبی تقسیم گردد )دورانت، 

روئَح »راه ابالغ امور غیبی به انبیاء الهی در عهد عتیق وحی است. وحی در زبان عبری 

در اصطالح، وحی پاسخ الهی به درخواست . ( استֲחזֹון« )حزون»( و רּוַחַהּקֹוֶדש« )هَقُودش

 ,Safra, 2002فت پاسخ الهی، دیدن خواب و رؤیا است )ترین طرق دریااز رایج. نبی است

vol. 25, p. 974هایی از خداوند بر زبان انسان است که (، در واقع وحی، سخن الهی و پیام

(. هدف خداوند از Aune, 1993, vol. 11, p. 81شود )ها و آینده مربوط میبه ناشناخته

و برنامه زندگی و احکام الهی، تربیت اخالقی  وحی شناساندن توحید به مردم، بیان حوادث آینده

 ,Deninger, 1993مردم، پرداختن به عبادت، بستن عهد و شناساندن قانون و حکمت است )

vol. 12, p. 359 .) 

ها، معنی حوادث و وقایع رخ داده، اخبار مفادّ وحی الهی عبارت است از: قانون و برنامه

 ,Leon-Dufour, 2004های خداوند )فات و ویژگیهای آینده، صها و سالمربوط به روز

pp. 500-501 مستقیم و بدون واسطه از جانب خداوند (. وحی در عهد عتیق گاه به صورت

(، در این صورت از ۵ـ4: 3شود، مانند وحی که به موسی )ع( شد )خروج، به پیامبر ابالغ می
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( است רּוחַ « )روَئح»معادل با  نزول وحی الهی به نزول روح خداوند تعبیر شده که در عبری

(Doniach, 1998, p. 897در این حال روح خداوند بر جان نبیّ می ،) نشیند و نبیّ جز بازگو

به این ترتیب انبیاء گویندگان سخنان الهی هستند که این (. 1٨: 1٨کننده کالم الهی نیست )تثنیه، 

(. هنگام Smith, 1986, vol. 3, p. 998شود )سخنان از دهان آنان به سایر مردم منتقل می

افتاد؛ از جمله آنکه صدای رعد و کرنا به گوش القای این نوع از وحی حوادث خاصّی اتفاق می

 (. 1٨4، ص13٨۵شود )امینی، رسد و یا فضا پر از دود میمی

از دیگر اقسام وحی، وحی با واسطه است که خواب و رؤیا و یا فرشته به عنوان واسطه 

(، از طریق وحی پیام ٨7، ص13۶0( است )حییم، ֲחזֹון« )حزون»عادل عبری خواب هستند: م

(. او در خواب چیزی را به Hill, 1993, p. 171گیرد )ابهام در اختیار نبی قرار میالهی بی

 (. 9۶، ص13٨3ونه، دهد )ابن کمّبیند و بعد معنای آن را شرح میعنوان نماد می

ל« )گَوریئِل»در زبان عبری معادل فرشتة وحی     יאֵּ ( در معنای ַמְלָאְך« )مَآلخ»( جبرائیل و ַגְברִּ

( ، فرشتة وحی رسول الهی است که Doniach, 1998, pp. 31&147عامِ فرشته است )

 .Deninger, 1993, volای است برای حفظ پیام خداوند تا آن را به پیامبر برساند )واسطه

12. p. 359 .) فرشتة الهی در قالب انسان یا شکلی غیر قابل توصیف همراه با نور و یا در هالة

نیز نبیّ الهی ممکن است تنها صدای (. Wigoder, 2002, p. 656شود )ابر بر نبیّ ظاهر می

(، ممکن است او را به شکل انسانی ببیند که با او 1۶: 4فرشته را بشنود و او را نبیند )ایوب، 

درخشید و کنار دروازه خانه خدا مردی را دید که مثل برنز می»وید، مانند حزقیال که گسخن می

  (. 431ـ430، صص2تا، ج)ابن میمون، بی ؛(3: 40)حزقیال، « ایستاده بود

 گویی در امور عادّی، آموزۀ خاصّ عهد عتیقغیب -3-3

میان آمده است که  گویی سخن بهدر عهد عتیق بر خالف قرآن کریم از نوع دیگری از غیب

کند حوادث گویی، شخص تنها سعی میگویی در امور عاّدی است. در این نوع از غیبغیب

آینده را بیان کند و هیچ ادّعایی در مورد تأثیر بر امور و یا هدایت افراد را ندارد، در حالی که 

نان تأثیر گذارد و آنان تواند بر روی آاز حوادث آینده مدّعی است که می اطّالعجادوگر عالوه بر 

 ,Ahituv, 2007, vol. 5را به وقایع خوب یا بد تبدیل کند و تحت کنترل خود درآورد )

pp. 703-704 / Aune, 1986, vol. 1, p. 972گویی در زبان (. معادل این نوع از غیب

ַית« )رِئییت هَنُوالد»عبری  יד) «نیبوی هِعاتید»( یا ֶקֶסם« )قِسم»(، ַהּנֹוָלד-ְראִּ בּויֶהָעתִּ ( به معنای נִּ

(. معادل Doniach, 1998, p. 248/ 490، ص13۶0یی است )حییم، گوغیبپیشگویی و 
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יד« )مَگید عَتیدوت»در این معنا به زبان عبری  غیبگو ידֹות-ַמגִּ  «مِگلِه بِمَقِل نِووئا»( یا ֲעתִּ

ל)  د.کنگویی می( است، کسی که امری را پیشְנבּוָאה-ְמַגֶלהְבַמּקֵּ

ات دربارة اطّالعبرای به دست آوردن  غیبگودر معنای اصطالحی کوششی است از سوی 

م اسرنوشت انسان از منابع غیر بشری، با استفاده از الهاز  اطّالعاند و یا آینده و اشیایی که پنهان

(. در واقع علمی است William, 1996, p. 65/ Rose, 1981, vol. 4, p. 775) و فال

  اتّفاقات مهمّی که در گذشته، حال و آیندة فرد صورت گرفته و یا خواهد گرفتبرای کشف 

(Zuesse, 1993, vol. 4, p. 375/ Aune, 1986, vol. 1, p. 971 به طور طبیعی در .)

باستانی یا جدید ـ به خاطر میل ذاتی آدمیان به اجتناب ، ها ـ اعمّ از ابتدایی یا پیچیدههمة تمدّن

گویی به اَشکال مختلف وجود داشته است از آینده، عمل پیش اطّالعو و رپیشاز خطرات 

(Bourguignon, 1973, vol. 6, p.50/ Safra, 2002, vol. 4. p. 132 .) 

 گویی در امور عادّیابزار غیب -3-3-1

 : استداشته وجود  دیهای متعدّابزار و روش، گوییبرای انجام این نوع از غیب

دانش تعبیر خواب است. در مواردی ، گوییترین ابزار برای غیبرایج: گزاریخواب( 1 

ا الزم است ت غیبگوی یا معنای واضح و روشنی دارد ولی در بعضی موارد مهارت فنّؤخواب و ر

 (. Aune, 1986, vol. 1, pp. 972-973) معنای خواب مبهم را آشکار کند

برند، در تمام موارد، نتیجة به دست بهره می( قرعه: برای دستیابی به اهداف متعدّد از قرعه 2

(. شکل خاص و مقّدس قرعه 33: 1۶آمده به نظر و اراده خداوند بستگی دارد )امثال سلیمان، 

ر به رفته است و بیشتاست، این نوع از قرعه تنها در اسرائیل باستان به کار می« 1یوریم و تومیم»

ود که به نوعی پاسخ بله و خیر در امور های کوچك، تاس و چوب کوتاه بریزهشکل سنگ

 های تیره و روشنبیان شده که سنگ« یوریم و تومیم»آمد. در توصیف مختلف به حساب می

های تیره نمایان سنگ های منفیهای روشن و در پاسخهای مثبت سنگبوده است و در پاسخ

 (. keeClark, 1993, p. 484شد )می

ها (. پیکان12: 4شده است )هوشع، باستان از این روش استفاده می( پیکان و تیر: در اسرائیل 3

افتاد، کردند، اوّلین پیکانی که داخل صفحه میرا در داخل ظرف در حال چرخش پرتاب می

د. کرهای خداوند را از زبان خود بازگو میدانست و خواستهپیشگو آن را مربوط به خداوند می

                                                           

1. Urim & Thummim. 
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 ,Ahituvشدند )گذاری میدادند نامیی که پیشگوها ارائه میهاها بر اساس جوابهمچنین فلش

2007, vol. 5, p. 705 .) 

 ایکرد، با جامی نقرهگویی که یوسف )ع( نیز از آن استفاده می( آب: در این نوع پیش4

شود و در اثر آن، (: اشیاء یا مایعاتی در آب ریخته می۵: 44گرفت )پیدایش، یی انجام میپیشگو

ای از آینده است. آنگاه بر اساس رود نشانهبندد که گمان میطرحی بر آب نقش میشکل و 

یکسری الگوهای معین، قطرات آب را در فنجان روغن و یا برعکس، قطرات روغن را در فنجان 

/ Aune, 1986, vol. 1. p. 973کنند )می پیشگوییریزند و طبق طرح به وجود آمده آب می

Ahituv, 2007, vol. 5, p. 704 .)خواست از گذشته، حال، آینده و یا حتّی کسی که می

کرد یی میپیشگوکرد و از روی آن یابد، ظرفی را از آب یا روغن پر می اطّالعجرم فردی 

(Gaster, 1981, vol. 4, p. 807 .) 

یی و مشاهدة آینده توسّط رؤیت ماه نو و یا سایر اجرام پیشگو( مشاهده اجرام آسمانی: ۵

زها بستگی دارد به: تغییرات تقویم، تقریب رو غیبگویی پیشگوشد. در اینجا می  انی انجامآسم

 اند. همچنین از رویو ایام، پیوند ستارگان و سیارات که به دو دستة خوب و بد تقسیم شده

 کردند )همانجا(. یی میپیشگودار ای معمولی یا دنبالهظهور ناگهانی ستاره

 گیرینتیجه

 توان به نتایج زیر اشاره داشت: اقسام خبر دادن از غیب در قرآن و عهد عتیق، می با بررسی

( ارتباط با عالم غیب، همواره در اسالم و یهود حائز اهمیّت بوده است و افراد خاص به 1

 توانند با عالم غیب ارتباط برقرار کنند. های ویژه، و البته به اذن خداوند میروش

ه شود که نوع مطلق آن تنها بغیب به دو بخش مطلق و نسبی تقسیم می( در هر دو کتاب، 2

 . گیردخدا اختصاص دارد و در نوع نسبی آن، بخشی از علم غیب در اختیار پیامبران قرار می

( از نظر قرآن کریم، سحر و کهانت مذموم و نکوهیده است؛ امّا در عهد عتیق، کهانت امری 3

ممنوع است که جادوگر آن را با هدف و ادّعای تغییر امور از گویی ممدوح، و سحر نوعی غیب

خیر به شر و از شر به خیر بر عهده دارد. وی در این مسیر، به فریب و گمراهی مردم نیز متوّسل 

های سنگینی گویی به شدّت در عهد عتیق نهی شده است و مجازاتشود. این نوع از غیبمی

 شده است. چون سنگسار و اعدام در نظر گرفته 

ی یار باالهی  انگویی ممدوح در قرآن و عهد عتیق، نبّوت است که پیامبر( مصداق غیب4

 د. ندهآن را در اختیار دیگران قرار می شود ومی خداوند، از غیب و امور پنهان آگاه
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 شه هدفشود کمشاهده میگویی در امور عادّی نیز غیب( در عهد عتیق برخالف قرآن، ۵

 . دطرح گرد تغییر و تأثیر در امورمورد هیچ ادّعایی در آنکه از غیب و آینده است، بدون  اطّالع

 گزاری،گویی در امور عاّدی از طریق ابزاری چون خواب( بر اساس فرهنگ اهل کتاب، غیب۶

انی گیری از ابزار شیطگویی ممنوع، جادوگر با بهرهگیرد. همچنین در غیبقرعه، پیکان انجام می

یابد، امّا در ها، مشورت با مردگان به غیب دست میممنوع مانند جگر و اندام حیوانات، بتو 

 کند. گویی ممدوح، نبی از وحی که الهامی الهی است، استفاده میغیب

واسطه و با واسطه دارد. در نوع ( در هر دو سّنت دینی اسالم و یهود، وحی دو نوع بی7

ا در قسم دیگر، دهد؛ امّمستقیم نبی را مورد خطاب قرار میواسطة وحی، خداوند به طور بی

 پذیرد. هایی چون خواب و فرشته انجام میانتقال وحی از طریق واسطه

  



 45   دستیابی به غیب در قرآن كریم و عهد عتیقمطالعۀ تطبیقی                                                

 
 منابع و مآخذ

 .ق 1415 ،الكرمي القرآن دار هتران:فوالدوند، حممّد مهدی ؛ ترمجه: قرآن کرمي -

 ق. 1345دارصادر،  ؛ بريوت:مجهره اللغهحمّمد بن احلسن؛ ، ابن دريد .1

 ق. 1420ة التاريخ، مؤسس؛ بريوت: التحرير و التنوير املعروف بتفسري ابن عاشورحمّمد الطاهر؛ ، ابن عاشور .2

 ق. 1422بريوت: داراحياء التراث العريب، ، حمّمد عوض مراعيب: ؛ ترمجهمعجم مقاييس اللغهامحد؛ ، ابن فارس .3

 ش. 1383 ،هتران: اجنمن آثار و مفاخر، د کرمييحمّم ؛ به کوششلل الثالثتنقيح االحباث للمالدوله؛  عّز، ونهابن کّم .4

 ق. 1426للمطبوعات، ه االعلميمؤسسبريوت: ، يوسف البقاعي ؛ به کوششلسان العربم؛ حمّمد بن مکّر، ابن منظور .5

 تا.مکتبه الثقافه الدينيه، يب، جايب، يیحسني آقا ؛ به کوششداللة احلائرين موسي؛، ابن ميمون .6

 ش. 1382 (،ع) ه الصادقمؤسسهتران: ، ؛ به کوشش عبدالسالم هارونهتذيب اللغه د بن امحد؛حمّم، ازهري .7

 ش. 1385بوستان کتاب،  مؤسسه، قم: 2؛ چوحي در اديان آمسايناميين، ابراهيم؛  .8

 ش. 1384؛ تربيز: انتشارات دانشگاه تربيز، هاي وحينقد و بررسي نظريه باقري اصل، حيدر؛ .9

 ش. 1387و  1385، 1381اسراء، قم:  ،؛ به کوشش عبدالکرمي عابديينتسنيمعبداهلل؛ ، جوادي آملي .10

 ق. 142٩؛ ترمجه: خليل مامون شيحا، بريوت: دار املعرفه، معجم الصحاح جوهري، امساعيل بن محاد؛ .11

 ش. 1384؛ هتران: انتشارات مدحت، فرهنگ اصطالحات اديان جهان گلناز؛، حامدي .12

 ق. 13٩2-1386، ، بريوت: دار احياء التراثالعزباويبه کوشش ؛ تاج العروسحسيين زبيدي، حمّمد مرتضي؛  .13

 ش. 1360هتران: اجنمن کليميان هتران، ، 2؛ چفرهنگ عربي ـ فارسيسليمان؛ ، حييم .14

 ش. 1377ناهيد، [ و] ؛ هتران: دوستاندانشنامه قرآن و قرآن پژوهيهباءالدين؛ ، مشاهيخّر .15

 ق. 1414قم: اسوه، ، ؛ به کوشش اسعد الطيب و مهدي املخزوميترتيب کتاب العني بن امحد؛ خليل .16

 تا.ه احياء آثار االمام اخلويي، يبمؤسس؛ قم: البيان يف تفسري القرآن ، ابوالقاسم؛خويي .17

 ق. 1383؛ قاهره: داراحياء الکتب العربيه، التفسري احلديثدروزه، حمّمد عزت؛  .18

؛ مترمجان: امحد آرام، ع. پاشائي، امريحسني آريان پور، «مشرق زمني: گاهواره متدن»تاريخ متّدن دورانت، ويل؛  .19

 ش. 136٧، هتران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، 2چ

 ق. 1416 : دارالقلم،دمشق، ؛ به کوشش صفوان داووديمفردات الفاظ القرآن د؛حسني بن حمّم، راغب االصفهاين .20

 ش. 1352نا، جا: يب؛ يبخبشي از نبّوت اسرائيلي و مسيحيراميار، حممود؛  .21

 ق. 1418بريوت ـ دمشق: دارالفکر املعاصر، ؛ التفسري املنرييف العقيده و الشريعه و املنهج؛ وهبه، زحيلي .22

 تا.، يبةداراحياء لکتب العربي، جا؛ يبمناهل العرفان يف علوم القرآن د عبدالعظيم؛حمّم، زرقاين .23

 ش. 1384اسالم پژوهي، مشاره اّول،  ؛«هاي يهود و مسيحيتنبوت در دين»پور؛ ابراهيم موسي زرواين، جمتيب و .24

 ق. 141٩، بريوت: دار الکتب العلميه، د باسلحمّمبه کوشش ؛ اساس البالغه زخمشري، حممود بن عمر؛ .25

 ق. 1412بريوت: دارالشروق، ، 17؛ چيف ظالل القرآن حمّمد؛، سّيدقطب .26

 ق. 1431؛ بريوت: دارالکتب العريب، االتقان يف علوم القرآنسيوطي، جالل الدين؛  .27



   
 

 

 

 

 1394پاییز و زمستان ، سیزدهم ۀ، شمارپنجمكتاب قیم، سال  ۀدو فصلنام  46

 ق. 13٩8؛ هتران: کتابفروشي اسالميه، دائرة املعارف لغات قرآن جميد شعراين، ابواحلسن و حمّمد قريب؛ .28

 ش. 1352نا، ؛ هتران: يبنبّوت عامهصفايي، امحد؛  .29

 ق. 1411ه االعلمي للمطبوعات، مؤسسبريوت:  ؛القرآنامليزان يف تفسري حمّمدحسني؛ ، طباطبايي .30

 ش. 1372، هتران: ناصرخسرو، 3؛ چجممع البيان يف تفسري القرآنطربسي، فضل بن حسن؛  .31

 ق. 1403، بريوت: دار احياء التراث العريب، 2؛ به کوشش امحد احلسيين، چجممع البحرينطرحيي، فخر الدين؛  .32

 .تا، بريوت: داراحياء التراث العريب، يبامحد قصريبه کوشش ؛ تفسريالقرآنالتبيان يف طوسي، حممد بن حسن؛  .33

 ق.1410االسالميه،  جعفر سبحاين، لبنان: الداربه کوشش ؛ الکتاب والسنه والعقلاالهليات علي هدي عاملي، حسن؛ .34

 م. 1842؛ بريوت: داراجليل، املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الکرميحمّمدفواد؛ ، عبدالباقي .35

 ش. 1383نيا، هتران: انتشارات علمی و فرهنگی، ؛ ترمجه: باقر صدریتاريخ عرب قبل از اسالم، سامل؛ زعبدالعزي .36

 ش. 1385ه بوستان کتاب، مؤسس؛ قم: وحي در قرآن حممود؛، هيعبدالّل .37

 ق. 1420بريوت: داراحياء التراث العريب، ، 3؛ چمفاتيح الغيب ابوعبداهلل؛، فخرالدين رازي .38

 ش. 1388؛ هتران: اشکان، نبوتاحد؛ ، قراملکيفرامرز  .39

 ق. 1384؛ به کوشش عبدالکرمي عثمان، قاهره: مکتبه وهبه، شرح االصول اخلمسهار؛ قاضی عبداجلّب .40

  ش. 1380(؛ هتران: اساطري، ترمجه تفسريي) کتاب مقدس .41

 ش. 13٧4نشر فرهنگ اسالمي،  ؛ هتران:نامه اديان)فرهنگ اصطالحات ديين و عرفاين(؛ واژهالرحيمگواهي، عبد .42

 ق. 1417االسالميه،  ة؛ هتران: مطبعاالطهار ةلدرر اخبار االئم ةحباراالنوار اجلامعحممدباقر؛ ، جملسي .43

 ش. 1380؛ هتران: روزنو، دايرة املعارف کتاب مقدسحمّمديان، هبرام؛  .44

 ق. 1424؛ بريوت: داراجليل، النبوة يف االديان الکتابيهمشرقي، امحد؛  .45

 ش. 1360؛ هتران: بنگاه ترمجه و نشر کتاب، حقيق يف کلمات القرآن الکرميالتّ  مصطفوي، حسن؛ .46

 ش. 1381ه فرهنگي آرايه، مؤسسمصطفي حسيين دشيت، هتران: به کوشش ؛ املنطقمظّفر، حمّمدرضا؛  .47

 ش. 13٧3، هتران: دارالکتب االسالميه، 14؛ چتفسري منونه مکارم شريازي، ناصر؛ .48

 ش. 1368؛ هتران: دارالکتب االسالميه، جواهر الکالم دحسني؛جنفي، حمّم .49

 ق. 1386عارف القرن العشرين، امل ة، مصر: مطبعة دائر4؛ چالقرآن ة املعارفدائرد فريد؛ وجدي، حمّم .50

 ش. 13٧٧؛ هتران: اساطري، قاموس کتاب مقدسهاکس، جيمز؛  .51

 ش. 1386پاشايي، قم: مرکز مطالعات و حتقيقات اديان و مذاهب،  ؛ ترمجه:فرهنگ اديان جهان ؛آرهينلر، جان .52

53. Adler, Cyres, The Jewish Encyclopedia, second edition, New York: Ktav 

Publishing House, 1863. 

54. Ahituv, Shmuel, “Divination” In Encyclopaedia Judaica ed Fred, Skolnik, 

second edition, Thomson Gale (Macmillan Referance USA), 2007. 

55. Aune, D. E, “Divination”, In the International Standard Bible Encyclopedia, ed 

GeoffreyWBromiley and others, Eerdmans Publishing Company, 1986. 

56. Aune, David E., “Oracles”, In The Encyclopedia Of Religion ed Mircea, Eliade, 

New York: Macmillan Library, 1993. 



 47   دستیابی به غیب در قرآن كریم و عهد عتیقمطالعۀ تطبیقی                                                

 
57. Bourguignon, Erika, “Divination”, In Encyclopedia International ed Edward, 

Humphrey, New York: GrolierIncorporated, 1973. 

58. Clark Kee, Howard, “Magic & Divination”, In The Oxford Companion To The 
Bible ed Metzger & Coogan, New York: Oxford University Press, 1993. 

59. Deninger, Johannes, “Revelation”, Encyclopedia Of Religion, ed Eliade, 1992. 
60. Doniach, N. S, The Oxford English-Hebrew Dictionary, NewYork: oxford 

university press, 1998. 

61. Ellwood, Robert s. , The Encyclopedia Of World Religions, New York: Facts & 

File, Inc, 1998.  

62. Gaster, M. , “Divination (Jewish) ” In Encyclopaedia Of Religion & Ethics ed 

James, Hastings, Edinburh: T. &T. Clark, 1981. 

63. Hill, David, “Dreams”, Oxford Companion To The Bible ed Metzger, 1993. 

64. Husik, Isaac, “God, KnowledgeOf”, In The Universal Jewish Encyclopedia ed 

Isaac Landman, New York: The Universal Jewish Encyclopedi, 1948.  

65. Ince, Richard & M. A. Camb, A Dictionary Of Religion & Religions Including 
Theological & Ecclesiastical Terms, New Delhi: Cosmo Publications, 2007. 

66. Konig, E., “Prophecy (Hebrew) ” In Encyclopaedia Of Religion & Ethics ed 

Hastings, 1981. 

67. Leon-Dufour, Xavier, Dictionary of Biblical Theology, Second Edition, London/ 

New York: Burns & Oates, 2004. 

68. Paul, Shalom m. & Sperling, S. David, “Prophets & Prophecy’, In Encyclopaedia 
Judaica, ed Skolnik, 2007. 

69. Rabinowitz, Louis Isaac, “Divination In the Talmud”, In Encyclopaedia Judaica, 
ed Skolnik, 2007. 

70. Rose, H. J., “Divination (Introductory & Primitive)”, In Encyclopaedia Of 
Religion & Ethics ed Hastings, 1981. 

71. Safra, Jacob. E, The New Encyclopaedia Britannica, Chicago: encyclopaedia 

britannica, inc, 2002. 

72. Schade, Johannes P., Encyclopedia Of World Religions, Franklin park: Concord 

Publishing. Foreign Media Books, 2006. 

73. Smith, G., “Prophecy False” in The International Standard Bible Encyclopedia 

ed Bromiley, 1986.  

74. Ulmer, Rivka, “Divination”, In The Encyclopaedia Of Judaism, 2000.  

75. Wiener, Max, “Prophets & Prophecy” In The Universal Jewish Encyclopedia ed 

Landman, 1948. 

76. Wigoder, Geoffrey, The New Encyclopedia Of Judaism, New York: University 

Press, 2002. 

77. William, Howells, The Heathens: Primitive Man & His Religions, Garden City: 

NY.  Doubleday, 1962. 

78. Zuesse, Evan. M, “Divination” In The Encyclopedia Of Religion ed Eliade, 

1993. 

 




