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 رسوالنه؛زهیکرشمهخوابیکهبهزبیداریست

ستادعبدالعلیبازرگان،بادوستمشفقمفّسر،ا«رؤیایرسوالنه»پسازگفتوگویپرگاریدرباببیبیسی:
توضیحیشاملدهنکتهناقدانه،ازجانبایشانمسطورومنتشرگردیدکهنوشتناینسطوررابرصاحبنوشتاری

،تاعاقبتدلبهدریازدموازقلمخواستم«هرسوَدَورانیمیکرددلچوپرگاربه»آنفرضیّهفریضهگردانید.
 ناگفتههارابازگوید،وگفتههارابازگوییکندتامتعّلمانرابهکارآیدومتکّلمانرابصیرتافزاید.
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،گذرد.نخستدرکتاببسطتجربهنبویوسپسدهسالبعدمی«قرآن:کالممحّمد)ص(»اکنونبیستسالازطرح

درمصاحبهبارادیوهلند،ومکاتباتیبامشایخومراجعایران.دعویاصلیمندرآنجااینبودکهقرآنتجربهو

گوییمقرآنمعجزهمحّمد)ص(است(وتخیّلخاّلقوعقلفّعالوتألیفمحّمد)ص(است)درستبرهمانقیاسکهمی

بهوجودآوردهاست.ایندعوی)فرضیه(بهتبیینچندمعضلتجربههایاشراقیوآفاقیوانفسیاوستکهآنرا

کرد:کالمیوتفسیریکمکمی

الف.چگونگیسخنگفتنخداوندباپیامبرانوراززداییورازگشاییازآنکهدرکالمکالسیکمسلمانانتاامروز،

هایغریبانجامیدهاست.زنیحّلمطلوبیپیدانکردهوبهطرحکالمقدیمونفسیخداوندوانواعگمانه

ب.رنگوبویفرهنگعربیوقبائلیدرسراسرقرآنوتاریخمندیآن،مثلتوصیفنعماتبهشتیبهگونهایکه

اعرابحجازآندورانمیپسندیدند)حوریاننشستهدرخیمههاو...(

گانه،وخروجنطفهازپشتمرد،وهایهفتتعارضآشکاردارند،چونآسمانج.آیاتیکهبانظریاتعلمیمدرن

کنندو...کهمفّسرانجدیدبرایرهاییازآن،بههایآسمانیبهمنزلهتیرهاییکهبهپیکرشیاطیناصابتمیشهاب

اصنافتکلّفاترویآوردهاندوگرهیهمنگشودهاند.

دهند،چونبریدندستوپایکرامتآدمیمنافاتدارندیابویخشونتفوقطاقتمید.احکامفقهیکهباعدالتو

مفسدانیادرآوردنچشمیاجوازبردهداریو...

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160512_l44_nazeran_sorush_bazergan
http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160512_l44_nazeran_sorush_bazergan


«صرفه»هـ.پستیوبلندیبالغتقرآندرآیاتوسورمختلف،بهطوریکهپارهایازمتکلّمانراوادارکردتابه

تقلیدندانند،ومنصرفکردنمتجاسرانرابهعهدهخداوندبگذارند!رویآورندوقرآنراغیرقابل

گیرد،وگاهخشنودمیشودوشفقتمیورزدو...و.چهرهبشریخداونددرقرآنکهگاهغضبمیکندوانتقاممی

حضبشماریمومادامیکهدستخداوندرادرقرآنمستقیماًدرکارببینیمومحّمد)ص(رادرتجربهوحی،منفعلم

گاهحّلنخواهدشد.کافیاستکهورقرابرگردانیمقرآنرامحصولعلمبیکرانباریتعالیبدانیم،اینمعضالتهیچ

گویداشدرقرآننشستهاستوهرچهمی«انسانیّت»وانسانیالهیرافاعلوخالقایناثرسترگببینیمکهباهمه

کالم»گاهمسئلهاوودرخورظرفیتخردوخیالاو،وبافاعلیّتتاّموتماماوست؛آنومیبیند،تجربهایازافقدید

حّلومنحّلخواهدشدوکالممحّمد)ص(بهجایکالمخداخواهدنشستوپستیوبلندیهایبالغتوورود«الهی

عاهاییدرقرآنچونسورهفرهنگعربیوقصوروفتورعلمیوظهورچهرهبشریخداونددرقرآن،وورودد

حمد)کهگفتهاندقرآنصاعدست(،تبیینمطبوعومعقولخواهدیافت،ومعلومخواهدشدکههمهاینهامقتضای

نشیندوگاهتازیرپایانسانبودنمؤلّفآندفترفاخراستکهاحوالواطواریمتغیّردارد،وگاهیبرطارماعلیمی

[.شرطنیستکه۱«]شوممنبشریهستمچونشماکهدچاروحیمی»نیتماممیگویدکهخودنمیبیندوبافروت

رانبینیم.اینقرآناگروحیاستکههست،وحیاستکهبشریتو«اَنابشٌرِمثلُُکم»راببینیمو«یُوحیاِلَیّ»

نجاریاست؛وچنانکهدرمحدودیتمحّمد)ص(درسراپایآنریزشوپویشداردوچونخوندرعظاموعروقآ

جایدیگرآوردهام:خدامحّمدراتألیفکردومحّمدقرآنرا.وحیالبتهحقیقتیاستکهدرجاتداردواززمین

گیرد)بهتصریحقرآن(.عارفاننیزازتجربهالهامووحیدمگرفتهتازنبورومادرموسیومحّمد)ص(رافرامی

آننعمتراباافتخاروابتهاجاعالممیکردند.عمده،محصولوحیاستکهنشانمیدهدزدندونصیببردنازمی

شناسند،وبهقولحافظ:چنانمّدعیاتیرواستیاناروا.بهفرمودهعیسی)ع(درختراازمیوهاشمی

نههرکونقشنظمیزدکالمشدلپذیرافتدتذروطرفهمنگیرمکهچاالکستشاهینم

اینجامقامنقضوابرامنبّوتمحّمد)ص(نیست.مسلمانانبهتحقیقیابهتقلید،پذیرفتهاندکهکالممحّمد)ص(از

رفعتیوصالبتیوانوارواسراریبرخورداراستکهبدانصفتخارقالعادهمیبخشد.یعنیعادتاًدرکویری

تملونامنتظراستوهمیناستآنچهدرزبانفرهنگیچونحجاز،روییدنُگلیچونقرآن،بهغایتنامح

شودوقرآنراکتابیقدسیوالهیوامینماید.تئولوژیک،معجزهمحّمدیخواندهمی
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گذشتوغبارغوغاهایعظیمیکهبرخاستهبود)وتامرزتکفیرصاحباین«قرآن:کالممحّمد»چندسالیبرطرح

قلمپیشرفتهبود(،فرونشستونگارندهمجالیتازهیافتتادوبارهدرآناثرسترگوحیانیبهعینعنایتبنگرد

«.ابرونمودوجلوهگریکردوروببست»هجدیدیازآنوازدلآندریاگوهرهایتازهصیدکند.اینبارچهر

بودنشچشمکو«رؤیاییـبصری»بودنقرآن،تاپیشازاین،موضوعتأّملوتحقیقبود،اکنون«کالمیـسمعی»

خنبکمیزدوبهتفّرجوتدبّردعوتمینمود.درهردوفرضیه،محّمد)ص(فاعلبودنهمنفعل؛وگاهدرجایاّول

شخصوگاهدرجایدومشخصوسومشخصمینشست.امادرفرضیهجدیدگوییدرمواردی،اوشاهدمناظری

)نهمستمعمطالبی(استکهدرافقیبرترازافقحّس)خیال،رؤیا،ملکوت(،صورتمیبنددواوآنهارارؤیتو

بودنتجربهوحیانیمحّمد)ص(بهترین«یسمعیـبصر»روایتمیکند.پارههاییازقرآنچنانتصویریاستکه

تعبیرآناست.

خویشتنیواستغراقمیرفت)کهمنآنرارؤیانامیدهام،برایبهگواهیتاریخ،اووقتیبهحالتناهشیاریوبی

یهاییچونمکاشفهوخیالمتّصلوخیالمنفصلوملکوتاعلپرهیزازمتافیزیکسنگینودشواریکهدردلواژه

واسفلنشستهاست،وبرایاینکهمجهولرابامجهولتبییننکنم،بلکهوحیمجهولرابارؤیایمعلوممعناکنم(،

چیزهاییمیدیدومیشنیدکهپسازبازآمدن،براییارانبازگومیکرد.یارانآنهارامینوشتندویابهحافظهمیسپردند

ریگردآوردندوناممصحفبرآننهادند.لذازبانمحصفمحّمد)ص(،وبیستسالپسازوفاتش،آنهارادردفت

زبانعالمناهشیاریاست)اگرچهظاهراًبهزبانبیداریاستواینهمانحلقهمفقودهونکتهمغفولهدرکارمفّسران

مصحفاست(،وقهراًمحتاجخوابگزاریاست.

جربهرسول،پیشفرضتازهایرادربارهزبانقرآنپیشبودنقرآنورؤیاییبودنت«سمعیـبصری»نظریه

مینهدکهبرایفهمقرآنفریضهاست.قبضوبسطتئوریکشریعتکهمیگفتاسالمچیزینیستجزیکرشته

هایماومعلوماتومقبوالتزمانهمادرفهموتفسیرمتندخالتوتفسیرهاییکهازاسالمشدهاست،وپیشفرض

،عالوهبرپدیدارشناسیوحی،مصداقتازهایازپیش«رؤیایرسوالنه»کنند،اینکدرپرتوتئوریوساطتمی

هایزبانیمییابد.فرض

ترواشبهدادههایقرآنیچنداناستکهآنراازفرضیاترقیب،محتمل«پوششدادن»قدرتتبیینیایننظریهو

عیندلیلبرصّحتیاتأییدفرضیهاستوناقدانیکهطلبدلیلمیکنند،ترمینماید.همینفراگیریدادههاستکهموفق

[:۲درایندادههابنگرندوتوفیقفرضیههایدیگررابرایپوششدادنبهآنهاارزیابیکنند]

.توصیفآنچهبهماوراءطبیعتمرتبطاست،ازذاتوصفاتالهیگرفتهتاعالممورچگان)عالمذّروروز۱

هایسماوی،تاحوادثپساز(،تاداستانخلقتوقّصهآدم،تارفتوآمدمالئکهوشیطانوجّنوشهابالست

مرگ،تاقیامتومشاهدهمناظرغریبونامعهودآن،تاوصفجهنموبهشتوحشرامواتوبهصفشدنانبیاءو

عودپنجاههزارسالهمالئکبهسویعرشالهی،اولیاءوبازکردنکارنامهاعمالبندگان،ونصبترازویعدلوص

وقرارگرفتنتختخداوندبرشانههایهشتفرشته،ونشستنخدابرتختونشستنتختاوبرآب،ودمیدندر

شیپوروحشروحوش،وآتشگرفتندریاهاوکسوفخورشیدوستارگان،وتلوتلوخوردنمستانهمردمدرمحشرو

هایشرابدرمیاناردار،وبریانشدنپوستگنهکارانوروییدندوبارهآن،ومبادلهجامسقطجنینزنانب

هایپرازاناروموزوانگور،وخدمتگزاریپسرکانلطیفو...چنانتصویریوبصریوسینماییبهشتیان،وباغ

بیصورتبدانیم،مدخلیّتقّوهخیالمحّمد)ص(اندکهگویادرعالمرؤیابرپردهخیالمیتابند.حتیاگرحقیقتآنهارا

توانیمانکارکنیم.هانمیرادرصورتبخشیدنبهآنبیصورت

دهد؛ثانیاًگوییکسیبادراینمواردلحنقرآن،اّوالً،عمدتاًبهصیغهماضیاستوخبرازامریپایانیافتهمی

روایتمیکندکه:محّمد)ص(سخننمیگوید،بلکهاوصحنهایرامیبیندو

درشیپوردمیدهشدهوهمهبیهوشافتادند...وزمینبهنورخداروشنشدوکارنامههارابازکردندوانبیاءوشهدا

رادرصحنهحاضرکردند...وکافرانرابهسویجهنمراندندوپارسایانرابهبهشتدرآوردندومهماندارانبهآنان

[۳(.]۷۵ـ۶۸یبرخاستکهالحمدهللرّبالعالمین)الزمر/درودگفتندو...بانگ

.جسمانیبودنیانبودنحشرمردگانکهازمعضالتفلسفهاسالمیاست،درفرضیهرؤیاییبودنوحیحّل۲

کندتاآنرابهیابد.ازیکسوصدرالدینشیرازی،معادراجسمانیمیداندولیدرمعنایجسمتصّرفمیمعقولیمی

نزدیککندوبامذاقفالسفهسازگارآورد؛وازسوییمحّدثانومفّسران،«صورمنامات»جسمرؤیاییوخیالیو



براوطعنهمیزنندکهمنکرجسمانیتمعاد،ولذامنکریکیازضروریاتدینشدهاست.ابنسیناهمکهمعاد

کندومیگویدتعبّداًسخنپیامبررامیپذیرد.وتمیجسمانیراقابلتحلیلوتوجیهعقلیوفلسفینمییابد،سک

بلی،ظاهرآیاتقرآن،داّلبرجسمانیتمعادوحشرابداناست)ولذامخالفقواعدفلسفی(،اّمااگربهیادآوریمکه

مزبانقرآن،زبانرؤیاستومحتاجخوابگزاری،آنگاهبهآنظواهرهمچونمحّدثانوفقیهانتمّسکنخواهی

جست.مشکلصدرالدینایناستکههممیخواهدزبانبیداریراحفظکند،همقواعدفلسفیخویشرا.اّماقرآنبیش

ازایننمیگویدکهپیامبردررؤیادیدهاستمردگانازخاکبرمیخیزند؛ودیدنجسمورؤیالزوماًبهمعنیبدندر

بیدارینیستوبایدتعبیرشود.



،اینمسئلهرابهشرحخواهمآورد،بعونهللا.«محّمد:راویرؤیاهایرسوالنه»درمقالههفتمازمقاالت

.آیاتمتشابهکهمحتاجتأویلاند،درایندیدگاههمانرؤیاهایمحتاجتعبیرندوجالبآناستکهپارهایاز۳

هآیاتراازجنسمتشابهاتدانستهاند،یعنیتقریباًهمهاندوبقیقدمایمفّسران،فقطآیاتاحکامرامحکمشمرده

(.وبهطورکلّیهرجانزدگذشتگانحاجتبهتأویلمیافتد،نشانهآنستکه۷قرآنرا)تفسیرالمیزان،آلعمران/

آیدومیحاجتبهتعبیرداریم،بااینتفاوتکهدرتعبیرخواب،زباندچارپیچشنمیشودوصنعتوتکلّفالزمن

اموربروجهروشمندجریانمییابد.

.داستانآدمکهبسیاریازمعاصرانبراسطورهای)یاتمثیلی(بودنشاتفاقکردهاندوآنراواقعهایتاریخی۴

دانند،توگوییدرماوراءتاریخرخدادهاست،آشکاراصبغهوماهیتیرؤیاییدارد:فرشتهوشیطانش،شجرهنمی

هایآکندهازهاش،سجدهمالئک،سرپیچیشیطان،هبوطآدمو...واصالًمعنیاسطورههمینقّصهممنوع

هایشبهرؤیاست.همچنیناستقّصهخضروموسیدرسورهکهف،وهمچنیناستخلقتششروزهآسمانبصیرت

رکنند،اّماچنانکهفخررازیوزمین.درستاستکهامروزه،مفّسرانمیکوشندتاششروزرابهششدورهتفسی

درتفسیرشآورده،مفّسرانیهمبودهاندکهآنراواقعاًششروزنجومیدانستهاند.اینسخنمؤیّداینمعناستکه

اند،نهششدوره!پیامبران)موسیـمحّمد(دررؤیا،خلقتجهانوانسانراحقیقتاًدرششروزدیده

هدرسورهوگاهحتّیدرآیهواحدخودرامینمایاند،وضعانسانیرانشانمیدهدکهبه.نظمپریشانقرآنکهگا۵

مناظرمختلفمینگردودرایننگریستن،گاهیازاینجامیگویدوگاهیازآنجا!گوییهجوممعانیومشاهدراهرا

درکالمشمینشینند.آیهسومسورهمائدهبندند،ودیدههاوشنیدهها،بههنجارونابههنجاربرگفتارمنسجممی

)آخرینسورهنازلهبرپیامبر(،نمونهبرجستهاینپریشانیاست:سخنازتحریممرداروخونوگوشتخوکو

حیواناتقربانیشدهدرپایبتانو...آغازمیشودتابهاینجامیرسدکهامروزدینتانراکاملکردمواسالمرابرای



یدم،ودوبارهبهسراغپارهنخستینمیرودکهاگرکسیدرتنگناقرارگرفتوازآنمحّرماتاستفادهکرد،شماپسند

هایمختلفاینآیهآشکارادرماندهاند!شیعیانقطعهمیانیومربوطبهبراوباکینیست.مفّسراندرربطدادنپاره

اندوبرابهاموصبعلی)ع(بهوصایتوخالفتتطبیقکردهکمالدینرابرگرفتهاندوآنرابهروزغدیرون

اعضالامرافزودهاند)نگاهکنیدبهتفسیرالمیزانکهبااعترافبهگسستگیدردلآیه،آنرامتعلّقبهواقعهغدیر

هااندرگسستگیمیداند(.پریشانیآیاتقرآنچنداناستکهبعضیراواداشتهتاعلمیتازهبیافرینندوازسّرینه

هابگمارند.خبردهندوهّمتبهکشفرازآنهاوگفتنناگفته

هاییبسیارطبیعیومناسبطبعمهآلوددرحالیکهاگرپایرؤیارابهمیانآوریم،حضورووقوعچنینگسست

یکهبسیارگزینشیوخوابمینمایدوجایهیچشگفتیندارد!همینطوراستسبکقرآندرروایتقّصههایتاریخ

ایآنهاراگزینشونقلکردهاست.ماندکهحافظههاییثابتازفیلمیمتحّرکمیمقطّعاستوبهعکس

ْکبِِهلِسانََکلِتَْعَجَلبِِه)زبانخودرانگهدارودرخواندنقرآن۶ .آیهمهمیکهدرقرآنبهمحّمدمیگوید:التَُحرِّ

هایرؤیاییدرعرصهخیالشتابزدهواز(داللتروشنداردکهمحّمد)ص(بادیدنصحنه۱۶شتابمکن،قیامت/

خواستهاستبالفاصلهآنهارابامردمدرمیانبگذارد.ناظریدرونی/بیرونی)خدایاجبرئیلبهزبانفرطهیجانمی

گاهحوهگزارشآنرابهتوبیاموزیموآنتئولوژیک(اورانهیمیکندومیگویدبگذارتارؤیابهانجامرسدومان

َعلَْینابَ إِنَّ َعلَْیناَجْمَعهَُوقُْرآنَهُ*فَإِذاقََرْأناهُفَاتَّبِْعقُْرآنَهُ*ثُمَّ (.یعنی۱۹ـ۱۷یانَهُ*قیامت/آنهارابرمردمبرخوان)إِنَّ

سپسمامعنایآنهارابهتومیگوییم.بگذارپاکنویسشود.آنهارانیاراستهوویرایشنشدهقرائتمکن.

کردووحیبهپایانمفّسرانعموماًآنرابدینمعناگرفتهاندکهپیامبرازخوففراموشی،درخواندنقرآنشتابمی

برد!نرسیده،آنرابهپایانمی

هایموالناجاللالدیندنبودنتجربهوحی،معناومقتضاییروشنترازایننداردویادآورمهارز«سمعیـبصری»

گوید:برهیجاناتالهامیخویشاست،وقتیکهمی

زنندیعنیکههایچودّرشاهواراندکیگرآرمتمعذوردارکزدرونمصدحریفخوشنفسدستبرلبمیزینسخن
بس!

نبراسلوبشغالبوهایخوابند؛وقرآنکهتصویرکردتوانگفتبیشترمجازهایبیداری،حقیقت.بهجرأتمی۷

فائقاست)سیّدقطب:التصویرالفنّیفیالقرآنالکریم(،آکندهازچنانتمثیالتوَمجازاتیاست.وقتیدرقرآنمی

افَأَْغَشْینَاُهْمفَُهْماَلیُْبِصُروَن)یس/ اَوِمْنَخْلفِِهْمَسّدً عنی:سّدیپیشوپس(،ی۹خوانیمکه:َوَجَعْلنَاِمنبَْیِنأَْیِدیِهْمَسّدً

اینسّدراپیامبردرخوابدیدهاست.یعنیاستعارهسّددر«.آناننهادیموپردهایبردیدگانشانافکندیمتانبینند

زبانبیداری،حقیقتسّددرعالمرؤیاست.همچنیناستحالرباخوارانکهچونجّنزدگاننامتعادلاند)الَِّذیَنیَأُْکلُوَن

بَا *بقره/الرِّ ْیطَاُنِمَناْلَمسِّ َکَمایَقُوُمالَِّذییَتََخبَّطُهُالشَّ نمایداّما(.اینبیاندربیداریاستعارهمی۲۷۵اَلیَقُوُموَنإاِلَّ

دررؤیایپیامبر،رباخوارانواقعاًچنیندیدهشدهاندوقسعلیهذا.همچنانکهپیامبراعمالعامالن)نهجزایشان(را

بیندوافتادنآهنازآسمانرا،وبوزینهوخوکشدنبنیاسرائیلرا،وسجدهمالئکبرآدمرا،متحاضرمیدرقیا

هایعدیدهفرشتگانرا،وآتشیبودنجنیّانوخاکیبودنآدمیانراو...پرپیداستکهاگرمحّمد)ص(درمحیطوبال

کردوهایشفرقمیرهنگیدیگرمیگرفت؛یعنیخوابشدورنگفزیست،استعارههایشعوضمیدیگریمی

شد.تصویرگریاشدگرگونمی

زبانپرتمثیلوپراستعارهقرآن،پردهاززبانرؤیاییآنبرمیدارد.فیالمثل،دربابتسبیحاشیاء،معتزلهآنرا

کنایهازاینمیدانستندکهاشیاءچنانبرپاکیخالقگواهیمیدهندکهگوییتسبیحاورامیگویند.اّماموالناو

انتسبیحاستبیکموبیش.اشاعرهکهاهلتأویلنبودند،میگفتندهم

هانربایدتفاشتسبیحجماداتآیدتوسوسهتأویل

دهد.ومایعنیپیامبراکرمتسبیحاشیاءراحقیقتاًشنیدهودرککردهاست،واینجزدرعالماستغراقوخیالرخنمی

بینیمکهفقطجاهایدیگرنباشد؟میدانیمچگونهبودهاستوبایدتعبیرشکنیم.اگراینجاچنیناست،چراالبتهنمی

پوشد،بلبسیازاموروحوادثاندکهنخستصورتنیستکهدرخوابجامهصورخیالینمیماوراءطبیعِتبی

[وتنزیلقرآنهممگرمعنایی۴شوند.]کنندوبهصورتمجازظاهرمیصورترؤیاییدارندوسپسدرکالم،تنّزلمی

غیرازایندارد؟



خواندندکه:رروزیاینآیهرامیاگ

ُلِبَاَساْلُجوِعَواْلَخْوِف*نحل/»... پرسیدندمگر)خدالباسگرسنگیوترسرابهآنانچشاند(؛ومی«۱۱۲فَأََذاقََهاهللاَّ

خواببینندکهفضایخواستندگرهآنرابگشایند،اکنونمستقیموبیتکلّفمیلباسچشیدنیاست؟وبهتکلّفمی

هایناهمرنگاست.هاووصلهزدنمستعدهمینجابهجاکردن

استعارههایقرآنیرااگراصیلوخالقبدانیم،نهمردهوخفتهوتقلیدی)کهچنانجذبزبانشدهاندکهدیگر

شنیدهاستویدهومیدتوانیمپردهازجهانمحّمد)ص(برداریمکهعالمراچگونهمیشوند(،آنگاهمیاستعارهدیدهنمی

تواندراینجاازسمعوبصرهمفراتررفتوبهشّمولمسوذوقهمنشاندهاست.میچهچیزرابهجایچهچیزمی

شودواوصافحیاتدرآنگیردوزندهمیرودوجانمیرسید.یعنیرؤیاینبوی،ازپردهبیجانسینماهمفراترمی

کند.تجلّیمی
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ندایتپردهناشنواییگوشمرادرید،جاللتکوریچشممراشکافت...عطر»گویدکه:وقتیسنتآگوستینباخدامی

[،ازسمعوبصرو۵«]سوزمکنم...تورامنچشیدهام...لمسمکردهامودرطلبصلحوسالمتمیتوراتنفسمی

توانگمانزدکهمحّمد)ص(صدگامازاودارد.آیانمییعطروذوقولمسدرتجربههایروحانیخودپردهبرم

تربودهاست؟ترومحرمپیش

کهدرباب«ترجمهفرهنگی»خوبستهمینجااضافهکنمکهترجمهاستعارههاخودنوعیخوابگزاریاستوبه

(.وقتی۱۳۷۸،«رادیانذاتیوعرضید»احکامفقهیدرجایدیگرآوردهام،بسیارنزدیکاست)اخالقخدایان،

گوییماستعارهسّددرپیشوپس،معنایشبهبنبستگرفتارآمدناست،کاریاستکهنامشخوابگزاریاستومی

گوییمدرحقیقتگفتهایماگرسّدیرادرخوابدیدی،تعبیرشایناستکهبهبنبستیگرفتارآمدهای.ووقتیمی

وارانکهدرقرآنآمدهاست،معنایشبیتدبیریوشکستدرزندگیاست،درحقیقتگیجونااستوارراهرفتنرباخ

گفتهایمکهدیدننااستواریوجّنزدگیدرخواب،درمقامخوابگزاری،تعبیرشبیثباتیوبیتعادلیدربیداری

فهماینمتنمقّدس،وایناست.اگرچنیننگاهکنیمخوابگزاریقرآنیبسطیشگرفخواهدیافتوبابتازهایدر

تر.ترورؤیاییاندوقرآنازهمهالهامیخوابنامهنبویگشودهخواهدشد.همهمتونالهیچنین

صفاتمستعاریچونرحیموسمیعوبصیرو...دربابخداوندکهجایخوددارندومعناشاناینستکهپیامبر

[رحیِمرؤیارابهمعنیرحیِم۶خدابراوچنانتجلّیکردهاست.]خداوندرادررؤیاهایخودچنیندیدهاست،یا

کند.همینطوراستبیداریگرفتنوازآنرحممتعارفانسانیرافهمیدن،قطعاًنارواستوشبههشّرراتقویتمی



ندیافتوشبههجبرهدایتواضاللالهیکهقطعاًاستعاریاندکهتاخوابگزارینشوند،معنیسلیمومستقیمینخواه

ترخواهندکرد.رافربه

رؤیای»گانه.زمانپریشیوقبضوبسطزمانونقضقوانینطبیعتوعلیّتکهنمونههایشرادرمقاالتپنج۸

آوردهامهم،ازمقتضیاترؤیاوازمؤیّداترؤیاییبودنتجربهوحینبویاست.«رسوالنه

اشباوحیقرآنی،برجستهتریندیدگاهرؤیاانگاریوحیاست.سفرمعراجکهبه.تجربهسفرمعراجوهمنوایی۹

تعبیرابنسینادررسالهمعراجیّه،یکسفرعقلیبود،مشابهتتاّمبارؤیادارد؛خصوصاًکهازعایشهآمدهاستکه

پیامبرخانهخودراترکنکردوبرجایخویشبودتاازاستغراقبازآمد.

ازاینمّدعیاتومأثورات،محتوایتجربهمعراجاستکههمهتصویریورؤیاییومحتاجخوابگزاریاند.برتر

کردرفتومناظروحوادثرابرایاوتفسیرمیگویندجبرائیلقدمبهقدمباپیامبرپیشمیچنانکهحکایاتمعراجمی

ستکهمالمردمراخوردهاستوامثالآن.قرآنهمدرافتد،حرامخواریاکهفیالمثلفالنکسکهبرزمینمی

کندکه:َماَکَذَباْلفَُؤاُدَماَرأَٰى)محّمدآنچهرابهپیامبراشارهمی«رؤیت»گویدبهسورهنجمکهقّصهمعراجرابازمی

چشمدیدبهدلانکارنکرد(.

گانهبهپیامبرریعاتصورتگرفتومثالًنمازهایپنجگوینددرهمینسفرمعراجبودکهپارهایازتشمفّسرانمی

آموختهشد.بهشتودوزخومراتبعرشوطبقاتآسمانواصنافمالئکوارواحمجّردهوعقولقادسهوقاهره

موصورجبروتیّه،همهدراینسفربرپیامبرچهرهنمودندوخودرابهاوعرضهکردندوالبتهسفرِعلویاوبهمقا

نمود:صورتیصرفواستغراقمحضختمشدکهدرآنجانفَسفرشتگانهممزاحممیبی

تاکجا؟آنجاکهجاراراهنیستجزسنابرقمههللانیستازهمهاوهاموتصویراتدورنورنورنورنورنورنور)موالنا(

توانستندبهگونهومی«(تیوعرضیدرادیانذا»ماندفقهیّاتقرآنکهالبتّهعرضیّاتآناند)رجوعکنیدبه.می۱۰

اند.اهمیّتوروداینمطالبدرقرآن،بهدیگریباشندوبههمیندلیلاصالتچندانیندارندونصیبههاینازلهنبوت

غمومقامجبروتنرسیدهاند)علیر«ملکوتاعلی»هاازدهدازقضااینوحیگماننگارندهبهایناستکهنشانمی

بندجغرافیاوتاریخاندوزبانشانبهزبانبیدارینزدیکاستوبرغلّوغالیان(؛ودرخورمقامرؤیاوخیالوتخته

ترینذاتیاتآنندوازاصلترینارکاندینوذاتیخالفاوصافباریواحوالقیامتوماجرایخلقتکهبنیانی

شوند.لمیاندودرنشأتخیال،مصّورومخیّصورتبی

.خوبستبهدعاهایپیامبردرقرآناشارهکنم)چونسورهحمد(،کهمتنراآشکارادوصداییکردهاست.این۱۱

گوید.خیزدودراینجااوستکهسخنمیبخشازقرآنبیهیچتکلّفاززبانرسولبرمی

برفتن،نزدادیبانیکزینتاست؛اّمادر.صنعتالتفاتیعنیدرگفتارازخطاببهغیاب،وازغیاببهخطا۱۲

فرضیهوحیرؤیایییکحّجتاستبراستواریآن.وچنانکهپیشازاینآوردم،اینصنایعاگرآگاهانهبهکار

روند،صنایعاند،امادرعالمناهشیاریحقایقاند!اینکهدرقرآنگاهاّولشخصبهجایدومشخص،وگاهدوم

افتد،نهاینکهصنعتگرانهنشیند،اتفاقیاستکهواقعاًدرضمیرودرخیالمحمد)ص(میلشخصمیشخصبهجایاوّ

وبرایتحسینوتزیینکالمبدانتوّسلجوید.درهمتنیدهشدنمتکلّمومخاطبوناظرونشستنیکیبهجای

کهنظائربسیاردرقرآندارد،توجهکنیم:شود.ازبابمثال،بهاینآیهدیگریدراینمواردبهنیکیمشاهدهمی

یَاَحبُْشًرابَْیَنیََدْیَرْحَمتِِهَۖحتَّٰىإَِذاأَقَلَّْتَسَحابًاثِقَااًلُسْقنَاهُلِبَ یِّت فَأَنَزْلنَابِِهاْلَماَءفَأَْخَرْجنَابِِهِمنَوُهَوالَِّذییُْرِسُلالرِّ مَّ لَد 


ٰ
الثََّمَراِتَۚکَذ کندتاابرهایسنگینرابرلَِکنُْخِرُجاْلَمْوتَٰىلََعلَُّکْمتََذکَُّروَن)اوستکهبادهایمبّشررحمتراروانهمیُکلِّ

(.۵۷فرستیم...االعراف/هایمردهمیدوشکشندوماآنهارابهسرزمین

گویدگیردومیزمامسخنرابهدستمیفرستدوسپسخداخودگویدکهخدابادهارامیگوییابتداکسی)پیامبر(می

افتدوگاهپیامبررانیم!اینجابهجاییحاضروغایب،نهدرعبارتکهدرمتنواقعیت)رؤیا(اتفاقمیماابرهارامی

توانتحقیقوگویدوگاهخدااززبانپیامبر.چندصداییبودنقرآنرادرایننمونههامیاززبانخداسخنمی

شود.دیقکرد.تکلیفقلهاوانزلناهایقرآنهماینگونهمعلوممیتص

********
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بایدبهتأکیدبیاورمکههمهآنچهبرپیامبررفت،وهمهآنچهبرجاناونشست،برآمدهازقّوتنفسوتیزیچشم

بهکّشافوتواناییعقلیبینظیراوبودکههمهازمواهبخاّصهربّانیبودندوبهاوباطنوتخیّلخالقوتجر

هایدوردستراببیندواخگرهاییازعالمغیببهعالمشهادتدادندتادرخورظرفیتبشریخویش،افقرخصتمی

اجتنابناپذیروانکارناپذیراستوآوردوآتشدرخرمنتعادلتاریخزند.محوریتومدخلیّتپیامبردرپدیدهوحی

همهدینحولمحورشخصیّتوتجربهاومیگرددواوحولمحورخدا.اگرمحّمد)ص(تجربههایدیگریداشت،

گرفت.همهادیان،بهتصریحقرآن،اسالماند:اسالمموسویداریمواسالماسالممحّمدیهمرنگوعطردیگریمی

اناسالممحّمدیاست،سالمهللاعلیهماجمعین.عیسوی،ودینمسلمان

کندبدوناینکهذّرهایازمحّمدیبودنآنبکاهد،ولذادرستقربمحّمد)ص(باخدا،کالمورؤیایاوراالهیمی

استکه:

اندرگرچهقرآنازلبپیغمبراستهرکهگویدحقنگفت،اوکافراستودرعینحالدرستاستکه:دمکهمردنایی
نایکرددرخورنایاستنهدرخوردمرد

آیدولذاسخنمحّمددرخورعلممحّمدشودوخدابهقامتوقوارهمحّمد)ص(درمییعنیمحّمد)ص(ازخداپرمی

است،نهدرخورعلمخدا.چوننوریبیرنگکهازحبابیرنگینبتابدورنگحبابرابگیرد.محدودیتزاینده

شود،ولذاثردراثرونقصانمؤلفدرتألیفجاریمیتواندکاملباشد.نقصانمؤنقصاناستوهیچمحدودینمی

تواندکاملباشد.محّمدقرآنکهتألیفانسانیبدیعورفیع،اّماناقصومحدوداست،بههیچرویوازهیچنظرنمی

شناختشازخدا،خودواقفومعترفبودکه:ماَعَرفناَکَحّقَمعِرفَتِک)خدایاتوراچنانکهبایدنشناختهایم(واگر

هایعلمیوفلسفیدرتوانستبود؟پسورودنقصانکهقربعاشقانهباویداشت،چنیناست،ازدیگرچیزهاچهمی

توانگفتباآمدنقرآنهاداردکهنگفتهاست؛ونمیقرآنجایهیچشگفتیندارد.)رّبزدنیعلماً(.وخداهنوزحرف

پایانپذیرفتوحرفتازهایبرایخدانماندهاست؛بلیماندهاستولذابسطتجربهوآخرینپیامبر،وحیوالهام

نبویممکناست:

نَابََشٌرِمْثلُُکْمیُوَحىبِِمْثلِِهَمَدداً*قُْلإِنََّماأَقُْللَْوَکاَناْلبَْحُرِمَداداًلَِکلَِماِتَربِّیلَنَفَِداْلبَْحُرقَْبَلأَْنتَْنفََدَکلَِماُتَربِّیَولَْوِجْئنَا

أَنََّماإِلَُهُکْمإِلَهٌَواِحٌدفََمْنَکاَنیَْرُجوالِقَاَءَربِِّهفَْلیَْعَمْلَعَمالًَصالِحاًَواَلیُْشِرکْ (۱۱۰ـ۱۰۹بِِعبَاَدِةَربِِّهأََحداً)کهف/إِلَیَّ

تجربهمحّمد)ص()فرضیهاّول(یارؤیاییاستونتیجهآنکه:قرآنیاکالمیاستمستعار،مخلوقذهنومحصول
جاندارومخلوقخیالخاّلقوصورتگریمحّمد)ص()فرضیهدوم(



ایندوفرضیه)کهدومی،اّولیراهمدربطنخوددارد(،دوپیشفرضاندبرایفهممتنقرآن،ولذادرپروژه

یست)برخالفپندارپارهایازناقدان(بلکمالگنجندونهتنهامیانشانتعارضینبهدرستیمی«قبضوبسط»

(۱۳۹۵هماهنگیوهمبستگیاست.)آقایاشکوری،زیتون،اردیبهشت

سخنیباجناببازرگان

هایدوستمشفقجنابآقایعبدالعلیبازرگانرابهشرحبیاورم.حالنوبتآنرسیدهاستکهپاسخپرسش

بالغ»ندارد!قرآن«ربطیبهابالغرسالتآشکارتوحیدی»که«زبانرؤیا،زبانرمزوتأویلاست»گویندیکم:می

استواینزبانکجاوزبانرمزورؤیاکجا؟«بیّنوانذارمبینوبهلسانعربیمبین

چیده.اّماسؤالمناینستکهاینقرآنهایپیهایسادهداریموخواببلی،زبانرؤیامحتاجخوابگزاریاست.وخواب

هاییبسیارآشکارداشتهباشد،پسچرا:مبین،کهالجرمبایدپیام

ـاینهمهمحتاجتأویلوتفسیرشدهاست؟

کوشند؟واینهمهاختالفبرسرمعانیآنپیداـچهاردهقرناستمفّسراندرپردهبرداریازمرادومعنایآنمی

شدهاست؟

یَاِطیُنَعلَىُمْلِکُسلَْیَماَن...البقره/»احبتفسیرالمیزاندرتفسیرآیهـص نویسد:اینمی«۱۰۲َواتَّبَُعوْاَماتَْتلُوْاالشَّ

ْنهَُوبَیِّنَة ِمْنَربِِّهَویَْتلُوهُشاِهٌدمِأَفََمْنکاَنَعلی»دارد؟همچنیناستآیه:آیهیکمیلیونودویستهزارمعنابرمی

«.۱۷إِماماًَوَرْحَمةً...هود/ِمْنقَْبلِِهِکتاُبُموسی

دارند؟«مبین»ـمتشابهاتکهتأویلشانبرکسآشکارنیست،چهجاییدرقرآن

؟«مبین»ـازمعتزلهواشاعرهیکیاختیاریشدهودیگریجبریوهردوبهاستنادبهقرآن

ومگرنوعوتعدادشانمعلوماستکهبهراحتیازبقیهآیاتجداشوند؟ـآیاتمتشابهمگرعالمتدارند؟

گوید،بهمتشابهاتنزدیکاختالفبرسرآنآیاتچنداناستکهحتیخودآیهایراکهسخنازآنتقسیمبندیمی

متشابهاختصاصبهدانندواگرنیکبنگریم،محکموکردهاست.هستندمفّسرانیکهبیشترآیاتقرآنرامتشابهمی

قرآننداردودرهمهمتونهست،وسّرشاینستکهزبانبالّذاتچنیناقتضاییدارد،نهاینکهخداعمداًبعضیآیات

رامتشابهوبعضیرامحکمآوردهاست.ولذاهمهبهطوریکسانبایدموردتعبیرقرارگیرند.

بودن«مبین»لسفهزبانودانشهرمنوتیک)تئوریتفسیر(،ازازدوستمشفقمکّرمدرعجبمکهدردوراناوجف

گویدکهامروزهاولینوصفشنزددانایانفّناینستکهذاتاًناشفّافاست!الجرمبهقیاسباامری)زبان(سخنمی

هغربالتوفیقکردهاندوآببسالاستکهمفّسراندماغبیهودهپختهاندوجهدبی۱۴۰۰سخنایشانبایدگفت

پیمودهاندوهیاهویگزافدرانداختهاندوپردهبرچهرهشفّافحقیقتکشیدهاندوشرابصافیقرآنراُدردآلود

بودنقرآنرادرنیافتهاند!«مبین»کردهاندوراز

مبراحتجاجکننهامامعلی)ع(کهابنعبّاسرابهمحاّجهباخوارجفرستاد،بهاوتوصیهکردکهباآنانبهگفتارپیا

گوییوآنهاتومی»رود.تقولویقولون:است،یعنیاحتماالتبسیاردرآنمی«حّمالذووجوه»باقرآن!چونقرآن

گویدوقرآنخودسخننمی»وگفتقرآن:الینطقبلسانوالبّدلهمنترجمان:«.رسیدگویندوبهجایینمیهممی

خودچندانمبیننیستوبایدتبیینشود!بهقولحافظ:«مبین»نمقدماتاینستکهمستفادازی«.مترجمالزمدارد

گفتمگرهنگشودهامزانطّرهتامنبودهامگفتامنشفرمودهامتاباتوطّراریکند

یدچهبانگبیداریازآنانذارشنیدندکهاینکبا»دوم.نکتهدومایشاناینستکه:هزارانشهیدخفتهبهخون،

«سراغخوابگردان)؟(بگردیم؟



پاسخهمانستکهآمد.بهعالوهشهیدانخفتهبهخون،افزونبرقرآن،کلماتپیامبرراهمدراختیارداشتندکهبه

برد.تصریحامامعلی،درسهولتفهمازقرآنسبقمی

بایددیدجایگاهاینآیات»کتاببیاورند.طلبدتاسورهایمشابهاینسوم.فرمودهاند:قرآنمنکرانرابهمبارزهمی

شود؟چگونهتبیینمی«رؤیایرسوالنه»درتئوری



توانندبروندکمکبگیرندوکتابیپاسخسادهوآمادهاست:منکرانازهرکجاوهرکس،ازخفتگانوبیدارانکهمی

تواندچونقرآنتألیفکنند.داوریدرموفقبودنیانبودنشانبااهلفّناست،درستشبیهآنکهبگوییماگرکسیمی

رد!برودواشعاریچوناشعارحافظبسرایدوبیاو

بارازواژههاینزولوتنزیلاستفادهکردهواینبدینمعناستکهخداوند۳۰۰قرآننزدیک»چهارم.فرمودهاند:

«.حقایقیرابهطورخالصبرایهدایتبشرنازلکردهاست

یست،بلکهاست.ایننزولمکانیوزمانینیست،ازباالبهپایینن«صورت»صورتدرخیالورؤیاهمعیننزولبی

نزولیاستمجازیومستعار.اّماخالصبودنوحیبدینمعناکهحتّیبازبانعربیهمنیامیختهباشد،ناممکن

گذارد.بهعالوهفورانوجوششذهنپیامبرهمعیناست؛زبانعربیکههزارتنگناداردوهزارانقیدبرمعنامی

فعلخداوندفّوارهآفریناست.

بلیدرطبعهردانندهایهستکهباگردندهگردانندهایهست

کردند،بهصراحتپاسخپیامبربارهادرجوابکسانیکهتغییریاجابهجاییآیاترامطالبهمی»پنجم.فرمودهاند:

«.دادهاست:منازجانبخویشتوانهیچتغییریندارم

توحّقتغییرآیاترانداشت.نزولآیاتمتعلّقبهمرحلهناهشیاریدرستاستپیامبرآگاهانهاختیاروتوانوجرأ

گرفت،دررؤیابود،نهدربیداری.وغیبتحواسظاهریویبود.نسخآیاتهمکهصورتمی

«.بهپیامبرگفتهشده:مااینکتابرابهحق)نهخوابوخیال(بهخاطرمردمبرتونازلکردیم»ششم.فرمودهاند:



تواندحقباشد؟کهافزودهایشانبرآیهکریمهاست،جایشگفتیوگلهدارد!مگررؤیانمی«خوابوخیال»واژهدو

ثانیاًاینهمهتخفیفخوابوآنراباخیال)البدآشفتهوپریشان(قرینکردن،چرا؟مگرازامامعلینرسیدهکه

؟مگرفردوسینگفت:«رؤیایانبیاءوحیاست»

خوابرابیهدهنشمرییکیبهرهدانیزپیغمبریتومر

جزءنبّوتاست؟مگرشیخاشراقودیگراناینهمهدربابرؤیاهای۴۶مگرپیامبرنگفتکهخوابیکجزءاز

هایصادقهوصالحهوَملَکینداریم؟چرابایدباعالمخوابمختلففلسفهورزیوقلمگردانینکردهاند.مگرخواب

بیگانهباشیمکهبیاختیارآنرابااوهاممالیخولیاییوآشفتهیکیبگیریم؟مگرمعراجپیامبرراپارهییازاینهمه

مفّسرانوحکیمانازجنسرؤیاندانستهاند؟مگررؤیاییوسفوابراهیم،خوابباطلوپریشانبودوحّقنبود؟

یدرالفاظوحروفقرآن...حقایقشگفتآوریراآشکارکردهکشفیاتچنددههاخیرازنظرعدد»هفتم.آوردهاند:

«!توانآنراباتئوریرؤیاپنداریتوضیحداداستکهمطلقاًنمی

ومضاربعدیدهآندرقرآناست.)مّدعیاترشادخلیفهکهخودرانهایتاًپیامبرمیثاق۱۹الجرممنظورشانعدد

هبگذریم،برمنآشکارنیستکهچراباتئوریرؤیاسازگارنیست!اگرک«کشفیّات»خواند(.ازصّحتوسقمآن

باشد؟رؤیا«معجزه»آمدنآنمضاربعددیمحصولوحیاست،رؤیاهمهمانوحیاستوچرانتواندزایندهآن

بیانمکانیزموحیاستوبس.

آن،مرتبطباموضوعقیامتاست...زبانعمدهآیاتاستنادیمبتکرمحترمتئوریرؤیاپنداریقر»هشتم.آوردهاند:

«.قرآندربیاناینامور...زبانتشبیهاست

بینم.درمقدمهمبسوطایننوشتار،وسعتدایرهرؤیاهایقرآنیرابازنمودموحاجتبهتکرارنمی

خارجییکخبرونتیجهقرآنهموارهدرموردرؤیاواژهتأویلرابهکاربردهاستکهمعنایوقوع»نهم.آوردهاند:

«یاعلّتغاییدارد...آیااصطالحتأویلمتنیاخوابگزاریقرآن...بدعتیدردیننیست؟

گلهکنموآنراقوارهقلمآندوستمشفقندانم!ازاینکهبگذریم،سخنایشانبهاین«بدعتدردین»بایدازتعبیر

نیامده،نبایدآنرابهکاربریم.هرچههستصاحبآنفرضیهباماندکهبگوییمچوندرقرآنواژههرمنوتیکمی

داند.بلی،قرآنآنرابرایفهممتننیاورده،دالیلیبهنتیجهایرسیدهکهبهترینتعبیربرایآنراخوابگزاریمی

شرمآورباشدکهولیمگرمنعکردهاست؟گمانندارمهیچمنعشرعیوعقلیواخالقیبرایآنیافتشودیاچنان

بدعتیدینیتلقّیگردد.

«.داندتأویلمتشابهاتقرآنیرافقطخدامی»دهم.فرمودهاند:قرآنبهوضوحگفتهاستکه

راهی«رؤیایرسوالنه»بهدنبالیافتنتأویلمتشابهاتاست؟نظریه«رؤیایرسوالنه»درستاستولیمگرنظریه

طریقفهممکانیزموحی،باپیشفرضرؤیاییبودنزبانقرآنولزوماستبرایفهممعانیآیاتقرآناز

بههیچرومطابقتومجانستندارد.بگذریمازاینکهقّصهتأویلمجازو«تأویلممنوع»خوابگزاریآن.واینبا

ممنوعازمناقشاتمستمروپایاننایافتهمفّسرانبودهوهست.

سال۱۴۰۰جایجاینوشتهخودبهاینمعنااشارهکردهاندکهآیامؤمنانبایداستادمحترم،آقایبازرگان،در

ماندندتاغریبهایازراهبرسدوراهدرستفهمقرآنرابهآنانتعلیمدهد؟منتظرومعطّل،محروموتشنهلبمی

مّدنبشری،فیلسوفانزبانتوضیحمنایناستکهاینقّصهمنحصربهقرآننیست.امروزهپسازپنجهزارسالت

کنند.چهعجبشوندوآنراازنوکشفمیاندکاندکبهشخصیتافسونگرورازهایپرپیچوخمزباننزدیکمی

اگردربابزبانقرآنهمتاّملیتازهبرودودریچهنوینیبرفهمآنبازشود.اینتأمالتتازهفهمقرآنراروشمندتر

جامتنرادشواریافتیمبهسلیقهومزاجخودآنرامتشابهوکناییوتمثیلیبشماریم)کاریکهخواهدکرد.اینکههر

نشیندکهدرآنهیچکنایهوبنددوبهجایآنروشوزبانییکدستمیاند(،رختبرمیتاکنونعموممفّسرانکرده

شد،اکنونبهقبالًاستعارهوتمثیلخواندهمیاستعارهتزیینیومصنوعوتحمیلشدهبرزباننیست.بلهمهآنچه

افتد.شودوبهخوابگزاریحاجتمیزبانرؤیاتحویلمی



گردانیوجنبانیوقلمینمیگیرند،ایناستکهچرادستینمیخردهدیگرکهاستادبازرگانبراینخادمبزرگانمی

گیریودلمشتاقانراشادعروسنوظهوربرنمیکنیوحجابازچهرهاینخودچندآیهراخوابگزارینمی

گردانی؟نمی

گویندکهگوییقرارازشأنایشانبهدورست،اّماپارهایازناقدانومعترضانچنانازخوابگزاریمتنسخنمی

اناستشعبدهایصورتگیردوکبوتریناگهانازمیاندستمالیبهپروازدرآیدوموجبحیرتوبهجتتماشاچی

شود!

سخنمناینستکه:

هایتوانندبگویندکههمهآیاتمعاد،رؤیاییاستودستکمبرداشتـآیاکافینیستکهاکنونبیتکلّفوتعّسفمی

شده،مشکوکاست؟سادهایکهتاکنونازآنهامی

بدانندوبرایدرکوفهمآنـآیاکافینیستکهتسبیحاشیاءوتختالهیونوربودنخداراعینتجربهمحّمد)ص(

بهیمینویسارنروند؟

کنند؟دانندوخداشناسیخودراتنقیحوتهذیبمیـکافینیستکهاکنونهمهاوصافالهیرارؤیایی)مجازی(می

نراعینکنندوآـکافینیستکهاکنوندرکتازهایاززبانکناییـاستعاریقرآنوصنایعادبیوبالغیآنپیدامی

شمارند؟تجربهرؤیاییمحّمد)ص(می

دانندوعنصررؤیتوذوقولمسـآیاکافینیستکهدیگرتجربهوحیانیمحّمد)ص(رامنحصربهسمعوکالمنمی

کنند؟چرابایدوحیرافقطبهحسشنواییمحدودکرد؟دلیلیداریم؟وشّمراهمدرآنداخلمی

ـآیاکافینیستکهدرکشانازجّنوَملَکوشیطانو...دیگردرکیعامیانهوتجّسمینیستوآنراصوریرؤیایی

دانند؟درتجربهمحّمدیمی

دانندکهاینخوابیاستکهزدندکهاصابتشهاببهشیاطینراچگونهمعناکنند،اکنونمیـاگرروزیدستوپامی

جهانخارجهیچشهابسنگیهیچدیویراازپایدرنیاوردهاست؟پیامبردیدهودر

زداییمتاوقتیکهآفتابحقیقتازسحابباریاگرهمبهحقیقتآنامورراهنیابیم،جهلمرّکبراعجالتاًازخودمی

احتجاببهدرآیدونفوسوعقولرانورانیکند.

مانندآنستکهازیکفیلسوفعلمخواستارعلم«یرسوالنهرؤیا»خواستنخوابگزاریآیاتازصاحبفرضیه

گوییطبیعتقوانینیدارد،چندقانونراخودتبرایماکشفکن!کشفتوانبهفیلسوفگفتاگرمیشویم!نمی

نتظارقوانینکارعالماناست.سروکارنگارندهباتئوریتفسیراست،خودتفسیرراازمفّسرانوخوابگزارانبایدا

داشت.



والسالمعلیمنسمعفوعیودعیالیرشادفهدیواخذبحجزةهادفنجی...برمابسیکمانمالمتکشیدهاندتاکار
ماگرملولشدگوبادهصافکنکهبهعذرایستادهایم«گفته»خودازابرویجانانگشادهایمپیرمغانز



...)کهف/۱] (۱۰۹[.قُْلإِنََّماأَنَابََشٌرِمْثلُُکْمیُوَحىإِلَیَّ

.۱۳۹۵،زیتون،اردیبهشت«هاییدربابوحیرؤیاییپرسش»[.ازجملهمحققارجمندآقاییوسفیاشکوریدر۲]

نیزنگاهکنیدبهمقالهزیرازسروشدبّاغکهادلّهوحیرؤیاییرابهنیکیتقریروتحریرکردهاست:

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/۲۳۳.pdf

ِمَناْلَخاِسِریَن)[.َولَقَد۳ْ] َعَملَُکَولَتَُکونَنَّ َفَاْعبُْد۶۵أُوِحَیإِلَْیَکَوإِلَىالَِّذیَنِمنقَْبلَِکلَئِْنأَْشَرْکَتلَیَْحبَطَنَّ (بَِلهللاَّ

اِکِریَن) َنالشَّ قَْدِرِهَواْْلَْرُضَجِمیًعاقَْبَضتُهُی۶۶ََوُکنمِّ ََحقَّ َماَواُتَمْطِویَّاٌتبِیَِمینِِهُۚسْبَحانَهُ(َوَماقََدُرواهللاَّ ْوَماْلقِیَاَمِةَوالسَّ

ایُْشِرُکوَن) نُفَِخفِیِهأُخ۶۷َْوتََعالَٰىَعمَّ ُۖثُمَّ َمنَشاَءهللاَّ َماَواِتَوَمنفِیاْْلَْرِضإاِلَّ وِرفََصِعَقَمنفِیالسَّ َرٰى(َونُفَِخفِیالصُّ

َهَداِءَوقُِضَیبَْینَُهمبِال۶۸ْیَنظُُروَن)فَإَِذاُهْمقِیَامٌ (َوأَْشَرقَِتاْْلَْرُضبِنُوِرَربَِّهاَوُوِضَعاْلِکتَاُبَوِجیَءبِالنَّبِیِّیَنَوالشُّ َحقِّ

اَعِملَْتَوُهَوأَْعلَُمبَِمایَْفَعلُوَن)۶۹َوُهْماَلیُْظلَُموَن) نَْفس مَّ یَقالَِّذیَنَکفَُرواإِلَٰىَجَهنََّمُزَمًراَۖحتَّٰىإَِذا(َوس۷۰ِ(َوُوفِّیَْتُکلُّ

نُکْمیَْتلُوَنَعلَْیُکْمآیَاِتَربِّ َذاۚقَالُواَجاُءوَهافُتَِحْتأَْبَوابَُهاَوقَاَللَُهْمَخَزنَتَُهاأَلَْمیَأْتُِکْمُرُسٌلمِّ ُکْمَویُنِذُرونَُکْملِقَاَءیَْوِمُکْمَهٰ

ِکْنَحقَّْتَکلَِمةُاْلَعَذاِبَعلَىاْلَکافِِریَن)بَلَٰى (۷۲(قِیَلاْدُخلُواأَْبَواَبَجَهنََّمَخالِِدیَنفِیَهاۖفَبِْئَسَمْثَوىاْلُمتََکبِِّریَن)۷۱َولَٰ

ْتأَْبَوابَُهاَوقَاَللَُهْمَخَزنَتَُهاَساَلٌمَعلَْیُکْمِطْبتُْمفَاْدُخلُوَهاَوِسیَقالَِّذیَناتَّقَْواَربَُّهْمإِلَىاْلَجنَِّةُزَمًراَۖحتَّٰىإَِذاَجاُءوَهاَوفُتِحَ

أُِمَناْلَجنَِّةَحْیُثنََشاُء۷۳َۖخالِِدیَن) ِالَِّذیَصَدقَنَاَوْعَدهَُوأَْوَرثَنَااْْلَْرَضنَتَبَوَّ (۷۴فَنِْعَمأَْجُراْلَعاِملِیَن)(َوقَالُوااْلَحْمُدهلِلَّ

َوقِیلَ اْلَعالَِمیَن)َوتََرىاْلَماَلئَِکةََحافِّیَنِمْنَحْوِلاْلَعْرِشیَُسبُِّحوَنبَِحْمِدَربِِّهْمَۖوقُِضَیبَْینَُهمبِاْلَحقِّ َِربِّ (.۷۵اْلَحْمُدهلِلَّ

 D. Davidson, “What[.سخنیکهدرباباستعارهآوردمبسینزدیکاستبارأیدیویدسندرمقالهزیر:۴]

Metaphors Mean,” in: Inquiries into Truth and Interpretation, ۱۹۷۸.

،بابدهم.۲۷[.سنتآگوستین،اعترافات،ترجمهافسانهنجاتی،فصل۵]

[.چنانکهمحّدثانآوردهاند،پیامبرفرمود:رأیتربّیفیاحسنصورة)خدایخودرادرزیباترینچهرهدیدم(.۶]

سنداحمدحنبلوسننترمذی.م

 


