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ا
دکتر سروش با تأکید بر دیدگاه عّلمه طباطبائی
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دانشیار علوم و معارف قرآن کریم ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،قم ،ایران
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دانشجوی دکتری فلسفه ،جامعة المصطفی العالمیه ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت۱۴۰۰/۰۶/۲۱ :؛ تاریخ پذیرش)۱۴۰۰/۰۹/۲۷ :

چکیده
«رؤیاانگاری وحی» نظریهای اس ک که دکتر عالال ریم س روا ا یرا و با گذار از دو نظریه س تی و تجربهدی ی انگاری
وحی ارائه نموده ،در نوش تار و گفتار ای متعلدا «وحی» را « وابنامه» پیامار می وانل که ت ها در فض ای درونی وجودا
محقق میش ود .جس تار حار ر با روا تو یفی تحلیلی به واکاوی مؤلفه ا و مس ت لا قرآنی این نظریه پردا ته ،آنها را با تأکیل
ا
بر دیلگاه عّلمه طااطاائی ارزیابی مینمایل .از ر گذر این جس تار مش م میش ود که «انحص ارانگاری وحی در ظرف رؤیا»،
«درونیانگاری رؤیای رس وهنه»« ،تأ یرپذیری رؤیا از ش ص یک پیامار(ص)»« ،ابهام و رمزآلودگی زبان رؤیا» و «ر رور
تعایر رؤیای رس وهنه» ش ا مترین مؤلفه ای این نظریهانل .چ ان ه در راس تای ا ااتش به یک س لس له آیا قرآنی اس ت اد ش له
اس ک .با این حال ،بهنظر میرس ل این نظریه نه ت ها با فر گ قرآن و روایا س ازگار نیس ک و مس ت لا قرآنی مزبور بر لقش
گوا ی نمید ل ،بل ه آیا و روایا فراوانی بر بطّلنش شهاد مید ل که در متن نوشتار حارر تقریر میشود.
ا
واژگان کلیدی :وحی ،وابنامه ،رؤ یاانگاری وحی ،عالال ریم سروا ،عّلمه طااطاائی.

(نویسنده مسئول) Email: Mali.esm91@yahoo.com

*
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 .۱مقدمه
«وحی» بهمثابه پلیلهای پیچیله و دور از افق انلیشه انسان ای عادی ،مواره ذ ن الهیدانان
ابرا یمی (ر.ک؛ ابنمیمون1972 ،م401 :؛ مکگراث ،۱393 ،ج3۰۷ :۱؛ سیوطی1422 ،ق،
ج .)88 :1بهویژه انلیشوران مسلمان را به ود مشغول نموده ،در راستای فهم حقیقتش دیلگاه ای
م تلفی ارائه شله که در یک تقسیم کلی به دیلگاه ای «مادیگرایانه» و «غیرمادیگرایانه» تقسیم
میشود که دسته اول بر ّلف دسته دوم ،با تأ یرپذیری از فضای مادیگرایی و تجربهگرایی حاکم
بر فر گ غرب به تایین آن پردا تهانل .تئوری ایی نظیر «ناوغانگاری» (ر.ک؛ م.م .شریف،
 ،1370ج« ،)203 :4ت یل ّلقانگاری» (ر.ک؛ لرالمتألهین1981 ،م ،ج :7ص )26-25و
«تجربه دی یانگاری وحی» (ر.ک؛ سروا )13 :1379 ،در زمره دسته اول و دیلگاه ایی نظیر
«تایین کّلمی» (ر.ک؛ شیخ مفیل1413 ،ق120:؛ رازی1420 ،ق ،ج« ،)170 :19تایین فلسفی»
(ر.ک؛ ابنسی ا۱۱۷ :1363 ،؛ ( لرالمتألهین1981 ،م ،ج )۲۲ :۷و «تایین عرفانی وحی» (ر.ک؛
ابنعربی ،بیتا ،ج108 :3؛ العجم۱999 ،م )۱۰35 :زیرمجموعه دسته دومانل .از چشمانلازی
دیگر ،دیلگاه ای مطرح درباره وحی قرآنی را میتوان در دو دیلگاه «نزول لفظی» و «نزول مع ا»
گ جانیل؛ دیلگاه دوم نیز به اعتاار ای ه لفظ را از جانب جارئیل(ع) یا پیامار(ص) میدانل ،دو
دیلگاه فرعی را شامل میشود (ر.ک؛ زرکشی1410 ،ق ،ج:1

م323-322؛ سیوطی،

1422ق ،ج.)88 :1
در این میان ،دکتر عالال ریم سروا سال اسک که وحیپژو ی را کانون توجه قرار داده ،و به
تعایر ودا ،از بیسک و پ ج سال پیش تا امروز راه بل لی را پیموده ،ابتلا کّلم لا را عین کّلم
محمل(ص) میانگاشک و با این جهش ،برای حل مش ل کّلم باری را ی نشان داد و سپس با
تأمل بیشتر در کّلم محمل(ص) ،که در قرآن و حلیث تجلی و تالور یافته ،دریافک که گفتار قرآنی
در دو بستر ت ون یافتهاسک :بستر دیالوگ و بستر رؤیا .لذا تعایر رؤیای محمل بر آن ادقترسک
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تا کّلم محمل یا کّلم لا (ر.ک؛ سروا« .)9 :۱39۷ ،وحیش اسی سروا» را میتوان طی سه
مرحله و تطور تصویر کرد:
الف .در مرحله ن سک ،به اقرار ودا دیلگاه س تی انلیشوران مسلمان (ر.ک؛ شیخ مفیل،
1413ق ،ص120؛ لرالمتألهین1981 ،م ،ج )۲۲ :۷را پذیرفک که قرآن را عین کّلم لا و پیامار
را رفا گیرنله وحی میدان ل (ر.ک؛ سروا.)9 :۱39۷ ،
ب .در این مرحله با گذار از انلیشه س تی ،وحی را حا ل تجربه دی ی با لا میانگاشک که
پیامار آنرا در قالب الفاظ به دیگران بازگو کرد .این نگرا به وحی ،که در سله نوزد م میّلدی،
شّلیرما ر آن را در دفاع از کتاب مقلس مسیحی مطرح سا ک (ر.ک؛ پترسون،)۴۱ :۱389 ،
مورد پذیرا بر ی نو یس لگان مسلمان از جمله دکتر سروا قرار گرفک که کتاب «بسط تجربه
ناوی» ر اورد این مرحله اسک (ر.ک؛ سروا.)13 :1379 ،
ج .در این مرحله با ویرایش «تجربه دی یانگاری وحی» ،نظریه «رؤیاانگاری وحی» را مطرح
سا ک .این قرائک ن سک در گفتگو با میشیل وبی گ در ب ش عربی رادیو جهانی ل ل م تشر
شل (سروا ،)۱3 :۱39۷ ،سپس در نوشته ا و گفتگو ای متعلدا بازگو شل (ر.ک؛ سروا،
 .)85 :۱39۷تمایز این مرحله با دو مرحله پیشین در ب ش مؤلفه ای این نظریه میآیل.
مؤلفه ای نظریه «رؤیاانگاری وحی» و تمایزاتش با نظریا

مگن مواره در پردهای از ابهام

بوده ،دکتر سروا کوشیله در گفته ا و نوشته ای م تلفش از آنها پرده بردارد؛ چ ان ه از دیگر
سو ،دکتر سروا در راستای موجهسازی این نظریه از یک سلسله مست لا قرآنی (ر.ک؛ سروا،
 ،)۱۰6 :۱39۷روایی (سروا ،)۱۰5 :۱39۷ ،فلسفی (سروا )3۴ :۱39۷ ،و عرفانی (ر.ک؛
سروا :۱39۷ ،م )۱۱9 ،۱۰8 ،3۴بهره میبرد تا از یکسو ،از غرابتش ب ا ل و از دیگرسو،
آنرا بر ب یان مح م ای ها بر پا سازد.
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 .۲روش و پرسش پژوهش
در این میان نوشتار حارر میکوشل با بهرهگیری از روا تو یفی تحلیلی به دستهب لی
ا
مؤلفه ا و مست لا قرآنی این نظریه پردا ته ،آنها را با تأکیل بر انلیشه عّلمه طااطاائی ارزیابی
نمایل و به پرسش ای زیر پاسخ د ل:
الف .مؤلفه ای نظریه رؤیاانگاری وحی چیسک؟
ب.مؤلفه ای این نظریه چگونه ارزیابی میشود؟
ج.مست لا قرآنی نظریه رؤیاانگاری وحی چیسک؟
د.مست لا قرآنی این نظریه چگونه ارزیابی میشود؟

 .3پیشینۀ پژوهش
شایان توجه اسک که تاک ون پژو ش ایی نیز در این مسأله ارائه شله که به پاسلاشک
تّلا ایشان به گزارا انتقادی دو نمونه میپردازیم :مقاله «رؤیاانگاری وحی؛ از کارآملی تعایر
قرآن تا ان ار تفسیر قرآن» (نجاتی :۱396 ،م )۴۰-۲5دو محور را بررسی مینمایل :ب ش
عملهاا عهلهدار بررسی شوا ل تاری یای اسک که حاه

اص پیامار در گام دریافک بر ی

آیا را به واب و رؤیا احاله نمودهاسک و ب ش دیگرا ،ت لف تفسیر المیزان در دو مورع
«رانلن شیاطین با شهاب ای آسمانی» و «انشقاق ماه» را بررسی نموده اسک .چ انکه مّلحظه
میشود زاویه بحث این مقاله با پژو ش حارر متفاو

اسک« .رؤیاانگاری وحی» نوشته

ابوالفضل و حامل ساجلی ،پژو ش دیگری اسک که زوایای م تلف این نظریه را بررسی نموده
اسک .با این حال ،در این نوشته مؤلفه ای این نظریه و تمایزا با نظریا مگن به روش ی گزارا
ا
نشلهاسک (ساجلی)۴3 :۱396 ،؛ چ ان ه در ب ش نقل ا نیز به دلیل علم تمرکز بر عّلمه
طااطاائی ،عهلهدار گزارا انلیشه ای ایشان نیسک .این در حالی اسک که پژو ش حارر
میکوشل از ی سو ،مؤلفه ای این نظریه را به ترتیب م طقی و با بهرهگیری از نوشته ای متعلد دکتر
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سروا م ع س و ارزیابی نمایل و از دیگرسو ،با تمرکز بر مست لا قرآنی این نظریه ،آنها را تقریر
ا
و با محوریک دیلگاه عّلمه طااطاائی نقل نمایل.

 .۴واژهشناسی وحی و رؤیا
کلیلی «وحی» و «رؤیا» از این قرار اسک.
مع اش اسی دو واژه
ِ

 .۱-۴وحی
برای واژه «وحی» در لغک ،معانی متعلدی نظیر نوشتن ،اشاره ،پیام ،الهام ،کّلم پ هانی و..
ذکر شله اسک (ر.ک؛ فرا یلی1414 ،ق ،ج320 :3؛ ابنم ظور1414 ،ق ،ج .)380 :15در این
میان بر ی لغکپژو ان مع ای ا لی این واژه را «القای پ هانی دانش» دانسته ،بقیه معانی را بلان
بر میگردان ل (ر.ک؛ احملبن فارس1404،ق ،ج93 :6؛ مصطفوی ،بیتا ،ج .)56 :13راغب
ا فهانی «اشاره سریع» را مع ای ا لی وحی میدانل (ر.ک؛ راغب ا فهانی1412 ،ق.)858 :
بهنظر می رسل از آنجا که در «اشاره سریع» نوعی پ هانی نهفته اسک ،مع ای دوم نیز به مع ای
ن سک باز میگردد و مع ای جامع این واژه ،مان القای پ هانی اسک .گواه بر این ادعا ،اذعان
راغب ا فهانی بر حضور مؤلفه «رمزآلودگی» در تعریف وحی اسک (ر.ک؛ راغب ا فهانی،
1412ق.)858 :
وحی در ا طّلح ،ارتااطی مع وی ویژهای اسک که برای پیاماران الهی و جهک دریافک
پیام ای آسمانی از راه اتصال با عالم غیب برقرار میشود (ر.ک؛ شیخ مفیل1413 ،ق121 :؛
نویس لگان391 :1415 ،؛ تهانوی1996 ،م ،ج .)1776 :2از آنجا که این ارتااط ویژه برای
ا
انسان ای عادی قابل درک نیسک ،نمیتوان تعریف حقیقی برایش ذکر کرد .به باور عّلمه
طااطاائی ،وحی شعور و درک ویژهای اسک در باطن پیامار که درک آن جز برای آحادی از انسان ا
میسور نیسک (ر.ک؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج154 :2؛ مان ،ج .)292 :12شایان توجه اسک که
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وحی در فر گ قرآن کاربرد ای فراوانی دارد ،اما آنچه در نوشتار حارر ،مورد نظر اسک« ،وحی
ا
ناوی» اسک که به تصریح شیخ مفیل و عّلمه طااطاائی حتی آنچه بر امامان بهمثابه علوم غیای داده
میشود ،نیز مشمول آن نیسک (ر.ک؛ شیخ مفیل1413 ،ق :م122-121؛ طااطاائی1411 ،ق،
ج.)292 :12

 .۲-۴رؤیا
واژه «رؤیا» از ریشه «رأی» ،به مع ای چیزی اسک که در واب دیله میشود (ر.ک؛ راغب
ا فهانی1412 ،ق )3۷5 :این واژه که گا ی با لین نیز تلفظ میشود (رویا) ،غیرم صرف و جمعش
«رؤی» اسک (ر.ک؛ فرا یلی ۱۴۱۴ ،ج3۰۷ :8؛ ابندریل ،بیتا ،ج .)۱۰۷۰ :۲گا ی در عرف
بر « وابدیلن» نیز «رؤیا» اطّلق میشود .این دو اطّلق (مصلر و اسم مصلر) درباره واژه
«وحی» (دریافک معارف وحیانی و ود آن معارف) نیز مطرح اسک (ر.ک؛ فرا یلی1414 ،ق،
ج3۲۰ :3؛ ابنم ظور۱۴۱۴ ،ق ،ج .)3۷9 :۱5در نظریه «رؤیاانگاری وحی» نیز ر دو مع ای
رؤیا و وحی ملنظر اسک.

 .5مؤلفههای نظر یه رؤیاانگاری وحی
سروا در تایین نظریهاا بهرهگیری از واژه «رؤیاانگاری» بجای واژگان مگن نظیر «ارتااط
با عالم مل و و جارو » و ...را (عّلوه بر ا تّلف ما ای با پارادیم آن واژگان) دو ن ته میدانل:
الف .ابهاما دسک وپا گیر آن مفا یم کهن و متافیزیک ول اک؛ ب .واژه «رؤیا» حقیقک تجربه
پیامارانه محمل(ص) را آش ارتر و دسک یافت یتر مینمایل ،زیرا کسی نیسک که وابی نلیله باشل
و رؤ یا را در عمرا بار ا نیازموده و از تلخ و شیرین آن بی ار باشل .لذا ر کس با رجوع به
رؤیا ایش میتوانل چیزکی از آنچه بر رسوهن و عارفان در لو مراقاه و در اعماق م اشفه و در
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یال و عالم مثال میرفته ،دریابل و کامل را با ناقم قیاس ک ل و بو یی از آن بوستان مستور

بارد (ر.ک؛ سروا.)93 :۱39۷ ،
این نظریه در پی موجهسازی این ملعاسک که اوه« ،رؤیا» ت ها ظرف تحقق وحی اسک؛ انیا،
«وحی» ت ها در فضای درونی وجودا محقق میشود؛ الثا ،وحی و رؤیا از ش صیک پیامار(ص)
متأ ر اسک؛ رابعا« ،وحی» مرئیا پیامار اسک نه مسموعاتش؛ امسا ،زبان رؤیای رسوهنه ،ماهم
و رازآلود اسک؛ سادسا ،قرآن نیازم ل تعایر اسک نه تفسیر .تقریر و ارزیابی این مؤلفه ا که استگاه
تمایزا از نظریه ای مگن اسک ،بلین قرار اسک:

« .۱-5رؤیا» تنها ظرف تحقق وحی
نظریه رؤیاانگاری وحی « ،واب» را ت ها ظرف تحقق وحی میدانل ،ب ابراین در پی
موجهسازی این موجاه کلی اسک که وحی ناوی چیزی جز رؤیا نیسک (ر.ک؛ سروا:۱39۷ ،
 .)۱۰5وی در مین راستا مه «قرآن» را فراورده رؤیا دانسته ،بر این باور اسک که مه قرآن زبان
واحل دارد :یا زبان بیلاری یا زبان واب؛ نه غیر این دو و نه آمیزهای از ر دو .اما به ح م آن ه
فضای وحی ،فضایی رؤ یایی اسک ،تردیل ناایل کرد که زبان قرآن نیز ی سره زبان رؤ یاسک (ر.ک؛
سروا .)۱۰9 :۱39۷ ،سروا به روایاتی اشاره مینمایل که واب انایاء را وحی میدان ل (ر.ک؛
مجلسی ،1362 ،ج64 :11؛ سروا.)۱۲۱ :۱39۷ ،
این مؤلفه نقطه تمایز این نظریه با مجموعه نظریا س تی اسک که از جمله آنها میتوان به
دیلگاه کّلمی ،فلسفی و عرفانی اشاره نمود که مگی بر این ن ته اتفاق نظر دارنل که وحی در
بیلاری نیز اتفاق میافتل (ر.ک؛ ابنسی ا1400 ،ق223 :؛ فیاض ه یجی.)۴۱9 :۱383 ،
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*ارز یابی
الف .این مؤلفه نه ت ها فاقل شوا ل تاری ی اسک ،بل ه شوا ل فراوان تاری ی بر بطّلنش
گوا ی مید ل .مطالعه تاریخ وحی گوا ی مید ل که در موارد فراوانی ،آیا در بیلاری بر پیامار
نازل شلهاسک به ع وان نمونه ،سوره مائله در بیلاری و در گام ورود پیامار(ص) به ملی ه نازل
شل و به گوا ی روایا  ،این سوره به انلازهای س گین بود که ش م ناقه پیامار نزدیک بود به زمین
برسل )ر.ک؛ ابنح ال1416،ق ،ج .)572 :45چ ان ه آیا تغییر قاله (بقره )144/نیز در بیلاری
و در حالی بر پیامار نازل شل که ایشان به سوی بیکالمقلس نماز ظهر میگزارد و طاق معمول،
مردان پشک سر ایشان و زنان پشک مردان به نماز ایستاده بودنل .پس از ادای دو رکعک از نماز،
جارئیل بر پیامار(ص) نازل شل و با ابّلغ آیه  ۱۴۴سوره بقره پیامار(ص) را به سوی کعاه برگردانل
(ر.ک؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج :1ص.)326-325
ب .این مؤلفه با روایا بیانگر تمایز نای و رسول سازگار نیسک ،زیرا برپایه آنها «رسول»
جارئیل را در بیلاری میبی ل و با او س ن میگویل ،اما «نای» در واب به او وحی میشود (ر.ک؛
ا
کلی ی ،1407 ،ج .)176 :1عّلمه طااطاائی رمن تأکیل بر این تمایز ،آنرا مستفاد از بر ی آیا
قرآن (شعراء )۱3/دانسته ،ش م جامع ناو و رسالک (مان ل پیاماراکرم) را واجل ر دو ویژگی
میدانل (ر.ک؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج :2م.)145-144
ْ ْ َْ
یاء َو ْحی» (مجلسی ،1362 ،ج )64 :11ملعای
ج .روایا مورد اشاره سروا نظیر « ُرؤ یا اْلن ِا ِ
وی را ا اا نمیک ل ،زیرا ملعای وی «رؤیابودن وحی» اسک نه «وحیبودن رؤیا» .روایا مذکور
بیانگر ملعای دومانل.
د .در صوص پیاماراسّلم ،در بر ی روایا تصریح شلهاسک که وحیای که در رؤ یا بر
ایشان نازل شله ،به م زله اسااب ناو بوده نه وحی قرآنی ،تا ای ه حضر جارئیل(ع) رسالک را
بر ایشان وحی نمود (ر.ک؛ کلی ی1407 ،ق ،ج ،)176 :1ب ابراین نمیتوان قرآن را رؤ یای رسوهنه
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انگاشک .بر ی شارحان ،آغازنمودن به رؤیا را زمی هساز وتسهیلک له دریافک وحی قرآنی و تلقی
فرشته الهی دانستهانل (ر.ک؛ مازنلرانی ،۱38۲ ،ج.)۱۴۴ :5
.با چشمپوشی از اش اه پیشین ،رؤیاانگاری وحی ت ها در آن دسته از معارف قرآن قابل
تصور اسک که بیانگر حقائق ارجی نظیر لاش اسی ،معاد و..انل ،اما درباره اح ام تشریعی و
نیز اح ام ا ّلقی قابل تصور نیسک ،زیرا ای ها از س خ حقائق ارجی نیست ل تا در رؤیا بگ ج ل،
بل ه سلسله انشائیاتیانل که از سوی شارع جعل و اعتاار میشونل.

 .۲-5درونیانگاری رؤیا و نفی ارتباط با عالم بیرون
دکتر سروا «وحی» را « وابنامه» پیامار می وانل که ت ها در فضای درونی وجودا محقق
میشود .وی با ای ه در بر ی موارد ،ارتااط نفس نای با عالم مل و و جارو را ارج از قلمرو
پژو ش ویش دانسته ،آنرا « ستیش اسی وحی» و پژو ش ویش را «پلیلارش اسی وحی»
میدانل (ر.ک؛ سروا ،۱39۷ ،م ۱۰۴و  .)93اما در جایی دیگر ،پرده از این ابهام برداشته،
با راحک اظهار میدارد که «جارئیل» مان عقل محمل(ص) بود که در رؤ یای قلسی بر او چون
فرشته ظا ر شل و به او مان را داد که ود از پیش داشک .غفلک از زبان رؤ یا و مغالطه
وابگزارانه ،جمعی را بر آن داشته تا «روحاهمین» را تعایر ناکرده ،واسطهای بپ لارنل که قرآن را
به قلب محمل(ص) میرسانل ،اما توجه به سرشک و زبان رؤ یا آش ار میک ل که ای جا دو کس در
کار نیست ل ،بل ه یک کس اسک که از پیش ود به پیش ود میرود و با ود س ن میگو یل،
وگرنه جارئیل را با عربی س نگفتن چه کار؟ (ر.ک؛ سروا :۱39۷ ،ص.)۱۲۰-۱۱9
این مؤلفه از ی سو ،تمایز این نظریه با نظریه «تجربه دی یانگاری وحی» را آش ار میسازد،
زیرا در «تجربه دی ی» که حالتی درونی و ر اورد احساس حضور امر متعالی اسک ،الزاما وجود
فینفسه آن امر متعالی و نیز وجود لغیرهاا برای احب تجربه ان ار نمیشود ،بل ه «تجربه»
ر اورد مان وجود لغیرهاا قلملاد میشود (ر.ک؛ پترسون۴۰ :۱389 ،؛ مک گراث،۱393 ،
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ج .)3۰۷ :۱میان این دو نظریه این تمایز نیز وجود دارد که تجربه دی ی لزوما در حالک واب
نیسک (ر.ک؛ پترسون ،)38 :۱389 ،ب ابراین نساک این دو نظریه پیشین و پسین دکتر سروا،
عموم و صوص منوجه اسک .سروا در مین راستا «بسط تجربه ناوی» را دنااله م طقی «قاض
و بسط تئوریک شریعک» (سروا )1 :1388 ،و «کّلم محمل ،رو یای محمل» (سروا:1397 ،
 )10را ادامه م طقی آن دو میدانل (سروا .)10 :1397 ،از سوی دیگر ،تمایز آنرا با نظریه فلسفی
وحی آش ار میسازد که در ادامه میآیل.

*ارز یابی

ا
الف .عّلمه طااطاائی رؤیا را دو گونه میدانل .1 :درونی محض؛  .2درونی نمایانگر بیرون.
به باور ایشان گونه ن سک ،معلول عوامل دا لی و ارجی محیط بر فرد اسک ،زیرا رؤیا امری

ادراکی اسک که قوه مت یله در آن مؤ ر اسک ،ب ابراین اسااب و عوامل ارجی محیط بر بلن آدمی
(حرار و برود و ،)...و نیز عوامل دا لی (مرض و نامّلیما  ،انحرافا مزاج ،پری معله،
ستگی و )...مه در قوه م یله و در نتیجه در واب ا تأ یر میگذارد .مّلحظه گونه ن سک،
انلیشوران مادینگر غرب را به ان ار گونه دوم واداشته اسک ،در حالیکه این دلیل ا اا نمیک ل
که ر رؤیایی از این قایل اسک ،بل ه ت ها ا اا میک ل که ر رؤیایی حقیقک نیسک .گونه دوم،
ر اورد ارتااط نفس با عوالم باهسک (ر.ک؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج :11ص .)271-269در این
میان ،لق رؤیا گوا ی مید ل که از گونه دوم اسک و با توجه به اعتراف سروا به لق رؤیا ای
رسوهنه (سروا ،)۱۰3 :۱39۷ ،از گونه ن سکانگاری آنها نا حیح و پارادکسی ال اسک (ر.ک؛
طااطاائی1411 ،ق ،ج.)273 :11
ب .آیا متعلد« ،قرآن» را حقیقتی از پیش مش مشله قلملاد میک ل (ر.ک؛ طااطاائی،
قرآن موجود در
1411ق ،ج .)53 :3این آیا اشاره دارنل که قرآن ملفوظ از ی سو ،نس ه نازلشله ِ

امال تاب (ز رف )4/اسک (ر.ک؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج )85 :18و از دیگرسو ،در کتاب م ون
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موجود(واقعه )80/و لوح محفوظ (بروج 21/و )22اسک (ر.ک؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج،19
ص .)138 137این آیا  ،وحی قرآنی را تجل ِی حقیقک متعالی موجود در لوح محفوظ دانسته
( مان ،ج :18م 86و 87؛ ج ،)378 :20بر بطّلن تئوری درونیانگاری رؤیای رسوهنه
گوا ی مید ل.
ج .در آیا متعلد قرآن از گذشتگان و آی لگان در قالب «وحی» ار داده شله که اردادن
حضر

الح (ع) از نزول عذاب بر قومش پس از کشتن شتر ( ود )65/و اردادن از پیروزی

مسلمانان پس از ش سک رومیان در ج گ با فارس (روم )4 1/ت ها نمونهای از آنهاسک .بلیهی
اسک که ای گونه ا اار غیای نمیتوانل ر اورد درونی نفس باشل و ت ها در سایه ارتااط با عوالم باه
و حقائق فرامادی میسور اسک (ر.ک؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج.)271 :11
د .مطابق آیا قرآن ،چ ین نیسک که پیاماران ر وقک ب وا ل بتوان ل وحی بیاورنل؛ بل ه
آوردن وحی و معجزه به اذن الهی وابسته اسک (ر.ک؛ ابرا یم11/؛ اعراف71/؛ یونس .)20/این در
حالی اسک که برپایه درونی انگاری وحی و نفی رگونه مالأ بیرونی ،چ ین مطلای موجه نیسک.
شایان توجه اسک که این س ن بلین مع ا نیسک که ر وقک انسان ب وا ل بتوانل واب بای ل،
بل ه محور بحث این اسک که رؤ یا بر ّلف وحی ،نه عامل بیرونی ( لا و مّلئ ه) بل ه عامل
درونی دارد و با فرا م شلن آن عوامل درونی محقق میشود.
 .مطابق آیا قرآن ،پیاماران در امر وحی مستقل نیست ل و نمیتوان ل از پیش ودشان قرآن
را تغییر د ل (یونس .)15/برپایه درونیانگاری وحی و نفی رگونه مالء بیرونی ،چ ین مطلای
موجه نیسک.

 .3-5تأثیر پذیری رؤیا از شخصیت پیامبر
تأ یرپذیری وحی و رؤیا از ش صیک پیامار(ص) از دیگر مؤلفه ای دیلگاه سروا اسک.
مقصود سروا از «ش صیک پیامار» در ای جا ،مجموعه محلودیک ای علمی ،وجودی،
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تاری ی ،صلتی و  ...اسک (ر.ک؛ سروا ،)3۴ :۱39۷ ،ب ابراین در این مؤلفه ،عّلوه بر
تأ یرپذیری وحی از ش صیک پیامار(ص) ،تأ یرپذیری آن از فر گ زمانه نیز حضور دارد ،زیرا
ش صیک پیامار(ص) در بستر فر گ زمانه ش ل میگیرد .به باور سروا ،در بشر مه چیز بشری
اسک و در تاریخ مه چیز تاری ی اسک و لذا پیامار اسّلم در فرای ل وحی موروعیک دارد نه
طریقیک ،و «بشری» اسک که قرآن بر او «نازل» و از او جاری شله اسک .دو قیل «نزول» و
«بشریک» در عمیقترین هیه ای وحی حضور دارنل .لایی که بحر وجود ود را در کوزه کوچک
ش صیتی ب ام محملبن عالالله(ص) میریزد و لذا مه چیز ی سره محملی میشود :محمل عرب
اسک ،لذا قرآن م عربی میشود .وی در حجاز و در میان قاائل چادرنشین زنلگی میک ل ،لذا
بهشک م گاه چهره عربی و چادرنشی ی پیلا میک ل :زنان سیاه چشمی که در یمه ا نشستهانل
(رحمن .)72/بّلغک قرآن م به تاع احوال پیامار پستی و بل لی میپذیرد ،باران م رحمک لا
شمرده میشود (ر.ک؛ سروا :1397 ،ص .)33-32وی این انگاره را با «تاعیک وحی از
ش صیک پیامار» اینگونه گره میزنل:
« مین اسک مع ای آن که وحی و جارئیل تابع ش صیک پیامار بودنل و مین اسک ملعای
ح یمانه ابونصر فارابی و واجه نصیراللین طوسی که قوه یال پیامار در فرای ل وحی د الک
میک ل» (سروا ،1397 ،ص .)34-33در جایی دیگر این ملعا را ای گونه ّل ه میک ل:
«حاد ه وحی محملی م در شرایط مادی و تاری ی و یژهای قابل حلوث بوده اسک و آن شرایط
مل لیک تام در ش لدادن به آن داشتهانل و نقش علک وری و مادی وحی را بازی کردهانل .توجه
ک یل که قصه فراتر از لفظ و مع اسک» (سروا.)34 :1397 ،
شایان توجه اسک که پ لاره «تأ یرپذیری وحی از فر گ زمانه» از گذشته دور و حتی در عصر
وحی (ر.ک؛ طااطاائی ،1411 ،ج )348 :12مطرح بوده ،در دوران معا ر نیز توسط بر ی
نوانلیشان مصری ساماند ی شله اسک (ر.ک :گلی .)85 :1392 ،دکتر سروا نیز در این
موروع از ای ان متأ ر اسک.
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*ارز یابی
الف .تأ یرپذیری وحی از ش صیک پیامار(ص) و فر گ زمانه با فر گ قرآن ناسازگار اسک،
زیرا فر گ حاکم بر قرآن ،شرکستیزی (آل عمران64/؛ کافرون )2/و رافهزادیی (انفال )35/اسک
که بیانگر ماارزه با فر گ نا حیح زمانه اسک(ر.ک؛ طااطاائی ،1411 ،ج73 :9؛ طااطاائی،
 ،1411ج .)374 :20به ور کلی ،فر گ زمانه مؤ ر بر ش صیک پیامار و وحی از دو حال
ارج نیسک :یا باطل اسک که «قرآن» حق محض و مارا از آن اسک (فصلک )42/و یا حق اسک
که در این ور نه به اعتاار فر گ زمانه بل به اعتاار حقانیتش مورد تأییل قرآن اسک.
ب .هزمه م طقی این مؤلفه ،را یابی طا و اشتااه در وحی اسک؛ سروا نیز با راحک به
این هزمه ملتزم اسک (ر.ک؛ سروا .)36 :1397 ،این در حالی اسک که اوه ،وجود طا در
وحی با لف لایتگری آن نمیسازد (ر.ک؛ طااطاائی ،1411 ،ج .)137 :2انیا ،با آیا قرآن (به
ع وان نمونه :حجر9/؛ نساء165/؛ جن )28-26/سازگار نیسک (ر.ک؛ طااطاائی ،1411 ،ج:2
 .)134الثا ،احتمال را یابی طا در وحی ،راه رگونه استشهاد به آیا را میب لد ،ب ابراین است اد
ود سروا به آیا برای موجهسازی نظریه رؤیاانگاری (ر.ک؛ سروا :۱39۷ ،ص )9۲-9۱نیز
ادعایی ودمت اقض میشود.
ج .سروا برای ا اا معصومناودن پیامار به روایتی تمسک میک ل که بر پایه آن ،پیامار اعراب
را از گردهافشانلن از ن ل ای نر بر ن ل ای ماده م ع میکرد و چون در تان کمبار شلنل به اشتااه
ود پیبرد و گفک شما امور دنیایی را نی وتر میدانیل و من کار دین را نی وتر از شما میدانم
(ر.ک؛ سروا .)36 :1397 ،این در حالی اسک که اوه ،این روایک در م ابع امامیه نیامله و ت ها
در م ابع ا ل س ک (به نقل از عایشه و انسبن مالک) آملهاسک (ر.ک؛ مسلم بنحجاج،1412 ،
ج .)1835 :4انیا ،با آیا قرآنی که فرمایشا پیامار را نه از روی وا بل ه برگرفته از وحی میدان ل
(نجم ،)3/ناسازگار اسک .الثا ،چگونه مم ن اسک پیاماری که فرزنل جزیرةالعرب اسک و از
بچگی در ک ار ن ل بوده و نساک به ن ل و مسائل آن آگا ی دارد ،نلانل که گردهپاشیلن بهتر
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اسک؟ رابعا ،تمسک به این روایکّ ،لف ملعای سروا را ا اا مینمایل ،زیرا فرمایش پیامار
بر ّلف فر گ حاکم بر جزیرةالعرب و نشانه علم تأ یرپذیری از فر گ زمانه اسک.
د .سروا این مؤلفه را به ح یمان بزرگی نظیر فارابی و واجه طوسی نساک داده ،آنرا بیانگر
د الک قوه یال در فرای ل وحی میدانل (ر.ک؛ سروا :1397 ،م .)34-33در حالیکه
مقصود فیلسوفان از د الک قوه مت یله (نه یال) در وحی ،نه تأ یرپذیری محتوای وحی از قوای
پیامار اسک بل ه محاکا آموزه ای وحیانی اسک (ر.ک؛ فارابی115 :1995 ،؛ ابنسی ا:1379 ،
.)340
فارابی تصریح مینمایل که آموزه ای وحیانی کلی توسط قوه عاقله پیامار دریافک میشود و
ت ها نقش مت یله ،محاکا و تصویرسازی آنهاسک؛ اما نساک به آموزه ای وحیانی جزئی ،قوه
مت یله میتوانل ود آنها را بلون محاکا

دریافک نمایل (ر.ک؛ فارابی.)115 :1995 ،

لرالمتألهین نیز د الک مت یله در محتوای وحی را به شل

نفی مینمایل (ر.ک؛

لرالمتألهین1981 ،م ،ج :7ص.)26-25

 .۴-5وحی دیداری و روایتمداری
بر پایه قرائک س تی« ،وحی» مسموعا پیامار اسک اما بر پایه قرائک سروا ،مرئیا اوسک.
به باور سروا ،مفسران وحی را مسموعا نای میپ لاشت ل ،ولی ای ک معلوم میشود که مرئیا
اوسک .اگر آنان میگفت ل :پیامار ار قیامک را از لا ش یله و برای ما بازگفته اسک ،اک ون
میگو ییم :او ح ه قیامک را دیلهاسک .اگر آنان میگفت ل :لا قصه سجله فرشتگان بر آدم و
سرپیچی شیطان را برای پیامار تعریف کرده اسک ،اک ون میگو ییم :آن ح ه با ش وه را پیامار به
چشم رؤ یابین ود دیله و برای ما تعریف کردهاسک (ر.ک؛ سروا.)۱۱۴ :۱39۷ ،
در امتلاد مین مؤلفه ،مؤلفه «روایکمحوری و نفی م اطبملاری» مطرح میشود .بر پایه
قرائک س تی« ،پیامار» م اطب وحی اسک اما برپایه قرائک دکتر سروا ،پیامار روایکگر آن اسک.
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وی تصریح میک ل به ای ه محمل(ص) راوی اسک؛ م اطب و م ار نیسک .چ ان نیسک که
اطب آوا ایی قرار گرفته باشل و در گوا باط ش س انی را وانله باش ل و فرمان به ابّلغ آن
م
ِ
داده باش ل ،بل روایکگر تجارب و ناظر م اظری اسک که ود دیله اسک و فرقی اسک عظیم میان
ناظر راوی و م اطب ار .به او نگفتهانل :برو و به مردم بگو لا بل او لا را به فک وحل
ود دیله و شهود کرده و روایتش از این مشا له را با ما به زبان ود باز میگو یل (ر.ک؛ سروا،
 .)8۷ :۱39۷این تصور که فرشتهای آیه ا را به قلب محمل(ص) فرو میری ته و او آنها را باز وانی
میکرده ،بایل جای ود را به این تصور د ل که محمل(ص) چون گزارشگری جانب ش و
ور گر وحارر در ح ه ،وقایع را گزارا میکرده اسک .بجای این گزاره که در قرآن ،الله
گو ی له اسک و محمل(ص) ش ونله ،این گزاره مینشی ل که در قرآن محمل(ص) م ناظر و م
راوی اسک .طاب ،م اطب ،ا اار ،م ار ،مت لم و کّلمی در کار نیسک(ر.ک؛ سروا:۱39۷ ،
.)88

*ارز یابی
الف .این مؤلفه برپایه سلسله مست لاتی ارائه شله که در بحث بعلی به ارزیابی آنها میپردازیم
و آش ار میشود که این مؤلفه ،ادعایی بلون دلیل اسک.
ب .زبان قرآن با زبان رؤیا متفاو اسک و آیا قرآن یچ شاا تی به بازگو یی رؤ یا نلارد.
احب رؤیا ،اقوالش را به رؤیا نساک مید ل اما در قرآن میفرمایل :ای پیامار به مردم بگو این
قرآن بر من نازل شله و آن را جارئیل فرود آوردهاسک (بقره.)97/
ج .آیا قرآن بر این واقعیک دهلک دارنل که بر ی حقائق توسط پیامار(ص) رؤیک شلهاسک
(نجم .)18-11/اما این آیا

یچ دهلتی نلارنل که قرآن کریم حا ل آن رؤ یاسک؛ عّلوه برای ه،

سروا ملعی اسک تمام وحی از س خ رؤیاسک نه ای ه ب شی از آن دیلاری باشل.
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 .5-5ابهام ورمزآلودگی رؤیا
ابهام و رمزآلودگی از جمله ویژگی ای رؤیاسک که رؤیای رسوهنه نیز از این قاعله مستث ا
نیسک .سروا بار ا تصریح میک ل که در زبان رؤیا ،مجاز و ک ایه راه نلارد ،یع ی الفاظ بر
غیرمعانی حقیقیشان حمل نمیشونل ،گرچه برای فهمیلنشان ،به کتاب لغک مراجعه نمیتوان
کرد ،بل ه بایل از شیوه وابگزاری بهره جسک (ر.ک؛ سروا :1397 ،م .)103 ،97مقصود
سروا« ،حقیقیبودن در ظرف رؤیا»سک به این مع ا که وقتی ش م گزارا مید ل که ورشیل
و ستاره یا گاوان هغر و فربه را در واب دیله ،واقعا ماه و ورشیل را در واب دیله اسک .و وقتی
آنرا روایک میک ل ،حقیقتا از ماه و ورشیل س ن میگو یل ،نه چون شاعران که ماه و ورشیل
میگو ی ل و مرادشان معشوق و محاوب اسک (ر.ک؛ سروا .)97 :1397 ،با این حال ،رؤیای
رسوهنه را ماهم ،رمزآلود و پریشان میدانل (ر.ک؛ سروا :1397 ،م.)129 ،121 ،103
سروا از مین ر گذر دیلگا ش را متمایز با الهیا نمادین میدانل (ر.ک؛ سروا:1397 ،
.)96

*ارز یابی
بر ّلف این مؤلفه ،تأمل در آیا قرآن بر روشنبودن زبان قرآن ،دوری از ابهام و رمزآلودگی
و علم شاا تش با زبان آشفته رؤیا گوا ی مید ل .چ ان ه ود قرآن نیز زبانش را روشن و آش ار
ا
میدانل (شعراء .)195-193/عّلمه طااطاائی برگزیلن «زبان عربی» را برای رسانلن معارف قرآنی
در مین راستا میدانل (ر.ک؛ طااطاائی ،۱۴۱۱ ،ج.)۱6۰ :۴
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.۶-5گذار از «تفسیر» به «تعبیر»
«تفسیر» عهلهدار کشف مقصود الفاظ از جمله ،الفاظ قرآن اسک ،در حالیکه «تعایر»
عهلهدار گشودن گره ایی اسک که قوه مت یله در «رؤیا» ایجاد نمودهاسک (ر.ک؛ فارابی:1405 ،
85؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج .)272 :11برپایه قرائک س تی ،قرآن نیازم ل تفسیر اسک اما بر پایه
قرائک دکتر سروا ،نیازم ل تعایر .قرآن که « وابنامه» اسک ،نیازم ل وابگزارانی اسک تا
حقایقی را که به زبان و یژه رؤ یا بر او پلیلار شله انل ،به زبان شهاد برای ما بازگو ی ل و زبان واب
را به زبان بیلاری برگردان ل و تعایر را بجای تفسیر و تأو یل متن ب شان ل (ر.ک؛ سروا:1397 ،
م .)104-103سروا رفتن از تفسیر به تعایر را مستلزم یک شیفک پارادایم ( Paradigm
 )Shiftو یک تغییر الگوی ب یادی میدانل (ر.ک؛ سروا )101 :1397 ،و در مین راستا بر دیلگاه
ا
عّلمه طااطاائی ای گونه رده میگیرد که اگر ایشان بلین ن ته متفطن بود که «رمی شیاطین»
(جن )9/رؤ یایی اسک که پیامار دیله اسک ،آن گاه دسک از آن تأو یل مت لفانه (ر.ک؛ طااطاائی،
 ،۱۴۱۱ج )124 :17میکشیل و به وابگزاری و آنتروپولوژی میپردا ک و به دناال کشف این
مع ا میرفک که اگر کسی در تاریخ و جغرافیای حجاز و در دل فر گ آن دوران در واب بای ل که
شهابی در تعقیب دیوی اسک ،تعایرا چیسک؟ نه ای ه م شهاب را و م شیطان را به زبان
بیلاری ب وانل و بفهمل و آنگاه در م مصه تفسیری ر اییناپذیر درافتل .او مچون مه
پیشگامانش یک مفسر بود نه یک معار (سروا.)101 :1397 ،

*ارز یابی
الف .تعایرپذیری قرآن در پی ابهام و رمزآلودگی زبان قرآن مطرح میشود؛ در حالیکه در
مؤلفه قالی ،روشنبودن و بیابهامی زبان قرآن موجه گردیل ،ب ابراین نیازی به تعایر نیسک.
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ا
ب«.معار» عهلهدار بازگشایی گره ایی اسک که قوه مت یله در فرای ل وب در محتوای
یافته ایش ایجاد میک ل (ر.ک؛ فارابی85 :1405 ،؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج .)272 :11به باور
ا
عّلمه طااطاائی واب ای راسک سه گونهانل:
 .1واب ای ریحی که نفس احب رؤیا در آن یچگونه تصرفی ن رده و بلون یچ
زحمتی با تأویل ود م طاق میشود؛ ابنسی ا ای گونه واب را رؤیا ایی میدانل که دور از دسترس
قوه مت یلهانل و در آنها یچگونه تصرفی ن مودهاسک ،مان ل رؤیای ذبح حضر اسماعیل(ع) که
ریح و بینیاز از تعایرنل (ر.ک؛ ابنسی ا.)244 :1387 ،
 .2واب ای غیر ریحی که نفس احب واب از جهک ح ایک ،در آن تصرف کرده
اسک حاه یا به تمثیل و یا به انتقال از مع ای واب به چیزی که م اسب آن و یا رل آن اسک .این
گونه واب ا نیازم ل تعایرنل و ود دو گونه اسک :واب ایی که نفس احب واب ت ها ی اار
در آن تصرف میک ل و  .3واب ایی که نفس احاش به یك انتقال و دو انتقال اکتفاء ن موده،
مثّل از آنچه دیله به رلا م تقل شله ،و از آن رل به مثل آن رل و از مثل آن رل به رل آن مثل،
و مچ ین بلون ای ه به حلی توقف کرده باشل انتقال بعل از انتقال و تصرف بعل از تصرف کرده،
به طوری که دیگر مش ل اسک که معار بتوانل رؤیای مزبور را به ا لش برگردانل ،اینگونه واب ا
را «ارغاث احّلم» مینام ل ،که تعایر نلارد ،برای ای ه یا دشوار اسک و یا مم ن نیسک تعایرا
کرد (ر.ک؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج .)۲۷۲ :11اک ون پرسش این اسک که با فرض ای ه وحی از
س خ رؤیا باشل ،به چه دلیل ،از س خ رؤیا ای گونه دوم یا سوم اسک که نیازم ل تعایرنل؟ مم ن
اسک از گونه اول باشل که بینیاز از تعایرنل؟ لایکگری پیامار اقتضا میک ل که نه از گونه دوم و
سوم بل ه از گونه اول باش ل.
ج.با چشم پوشی از ن ا پیشین و با فرض ررور تعایرپذیری ،پرسش این اسک که معار
واب پیامار کیسک؟ آیا در تاریخ زنلگی پیامار(ص) نقل شله که ایشان پس از دریافک وحی سراغ
معار برونل؟! بلیهی اسک که چ ین اتفاقی نیافتادهاسک.
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 .۶مستندات قرآنی نظر یه رؤ یاانگاری وحی
نگرا «غیب» و «شهاد » قابل بررسی میدانل :وقتی س ن از
دکتر سروا «قرآن» را با دو
ِ

نادیله اسک (فرشته ،قیامک ،شیطان ،جن ،عرا ،میزان و ،)...بیان قرآن چ ان تصو یری و ری
میشود که رؤ یایینلانست ش دشوار اسک .و وقتی س ن از دیلنی ا و امر و نهی اسک ،بیانش
چ ان با عالم بیلاری پهلو میزنل که واب را از چشم میربایل و بیلاری را بجای واب مینشانل
(ر.ک؛ سروا :۱39۷ ،ص .)۱۰9-۱۰8به باور وی قاطاه مفسران ،وانلن قرآن را از سر شهاد
آغاز کردنل و چ ان مفتون طابا و فرمان ای قرآنی شلنل که بر غیب م ،رنگ شهاد زدنل و
زبان تصو یر را به زبان تشریع فرو ت ل و بر مه ح م واحل رانلنل .ای جا م فقه را زنی کرد و
سلطه گفتمانش قرآن را در کام کشیل (ر.ک؛ سروا.)۱۰9 :۱39۷ ،
به باور وی قرآن زبانی واحل دارد :یا زبان بیلاری یا زبان واب؛ نه غیر این دو و نه آمیزهای از
این دو .اما به ح م آن ه فضای وحی ،فضایی رؤ یایی اسک ،تردیل ناایل کرد که زبان قرآن م
ی سره زبان رؤ یاسک (ر.ک؛ سروا .)۱۰9 :۱39۷ ،سروا در راستای ا اا

این ملعا از

«نشانه ای روشن در سا تار روایی (روایکگرایانه) قرآن» س ن میگویل که گمان ای دیگر را از
ذ ن میزدای ل و رؤیاییبودن زبان آن را بر کرسی قاول مینشان ل (ر.ک؛ سروا.)۱۰9 :۱39۷ ،
تقریر شا مترین نشانه ای مورد نظر وی از این قرار اسک:

 .۱-۶روایت گفتگو با حضرت عیسی(ع)
ن ستین مست ل قرآنی سروا بر ا اا

رؤیاانگاری وحی ،گفتگوی حواریان با حضر

ال ا ْْلوا ِریو َن ای ِعیسى ابن مرمیَ هل ِ
الس َم ِاء
ك أَن ینز َ
َّل َعلَینَا َمائ َدةً ِم َن َّ
یع َربُّ َ
یستَط ُ
َ ْ َ َْ َ ْ ْ
عیسی(ع) اسک﴿ :إِ ْذ قَ َ ََ
ِ
ال اتَّ ُقواْ َّ
ی ﴾...زمانیکه حواریون گفت ل« :ای عیسی بن مریم! آیا پروردگار
قَ َ
اَّللَ إِن ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ

میتوانل مائلهای از آسمان بر ما نازل ک ل؟» او (در پاسخ) گفک« :از لا بپر یزیل اگر با ایمان
ستیل!» گفت ل(« :ما نظر بلی نلاریم )،می وا یم از آن ب وریم ،و دلهای ما (به رسالک تو)
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مطمئن گردد؛ و بلانیم به ما راسک گفتهای؛ و بر آن ،گواه باشیم ».عیسی بن مریم عرض کرد:
« لاونلا! پروردگارا! از آسمان مائلهای بر ما بفرسک! تا برای اول و آ ر ما ،عیلی باشل ،و نشانهای
از تو؛ و به ما روزی ده! تو بهترین روزی د لگانی!» (مائله)114-112/

ال َّ ِ
در ادامه ،گفتگوی لا با حضر عیسی(ع) مطرح شله اسکَ ﴿ :و إِ ْذ قَ َ
یسى ابْ َن َم ْرمیَ
اَّللُ ایع َ
ون َِّ
ی ِمن ُد ِ
ْت لِلن ِ
َیس ِىل ِِبَق
ك َما ی ُكو ُن ِىل أَ ْن أَقُ َ
اَّلل قَ َ
ال ُس ْب َحانَ َ
َنت قُل َ
ءَ أ َ
َّاس اختَّ ُذو ِىن َو أ ُِم َى إََِل َه ْ
ول َما ل َ
ِ
َنت َع ََّّل ُم الْغُ ِ
َم َما ِىف نَ ْف ِ
یوب﴾ و آنگاه که
ك إِنَّ َ
َم َما ِىف نَ ْف ِس َ
كأ َ
إِن ُك ُ
سى َو ََل أَ ْعل ُ
نت قُلْتُهُ فَ َق ْد َعل ْمتَهُ تَ ْعل ُ

لاونل به عیسیبن مریم فرمود« :آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به ع وان دو معاود غیر از

لا انت اب ک یل؟!» ،او میگویل« :م ز ی تو! من حق نلارم آنچه را که شایسته من نیسک ،بگو یم!
اگر چ ین س ی را گفته باشم ،تو میدانی! تو از آنچه در روح و جان من اسک ،آگا ی؛ و من از
آنچه در ذا (پاک) توسک ،آگاه نیستم! به یقین تو از تمام اسرار و پ هانی ا با اری (مائله.)116/
به باور سروا در این دو س انس ،گو یی ،گو ی لهای ب ام لای پاک از ح ه غایب اسک و
پیامار ،ود حارر و ناظر و گزارشگر و راوی آنهاسک .لا با عیسی(ع) س ن میگو یل و عیسی
جواب مید ل .در ای جا لا نمیگو یل که من با عیسی چ ین و چ ان گفتم ،بل ه کس دیگری که
مان محمل(ص) باشل ،روایک میک ل که لا به عیسی چ ین گفک و چ ان ش یل .محمل(ص)
م اطب کّلم لا نیسک ،بل ه ناظر و راوی ح ه گفک وگوی عیسی و لاسک (ر.ک؛ سروا،
 :۱39۷ص.)9۲-9۱

*ارز یابی
استلهل به این دو گفتگو ت ها زمانی موجه اسک که تو یفک له آنها ،ود پیامار(ص) باشل.
ْ َ َ ْ
َ
سروا با مین فرض ،عاار « ِإذ قال ال َح َو ِاریون» را ای گونه ترجمه کردهاسک« :روزی حواریین
ْ
به عیسی(ع) گفت ل» (سروا .)89 :۱39۷ ،این در حالی اسک که « ِإذ» در ای جا متعلق می وا ل
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ا
و دربارهاا احتماهتی مطرح شلهاسک (ر.ک؛ رازی ،1420 ،ج )461 :12که عّلمه طااطاائی به
بررسی دو احتمال میپردازد:
ُ
قالوا َآم َّ ا» در آیه پیشین باشل﴿ :و إِ ْذ أَوحیت إِ َىل ا ْْلوا ِریی أَ ْن ِ
آمنوا بِی و بِرسولِی
الف .متعلق به «

َ َْ ُ
َ َ
قال ا ْْلوا ِریو َن ای ِعیسى ابن مرمیَ هل ِ
ِ
یع َربُّك﴾ (مائله-111/
آمنَّا َو ا ْش َه ْد ِِبَنَّنا ُم ْسل ُمو َن* إِ ْذ َ َ
قالُوا َ
یستَط ُ
َ ْ َ َْ َ ْ ْ
ُ

َ َُ

ا
 .)112عّلمه طااطاائی این احتمال را ّلف سیاق میدانل ،زیرا وحی بر حواریون نشانه لق

آنهاسک ،در حالیکه مطابق این احتمال ،ایمان آنها ظا ری تلقی میشود(ر.ک؛ طااطاائی،
1411ق ،ج.)229 :6

ا
ب .متعلق به «اذکر» مقلر اسک .عّلمه طااطاائی و بر ی دیگران مین احتمال را میپذیرد

(ر.ک؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج229 :6؛ رازی ،1420 ،ج461 :12؛ نحاس ،1421 ،ج.)45 :3
َ
ْ َ ْ َ
واریون »...لاونل متعال اسک که
بلیهی اسک که مطابق این احتمال ،گوی له «اذکر ِإذ قال الح ِ
طاب به پیامارا داستان آنها را بازگو میک ل و با وجود این احتمال ،جایی برای استلهل سروا
باقی نمیمانل.
این س ن درباره گفتگوی دوم نیز ادق اسک (ر.ک؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج241 :6؛ نحاس،
 ،1421ج .) 51 :3ت ها تفاو این گفتگو با گفتگوی پیشین در این اسک که ظرف این گفتگو به
قری ه آیه « ،119قیامک» اسک (ر.ک؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج241 :6؛ رازی ،1420 ،ج.)465 :12
اما این تمایز در بحث حارر تفاوتی ایجاد نمیک ل ،زیرا چه گوی له این گفتگو را لا بلانیم یا
پیامار ،تعایر از آی له به یغه ماری نیازم ل توجیه اسک که در مست ل بعلی بررسی میشود.

ُ
 .۲-۶روایت قیامت در سوره زمر
بر پایه آیا سوره زمر ،گو یی پیامار(ص) در ح های پرحاد ه ایستاده و انایا و شهلا و
فرشتگان در پیش چشم او میرونل و میآی ل و کتاب و بهشک و دوزخ ،و گشودهشلن در ای آنها

الصوِر فَ ِ
السماو ِ
ات َو
را نظاره و روایک میک ل (سروا ،۱39۷ ،صَ ﴿ :)9۲و نُِف َخ ِىف ُّ
َ
صع َق َمن ِىف َّ َ َ
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ِ
ض إََِّل من َشاء َّ ِ ِ ِ
ض بِنُوِر ربِا و و ِ
یام ینظُرو َن* و أَ ْشرقَ ِ
ض َع
ت ْاْل َْر ُ
َمن ِىف ْاْل َْر ِ َ
َ َ ُ
َ
اَّللُ مثُ نُف َخ فیه أُ ْخ َرى فَِإذَا ُه ْم ق ٌ ُ َ َ
ِ
اب( ﴾...زمر.)74-68/
الْكتَ ُ

سروا این آیا را از آیا پیشین جذابتر و گو یاتر میدانل .تأکیل بیشتر سروا نساک به
این آیا  ،بر یغه ماری اسک که در سا تار این روایک ب ار رفته که از رو یلادی تحققیافته و
رؤ یکشله ،ح ایک میک ل (ر.ک؛ سروا .)9۲ :۱39۷ ،سروا مفسران را ت طئه نموده ،براین
باور اسک که آنان با غفلک از نقش روایکگرانۀ پیامار ،و با فرض مت لم وحلهبودن لاونل در
قرآن ،این آیا را به یغه مستقال و بهمثابه اری درباره آی له تفسیر کردهانل ،یع ی گفتهانل:
لاونل به پیامار ار داده اسک که روزی وا ل آمل که انایا و شهلا به عر ه محشر درآی ل .این
ترف ِل تالیل گذشته به آی له ،فقط ب ار تأمین مواد و مصالح برای تأییل فرریه مت لمانگاری لاونل

میآیل (ر.ک؛ سروا.)9۲ :۱39۷ ،

سروا در ای جا لرالمتألهین را مراه ویش پ لاشته ،از وی به کسی که «گویی بویی از
روایکگری محمل(ص) برده اسک» تعایر میک ل (ر.ک؛ سروا ،)9۲ :۱39۷ ،زیرا در تفسیر
سوره واقعه ،واقعه قیامک را واقعا رخ داده میدانل ،نه ای ه چون مضارع محققالوقوع اسک به یغه
ماری ادا شله باشل ،گرچه وز نیاملهاسک (ر.ک؛ لرالمتألهین ،۱366 ،ج :7ص.)14-13

*ارز یابی
در ارزیابی این مست ل ،ن اتی ارائه میشود:
الف.این آیه نساک به آیا

مگن (نظیر :شمس1/؛ روم 2/و )..ویژگی ا ی نلارد تا مست ل

نظریه رؤیاانگاری وحی قلملاد شود .ت ها ن ته شایان توجه در این آیه و آیا

مگن ،تعایر به یغه

ماری نساک به حوادث آی له اسک که این مسأله نفیا و ا ااتا ربطی به نظریه مزبور نلارد و ب ابر ر
دو نظریه «وحی گفتاری» و «وحی دیلاری» بایل توجیه و تایین شود ،زیرا پیامار(ص) چه نفخ ور
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را در رؤیا دیله باشل یا آنرا از لا بش ود ،چون نساک به م اطاان ،حاد های مربوط به آی له اسک،
اینگونه تعایرآوری نیازم ل توجیه اسک.
.1درباره ح مک استفاده از فعل ماری در اشاره به حوادث آی له ،دو وجه ارائه شلهاسک:
الف .بر پایه قواعل بّلغی تعایر از حوادث آی له با یغه گذشته ،بیانگر قطعیک و حتمیک آن
حوادث اسک (ر.ک؛ زم شری ،1407 ،ج455 :4؛ طااطاائی1411 ،ق ،ج205 :15؛ مان،
ج .)66 :۱۷این قاعله بّلغی دو فائله مهم دارد :ن سک ای ه ،این نحوه کاربرد ،نمایانگر بیشترین
درجه تأکیل از سوی گوی له اسک .دوم ای ه ،اطمی ان قلای ش ونله را نساک به وقوعش در پی دارد.
موجود زمانم ل اسک که َ رف افعال و عروض زمان ،او را مقیل
ب .بر پایه قواعل فلسفی ،این
ِ
و محلود میسازد .لاونل متعال ،مجرد از زمان و فراتر از گذشته و حال و آی له اسک و بر
زمان ای سهگانه احاطه دارد .ب ابراین آی له نساک به موجود زمانم لی مثل انسان ،معلوم و آی له
اسک اما نساک به محیط بر زمان ا ،موجود اسک و برایش تفاوتی میان زمانه ا وجود نلارد (ر.ک؛
لرالمتألهین ،۱366 ،ج.)13 :7
.2سروا به ناحق راه حل فلسفی لرالمتألهین را به نفع دیلگا ش مصادره نمودهاسک
(ر.ک؛ لرالمتألهین ،۱366 ،ج .)13 :7در حالیکه دیلگاه لرالمتألهین ربطی به دیلگاه
سروا نلارد و ت ها بیانگر فرازمانانگاری لا و بیمع ابودن عروض زمان نساک به موجودا
فرازمانی اسک.
شایان توجه اسک که این س ن با تعایر «المتعاقاا فی عالم الطایعة مجتمعا فی وعاء
الل ر» در میان دیگر فیلسوفان نیز مطرح بوده و بیانگر این واقعیک اسک که او موجودا زمانی
در گستره ظرف زمان ،مانع تحقق وجود جمعی آنها در ظرف د ر که اشراف وجودی بر زمان دارد،
نیسک ،از اینرو زمانیاتی که در ظرف زمان ،پراک لهانل ،در آن ظرف باهتر مجتمعانل (ر.ک؛
سازواری ،1384 ،ج.)347 :5
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 .3-۶روایت قیامت در سوره واقعه
مست ل دیگر سروا ،آیا سوره واقعه اسک که م ظره دیگری از قیامک را روایک میک ل :واقعه
رخ داده و ش ی بجا نگذاشته اسک .مردم سه دسته شلهانل :گرو ی در پیش ،گرو ی در سمک
راسک و گرو ی در سمک چپ .پیشروان ود دو طایفهانل :اکثریتی از پیشی یان و اقلیتی از پسی یان،
روبروی م ت یه زده بر ت ک ای زربافک نشستهانل ،پسرکان گرد آنها میگردنل و شرابی به آنان
مید ل که سرگیجه و سردرد نمیآورد ،دسک راستی ا در باغ ا به سر میبرنل ،زیر در ک ای
بی ار سلر و پر سایه و موز بسیار و آب ریزان و میوه ای فراوان و حوریان باکره؛ و دسک چپی ا
در ت گ ا و زیر ابری داغ( ...واقعه )15-1/این نظاره ا و مشا له ا در رؤیا رخ دادهاسک (ر.ک؛
سروا.)93 :۱39۷ ،

*ارز یابی
این مست ل دقیقا مسان مست ل قالی اسک ،از اینرو تمام ن ا پیشین در ای جا نیز مطرح
اسک و نیازی به ت رار نیسک .ت ها این ن ته در ای جا شایان توجه اسک که بر پایه قواعل ادبی ،فعل
ماری پس از «اذا» ،مع ای مستقال مید ل (ر.ک؛ نحاس1421 ،ق ،ج215 :4؛ ابن شام ،بیتا،
ج93 :1؛ طوسی ،بیتا ،ج ،)488 :9از اینرو تمسک به این آیا نساک به آیا پیشین نیز
رعیفتر اسک.

بحث و نتیجهگیری
از ر گذر این جستار ،موارد زیر است تاج میشود:
الف .نظریه رؤیاانگاری وحی در پی موجهسازی این ملعاسک که اوه« ،رؤیا» ت ها ظرف
تحقق وحی اسک؛ انیا« ،وحی» ت ها در فضای درونی وجودا محقق میشود؛ الثا ،وحی و رؤیا
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از ش صیک پیامار(ص) متأ ر اسک؛ رابعا« ،وحی» مرئیا پیامار اسک نه مسموعاتش؛ امسا،
زبان رؤیای رسوهنه ،ماهم و رازآلود اسک؛ سادسا ،قرآن نیازم ل تعایر اسک نه تفسیر .این مؤلفه ا
نه ت ها با فر گ قرآن و روایا سازگار نیسک بل ه شوا ل تاری ی نیز بر بطّلن آنها گوا ی مید ل.
ب .ن ستین مست ل قرآنی سروا بر ا اا رؤیاانگاری وحی ،گفتگوی حواریان و لاونل با
حضر عیسی(ع) اسک .استلهل به این دو گفتگو ت ها زمانی موجه اسک که تو یفک له آنها،
ْ
ود پیامار(ص) باشل .این در حالی اسک که « ِإذ» در ای جا متعلق به «اذکر» مقلر اسک ،ب ابراین،
َ
ْ َ ْ َ
واریون »..لاونل متعال اسک که طاب به پیامارا داستان آنها را بازگو
گوی له «اذکر ِإذ قال الح ِ

میک ل و با وجود این احتمال ،جایی برای استلهل سروا باقی نمیمانل.

ج .بر پایه آیا سورۀ زمر (مست ل دوم دکتر سروا) ،گو یی پیامار(ص) در ح های پرحاد ه
ایستاده و انایا و شهلا و فرشتگان در پیش چشم او میرونل و میآی ل و کتاب و بهشک و دوزخ ،و
گشودهشلن در ای آنها را نظاره و روایک میک ل در حالیکه این آیه نساک به آیا

مگن (نظیر:

شمس1/؛ روم 2/و )..ویژگی ا ی نلارد تا مست ل نظریه رؤیاانگاری وحی قلملاد شود .درباره
ح مک استفاده از فعل ماری در اشاره به حوادث آی له نیز دو وجه بّلغی و فلسفی ذکر شله که
یچکلام مؤیل نظریه سروا نیسک.
د .مست ل دیگر سروا ،آیا سورۀ واقعه اسک که م ظره دیگری از قیامک را روایک میک ل.
این مست ل دقیقا مسان مست ل قالی اسک ،از اینرو تمام ن ا پیشین در ای جا نیز مطرح اسک.

منابع
 .۱قرآن کریم.
 .2ابنح ال ،احملبن محمل1416 ( .ق) .مسند اإلمام أحمدبن حنبل .چاپ اول.
بیرو  :مؤسسة الرسالة.
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 .3ابندریل ،محملبن حسن (بیتا) .جمهرة اللغة .چاپ اول .بیرو  :دار العلم
للمّلیین.
 .4ابنسی ا ،حسینبن عالالله1363 (.ا) .المبدء والمعاد .چاپ اول .تهران:
موسسه مطالعا اسّلمی.
1379 (.______________ .5ا) .النجاة من الغرق فی بحرالضالالت.
تهران :نشر دانشگاه تهران.
1400 ( ._____________ .6ق) .رسائل ابنسینا .قم :انتشارا بیلار.

ا
1387( ._____________ .7ا) .النفس من کتاب الشفاء .تصحیح عّلمه
حسنزاده آملی .قم :بوستان کتاب.
 .8ابنعربی ،محییاللین( .بیتا) .الفتوحات المكیه (اربع مجللا ) .بیرو :
دارالصادر.
 .9ابنم ظور ،جمالاللین1414 ( .ق) .لسان العرب .چاپ سوم .بیرو  :دارالصادر.
 .10ابنمیمون ،موسی1972( .م) .داللة الحائرین .تحقیق یوسف اتای .م تاة الثقافة
اللی یة.
 .11ابن شام ،عالاللهبن یوسف( .بیتا) .مغنی اللبیب .چاپ چهارم .قم :کتاب انه
حضر آیکالله العظمی مرعشی نجفی.
 .12احملبن فارس1404 ( .ق) .معجم مقائیس اللغة .چاپ اول .قم :انتشارا دفتر
تالیغا اسّلمی حوزه علمیه قم.
 .۱3پترسون ،مای ل و م اران .)۱389( .عقل و اعتقاد دینی .ترجمه احمل نراقی و
ابرا یم سلطانی .تهران :چاپ فتم .طرح نو.
 .14تهانوی ،محملعلی1996 (.م) .کشاف اصطالحات الفنون و العلوم .چاپ
اول .بیرو  :م تاة لا ان ناشرون.
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 .15رازی ،ف راللین محملبن عمر1420( .ق) .مفاتیح الغیب (التفسیر ال ایر).
چاپ سوم .بیرو  :داراحیاء التراث العربی.
 .16راغب ا فهانی ،حسینبن محمل1412( .ق) .مفردات الفاظ القرآن .چاپ اول.
دمشق :دارالقلم.
 .17زرکشی ،محملبن عالالله1410( .ق) .البرهان فی علوم القرآن .چاپ اول.
بیرو  .دارالمعرفه.
 .18زم شری ،محمود 1407 ( .ق) .الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل .چاپ
سوم .بیرو  :دارال تاب العربی.
 .19ساجلی ،ابوالفضل؛ ساجلی ،حامل .)۱396( .رؤیاانگاری وحی .قم:
پژو شگاه علوم و فر گ اسّلمی.
 .20سازواری ،مّل ادی .)1384( .شرح المنظومه .چاپ سوم .تهران :نشر ناب.
 .21سروا ،عالال ریم .)1379( .بسط تجربه نبوی .تهران .مؤسسه فر گی راط

 .)1388( .___________ .22قبض و بسط تئور یک شر یعت :نظر یه تكامل
معرفت دینی .بیجا :راط.
 .23سروا ،عالال ریم .)1397( .کالم محمد(ص) .رؤیای محمد(ص) .چاپ
اول .بیجا :قراط.
 .24سیوطی ،جّللاللین1422( .ق) .اإلتقان فی علوم القرآن .تحقق محملسالم
اشم .چاپ اول .قم :ذوی القربی.
 .25شریف ،میان محمل .)1370( .تار یخ فلسفه در اسالم .چاپ اول .تهران :.مرکز
نشر دانشگا ی.
 .26شیخ مفیل ،محملبنمحمل1413( .ق) .تصحیح اعتقادات اإلمامیة .چاپ اول.
قم :المؤتمر العالمی للشیخ المفیل.
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لرالمتألهین ،محمل1981( .م) .األسفار العقلیة األربعة .چاپ سوم .بیرو :
دار احیاء التراث العربی.

 .)1366 (.____________ .28تفسیر القرآن الكر یم .چاپ دوم .قم :بیلار.
 .29طااطاائی ،سیلمحملحسین1411( .ق) .المیزان فی تفسیر القرآن .چاپ اول.
بیرو  :مؤسسة اهعلمی.
 .30طوسی ،محملبن حسن( .بیتا) .التبیان فی تفسیر القرآن .بیرو  :دار احیاء
التراث العربی.
 .31العجم ،رفیق1999( .م) .موسوعة مصطلحات التصوف .چاپ اول .بیرو :
م تاة لا ان ال اشرون.
 .32فارابی ،ابونصر1405( .ق) .فصوص الحكم .تحقیق :محملحسن آل یاسین.
چاپ دوم .قم :انتشارا بیلار.
1995 ( ._________ .33م) .آراء اهل المدینة الفاضلة .چاپ اول .بیرو :
م تاة الهّلل.
 .34فرا یلی ،لیلبن احمل (1414ق) .ترتیب کتاب العین .چاپ اول .قم:
انتشارا باقری.
 .35فیاض ه یجی ،عالالرزاق (  .)1383گوهر مراد .چاپ اول .تهران :نشر سایه.
 .36کلی ی ،محملبن یعقوب (1407ق) .الكافی .چاپ چهارم .تهران :دار ال تب
اإلسّلمیة.
 .37گلی ،جواد ( .)1392نقد و بررسی چیستی وحی قرآنی در نگاه نومعتزله .قم:
مؤسسه آموزشی و پژو شی امام می ی.
 .38مازنلرانی ،محمل الح بن احمل ( .)1382شرح الكافي .األصول والروضة.
چاپ اول .تهران :الم تاه اإلسّلمیه.
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 .39مجلسی ،محملباقر .)1362( .بحاراالنوار .چاپ چهارم .تهران :دارال تب
اهسّلمیه.
 .40مسلم بن حجاج1412 ( .ق) .صحیح مسلم .چاپ اول .قا ره :دارالحلیث.
 .41مصطفوی ،حسن( .بیتا) .التحقیق فی کلمات القرآن الكریم .چاپ سوم.
ا
بیرو  :دارال تب العلمیة .مرکز نشر آ ار عّلمه مصطفوی.
 .42مکگراث ،آلیستر ( .)۱393درسنامه الهیات مسیحی .چاپ دوم .قم :دانشگاه
ادیان و مذا ب.
 .43نجاتی ،محمل؛ مؤم ی .مصطفی (« .)۱396رؤیاانگاری وحی؛ از کارآملی تعایر
قرآن تا ان ار تفسیر قرآن» .فصلنامه اندیشه نوین دینی .پیاپی .5۱ص چاپ
دوم.۴۰-۲5.
 .44نحاس ،احملبن محمل (1421ق) .اعراب القرآن .چاپ اول .بیرو  :دار ال تب
العلمیه.
 .45نویس لگان1415( .ق) .شرح المصطلحات الكالمیه .چاپ اول .مشهل :آستان
قلس رروی.

