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د و ، هفـتمن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل

و تابستان، دوازدهمشماره 94بهار

و بررسي روايت رؤيا انگاري قرآن  نقد

1محمد حسن يعقوبيان

:چكيده

ر و روايت شناختى بر آن اسـت كـهؤنظريه يای رسوالنه با روشى پديدار شناختى

و مخاطب كه رؤ پيامبر نه مخبر و به سان روايت گری است كه راوی ياهای خود است

و مفسرای قرآن به عنوان حاصل آن، خواب نامه نيازمند تعبير،است كه بيش از تفسير

رؤى از ادلهو بر اين ادعا به برخ.و معبر است ياهـای صـادقه نقلى در وحيانى بـودن

و تناقضات آن استدالل و تشتتات .كنـدمى نبوی، توصيف شناسى روايى از متن قرآن

ت و بررسى اين نظريه حاكى از آن است كه ابهام مبـانى صـوری در خلـط مفـاهيم نقد

و اشكاالتى در ادلـه مكاشفه، رؤيا و حضرت خيال عرفانى؛ ، خيال به معنى غير واقعى

و خـوانش نـاقص از مـتن قـرآن؛ ری،ياثباتى نظير فروكاهش گرايى، ابطال ناپذ دور

و.رسانند نمى مدعى را در اثبات ادعای اين نظريه ياری مضاف بر اين كه روش نظريه

س در مقابل، توجه بـه تنـوع عرضـى.االتى جدی روبرو استؤكاربرد عملى آن نيز با

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و عترت.١  mohammadyaghoobian@yahoo.comاصفهان^استاديار دانشگاه معارف قرآن



و بررس� 106  قرآنيانگارايرؤتيرواينقد

� تابستا�� �� �ين� سا� هفتم� شما�! �� ��هم� بها  ۱۳۹۴عقل

روايـت، خرده روايـت هـای متعـدد قـرآن،اقسام وحى، روايت شناسى ناظر به متن

و  و توجه به سبك خاص متن قرآن در نظر به مخاطـب عـام و كلى ماتن متن منسجم

.كشدمى نزول تدريجى آن، فضايى متفاوت از روايت شناسى قرآن را به تصوير

.روايت شناسى، تفسير، تعبير يای رسوالنه، وحى،رؤ:واژگان كليدی

*** 

 رسوالنه يايتبيين نظريه رؤ

ر اما در زير ذره بـين.ديرينه داردای يا به لحاظ توجه معرفتى آدميان، سابقهؤبحث

و دوران معاصر اين موضوع و مورد بـازخوانى بيش از پيش بزرگ،جهان جديد شده

و مباحـث پراكنـده.قرار گرفته است و يونگ در حوزه سايكولوژيك تحقيقات فرويد

.اين امر هستندعرفان های نوظهور، شواهدی بر 

ر و رود كه بعضى اين عصر را عصر ادبياتمى يا تا بدان جا پيشؤبرجستگى خيال

ر.كنندمىو هنر معرفى يا به مباحث الهياتى نيز واردؤدر چنين فضايى، طبيعى است كه

ر و حتى و تجارب وحيانى به عنوان تجارب معنوی شخصى ویؤشود ياهای شخصى

با.تلقى شوند ر« عنوان طرح بحثى و» ياهای رسوالنهؤمحمد راوی و البتـه بـا معنـا

١.در همين راستا شكل گرفته است دغدغه های خاص خودش،

و در امتـداد نظريـه اين نظريه از سويى به حوزه مباحث چيستى وحى تعلـق دارد

 قـرار دارد كـه وحـى را بـه تجربـه معنـوی پيـامبر تفسـير» بسط تجربه نبوی«قبلى 

و درونى پيامبر قوامای تجربه.كرد مى بهمى دوگانه كه از ديالوگ تجربه بيرونى و يافت

و قابل دنبال معنا شناسى تجربه، آثاری چون قائم به شخص بودن، قابل كامل تر شدن

و دينـى، تـاريخىای نمود تا تجربهمى خطابودن را به تجربه وحيانى منتقل ـ شخصى

.بشری را به ارمغان آورد

واز ديگر سو و روايت شناسى مرتبط است تامى به حوزه مباحث زبان دين كوشد

و راوی گری پيامبر با مدد از اين مباحث، و غيـر|روايتى از متن و زبان استعاری
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.واقع گرايانه قرآن را به تصوير كشد

و از زاويه روايت شناسـى بـه اين نظريه در حقيقت، از زاويه پديدار شناسى خيال

و بر ايـن ادعـا اسـت كـه محمـدتجربه پيامبر  راوی|و تفسير قرآن نشسته است

و چيزهايى به مـردم اعـالم به او نگفته. ياهای تصويری خود است استؤر اند كه برود

و شنيده، روايت قرآن حاصل رؤياهايى اسـت كـه. كندمى كند؛ بلكه آن چه خود ديده

و يك خوابنامه است . در خواب بر او وارد شده

و شواهدی چند اقامه نموده است كه به طور واضع اين نظريه بر ادعای خود، داليل

:شودمى خالصه شامل موارد زير

روايت شناسى توصيفى از آيات قرآن، گويای آن است كه پيامبر به عنوان يـك.1

و تصاويری سـخن و تصوير گر از وقايع گويـد گـه خـود شـاهد آن بـوده مـى راوی

ع.است و يا آيات قيامت به ويژه كه پيامبر با ضماير ماضى مانند ماجرای حضرت يسى

ماننـد(.كند، گويى كه آن ها را در رؤيای خود مشاهده نمـوده اسـتمى از آن ها ياد

)آيات سوره واقعه

 شـامل كـه دارد وجود وحى بودن رويا تاييددر چندی نقلىو تاريخى شواهد.1

.گونه پيامبر در هنگام وحى استو حاالت رويا صادقه رويای بابدر احاديثى

و تجارب معنوی پيامبر،.2 گويای تفاوت فضای وحى خصوصى بودن مشاهدات

 با فضای بيداری است كه اين تفاوت به تفاوت زبان آن از زبـان بيـداری نيـز سـرايت

:كند مى

از.3 و شواهدی درون متنى بر ساختار رويايى بودن قرآن وجود دارد كه نشانه ها

ج و تناقضـات اسـت مله پريشانى متن،آن پريشـانى در موضـوعات.پـارادوكس هـا

و گاه حتى آيات مشهود است و بدون نظم سوره ها .پراكنده

و روايت شناختى، بر آن است تا مومنـان نتيجه آن كه اين پژوهش پديدار شناسانه

و واضح سازد كـه قـرآن خـواب را از رويای بيدار گونه بودن وحى نبوی، بيدار سازد
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و زبـان آن متفـاوت از زبـانای نامه بيش نيست كه به جای تفسير نيازمند تعبير است

و  و همچنين، فرصت را از منتقـدان و روياست و متناسب زبان رمزآلود خواب بيداری

و سـاختار  مخالفان بيرونى كه التزامى به نبوت پيامبر ندارند بگيرد تا قبل از نقد، زبان

آنؤرـ روايى و سپس كام به نقد بگشايند يايى و بازشناسند .را به خوبى دريابند

و معراح نبوی كه به عنوانو و تبيين معاد سرانجام ابزار بهتری باشد برای توصيف

.گيرندمى نمونه های كاربردی مورد بحث قرار

و بررسي  نقد

و توجه اين نظريه به مسـائلى از مـتن وحيـانى از جملـه روايـت شناسـى قـرآن

و بـه حـوزهپ و به طور كلى دغدغه هايى كه اين نظريـه دارد راكندگى موضوعات آن

و فلسفه دين تزريق و موجب بازخوانى جديد مسائلمى های قرآن پژوهى علـوم كند

و اسـتو راهگشای پژوهش های مفصل شود؛ محل تاملمى قرآنى ؛ امـا در تحليـل

:بررسى آن، نكاتى چند قابل ذكر است

 مبانى تصوریابهام.1
روايـىـ شيفت پارادايمى واضع نظريه از ساختار كالمى وحى به ساختار رويـايى

مفـاهيم.چرخـد مـى حول مفهوم رويـا شود،مى كه منجر به تغييرجهت از سمع به بصر

و مكاشفه است تصوری مورد استفاده در اين نظريه اعم از رويا، و البته. خواب، خيال

و بـه سـادگى در پر واضح است كه اين مفاهيم مختلف، در تحليل دقى تمايزاتى دارند

آن.شينندن نمى كنار يكديگر خوش ؛ اما آن چه باعث ابهام تصوری در اين نظريه شده

و هـم آغـوش  است كه مفهوم خيال در اين نظريه، گاه هم نشين حضرت خيال عرفان

و گاه در مقابل واقعيت به معنای خيالى قرار رؤيای رسـوالنه،(.گيردمى مكاشفه است

عالوه بر اين كه كوشش شده است تا رويا كه در موارد بسياری بـا مكاشـفه)7تا1ص
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ومى همراه به تدريج به واژه خواب نزديـك شود، از بار مفاهيم متافيزيكى خالى شود

ص(.گردد )7همو،

آورد؛ نمـى اما تالش واضع نظريه در حذر از مفـاهيم متـافيزيكى، چنـدان دوامـى

و اقليم  چنانكه در ادامه، در تبيين مشاهده پيامبر، سخن از ارتباط با عالم مثال منفصل

و بصـر نبـى و فـرايضو فنـای سـمع و قرب نوافـل و وحدت وجود و جابلقا  هشتم

.رود مى

شايد علت اصلى اين ابهام، آن است كه بهره برداری اين نظريه از انديشه های ابـن

و ناقص انجام گرفته استعربى به شكلى گزينش هش ابن عربى،.ى و و در باب صد تاد

ر يا،هشتم فتوحات مكيه در بحث رؤ و گويد كه اولىمى يا سخنؤابتدا از تمايز رويت

و دومى بر ديـدن در خـواب داللـت دارد :ق1431ابـن عربـى،(.بر ديدن در بيداری

و بيداری معرفى) 396 كـه اگـر)همان( كندىم سپس وحى را اعم از دو حالت خواب

و اگر در حال بيداری وارد شود،در خواب باشد همان،(.تخيل نام دارد،رويا نام دارد

و)397ص و يا از علم خيـال در اين جاست كه از بعد وجودی انسان به عنوان خيال

و منفصل سخن آن)305همان،( راندمى تقسيم آن به متصل و همچنين از ويژگى های

و طرح محـاالت اسـتكه صورت و جمع تناقضات ص(.گری در)402همـان، امـا

و نمى نتيجه كار، نه تنها وحى را در انحصار رويا محصور كند كـه از حقيقـت خطـابى

ویمى كالمى وحى الهى به نبى سخن .گويد؛ نه روايت گری شخصى

حسیو و  حقيقت،على رغم طرح تاثير بعد خيال نبى در واسطه گری ميان معنى

و قرآن را اخبار الهى و مخـل آن نيسـتمى وحى همـان،(.داند كه نبوت امـری زائـد

سخن از اتصال مثال متصـل نبـى بـا،مضاف بر اين كه در مباحث ابن عربى) 396ص

ص( عالم مثال منفصل است و رويای رسوالنه به اعتراف خود، سر تبيـين)308همان،

ل، در مباحث عرفانى، گويای آن است كه نبىو البته خود اين اتصا.اين مطلب را ندارد

و تقشير از  و صعود در مراتـب هسـتى امور جسمانىبا تجريد از حجاب های نفسانى
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و اين مهم، چيزی است كه با مبنای ساخت گرايى واضعمى به دريافت وحى نائل گردد

كـه اين تعارض در ادامه آن ناسـازگاری اسـت.نظريه در تجربه نبوی سازگاری ندارد

پيشتر ها در نظريه بسط تجربه نبوی ميان نزديك سازی مفاهيم تصوری تجربه معنوی 

و البته بى مهری معرفتى  نوين با تجربه عرفانى به ويژه در ديدگاه غزالى رخ نموده بود

و.ديده بود چرا كه تجربه معنوی نوين به ويژه با قرائـت سـاخت گرايـان، بـر تاكيـد

و شخصيت تجر و تجربـه پررنگى شخص به گر به عنوان انسـان شـكل گرفتـه اسـت

كه در آن بحث، مشاركت در تجربه نبوی اش با بسط تجربه نبوی جانـ معنوی غزالى

مبتنى بر مبانى كالمى اوست كه از جملـه نظريـه كسـبـ شودمى يكى پنداشته هيك

و فعاليت نفس نبى. است است لذا كوشش غزالى در عرفانش در جهت كاهش پررنگى

و يا دست كم به مفهوم  و اين درست بر خالف مسير تجربه معنوی به مفهوم جديد است

و)167: 1389يعقوبيان،(.اين بحث در باب چيستى وحى است زيگزاگ اين تعارض

٢.كندمى در بحث صراط های مستقيم نيز رخ نمائى

 نقد ادلهـ2
و اشكال عرضى متنوعى وحى الهى عالوه بر اين كه دارای مراتبى طولى است؛ اقسام

و احاديث مختلف، گواهان اين،تاريخ زندگى پيامبر. را به خود ديده است توصيف قرآن

هم. تنوع اند و هم بى واسطهمى چنانكه، وحى تواند واسـطهمىهم،تواند با واسطه باشد

و هم واسطه همای فرشته داشته باشد و هـممى غير فرشته، در توانـد در خـواب باشـد

و هم حقايق عملى،مى بيداری، هم و هـم تواند حاوی حقايق نظری باشد هم دفعى باشد

و هم غير زبانى، زبانى نيز از ايـن. تواند لفظى باشد يا كتبـىمى تدريجى، هم زبانى باشد

و حاصل آن، تعابير مختلفى را به خود :بيندمى رو ست كه اين رابطه

ُموَ�{: كالم َعلَْي8َك{:قول؛)164، آيه4: نساء(}تَْكلِيًماَ�َ�,َم  ب. َس8ُنلِْ� Eِن,8ا
ثَِقيالً ل8َْو ِ�{: قول مكتـوب؛)73، آيه5: مائده(}َقْوالً

َ
ِ�  أل ُFَ ،7: اعـراف(}aَ�ََتبَْن8ا
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و شهودرؤ؛)145آيه c{:يت
َ
@�َ َما َكَذUَ  لُْفَؤ ُ� لََقْد{:ياؤر؛)10، آيه53: نجم(}َما

ُ �ِمن8َِ� َش8اP  ب, �ِE Sَ ََر ْu  َ�َْدُخلُن,  لَْمْسِجَد Yَق ْuبِا ْ�يَا �ُسوFَُ  لر.َ ُ ،48: فـتح(} ...َصَدَ�  ب,

ِ�  لُق8ْر�ِ�{؛)27آيه 8َجَرَ(  لَْملُْعون8ََة َ� لش, Qِلن,8اYل فِْتَن8ًة Eِال, �ْيَن8اَ~َ
َ
@ �يَا  ل,ِ� َجَعلَْنا  لر. َ�َما

َكب�8ًِ َ�ُ�َ ُطْغَيانًا Eِال, يَِزيُدُهْم َفَما َفَرْقَن8ا!ُ{:فرقـان؛)60، آيه17: اسراء(»}وYُفُهْم َ�قُْر�ن8اً
ُمْكٍث َeَ Qِا,R  َeَ ُ!

َ
بِه{: قرآن؛)106همان، آيه(}ِ�َْقرَ@ ِ�َْعَجَل لَِسانََك بِِه ~ْYَر ُ *الَ

َ�قُْر�نَه َ¡َْعُه َعلَْيَنا ,�ِE*قُْر�ن8َه َف8ات,بِْع نَا!ُ
ْ
َقرَ@ َنَيان8َه*َفإَِ�  َعلَْيَن8ا ,�ِE ،75: قيامـت(}ُع8م,

)16-19آيه

نيز روايت شده است كه كالم الهى دارای انحـاء×در همين باب از امير المومنين

گامختلفى است و و گاهى القاء به قلب و گـاهى وحـى اسـت، گاهى تكليم .هى رؤيا

)257: 1374مجلسى،(

حاصل كار اين كه عدم توجه به عرض عريض وحى، فروكاهش گرايى وحـى بـه

ر.يك شكل خاصش را به دنبال خواهد داشت يكؤنظريه يای رسوالنه نيز با تكيه بر

و يك روايت تاريخى اقسـامـ كه آن هم به نادرستى به خواب ترجمه شـدهـ حديث

وديگر  چرا كه فاصـله٣.از اين نظر دچار فروكاهش گرايى است را ناديده گرفته است

ر رؤبسيار است بين آن كه و اين كه وحى پيامبر را .يا بـدانيمؤيای نبى را وحى بدانيم

و مستندات همراهش نيـز و كل گرفتار آمده است دومى به وضوح در بند مغالطه جزء

.دهندمى تنها بر گزاره اول شهادت

وانگهى خصوصى دانستن وحى پيامبر نيز كه مورد استشهاد قرار گرفته است؛ اعـم

و يا حتى فلسفى كـه. از مدعا است چرا كه با شهودی دانستن وحى در نظرات عرفانى

و الهام نيز سخن گفته و قائل به فضای بيداری هستند؛ اين دليل قابل از عقل قدسى اند

در. خود او اختصاص داشته استاقامه است كه وحى نبوی تنها به  حتى گذر متكلمان،

و الفاظ در فضا« باب ماهيت كالم الهى، از تعريف  القاء حقـايق بـه«به» خلق اصوات

گـو ايـن كـه در بـاب. به دنبال تاكيد بر اختصاصى بودن وحى بوده اسـت» قلب نبى
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و وحى در انديشه و فيلسوفان اسالمى، رؤيا ارتباط رؤيا تنهـا در تحليـل انديشمندان

و نه در همه آن به كار ومى نوعى از ارتباط وحيانى و سعى كسانى چون فـارابى رفت

و اطالعات جزئـى پيـامبر را تبيـين كننـد از. ابن سينا بر آن بود تا اخبار از غيب لـذا

و اخبـار جزئـى سـخن  ارتباط قوه متخيله نبى با نفوس سماوی به عنوان منبع حقايق

و گفتند كه البته با طرح سه اليى نظام هستى، عالم مثال منفصل در نگاه شـيخ اشـراق

.مالصدرا، جايگزين نفوس سماوی شد

:بدينسان بود كه

ازأقوه متخيله نبى در ارتباط با منش اوال و حقايق عوالم برتر به انبـاء بيرونى خود

دود كردنمح.چيزی كه نظريه رويای رسوالنه از آن پرهيز دارد.يافتمى غيب دست

منجر به نزديكى اين نظريه بـه نظريـات روان شـناختى در رؤيا در منشأ درونى نفس 

و نبوغ درونى نبى سخنمى وحى رمى شود كه از ضمير ناخود آگاه و در يا هـاؤگويند

و يونگ، منشا درونى را در تحليل هايشـان از نظـر دور .دارنـد نمـى نيز چون فرويد

)102: 1371رضوان طلب،(

و يـا بحـث انيًاث در مباحث قدما، تالش بر آن است كه رويا به عنوان نوعى نمونـه

و تبيين شود كه آن چـه  و كار قوه متخيله به خدمت گرفته شود مقدماتى در تبيين ساز

و قوه متخيله وی، به دليل كمالى كـهمى ديگران در روياهايشان تجربه كنند، نفس نبى

رامىو تدبير بدن، در بيداری نيز دارد؛ با فراغت از حواس ظاهری تواند اتصال خـود

و)69: 1331ابن سينا،(.داشته باشد بدينسان سخن از رويايى است كـه بـه بيـداری

آن.خودآگاهى نزديك شده است درست برخالف مسير نظريه رويای رسوالنه كه بـر

و خواب هايش  .نزديك كنداست تا تمام تجارب بيداری نبى را نيز به روياها

و مورد مشـاهده» اسباب النزول«از اين ها گذشته، حوادثى به عنوان امری واقعى

و سبب نزول وحى شده توان به سادگى نتيجـه گرفـت كـه آن هـا نمىواند، همه بوده

ر و مختص به صقع نفس او باشندؤمحدود به .ياهای شخصى نبى
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 روايت شناسي متن

تامى استدالل هايى كه ر كوشند تـوان مـى ويكرد ناظر بـه مـتناثبات نمايند كه با

ر پر واضح اسـت كـه ايـن ؤياهايش است، دريافت كه پيامبر راوی ديده های خود در

آن،نظرگاه متن ديگـر صـامت نيسـت چنانكـه،اشاره به تصويری از متن دارد كه در

و بسط تئوريك تع)288و264: 1386سروش،( پنداشتمى قبض ينو بدينسان بدون

.حث هرمنوتيك بدان اشارت رفته بودو بالقوه نيست، چنانكه در مبا

و رويـا هـای نبـوی اسـت بـه مـدل و ناطق تجربيات و البته متنى متعين كه گويا

و قرابت بيش و گفتگـویتهرمنوتيكى نزديكى و ديـالوگ ری دارد كه از امتزاج افق ها

و مفسر سخن به همين سـان بـه مباحـثو)265: 1389واعظى،(.گفتمى بين متن

و ستد متن متعين با ذهن.است روايت شناسى نزديك تر چنانكه جرالد پرينس به داد

:كندمى اشاره

خـوانش مـرا،گفتيم متن با پاسخ های صريح به برخـى از پرسـش هـای مـن«

از جملـه.سـازد مـى كند ولى با شيوه های ديگری نيز آن را محـدودمى محدود

منبرخى از پرسش ها يا پرسش هايى را كه در خود متن ذكر شـده زود يـا(ی

از اين گذشته شايد متن مرا وادار كند تا در حين خوانـدن .)... دهدمى دير پاسخ

راای آن اغلب به تجديد نظر در اطالعات موجود بپردازم زيـرا داده هـای تـازه

منمى معرفى هايى كه بـه يا برخى از پاسخ( كند كه برخى از پاسخ های پيشين

)120: 1391پرينس،(».سازدمىمدآرا نا كار) آن ها رسيده ام

و مباحث پيشين مؤلـف بديهى است كه به همان ميزان نزديكى به اين مباحث، از مبانى

و. گيردمى فاصله و از همين فاصله هاست كه در بسط تجربه نبوی بر محيط بيرونى وحـى

س و درونى وحى و در ايـن)24: 1378سـروش،(.رفـتمىخنمشاركت تجربه بيرونى

و پر رنگى تجربه درونى رويايى، همه به درون نفس نبى خزيده .اند جا با فربهى
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در باب توصيف متنى از آيات قرآن نيز اين گونه نيست كه سـاختار روايـى كـامال

ر و ر.ياوش داشته باشدؤتصويری  يايى غالبا دارای قرينـه هـایؤچه اين كه تصاوير

و و،در تبيين رويای خود×چنانكه حضرت ابراهيم.مقامى است مقالى به ديدن رويا

و خبر از آن اشاره دارد ِ�  لَْمَناSِ{: ارائه گزارش c�َ
َ
@ Y£ِE ُنَ�, يَا َقاَ� َ¤ْ َمَعُه  لس, بَلََغ ا َفلَم,

بَِت
َ
@ يَا َقاَ� cتََر َماَ�  َفانُظْر ْ�َ¦َُك

َ
@ Y£

َ
8ابِِرينك ِم8َن  لص, ُ َشاP  ب, �ِE َسَتِجُدِ£ تُْؤَمُر َما }  ْفَعْل

)102، آيه37: صافات(

و حتى اگر هميشه نيز چنين نباشد، در ساختار روايى قرآن به طور كلى شاهدی بر

تا.اين امر وجود ندارد گو اين كه اشاراتى نيز اگر در ديدن حقايق وحيانى وجود دارد،

و مرز مشخصى دارد كـه قابـل انتقـال بـه بحث ديدن روي و خواب، فاصله ممتاز، ايى

عالوه بر اين كه ساختار های روايى قرآن به ويژه در مواردی كـه دال.يكديگر نيستند

َخلَق{بر قرائت  zِ �بYَك  §,َ بِاْسِم
ْ
تِلَْك �يَاXُ  بY{و يا تالوت)1، آيه96: علق(}  ْقرَ@

َعلَْي لَِمَن  لُْمْرَسلِ�َغْتلُوَها o�َِن,َك Yَق ْuبِا و يا ارتباط گفتاری مانند) 252، آيه2: بقره(}َك

َحد{
َ
@ ُ ُهَو  ب, در)1، آيه112: توحيد(}قُْل و و نه صـرف بصـری دارد؛ فرمى سمعى

و خدا را به تصوير .كشد كه خداوند راوی اصلى استمى قالب يك مخاطبه بين پيامبر

ف كهچنانكه :ى المثل در سوره قصص وجود دارد

يُْؤِمُن8و�*تِلَْك �يَاXُ  لِْكَتاUِ  لُْمبِ�{ Sٍلَِقْو Yَق ْuبِا َ�فِْرَعْوَ� ُموَ� َبإِ
غ, ِمن َعلَْيَك َغْتلُو 

ِشَيًعا* ْهلََها
َ
@ �ََجَعَل bِ�ْ

َ
ِ�  أل َعالَ فِْرَعْوَ� ,�ِE... {)4تا2، آيه28: قصص(

و مخاطـب بـودن او بـرای خبـر موسـىكه سخن از و×تالوت آيات بر پيامبر

8ُْن{:اسـت×و يا در سوره يوسف كه كه خداوند راوی قصه يوسف.فرعون است
َ

©
َه8َذ   لُْق8ْر�َ� 8ْTَِEَك �َْحْيَنا

َ
@ بَِما ْحَسَن  لَْقَصِص

َ
@ َعلَْيَك و)3، آيـه12: يوسـف(} ...َغُقص.

ا و خواب است؛ ابتدا يوسف چنين گزارشبالفاصله پس از آن، كه سخن كهمىز رؤيا  دهد

}�ِ ْف8ُتُهْم
َ
@�َ َ� لَْقَم8َر 8ْمَس َ� لش, َكْوَكًب8ا 8 َعََ َح8َد

َ
@ ي8ُْت

َ
@�َ Y£ِE ب8ِت

َ
@ يَا نِيِه

َ
أل يُوُسُف َقاَ� �ِْE

ر)4همان، آيه(}َساِجِدين رؤو از كالم يعقوب .گرددمى يت مشخصؤيايى بودن اين
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َكْي8ًد َقاَ�{ لََك َفَيِكيُد� ْ Eِْخَوتَِك َeَ �ْ�يَاَ~ُ َيْقُصْص الَ ُنَ�, حتى)5همان، آيه(} ...يَا

و شجره ملعونه را بـه|قرآن، رويا های خاص پيامبر در باب ورود به مسجدالحرام

و گفتاری روايت ِ{:كندمى ساختاری خبری ب ْ�يَا �ُسوFَُ  لر.َ ُ َصَدَ�  ب, َ�َْدُخلُن,لََقْد Yَق ْuا
 ُ َشاP  ب, �ِE Sَ ََر ْu  {؛)27، آيه47: فتح(} ... لَْمْسِجَد

Eِال, �ْيَن8اَ~َ
َ
@ �ي8َا  ل,8ِ� َجَعلَْنا  لر. َ�َما

ِ�  لُقْر�ِ� َجَرَ(  لَْملُْعونََة َ� لش, Qِلن,اYل و)60، آيه17: اسراء(}...فِْتَنًة و در ساختار لفظـى

بازه زمانى آيات معاد نيز، در كنار زمان گذشته، آيات متعددی وجود دارند كه دال بـر

تَزُْقُم8و�{: زمان آينده هستنند مانند ُكن8ُتْم ِي8َن ,§  َ°ِ±َ َ²ُ ْف8َن
َ
@ َفَيُق8وُ� ُفَن8اِ�يِهْم Sََ�يَْو{

اَعَة �يَِيٌة{و)62آيه،28: قصص( ْخِفيَهاEِ�,  لس,
ُ
@ َكاُ�

َ
آيات سوره)15، آيه20:طه(}@

.همراه است كه داللت بر آينده دارد» اذا«با واقعه نيز كه مورد اشاره واضع نظريه است،

:شاهد دو تعبير زمـانى از موضـوعى واحـد هسـتيمو حتى در در برخى از آيات،

8َماَ�{ ِ�  لس, َمن َفَفِز³َ ِ�و ِ�  لص. يُنَفُخ Sَت8َْو!َُ�يَْو
َ
@ yµُ�َ ُ َش8اP  ب, َم8ن Eِال, bِ�ْ

َ
ِ�  أل َ�َم8ن Xِ 

�bِ{)87آيه،27: نمل(}َ� ِخِرينْ
َ
ِ�  أل َ�َم8ن Xِ �َ8َما ِ�  لس, َمن َفَصِعَق ِ�و ِ�  لص. َ�نُِفَخ

يَنُظُر�� Sٌقَِيا ُهم َفإَِ�  cْخَر
ُ
@ فِيِه نُِفَخ ُعم, ُ َشاP  ب, َمن )68آيه،39:زمر(}Eِال,

يك ساختار واحد وجود ندارد تا بر اساس آن، يك نتيجـه گيـری كلـى لذا، لزومًا

رسد كه روايت شـناسمى از اين رو، در عين ساختار كالن روايتى قرآن، به نظر.شود

چنانكـه در تحقيقـات نـوين.يتى متنوعى در متن قرآن روبرو اسـتبا جهان های روا

)43: 1390صانعى پور،(.قرار گرفته است سبك شناختى قرآن مورد توجه

و پراكندگى های متن، چنين اسـتدالل شـده اسـت كـه ايـن اما در باب تشتت ها

و  پراكندگى ها خود دليل رؤياوش بودن تجربه راوی آن است كـه روياهـای پراكنـده

بدينسان در اين جا محور مركزی استدالل، سـاختار. مكرر خود را بازگو نموده است

و دست كم دو ادعا وجود دارد كه يكى عدم وجود شناس و روايت شناسى متن است ى

و ديگری علت آن است كه فضای رويـا چنـين اقتضـا نمـوده و منسجم متنى سازوار

و. است در باب ادعای اول، بحثى مبنايى است كـه آيـا قـرآن دارای سـاختار منـدی
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و حدود آن و در هر دو صورت حد هـا تـا كجاسـت؟ آيـا سازوارگى هست يا خير؟

و ارائـه  و يا اصـطالح شناسـى و مبانى و تبيين اصول ساختار مندی موضوعى يا نظم

و منسجمى مد نظر است؟ اين بحثى اسـت كـه ايـن  و يا هر گونه نظام منطقى تعريفات

 اما بـه نظـر. طلبدمى مقاله را سودای بررسى آن نيست، چه اين كه خود مجال مفصلى

دو نمى ديدگاه له يا عليه ساختارمندی، به ميزان حداقلى آن در متن قـرآن رسد كه هر

و يا داسـتان هـای. باور نداشته باشند چه اين كه توجه به فرايند تصوير سازی قيامت

و و روايت گری معراج بدون اعتقاد به ساختار روايـى منسـجم پيرامـون ايـن ... انبياء

د. موضوعات،فرضى بى معناست و نظر بر اين مقدار از عدم سـاختارو البته، شايد هر

و مقدمه و مبانى مندی معتقد باشند كه قرآن به سان ديگر متون بشری كه دارای فصول

و دسته بندی های معمول بشری هستند، ما نيز با پذيرش اين فرضو. نيستو مؤخره

.پردازيممى معنا از عدم ساختار مندی، به ادعای دوم

ی در باب ادعای دوم، سخن و تعارض ها و پراكندگى ها بر سر آن است كه تشتت

قابل مالحظه، آيا لزوما داللت بر رويايى بودن آن دارند؟ اين ادعـا زمـانى پـذيرفتنى 

و ثانيًا است كه اوالً  اين كه هيچ قرائت منسجمى از قـرآن توجيه ديگری در كار نباشد

و ثالثاً  ر قابل كشف نباشد و بدون انسجؤياهمه در چنان.ام فرض شوندها مشوش كه

اند كه اين پراكندگى موضـوعى ناشـى از خطـابى مورد اول، برخى چنين توجيه كرده

٤.در بيداری در باب موضوعات گوناگون استای بودن قرآن است كه خطابه

در مورد سوم نيز، پيش فرضى در اين ادعا وجود دارد كه گويى هر رويايى لزومـا

هم. مشوش است و حداقل رؤيا های صادقهدر حالى كه ایه اقسام رؤيا چنين نيستند

و ارتباطى منسجم دارند چنانكـه رؤيـای. وجود دارند كه روايتى از موضوعى واحد،

و منسـجم|پيامبر در ورود به مسجدالحرام، به روايت قرآن، رؤيايى صادق، شفاف

ى يايـد چنـين مضاف بر اين كه جای اين پرسش وجود دارد كه چرا رؤياهای نبـ. بود

و متناقض كـه واضـع نظريـه و آيا رؤياهايى چنين پريشان و گسسته باشند؟ پريشان
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و اعتباری داشته باشد؟ نظر بـه همـين مدعى آن است؛ چرا بايد برای ديگران حجيت

و پرتنـاقضو  اشكاالت، نظريه رؤيای رسوالنه على رغم آن كـه از رؤيـای پريشـان

گمى متشتت رسوالنه سخن و غيـر پريشـانمىاهراند؛ كوشد تا رؤيای نبى را متعـالى

. بداند

و قًاو در مورد دوم، برخى از روشنفكران ديگر كه اتفا قائل به راوی بـودن پيـامبر

و  و سـاختاری آن، در زيـر تنـوع روايت گری متن قرآن هستند به انسجام موضوعى

و ارتباط ميـان آن دو اسـت كـه  و خدا پراكندگى اش معتقدند كه همانا موضوع انسان

:اند چنان كه گفته. كندمى را به يكديگر متصل چون نخى متحد كننده همه دانه ها

اثر.يك چيز مكتوب نيست بلكه يك اثر است يعنى يك كليت واحد متن صرفا«

تواند به سلسله جمالتى فروكاهد كه به طور جداگانه نمى عنوان يك كلى ادبى به

و اهدافى است كه به راه های  قابل فهم اند؛ بلكه اين اثر ادبى معماری موضوعات

)246: 1384استيور،(».گوناگون قابل ساختن اند

ب ميان آيات قرآن از ديدگاه عالمان علوم قرآنى نيز عناصر مختلفى مورد در تناس

كه تاكيد قرار گرفته است؛ چنان كه سيوطى در يك مورد، با نقل قولى، آن نخ واحدی

و غرضى معرفىمى اين دانه ها را به رشته نظم آنمى كشد، هدف و كند كـه آن آيـات

) 281: 1380سيوطى،(.كندمى سوره دنبال

و و استخوان بندی كلى سوره ها سـخن گفتـه همچنين برخى از وحدت موضوعى

و نكات  و جاری فضای معنوی سوره ها در البالی نصايح برخى ديگر از روح ساری

و متمايز از سبك تبويب كتبو قصه ها سخن رانده اند كه مبتنى بر سبك خاص قرآن

)37و32: 1373معرفت،(.بشری است

تم نكته و سبك متفاوت آن مهم در ايز ديدگاه عالمان علوم قرآنى در تناسب آيات

و  يای رسوالنه، آن است كه در ديدگاه دوم، اين سـبكؤر تئوریبا ديدگاه مستشرقين

و يا رويای پريشـان نبـى  ويژه قرآن، امری غير آگاهانه ناشى از جمع آورندگان قرآن
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و در ديدگاه اول، پديده مای است و حكمت و يـا پيـامبر آگاهانه ند از جانب خداونـد

در. داندمى است، به ويژه در نظری كه چيدمان آيات را به دست وی واضع نظريه نيـز

وـ جايى به روايت آگاهانه راوی در ابتدای سوره مائـده كـه بنـابر نظـر او پريشـان

ش(.معترف استـ متشتت است ص2سروش، توانمى،بنا بر اين ديدگاه آگاهانه)7،

و.عامل را در اتخاذ اين سبك، مد نظر قرار داد سه يكى آن كه خداوند به عنوان منبـع

و طبيعى است  و منشا همه معرفت هاست و بى نهايت منشا معرفت، دارای علمى مطلق

و سـپس حاصـل تحقيقـات  كه مانند انسان ها نيست كه از سر جهل به تحقيق پردازد

و كتابى منسجم گرد آو و ملتزم باشد منطخود را در نظام ق با يكـى از نظـام هـایبرد

و مكتب خود را ارائه دهد و فلسفى، اصول بر اين مبنا، پر واضح است كه خود.منطقى

و در صـورت  و حتى خدا را به كيش خود بپندارد و اين كه همه كس را معياری انسان

و گسستگى زند، و تهمتـى نابج عدم تطبيق، انگ پريشانى چـه.اسـتانتظاری بيهوده

رسد به اين كه تعبير شود اين پراكندگى در پائين تر از حد يك نويسنده ناشى انسـانى 

در» خدای آداب دان«بردن تعبير به كار.است نيز، همچنان ماهيتى آنتوموپورفيـك را

و از همين جاست كه با ابتنای بر استدالل تمثيلى، سـبك.كوله بار خود به همراه دارد

حاخاص قرآن، با و مثنوی موالنا مقايسهنظم پريشان شعر تشـبيهى كـه.شـودمى فظ

و تشتت الم تر انهـم،و الشعراء يتبعهم الغاون«: درست به دليل همين خصيصه پريشانى

.مورد انكار قرآن قرار گرفته است)225و224، آيه26: شعراء(»يهيمون فى كل وادٍ 

د ا.، مخاطب شناسى استيگرنكته لهى بـه جـای نظـر بـه مخاطبـان اهتمام اديان

و  و عموميت انسان ها بوده است و عرف خاص متخصصين، توجه به عرف عام خاص

و قابل  و كتب معمول آن ها دوری شود و روش عرف خاص طبيعى است كه از سبك

و اليه های عمقـى قـرآن، بـه سـطوح مختلـف.مقايسه با آن ها نباشد گرچه با بطون

و خواص توجه شد و.ه استمخاطبان عامل سوم نيز تنزيل وحـى در تـدريج زمـانى

، پرسـش هـای متنـوع، حـوادث طبيعى است كه مطالب گونـاگون.است تنوع مكانى
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و داستان های انبياء، همگى دست به دست هـم دادنـد تـا بـر تنـوع شـهادت مختلف

و.دهند و عرضى دين مورد توجه قرار داده است چيزی كه خود نويسنده در باب ذاتى

. البته علت آن را به محيط بيرونى نسبت داده است

و تناقضات قرآن نيز، تصويری از متنى ارائه شود كـهمى در باب ادعای اختالفات

و هماهنگى به خود نديده است در حالى كه خود قرآن مـدعى.گويى رويى از وحدت

:ستا است كه دقيقا به دليل غير بشری بودن، دامنش از اختالفات كثير مبرا

َكثِ�ً { فِيِه  ْختِالَفًا لَوََجُد� ْ Yَلْ�ِ  ب ِعنِد ِمْن �َ َ̧ و از ايـن)82، آيـه4: نساء(}َ�لَْو

ْحِكَمْت �يَاتُُه{: روست كه كتابى محكم است
ُ
@ Uٌ1، آيه11: هود(}كَِتا(

و تنـاقض در قـرآن، بـر و بر اين مبنا، متكلمان در مباحث نظری از عدم اخـتالف

و الهى بودن قرآن استدالل كردهاع بـه دليـلو مفسران نيز در كـاربرد عملـى،.اند جاز

و هماهنگيى كه ميان آيات وجود دارد، تفسير آيه به آيـه را بـه عنـوان يـك  مناسبت

پر واضح است كه اين موارد، دست كـم ادعـای موجبـه.اند سبك تفسيری دنبال كرده

در. برندىم كليه بودن آن مدعى را به زير سوال عالمان علوم قرآنى نيز، از قديم، كتبى

و آيات قرآن بـه رشـته تحريـر كشـيده و تناسب سوره ها و در بـاب اختالفـات انـد

كه ناسازگاری های مشهود به بحث نشسته و هر آماسىنه اند هـر اختالفـى نـه فربهى

اشـكال چنانكه سيوطى در تبيين اين مطلب، مناسبت ميـان آيـات، بـه.است تناقض

و مسببى را چنان و سبب و حسى ومى مختلف عقلى داند كه بـه سـان بنـائى محكـم

ص4و3ج: 1380سيوطى،(.متالئم االجزاء است و در باب آياتى كه متعارض)277،

كند كه با دقت بيشتر يا بر اساس قرائن لفظى به يكـديگر مـرتبطمى تبيين نما هستند،

و يا بر اساس قرائن معنو شده ماننـد آن كـه بـر.ی دست در دست يكـديگر دارنـداند

و تخلص شكل گرفته باشنداساس تنظير، تضاد تـوان افـزود كـهمىو برآن.، اسطراد

و خاص، و متشابه، عام و مفهوم، مباحث محكم و منطوق و مقيد و مبين، مطلق مجمل

و اوليـه اسـت و برخـى از اختالفـات.خود گره گشای بسياری از تناقضات ظاهری
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و جهـات مختلـف آن تعارضات به جا مانده نيز، ناشى از تعدد موضوعات، اعتبـارات

و حـل آن پرداختـه. است و علل اين اختالفات چنانكه زركشى در البرهان، به اسباب

است مانند آيـاتى كـه از مـاده» مخبربه«است كه برخى از آن ها، ناشى از تفاوت وقوع 

و برخى ناشى از اختالف)64:ق1425زركشى،(.دگوينمى اوليه در خلقت انسان سخن

، مربوط به عدالت)3نساء،( موضوع است، چنانكه امكان رعايت عدالت در بين همسران

و نفى آن .در همان سوره، مربوط به رعايت عدالت محبتـى اسـت) 129نساء،( معيشتى

و«در آيهو برخى به علت اختالف در جهت فعل است، چنانكه)68:ق1525زركشى،(

و لكن اّهللاٰ رمى نيز كه واضع نظريـه بـدان نمونه هدايت. مشهود است» مارميت اذ رميت

يا» رمى«چرا كه ملحوظ واحدی نظير فعل.گيردمى افزوده است، در همين نوع قرار و

و بعيدش به ويژه بر مبنای متكلمان اماميهـ هدايت، به علت ارتباط طولى علت قريب

و خداوند منتسـب شـودمى دو لحاظبهـو فالسفه  بـديهى اسـت كـه. تواند به انسان

ازمى تناقضى كه در اين تبيين ها ديده و يـا روايـت مـتن كـه شود نه از گفتـار راوی

و همان قدر اين تعابير قرآنى و اختيار است توانـد متصـف بـهمى پيچيدگى بحث جبر

�م«تناقض گويى شود كه تعبير  ال تفويض بل 4 Cر ب" �المرينالج«.

و رويكرد ابطال ناپذيرـ3  معارضات

ر ازكه آن را در سر دارد خيال، انگاری قرآنياؤبعد روايت شناسى به ارائه تبيينى

ر و مدل اما در اين ميان، نكاتى در بـاب.يايى را بر تن آن بپوشاندؤمتن قرآن بپردازد

از.سازگاری نداردبخش هايى از متن وجود دارد كه با اين مدل سر  ايـن نكـات هـم

و هم از سوی واضع نظريه مورد تفطن بـوده اسـت آن.سوی منتقدان برجسته شده از

و خداونـد  جمله، ساختار روايى برخى از آيات قرآن است كه دال بر گفتگوی پيـامبر

ر و يا آياتى كه مبين احكام فقهى هستند كه چندان .يايى بودن را برنمـى تابنـدؤاست

يكى آن كه توجه به احكـام.كندمى در برابر اين چالش ها به چند مسئله اشارهىمدع
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فقهى در قرآن ريشه در فربهى بيش از حد فقه دارد؛ درحالى كه فقه نصيبه نازله نبـوت

و البته احكام فقهى قرآن نيز حاصـل مشـاهدات نبـى در روياسـت كـه حقـايق  است

و فراطبيعى آن ها را نظاره كرد و اين منافاتى با رويايى دانستن وحـى ملكوتى ه است

در ارزيابى اين پاسخ ها الزم به ذكر است كه توجه به سـاختار روايـى احكـام.ندارد

و انگيزه های اشكال كننده در توجه افراطـى يـا  و آيات االحكام، غير از نگرش فقهى

م. اعتدالى به فقه است :لف به ويژه در باب آيهؤسخنان

ف.{
َ
ك ِح8َ�يَا َقْنَه8ا لُو ْ

َ
تَْسأ �ِo�َ تَُسْؤُكْم لَُكْم ُيْبَد �ِE Pْشَيا

َ
@ َقْن لُو ْ

َ
تَْسأ الَ ِيَن �َمُنو ْ َها  §,

َحلِيم �َلُفوٌ َ� ب. َقْنَها َقَفا  ب. لَُكْم ُيْبَد ُ�  لُْقْر�ُ� )101، آيه5: مائده(}ُفَ«,

ب و كه سخن از توصيه به جلوگيری از فربهى فقه ر اساس پرسش های نابجا اسـت

با طى طريق در اين مسير موجب افزايش احكـام فقهـىای در زمان نزول وحى، عده

و پاسخ، در بـاب احكـام فقهـى شده و ارتباط پرسش اند؛ خود گويای فضای بيداری

كند كه خود اين نظارهمى عالوه بر اين كه دقت در پاسخ های نويسنده مشخص. است

گـو.مبتنى بر مبانى متافيزيكى است كه عهد شده بود از آن پرهيز شـود ملكوتى نبى، 

و احكام خود مانع از صرف بشری دانستن،اين كه قائل شدن به حقايق ملكوتى وحى

و احكام فقهى است ومى به نظر.دين و ذاتـى رسد آن چنان كـه بسـط تجربـه نبـوی

و ساخت گرايى فرهنگى اجتم اعى وحى گشاده دسـتى عرضى دين، در بشری دانستن

و كم رنگى تاثراتمى بيش از حد و تجربه درونى نمود، رويای رسوالنه در جنبه غيبى

و اسراف و محيط بيداری راه افراط و مسير،.پويدمى بيرونى و با وجود تفاوت رويكرد

كهمى با نظرات گذشته، همچنان اصرار دارد كه در مسير قبل گام بر و بر آن است دارد

.بود

و گوينـده و سامع و گفتگوهای قرآن كه حاكى از طرفين متكلم در باب خطاب ها

و چندان مناسبتى با فضای رويايى ندارد؛ پاسخ داده شده است كه ايـن  و شنونده است

و از. خود را با ديگری يكـى پنداشـتن اسـتها همه گفتگوی با خود و در تبيـين آن
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و يكى دانست و فنای پيامبر ومىن وجود او با خداوند كمك گرفتهوحدت وجود شود

.حتى يكى شدن جبرئيل با نفس نبى

رسد تمسك به چنين تبيين های عرفانى، مدار نظريه را از پديدار شناسىمى به نظر

و كالمى سوق و خروج از ساختار روايت شناسى ناظرمى به سمت هستى شناسى دهد

و كار روايت شناس توجه به ساختا. به متن است و خـروج ر روايت، نقطه ديـد، ورود

و و برعكس اشاره نويسـنده كـه در پاسـخ اشـكاالت،. در روايت متن است.. گفتمان

كند، در اين جا، جای استفاده از رويكرد ناظر بـهمى جايگاه استفاده از منقوالت را رد

تواند خالى از پيش فرض باشد؛ نمى همچنين درست است كه روايت شناس. متن است

و با دغدغه هايى نظير اشكاالت منتقدان  اما كار روايت شناسى اين نيست كه از پيش،

وایو يا تفسير ناپذيری برخى آيات، پارچه و آن لبـاس را بـر تـن گز نكرده بـدوزد

بلكه تـالش او آن اسـت كـه.قامت متن در كشد ولو آن كه برای آن قامت كوتاه باشد 

و ويژگـى هـا رسـد مـى بـه نظـر.ی آن را توصـيف نمايـدساختارهای مختلف متن

و سر آن  و دغدغه اوليه خود، از مدل اول تبعيت نموده رؤياانگاری وحى برخالف ادعا

دارد كه به هر نحوی لباس رويا را بر تن قرآن بپوشاند، حتى اگر برخى از بخش هـای 

پ و البتـه جـای ايـن و فضايى متفاوت داشته باشد رسـش قرآن، ساختاری بيدار گونه

و روش ها در قرآن  و موضوعات و پراكندگى مطالب و تشتت وجود دارد كه اگر تنوع

و روايت هـا  وجود دارد، چنانكه مولف بدان معترف است، چرا اين تنوع را به ساختار

و قائل به تنوع روايى به ويژه در باب خرده روايـت هـای  و زبان قرآن سرايت ندهيم

 قرآن نشويم؟

م عالوه بر اينكه، بهؤپاسخ دهى لف نظريه نيز در قبال اين چالش ها گاه رنگ دور

گيرد؛ چه اين كه در ابتدا از زبان توصيفى آيات، مانند دليـل اول، بـر رويـايىمى خود

و فضای آن استدالل و در پاسخ به چالش های سـاختار لفظـىمى دانستن وحى شود

ر و ديالوگ های بيدار گونه، به فضای وخطابات كـه پلـى شودمى حى استداللؤيايى
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و زبان و يا در رويكرد.گيردمى آن به نام دور شكل دوطرفه بين فضای رويايى وحى

و پاسخ گويى چالش ها به ابطال ناپذيری تن داده است .كلى در بررسى

و حلـى روی آورده اسـت پاسـخ. او در پاسخ به اين چالش ها به دو پاسخ نقضى

پاسـخ ايـن در پاسخ بـه. نقضى مدعى اين است كه نظريه مقابل نيز ابطال ناپذير است

توان گفت كه اگر نظريه قائل به بيداری فضای وحى، ابطال ناپذير بود، مولفمى نقضى

عالوه بر اين كه مخالفت آنان نه به اصـل.بست نمى محترم به راحتى كمر به نقد آن ها

ر.يا بودن وحى استؤر و يـا|يـای پيـامبرؤچه اين كه اشاره بـه در خـود قـرآن

ر و پـذيرش در نظرگـاهؤاحاديث مشهور در باب يای انبياء همه بخشى مـورد قبـول

ر و حد موجبه كليه ادعای والنه يای رسـؤمفسران است بلكه مخالفتشان با توسع فربه

و اين كه وحى نبوی به قسمى از اقسام آن فروكاهش يافته است چه اين كه طبق. است

و مصدق اين است كه  اعتراف مولف در همين پاراگراف، اين مستندات، دست كم مثبت

و مسلّم است و از اين رو، به راحتىرؤيايى بودِن بخشى از قرآن ممكن و نمـى، تـوان

.كل قرآن سرايت دادنبايد اين بخش جزئى را به 

در پاسخ حلى نويسنده نيز، بر دو مطلب تاكيد شده اسـت، يكـى منقـوالت مويـد

و كاربرد عملى يك و ديگری استدالل از طريق بهترين تبيين و وحى مدل ارتباط رويا

. نه بر عكس اين منقوالت تنها به وحى دانستن روياهای نبوی داللت دارندلكن.است

كهو اين كه در كاربر د، اين مدل هيچ گونه معارضى در ظاهر قرآن ندارد؛ عالوه بر اين

و ظواهر در اين بحث قائـل نبـود، تـازه خود نويسنده جايى برای تمسك به منقوالت

و تمسك به ادعا است نه دليلى بر آن در بلكه بايد. اول الكالم به اشـكاالت مخالفـان

آ و تعارض پاسخ گويد كه به نقد شد پاسخنعدم هم خوانى راه چاره نيز.ها نيز اشاره

و بيش از نگاه پيشـينى همان است كه اين نظريه در مدار روايت شناسى پا بر جا بماند

و آمادگى تصـحيح پـيش نگاه پسينى روايت شناسى ناظر به متن را از نظر دور ندارد

.داشته باشد فرض خود را پس از ارائه به متن
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رـ4  قرآن ياييؤچالش هاي زبان

و و تاثر قرآن از فرهنگ زمانه سخن از زبان محيطى و عرضى اديان در بحث ذاتى

و البته بـه مـوازات آن،مى رفت كه زبان قرآن را زبان قوممى عرفى قرآن در دانست و

شد كه به نحوی رگه های آغـازين رويـایمى بحثى ديگر، زبان راز آلود قرآن مطرح

:خود داشترسوالنه را به اشارت در دل 

و مستغنى از ...« و سخن هيچ عارفى از عارفان خالى از اشارت هيچ دينى از اديان

و نانوشـته خـود را آشـكار. تاويل نبوده است  در مقام تاويل عبارات معانى نهفتـه

و شخص از مقام مفسر به مقام معبـر صـعود مى و دسـت بـه كشـف مـى كنند كنـد

و مـىو در واقع چنان عمـل. زندمى المحجوب كنـد كـه گـويى در حـال تاويـل

كوشد آن عبارات را همانند نماد هايى كه خـواب را بـرمى خوابگزاری است، يعنى

و معنا كندمى شخص آشكار جا. شود، تاويل توانيم دريـابيم كـه كـارمى از همين

و اجتناب ناپذير دين، حيـرت افكنـى اسـت و كـارش بـا. گوهری چـرا كـه سـر

ح. رازهاست و و راز. انـد يرت دو روی يك سكهو راز حيـرت معلـول راز اسـت

)333: 1378سروش،(.جز كه حيرانى نباشد كار دين: به تعبير موالنا. علت تحير

رمى به نظر وؤرسد نظريه يای رسوالنه تالش دارد تا هر دو رويكرد زبـان عـرف

؛ بدينسان كه پيامبر  و راز آلود بودن دين را حفظ كند و رويايى ياهای تصويریؤرقوم

و على رغـم آن كـه در بحـث خاتميـت بـر.خود را به زبان عرفى گزارش داده است

و گفتاری بود و نه راوی بودن ن نه بصـری بـودن آن تاكيـد شـده بـود،مخاطب بودن

بـدون تفسـير در اختيـار عين تجربه باطنى پيامبر، ولى نزد پيامبر اسالم،...«: گويد مى

بنابراين همانطور كه پيامبر مخاطب ايـن كلمـات.نى خود قرآنيع گيرد،مى مردم قرار

)77، 1388همو،(».بود، ما هم هستيم

و فضـايىمىر اين جا كليت زبان قرآن، زبان واحدی دانستهد شود كه زبان خواب
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و بر وحدت زبان آن نيز، چنين استداللؤر كهمى يايى است شك نيست كه همۀ«:شود

و نـه: داردقرآن زبان واحد  يا زبان بيداری است يا زبان خواب؛ نه غير اين دو اسـت

دو آميزه اما به حكم آن كه فضای وحى، فضايى رؤيايى است، ترديـد نبايـد. ای از اين

ش(».كرد كه زبان قرآن هم يكسره زبان رؤيا است ص2همو، ،2(

و بينـد نمىلاما پر واضح است كه اين ادعای زبان واحد داشتن قرآن، روی استدال

و منفصله حقيقيهمى كسب قوت خود را از مفروض گرفتن مدعا كنـد مـى طرحای كند

كهكه خود نيز چندان به انحصار طرفينش  :نويسدمى مطمئن نيست، چنان

مى« سر: توان خواند متن مقّدس قرآن را از دو سر و ديگری از يكى از سِر غيب

ته، قيامت، شيطان، جّن، عرش، ميـزان فرش( هاست وقتى سخن از ناديده. شهادت

مى...)و و هنری شود كه رؤيايى ندانسـتنش، دشـوار، بيان قرآن چنان تصويری

و نهىو وقتى سخن از ديدنى. است و امر هاست، بيانش چنان با عالم بيـداری ها

مى پهلو مى مى زند كه خواب را از چشم و بيداری را به جای خواب . نشاند ربايد

و چنان مفتون قاطبۀ مف »هاقُل«سّران، خواندن قرآن را از سر شهادت آغاز كردند

و فرمان و زبـانو خطابات های قرآنى شدند كه بر غيب هم، رنگ شهادت زدند

و بر همه حكم واحد راندنـد اينجـا هـم فقـه. تصوير را به زبان تشريع فروختند

و سلطۀ گفتمانش، قرآن را در كام كشيد )مانه(».راهزنى كرد

ر و زبان را بـه همـراه دارد كـهؤعالوه بر اين كه اشكال دور، بين فضای يايى متن

و استعاره از زبان قرآن را به جان و همچنين، هزينه حذف مجاز  پيشتر ذكر آن گذشت

.شودمى خرد كه البته از جيب قرآن پرداخت مى

ن و چالش هايى كه چـون خـاری تـن ايـن راگذشته از اين ناسازگاری ها  ظريـه

ر مى و شيرينى رؤخلد كشـاند، ابهـام مـى وحى رسوالنه را به تلخـى انگاریياؤيای

ت چرا كه مشـخص نيسـت،. ويل يا به تعبير بهتر، تعبير اين خواب نامه استأچگونگى

و نشانه های مقالى  معبران قرآن چه كسانى هستند؟ قواعد تعبير خوابگزارانه كدام اند؟
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چ و آيا مردمان عامى كه زبان اين خواب نامه به زبانشان رويا پنداری كل قرآن يست؟

به فهم گزاره هايش كه محتاج تعبير است؛ نائل خواهند شد؟ چه ايـن كـه طبـق،است

نظر ابن عربى در فص اسحاقيه كه مورد استناد مولف نيز بوده است، حتى ابراهيم نبى نيز 

)85: 1375ابن عربى،(.ه استدر تعبير رويايى كه خود ديده است دچار اشتباه شد

به سادگى بـر،حال چه جای انتظار بر مردمان كه در تعبير رويايى كه ديگری ديده

را. اين در گران دست يابند به ويژه آن كه خود ابن عربى برای تعبير ريا علـم ديگـری

)همان(.داندمى الزم

رمى به نظر يای رسوالنه، مولف محترم را از كاربست عملىؤرسد، مشغوليت اثبات

و سراسر مطالب  و بـر خـورداواين روش باز داشته است جز رويكرد عادی مفسران

و بديهى است كـه صـرف.دهد نمى مبتنى بر بيدار پنداری فضای قرآن چيزی را نشان

و معنـا، معبـری و دوری جستن از مسئله صدق در رويكرد پديدار شناختى اين مقاله

و چگـونگى.برون رفت از اين چالش ها ايجاد نخواهد كرد چه اين كـه زبـان قـرآن

و تاويلش بخشى مهم از اين نظريه .اند تفسير

 نتيجه

و روايـت شـناختى معلوم شد كه نظريه رؤيای رسوالنه با روش پديدار شـناختى

و از فضـای رويـايى آن بـه عنـوان يـك مدعى روايت رويای رسوالنه از قرآن است

راند تا در برداشت خود ازاين كشت معرفتى، هـم دغدغـه هـایمى خواب نامه سخن

و هم مجـالى در برابـر نامعتقـدان  خود در سبك خاص قرآن را به آرامش دعوت كند

و حيرت وش از ديـن ارائـه  و سرانجام با طرح اين مدل، تصويری رازآلود منتقد بيابد

و عصريت بيشتری دهدكند كه با عقالنيت مدرن تن به سازوار اما مبانى تصـوری. گى

و داليلش با چـالش هـايى  و رويكرد مبانى تصديقى آن نياز به خرق پيله ابهام دارند

و پنجه نرم و فروكاهش گرايى دست روش آن نيـز. كنندمى نظير ابطال ناپذيری، دور،
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چالش های نظریو عالوه بر اين. دهد نمى مسير مورد ادعای آغازين را تا پايان ادامه

آن. به سختى تشنه كاربرد عملى مدل مورد ادعای خود است پيشـنهاد ايـن مقالـه بـه

و آمـادگى بـرای  نظريه نيز، روايت شناسى ناظر به متن، دوری از فروكـاهش گرايـى

و تصحيح پيش فرض های تئوريك است گـو ايـن كـه. گفتگوی متقابل بيشتر با متن

ف ضايى مناسب در جهت فهم قرآن در اختيار مفسـران مباحث روايت شناسى نوين نيز

و فرصت های معرفتى مناسبى در دل خود دارد كه نبايـد يكسـره تهديـدمى قرار دهد

.انگاشته شود

ها نوشت پي
در.١ و احيانا متفاوتى با ديدگاه های عرفان های البته نظريه رويای رسوالنه اگرچه باب مفهوم رويا معنای خاص خود

و زبـان راز نوظهور دارد اما در كليت فضای آن ها قرار دارد چرا كه توجه به مباحثى مانند ماهيت اسـطوره ای ديـن

و و ايمان ناواقع گرايانه انديشـه و گرايش به معنويت به جای ديانت و حيرت كيش آن و آلود اضـع نظريـه را سـمت

.دهد سويى مشخص مى

مى.٢ ماننـد.شـود در بحث پلوراليزم على رغم تاكيد مكرر به ساخت گرايى تجربه دينى،گاه به موارد ذات گرايى استناد

ص  ص11صراط های مستقيم، ص166و .167و

عب« اگرچه در جای ديگری به تنوع اقسام تجربه معنوی تفطن دارد.٣ و«ارت است از تجربه دينى مواجهه با امر مطلق

مى» متعالى و بانگى ،گاه ديدن.شود اين مواجهه در صورت های گوناگون ظاهر ، گاه شنيدن بويى گاه به صورت رويا

و رنگى  ص» ...رويى ، .7صراط های مستقيم

سـروش دربـاره قـرآن جعفر نكونام، نكاتى در باب تشكيك جديد عبد الكـريم سايت خبرگزاری فارس، مقاله:نگ.٤

.كريم
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