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 چكيده
پنظريه رويا انگاری وحى يرامون مسـاله، يكى از عمده ترين شبهاتى است كه

و تحليل اين نظريه به مسائل. وحى مطرح شده است در مقاله حاضر با تجزيه

و لـوازم  درآنمحتمل آن، ابتدا ماهيت نظريه مذكور به جهت مبانى و ، تبيـين

تاكيد بر نقـش روايتگـری مبنای اصلى. سنجش قرار گرفته استادامه مورد

 مدعى اين نظريـه. وحى استب بودن ايشان در نزولو نفى مخاط|پيامبر

و مكاشفه مـى با تاكيد بر بشری بودن منشاء قرآن، زبان آن را از جنس رويا

ازوی. داند در نهايت با اذعان به تكلف تفاسير موجـود بـه ضـرورت گـذار

در قسمت دوم مقاله، نظريه رويا انگـاری. تفسير به تعبير قرآن معتقد مى شود

و پيامدهای ناس و متناقض آن مورد بررسى قـرار گرفتـه به جهت لوازم ازگار

از جمله اين لوازم كه به ساحت قدسى پيامبر بازگشت مى كنـد؛ جـواز. است

و جهل ايشان در حين روايـت روياهـای قدسـى خـويش اسـت . اتهام كذب

و و رسـالت حضـرت ختمـى مرتبـت الزمه ديگر نيز ترديد در ادعای نبوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و قائل و اتهام توهم دوگانگى پيامبر عظيم الشان نهايتا غفلت از وحدت سامع

. بخش ديگری از اين لوازم متناقض نيز به كالم الهى بازگشت مـى كنـد. است

و محتوايى قـرآن را انكـار مـى نظريه رويا انگاری نه تنها جامعيت دستوری

همچنـين بـه جهـت. كند؛ بلكه مستلزم سخافت حداكثری آن نيز خواهد بود

ع رفانى پيامبر لحاظ شده؛ محتمل اسـت روايـت پيـامبر از اينكه قرآن تجربه

و تهـافتى تناقض از نوع شطح باشد كه مسلما رويای خويش مشوب به ابهام

.آشكار خواهد بود

. رويا انگاری، تفسير، تعبير، وحى، پيامبر: واژگان كليدی-

 مقدمه

و حقيقـت آن اسـت, يكى از مهمترين ملزومات مساله نبوت پيرامـون ايـن. وحى

به جهت ماهيت خاص مساله وحى، غالـب. مساله، شبهات عمده ای مطرح شده است

نظريه رويا انگـاری وحـى. اين انتقادات به حوزه معرفت شناختى آن معطوف شده اند

دكتر سروش ذيـل. نبوی سروش را مى توان از سنخ اين گونه انتقادات محسوب نمود

رو(دو مقاله خويش  ای) ياهای رسوالنهمحمد ص، راوی مفهوم وحى نبوی را به گونه

و تجربه عرفانى پيامبر سـروش. تحت عنـوان رويـا تقليـل مـى دهـد|از وحدت

كريم را خوابنامه ای مى داند كه با وجود اتصـاف آن بـه براساس اين فروكاهى، قرآن 

رويكرد دكتر سروش در اين موضـع.صدق، ماهيتى از جنس خواب های بشری دارد

و تاريخى بودن حقايق دينـى اسـتكام .ال متفاوت از دو اصل تاريخى بودن فهم دينى

و مـدعى وی در اين موضع فهم صحيح قرآن را مستلزم گذار از تفسير به تعبير دانسته

و نه نماد؛ بلكـه خـوابى  است كه آنچه پيامبر گزارش كرده است نه از سنخ مجاز است

ب و حقايق آن را مكشوف سـازداست كه نيازمند خوابگزار بوده تا .ه علم تعبيير، رموز

و همچنين واكاوی موضع رويا انگاری سروش مستلزم تبيين ادعای ايشان از يك سو
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و ناخواسته اين نظريه است و پيامدهای خواسته بر اين اساس در مقالـه. بررسى لوازم

و پيامدهای سازگار  و يا ناسازگار حاضر ابتدا نظريه فوق به جهت گزاره های مشتمل

و اسـتحكام نظريـه رويـا و در نهايـت اتقـان با اصل ادعای آقای سروش تبيين شده

.انگاری وحى مورد بررسى قرار خواهد گرفت

 رويا انگاري وحي

و مى توان يكى از بزرگتريندكتر سروش را و فلسفه اسـالمى منتقدان حوزه كالم

در. دانست خاصه بومى سازی الهيات پروتستانى در عصر حاضر نگرش انتقـادی وی

و سـلبى مـورد واكـاوی قـرار داد از جنبـه. حوزه دين را مى توان از دو جنبه ايجابى

و محتـوايى هسـتند؛ كـاركرد  ايجابى به جهت اينكه عمده شبهات ايشان درون دينـى

در.١سازنده ای دارند به جهت شاخصه مذكور شبهات دكتر سـروش در عـين اينكـه

و رخنه  و بسط تنقيح پوشانى مواضع مهجور حوزه دين كاربرد دارند؛ همچنين با شرح

و ابـواب جديـدی را پـيش روی  و مشـاركت علمـى معرفـت زا بـوده زوايای مـبهم

با اين وجود از جنبه سلبى، انتقادات وی از گونه ای سياسـت. انديشمندان مى گشايند

و اخالق گريزی رنج مى برد ا. بازی و اين مساله از آن جهت ست كه مباحث بنيـادين

و تخصصى مطـرح نمـود از جهـت. پيچيده حوزه دين را مى بايست در محافل علمى

ديگر نحوه طرح اين شبهات به گونه ای است كه به نظر مى رسد نگارنده كمتر دغدغه 

و اهتمام حداكثری وی در اين باب برخاسته از دغدغه های سياسى بـوده  علمى داشته

بهو بيشتر  .٢است تبيين پيامدهای سياسىمعطوف

و و بررسى نظريه رويا انگاری كالم الهى مى بايست ابتدا مبـانى در جهت سنجش

راوی:|محّمـد«مـدعای دكتـر سـروش در دو مقالـه. لوازم اين نظريه تبيين گردد

:را مى توان در تقرير ذيل ارائه نمود» روياهای رسوالنه
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اصلى نظريه رويا انگاری كالم حق محسـوب اولين گزاره كه مى توان آن را مبنای

و نفى مخاطب بودن ايشـان در نـزول نـص|كرد؛ تاكيد بر نقش روايتگری پيامبر

. دكتر سروش در تكمله اين مبنا مفهوم رويا را مطرح مى كند.٣خالده قرآن مجيد است

و خيـا و واقعـه ل از نظر وی انتخاب واژه رويا در نسبت به واژگانى همچون مكاشـفه

و ارض منفصل و جابلسا و جابلقا و اقليم هشتم ترجيح دارد زيرا از ابهامـات ومتّصل

و همچنين به جهت شاخصه عموميت، برای بشر دست  هولناك اين واژگان مبری است

و پيامـدهای نظريـه.٤يافتنى تر است نگارنده مقاله بر اساس اين مبانى، به طرح لوازم

و انكـار اولين الزمه. خويش مى پردازد در كالم وی، تاكيد بر بشری بودن قرآن مجيد

و محصـول بـى. وجه نزولى آن است و بشری است از نظر سروش زبان قرآن، انسانى

و  واسطه تجربه پيامبری است كه مانند هر مخلوقى در برهه ای از تاريخ محصور بوده

و اشتداد قرار دارد و.٥در صراط تكامل و نـص ايشان گامى فراتر گذاشته كالم الهـى

و خالده قرآن را در مقام تكون متاثر از  و حوادث محيطى و صور ذهنى احوال شخصى

و زيست .٦مى داندـ قبائلى پيامبر وضع جغرافيايى

و خوابگزارانه الزمه ديگر بر اساس مد عای نگارنده مقاله رويا انگاری، زبان رويا

م دكتر سروش مدعى. قرآن است و رؤاست صرف نظر از مباحث وجودی و عرفتى يـا

و معتقد است به جهت اينكه زبان  خواب، رويكردی پديدارشناسانه به مقوله وحى دارد

و يـا  و سعى در تفسـير و روياست، معادل زبان بيداری دانستن آن قرآن، زبان خواب

و نماد در آن خطاو مغالطه ای بس عظ و كنايه از نظر.٧يم استهرگونه تاويل به مجاز

و تĤويل موجود آلوده بـه  وی به جهت غفلت از اين مساله، عموم تفاسير مفسران قرآن

و به همين دليل تكلف زيادی در آنها مشاهده مى شود .٨مغالطه خوابگزارانه بوده

آخرين الزمه در كالم دكتر سروش كه خود وی تاكيد زيادی بـر آن دارد، گـذار از

و تاويل قرآ خود وی از اين گـذار بـا عنـوان يـك شـيفت.ن به تعبير آن استتفسير
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و تغيير الگوی بنيادی ياد مى كند شيوه نگارش مقاالت نشان مى دهد گذار. پارادايمى

و ايشـان در جـای  از تفسير به تعبير مهمترين دغدغه نگارنده محسوب مى شده است

ر خـويش اهتمـام ورزيـده جای كالم خود به اين مساله به عنوان غايت اصالى نوشتا

.٩است

و سنجش نظريه رويا انگاري وحي  بررسي

بر اساس مبانى پيش گفته مى توان نظريه رويا انگـاری وحـى را بـه اجـزاء ذيـل

و مورد بررسى قرار داد :تفكيك

و لوازم مد نظـر دكتـر.1 بررسى ماهيت نظريه رويا انگاری وحى به جهت مبانى

.سروش

و.2 پيامدهای محتمل سازگار يا ناسازگار اين نظريه كـه سـهوا يـا بررسى لوازم

.عمدا مورد توجه مولف قرار نگرفته است

و ادله ای كه آقای سروش در جهت نفـى وجـه خطـابى آيـات.3 بررسى شواهد

و همچنين ضرورت گذار از تفسير ارائه كرده  و تكلف تفاسير موجود قرآن، ناكارآمدی

.است

و.4 و بررسى شواهد ادله ای كه وی در تبيين صـحت گـذار از تفسـير بـه تعبيـر

.جايگزينى راهكار رويا انگاری وحى ارائه كرده است

آن.5 و همچنين كارآمدی و رويا انگاری بررسى امكان به كار بردن راهكار تعبير

.در جهت رفع تكلف موجود در تفاسير كه مدعای مولف محترم است

و مسائل مطروحه در اين مقاله به بررسى دو مورد اول، به جهت گستردگى مباحث

و پيامـدهای  و همچنين بررسى لوازم و مبانى نظريه رويا انگاری يعنى واكاوی ماهيت

و مـوارد ديگـر نيـز در مقـاالت  محتمل سازگار يا ناسازگار اين نظريه پرداخته شده
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بر اين اساس پس از تبيـين ماهيـت. گرفت متعاقب مورد بررسى تفصيلى قرار خواهد

و لوازم مدنظر دكتر سروش، در اين بخـش از مقالـه  و مبانى نظريه رويا انگاری وحى

و پيامدهايى مترتب بر اين نظريه مورد بررسى قرار مى گيرد . لوازم

و پيامدها.1  لوازم

و پيامدهای چندگانه مـ د نظـر دكتـر نظريه رويا انگاری كالم حق مضاف بر لوازم

و و پيامدهايى مى گردد كه سهوا سروش كه تفصيل آن تقديم شد؛ دارای يكسری لوازم

و اهمال نسبت به آنها مى توانـد تبعـات  يا تعمدا مورد توجه مولف محترم قرار نگرفته

.ناگواری برای اين حوزه داشته باشد

م.1 و بررسى قرار ى گيرد به كالم اولين الزمه ای كه در اين قسمت مورد سنجش

يكى از مبانى مهم دكتر سروش در نظريـه. مولف نظريه رويا انگاری بازگشت مى كند

مذكور كه در مقاالت خود به آن تاكيد دارد؛ صدق گفتار پيـامبر در روايـت روياهـای 

روايتگری است راستگو كـه در بيـان|در واقع از ديدگاه وی محمد. خويش است

و روياهايش از خطا  امـا بايـد دانسـت اذعـان بـه . ١٠و اشتباه مصـون اسـتتجارب

و اعتقاد به صـدق گفتـار ايشـان در ايـن روايتگـری،|روايتگری روياهای پيامبر

و اجتماع آن با توجه به محتوای بسياری از آيات محال است . مواضعى ناسازگار بوده

و گذار از تفسير، بـدون اين در حالى است كه آقای سروش به جهت غلبه دغدغه نفى

و اجتمـاع ايـن دو موضـع و ناسازگاری به تراضى معتقـد شـده توجه به اين استحاله

و اعتقـاد بـه . ١١است مويد استحاله اجتماع دو موضع روايتگری روياها توسط پيـامبر

و كليـه افعـال امـری كـه«صدق گفتار ايشان، آياتى است كه فعل  و مشـتقات آن قل

و حتـى كفـار هسـتند . در آن وجـود دارد» مشتمل بر وجه خطابى به پيامبر، مـومنين

های قرآن به وفور يافت مى شوند؛ اگر از سنخ رويـا اينگونه آيات كه در غالب سوره
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پيـامبر فـردی»نعوذباّهللاٰ«يا تجربه دينى پيامبر دانسته شوند؛ مستلزم اين خواهد بود كه

و يا با رويكردی معتدل تر ايشان را به جهل نسبت به آنچـه مـى  دروغگو لحاظ شود

ن نظريـه رويـا انگـاری بر اين اساس مى بايست يا به بطال. ١٢فرموده اند؛ متهم سازيم

و يا الزمه دهشتناك آن را پذيرفت .وحى نبوی معتقد شد

الزمــه ديگــر نظريــه رويــا انگــاری وحــى نبــوی، فــارغ از ادعــای نگــرش.2

در. پديدارشناسانه دكتر سروش، به خود مساله نبوت بازگشت مى كند آقای سـروش

و زبـان آن مقاالت دوگانه مدعى است كه اساس نظريه اش در پديدارشن اسـى وحـى

و وحى مدنظرش نيست و قبول يا رد نبوت اما بايد دانست بر خـالف ادعـای . ١٣بوده

و رسالت پيامبر خاتم يكى از لوازم اساسى ايـن نظريـه اسـت . ايشان، ترديد در نبوت

بدين بيان كه بر فرض اغماض از وجه موكد خطابى آيات قرآن، نظريه رويا انگاری با

و دين مبين اسالم، اعجاز قـرآن را مطلقـا انكـار مـى تاكيد بر منشاء  انسانى كالم حق

اين در حالى است كه اعجـاز قـرآن اصـلى . ١٤)263ص:1379مصباح يزدی،(نمايد

و نفـى اعجـاز آن مـى  ترين شاهد صدق ادعای نبوت پيامبر عظيم الشان اسالم است

و اساس دين مبين اسالم را دچار چالشى .١٥جدی نمايد تواند صحت ادعای نبوت

الزمه ديگر نظريه رويا انگاری ذيل مدعای توهم دوگانگى مولف محترم مطرح.3

و رفع ناسازگاری احتمالى آن بـا. مى شود دكتر سروش در جهت تبيين نظريه خويش

وجه خطابى غالب آيات قرآن، معتقد مى گردد كه صحبت كردن با خويشتن، خـود را 

و يا احساس شنو و مخاطب بودن، ناشـى از شـگفتيهای عـالم ديگری پنداشتن ندگى

و در اين گونه موارد فرد به اشتباه چنين مى پندارد كه به او گفته شده بگو يا  رويا بوده

و  و گوينده شخص واحدی است بشنو يا برو، در حالى كه در تمام اين حاالت شنونده

و مخاطب بودن، امری موهوم است ب. ١٦تصور دوگانگى ر اساس موضـع توضيح اينكه

و قائل معتقد شـد؛ ايـن در حـالى رويا انگاری كالم حق، مى بايست به وحدت سامع
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و مخاطـب و قائـل است كه وجه خطابى آيات با نفى وحدت انگاری، بر اثنيت سامع

دكتر سـروش سـعى دارد بـا رويكـردی. بودن حضرت در فرايند وحى تاكيد مى كند

و تفكيك و قائل را بر اساس موضع موهـوم مشابه وجه خطابى آيات قرآن بين سامع

از. انگاری دوگانگى تبيين نمايد وی در جهـت اثبـات مطلـب خـويش شـواهدی را

و ابن عربى تذكر مى دهد در بررسى راهكار ارائه شده توسط آقای سروش . ١٧مولوی

و اثنيـت  بايد گفت وی به جهت رفع ناسازگاری ميان دو موضع رويا انگـاری وحـى

ق و ائل، نظريه توهم دوگانگى را مطرح نمود؛ اما به نظر مى رسد اين راهكار نـه سامع

و لـوازم صـعبتری را پـيش  تنها ناسازگاری مذكور را رفع نمى كند؛ بلكه خود تبعات

توضيح اينكه در سنت تفكـر اسـالمى مولـوی، ابـن. روی مولف محترم قرار مى دهد

و دكتر سروش با اندكى مخالف جزو نخبگان و انديشمندان طراز اول محسـوب عربى

در. مى شوند اما بدون هيچ شكى ادعای همطرازی يا حتى علو وجودی ايـن بزرگـان

و هيچ عقـل  و قدسى پيامبر عظيم الشان اسالم غير معقول بوده مقايسه با ذات شريف

اين مطلب بدان جهت است كه نظريه توهم دوگـانگى آقـای. سليمى آن را نمى پذيرد

و|بدين بيان كه پيامبر. لزم چنين ادعای سخيفى استسروش مست به عنوان اشرف

و  اكمل مخلوقات خداوند در هنگام روايت رويای قدسى خويش، متوجه وحدت قائل

و اين خلط جماعتى را به  و ظرفيت داشته و توهم دوگانگى، مخاطب بودن سامع نبوده

و تاويل بيهوده كشانده است و خلـط مولف محترم. تكلف تفسير پس از اتهـام تـوهم

و استبصار بزرگانى همچـون  و قائل، گامى فراتر نهاده دوگانگى به جای وحدت سامع

و ابن عربى به اين توهم را به عنوان شاهد صحت مـدعای خـويش ذكـر مـى  مولوی

و غفلت پيـامبر از . ١٨كند بديهى است اعتقاد به استبصار اين بزرگان به توهم دوگانگى

روايت روياهای خود، مبنايى است كه هيچ عقل سليمى بـه آن اعتـراف اين مساله در

.نمى كند
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گفته شد نظريه رويا انگاری مستلزم اتصاف ساحت شريف پيـامبر بـه كـذب،.4

و حتى انكار نبوت ايشان است و توهم وحى الزمه ديگر ايـن نظريـه بـه كـالم. جهل

و مبنـای. وحى بازگشت مى كند و بدون شك قرآن منشـاء اساسـى تمـامى مكاتـب

و مايه وحدت تمام مسلمين جهان است اين مساله به جهـت منشـاء. مذاهب اسالمى

و كامل بودن محتـوای آن در همـه ابعـاد  و همچنين جامع و غير انسانى نزول آن الهى

و الهى. است اذعان به مبنای رويا انگاری كالم وحى نه تنها موجب انكار جنبه وحيانى

و كمال محتوايى آن را نيـز بـه چـالش نص خالده قر آن مجيد مى شود؛ بلكه جامعيت

و مستلزم سخافت حداكثری كالم الهى خواهد شد ايـن مطلـب از آن جهـت . ١٩كشيده

و اخالقى مولـف  و احاطه علمى است كه بسياری از تاليفات بشری به جهت جامعيت

م و و در اوج غنای علمى و تهافت به دور بوده امـا. حتوايى قرار دارندآن، از سخافت

بر اساس مبنای رويا انگاری كالم وحى حتى نمى تـوان قـرآن را چنـين نگاشـته ای 

دانست؛ زيرا بر اين اساس آورنده آن فردی خواهد بـود كـه در مقـام روايـت تجربـه 

و وضع روياگونه خود، به جهت تاثر از  و حوادث محيطى و صور ذهنى احوال شخصى

و زيست و قبائلىـ جغرافيايى و استقالل فردی خويش، عمدتا دچار غفلت از وحدت

همچنين به جهت غلبه جهل بر راوی رويا، احتماال مـدعيات. توهم دوگانگى مى شود

بر اين اساس يا مى بايسـت بـا اذعـان بـه.و گزاره های آن به كذب متصف مى شوند

و كمال ذوابعاد آن و جامعيت و آراء همـه نظريه رويا انگاری، منشاء الهى را نفى نمود

و بـر سـبيل  و غير مسلمان در تبيين شرافت كالم الهى را غير صـائب محققان مسلمان

و يا اينكه با نفى نظريه رويـا انگـاری وحـى از لـوازم غيـر عقالنـى آن  خطا دانست

.٢٠گريخت

آخرين الزمه ای كه در اين نوشتار مورد بررسى قرار مى گيرد؛ به نحوه روايت.5

-توضيح اينكه نظريه رويا انگاری با وجود سبك ادبى. زبان قرآن بازگشت مى كندو 
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و با تمام اصطالحات فنى كه بر غنای ادبى آن افزوده است؛ مهمتـرين عرفانى كه دارد

و انتقـال وحـى(شاخصه نبوت پيامبر  و ظرف گونه ايشان در دريافت را) نقش قابلى

پيامبر را در حد يك عارف تقليل مى دهـد كـه وی بر اساس اين نظريه. نفى مى نمايد

و آنچه در رويا مشاهده نموده؛ همان كتـاب قـرآن  محصول روايت تجربه عرفانى وی

و روايت تجربه عرفـانى پيـامبر مسـتلزم. است اما بايد دانست تقليل قرآن به گزارش

م سـاله بـا شباهت زبان روايت آن با ديگر تاليفات عرفانى خواهد بود كه بـداهتا ايـن

: در تبيين ناسازگاری مذكور بايد گفت. مبانى نظريه دكتر سروش ناسازگار خواهد بود

و سقم مدعايشان، بررسى تاريخى نشان مى دهد غالب عرفای بزرگ، فارغ از صحت

و ابهام در كالم يا به اصـطالح ٢١در روايت تجربه عرفانى خويش دچار تناقض گويى

در روايت كيفيت ٢٣شطح بروز تناقض: معتقد استاستيس. مى شده اند ٢٢شطح گويى

و  و عرفانى است كه به جهت ناهمسانى وجـود شـناختى نفـس عـارف تجربه قدسى

و ملكوت(مابازاء تجربه قدسى  ). 273ص:1384استيس،(اتفاق مى افتد) عوالم غيب

و امكان بروز شطح در بيان كيفيت تجربه قدسـى توسـط پيـامبر  در مقام بررسى قرآن

و رويای قدسى خويش يـا اينچنـين اسـت كـه: يد گفتبا رسول اّهللاٰ در روايت تجربه

و ابهام از نـوع  و در نتيجه در روايت وی تناقض قرين ناهمسانى وجود شناختى بوده

و شرافت وجودی پيامبر، رويـای وی  و يا اينكه به جهت تعالى شطح بروز يافته است

و در نتيجه و تناقض از نـوع از ناهمسانى مذكور مبری بوده روايت وی متعالى از ابهام

و روشـنى بيـان شـده اسـت و در نهايت وضوح در بررسـى سـازگاری يـا . ٢٤شطح

دو: ناسازگاری الزمه مذكور با مبانى نظريه رويا انگاری دكتر سروش بايد گفـت هـر

توضيح اينكه فرض مبتنى بر نفـى. فرض مذكور با مبانى آقای سروش ناسازگار است

و متمـايز، بـا مبنـای ناهمس و به تبع آن روايـت واضـح و شرافت پيامبر انى وجودی

و اساسا هرگونه تغيير الگوی بنيـادی در نگـرش بـه  ضرورت گذار از تفسير به تاويل
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و تمايز نياز به تعبيـر،. قرآن ناساگار است زيرا چنين فرضى به جهت شاخصه وضوح

و يا هرگونه نگرش تخصصى ديگر به قرآن و در حقيقـت. را منتفى مـى نمايـد تاويل

و بـدون هرگونـه تكلـف بـرای نص قرآن به جهت روايت روشن آن با اندكى آگاهى

.همگان قابل فهم خواهد بود

فرض بروز ابهام، تناقضو احتماال شطح گويى: بايد گفت ٢٥در بررسى فرض دوم

توضـيح اينكـه نـص. در روايت پيامبر نيز با مبانى نظريه رويا انگاری ناسازگار است

اما پذيرش چنين فرضى صـعوبتى. خالده قرآن مجيد از چنين اتهام بزرگى مبری است

زيرا شطحيات بر خالف تفاسير مدعيان به جهت اشـتمال بـر دعـوی. دو چندان دارد

و حلـول بـا ذات اقـدس الهـى،  و همچنين اتحاد و رويت ذات خداوند ارتفاع حجاب

و آفت  و در نتيجه اتصاف قرآن تحت هر عنوانى به ٢٦دين استمقوله ای متناقض بوده

. اين شاخصه تهافتى آشكار محسوب مى شود

 نتيجه گيري

در مقاله حاضر نظريه رويا انگاری وحى به عنوان يكى از عمده ترين شـبهاتى كـه

مبنـای اصـالى. اخيرا توسط دكتر سروش مطرح شده؛ مورد بررسى قرار گرفته اسـت

دكتر سروش در نظريه مذكور را مى توان در تاكيد وی بر نقش روايتگـری پيـامبر در 

و نفى جنبه خطابى آيات قرآن رص ايشان بر ايـن اسـاس منشـاء.د نمودفرايند وحى

و مكاشفه مى داند و زبان آن را از جنس رويا محصول اين معجون نيز. قرآن را بشری

و ضرورت گذار از تفسير به تعبيـر قـرآن اسـت كـه در  تاكيد بر تكلف تفاسير موجود

و سـنجش نظريـه. حقيقت اهتمام مولف بيشتر معطوف به اين مساله شده است بررسى

و لوازم متناقضو ناسازگاری است كه سهوا يا تعمدا در كـالم مذكو ر نمايانگر پيامدها

را. مولف به آنها اشاره نشده است رويكرد مبتنى بر رويا انگاری ساحت قدسى پيامبر
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و جهل قرار مى دهد در. در معرض اتهام كذب اين نظريه همچنين مستلزم ترديد جدی

صـحت مبنـای, عالوه بر دو محذور فـوق. بود صحت ادعای نبوت رسول اّهللاٰ خواهد

و تـوهم  و قائـل رويا انگاری در مورد وحى نبوی مويد غفلت پيامبر از وحدت سامع

و  در بحـث كـالم الهـى،. ايشان در حين روايت تجربه قدسى اسـت اثنينيتدوگانگى

و مسـتلزم  و محتـوايى قـرآن را انكـار و كمال دستوری نظريه رويا انگاری جامعيت

در نهايت به جهت اينكه از ديـدگاه دكتـر سـروش. خافت حداكثری آن خواهد بودس

قرآن تجربه عرفانى پيامبر است؛ هيچ مالكـى بـرای تمـايز آن از سـاير تجربـه هـای 

و در نتيجه محتمل است روايـت پيـامبر از رويـای خـويش  عرفانى ارائه نشده است

و تناقض از نوع شطح باشد كه بداه .تا تهافتى آشكار خواهد بودمشوب به ابهام

ها يادداشت

با نگاهى كلى در عمده شبهات مطرح شده از جانب ايشان در مى يابيم هر موضعى كه در بين انديشمندان مسلمان يـا.١

و توجه دكتر سروش بـوده  و يا اينكه كمتر در مورد آن مداقه ای صورت گرفته است؛ مورد اهتمام مهجور مانده است

و مساله وحى اشـاره نمـود از جمله اين مواضع. است بـرای اطـالع بيشـتر. مى توان به حوزه معرفت شناسى نبوت

.1374 همو،؛ 1378سروش،:رك

و مدعای رويا انگاری وحى نبوی، نشان مى دهد عمده دغدغه نگارنده معطوف به حـوزه.٢ نوع نگارش دو مقاله اخير

و انكار آن و تعصبات سياسى، خاصه گذار از تفسير و سپس در جهت تحصيل اين غايت، نظريـه رويـا سياست بوده

و وضع تعبير به جای تفسير مطرح شده است . انگاری وحى

و مخبر نيست|محّمد«: كالم سروش در اين باب چنين است.٣ چنان نيست كه مخاطـب. راوی است، يعنى مخاطب

و و در گوش باطنش سخنانى را خوانده باشند |فرمان به ابالغ آن داده باشند، بل محّمد آواهايى قرار گرفته باشد

و مخاطب خبـر و فرقى است عظيم ميان ناظر راوی و ناظر مناظری است كه خود ديده است او. روايتگر تجارب بـه

و روايـتش از ايـن نگفته و شهود كرده و به مردم بگو خدا يكى است، بل او خدا را به صفت وحدت خود ديده اند برو

م مىمشاهده را با وا به زبان خود باز رك.».....گويد راوی روياهـای|سروش، مقالـه محمـد: برای اطالع بيشتر

.}1{رسوالنه 

و مشاهده اين نظاره:سؤال«:عين بيان نگارنده در اين باب چنين است.٤ در رؤيـا،:ها در كجـا رخ داده است؟پاسـخ ها  
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و اقليم هشتمه هايى تواند به جای واژÁ رؤيا، از واژه خواننده مى و خيال منفصل ومتّصل و مثال و واقعه مانند مكاشفه

و ارض ملكوت استفاده كند  و جابلسا آن)چنانكه كرده اند(و جابلقا به، اما نگارنده بدون مخالفت با ها، واژÁ رؤيا را

و متافيزيك هولناكشان عمد برگزيده است تا اوالً از ابهامات دست  و ثانيـًا حقيقـت وپا گير آن مفاهيم كهن حذر كند،

و دست|تجربۀپيامبرانۀ محّمد .همان.»تر نمايد يافتنى را آشكارتر

و مهـم غفلـت مّدعای من در اين نوشتار اين است كه ما در فهم كالم وحيانى از نكتـه«بيان وی چنين است.٥ ای سـاده

و ايم كـه زبـان قـرآن، تا كنون بر اين معنای درست پای فشرده. ايم كرده و قـرآن مسـتقيمًا و بشـری اسـت، انسـانى

و رويش جان محّمد بى و جوشش و تجربه در|واسطه، تأليف و و بيان اوست، محّمدی كه تـاريخى اسـت و زبان

و پابه مى صراط تكامل است مى پای زمان پيامبرتر و چشمش بيناتر و شود، جانش شكوفاتر و در صـيد معـانى گردد

مى معارف تيزپنجه مى.شود تر مى خدا را بهتر و وصف و پسين، ژرف شناسد و عوالم برين تـر كند، دركش از رستاخيز

.همان» شود مى

و در خـور فهـم گفته«:بيان وی در اين باب چنين است.٦ و بشـری و عرفى ايم كه آن دستاوردهای كالن به زبان عربى

و از منبع ضمير پيامبر برخاسته آدميان عرضه شده ق اند و و االهى نكـرده اند، دسى بودن تجربه، زبان تجربه را قدسى

و زيسـت. است و وضع جغرافيايى و حوادث محيطى و صور ذهنى ـ قبـائلى حتى در مقام تكّون هم، احوال شخصى

آن بخش تجارب او بوده پيامبر، صورت و بر رك.»اند ها جامۀ تاريخ وجغرافيا پوشانده اند سروش،: برای اطالع بيشتر

.}1{راوی روياهای رسوالنه|ه محمدمقال

آن«:بيان وی در اين باب چنين است.٧ مى باری، و حضـرات شود، هستى چه در اين مقال دنبال و مثـال شناسـى خيـال

و بيان ويژگى خمس ومعرفت شناسى آن ما هنگام قرائـت. های روايت رؤياهاست ها نيست، بل پديدار شناسى خيال

كه قرآن، گويى فراموش مى مى»نامه خواب«كنيم كه ای را . زبانش، زباِن بيداری نيست، بلكه زباِن خواب است خوانيم

و در صريح ِمه خواب همواره و و زباِن آن را معـادل ترين صورتش، باز هم رمزآلود و نيازمند خوابگزاری، آلود است

و عظيم است رك.»زباِن بيداری گرفتن، خطايى مهلك راوی روياهـای|سروش، مقاله محمد: برای اطالع بيشتر

.}1{ رسوالنه

يعنـى. توانم اّدعا كنم كه تفسير عموم مفّسران مسلمان آلوده به مغالطۀ خوابگزارانـه اسـتمى«:دكتر سروش مى گويد.٨

و واژه انـد، گمـان را كـه در قـرآن ديده... های آتش، خورشيد، باغ، غضب، رحمت، آب، تخت، حور، ترازو، كتـاب،

و كتا برده و آتش و باد مىاند كه مراد همين آب و ترازوست كه در بيداری مىب و و غافـل بوده بينيم از شناسيم، انـد

آن اين ، و شنيده است، آنهم با زبـانِى رمـزی كـه بيگانـه بـا زبـاِن كه روايتگری تيز چشم و خيال ديده ها را در رؤيا

.همان.»بيداريست

صـاحب الميـزان اگـر بـدين نكتـه«: مى كند الصافات چنين انتقاد10آقای سروش به تفسير عالمه طباطبائى از آيه.٩

مى متفّطن بود كه رمى شياطين، رؤيايى است كه پيامبر ديده است، آن و بـه گاه دسـت از آن تأويـل متكلّفانـه كشـيد

مى خوابگزاری وآنتروپولوژی مى و به دنبال كشف اين معنا و جغرافيای حجـاز(رفت كه اگر كسى پرداخت در تاريخ

آ را)ن دورانو در دل فرهنگ در خواب ببيند كه شهابى در تعقيب ديوی است، تعبيرش چيست؟ نه اينكه هم شـهاب

و آن و بفهمد تكلّفات اين مفّسر. ناپذيری درافتد گاه در مخمصۀ تفسيرِی رهايىو هم شيطان را به زبان بيداری بخواند

او همچون همه پيشگامان خـويش،.جنس دانست معاصررا در باب شكافتن ماه ،به منزله اعجاز پيامبر، بايد هم ازين  
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و يك تغيير.و جان كالم همين است! يك مفّسر بود نه يك معبّر رفتن از تفسير به تعبير، مستلزم يك شيفت پارادايمى

غفلـت از زبـان رؤيـا ومغالطـۀ«و يـا.}1{راوی روياهای رسوالنه|سروش، مقاله محمد. الگوی بنيادی است

ای بپندارند كه قرآن را به قلـب محمـد االمين را، تعبير ناكرده، واسطه را بر آن داشته است تا روح خوابگزارانه، جمعى

و آن اين كه نظم قرآنى پريشان است. رساند مى گردد كه چرا نظم قرآنـى اينك سؤال بدين برمى. ديگری مندرج است

و انتهـای آن پيونـد نـدارد و چرا ابتدای سـوره بـا ميـان انگيز، مفّسـران در گشـودن ايـن راز تعـب. پريشان است،

اند تـا بـه تكلّـف، پيونـدهای نهـانى ميـان آيـات گسسـته ای از آنـان كوشـيده پـاره.انـد آزمـايى بسـيار كرده بخت

مى الدين سيوطى در االتقان فى علوم القرآن شرح نيكويى ازين كوشش جالل.بيابند ای ديگـر پـاره. دهـد ها به دست

و پريشانى انكارناپذير را كـار مخالفـان دانسـتهچون شيخ مفيد، متكلّ  وم بزرگ شيعى قرن چهارم، اين گسستگى اند

و حتّى روايتى از پيامبر اكثريت مفّسران، قرآن را چنان كه هست، پذيرفته اند كه جای آيات آورده) اّهللاٰ عليه صلوات(اند

نه را در سوره و بر اين پريشانى مهر تأييد راوی روياهای رسـوالنه|سروش، مقاله محمد.»ادها او خود معيّن كرد

}2{.

و|كه محّمد آوردم«:عين بيان وی در اين باب چنين است. ١٠ روايتگری است كه راسـتگويانه رؤياهـای رسـوالنه

و به عربى مبين، بى بى رمزآلود خود را به زبان عرف و مىكَمجاز كه نايه، برای ما باز و قرآن اوست،» خوابنامه«گويد

و نيازمند خوابگزاران است تا حقايقى را كه به زبان ويژÁ رؤيا بر او پديدار شده اند، به زبان شهادت برای ما بازگويند

و بى و تأويل متن بنشانند و تعبير را به جای تفسير نجى زبان، خود را به ميا زبان خواب را به زبان بيداری برگردانند

و چشم ما را به عكس مهرويان بستان خدا بگشـايند و پررموز رؤيا نزديك كنند، سـروش، مقالـه.»جهان پرغموض

.ابتدای مقاله}2{راوی روياهای رسوالنه|محمد

و تكلـف فراوانـى در جهـت رفـع. ١١ آن به نظر مى رسد مولف محترم تاحدودی به اين ناسازگاری وقوف داشته است

در خواب هم به خفتـه« بيان وی در اين باب چنين است. كشيده است كه ناكارآمدی آن در ادامه مشخص خواهد شد

مى خطابو مگر اين...و» برو«و» بشنو«و» بگو«گويند مى و ها زبان خواب را به زبان بيداری بـدل و سـامع كننـد

و سـخن سازند؟ از پيش خود به پيش خود شدن، قائل را دوتا مى و خود را ديگری پنداشـتن، و با خود سخن گفتن،

و را های عالم رؤيا است، همان شگفتى از شگفتى... خود را از دهان ديگری شنيدن، های فريبنده كه توّهم دوگـانگى

مى دامن مى و گوينده فاصله و ميان شنونده .}2{راوی روياهای رسوالنه|سروش، مقاله محمد» افكند زند

و نقل عين كلماتى است كه بر پيامبر»قل«به ذكر است ذكر كلمه الزم. ١٢ در آيات قرآن كريم، براى حفظ اصالت قرآن

به عبارت ديگر، نشان مى دهد كه حضرت هيچ گونه تغييرى در الفاظى كـه; وحى شده است)صلى اّهللاٰ عليه وآله(اكرم

و حتى كلمه  و بـه را كه خطاب پرو»قل«برايشان وحى شده نمى دادند ردگار متعال به او است، عينًا ذكر مـى كردنـد

همچنين خطابات قرآن كريم، هر چند در ظاهر، متوجه پيـامبر.جزء آيه محسوب مى شود»قل«همين دليل نيز كلمه 

جز موارد معدودى كه دليـل(است، ولى مفهوم عامى دارد كه شامل همه مسلمان ها مى شود)صلى اّهللاٰ عليه وآله(اكرم

رك). صاص آن به حضرت وجود داردبر اخت تامكارم شيرازی،: برای اطالع بيشتر در اين باره جبى .27و6،

و نه در حقيقت وحى، كه مومنان داوری خود«:بيان وی در اين باب چنين است. ١٣ باری، سخن نه در قبول نبّوت است

و بدان ها كرده را در باب آن در ها اعتقاد ورزيده اند و اند؛ بل سخن و فضـای رمزآلـود و زبـان رؤيـايى پديدار وحى

و گشودن قفلش را به كوشش ما وانهاده مه |سروش، مقاله محمد» اند آلود آن است كه ميراث ماندگار پيامبر است
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.}2{راوی روياهای رسوالنه

رك. ١٤ .1379مصباح يزدی،: برای اطالع بيشتر در باب وجوه اعجاز قرآن

و مخالفان را تحدی به كل قرآن. ١٥ –33آيات(مويد اين مطلب آيات سه گانه تحدی در قرآن است كه خداوند منكران

و آيـات 34 بـه يـك تحديوآيـات) هـود14-13آيـات( سـورهده، آيـات تحـدى بـه)قصـص50-49طور

.دعوت نموده است) بقره24و23تو آيا يونس38آيه(سوره

مى«:بيان ايشان در اين باب چنين است. ١٦ و مگـر ايـن...و» بـرو«و» بشـنو«و» بگـو«گوينـد در خواب هم به خفته

مىها زبان خواب خطاب مى را به زبان بيداری بدل و قائل را دوتا و سامع |سـروش، مقالـه محمـد.»سازند كنند

.}2{راوی روياهای رسوالنه

:الدين بلخى بشنويم از جالل« عين سخن وی چنين است. ١٧

ز پـيش خـود به پـيش خـود شوی  همچـو آن وقـتى كه خـواب انـدر روی تـو
و پـنداری فـالن با تـو انـدر خواب گـفـتـسـت آن نهانبشـنـوی از خـويـش

و دريـای عـمـيـق تـو يكى تـو نـيـسـتى  ای خوش رفيـق بـلكـه گــردونـى
و سخن خود را از دهان ديگـری و خود را ديگری پنداشتن، و با خود سخن گفتن، از پيش خود به پيش خود شدن،

و مى های عالم رؤيا است، همان شگفتىز شگفتىا... شنيدن، و ميـان های فريبنده كه تـوّهم دوگـانگى را دامـن زنـد

و گوينده فاصله مى مى شنونده و خلقى را گرفتار خطا فمن شجرةنفسه جنـى:عربى هم كه گفت الدين محى. كند افكند

مى(ثمرة علمه  و بر رؤيايى بودن عـالم، به همين)چيند كاشف، ميوÁ علم را از درخت وجود خويش لطيفه نظر داشت

و درون مى كشف .}2{راوی روياهای رسوالنه|سروش، مقاله محمد» گذاشت زا بودن آن صّحه

و مالصدرا، مبنايى متفاوت در قبال مساله وحى دارند. ١٨ . اين در حالى است كه اين بزرگان خاصه مولوی

به. ١٩ منشاء انسانى قرآن، عين مدعای دكتر سروش است ولى ظاهرا الزمـه دوم به نظر مى رسد الزمه اول يعنى اذعان

و غنـای. كه سخافت محتوايى باشد، با مبانى ايشان ناسازگاری دارد زيرا وی در جای جای مقاله خويش به صـدق

.قرآن اذعان نموده است

قر. ٢٠ و آن محدود نمى شـود؛ بلكـه ابتـدا كتـب الزم به ذكر است كه لوازم دهشتناك اين نظريه به ساحت پيامبر اسالم

و شريعت مستقل را نيز به چالش جدی مى كشاند و در ادامه كتب انبياء صاحب عزم زيرا بر اساس. آسمانى پيامبران

و برخـى ديگـر بـه جهـت  و ضبط كالم الهى بوده انـد و وحى برخى انبياء موظف به ثبت مبنای خطابى بودن نبوت

ا و شريعت مستقلى را ارائه كرده اندظرفيت باالتری كه داشته اين در حالى است كه بر اسـاس مبنـای رويـا. ند؛ آيين

و مناط شايسته ای در جهت تفكيك مذكور نمى تـوان ارائـه نمـود رك. انگاری نبوت، مالك : بـرای اطـالع بيشـتر

جق-ه1393طباطبايى، .146-145صص:2،

قد. ٢١ وبنابر ادعای آقای سروش قرآن محصول تجربه بـوده كـه بـا ....سى پيامبر فارغ از مسمای رويا، مكاشفه، واقعه

و. زبان بشری بروز يافته است با اين حال حاالت ظاهری پيامبر در هنگام دريافت وحى را نمى توان به منزله خواب

.ردتجربه وی را به تبع رويا ناميد؛ اما در جهت مماشات، فرض صحت تجربه عرفانى مورد بررسى قرار مى گي

و گسترش بخشيدن است. ٢٢ اين واژه بـه تـدريج وارد زبـان. لغت شطح دراصل سريانى خويش به معنای توسعه دادن

و به مناسبت هايى معنای آن تفاوت هايى را يافته است ).16ص:1352داراشكوه،(عربى شده
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و در اصطالح عرفا به معنای حركت و جنبش است و بى قراری دل هنگـام غلبـه به لحاظ لغوی شطح عبارت از حركت

و گـاه خـالف و درك آن مشـكل، ظـاهر آن ناپسـنديده و بيان آن حالت به عبارتى كه به نظر غير اهل، غريب وجد

 ). 367ص:1370رجايى بخارايى،(شريعت است

و كيفيت بروز آن چنين مى گويد و مبـ: تهانوی در باب شطح االت؛ شطح عبارت است از كالم فـراخ گفـتن بـى التفـات

و غلبات گفته اند و سكر و نه مواخذه كردنـى: چنانچه بعضى عباد هنگام غلبه حال تهـانوی،(شطح نه پذيرفتنى است

).735ص:1967

و تصوف واجـد ايـن. ٢٣ و تناقض در بيان الزم به تذكر است قاطبه شطحيات مشهور تاريخ عرفان در باب رابطه شطح

و خصوص مطلق بين اين دو برقرار باشدشاخصه هستند؛ اما اين بدان معنا نيس بـه نظـر.ت كه رابطه تساوی يا عموم

و خصوص من وجه باشد ر. مى رسد معقول ترين رابطه در اين باب عموم :1377چنـاری،:ك-برای اطالع بيشـتر

.31ص

و از البته بايد در نظر داشت بر اساس نظريه رويا انگاری، مكاشفه پيامبر كامال متعالى از مكا. ٢٤ شفه ديگر عرفـا بـوده

و تقرب به ساحت قدسى واجب تعالى، احتمـال بـروز تنـاقضو تـوهم  و شاخصه تعالى جنس رويای رسوالنه بوده

.اتحاد را افزايش مى دهد

و. ٢٥ با توجه به تصويری كه دكتر سروش از شخصيت پيامبر در مقاالت خود ارائه مى دهد، ديدگاه وی در بـاب شـان

.بر خالف ادعای وی به فرض دوم نزديكتر است منزلت پيامبر

در. ٢٦ و تجربه عرفانى پيامبر به ديـدگاه مالصـدرا دكتر سروش ادعا مى كند ديدگاه وی در لحاظ قرآن به عنوان رويا

اين در حالى است كه صدرا در آثارش از جمله كسـر اصـنام الجاهليـه صـراحتا چنـين. تفسير قرآنش نزديك است

ب وی ضرر اين گونه سخنان برای عقايـد عـوام را زيانمنـدتر از سـموم.ه عنوان آفت دين مطرح مى كندتجربه ای را

و زهرهای كشنده برای ابدان مى داند و هذا فّن من الكـالم عظـم«:بيان صدرالمتالهين در اين باب چنين است. مهلك

و أظهـروا مثـل هـذه ضرره في العواّم أعظم من الّسموم المهلكة لألبدان، حتّى ترك جماعة من أهل الفالحة فالحـتهم

و األحـوال . الّدعاوي؛ فإّن هذا الكالم يستلّذه طبائع األنام، إذ فيه البطالة في األعمال مع تزكية النّفس بدرك المقامـات

ال عن تلفيق كلمات مخبّطة مزخرفة و بـرای).46ص:1381مالصـدرا،(»فال يعجز األغبياء عن دعوى ذلك ألنفسهم

ركاط .60-49صص:1393نجاتى،: الع بيشتر در باب ديدگاه مالصدرا در باب ماهيت شطح
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