
 

 

  یوح  یاانگاریرؤ هینظر یها و مستندات قرآنمؤلفه یابیارز
مه طباطبائ دگاهیبر د دیدکتر سروش با تأک  یعّلا

 ه یرحمان عشر 
 ایران  ،قم م،ی دانشگاه علوم و معارف قرآن کر ،علوم و معارف قرآن کریم دانشیار

 * ی لیاسماع یمحمدعل
 ایرانقم،  ه،یالعالم یفلسفه، جامعة المصطف  یدکتر یدانشجو

یافت:  یخ در یخ پذیرش: ۲۱/۰۶/۱۴۰۰)تار  ( ۲۷/۰۹/۱۴۰۰؛ تار

 چکیده

 ی انگار  ی   ی د و تجربه   ی س   ت   ه ی و با گذار از دو نظر   را  ی س  روا ا    م ی اس  ک که دکتر عالال ر  ی ا ه ی نظر   « ی وح   ی اانگ ار ی  »رؤ 
وجودا    ی درون   ی که ت ها در فض  ا   وانل ی م  امار ی نامه« پ را » واب   « ی متعلدا »وح   ی ارائه نموده، در نوش  ت ار و گفتار ا   ی وح 

  ل ی پردا ته، آنها را با تأک  ه ی نظر   ن ی ا   ی  ا و مس ت لا  قرآن مؤلفه   ی به واکاو   ی ل ی حل ت   ی ف ی . جس تار حار ر با روا تو   ش ود ی محقق م 
مه طااطاائ  لگاه ی بر د   ا«، ی در ظرف رؤ   ی وح   ی که »انحص ارانگار   ش ود ی جس تار مش  م م   ن ی . از ر گذر ا ل ی نما ی م  ی اب ی ارز  ی عّلا

و »ر  رور     ا« ی زبان رؤ   ی و رمزآلودگ   ابهام )ص(«، » امار ی پ   ک ی از ش   ص     ا ی رؤ   ی ر ی رپذ ی رس  وهنه«، »تأ    ی ا ی رؤ   ی انگار ی »درون 
اس ت اد ش له    ی قرآن   ا  ی س لس له آ   ک ی ا ااتش به    ی راس تا . چ ان ه در  انل ه ی نظر   ن ی ا  ی  ا مؤلفه   ن ی تر رس وهنه« ش ا م  ی ا ی رؤ   ر ی تعا 

بر   لقش    ر مزبو   ی و مس ت لا  قرآن   س ک ی س ازگار ن   ا  ی نه ت ها با فر  گ قرآن و روا   ه ی نظر   ن ی ا   رس ل ی نظر م حال، به   ن ی اس ک. با ا 
 . شود ی م   ر ی که در متن نوشتار حارر تقر  د  ل ی بر بطّلنش شهاد  م   ی فراوان   ا  ی و روا   ا  ی بل ه آ  د  ل، ی نم   ی گوا  

مه طااطاائ می عالال ر ،یوح یاانگارینامه، رؤ واب ،یوحواژگان کلیدی:    .یسروا، عّلا

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

معارف قرآنی   پژوهشنامه  مقاله علمی ـ پژوهشی   
35-۷ م  ۱۴۰۰ زمستان، ۴۷شماره ، ۱۲سال   
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 . مقدمه ۱

دانان  ای عادی،  مواره ذ ن الهیای پیچیله و دور از افق انلیشه انسانمثابه پلیله»وحی« به
ابن )ر.ک؛  ق، 1422؛ سیوطی،  3۰۷:  ۱، ج۱393گراث،  مک  ؛401:  م 1972  میمون، ابرا یمی 

 ای  ویژه انلیشوران مسلمان را به  ود مشغول نموده، در راستای فهم حقیقتش دیلگاه (. به88:  1ج
گرایانه« تقسیم گرایانه« و »غیرمادی ای »مادیکه در یک تقسیم کلی به دیلگاه م تلفی ارائه شله

گرایی حاکم  گرایی و تجربهمادیشود که دسته اول بر  ّلف دسته دوم، با تأ یرپذیری از فضای می 
پردا ته آن  تایین  به  غرب  فر  گ  تئوریبر  »ناوغانل.  نظیر  )ر.ک؛   ایی  شرانگاری«  یف،  م.م. 

( و  26-25ص :7م، ج1981 لرالمتألهین، انگاری« )ر.ک؛ (، »ت یل  ّلق203: 4ج، 1370
اول  13:  1379سروا،  انگاری وحی« )ر.ک؛  »تجربه دی ی  ایی نظیر  دیلگاه  و ( در زمره دسته 

(، »تایین فلسفی«  170:  19، جق1420،  رازی  ؛120:ق1413شیخ مفیل، )ر.ک؛   »تایین کّلمی«
( و »تایین عرفانی وحی« )ر.ک؛ ۲۲:  ۷، جم 1981 لرالمتألهین،  )  ؛۱۱۷:  1363سی ا،  ابن)ر.ک؛  

انلازی  چشم  انل. از( زیرمجموعه دسته دوم ۱۰35م:  ۱999العجم،    ؛108:  3جتا،  بی  ، عربیابن
توان در دو دیلگاه »نزول لفظی« و »نزول مع ا«  ای مطرح درباره وحی قرآنی را می دیگر، دیلگاه

پیامار)ص( می یا  از جانب جارئیل)ع(  را  لفظ  ای  ه  اعتاار  به  نیز  دوم  دیلگاه  دو  گ جانیل؛  دانل، 
می شامل  را  فرعی  )ر.ک؛  دیلگاه  جق1410زرکشی،  شود  سیوطی، 323-322م    :1،  ؛ 

 (. 88: 1ق، ج1422
پژو ی را کانون توجه قرار داده، و به   اسک که وحیسالدر این میان، دکتر عالال ریم سروا 

، ابتلا کّلم  لا را عین کّلم  تعایر  ودا، از بیسک و پ ج سال پیش تا امروز راه بل لی را پیموده 
با   یباری را   کّلم   جهش، برای حل مش ل  ینانگاشک و با امحمل)ص( می نشان داد و سپس 

ی که گفتار قرآن  یافک، دریافتهو تالور    یتجل  یثدر قرآن و حل  که  در کّلم محمل)ص(،   یشترتأمل ب
ترسک  محمل بر آن  ادق  ؤیای ر  یرلذا تعا  .ؤیاو بستر ر  یالوگ اسک: بستر د یافتهدو بستر ت ون    در
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توان طی سه  ش اسی سروا« را میی»وح  .( 9:  ۱39۷)ر.ک؛ سروا،    کّلم  لا   یاتا کّلم محمل  
 مرحله و تطور تصویر کرد: 

شیخ مفیل،  الف. در مرحله ن سک، به اقرار  ودا دیلگاه س تی انلیشوران مسلمان )ر.ک؛  
( را پذیرفک که قرآن را عین کّلم  لا و پیامار  ۲۲:  ۷، جم 1981 لرالمتألهین،  ؛  120ص  ، ق1413

 . (9: ۱39۷روا، )ر.ک؛ سدان ل را  رفا  گیرنله وحی می
که   انگاشک می با  لا ب. در این مرحله با گذار از انلیشه س تی، وحی را حا ل تجربه دی ی  

  یّلدی،که در سله نوزد م م  ی، نگرا به وح  ین. اکرد   بازگو  یگران آنرا در قالب الفاظ به د  یامارپ
(،  ۴۱:  ۱389پترسون،  ر.ک؛  مطرح سا ک )  یحیآن را در دفاع از کتاب مقلس مس  یرما رشّل

که کتاب »بسط تجربه    قرار گرفک  از جمله دکتر سروا   مسلمان  یس لگاننو  یبر    پذیرا مورد  
 (. 13: 1379سروا، ناوی« ر اورد این مرحله اسک )ر.ک؛ 

نظریه »رؤیاانگاری وحی« را مطرح  انگاری وحی«، ج. در این مرحله با ویرایش »تجربه دی ی
م تشر     ل ل  یجهان  یوراد  یدر ب ش عرب فتگو با میشیل  وبی گ  سا ک. این قرائک ن سک در گ

در نوشته۱3:  ۱39۷شل )سروا،    ا و گفتگو ای متعلدا بازگو شل )ر.ک؛ سروا،  (، سپس 
 آیل.  ای این نظریه می(. تمایز این مرحله با دو مرحله پیشین در ب ش مؤلفه85: ۱39۷

ای از ابهام  با نظریا   مگن  مواره در پرده ای نظریه »رؤیاانگاری وحی« و تمایزاتش  مؤلفه
آنها پرده بردارد؛ چ ان ه از دیگر  ا و نوشتهبوده، دکتر سروا کوشیله در گفته از   ای م تلفش 

سازی این نظریه از یک سلسله مست لا  قرآنی )ر.ک؛ سروا،  سو، دکتر سروا در راستای موجه
( و عرفانی )ر.ک؛ 3۴:  ۱39۷)سروا،  (، فلسفی  ۱۰5:  ۱39۷(، روایی )سروا،  ۱۰6:  ۱39۷

سو، از غرابتش ب ا ل و از دیگرسو، برد تا از یک( بهره می۱۱9،  ۱۰8،  3۴:  م۱39۷سروا،  
 را بر ب یان مح م ای ها بر پا سازد. آن
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 . روش و پرسش پژوهش۲

می حارر  نوشتار  میان  این  بهره در  با  دستهکوشل  به  تحلیلی  تو یفی  روا  از  ب لی  گیری 
مه طااطاائی ارزیابی مؤلفه کیل بر انلیشه عّلا  ا و مست لا  قرآنی این نظریه پردا ته، آنها را با تأ

  ای زیر پاسخ د ل:نمایل و به پرسش
  ای نظریه رؤیاانگاری وحی چیسک؟الف. مؤلفه

 شود؟ ای این نظریه چگونه ارزیابی می ب.مؤلفه
 ج.مست لا  قرآنی نظریه رؤیاانگاری وحی چیسک؟

 شود؟ست لا  قرآنی این نظریه چگونه ارزیابی می د.م

 . پیشینۀ پژوهش3

پژو ش تاک ون  که  اسک  توجه  پاسلاشک  شایان  به  که  شله  ارائه  مسأله  این  در  نیز   ایی 
پردازیم: مقاله »رؤیاانگاری وحی؛ از کارآملی تعایر  شان به گزارا انتقادی دو نمونه می ایتّلا 

ب ش  نمایل:  ( دو محور را بررسی می۴۰-۲5:  م۱396نجاتی،  )  قرآن تا ان ار تفسیر قرآن«
 یبر    یافکدر   گام در  یاماراسک که حاه   اص پ  یای یشوا ل تار  دار بررسیا عهلهاعمله

ر  یا آ به  واب و  تفسو ب ش دیگرا،    اسکاحاله نموده  ؤیارا  در دو مورع    یزانالم  یرت لف 
که مّلحظه  چ اناسک.  را بررسی نموده    «انشقاق ماه»و    ی«آسمان  ی ابا شهاب  یاطینرانلن ش»

نوشته می  وحی«  »رؤیاانگاری  اسک.  متفاو   حارر  پژو ش  با  مقاله  این  بحث  زاویه  شود 
ابوالفضل و حامل ساجلی، پژو ش دیگری اسک که زوایای م تلف این نظریه را بررسی نموده 

و تمایزا با نظریا   مگن به روش ی گزارا     ای این نظریهاسک. با این حال، در این نوشته مؤلفه
مه  ۴3:  ۱396)ساجلی،    اسکنشله عّلا بر  تمرکز  علم  دلیل  به  نیز  نقل ا  ب ش  در  چ ان ه  (؛ 

عهله انلیشهطااطاائی،  گزارا  حارر  دار  پژو ش  که  اسک  حالی  در  این  نیسک.  ایشان   ای 
 ای متعلد دکتر  گیری از نوشتها بهره  ای این نظریه را به ترتیب م طقی و ب کوشل از ی سو، مؤلفهمی 
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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  
مه طااطاائی نقل نمایل.  و با محوریک دیلگاه عّلا

   ی و رؤیاوحشناسی واژه  . ۴

 مع اش اسی دو واژه کلیلِی »وحی« و »رؤیا« از این قرار اسک. 

 . وحی ۱-۴

پیام، الهام، کّلم پ هانی و..  برای واژه »وحی« در لغک، معانی متعلدی نظیر نوشتن، اشاره،  
(. در این  380:  15، جق1414م ظور،  ابن  ؛320:  3، جق1414)ر.ک؛ فرا یلی،    ذکر شله اسک 

نی را بلان  پژو ان مع ای ا لی این واژه را »القای پ هانی دانش« دانسته، بقیه معامیان بر ی لغک
می  )ر.ک؛  بر  فارسگردان ل  بی؛  93:  6ق، ج1404، احملبن  راغب  56:  13ج  تا، مصطفوی،   .)

(.  858:  ق1412راغب ا فهانی،  دانل )ر.ک؛  ا فهانی »اشاره سریع« را مع ای ا لی وحی می
میبه به  نظر  نیز  دوم  مع ای  اسک،  نهفته  پ هانی  نوعی  »اشاره سریع«  در  که  آنجا  از  مع ای  رسل 

ا  گردد و مع ای جامع این واژه،  مان القای پ هانی اسک.ن سک باز می اذعان    ، ادعا  ینگواه بر 
ا فهان تعر  «یمؤلفه »رمزآلودگحضور  بر    یراغب  ا فهانی،  )ر.ک؛    اسک  یوح  یفدر  راغب 

 (.858: ق1412
ارتااطی ا طّلح،  در  اسکویژه   مع وی  وحی  جهک  الهی  پیاماران  برای   که  ای    ک دریاف  و 

)می  برقرار   غیب  عالم  با   اتصال  راه  از  آسمانی   ای پیام  مفیل،  ر.ک؛  شود  ؛  121:  ق1413شیخ 
تهانو391:  1415نویس لگان،   جم 1996  ی، ؛  برای    .(1776:  2،  ویژه  ارتااط  این  که  آنجا  از 

نمیانسان نیسک،  درک  قابل  عادی  مه   ای  عّلا باور  به  کرد.  ذکر  برایش  حقیقی  تعریف  توان 
 ا  ای اسک در باطن پیامار که درک آن جز برای آحادی از انسانطااطاائی، وحی شعور و درک ویژه 

. شایان توجه اسک که  (292:  12ج؛  مان،  154:  2جق،  1411ر.ک؛ طااطاائی،  )میسور نیسک  
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وحی در فر  گ قرآن کاربرد ای فراوانی دارد، اما آنچه در نوشتار حارر، مورد نظر اسک، »وحی 
مه طااطاائی   داده   یایمثابه علوم غآنچه بر امامان به  یحتناوی« اسک که به تصریح شیخ مفیل و عّلا

  ق، 1411طااطاائی،    ؛122-121م:  ق1413شیخ مفیل،  ر.ک؛  )نیز مشمول آن نیسک    شود، ی م
 .(292 :12ج

 رؤیا  . ۲-۴

راغب شود )ر.ک؛  از ریشه »رأی«، به مع ای چیزی اسک که در  واب دیله می   واژه »رؤیا«
شود )رویا(، غیرم صرف و جمعش  ( این واژه که گا ی با لین نیز تلفظ می3۷5:  ق1412ا فهانی،  

(. گا ی در عرف  ۱۰۷۰:  ۲جتا،  ، بیریلدابن؛  3۰۷:  8ج  ۱۴۱۴»رؤی« اسک )ر.ک؛ فرا یلی،  
» واب می بر  اطّلق  »رؤیا«  نیز  واژه دیلن«  درباره  مصلر(  اسم  و  )مصلر  اطّلق  دو  این  شود. 

،  ق1414فرا یلی،  »وحی« )دریافک معارف وحیانی و  ود آن معارف( نیز مطرح اسک )ر.ک؛  
در نظریه »3۷9:  ۱5، جق۱۴۱۴،  ورظم ابن  ؛3۲۰:  3ج نیز  ر دو مع ای  (.  رؤیاانگاری وحی« 

 رؤیا و وحی ملنظر اسک.  

   ی وح یاانگاریرؤ  یهنظر  های مؤلفه . 5

گیری از واژه »رؤیاانگاری« بجای واژگان  مگن نظیر »ارتااط  اا بهره سروا در تایین نظریه
دانل: . را )عّلوه بر ا تّلف ما ای با پارادیم آن واژگان( دو ن ته می.با عالم مل و  و جارو « و.

ه  تجرب  یقکحقک؛ ب. واژه »رؤیا«  ول ا  یزیککهن و متاف مفا یم آن یرابهاما  دسک وپا گالف. 
باشل    یلهنل  ی واب  که  یسکن  یل، زیرا کسینمامیتر  یافت یرا آش ارتر و دسک  یامارانه محمل)ص(  پ

رؤ در عم  یا و  ن  ا ر را  ش  یازمودهبار ا  و  تلخ  از  بیرین  و  لذا  یآن  باشل.  به    ر ار  با رجوع  کس 
  از آنچه بر رسوهن و عارفان در  لو  مراقاه و در اعماق م اشفه و در یزکی توانل چیم ؤیا ایشر
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از آن بوستان مستور    ییک ل و بو  یاسق  و کامل را با ناقم  یابلرفته، دریو عالم مثال م  یالحضر   
 . (93: ۱39۷ )ر.ک؛ سروا،  بارد 

، این نظریه در پی موجه  ،    »رؤیا« ت ها ظرف تحقق وحی  سازی این ملعاسک که اوه  اسک؛  انیا 
شود؛  الثا، وحی و رؤیا از ش صیک پیامار)ص(  »وحی« ت ها در فضای درونی وجودا محقق می

« ، ، زبان رؤیای رسوهنه، ماهم  مسموعاتنه    مرئیا  پیامار اسک  ی«وحمتأ ر اسک؛ رابعا  ش؛  امسا 
، قرآن نیازم ل تعایر اسک نه تفسیر.    ا که  استگاه  تقریر و ارزیابی این مؤلفهو رازآلود اسک؛ سادسا 

  ای  مگن اسک، بلین قرار اسک: تمایزا از نظریه

 . »رؤیا« تنها ظرف تحقق وحی  ۱-5

ت ها   را  » واب«  وحی،  رؤیاانگاری  می نظریه  وحی  تحقق  پی ظرف  در  ب ابراین  دانل، 
: ۱39۷  سازی این موجاه کلی اسک که وحی ناوی چیزی جز رؤیا نیسک )ر.ک؛ سروا، موجه 
قرآن زبان   ه م(. وی در  مین راستا  مه »قرآن« را فراورده رؤیا دانسته، بر این باور اسک که  ۱۰5

اما به ح م آن ه    دو.   رای از  یزه و و نه آمد  ینا  یر واب؛ نه غ  یا زبان  یلاریزبان ب  یاواحل دارد:  
)ر.ک؛   سک یازبان رؤ ی سره  نیز کرد که زبان قرآن یلناا یلاسک، ترد  یاییرؤ ییفضا ی، فضای وح

)ر.ک؛   دان لی میرا وح  یاءکه  واب انا   نمایلسروا به روایاتی اشاره می .(۱۰9:  ۱39۷  سروا،
 . (۱۲۱: ۱39۷ سروا،  ؛64: 11ج، 1362مجلسی، 

آنها می  توان به  این مؤلفه نقطه تمایز این نظریه با مجموعه نظریا  س تی اسک که از جمله 
اتفاق نظر دارنل که وحی در  دیلگاه کّلمی، فلسفی و عرفانی اشاره نمود که  مگی بر این ن ته 

 (.  ۴۱9: ۱383، فیاض ه یجی ؛223ق: 1400سی ا، )ر.ک؛ ابن افتلبیلاری نیز اتفاق می 
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یابی   *ارز

بر بطّلنش    الف. تاری ی  فراوان  بل ه شوا ل  تاری ی اسک،  فاقل شوا ل  ت ها  نه  مؤلفه  این 
د ل که در موارد فراوانی، آیا  در بیلاری بر پیامار د ل. مطالعه تاریخ وحی گوا ی می گوا ی می 
نازل   ی هبه ملار)ص(  در بیلاری و در   گام ورود پیام  سوره مائله  ، اسک به ع وان نمونه نازل شله

 ینبود به زم  یکنزد   پیامار  ناقه ش م  که    ین بودای س گسوره به انلازه   یناشل و به گوا ی روایا ،  
( نیز در بیلاری  144(. چ ان ه آیا  تغییر قاله )بقره/572:  45ق، ج1416ح ال، ر.ک؛ ابن (  برسل

و طاق معمول،    گزارد یالمقلس نماز ظهر میکب  یبه سو  و در حالی بر پیامار نازل شل که ایشان
دو رکعک از نماز،    یبودنل. پس از ادا  یستادهو زنان پشک مردان به نماز ا  یشانمردان پشک سر ا

  کعاه برگردانل   ی)ص( را به سویامارسوره بقره پ  ۱۴۴  یه)ص( نازل شل و با ابّلغ آیاماربر پ  یلجارئ
 .(326-325ص  :1ج  ق، 1411طااطاائی،  )ر.ک؛ 
»  .ب آنها  برپایه  زیرا  نیسک،  سازگار  رسول  و  نای  تمایز  بیانگر  روایا   با  مؤلفه    « رسول این 

شود )ر.ک؛ یم  یدر  واب به او وح  ی«نا»اما    گویل، یو با او س ن م  بی لیل را در بیلاری می جارئ
مه طااطاائی رمن تأکیل بر این تمایز، آنرا مستفاد از بر ی  . (176:  1ج  ، 1407کلی ی،   آیا     عّلا

( را واجل  ر دو ویژگی اکرم دانسته، ش م جامع ناو  و رسالک )مان ل پیامار(  ۱3قرآن )شعراء/
 (. 145-144م:  2ج ق،1411طااطاائی،  دانل )ر.ک؛ می 

ْنِایاِء َوْحیروایا  مورد اشاره سروا نظیر »  ج.
َ
( ملعای  64:  11ج،  1362« )مجلسی،  ُرْؤیا اْْل

بودن رؤیا«. روایا  مذکور ملعای وی »رؤیابودن وحی« اسک نه »وحیک ل، زیرا  وی را ا اا  نمی
 انل.  بیانگر ملعای دوم 

پیاماراسّلم، در بر ی روایا  تصریح شله  د.   بر   یادر رؤای که  اسک که وحیدر  صوص 
ی، تا ای  ه حضر  جارئیل)ع( رسالک را  قرآن  یبه م زله اسااب ناو  بوده نه وحایشان نازل شله، 

رسوهنه  یایرؤتوان قرآن را ب ابراین نمی (، 176: 1، جق1407ایشان وحی نمود )ر.ک؛ کلی ی، بر 
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ک  له دریافک وحی قرآنی و تلقی  ساز وتسهیلانگاشک. بر ی شارحان، آغازنمودن به رؤیا را زمی ه
   (.۱۴۴: 5، ج۱38۲ )ر.ک؛ مازنلرانی،  انلفرشته الهی دانسته

پیشین، رؤیاانگاری وحی ت ها در آن دسته از معارف قرآن قابل    پوشی از اش اه   .با چشم
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،  

 شونل. که از سوی شارع جعل و اعتاار می انلبل ه سلسله انشائیاتی

 انگاری رؤیا و نفی ارتباط با عالم بیرون  . درونی ۲-5

 وانل که ت ها در فضای درونی وجودا محقق نامه« پیامار می دکتر سروا »وحی« را » واب
و شود. وی با ای  ه در بر ی موارد، ارتااط نفس نای با عالم مل و  و جارو  را  ارج از قلمرمی 

آنرا » ستی دانسته،  را »پلیلارش اسی وحی«  پژو ش  ویش  پژو ش  ویش  و  ش اسی وحی« 
(. اما در جایی دیگر، پرده از این ابهام برداشته،  93و    ۱۰۴،  م۱39۷  )ر.ک؛ سروا،   دانلمی 

بر او چون    یقلس  یای رؤ  بود که در  ل)ص( مان عقل محم  یل«جارئدارد که »با  راحک اظهار می
ش ظا ر  پ فرشته  از  که  ود  داد  را  او  مان  به  و  رؤ  داشک.  یشل  زبان  از  مغالط  یاغفلک    ه و 

ای بپ لارنل که قرآن را ناکرده، واسطه  یررا تعا  ین«اهمروح»تا    را بر آن داشته   یگزارانه، جمع واب 
جا دو کس در  ی  ک ل که ایم آش ار یااما توجه به سرشک و زبان رؤ، رسانلیم )ص( به قلب محمل

 یل، گویرود و با  ود س ن می  ود م  یش ود به پ   پیش  کس اسک که از  یکبل ه    یست ل، کار ن
 (.۱۲۰-۱۱9: ص۱39۷ ؟ )ر.ک؛ سروا، گفتن چه کارس ن  یعرب  با را  یلوگرنه جارئ

سازد،  انگاری وحی« را آش ار می این مؤلفه از ی سو، تمایز این نظریه با نظریه »تجربه دی ی
ی اسک، الزاما  وجود  احساس حضور امر متعالو ر اورد    یدرون  یحالت  ی ی« کهتجربه دزیرا در »

لغیره فی  نیز وجود  امر متعالی و  آن  ان ار نمی نفسه  برای  احب تجربه  شود، بل ه »تجربه«  اا 
لغیره  ،  ۱393؛ مک گراث،  ۴۰:  ۱389پترسون،  شود )ر.ک؛  اا قلملاد میر اورد  مان وجود 
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ای 3۰۷:  ۱ج این دو نظریه  میان  لزوما  در حالک  واب  (.  دی ی  دارد که تجربه  نیز وجود  تمایز  ن 
پیشین و پسین دکتر سروا،  38:  ۱389پترسون،  نیسک )ر.ک؛   این دو نظریه  ب ابراین نساک   ،)

قاض  »  یدنااله م طقرا    «سط تجربه ناویوجه اسک. سروا در  مین راستا »بعموم و  صوص من
:  1397« )سروا،  محمل  یای کّلم محمل، رو» و  (  1:  1388)سروا،  یعک«  شر  یکو بسط تئور

(. از سوی دیگر، تمایز آنرا با نظریه فلسفی 10:  1397دانل )سروا،  میآن دو    یم طق  ادامهرا    (10
 آیل.سازد که در ادامه میوحی آش ار می

یابی   *ارز

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

بلن آدمی    رسااب و عوامل  ارجی محیط ب، ب ابراین ادر آن مؤ ر اسک  مت یلهادراکی اسک که قوه  
  ،پری معله   ، انحرافا  مزاج   ، مرض و نامّلیما  )عوامل دا لی    نیز، و  .(..حرار  و برود  و)

مّلحظه گونه ن سک،    گذارد. یر میأ ا ت مه در قوه م یله و در نتیجه در  واب   .(.. ستگی و
 ل کا اا  نمیدلیل  که این  نگر غرب را به ان ار گونه دوم واداشته اسک، در حالیانلیشوران مادی

. گونه دوم،  ر رؤیایی حقیقک نیسکک ل که  ت ها ا اا  میه    بل   ، از این قایل اسک   ییکه  ر رؤیا
(. در این  271-269ص  :11جق،  1411طااطاائی،  ر اورد ارتااط نفس با عوالم باهسک )ر.ک؛  

ای  د ل که از گونه دوم اسک و با توجه به اعتراف سروا به  لق رؤیا  میان،  لق رؤیا گوا ی می 
انگاری آنها نا حیح و پارادکسی ال اسک )ر.ک؛  (، از گونه ن سک۱۰3:  ۱39۷  رسوهنه )سروا، 

 (.273: 11ج ق، 1411طااطاائی، 
طااطاائی،  ر.ک؛  )  ک  لقلملاد می   شلهمش م  یش از پ  را حقیقتی  «قرآن»  متعلد،   یا آ  ب.

شله قرآِن موجود در  نس ه نازلاز ی سو،    ملفوظاشاره دارنل که قرآن  یا   آ  ین(. ا53:  3ج  ق، 1411
در کتاب م  ون    و از دیگرسو،   (85:  18ج  ق، 1411طااطاائی،  ر.ک؛  ( اسک )4/)ز رف   ال تابام 
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محفوظ  (  80/موجود)واقعه لوح  جق1411  ی، طااطاائر.ک؛  )  اسک  (22و  21/)بروجو   ،19  ،
این  (138 137ص را قرآن  یوح  یا ، آ.    دانسته در لوح محفوظ  موجود    یمتعال  یقکحق  ِی لتج  ی 

ج ج87و    86م   :18) مان،  درونی(378:  20؛  تئوری  بطّلن  بر  رسوهنه  ،  رؤیای  انگاری 
 د  ل. گوا ی می 

در آیا  متعلد قرآن از گذشتگان و آی لگان در قالب »وحی«  ار داده شله که  اردادن    ج.
  یروزی از پ اردادن    و  (65/ کشتن شتر ) ودپس از    ش)ع( از نزول عذاب بر قوم  حضر   الح

ای از آنهاسک. بلیهی ت ها نمونه  (4 1/)روم  در ج گ با فارس  یانمسلمانان پس از ش سک روم
توانل ر اورد درونی نفس باشل و ت ها در سایه ارتااط با عوالم باه  اسک که ای گونه ا اار غیای نمی

 (.271: 11ج  ق، 1411طااطاائی،  )ر.ک؛  و حقائق فرامادی میسور اسک
پ  یسکن  ینچ قرآن،    یا آمطابق    د. بل ه    یاورنل؛ب  ی ر وقک ب وا  ل بتوان ل وح  یامارانکه 

. این در  (20؛ یونس/71/؛ اعراف11یم/ابرا ر.ک؛ ) وابسته اسک یو معجزه به اذن اله یآوردن وح
انگاری وحی و نفی  رگونه مالأ بیرونی، چ ین مطلای موجه نیسک.  حالی اسک که برپایه درونی

ی ل، واب با بتوانل   ر وقک انسان ب وا ل    شایان توجه اسک که این س ن بلین مع ا نیسک که
) لا و مّلئ ه( بل ه عامل    یرونینه عامل ب  ی، بر ّلف وح  یااسک که رؤ   ینمحور بحث ابل ه  
 شود.یمحقق م یدارد و با فرا م شلن آن عوامل درون یدرون

توان ل از پیش  ودشان قرآن یست ل و نمیمستقل ن یدر امر وح یامارانپ ،قرآن  . مطابق آیا  
)یونس/ د  ل  تغییر  درونی15را  برپایه  مطلای  (.  بیرونی، چ ین  مالء  نفی  رگونه  و  انگاری وحی 

 موجه نیسک. 

پذیری رؤیا از شخصیت پیامبر  3-5  . تأثیر

مؤلفه دیگر  از  پیامار)ص(  از ش صیک  رؤیا  و  اسک.  تأ یرپذیری وحی  دیلگاه سروا   ای 
محلودیکمقصود   مجموعه  ای جا،  در  پیامار«  »ش صیک  از  وجودی،  سروا  علمی،   ای 
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و سروا،   اسک  ...  تاری ی،  صلتی  بر 3۴:  ۱39۷  )ر.ک؛  عّلوه  مؤلفه،  این  در  ب ابراین   ،)
تأ یرپذیری وحی از ش صیک پیامار)ص(، تأ یرپذیری آن از فر  گ زمانه نیز حضور دارد، زیرا  

بشری    یز در بشر  مه چگیرد. به باور سروا،  گ زمانه ش ل میش صیک پیامار)ص( در بستر فر   
تار در  پ  ی یتار  یزچ  یخ  مه اسک و  لذا  و  فرا   یاماراسک  در  نه  یک  موروع  یوح  ی لاسّلم  دارد 

و  طر اوی »بشر یقیک،  بر  قرآن  که  اسک  اسک  و  »نازل«  «  شله  جاری  او  ق.  از  و  دو  »نزول«  یل 
وجود  ود را در کوزه کوچک    بحر  که  یی لا .  دارنل  حضور  ی ای وحیهه  ینتر»بشریک« در عمیق

  عرب  شود: محملی محملی م  ی سره   یزو لذا  مه چ  یزد ری )ص( معالالله  ب ام محملبن  یتیش ص
ک ل، لذا  ی م  یزنلگ  چادرنشین  قاائل  یانشود. وی در حجاز و در میم  یاسک، لذا قرآن  م عرب

  انل  ا نشستهیمهکه در    یچشم   یاهک ل: زنان سی م  یلا پی ی  و چادرنش  یبهشک  م گاه چهره عرب
باران  م رحمک  لا  یرد، پذمیو بل لی  یپست یاماربّلغک قرآن  م به تاع احوال پ  (.72)رحمن/
م سروا،    شودیشمرده  ص1397)ر.ک؛  از  .  (32-33:  وحی  »تاعیک  با  را  انگاره  این  وی 

 زنل: گونه گره میش صیک پیامار« این
اسک ملعای   ینبودنل و  م  یامارپ  یکتابع ش ص  یلو جارئ  یآن که وحاسک مع ای    ین م»

فاراب  یمانهح   وابونصر  نص  ی  قوه    یطوس  یراللین واجه  فرا   یامارپ  یالکه   د الک   یوح  ی لدر 
ص1397)سروا،    «ک لمی می  (.33-34،  ای گونه  ّل ه  را  ملعا  این  دیگر  جایی  ک ل: در 

یط  ای قابل حلوث بوده اسک و آن شرا یژه و  ی یمادی و تار  یطشرا  در  محملی  م  یحاد ه وح»
انل. توجه را بازی کرده  وحی  انل و نقش علک  وری و مادی دادن به آن داشتهتام در ش ل  مل لیک

 (.34: 1397)سروا،   «که قصه فراتر از لفظ و مع اسک یلک 
شته دور و حتی در عصر  شایان توجه اسک که پ لاره »تأ یرپذیری وحی از فر  گ زمانه« از گذ

طااطاائی  وحی بر ی 348:  12ج،  1411،  )ر.ک؛  توسط  نیز  معا ر  دوران  در  بوده،  مطرح   )
سامان مصری  اسکنوانلیشان  شله  گلی،      د ی  این  85:  1392)ر.ک:  در  نیز  سروا  دکتر   .)

 موروع از ای ان متأ ر اسک. 
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یابی   *ارز

پیامار)ص( و فر  گ زمانه با فر  گ قرآن ناسازگار اسک،  الف. تأ یرپذیری وحی از ش صیک  
( اسک 35زادیی )انفال/( و  رافه2؛ کافرون/64ستیزی )آل عمران/زیرا فر  گ حاکم بر قرآن، شرک 

زمانه اسک)ر.ک؛ طااطاائی،   نا حیح  فر  گ  با  ماارزه  بیانگر  ؛ طااطاائی،  73:  9، ج1411که 
  گ زمانه مؤ ر بر ش صیک پیامار و وحی از دو حال  (. به  ور  کلی، فر 374:  20، ج1411

( و یا حق اسک  42 ارج نیسک: یا باطل اسک که »قرآن« حق محض و مارا از آن اسک )فصلک/
 که در این  ور  نه به اعتاار فر  گ زمانه بل به اعتاار حقانیتش مورد تأییل قرآن اسک. 

ر وحی اسک؛ سروا نیز با  راحک به  هزمه م طقی این مؤلفه، را یابی  طا و اشتااه د  ب.
،  36:  1397)ر.ک؛ سروا،    این هزمه ملتزم اسک   ر وجود  طا د(. این در حالی اسک که اوه 

، با آیا  قرآن )به  .  (137:  2، ج1411)ر.ک؛ طااطاائی،    سازد یآن نم  یتگریبا  لف  لا   وحی  انیا 
نمونه: حجر/ نساء/9ع وان  نیسک  28-26؛ جن/165؛  :  2، ج1411)ر.ک؛ طااطاائی،  ( سازگار 

، احتمال را یابی  طا در وحی، راه  رگونه استشهاد به آیا  را می134 ب لد، ب ابراین است اد  (.  الثا 
( نیز  9۲-9۱: ص۱39۷  سازی نظریه رؤیاانگاری )ر.ک؛ سروا، ود سروا به آیا  برای موجه

 شود.ادعایی  ودمت اقض می
اعراب    یامارپ ک ل که بر پایه آن،  ناودن پیامار به روایتی تمسک می سروا برای ا اا  معصوم   ج.

  بار شلنل به اشتااه کرد و چون در تان کمی ای ماده م ع من ل   ای نر برافشانلن از ن لگرده  از  را 
پ و گفکی  ود  دن  شما  برد  ن  یاییامور  د  یلدانی م  ی وتررا  کار  من  ن  ینو  ما  ی وتررا   دانمیز شما 

این در حالی اسک که اوه، این روایک در م ابع امامیه نیامله و ت ها   (.36: 1397)ر.ک؛ سروا،  
،  1412حجاج،  )ر.ک؛ مسلم بن  اسکبن مالک( آملهدر م ابع ا ل س ک )به نقل از عایشه و انس

دان ل ل ه برگرفته از وحی می(.  انیا، با آیا  قرآنی که فرمایشا  پیامار را نه از روی  وا ب1835:  4ج
اسک.3)نجم/ ناسازگار  پا،  لث ا (،  اسک  مم ن  جز  یاماری چگونه  فرزنل  از  یرةکه  و  اسک  العرب 

آگا   یبچگ آن  و مسائل  به ن ل  نساک  و  بوده  ک ار ن ل  نلانل که گرده  یدر  بهتر    یلنپاشدارد، 
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ایل، زیرا فرمایش پیامار  نمرابعا، تمسک به این روایک،  ّلف ملعای سروا را ا اا  می  ؟اسک
 بر ّلف فر  گ حاکم بر جزیرةالعرب و نشانه علم تأ یرپذیری از فر  گ زمانه اسک. 

آنرا بیانگر    ی نساک داده، و  واجه طوس  ی فاراب  یمان بزرگی نظیرح  سروا این مؤلفه را به    د.
می  فرای ل وحی  در  قوه  یال  در حالی(34-33:  م1397سروا،  ر.ک؛  )  دانلد الک  که  . 

مقصود فیلسوفان از د الک قوه مت یله )نه  یال( در وحی، نه تأ یرپذیری محتوای وحی از قوای 
:  1379سی ا،  ابن ؛  115  :  1995 ای وحیانی اسک )ر.ک؛ فارابی،  پیامار اسک بل ه محاکا  آموزه 

340 .) 
شود و  مار دریافک می ای وحیانی کلی توسط قوه عاقله پیا نمایل که آموزه فارابی تصریح می

 ای وحیانی جزئی، قوه ت ها نقش مت یله، محاکا  و تصویرسازی آنهاسک؛ اما نساک به آموزه 
می نمایلمت یله  دریافک  محاکا   بلون  را  آنها  فارابی،    توانل  ود    (. 115:  1995)ر.ک؛ 

می نفی  شل   به  را  وحی  محتوای  در  مت یله  د الک  نیز  )ر.ک؛   نمایل  لرالمتألهین 
 (. 26-25ص :7م، ج1981 لرالمتألهین، 

 مداری  وحی دیداری و روایت . ۴-5

پیامار اسک اما بر پایه قرائک سروا، مرئیا  اوسک.  مسموعا     ی«وحبر پایه قرائک س تی، »
ا  یشود که مرئی معلوم م  ی کای  ول   پ لاشت ل، ی م  یمسموعا  نابه باور سروا، مفسران وحی را  

م آنان  اگر  ق  یامارپ  :ل گفت یاوسک.  ش   یامک ار  از  لا  اک ون   یلهرا  اسک،  بازگفته  ما  برای  و 
د  یامکق  هاو  ح   ییم:گوی م اگر  اسکیلهرا  م.  و    هسجل  ه لا قص  :گفت لیآنان  آدم  بر  فرشتگان 

  به   یامارآن  ح ه با ش وه را پ  ییم:گویکرده اسک، اک ون م  یفتعر  پیامار  را برای   یطانش  یچیسرپ
 .(۱۱۴: ۱39۷ )ر.ک؛ سروا،  اسککرده یفو برای ما تعر یله ود د یابینرؤ چشم

شود. بر پایه  ملاری« مطرح میمحوری و نفی م اطبدر امتلاد  مین مؤلفه، مؤلفه »روایک
گر آن اسک.  قرائک س تی، »پیامار« م اطب وحی اسک اما برپایه قرائک دکتر سروا، پیامار روایک
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ای  ه محم وی تصریح می به  راوی اسکلک ل  ن  ؛)ص(  و م ار  نیسکم اطب    که   یسک. چ ان 
را  وانله باش ل و فرمان به ابّلغ آن   یقرار گرفته باشل و در گوا باط ش س  ان  ییم اطِب آوا ا

  یم میان اسک عظ  یاسک و فرق   یلهو ناظر م اظری اسک که  ود د تجارب گر  یکبل روا   داده باش ل، 
برو و به مردم بگو  لا بل او  لا را به  فک وحل    :نلاناظر راوی و م اطب  ار. به او نگفته

  یل )ر.ک؛ سروا،گوی مشا له را با ما به زبان  ود باز م  یناز ا  روایتش  و شهود کرده و  یله ود د
  ی و او آنها را باز وان  ی تهری ا را به قلب محمل)ص( فرو میهای آتصور که فرشته   ینا(.  8۷:  ۱39۷

بای م ا  یلکرده،  به  را  محم  ینجای  ود  که  د ل  جانلتصور  گزارشگری  چون  و  )ص(  ب ش 
وقا  حاررگر و ور   م  یعدر  ح ه،  ایرا گزارا  بجای  اسک.  در  ینکرده  الله    گزاره که  قرآن، 

  و  م ناظر   م  )ص(  لکه در قرآن محمی ل  نشی گزاره م  ین)ص( ش ونله، الاسک و محم  ی لهگو
:  ۱39۷  یسک)ر.ک؛ سروا، در کار ن  یمت لم و کّلم  ،  ارم  ، ا اار  م اطب،   ، راوی اسک.  طاب 

88.) 

یابی   *ارز

پردازیم این مؤلفه برپایه سلسله مست لاتی ارائه شله که در بحث بعلی به ارزیابی آنها می  الف.
 شود که این مؤلفه، ادعایی بلون دلیل اسک.و آش ار می

آیا     ب. با زبان رؤیا متفاو  اسک و  قرآن  بازگو  یاا ت ش  یچقرآن  زبان    نلارد.   یا رؤ  ییبه 
  ینبه مردم بگو ا  یامارپ  یا  فرمایل:می در قرآن  د ل اما   احب رؤیا، اقوالش را به رؤیا نساک می

 . (97/)بقره  اسکفرود آورده یلقرآن بر من نازل شله و آن را جارئ
اسک  پیامار)ص( رؤیک شلهتوسط  آیا  قرآن بر این واقعیک دهلک دارنل که بر ی حقائق    ج.
  عّلوه برای  ه،یاسک؛ رؤآن  حا ل    یمنلارنل که قرآن کر  یدهلت  یچ (. اما این آیا  18-11)نجم/ 

 سروا ملعی اسک تمام وحی از س خ رؤیاسک نه ای  ه ب شی از آن دیلاری باشل. 
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 گی رؤیا ورمزآلود  ابهام  . 5-5

 ای رؤیاسک که رؤیای رسوهنه نیز از این قاعله مستث ا  ابهام و رمزآلودگی از جمله ویژگی
می تصریح  بار ا  سروا  منیسک.  رؤیا،  زبان  در  که  ک اک ل  و  نلارد،    یه جاز  بر    یع یراه  الفاظ 

وان تیمراجعه نم  شان، به کتاب لغکیلنفهم  یگرچه برا   ، شونلیشان حمل نمیقیحق  یمعانیرغ
(. مقصود 103،  97:  م1397)ر.ک؛ سروا،    بهره جسک  یگزار واب  یوه از ش  یلکرد، بل ه با

 یل ورشد ل که  وقتی ش م گزارا میبه این مع ا که    رؤیا«سکبودن در ظرف  سروا، »حقیقی
ی  وقت. و دیله اسکرا در  واب  یلواقعا  ماه و  ورشدیله، گاوان هغر و فربه را در  واب  یاو ستاره 

 یلچون شاعران که ماه و  ورش  نه  یل، گویس ن م  یلاز ماه و  ورش  یقتا  ک ل، حقیم  یکرا روا آن
(. با این حال، رؤیای  97:  1397)ر.ک؛ سروا،    محاوب اسک  و مرادشان معشوق و  ی لگوی م

می پریشان  و  رمزآلود  ماهم،  را  (.  129،  121،  103:  م1397)ر.ک؛ سروا،    دانلرسوهنه 
از   نمادین میسروا  الهیا   با  متمایز  را  دیلگا ش  :  1397)ر.ک؛ سروا،    دانلمین ر گذر 

96 .) 

یابی   *ارز

بودن زبان قرآن، دوری از ابهام و رمزآلودگی این مؤلفه، تأمل در آیا  قرآن بر روشنبر  ّلف   
آش ار  روشن و   ش را زباند ل. چ ان ه  ود قرآن نیز  و علم شاا تش با زبان آشفته رؤیا گوا ی می 

مه طااطاائی برگزیلن »زبان عربی« را برای رسانلن معارف قرآنی   .(195-193/)شعراء  دانلمی  عّلا
 (. ۱6۰: ۴، ج۱۴۱۱)ر.ک؛ طااطاائی،  دانلدر  مین راستا می



 23   و محمدعلی اسماعیلی   ه ی رحمان عشر  / ... دکتر   ی وح   ی اانگار ی رؤ   ه ی نظر   ی ها و مستندات قرآن مؤلفه   ی اب ی ارز 

 

 .گذار از »تفسیر« به »تعبیر«۶-5

عهله حالی »تفسیر«  در  اسک،  قرآن  الفاظ  جمله،  از  الفاظ  مقصود  کشف  »تعایر« دار   که 
: 1405ارابی، فر.ک؛ ) اسک ایی اسک که قوه مت یله در »رؤیا« ایجاد نمودهدار گشودن گره عهله

(. برپایه قرائک س تی، قرآن نیازم ل تفسیر اسک اما بر پایه  272:  11ج  ق، 1411طااطاائی،  ؛  85
» واب  که  قرآن  تعایر.  نیازم ل  سروا،  دکتر  اسک،  قرائک  تا   یگزاران واب   یازم لننامه«  اسک 

و زبان  واب   ی لشله انل، به زبان شهاد  برای ما بازگو  پلیلار  بر او  یارؤ   یژه را که به زبان و   یقیحقا
:  1397)ر.ک؛ سروا،    متن ب شان ل  یل و تأو  یررا بجای تفس  یربرگردان ل و تعا  یلاریزبان ب  را به

تفس  (. سروا 104-103م  از  تعا  یررفتن  )پارادا  یفکش  یکمستلزم  را    یربه   Paradigmیم 
Shift)    ( و در  مین راستا بر دیلگاه  101:  1397ر.ک؛ سروا،  ) دانلمی  یادیب   ییر الگویتغ  یکو

ای گو طااطاائی  مه  میعّلا که  نه  رده  ن ته بلایشان  اگر  گیرد  که    ین  بود  یاطین«  ش  یرم»متفطن 
طااطاائی،  ر.ک؛  )  مت لفانه  یلگاه دسک از آن تأو   آن  اسک،  یلهد  یاماراسک که پ  یایی رؤ  (9)جن/
  ین پردا ک و به دناال کشف ای م  آنتروپولوژی  گزاری وو به  واب   یلکشیم  (124:  17، ج۱۴۱۱
که   بای ل  حجاز و در دل فر  گ آن دوران در  واب  یایو جغراف  یخدر تاری  کسرفک که اگر  یمع ا م

تعق  یشهاب تعا   یوید  یبدر  ا  یسک؟چ  یرا اسک،  و  م ش  شهاب    ه  می  نه  زبان    یطانرا  به  را 
در  یلاریب آنگاه  و  بفهمل  و  او  مچون  مه   .درافتل  یرناپذییر ا  یری تفس  هم مص  ب وانل 
   (.101: 1397ر )سروا، معا یکمفسر بود نه  یک یشگامانشپ

یابی *  ارز

قرآن مطرح می زبان  ابهام و رمزآلودگی  پی  قرآن در  تعایرپذیری  در  شود؛ در حالی الف.  که 
 ابهامی زبان قرآن موجه گردیل، ب ابراین نیازی به تعایر نیسک. بودن و بیمؤلفه قالی، روشن
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عهله ر«  گره ب.»معاا بازگشایی  قوه  دار  که  اسک  محتوای   ایی  در  فرای ل  وب  در  مت یله 
ایجاد مییافته باور  272:  11ج  ق، 1411طااطاائی،  ؛  85:  1405ارابی،  فر.ک؛  )  ک ل ایش  به   .)

مه طااطاائی   انل: سه گونه ای راسک   وابعّلا
آن  یچ واب  .1 در  رؤیا  نفس  احب  که  بلون  یچ  ای  ریحی  و  ن رده  تصرفی  گونه 

دانل که دور از دسترس  سی ا ای گونه  واب را رؤیا ایی می ؛ ابن شودمی   ویل  ود م طاقأزحمتی با ت
ع( که  اسک، مان ل رؤیای ذبح حضر  اسماعیل)انل و در آنها  یچگونه تصرفی ن مودهقوه مت یله

 . (244: 1387سی ا، ر.ک؛ ابن) نیاز از تعایرنل ریح و بی
از جهک ح ای  واب  .2 نفس  احب  واب  غیر ریحی که  آن تصرف کرده  ای  در    ک، 
این  . سکا حاه یا به تمثیل و یا به انتقال از مع ای  واب به چیزی که م اسب آن و یا رل آن اسک

   اار ی  ت ها ایی که نفس  احب  واب   وابدو گونه اسک:    د ا نیازم ل تعایرنل و  و گونه  واب
و انتقال اکتفاء ن موده،  که نفس  احاش به یك انتقال و د ایی   واب.3و  ک ل  در آن تصرف می

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،  

 ا  گونه  واببتوانل رؤیای مزبور را به ا لش برگردانل، این  معارطوری که دیگر مش ل اسک که  ه  ب
نام ل، که تعایر نلارد، برای ای  ه یا دشوار اسک و یا مم ن نیسک تعایرا  می «ارغاث احّلم »را 

اک ون پرسش این اسک که با فرض ای  ه وحی از   .(۲۷۲:  11، ج ق 1411طااطاائی،  ر.ک؛  )  کرد
س خ رؤیا ای گونه دوم یا سوم اسک که نیازم ل تعایرنل؟ مم ن    س خ رؤیا باشل، به چه دلیل، از

ک ل که نه از گونه دوم و  گری پیامار اقتضا می نیاز از تعایرنل؟  لایکاسک از گونه اول باشل که بی
 سوم بل ه از گونه اول باش ل. 

پوشی از ن ا  پیشین و با فرض ررور  تعایرپذیری، پرسش این اسک که معار  .با چشمج
 واب پیامار کیسک؟ آیا در تاریخ زنلگی پیامار)ص( نقل شله که ایشان پس از دریافک وحی سراغ  

 اسک.  معار برونل؟! بلیهی اسک که چ ین اتفاقی نیافتاده
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   یوح  یاانگاریرؤ  یهنظر مستندات قرآنی  . ۶

از س ن  یوقتدانل: دکتر سروا »قرآن« را با دو نگرِا »غیب« و »شهاد « قابل بررسی می
  و   ری  یری قرآن چ ان تصو  یان.(، ب. و.  یزانجن، عرا، م  یطان، شیامک،  )فرشته، ق   اسکیلهناد
از د  ینلانست ش دشوار اسک. و وقتیاییشود که رؤمی    یانش  اسک، بیو نه  امر   ا ویلنی س ن 

  نشانل یرا بجای  واب م  یلاریو ب  یلربایم  چشم  زنل که  واب را ازیپهلو م  یلاریچ ان با عالم ب
مفسران،  وانلن قرآن را از سر شهاد     هقاطابه باور وی  .  (۱۰9-۱۰8ص  :۱39۷  سروا، ر.ک؛  )

   م، رنگ شهاد  زدنل و  یبشلنل که بر غ ی ای قرآن طابا  و فرمان و چ ان مفتون آغاز کردنل
کرد و    ی م فقه را زن  جاای   فرو ت ل و بر  مه ح م واحل رانلنل.  یعرا به زبان تشر  یرتصو  زبان
 . (۱۰9: ۱39۷ سروا، ر.ک؛ یل )گفتمانش قرآن را در کام کش هسلط 

ای از یزه دو و نه آم ینا یر واب؛ نه غ یا زبان یلاریزبان ب یا واحل دارد:  یقرآن زبانبه باور وی 
آن ه فضای وح  دو.  ینا به ح م  ترد   یایی رؤ  یی فضا  ی، اما  قرآن  یلناا  یل اسک،  زبان     م   کرد که 

رؤ  ی سره از    . (۱۰9:  ۱39۷  سروا، ر.ک؛  )  سک یازبان  ملعا  این  ا اا   راستای  در  سروا 
را از    یگر ای دکه گمانگویل  گرایانه( قرآن« س ن می ای روشن در سا تار روایی )روایک»نشانه
  . ( ۱۰9:  ۱39۷  ا،سرو ر.ک؛  )  ل نشانیقاول م  ی بودن زبان آن را بر کرسرؤیایی  و   ی لزدایذ ن م

  ای مورد نظر وی از این قرار اسک: ترین نشانهتقریر شا م

 گفتگو با حضرت عیسی)ع(  روایت  . ۱-۶

حضر    با  حواریان  گفتگوی  وحی،  رؤیاانگاری  ا اا   بر  سروا  قرآنی  مست ل  ن ستین 
رَبَُّك َأن ینزََّل َعَلیَنا َمائَدًة مِ َن السََّماِء  ِعیسَى اْبَن َمْرمَی َهْل یْسَتِطیُع    ِإْذ قَاَل اْْلََوارِیوَن ای﴿  عیسی)ع( اسک:

مُّْؤِمِنیَ  ِإن ُكنُتم   َ اَّللَّ ات َُّقوْا  آیمبن مر  یسیع  یگفت ل: »ا  یونکه حوارزمانی  ﴾.. .قَاَل  پروردگار     یا! 
  یمان اگر با ا  یزیلاز آسمان بر ما نازل ک ل؟« او )در پاسخ( گفک: »از  لا بپر    یامائله   توانلی م

بلیل ست نظر  گفت ل: »)ما  میم، نلار  ی!«  ب ور   وا یمی(  آن  دلها  یم، از  تو(   یو  )به رسالک  ما 
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بلان و  گفته  یممطمئن گردد؛  راسک  ما  باش  ی؛ابه  گواه  آن،  بر  مر  یسی.« عیمو  عرض کرد:    یمبن 
  ی اباشل، و نشانه  یلیاول و آ ر ما، ع  یبر ما بفرسک! تا برا   یاپروردگارا! از آسمان مائله» لاونلا!  

 (114-112)مائله/ !«ید  لگان یروز ینده! تو بهتر یاز تو؛ و به ما روز
ُ ایِعیسَى اْبَن َمْرمَی ﴿در ادامه، گفتگوی  لا با حضر  عیسی)ع( مطرح شله اسک:   َو ِإْذ َقاَل اَّللَّ

  ِمن ُدوِن اَّللَِّ قَاَل ُسْبَحاَنَك َما یُكوُن ىِل َأْن أَُقوَل َما لَیَس ىِل ِبَق     قُ ْلَت لِلنَّاِس اختَُّذوىِن َو أُمِ َى ِإََلَهیْ َء أَنتَ 
مُ  آنگاه که  و    ﴾ اْلغُیوبِ ِإن ُكنُت قُ ْلُتُه فَ َقْد َعِلْمَتُه تَ ْعَلُم َما ىِف نَ ْفسِى َو ََل َأْعَلُم َما ىِف نَ ْفِسَك ِإنََّك أَنَت َعَّلَّ

از    یرع وان دو معاود غ  هکه من و مادرم را ب  یتو به مردم گفت  یا: »آفرمود  یمبن مریسی  لاونل به ع
! یمبگو  یسک، من ن  یستهتو! من حق نلارم آنچه را که شا  ی: »م ز گویلی!«، او میل؟ لا انت اب ک 

و من از   ی؛اسک، آگا   من! تو از آنچه در روح و جان  دانیی را گفته باشم، تو م  یس    یناگر چ 
گاه ن    . ( 116ی )مائله/با ار   ایتو از تمام اسرار و پ هان   ه یقین! بیستمآنچه در ذا  )پاک( توسک، آ

اسک و    یبغا   ح ه  از  ک پا   یای ب ام  لا ی لهگو  یی، گوبه باور سروا در این دو س انس،  
 یسیو ع  یلگویس ن م  یسی)ع(هاسک.  لا با عآن  ود حارر و ناظر و گزارشگر و راوی    یامار، پ

که    یگریچ ان گفتم، بل ه کس د  و   ینچ   یسیکه من با ع  یلگویجا  لا نمی  در ا.  د لی جواب م
  یل. محمل)ص( گفک و چ ان ش   ینچ   یسیک ل که  لا به عیم یک  باشل، روا   محمل)ص(   مان

  سروا،ر.ک؛  )   لاسک  و  یسیوگوی ع  گفک  هبل ه ناظر و راوی  ح   یسک، کّلم  لا ن  م اطب
 .(9۲-9۱ص :۱39۷

یابی   *ارز

ک  له آنها،  ود پیامار)ص( باشل.  استلهل به این دو گفتگو ت ها زمانی موجه اسک که تو یف
واریین  اسک: »روزی ح« را ای گونه ترجمه کردهِإْذ َقاَل اْلَحَواِریونَ سروا با  مین فرض، عاار  »

 وا ل « در ای جا متعلق میِإذْ . این در حالی اسک که »(89:  ۱39۷  به عیسی)ع( گفت ل« )سروا،
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مه طااطاائی به  461:  12، ج1420رازی، ر.ک؛ ) اسکاا احتماهتی مطرح شلهو درباره  ( که عّلا
 پردازد: بررسی دو احتمال می
االف. متعلق به » َو ِإْذ َأْوَحیُت ِإىَل اْْلَوارِیَی َأْن آِمُنوا ِبی َو ِبَرُسوِلی ﴿« در آیه پیشین باشل:  قاُلوا آَم َّ

-111)مائله/  ﴾ِإْذ قاَل اْْلَوارِیوَن ای ِعیَسى اْبَن َمْرمَی َهْل یْسَتِطیُع رَبُّك  * قاُلوا آَمنَّا َو اْشَهْد ِِبَنَّنا ُمْسِلُمونَ 
مه طااطاائی این احتمال را  ّلف سیاق می112 ، زیرا وحی بر حواریون نشانه  لق  دانل(. عّلا

حالی در  می آنهاسک،  تلقی  ظا ری  آنها  ایمان  احتمال،  این  مطابق  طااطاائی،  ر.ک؛  شود)که 
 (. 229: 6، جق1411

مه طااطاائی و بر ی دیگران  مین احتمال را می  پذیرد ب. متعلق به »اذکر« مقلر اسک. عّلا
(.  45:  3، ج1421نحاس،    ؛ 461:  12، ج1420رازی،  ؛  229:  6ج،  ق1411طااطاائی،  ر.ک؛  )

.«  لاونل متعال اسک که  ..ِإْذ قاَل اْلَحواِریونَ   بلیهی اسک که مطابق این احتمال، گوی له »اذکر
ک ل و با وجود این احتمال، جایی برای استلهل سروا   طاب به پیامارا داستان آنها را بازگو می 

 مانل.باقی نمی
؛ نحاس،  241:  6ج  ق، 1411طااطاائی،  ر.ک؛  گفتگوی دوم نیز  ادق اسک )این س ن درباره  

(. ت ها تفاو  این گفتگو با گفتگوی پیشین در این اسک که ظرف این گفتگو به  51:  3، ج1421
(.  465:  12، ج1420؛ رازی،  241:  6ج  ق، 1411طااطاائی،  ر.ک؛  )  ، »قیامک« اسک119قری ه آیه  

ک ل، زیرا چه گوی له این گفتگو را  لا بلانیم یا  تفاوتی ایجاد نمی  اما این تمایز در بحث حارر
 شود. پیامار، تعایر از آی له به  یغه ماری نیازم ل توجیه اسک که در مست ل بعلی بررسی می

 . روایت قیامت در سوره ُزمر۲-۶

زمر،   سوره  آیا   پایه  پیامار)ص(گوبر  ادر  ح ه  یی  پرحاد ه  انا  یستادهای  ش  یاو  و  و  هلا 
شلن در ای آنها  و کتاب و بهشک و دوزخ، و گشوده  ی لآیرونل و می او م  یش چشمفرشتگان در پ
َو نُِفَخ ىِف الصُّوِر َفَصِعَق َمن ىِف السََّماَواِت َو ﴿(:  9۲، ص۱39۷  )سروا،   ک لیم  یکرا نظاره و روا 
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ُ مثُ نُِفَخ ِفیِه   َو َأْشَرَقِت اْْلَْرُض بُِنوِر َرب ِا َو ُوِضَع *  فَِإَذا ُهْم ِقیاٌم ینظُُرونَ   ُأْخَرىَمن ىِف اْْلَْرِض ِإَلَّ َمن َشاَء اَّللَّ
 . (74-68)زمر/ ﴾...اْلِكَتابُ 

تأکیل بیشتر سروا نساک به    دانل.یاتر می تر و گوجذابسروا این آیا  را از آیا  پیشین  
و    یافتهتحقق  یلادیاز روکه    فتهب ار ر  یکروا   ینکه در سا تار ا  ی اسکمار  یغه این آیا ، بر  

سروا مفسران را ت طئه نموده، براین    .(9۲:  ۱39۷  سروا، ر.ک؛  )  ک لیم  یکه، ح اشلیکرؤ
آنان   بودن  لاونل در و با فرض مت لم وحله  یامار،پ  ۀگران یکبا غفلک از نقش روا باور اسک که 

ا به    یا آ  ینقرآن،  به  یغهرا  و    : انلگفته  یع یانل،  کرده  یرتفس  ی لهآ  ه دربار   اری   همثابمستقال 
  ین . ای لمحشر درآ  هو شهلا به عر    یااسک که روزی  وا ل آمل که انا   ار داده  یامار  لاونل به پ

 لاونل   انگاریمت لم  یهفرر   ییلبرای تأ  مواد و مصالح  ینفقط ب ار تأم  ی له، گذشته به آ  یلترف ِل تال
 .(9۲: ۱39۷ سروا،ر.ک؛ ) یلآی م

سروا در ای جا  لرالمتألهین را  مراه  ویش پ لاشته، از وی به کسی که »گویی بویی از  
تعایر می روایک برده اسک«  در  9۲:  ۱39۷  سروا، ر.ک؛  )  ک لگری محمل)ص(  زیرا    یر تفس(، 

 یغه الوقوع اسک به  چون مضارع محقق  ی  هنه ادانل،  می   واقعا  رخ دادهرا    یامکق  هواقع  ، واقعه  ه سور
 (. 14-13ص :7ج، ۱366 لرالمتألهین، ر.ک؛ ) اسکیامله، گرچه   وز نباشل ادا شله یمار

یابی   *ارز

 شود: ن اتی ارائه می  در ارزیابی این مست ل، 
و..( ویژگی  ا ی نلارد تا مست ل   2؛ روم/1الف.این آیه نساک به آیا   مگن )نظیر: شمس/

شایان توجه در این آیه و آیا   مگن، تعایر به  یغه    نظریه رؤیاانگاری وحی قلملاد شود. ت ها ن ته
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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ای مربوط به آی له اسک،  آنرا از  لا بش ود، چون نساک به م اطاان، حاد ه را در رؤیا دیله باشل یا  
 گونه تعایرآوری نیازم ل توجیه اسک. این

 اسک: ی له، دو وجه ارائه شلهدر اشاره به حوادث آ یح مک استفاده از فعل مار باره در.1
قطعیک و حتمیک آن پایه قواعل بّلغی تعایر از حوادث آی له با  یغه گذشته، بیانگر   الف. بر

( اسک  ،  ؛  مان 205:  15، جق1411؛ طااطاائی،  455:  4، ج1407زم شری،  ر.ک؛  حوادث 
  یشترین ب  (. این قاعله بّلغی دو فائله مهم دارد: ن سک ای  ه، این نحوه کاربرد، نمایانگر66:  ۱۷ج

 وقوعش در پی دارد.یل از سوی گوی له اسک. دوم ای  ه، اطمی ان قلای ش ونله را نساک به  درجه تأک 
 یلاو را مقو عروض زمان،  م ل اسک که َ رف افعال  موجوِد زمان   این  پایه قواعل فلسفی،  ب. بر

م محلود  آسازد.  یو  و  حال  و  گذشته  از  فراتر  و  زمان  از  مجرد  متعال،  بر    و  اسک  ی له لاونل 
ثل انسان، معلوم و آی له  . ب ابراین آی له نساک به موجود زمانم لی مگانه احاطه دارد سه  ی ازمان

ر.ک؛  ا وجود نلارد ) ا، موجود اسک و برایش تفاوتی میان زمانهاسک اما نساک به محیط بر زمان 
    (.13: 7ج ، ۱366 لرالمتألهین، 

نموده2 مصادره  دیلگا ش  نفع  به  را  فلسفی  لرالمتألهین  حل  راه  ناحق  به  اسک .سروا 
حالی  (.13:  7ج  ،۱366 لرالمتألهین،  ر.ک؛  ) دیلگاه در  به  ربطی  دیلگاه  لرالمتألهین  که 

فرازمان بیانگر  ت ها  و  نلارد  و بیسروا  به موجودا   انگاری  لا  نساک  زمان  مع ابودن عروض 
 فرازمانی اسک. 

« تعایر  با  این س ن  که  اسک  توجه  وعاء  شایان  فی  مجتمعا   الطایعة  عالم  فی  المتعاقاا  
مطرح بوده و بیانگر این واقعیک اسک که  او  موجودا  زمانی    « در میان دیگر فیلسوفان نیزالل ر

در گستره ظرف زمان، مانع تحقق وجود جمعی آنها در ظرف د ر که اشراف وجودی بر زمان دارد، 
این  از  پراک لهنیسک،  زمان،  در ظرف  که  زمانیاتی  مجتمعرو  باهتر  ظرف  آن  در  )انل،  ر.ک؛ انل 

 (. 347: 5، ج1384سازواری، 
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 قیامت در سوره واقعه  روایت  . 3-۶

  واقعه   ک ل: یم  یکرا روا   یامکاز ق  یگری د  هم ظراسک که  واقعه    ه سورمست ل دیگر سروا، آیا   
در سمک   یگرو   یش، در پ  یگرو    انل:بجا نگذاشته اسک. مردم سه دسته شله  یرخ داده و ش  
 پسی یان،   از  یتیو اقل  یشی یاناز پ  یتیانل: اکثر یفهروان  ود دو طاپیش  در سمک چپ.  یراسک و گرو 

به آنان    یگردنل و شرابیآنها م  گرد   انل، پسرکان فک نشستها ای زرب زده بر ت ک  یهروبروی  م ت  
 ای  در ک   یربرنل، زی  ا به سر م ا در باغیراست  آورد، دسکنمی  سردرد   و  یجهد  ل که سرگی م
 ا  یو دسک چپ  یان باکره؛ ای فراوان و حوریوه و م  یزانو آب ر  یارو موز بس  یه سا  و پر  سلر   اریب

ر.ک؛ )  اسکدر رؤیا رخ داده   ا ا و مشا لهنظاره ( این  15-1)واقعه/   ابری داغ...  یردر ت گ ا و ز
 . (93: ۱39۷ سروا، 

یابی   *ارز

این از  قالی اسک،  دقیقا   مسان مست ل  نیز مطرح  این مست ل  ای جا  در  پیشین  تمام ن ا   رو 
پایه قواعل ادبی، فعل   ازی به ت رار نیسک. ت ها این ن ته در ای جا شایان توجه اسک که بر اسک و نی

تا،  ؛ ابن  شام، بی215:  4جق،  1421نحاس،  ر.ک؛  )  د لماری پس از »اذا«، مع ای مستقال می
بی93:  1ج طوسی،  جتا؛  این 488:  9،  از  نیز (،  پیشین  آیا   به  نساک  آیا   این  به  تمسک  رو 

 تر اسک. رعیف

 گیریبحث و نتیجه 

 شود: از ر گذر این جستار، موارد زیر است تاج می
اوه  در پی موجه   الف. نظریه رؤیاانگاری وحی  این ملعاسک که  ت ها ظرف    ، سازی  »رؤیا« 

، وحی و رؤیا  شود؛  الثا  »وحی« ت ها در فضای درونی وجودا محقق می ،  اسک؛  انیا    تحقق وحی
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،  ش؛  امسا  مسموعاتمرئیا  پیامار اسک نه    ی«وح، »پیامار)ص( متأ ر اسک؛ رابعا  از ش صیک  
 ا  ، قرآن نیازم ل تعایر اسک نه تفسیر. این مؤلفه زبان رؤیای رسوهنه، ماهم و رازآلود اسک؛ سادسا  

 د ل. گوا ی مینه ت ها با فر  گ قرآن و روایا  سازگار نیسک بل ه شوا ل تاری ی نیز بر بطّلن آنها  
ن ستین مست ل قرآنی سروا بر ا اا  رؤیاانگاری وحی، گفتگوی حواریان و  لاونل با   ب.

ک  له آنها،  حضر  عیسی)ع( اسک. استلهل به این دو گفتگو ت ها زمانی موجه اسک که تو یف
ب ابراین،    « در ای جا متعلق به »اذکر« مقلر اسک، ِإذْ  ود پیامار)ص( باشل. این در حالی اسک که »

..«  لاونل متعال اسک که  طاب به پیامارا داستان آنها را بازگو ِإْذ قاَل اْلَحواِریونَ   گوی له »اذکر
 مانل. ک ل و با وجود این احتمال، جایی برای استلهل سروا باقی نمیمی 

  ای پرحاد هدر  ح ه یی پیامار)ص(گوزمر )مست ل دوم دکتر سروا(،  سورۀ  بر پایه آیا   ج.
و کتاب و بهشک و دوزخ، و    ی لآیرونل و می او م  یش چشمو شهلا و فرشتگان در پ  یاو انا  یستادها

که این آیه نساک به آیا   مگن )نظیر:  در حالی  ک لیم  یکشلن در ای آنها را نظاره و روا گشوده
  باره در   و..( ویژگی  ا ی نلارد تا مست ل نظریه رؤیاانگاری وحی قلملاد شود.  2؛ روم/1شمس/

ی له نیز دو وجه بّلغی و فلسفی ذکر شله که  در اشاره به حوادث آ  یح مک استفاده از فعل مار
 کلام مؤیل نظریه سروا نیسک. یچ

.  ک لیم  یکرا روا   یامکاز ق  یگری د  ه م ظراسک که  واقعه    ۀسورمست ل دیگر سروا، آیا     د.
 م ن ا  پیشین در ای جا نیز مطرح اسک. رو تما این مست ل دقیقا   مسان مست ل قالی اسک، از این
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