
1  

 به نام خدا
  خوابی که به ز بيداريست مراتب زهی

  )6رؤيای رسوالنه (
 با دوست» رؤيای رسوالنه« در بابپس از گفت و گوی پرگاری 

ان، نوشتاری توضيحی شامل عبدالعلی بازرگ استاد، مشفق مفسر
منتشر گرديد که  مسطور و از جانب ايشان ،ی ناقدانهده نکته

دل « .گردانيد فريضه آن فرضيهصاحب نوشتن اين سطور را بر 
دريا تا عاقبت دل به  ،»چو پرگار به هر سو دورانی می کرد

ها را و گفته ،ها را بازگويدزدم و از قلم خواستم ناگفته
بازگويی کند تا متعلمان را به کار آيد و متکلمان را بصيرت 

 افزايد.
 ٭٭٭٭٭٭

نخست گذرد. می »(ص)قرآن: کالم محمد«سال از طرح  بيستاکنون 
و سپس ده سال بعد، در مصاحبه با  بسط تجربه نبویدر کتاب 

دعوی و مکاتباتی با مشايخ و مراجع ايران.  ،راديو هلند
 (ص)تأليف محمد تجربه و اصلی من در آنجا اين بود که قرآن

 (ص)ی محمدگوييم قرآن معجزهاست (درست بر همان قياس که می
آفاقی و  اشراقی و هایال و تجربهل فع است) و تخيل خالق و عق

که آن را به وجود آورده است. اين دعوی (فرضيه)  ستانفسی او
 کرد:چند معضل کالمی و تفسيری کمک می تبيينبه 
و راز زدايی و  چگونگی سخن گفتن خداوند با پيامبران .الف

که در کالم کالسيک مسلمانان تا امروز، حل  رازگشايی از آن
خداوند و  نفسی و به طرح کالم قديم و همطلوبی پيدا نکرد
 .ه استانجاميد های غريبانواع گمانه زنی

 رنگ و بوی فرهنگ عربی و قبائلی در سراسر قرآن و ب.
ای که اعراب توصيف نعمات بهشتی به گونه مثل آن، تاريخمندی
 ها و ...)پسنديدند (حوريان نشسته در خيمهران میحجاز آن دو

چون  ،آياتی که با نظريات علمی مدرن تعارض آشکار دارند ج.
های و شهاب ،گانه، و خروج نطفه از پشت مردهای هفتآسمان

کنند هايی که به پيکر شياطين اصابت میی تيرآسمانی به منزله
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اصناف تکلفات به  ،آن برای رهايی ازمفسران جديد که و ... 
 اند.ی هم نگشودهاند و گرهروی آورده

دارند يا  احکام فقهی که با عدالت و کرامت آدمی منافات د.
دهند، چون بريدن دست و پای مفسدان بوی خشونت فوق طاقت می

 ...داری و يا جواز بردهيا در آوردن چشم 
ه پستی و بلندی بالغت قرآن در آيات و سور مختلف، ب هـ .
روی » صرفه«ای از متکلمان را وادار کرد تا به ی که پارهطور

منصرف کردن  و، دانندغيرقابل تقليد ن را آورند و قرآن
 ی خداوند بگذارند!متجاسران را به عهده

انتقام  کند وری خداوند در قرآن که گاه غضب میی بشچهره و.
 ...  ورزد وشفقت می شود وگاه خشنود می و ،گيردمی

و  ببينيممستقيما در کار مادامی که دست خداوند را در قرآن 
وحی، منفعل محض بشماريم و قرآن را  یتجربهرا در  (ص)محمد

گاه حل ری تعالی بدانيم، اين معضالت هيچمحصول علم بيکران با
 انسانی الهینخواهد شد. کافی است که ورق را برگردانيم و 

ينيم که با همه را فاعل و خالق اين اثر سترگ بب
 ،بيندگويد و میآن نشسته است و هر چه میاش در قر»انسانيت«

، و از افق ديد او و در خور ظرفيت خرد و خيال او ایبهتجر
حل و » کالم الهی« یگاه مسئلهآن با فاعليت تام و تمام اوست؛

د نشست و به جای کالم خدا خواه (ص)خواهد شد و کالم محمد منحل 
قصور و فتور  و ورود فرهنگ عربی و های بالغتندیبل پستی و

 هايیرود دعای بشری خداوند در قرآن، و وو ظهور چهره علمی
تبيين  ،اند قرآن صاعدست)(که گفته ی حمددر قرآن چون سوره

ی و معلوم خواهد شد که همه ،مطبوع و معقول خواهد يافت
ست که احوال ا فاخر اينها مقتضای انسان بودن مؤلف آن دفتر

نشيند و گاه و گاهی بر طارم اعلی می ،و اطواری متغير دارد
من «گويد که بيند و با فروتنی تمام میتا زير پای خود نمی

يوحیِ «. شرط نيست که 1»شومشری هستم چون شما که دچار وحی میب
اين قرآن را نبينيم. » انا بشر ِمثلکم«را ببينيم و » ِالی 

 (ص)است که بشريت و محدوديت محمد یياست که هست، وحاگر وحی 
در سراپای آن ريزش و پويش دارد و چون خون در عظام و عروق 

ام: خدا محمد را و چنانکه در جای ديگر آورده آن جاری است؛
تأليف کرد و محمد قرآن را. وحی البته حقيقتی است که درجات 
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را  (ص)وسی و محمددارد و از زمين گرفته تا زنبور و مادر م
الهام  گيرد (به تصريح قرآن). عارفان نيز از تجربه یفرا می

را با افتخار و  زدند و نصيب بردن از آن نعمتو وحی دم می
دهد عمده، محصول وحی است که نشان می کردند.ابتهاج اعالم می

درخت را  (ع)ی عيسیعياتی رواست يا ناروا. به فرمودهچنان مد 
 شناسند، و به قول حافظ:می اشميوهاز 

 نه هر کو نقش نظمی زد کالمش دلپذير افتد
 تذرو طرفه من گيرم که چاالکست شاهينم
نيست. مسلمانان به  (ص)اينجا مقام نقض و ابرام نبوت محمد

از رفعتی و  (ص)اند که کالم محمد، پذيرفتهتحقيق يا به تقليد
خارق  صالبتی و انوار و اسراری برخوردار است که بدان صفت

بخشد. يعنی عادتا در کويری فرهنگی چون حجاز، العاده می
روييدن گلی چون قرآن، به غايت نامحتمل و نامنتظر است و 

ی محمدی خوانده ست آنچه در زبان تئولوژيک، معجزههمين ا
 نمايد.میو الهی وا شود و قرآن را کتابی قدسی می

******* 
گذشت و غبار غوغاهای » قرآن: کالم محمد«چند سالی بر طرح 

عظيمی که برخاسته بود (و تا مرز تکفير صاحب اين قلم پيش 
رفته بود)، فرو نشست و نگارنده مجالی تازه يافت تا دوباره 
در آن اثر سترگ وحيانی به عين عنايت بنگرد و از دل آن 

ی جديدی از آن ی تازه صيد کند. اين بار چهرهرهادريا گوه
 ». ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست«
بودن قرآن، تا پيش از اين، موضوع تأمل و » کالمی ـ سمعی«

زد و خنبک می بودنش چشمک» رؤيايی ـ بصری«تحقيق بود، اکنون 
 (ص)نمود. در هر دو فرضيه، محمددعوت می و به تفرج و تدبر

بود نه منفعل؛ و گاه در جای اول شخص و گاه در جای  فاعل
ی جديد گويی در فرضيهدوم شخص و سوم شخص می نشست. اما در 

مواردی، او شاهد مناظری (نه مستمع مطالبی) است که در افقی 
دد و او بنس (خيال، رؤيا، ملکوت)، صورت میبرتر از افق ح

ز قرآن چنان هايی اکند. پارهآنها را رؤيت و روايت می
 (ص)ی وحيانی محمدبودن تجربه» سمعی ـ بصری«است که تصويری 

 بهترين تعبير آن است. 
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خويشتنی و و بی ، او وقتی به حالت ناهشياریگواهی تاريخبه 
ام، برای پرهيز از ناميده رؤيارفت (که من آن را می استغراق
هايی چون مکاشفه و يک سنگين و دشواری که در دل واژهمتافيز

خيال متصل و خيال منفصل و ملکوت اعلی و اسفل نشسته است، و 
 وحی مجهولبرای اينکه مجهول را با مجهول تبيين نکنم، بلکه 

شنيد که ديد و میچيزهايی می معنا کنم)، رؤيای معلومرا با 
 را هاآنکرد. ياران بازگو می پس از بازآمدن، برای ياران

سپردند و بيست سال پس می نوشتند و يا به حافظهمی شنيدند،می
آوردند و نام مصحف بر آن  از وفاتش، آنها را در دفتری گرد

، زبان عالم ناهشياری است (ص)نهادند. لذا زبان محصف محمد
ی مفقوده است و اين همان حلقه(اگرچه ظاهرا به زبان بيداری 

ی مغفوله در کار مفسران مصحف است)، و قهرا محتاج و نکته
 است. خوابگزاری

 یتجربهبودن قرآن و رؤيايی بودن » سمعی ـ بصری«ی نظريه
نهد که قرآن پيش می ی زباندر بارهای را رسول، پيش فرض تازه

که  قبض و بسط تئوريک شريعتبرای فهم قرآن فريضه است. 
رشته تفسيرهايی که از اسالم  گفت اسالم چيزی نيست جز يکمی

ی ما زمانه های ما و معلومات و مقبوالتو پيش فرض شده است،
کنند، اينک در پرتو تفسير متن دخالت و وساطت میدر فهم و 

مصداق  ، عالوه بر پديدارشناسی وحی،»رؤيای رسوالنه«تئوری 
 يابد.های زبانی میای از پيش فرضتازه

های قرآنی اش به داده»پوشش دادن« قدرت تبيينی اين نظريه و
تر تر و موفقيات رقيب، محتملفرضچندان است که آن را از 

هاست که عين دليل بر صحت يا د. همين فراگيری دادهنمايمی
کنند، در اين يه است و ناقدانی که طلب دليل میتأييد فرض

های ديگر را برای پوشش دادن ها بنگرند و توفيق فرضيهداده
 :2آنها ارزيابی کنندبه 

توصيف آنچه به ماوراءطبيعت مرتبط است، از ذات و صفات  . 1
)، تا الهی گرفته تا عالم مورچگان (عالم ذر و روز الست

آمد مالئکه و شيطان و جن ی آدم، تا رفت و داستان خلقت و قصه
های سماوی، تا حوادث پس از مرگ، تا قيامت و مشاهده و شهاب

آن، تا وصف جهنم و بهشت و حشر اموات  نامعهود مناظر غريب و
ی اعمال بازکردن کارنامهو به صف شدن انبياء و اولياء و 
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ی مالئک ازوی عدل و صعود پنجاه هزار سالهبندگان، و نصب تر
های هشت و قرار گرفتن تخت خداوند بر شانهبه سوی عرش الهی، 

ب، و دميدن فرشته، و نشستن خدا بر تخت و نشستن تخت او بر آ
در شيپور و حشر وحوش، و آتش گرفتن درياها و کسوف خورشيد و 

ی مردم در محشر و سقط جنين انهستارگان، و تلوتلو خوردن مست
ی ن پوست گنهکاران و روييدن دوبارهزنان باردار، و بريان شد

های پر و باغ های شراب در ميان بهشتيان،ی جامآن، و مبادله
.. نگور، و خدمتگزاری پسرکان لطيف و .از انار و موز و ا

اند که گويا در عالم رؤيا بر چنان تصويری و بصری و سينمايی
صورت د. حتی اگر حقيقت آنها را بیتابنخيال می یردهپ

را در صورت بخشيدن به آن  (ص)ی خيال محمدبدانيم، مدخليت قوه
 توانيم انکار کنيم.ها نمیصورتبی

و  ی ماضی استعمدتا به صيغهدر اين موارد لحن قرآن، اوال، 
 (ص)دهد؛ ثانيا گويی کسی با محمدخبر از امری پايان يافته می

 کند که: يت میبيند و رواای را میگويد، بلکه او صحنهسخن نمی
ين به نور در شيپور دميده شده و همه بيهوش افتادند... و زم

و شهدا را ها را باز کردند و انبياء کارنامهخدا روشن شد و 
و کافران را به سوی جهنم راندند و در صحنه حاضر کردند... 

پارسايان را به بهشت درآوردند و مهمانداران به آنان درود 
گفتند و ... بانگی برخاست که الحمد رب العالمين (الزمر/ 

 3).75ـ  68
ی حشر مردگان که از معضالت فلسفه نبودنجسمانی بودن يا  . 2

يابد. حل معقولی می بودن وحی ی رؤيايیفرضيهاسالمی است، در 
داند ولی در الدين شيرازی، معاد را جسمانی میاز يک سو صدر

کند تا آن را به جسم رؤيايی و خيالی و معنای جسم تصرف می
و  نزديک کند و با مذاق فالسفه سازگار آورد؛» مناماتصور «

زنند که منکر حدثان و مفسران، بر او طعنه میاز سويی م
جسمانيت معاد، و لذا منکر يکی از ضروريات دين شده است. 

تحليل و توجيه عقلی و  ابن سينا هم که معاد جسمانی را قابل
گويد تعبدا سخن پيامبر را کند و میيابد، سکوت میفلسفی نمی

 پذيرد.می
دال بر جسمانيت معاد و حشر ابدان  بلی، ظاهر آيات قرآن،

است (و لذا مخالف قواعد فلسفی)، اما اگر به ياد آوريم که 
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زبان قرآن، زبان رؤياست و محتاج خوابگزاری، آن گاه به آن 
ظواهر همچون محدثان و فقيهان تمسک نخواهيم جست. مشکل 

خواهد زبان بيداری را حفظ کند، اين است که هم می صدرالدين
گويد که يش را. اما قرآن بيش از اين نمیقواعد فلسفی خو هم

خيزند؛ و ديدن ؤيا ديده است مردگان از خاک برمیپيامبر در ر
جسم و رؤيا لزوما به معنی بدن در بيداری نيست و بايد 

 تعبير شود. 
، »محمد: راوی رؤياهای رسوالنه«ی هفتم از مقاالت در مقاله

 خواهم آورد، بعون هللا.اين مسئله را به شرح 
اند، در اين ديدگاه همان آيات متشابه که محتاج تأويل . 3

ای از قدمای ج تعبيرند و جالب آن است که پارهرؤياهای محتا
آيات را  یاند و بقيهن، فقط آيات احکام را محکم شمردهمفسرا

ی قرآن را اند، يعنی تقريبا همهاز جنس متشابهات دانسته
). و به طور کلی هر جا نزد 7، آل عمران/ لميزانتفسير ا(

ی آنست که حاجت به نشانهافتد، ل میگذشتگان حاجت به تأوي
تعبير خواب، زبان دچار  تعبير داريم، با اين تفاوت که در

د و امور بر وجه آيصنعت و تکلف الزم نمی شود وپيچش نمی
 يابد.روشمند جريان می

ای (يا از معاصران بر اسطوره که بسياری داستان آدم . 4
ای تاريخی واقعهاند و آن را تمثيلی) بودنش اتفاق کرده

دانند، تو گويی در ماوراء تاريخ رخ داده است، آشکارا نمی
ی ، شجرهصبغه و ماهيتی رؤيايی دارد: فرشته و شيطانش

. و ی مالئک، سرپيچی شيطان، هبوط آدم و ..اش، سجدهممنوعه
شبه های آکنده از بصيرتهای اسطوره همين قصهاصال معنی 

ی کهف، و ی خضر و موسی در سوره. همچنين است قصهرؤياست
درست است که  ی آسمان و زمين.همچنين است خلقت شش روزه

کوشند تا شش روز را به شش دوره تفسير امروزه، مفسران می
ی هم کنند، اما چنانکه فخر رازی در تفسيرش آورده، مفسران

اند. اين سخن ن را واقعا شش روز نجومی دانستهاند که آبوده
مؤيد اين معناست که پيامبران (موسی ـ محمد) در رؤيا، خلقت 

 اند، نه شش دوره! در شش روز ديدهجهان و انسان را حقيقتا 
 ینظم پريشان قرآن که گاه در سوره و گاه حتی در آيه . 5

دهد که به وضع انسانی را نشان می نماياند،واحد خود را می
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از اينجا  نگرد و در اين نگريستن، گاهیمناظر مختلف می
مشاهد راه را  گويد و گاهی از آنجا! گويی هجوم معانی ومی

ها، به هنجار و ها و شنيدهو ديده بندند،بر گفتار منسجم می
ی مائده ی سوم سورهنشينند. آيهمی نابه هنجار در کالمش

ی اين ی برجستهی نازله بر پيامبر)، نمونهين سوره(آخر
پريشانی است: سخن از تحريم مردار و خون و گوشت خوک و 

شود تا به ی شده در پای بتان و ... آغاز میحيوانات قربان
رسد که امروز دينتان را کامل کردم و اسالم را برای اينجا می

رود که اگر نخستين می یشما پسنديدم، و دوباره به سراغ پاره
کسی در تنگنا قرار گرفت و از آن محرمات استفاده کرد، بر 

ای مختلف اين آيه هنيست. مفسران در ربط دادن پاره او باکی
ی ميانی و مربوط به کمال اند! شيعيان قطعهآشکارا درمانده

به  (ع)دين را برگرفته اند و آن را به روز غدير و نصب علی
د و بر ابهام و اعضال امر انفت تطبيق کردهوصايت و خال

که با اعتراف به  تفسير الميزاناند (نگاه کنيد به افزوده
داند). ی غدير میق به واقعهگسستگی در دل آيه، آن را متعل 

پريشانی آيات قرآن چندان است که بعضی را واداشته تا علمی 
ت هند و هم ها خبر داز سری نهان در گسستگی تازه بيافرينند و

 ها بگمارند.به کشف راز آنها و گفتن ناگفته
ان آوريم، حضور و وقوع در حالی که اگر پای رؤيا را به مي

آلود خواب و مناسب طبع مههايی بسيار طبيعی چنين گسست
طور است سبک قرآن در  نمايد و جای هيچ شگفتی ندارد! همينمی

مقطع است و به يار گزينشی و های تاريخی که بسروايت قصه
ای آنها را ماند که حافظههايی ثابت از فيلمی متحرک میعکس

 گزينش و نقل کرده است.
 ِلسانک  ِبهِ  تحِرک  الگويد: مهمی که در قرآن به محمد میآيه  . 6

(زبان خود را نگه دار و در خواندن قرآن شتاب  ِبهِ  ِلتعجل 
های با ديدن صحنه (ص)ه محمد) داللت روشن دارد ک16قيامت/ مکن، 

خواسته يجان میی خيال شتابزده و از فرط هرؤيايی در عرصه
است بالفاصله آنها را با مردم در ميان بگذارد. ناظری 

او را  درونی/ بيرونی (خدا يا جبرئيل به زبان تئولوژيک)
تا رؤيا به انجام رسد و ما  گويد بگذارکند و مینهی می

گاه آنها را بر را به تو بياموزيم و آنگزارش آن ی نحوه
 فاتِبع  قرأناه  فِإذا* قرآنه  و  جمعه  علينا ِإن مردم برخوان (
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). يعنی بگذار 19ـ  17 قيامت/ *بيانه  علينا ِإن  ثم * قرآنه 
. پاکنويس شود. آنها را نياراسته و ويرايش نشده قرائت مکن

 گوييم.آنها را به تو میسپس ما معنای 
اند که پيامبر از خوف ان عموما آن را بدين معنا گرفتهمفسر

پايان کرد و وحی به فراموشی، در خواندن قرآن شتاب می
 برد!نرسيده، آن را به پايان می

از  ی وحی، معنا و مقتضايی روشنترتجربه بودن »سمعی ـ بصری«
موالنا جالل الدين بر های اين ندارد و يادآور مهار زدن

 گويد:نات الهامی خويش است، وقتی که میهيجا
 های چو در شاهوارزين سخن

 اندکی گر آرمت معذور دار
 کز درونم صد حريف خوش نفس

 زنند يعنی که بس!دست بر لب می
های های بيداری، حقيقتتوان گفت بيشتر مجازبه جرأت می . 7

اسلوبش غالب و فائق است خوابند؛ و قرآن که تصوير کردن بر 
فی القرآن الکريم)، آکنده از چنان  الفنی(سيد قطب: التصوير

 وجعلناخوانيم که: جازاتی است. وقتی در قرآن میتمثيالت و م 
 يبِصرون  ال  فهم  فأغشيناهم  سدا خلِفِهم  وِمن  سدا أيِديِهم  بينِ  ِمن

ای بر دی پيش و پس آنان نهاديم و پرده، يعنی: س)9(يس/ 
در خواب  اين سد را پيامبر». تا نبينند افکنديم ديدگانشان

ی سد در زبان بيداری، حقيقت سد در ديده است. يعنی استعاره
واران که چون جن زدگان عالم رؤياست. همچنين است حال رباخ

 يقوم  كما ِإال  يقومون  ال  الِربا يأكلون  الِذين اند (نامتعادل
در  ). اين بيان275بقره/ *  المسِ  ِمن  الشيطان  يتخبطه  الِذي

نمايد اما در رؤيای پيامبر، رباخواران بيداری استعاره می
اند و قس عليهذا. همچنانکه پيامبر شدهواقعا چنين ديده 

بيند و اضر میرا در قيامت ح اعمال عامالن (نه جزايشان)
اسرائيل ن بنیافتادن آهن از آسمان را، و بوزينه و خوک شد

ی فرشتگان را، های عديدهو بال ی مالئک بر آدم را،هرا، و سجد
و آتشی بودن جنيان و خاکی بودن آدميان را و ... پر پيداست 

هايش عوض زيست، استعارهدر محيط ديگری می (ص)که اگر محمد
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کرد هايش فرق میيعنی خواب گرفت؛فرهنگی ديگر میشد و رنگ می
 شد.اش دگرگون میو تصويرگری

آن، پرده از زبان رؤيايی آن ی قرو پراستعاره زبان پرتمثيل
آن را المثل، در باب تسبيح اشياء، معتزله فیدارد. برمی

شياء چنان بر پاکی خالق گواهی دانستند که اکنايه از اين می
اشاعره  گويند. اما موالنا وگويی تسبيح او را میدهند که می

گفتند همان تسبيح است بی کم و که اهل تأويل نبودند، می
 بيش. 

 فاش تسبيح جمادات آيدت
 ها نربايدتی تأويلوسوسه

يعنی پيامبر اکرم تسبيح اشياء را حقيقتا شنيده و درک کرده 
و  دهد.نمی ز در عالم استغراق و خيال رخاست، و اين البته ج

دانيم چگونه بوده است و بايد تعبيرش کنيم. ما البته نمی
بينيم که نباشد؟ میاگر اينجا چنين است، چرا جاهای ديگر 

ی صور خيالين جامهصورت نيست که در خواب بی فقط ماوراءطبيعتِ 
اند که نخست صورت رؤيايی پوشد، بل بسی از امور و حوادثمی

به صورت مجاز ظاهر  و کنندتنزل میدر کالم، دارند و سپس 
 و تنزيل قرآن هم مگر معنايی غير از اين دارد؟ 4شوند.می

 خواندند که:اگر روزی اين آيه را می
(خدا لباس » 112نحل/ * والخوفِ  الجوعِ  ِلباس  ا  فأذاقها«... 
لباس  پرسيدند مگری و ترس را به آنان چشاند)؛ و میگرسنگ

يند، ی آن را بگشاخواستند گرهچشيدنی است؟ و به تکلف می
ای خواب مستعد همين بينند که فضاکنون مستقيم و بی تکلف می

  های ناهمرنگ است.ها و وصله زدنجابه جا کردن
های قرآنی را اگر اصيل و خالق بدانيم، نه مرده و استعاره

که ديگر استعاره  اندو تقليدی (که چنان جذب زبان شده خفته
 (ص)محمدتوانيم پرده از جهان شوند)، آن گاه میديده نمی

ست و چه چيز شنيده اديده و میبرداريم که عالم را چگونه می
توان در اينجا از سمع و نشانده است. میرا به جای چه چيز می

بصر هم فراتر رفت و به شم و لمس و ذوق هم رسيد. يعنی 
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رود و جان ی بيجان سينما هم فراتر میدهرؤيای نبوی، از پر
 کند.شود و اوصاف حيات در آن تجلی میگيرد و زنده میمی

ی ندايت پرده«گويد که: وقتی سنت آگوستين با خدا می
م را شکافت... عطر ناشنوايی گوشم را دريد، جاللت کوری چشم

ای و ام... لمسم کردهکنم... تو را من چشيدهتو را تنفس می
بصر و عطر و ذوق و  ، از سمع و5»سوزمدر طلب صلح و سالمت می

توان گمان دارد. آيا نمیهای روحانی پرده بر میلمس در تجربه
 تر بوده است؟تر و محرمصد گام از او پيش (ص)زد که محمد
نوعی  ها خودن جا اضافه کنم که تفسير استعارهخوبست همي

اب احکام فقهی که در ب» فرهنگیی ترجمه«خوابگزاری است و به 
 ذاتی و« اخالق خدايان،(ام، بسيار نزديک است در جای ديگر آورده

ی سد در پيش و پس، گوييم استعارهوقتی می). 1378، »عرضی در اديان
معنايش به بن بست گرفتار آمدن است، کاری است که نامش 

اب خوابگزاری است و در حقيقت گفته ايم اگر سدی را در خو
ای. و ن است که به بن بستی گرفتار آمدهديدی، تعبيرش اي

که در  گوييم گيج و نااستوار راه رفتن رباخوارانوقتی می
کست در زندگی است، در تدبيری و شقرآن آمده است، معنايش بی

ايم که ديدن نااستواری و جن زدگی در خواب، در حقيقت گفته
تعادلی در بيداری بیثباتی و تعبيرش بیمقام خوابگزاری، 

بسطی شگرف خواهد است. اگر چنين نگاه کنيم خوابگزاری قرآنی 
ی م اين متن مقدس، و اين خوابنامهای در فهيافت و باب تازه

اند و قرآن از ی متون الهی چنيننبوی گشوده خواهد شد. همه
 تر. تر و رؤيايیهمه الهامی

... در باب خداوند صفات مستعاری چون رحيم و سميع و بصير و 
که جای خود دارند و معناشان اينست که پيامبر خداوند را در 
رؤياهای خود چنين ديده است، يا خدا بر او چنان تجلی کرده 

بيداری گرفتن و از آن رحم  رؤيا را به معنی رحيمِ  رحيمِ  6است.
ارواست و شبهه ی شر را ، قطعا نفهميدنمتعارف انسانی را 

ت و اضالل الهی که قطعا کند. همين طور است هدايتقويت می
م و مستقيمی اند که تا خوابگزاری نشوند، معنی سلياستعاری

 تر خواهند کرد. ی جبر را فربهنخواهند يافت و شبهه
ض قوانين طبيعت و زمان پريشی و قبض و بسط زمان و نق . 8

» سوالنهرؤيای ر«ی گانههايش را در مقاالت پنجعليت که نمونه



11  

دات رؤيايی بودن از مقتضيات رؤيا و از مؤي  ،ام همآورده
 وحی نبوی است.ی تجربه

اش با وحی قرآنی، سفر معراج و همنوايیی تجربه . 9
است. سفر معراج که به  انگاری وحی ترين ديدگاه رؤيابرجسته

، يک سفر عقلی بود، همعراجي ی سينا در رسالهتعبير ابن
ز عايشه آمده است که رؤيا دارد؛ خصوصا که ا مشابهت تام با
خود را ترک نکرد و بر جای خويش بود تا از ی پيامبر خانه

 استغراق باز آمد.
معراج است  یتجربه، محتوای و مأثورات برتر از اين مدعيات

نانکه چ اند.ويری و رؤيايی و محتاج خوابگزاریکه همه تص
به قدم با پيامبر پيش  ئيل قدمگويند جبراحکايات معراج می

المثل کرد که فیتفسير میرفت و مناظر و حوادث را برای او می
افتد، حرام خواری است که مال مردم را فالن کس که بر زمين می

ی ی نجم که قصهاست و امثال آن. قرآن هم در سورهخورده 
 ماکند که: پيامبر اشاره می »رؤيت«گويد به معراج را باز می

(محمد آنچه را به چشم ديد به دل انکار  ◌ٰ رأى ما الفؤاد  ب كذ 
 نکرد).

ای از د در همين سفر معراج بود که پارهگوينمفسران می
گانه به پيامبر ت صورت گرفت و مثال نمازهای پنجاريعتش

آموخته شد. بهشت و دوزخ و مراتب عرش و طبقات آسمان و 
و عقول قادسه و قاهره و صور  هاصناف مالئک و ارواح مجرد

جبروتيه، همه در اين سفر بر پيامبر چهره نمودند و خود را 
صورتی سفر علوی او به مقام بیبه او عرضه کردند و البته 

س فرشتگان هم صرف و استغراق محض ختم شد که در آنجا نف 
 نمود:مزاحم می

 تا کجا؟ آنجا که جا را راه نيست
 ست جز سنابرق مه هللا ني

 دور اوهام و تصويراتاز همه 
 )2150/6مثنوی، (نور نور نور نور نور نور 

اند (رجوع هيات قرآن که البته عرضيات آنفق ماندمی . 10
ی توانستند به گونهو می) »ذاتی و عرضی در اديان«کنيد به 
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چندانی ندارند و  ديگری باشند و به همين دليل اصالت
اهميت ورود اين مطالب در قرآن، اند. ی نبوتهای نازلهنصيبه

دهد از قضا اين است که نشان می به گمان نگارنده به اين
 علی رغماند (و مقام جبروت نرسيده» ملکوت اعلی«ها از وحی

 بندو تخته ،و در خور مقام رؤيا و خيال ؛)غلو غاليان
و  است د و زبانشان به زبان بيداری نزديکانجغرافيا و تاريخ

ل قيامت و ماجرای خلقت که بر خالف اوصاف باری و احوا
ترين ذاتيات آنند و از اصل ترين ارکان دين و ذاتیبنيانی

 شوند.مصور و مخيل می ،اند و در نشأت خيالصورتبی
ی نم (چون سورهخوبست به دعاهای پيامبر در قرآن اشاره ک .11

. اين بخش از حمد)، که متن را آشکارا دو صدايی کرده است
خيزد و در اينجا اوست بی هيچ تکلف از زبان رسول برمی قرآن

 گويد.که سخن می
و از  ،صنعت التفات يعنی در گفتار از خطاب به غياب .12

يبان يک زينت است؛ اما در غياب به خطاب رفتن، نزد اد
ی وحی رؤيايی يک حجت است بر استواری آن. و چنانکه فرضيه

اگر آگاهانه به کار روند،  اين صنايع ،آوردمپيش از اين 
اند! اينکه در قرآن اند، اما در عالم ناهشياری حقايقصنايع

گاه دوم شخص به جای اول  گاه اول شخص به جای دوم شخص، و
نشيند، اتفاقی است که واقعا در ضمير و در خيال شخص می

و تزيين افتد، نه اينکه صنعتگرانه و برای تحسين می (ص)محمد
کالم بدان توسل جويد. در هم تنيده شدن متکلم و مخاطب و 

در اين موارد به نيکی  ناظر و نشستن يکی به جای ديگری
ئر بسيار در نظا هشود. از باب مثال، به اين آيه کمشاهده می

 :قرآن دارد، توجه کنيم
 أقلت  ِإذا ◌ٰ حتى ۖ◌  رحمِتهِ  يدي  بين  بشرا الِرياح  يرِسل  الِذي وهو 

 ِبهِ  فأخرجنا الماء  ِبهِ  فأنزلنا ميِتٍ  ِلبلدٍ  سقناه  ِثقاال  سحابا
 اوست( تذكرون  لعلكم  ◌ٰ الموتى نخِرج  ِلك ◌ٰ كذ  ◌ۚ  الثمراتِ  كلِ  ِمن
کند تا ابرهای سنگين را ه بادهای مبشر رحمت را روانه میک

... فرستيمهای مرده میآنها را به سرزمين مابردوش کشند و 
 .)57االعراف/ 

فرستد گويد که خدا بادها را میگويی ابتدا کسی (پيامبر) می
گويد ما گيرد و میس خدا خود زمام سخن را به دست میو سپ
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نه در  ،رانيم! اين جابه جايی حاضر و غايبابرها را می
و گاه پيامبر افتد اتفاق می )رؤيا(واقعيت عبارت که در متن 

گويد و گاه خدا از زبان پيامبر. چند از زبان خدا سخن می
توان تحقيق و تصديق ها میصدايی بودن قرآن را در اين نمونه

علوم های قرآن هم اين گونه مانزلناها و  قلکرد. تکليف 
 شود.می

******** 
ی و همه آنچه بر پيامبر رفت، یبياورم که همهبايد به تأکيد 

برآمده از قوت نفس و تيزی چشم باطن  آنچه بر جان او نشست،
ير او بود توانايی عقلی بی نظ ی کشاف وتجربه و تخيل خالق و

دادند ی ربانی بودند و به او رخصت میکه همه از مواهب خاصه
 دوردست را ببيند وهای افق تا در خور ظرفيت بشری خويش،

اخگرهايی از عالم غيب به عالم شهادت آورد و آتش در خرمن 
ی وحی حوريت و مدخليت پيامبر در پديدهتعادل تاريخ زند. م
ی دين حول محور ناپذير است و همه انکاراجتناب ناپذير و 

 (ص)اگر محمداو می گردد و او حول محور خدا.  یو تجربه شخصيت
م محمدی هم رنگ و عطر ديگری ، اسالی داشتهای ديگرتجربه

 اسالم موسویاند: ی اديان، به تصريح قرآن، اسالمگرفت. همهمی
، سالم است اسالم محمدی، و دين مسلمانان اسالم عيسویداريم و 

 هللا عليهم اجمعين.
کند بدون میبا خدا، کالم و رؤيای او را الهی  (ص)قرب محمد
  :کهای از محمدی بودن آن بکاهد، و لذا درست است اينکه ذره

 گرچه قرآن از لب پيغمبر است
 هر که گويد حق نگفت، او کافر است

 و در عين حال درست است که:
 دم که مرد نايی اندر نای کرد

 در خور نای است نه در خورد مرد
ی شود و خدا به قامت و قوارهاز خدا پر می (ص)يعنی محمد

آيد و لذا سخن محمد در خور علم محمد است، نه درمی (ص)محمد
در خور علم خدا. چون نوری بی رنگ که از حبابی رنگين بتابد 
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ی نقصان است و هيچ محدوديت زايندهو رنگ حباب را بگيرد. 
تواند کامل باشد. نقصان مؤثر در اثر و نقصان محدودی نمی

 تأليف انسانیشود، و لذا قرآن که یمؤلف در تأليف جاری م
ست، به هيچ روی و از هيچ ناقص و محدود ا بديع و رفيع، اما

 :تواند کامل باشد. محمد خود واقف و معترف بود کهنظر نمی
ک (خدايا تو را چنانکه بايد نشناخته تِ ف عرِ م  ق ح  فناک ر ما ع 

ايم) و اگر شناختش از خدا، که قرب عاشقانه با وی داشت، 
پس ورود  ؟بود نستتوار چيزها چه میاست، از ديگچنين 
رب ( های علمی و فلسفی در قرآن جای هيچ شگفتی ندارد.نقصان

و  ؛ها دارد که نگفته استو خدا هنوز حرف .)زدنی علما 
و الهام توان گفت با آمدن قرآن و آخرين پيامبر، وحی نمی

بلی  ؛ای برای خدا نمانده استپايان پذيرفت و حرف تازه
 ی ممکن است: ی نبوو لذا بسط تجربهمانده است 

 تنفد  أن  قبل  البحر  لنِفد  رِبي ِلكِلماتِ  ِمدادا  البحر  كان  لو  قل 
 ِمثلكم  بشر  أنا ِإنما قل *  مددا  ِبِمثِلهِ  جِئنا ولو  رِبي كِلمات 
 رِبهِ  ِلقاء  يرجوا كان  فمن  واحِد  ِإله  ِإلهكم  أنما ِإلي  يوحى

  )110ـ 109 (کهف/  أحدا  رِبهِ  ِبِعبادةِ  يشِرك  وال  صاِلحا  عمال  فليعمل 
 و نتيجه آنکه:

ی مخلوق ذهن و محصول تجربه مستعار، قرآن يا کالمی است
 ی اول)يهفرض( (ص)محمد
 يا

 (ص)محمد یصورتگر باو  ،است جاندار و مخلوق خيال خالقرؤيايی 
 ی دوم)هفرضي(

لی را هم در بطن خود دارد)، دو او  ،(که دومی فرضيهاين دو 
قبض و «ی و لذا در پروژه ،ند برای فهم متن قرآناپيش فرض

تعارضی نيست ميانشان گنجند و نه تنها ستی میبه در» بسط
و  ناقدان) بل کمال هماهنگیای از رخالف پندار پاره(ب

  )1395، ارديبهشت زيتون(آقای اشکوری،  همبستگی است.
 سخنی با جناب بازرگان

های دوست مشفق جناب پاسخ پرسشنوبت آن رسيده است که  حال
  را به شرح بياورم. آقای عبدالعلی بازرگان
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ربطی «که » زبان رؤيا، زبان رمز و تأويل است«گويند می يکم:
بالغ بين و «ندارد! قرآن » ابالغ رسالت آشکار توحيدیبه 

است و اين زبان کجا و » انذار مبين و به لسان عربی مبين
 زبان رمز و رؤيا کجا؟

های ساده ؤيا محتاج خوابگزاری است. و خواببلی، زبان ر
آن های پيچيده. اما سؤال من اينست که اين قرداريم و خواب

 هايی بسيار آشکار داشته باشد، پسپياممبين، که الجرم بايد 
 :چرا
 اين همه محتاج تأويل و تفسير شده است؟ ـ  

اری از مراد و معنای بردچهارده قرن است مفسران در پردهـ 
و اين همه اختالف بر سر معانی آن پيدا شده  ؟کوشندآن می
 است؟

 تتلوا  ما واتبعوا  «ی در تفسير آيه تفسير الميزانـ صاحب 
نويسد: اين آيه می »102البقره/ ... سليمان  ملكِ  على الشياِطين 

ی: دارد؟ همچنين است آيهک ميليون و دويست هزار معنا برمیي
 قبِلهِ  ِمن  و  ِمنه  شاِهد  يتلوه  و  رِبهِ  ِمن  بيِنةٍ  علي کان  فمن  أ  «

  ».17هود/  ...رحمة  و  ِإماما  موسي ِکتاب 
ـ متشابهات که تأويلشان بر کس آشکار نيست، چه جايی در 

 دارند؟» مبين«قرآن 
ـ از معتزله و اشاعره يکی اختياری شده و ديگری جبری و هر 

  ؟»مبين«دو به استناد به قرآن 
ـ آيات متشابه مگر عالمت دارند؟ و مگر نوع و تعدادشان 

 ؟که به راحتی از بقيه آيات جدا شوند معلوم است
ی را که اچندان است که حتی خود آيه اختالف بر سر آن آيات

گويد، به متشابهات نزديک کرده سخن از آن تقسيم بندی می
دانند قرآن را متشابه می است. هستند مفسرانی که بيشتر آيات

 ه اختصاص به قرآن ندارد ومحکم و متشاب نيک بنگريم،و اگر 
و سرش اينست که زبان بالذات چنين  ،ی متون هستدر همه

عمدا بعضی آيات را متشابه و  اقتضايی دارد، نه اينکه خدا
و لذا همه به طور يکسان بايد  است. آوردهبعضی را محکم 

 مورد تعبير قرار گيرند.
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ی زبان و درعجبم که در دوران اوج فلسفه مشفق مکرماز دوست 
 )زبان( امری بودن» مبين«(تئوری تفسير)، از انش هرمنوتيک د

گويد که امروزه اولين وصفش نزد دانايان فن اينست که سخن می
ايشان بايد گفت سخن  قياس با اف است! الجرم بهذاتا ناشف 

اند و جهد است که مفسران دماغ بيهوده پختهسال  1400
هياهوی گزاف اند و اند و آب به غربال پيمودهتوفيق کردهبی

شراب اند و ی شفاف حقيقت کشيدهاند و پرده بر چهرهدرانداخته
بودن قرآن را » مبين«از اند و رصافی قرآن را دردآلود کرده

 اند!درنيافته
که ابن عباس را به محاجه با خوارج فرستاد، به  (ع)امام علی

با  نهاو توصيه کرد که با آنان به گفتار پيامبر احتجاج کن 
ت، يعنی احتماالت بسيار اس» حمال ذو وجوه«قرآن! چون قرآن 

گويی و آنها هم تو می«رود. تقول و يقولون: در آن می
الينطق بلسان و  و گفت قرآن:». رسيدگويند و به جايی نمیمی
گويد و مترجم الزم قرآن خود سخن نمی«له من ترجمان: البد 

خود » مبين«اينست که ی مستفاد ازين مقدمات نکته». دارد
 حافظ: به قولچندان مبين نيست و بايد تبيين شود! 

 امام زان طره تا من بودهگفتم گره نگشوده
 ام تا با تو طراری کندگفتا منش فرموده

خفته به خون،  هزاران شهيد که: ايشان اينست دومی نکته دوم.
سراغ چه بانگ بيداری از آن انذار شنيدند که اينک بايد «

 »خوابگردان (؟) بگرديم؟
افزون شهيدان خفته به خون،  به عالوههمانست که آمد.  پاسخ

را هم در اختيار داشتند که به  قرآن، کلمات پيامبر بر
 برد.از قرآن سبق می فهم ام علی، در سهولتتصريح ام

طلبد تا ند: قرآن منکران را به مبارزه میافرموده سوم.
بايد ديد جايگاه اين «کتاب بياورند. ای مشابه اين سوره

 شود؟چگونه تبيين می» رؤيای رسوالنه« آيات در تئوری
، از پاسخ ساده و آماده است: منکران از هر کجا و هر کس

توانند بروند کمک بگيرند و کتابی که می خفتگان و بيداران
با شان بودنبودن يا ن وفقداوری در م چون قرآن تأليف کنند.
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تواند برود رست شبيه آنکه بگوييم اگر کسی میست، داهل فن ا
  و اشعاری چون اشعار حافظ بسرايد و بياورد!

های نزول و بار از واژه 300قرآن نزديک «ند: افرموده چهارم.
تنزيل استفاده کرده و اين بدين معناست که خداوند حقايقی 

 ».را به طور خالص برای هدايت بشر نازل کرده است
است. اين نزول » صورت«صورت در عين نزول بیخيال و رؤيا هم 

نزولی  بلکه ،نيستمکانی و زمانی نيست، از باال به پايين 
خالص بودن وحی بدين معنا که حتی  . امااست مجازی و مستعار

زبان عربی که  بی هم نياميخته باشد، ناممکن است؛با زبان عر
 گذارد. به عالوهعنا مینا دارد و هزاران قيد بر مهزار تنگ

اره آفرين عين فعل خداوند فو  هم فوران و جوشش ذهن پيامبر
 است.

 ای هستبلی در طبع هر داننده
 ای هستا گردنده گردانندهکه ب
پيامبر بارها در جواب کسانی که تغيير «اند: فرموده پنجم.

کردند، به صراحت پاسخ داده میمطالبه  را يا جابه جايی آيات
 ».من از جانب خويش توان هيچ تغييری ندارماست: 

تغيير  درست است پيامبر آگاهانه اختيار و توان و جرأت و حق 
ی ناهشياری و ق به مرحلهآيات را نداشت. نزول آيات متعل 

صورت  هم که وی بود. در عين حال نسخ آيات ظاهریغيبت حواس 
 نه در بيداری. ،در رؤيا بود، گرفتمی

به پيامبر گفته شده: ما اين کتاب را به «اند: فرموده ششم.
 ».حق (نه خواب و خيال) به خاطر مردم بر تو نازل کرديم

ی کريمه ی ايشان بر آيهکه افزوده» خواب و خيال«ی دو واژه
تواند حق باشد؟ شگفتی و گله دارد! مگر رؤيا نمی است، جای

(البد آشفته و  ثانيا اين همه تخفيف خواب و آن را با خيال
پريشان) قرين کردن، چرا؟ مگر از امام علی نرسيده که 

 فردوسی نگفت: ؟ مگر»رؤيای انبياء وحی است«
 ر خواب را بيهده نشمریتو م

 يکی بهره دانی ز پيغمبری
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جزء نبوت است؟ مگر  46مگر پيامبر نگفت که خواب يک جزء از 
تلف فلسفه شيخ اشراق و ديگران اين همه در باب رؤياهای مخ

های صادقه و صالحه و اند. مگر خوابدانی نکردهورزی و قلم گر
ملکی نداريم؟ چرا بايد با عالم خواب اين همه بيگانه باشيم 

آن را با اوهام ماليخوليايی و آشفته يکی  بی اختيارکه 
ان و حکميان از ای مفسرگيريم؟ مگر معراج پيامبر را پارهب

مگر رؤيای يوسف و ابراهيم، خواب اند؟ جنس رؤيا ندانسته
 باطل و پريشان بود و حق نبود؟

عددی در  کشفيات چند دهه اخير از نظر«ند: اآورده هفتم.
را آشکار کرده است آوری الفاظ و حروف قرآن... حقايق شگفت

 »!توان آن را با تئوری رؤياپنداری توضيح دادکه مطلقا نمی
ی آن در قرآن است. عديدهو مضارب  19عدد  الجرم منظورشان

(مدعيات رشاد خليفه که خود را نهايتا پيامبر ميثاق 
که بگذريم، بر من آشکار » کشفيات«خواند). از صحت و سقم آن 

 ننيست که چرا با تئوری رؤيا سازگار نيست! اگر آمدن آ
مان وحی است و چرا مضارب عددی محصول وحی است، رؤيا هم ه

باشد؟ رؤيا بيان مکانيزم وحی » معجزه«ی آن نتواند زاينده
 است و بس.

ی آيات استنادی مبتکر محترم تئوری عمده«اند: آورده هشتم.
مرتبط با موضوع قيامت است... زبان قرآن  ،رؤياپنداری قرآن

 ». در بيان اين امور... زبان تشبيه است
ی رؤياهای قرآنی ی مبسوط اين نوشتار، وسعت دايرهدر مقدمه

 بينم.نمی باز نمودم و حاجت به تکراررا 
ی تأويل را قرآن همواره در مورد رؤيا واژه« اند:آورده نهم.

به کار برده است که معنای وقوع خارجی يک خبر و نتيجه يا 
علت غايی دارد... آيا اصطالح تأويل متن يا خوابگزاری 

 »قرآن... بدعتی در دين نيست؟
ی قلم قواره گله کنم و آن را» بدعت در دين«بايد از تعبير 

که بگذريم، سخن ايشان به اين  از اين آن دوست مشفق ندانم!
ی هرمنوتيک نيامده، ماند که بگوييم چون در قرآن واژهمی

با  فرضيهنبايد آن را به کار بريم. هرچه هست صاحب آن 
ن تعبير برای آن را ای رسيده که بهتريداليلی به نتيجه
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داند. بلی، قرآن آن را برای فهم متن نياورده، خوابگزاری می
ولی مگر منع کرده است؟ گمان ندارم هيچ منع شرعی و عقلی و 
اخالقی برای آن يافت شود يا چنان شرم آور باشد که بدعتی 

 دينی تلقی گردد.
يل تأو«اند: قرآن به وضوح گفته است که . فرمودهدهم

 ».داندمتشابهات قرآنی را فقط خدا می
به دنبال يافتن  »رؤيای رسوالنه« ینظريهرست است ولی مگر د

 ست برایا راهی »رؤيای رسوالنه« یاست؟ نظريه شابهاتتتأويل م
پيش فرض  بافهم مکانيزم وحی،  فهم معانی آيات قرآن از طريق

خوابگزاری آن. و اين با  لزوم زبان قرآن و بودن رؤيايی
به هيچ رو مطابقت و مجانست ندارد. بگذريم » تأويل ممنوع«

ز مناقشات مستمر و ی تأويل مجاز و ممنوع انکه قصهاز اي
 ی مفسران بوده و هست.پايان نايافته
ی خود به اين آقای بازرگان، در جای جای نوشته ،استاد محترم

منتظر و  سال 1400ان بايد اند که آيا مؤمنمعنا اشاره کرده
از راه برسد و  ایماندند تا غريبهمی معطل، محروم و تشنه لب

  راه درست فهم قرآن را به آنان تعليم دهد؟
توضيح من اين است که اين قصه منحصر به قرآن نيست. امروزه 

ن بشری، فيلسوفان زبان اندک اندک پس از پنج هزار سال تمد 
وند شپرپيچ و خم زبان نزديک می هایراز به شخصيت افسونگر و

کنند. چه عجب اگر در باب زبان قرآن و آن را از نو کشف می
ی نوينی بر فهم آن باز شود. و دريچه دتاملی تازه برو به هم

مندتر خواهد کرد. اينکه هر اين تأمالت تازه فهم قرآن را روش
متشابه  جا متن را دشوار يافتيم به سليقه و مزاج خود آن را

ری که تا کنون عموم مفسران و کنايی و تمثيلی بشماريم (کا
به جای آن روش و زبانی يکدست  بندد واند)، رخت برمیکرده

 تزيينی و مصنوع و یند که در آن هيچ کنايه و استعارهنشيمی
استعاره و  قبال  ی آنچهتحميل شده بر زبان نيست. بل همه

شود و به به زبان رؤيا تحويل می اکنون شد،تمثيل خوانده می
 افتد. خوابگزاری حاجت می

گيرند، د بازرگان بر اين خادم بزرگان میی ديگر که استاهخرد
و خود  گردانیجنبانی و قلمی نمیرا دستی نمیچاين است که 
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ی اين عروس کنی و حجاب از چهرهچند آيه را خوابگزاری نمی
  گردانی؟را شاد نمیشتاقان گيری و دل منوظهور برنمی

ان ای از ناقدان و متعرضز شأن ايشان به دورست، اما پارها
گويند که گويی قرار است چنان از خوابگزاری متن سخن می

ای صورت گيرد و کبوتری ناگهان از ميان دستمالی به شعبده
 پرواز درآيد و موجب حيرت و بهجت تماشاچيان شود!

  :سخن من اينست که
د توانند بگوينمی فس تعآيا کافی نيست که اکنون بی تکلف و ـ 

ای های سادهعاد، رؤيايی است و دست کم برداشتی آيات مکه همه
 شده، مشکوک است؟ که تا کنون از آنها می

ر بودن آيا کافی نيست که تسبيح اشياء و تخت الهی و نوـ 
بدانند و برای درک و فهم آن به  (ص)ی محمدخدا را عين تجربه

 يمين و يسار نروند؟ 
اوصاف الهی را رؤيايی (مجازی) ی کافی نيست که اکنون همهـ 
 کنند؟ داشناسی خود را تنقيح و تهذيب میدانند و خمی
ای از زبان کنايی ـ استعاری کافی نيست که اکنون درک تازهـ 

و آن را عين  کنندپيدا می و صنايع ادبی و بالغی آن قرآن
 شمارند؟می (ص)درؤيايی محم  یتجربه

را منحصر  (ص)ی وحيانی محمدآيا کافی نيست که ديگر تجربهـ 
و لمس و شم را دانند و عنصر رؤيت و ذوق به سمع و کالم نمی
حس شنوايی  بهفقط  را وحیبايد چرا  کنند؟هم در آن داخل می

 دليلی داريم؟؟ محدود کرد
ک و شيطان و ... ل نيست که درکشان از جن و م آيا کافی ـ 

ست و آن را صوری رؤيايی در ديگر درکی عاميانه و تجسمی ني
 دانند؟ی محمدی میتجربه

ين را زدند که اصابت شهاب به شياطاگر روزی دست و پا میـ 
دانند که اين خوابی است که چگونه معنا کنند، اکنون می

ی را از ج هيچ شهاب سنگی هيچ ديوجهان خار پيامبر ديده و در
 پای در نياورده است؟
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جهل مرکب را  به حقيقت آن امور راه نيابيم، هم باری اگر
فتاب حقيقت از سحاب زداييم تا وقتی که آعجالتا از خود می

 را نورانی کند. و عقول آيد و نفوساحتجاب به در
» رسوالنهرؤيای «ی يهفرضخواستن خوابگزاری آيات از صاحب 

يلسوف علم خواستار علم شويم! مانند آنست که از يک ف
گويی طبيعت قوانينی دارد، توان به فيلسوف گفت اگر مینمی

چند قانون را خودت برای ما کشف کن! کشف قوانين کار عالمان 
است. سر و کار نگارنده با تئوری تفسير است، خود تفسير را 

 ظار داشت. از مفسران و خوابگزاران بايد انت
 ةجزرشاد فهدی و اخذ بحوعی و دعی الی و السالم علی من سمع ف

 ی ... جفنهاد 
 بر ما بسی کمان مالمت کشيده اند

 تا کار خود از ابروی جانان گشاده ايم
 ی ما گر ملول شد»گفته«پير مغان ز 

 گو باده صاف کن که به عذر ايستاده ايم
  1395خرداد ماه  سومش / عبدالکريم سرو
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