
   »رؤیاهاي رسوالنه«بر  هدوبار نقدي
 ایش��ان  ، پیرام��ون نظری��ھ»ب��ی ب��ی س��ی« رس��انھ ،دکت��ر عب��دالکریم س��روش در برنام��ھ تلویزی��ونی پرگ��ار آق��ای پی��رو گفتگ��و ب��ا 

زھی کرشمھ خ�وابی ک�ھ   « ای تحت عنوان نوشتھ، ...)ده نکتھ در نقد نظریھ( و نقد بعدی مکتوب این قلم ،»ھای رسوالنھیارؤ«
 »زیت�ون «در س�ایت   ص�احب نظ�ران و ای�ن قل�م     جن�اب یوس�فی اش�کوری، برخ�ی    مشتمل ب�ر پاس�خ اس�تاد ب�ھ      »بھ زبیداری است

  .گردید نقد و نظرنسبت بھ  ایشان مسئوالنھ از استقبال تمنتشر و موجب مسّر

در  .یاب�د  ص�افی و ص�یقل م�ی    ش�ود و  ت آن آشکار میاط ضعف و قّوھاست کھ نق ای در مصاف مخالفت بدیھی است ھر نظریھ 
تواند ح�اوی برکت�ی ب�رای     می ، برحسب آنکھ چگونھ با آن برخورد شود،مخالفت با اندیشھ رایج ،بھ باور بنده ،جھت مقابل نیز

 و پوی��ایی تقلی��د ب��ھ تح��رک خ��وت و راح��ِتاز ر ح��ق باش��د و روح جس��تجوگری و تحقی��ق رابر بالن��ده و ب��ارور ک��ردن باورھ��ای
  .در مواردی نقد مجدد نمایمپاسخ ایشان را ، مطلبکوشم برای تبیین بیشتر ، میعذر تصدیع مجددبا  .داردوا

  تعارض با آسان و قابل فھم بودن قرآن

فھ�م ق�رآن    وان�د   ق�رن ب�ھ راه خط�ا رفت�ھ     ١۴عا است کھ شارحان و مفسران قرآن در این بر این اّد »رؤیاھای رسوالنھ»  نظریھ
 .اس�ت  در تع�ارض  ای�ن کت�اب  آس�ان ب�ودن    مب�ین و تص�ریح ن�ازل کنن�ده کت�اب ب�ر       با آشکارا این امر .باشد می زارمحتاج خوابگ

ھ�ای   اخ�تالف نحل�ھ  ، محک�م و متش�ابھ   ،ویل و تفسیر معانی آیاتدر تأ اختالف مفسرین بھ این ایراد، بھصاحب نظریھ در پاسخ 
رس�الت آش�کار   « ،اما سخن ای�ن قل�م   .بھ جای خود درست است کھ ،اند استناد کرده امثالھماختیار ومعتزلھ و اشاعره در جبر و 

   .دیگر فھم رموز و غموض تفسیری و مسئلھ جبر و اختیار و صدھا مسئلھ فقھی و فلسفی آسانی پیامبر بود، نھ »توحیدی

، فھ�م و اجاب�ت کردن�د و    زاریھ�یچ خ�وابگ   بادیھ نشین، ب�ی  مّیونھم ُا ،و ندای دعوت آن رسول را قرآن »آیات تنذیر و تبشیر« 
 »ایم��ان آوردی��مو ش��نیدیم،  داد ن��دا م��ی ایم��ان را ک��ھ ب��ھ آن من��ادیم��ا ن��دای روردگ��ارا، پ«: ھ��م اولواااللب��اب دانش��مندی ک��ھ گفتن��د

ک��ھ ی و بعثت��ی برآم��د ، چن��ان بی��دار ب��ھ غای��ت عق��ب افت��اده و ای و چن��ین ش��د ک��ھ از بط��ن و م��تن جامع��ھ قبیل��ھ . )١٩٣عم��ران آل(
  .جاھلیت قرون وسطای غرب را تا حدود چھار قرن بھ نور علم و ایمان روشن ساخت

ی�ا  و محت�اج   آنجایی ک�ھ ک�ل ق�رآن را رؤ   ، اما از »ھای پیچیده ھای ساده داریم و خواب خواب«اند کھ  گرچھ ایشان تصریح کرده
 ب�ر آس�ان و قاب�ل فھ�م ب�ودن      نازل کننده ق�رآن بارھ�ا  حال آنکھ  .اند داده یمعلومنا  ھم آن را حوالھ بھ آیندهدانند، ف خوابگزاری می

از اندیش�ھ   مگ�ر دلت�ان  «ک�ھ  ھش�دار داده   مخ�اطبین را و) ٢٨زم�ر ( ک�رده  پیچیده بودن آن تصریحکتاب و عربی مبین و غیر این
افال تتفکرون، افال تعقلون، افال یتدبرون و توصیھ بھ سیر در زمین ب�رای مش�اھده   : دھھا بار تکرار ).٢۴محمد (» ؟قفل است 

ع�الم  سر و ک�ار دارد ت�ا     با واقعیات و مشاھده و تجربھ و کسب علم دھد قرآن عمدتًا آیات خدا در طبیعت، بھ وضوح نشان می
تجرب�ھ نش�ان داده اس�ت ک�ھ معض�الت ق�رآن ب��ھ        .ھمگ�ان اس�ت   وی�ل آن دور از دس�ترس  تعبی�ر و تأ  ارادی اس�ت و غی�ر  رؤی�ا ک�ھ  
  .گردد گشوده می کشفیات روزافزون و رشد علمی بشرتدریج با 

س�طوح   توان در توضیح خود قرآن ب�ر  پاسخ این تعارض ظاھری را میاما صادق است، البتھ در اختالف علماء ایشان سخن  
  :)١٨۵بقره ( ه استمدکھ در آیات مربوط بھ نزول قرآن در ماه رمضان آ ستُج اش گانھ سھ

  َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفیِھ اْلُقْرآُن ُھًدى ِللنَّاِس َوَبیَِّناٍت ِمَن اْلُھَدىٰ َواْلُفْرَقاِن

  :استاین آیھ، فھم قرآن را برحسب ذوق و ظرفیت ذھنی و تزکیھ نفس مردم در سھ سطح شمرده 

  )ُھًدى ِللنَّاِس( مردم، ھای توده ھدایتگر بودن برای -١

  )َبیَِّناٍت ِمَن اْلُھَدىٰ( تر ھای پیشرفتھ ھدایت -٢



  )اْلُفْرَقاِن ( پیداکردن یشناخت و شخصیت قرآن -٣ 

اشارات ب�رای خ�واص،   قرآن را عباراتی و اشاراتی و لطایفی و حقایقی است؛ اما عبارات برای عوام، «: کھ آمده است آنچنان
و ) آور زیب�ا و ش�گفت  ( ظ�اھرش انی�ق  « :ق�رآن فرم�ود  وصف امام علی نیز در . »لطایف برای اولیاء و حقایق برای انبیاء است

 .»گ�ردد  م�ی  نھ�ا ج�ز ب�ھ آن روش�     پ�ذیرد و ن�ھ ت�اریکی    رسد و نھ غ�رایبش پای�ان م�ی    باطنش عمیق است، نھ عجایبش بھ انتھا می
  ).١٨البالغھ خطبھ  نھج(

  جایگاه رسالت

اس�الم  رس�الت پی�امبران، ب�ھ وی�ژه رس�الت پی�امبر       . بود »یاھای رسوالنھؤر«در تئوری  »جایگاه رسالت«" ،سئوال دوم این قلم
ھ�ا   روردگ�ار را ب�ھ ام�ت   نام�ھ پ  اص�طالحاً  رسان است و پی�امبران  رسول در زبان عربی نامھ .از موضوعات کلیدی قرآن است

خ�دا رس�والن را ب�رای بش�ارت و ان�ذار فرس�تاد ت�ا        . ان�د »واس�طھ «و پی�امبران   ،»ھ�دف «م�ردم   ،در برنامھ رس�الت  .رساندند می
آم�ار   ارائھ این حقیقت از شدت وضوح نیازی بھ .)١۶۵نساء(نداشتھ باشند  یمردم پس از پیامبران حجتی علیھ خدا در گمراھ

و اص�ال مؤل�ف ق�رآن     اس�ت  زارم و نیازمن�د خ�وابگ  م�بھ  الھ�ی  از آنج�ایی ک�ھ پی�ام   ،»رؤیای رسوالنھ« آیات ندارد، اما در تئوری
   :است کھ »رؤیاھای رسوالنھ« نظریھ احباین سخن ص. عمال رسالت منتفی یا کمرنگ شده است ،باشد می خود پیامبر

اش در »انس�انیت «کافی است کھ ورق را برگردانیم و انسانی الھی را فاعل و خ�الق ای�ن اث�ر س�ترگ ببین�یم ک�ھ ب�ا ھم�ھ         «
ب�ا فاعلی�ت ت�ام    د و خیال او، َرِخای از افق دید او و درخور ظرفیت  بیند، تجربھ و می گوید است و ھرچھ می قرآن نشستھ

ھم�ھ  ... ج�ای ک�الم خ�دا خواھ�د نشس�ت      ب�ھ  )ص(و تمام اوست؛ آنگاه مسئلھ کالم الھی حل و منحل خواھد شد و کالم محم�د 
نشیند  ل و اطواری متغیر دارد، و گاھی بر طارم اعلی میھا مقتضای انسان بودن مؤلف آن دفتر فاخر است کھ احوا این

  .»بیند و گاه تا زیر پای خود نمی

، رس�التی  بمان�د ، اگ�رھم چی�زی از رس�الت ب�اقی     )ص(و جایگزینی ک�الم محم�د   »حل و منحل شدن کالم الھی«با در این تئوری، 
ر ک�ھ  متغّی�  »اح�وال و اط�واری  «"رس�التی ب�ر مبن�ای     !ر ک�رده اس�ت  خود تصّو »در ظرفیت ِخَرد و خیال«است کھ خود پیامبر 

دانس�تھ   توان باور کرد پیامبری کھ بھ امانت و صداقت شھره بوده، خود نم�ی  شود؟ چگونھ می معلوم نیست تکلیف مردم چھ می
 نک�ھ اح�دی از  ؟ و ش�گفت ای اس�ت  کالم مس�تقیم الھ�ی   رؤیاھای خود ازعالم باال، نھ الزامًاسخنانش مردم نگفتھ  دانستھ و بھ  یا می

، دادن��د و ج��ان و مالش��ان را در راه ح��ق م��ی زد و ض��ربان قلبش��ان ب��ا آن م��یکردن��د  ت��نفس م��یق��رآن در ھ��وای ی��ارانش نی��ز ک��ھ 
  :بھ قول مولوی !دنکردن بودن کتاب» کالم اهللا« کوچکترین تردیدی در اصالت

  )٢١٢٣ -۴دفتر(کھ گوید حق نگفت او کافر است است       ھرگرچھ قرآن از لب پیغمبر

  رسد در گوش من ھمچون صدا ھ آواز خــــدا         میـگفت پیغمـــبر ک

  ارد َسبـــــــــَقـخـــــــدا ن ا بھ آواِزـھاد حق         تـدر گوش شما بن ُمھر

  )٢٨٩٣ -٣دفتر( دمـپاالی آیدم        ھمچــــــو صاف از ُدرد می نک صریح آواز حق می

را در تجرب�ھ وح�ی، منفع�ل     )ص(در کار ببین�یم و محم�د   دست خداوند را در قرآن مستقیمًامادامی کھ « :بھ سخن صاحب تئوری
  .»اه حل نخواھد شدگمحض بشماریم و قرآن را محصول علم بیکران باری تعالی بدانیم، این معضالت ھیچ

چ��ھ اوج و  مس��تلزم، چ��ھ کس��ی پی��امبر را منفع��ل مح��ض ش��مرده اس��ت؟ کیس��ت ک��ھ ندان��د گیرن��ده و حام��ل وح��ی الھ��ی ش��دن   ام��ا 
ق�رآن را، ای�ن    »محص�ول عل�م بیک�ران الھ�ی ب�ودن     «اما گیرد؟  مینتا قابلیت و ظرفیتی نباشد فاعلیتی صورت و  استعروجی 

 َلِٰك�ِن اهللاُ  :نازل شده اس�ت  وا »علم«منبع گیرد کھ این آیات از  فرشتگانش را بھ شھادت میکند؛ آنگاه کھ  قلم از قول خدا نقل می
  ).١۶۶نساء (  َشِھیًداَوَكَفىٰ ِباِهللاَواْلَمَلاِئَكُة َیْشَھُدوَن َأْنَزَلُھ ِبِعْلِمِھ َما َأْنَزَل ِإَلْیَك َیْشَھُد ِب



ک�ھ ب�ھ ک�ّرات خ�دا     » پی�ام  آشکار ابالغ«، چگونھ همدیفھ مین زارمحتوای آنرا جز با خوابگوحی  سئوال اینجاست کھ اگر گیرنده
افزون ب�ر ق�رآن، کلم�ات پی�امبر را ھ�م در اختی�ار       «: صورت گرفتھ است؟ پاسخ صاحب نظریھ این است کھ بھ او فرمان داده،

  .»برد ق میبداشتند کھ بھ تصریح امام علی، در سھولت فھم از قرآن س

 مش�کل ب�ھ   نک�رده،  گ�ر او  زار؟ب�ھ خ�وابگ   اس�ت  نی�ازی  چ�ھ  د،صورت اگر پیامبر از رؤیای خود راز گشایی کرده باش�  این در 
، ام�ا درھ�یچ آی�ھ    تردی�دی نیس�ت  ت از پی�امبرمکرم و بھ�ره ب�ردن از کلم�ات گھرب�ارش      اطاع�ت وتبعّی�  در  .ت خود باقی اس�ت قّو

  .ارجاع داده است »انزل اهللا ما« بھ را مستقیمًا بھ شرح رسول نکرده و مسلمانان قرآن فھم آیات را متوقف و موکول

خودش�ان از طری�ق    دادند ت�ا  ارجاع می الھی بھ کتاب وابستھ کردن بھ خود،جای بھ  ، پیامبران مردم رااصال بھ تصریح قرآن 
 ح�داقل در ق�رون اولی�ھ پیش�رفت اس�الم،      ،چگونھ اعراب بادیھ نش�ین بھ راستی ). ٧٩عمران  آل(انی شوند و تدریس آن رّبتعلیم 

نیازمن��د  ھن��وز در ھ��زاره س��وما ول��ی م�� ،ل س��ازنددنی��ا را متح��ّو وند ونن��دای آن من��ادی ایم��ان را بش�� زارتوانس��تند ب��دون خ��وابگ
توان بھ ص�دق ت�أویلش ب�اور آورد؟ مگ�ر      یاھای رسول پیدا شود، از کجا میؤویل رأخوابگزاری ھم اگر برای ت ؟!یمزارخوابگ

  !آنکھ از رسول باالتر باشد

انواع خوابھ�ا و ای�ن   ی ابراھیم و یوسف، معراج پیامبر، ھااز سخنان شیخ اشراق و دیگران در باب رؤیا، رؤیانظریھ صاحب 
داش�تن  واقعی�ت  ش�واھد در    ان�د، ھم�ھ ای�ن    جزء نبّوت است، برای اثبات رؤیای رسوالنھ شاھد آورده ۴۶کھ خواب یک جزء از 

 البت�ھ  م اس�الم پی�امبر مک�رّ  . ش�ود، کم�ا آنک�ھ ت�ورات و انجی�ل ھ�م رؤی�ا نب�ود         درست است، ولی دلیل رؤی�ا ب�ودن ق�رآن نم�ی     رؤیا
حساب ق�رآن را از   ، اما)٢٧و فتح  ۶٠اسراء(بھ آن اشاره کرده  سربستھ ، و قرآن نیز در دو مورددید می صادقھ ھمرؤیاھای 

  .این رؤیاھا جدا کرده است

  قرآن و معجزات علمی

نظ�م ع�ددی    کشف اھل رقم و ریاضیات از و بھ ، قرآن مکشوف گردیدهمعضالت ھایی کھ با پیشرفت علم از  بھ شگفتی این قلم
رؤیا را نیز بیان نظریھ صاحب  .اشاره کرده بود ،کند بشری داشتن آن میبر منشاء غیراین کتاب، کھ داللت کلمات حروف و 

دانستن ق�رآن و خ�الق ق�رآن دانس�تن آن      »کالم محمد« فرضیھحال آنکھ از. ستا  شمرده ھا زاینده ھمان معجزهو مکانیزم وحی 
 را در ق�رآن  نظم�ی  چن�ان  حق�ایقی ک�ھ قرنھ�ا بع�د مکش�وف گش�تھ و وج�ود       ذک�ر  توان  نمی کھ بشری ھمانند دیگران بود، رسول،
وق�ایع   ذک�ر  نظ�رات علم�ی ق�رآن و   را بای�د  صورت چ کالم اهللا باشد، دراین خصوصیات اگر ھم کالم محمد واجد .داشتانتظار 

   ؟بدانیمنظریات رایج زمانھ خود  از پیامبر برگرفتھ و پذیر ی ابطالیاظھار نظرھا ،را خی آنتاری

ای�ن   ای از مش�کل  ، ھ�یچ گ�ره  »رؤی�ای رس�والنھ  «ب�ھ ع�الم    »ش�ھاب و ش�یاطین  «و  »ھف�ت آس�مان  «موض�وعاتی ھمچ�ون   ارجاع 
ام�ا مش�اھدات علم�ی چن�د دھ�ھ اخی�ر از فع�ل و انفع�االتی ک�ھ در طبق�ات ج�ّو زم�ین              .گش�اید  نم�ی  را در غیاب خ�وابگزار  تئوری

. در فقدان چنان دانش و ابزاری پوشیده بود، آشکار کرده است ،رینکلیھ مفساز درک و دید ، جریان دارد، بھ وضوح آنچھ را
ق��رآن پ��ژوه  نوش��تھ» ھف��ت آس��مان«و پ��یش از آن، کت��اب  »ھ��ارون یحی��ی« ی��ھترک اھ��ل تحقیق��ات مس��تند و ک��امال علم��ی دانش��مند

بھ زبان قاب�ل   در قرآن بھ وضوح این پدیده را کھ ،دکترکریم رستگار ،اعصاب و روان فیزیولوژیست و متخصصو  ھموطن
ھ�ای مختل�ف نش�ان     دی وی در دیواقع�ی آن را   تص�اویر  ب�ان علم�ی ام�روز نوش�تھ و    ب�ھ ز  ش�ده،  فھم معاصرین نزول شرح داده

  .اند داده

ھمچ�ون  ت�وان   نم�ی کھ مبتنی بر مشاھدات و تجربھ و آزم�ایش و آم�ار و ع�دد و رق�م اس�ت،       را علوم دقیقھنتایج و دستاوردھای 
معج��زات « درکت�اب  »اق نوف�ل عب�دالرزّ «دی�ده گرف��ت؛ از کش�ف دانش�مند مص�ری     ب�ھ راحت�ی نا   روای�ت ذوقی�ات ادب�ی و رؤی�ا و    

  :شادروان شریعتیگفتھ کھ بھ ) مرحوم مھندس بازرگاننوشتھ ( »سیر تحول قرآن«گرفتھ تا کتاب  »عددی در قرآن مجید

ه منظومھ شمسی و نیوتن درباره جاذبھ و مبالغھ، شبیھ کار گالیلھ دربار من کشف ایشان را درباره قرآن درست، بی... «
آنچھ دس�تگیرم  ... آنھا کلید وحی طبیعی را بھ دست آوردند و ایشان کلید وحی الھی را. دانم می... پاستور درباره بیماری



ایم�ان علم�ی، ھمچن�ان ک�ھ ب�ھ      . شد چنان خارق العاده بود کھ ناگھان احساس کردم کھ بھ قرآن یک ایمان علمی پیدا کردم
ای اس�ت در   ای�ن حادث�ھ  ... !مدی�د ! اس�ت  »وح�ی «یعن�ی دی�دم ک�ھ    . ظومھ شمسی یا ترکیب آب یا حرکت بادھا ایمان دارممن

کند، آن ھم اثبات خدا نھ با زبان عرف�ان   می کند، اثبات وجود خدا و غیب را این تنھا اثبات قرآن و وحی نمی. علم مذھب
ب�ھ   دکتر شریعتی گزیده از نامھ( » !ترینش ریاضی دقیق و آن ھم دقیق م، آن ھم علومو اخالق و فلسفھ و عقل، نھ، با عل

  ).این قلم

در کت�اب   »م�وریس بوک�ای  « صرفنظر از نویسندگان مسلمان، منصفان بسیاری از اھل کتاب، از جملھ ج�راح فرانس�وی دکت�ر   
شود کھ تنھا معارف علمی جدی�د   می ھای طبیعی یافت باره پدیده، از این کھ در قرآن سخنانی در»تورات، انجیل، قرآن و علم«

  :أکید کرده استتزده شده و  دھد، شگفت اجازه درک معنی آنھا را می

ھ�ای   ی سازگاری آن با داده بررسی وحی قرآنی را با جستجوی درجھ ،بینی تام من بدون ھیچگونھ پیشداوری و با واقع«
... پذیر باشد، ندارددر پایان برایم روشن شد کھ قرآن ھیچ مطلبی کھ از نظر علمی جدید انتقاد... دانش نوین، آغاز کردم

آموختن علم از آغاز جزء دس�تورات دین�ی   . آیند دانیم کھ برای اسالم دین و دانش مانند دو خواھر دوقلو بھ حساب می می
ی بزرگ تمدن اس�المی ب�ھ دنب�ال داش�ت و غ�رب       گی علمی معجزآسایی را در دورهبود، بھ کار گرفتن این دستور شکفت

  .»اش تغذیھ کرد»تجدید حیات علمی«از آن، پیش از 

  ھا معانی مجازی واژه

ب�ھ   »رؤی�ای رس�والنھ  «و امثالھم در قرآن آمده اس�ت ک�ھ در نظری�ھ     کلمات بسیاری ھمچون تسبیح، عرش، جن، شیطان، ملک
، ح�ال آنک�ھ   برای فھم آن باید منتظر ظھ�ور خ�وابگزاران ش�د    کھ شده استبرگردانده  آن ر رؤیاییُصَو و ھمان معنای ظاھری

اگ�ر تم�امی    م�وارد حقیق�ی آن فھ�م ک�رد؛ فرض�اً      ت�وان ب�ا ارج�اع ب�ھ     مج�ازی را، ب�ھ ش�یوه تفس�یر ق�رآن ب�ا ق�رآن، م�ی        کلم�ات  این 
 »موص�وفِ «ج�ای تص�ور    ت�وان ب�ھ   م�ی کن�د،   داللت بر نوعی پوش�یدگی م�ی  ...) مثل جنین و جنون و جنان و( مشتقات کلمھ جن

  .پوشیدگی و جامعیت کلمھ رفت »وصِف«معین، سراغ 

 ک�الم  ب�ودن  یو دلیل گرفتنش بر بش�ر  »ر مختلفَوپستی و بلندی بالغت قرآن در آیات و ُس« بارهدر  سخن صاحب تئوری اما
اگر قرآن فقط کتابی ادبی بود، . بھ ھیچ روی قانع کننده نیست ،ثیر پذیرفتن آن از تفاوت حاالت روحی جسمی پیامبرأو ت قرآن

ت�وان کت�ابی را از طبیع�ت و ش�ریعت، جن�گ وص�لح، دنی�ا و         اما چگونھ م�ی . توانست مالک داوری باشد شاید معیار بالغت می
با مالک بالغت مورد داوری ق�رار داد؟ ای�ن مقایس�ھ ب�ھ     تنھا گوید،  ف سخن میاحکام و اخالق و صدھا موضوع مختل ،آخرت

قایسھ کنیم و حکم بر با موی و ناخن م را مغز و قلب اعضاء و جوارح بدن را مورد مقایسھ قرار داده و فرضًاماند کھ  این می
نظ�وری  مجای خود و بھ طور کام�ل ب�رای   ای را بھ  خداوند ھر جزء و سوره و آیھ. اش بدھیم پستی و بلندی در حکمت سازنده

  معین نازل کرده است؟

  متشابھات قرآنی

ای از آن   اه بودن دست م�ا از دام�ان خ�وابگزار، گ�ره ھ�یچ گ�زاره      کوت با اند کھ ھمھ آیات معاد را رؤیایی دانستھصاحب تئوری 
ما را بھ فھم نس�بی و دنی�ایی آن وع�ده    قرآنی، زبان تشبیھ  »متشابھات« گردد، در عوض با ارجاع آن بھ طبقھ بندی گشوده نمی

  .ان پذیر نخواھد بودشان در قیامت امک ، ھرچند تأویل آن تا تحققکند می ری ایجادتشیب نزدیک و بیم و امیدیوعیدھا 

رنگ و بوی فرھنگ عربی و قبائلی و تاریخمن�دی آن، مث�ل توص�یف بھش�ت ب�ھ پس�ند اع�راب        « بھ گفتھ ایشان درست است کھ
و مف�اھیم   ھ�ا رسد، اما اگر قرآن در این عصرھم نازل ش�ده ب�ود، ھم�ان منظور    ، بھ منظر و مشام تالوت کننده قرآن می»حجاز

ھ�ای بع�د    ن سئوال ب�رای م�ردم ھ�زاره   ھما اینصورت نیزدر کرد و ین روزگار بیان میاھنگ مردم فر بھ فراخور را بھ پسند و
مط�رح   ای�ن س�ئوال   ھای قبل از قرآن نازل شده ھم برای یھودیان و مسیحیانی کھ کتابشان در صده بھ راستی آیا! شد مطرح می

  کنند؟  بھ محتوای کتاب، مستقل از ظرف زمانی آن نگاه می آنھا شود، یا می



چھ�ره بش�ری خداون�د در ق�رآن ک�ھ گ�اه غص�ب        « :ق�رآن ای�ن ف�راز اس�ت     »ب�ودن  کالم بش�ر «دلیل دیگر صاحب تئوری براثبات 
ق�ایق را ب�ھ   کی�د ش�ده ک�ھ خداون�د ای�ن ح     أاما در قرآن بارھ�ا ت . »ورزد ت میشود و شفّق ود مینگیرد، و گاه خش کند و انتقام می می

ک�ارت فت�اد، پ�س زب�ان      و ک�ھ ب�ا ک�ودک س�ر    چون : اند ھمچنانکھ گفتھ. و بر لسان پیامبر جاری کرده است »نازل« زبان بشری
غض�ب، انتق�ام، ع�ذاب، رض�ایت و ش�فقت و امث�الھم ب�رای فھ�م مخاطب�ان آنس�ت           : بدیھی است کاربرد کلمات. کودکی باید گشاد

چرا معانی مجازی این کلمات را نادی�ده بگی�ریم   . پذیرد نمی یثیرأھای خود ت از آفریده وگرنھ خدای آفریننده میلیاردھا کھکشان
وج�ود  آن و بھ ظاھر آن استناد کنیم؟ اصال آی�ا راه دیگ�ری ب�رای پی�ام فرس�تادن ب�ھ ی�ک موج�ود، ب�ھ غی�ر از امکان�ات دریاف�ت             

  دارد؟

مح�دود ب�ھ می�دان درک و دان�ش و دی�دمان       م�ا آدمی�ان   ت�ار گف آری ؛الف�ارق اس�ت   استناد بھ پراکندگی ظاھری قرآن نیز قیاسی مع
است، اما خدایی کھ خ�الق زم�ان و مک�ان و طبیع�ت و ش�ریعت و مطل�ع از گذش�تھ، ح�ال و آین�ده اس�ت، در نظ�امی ھماھن�گ و             

نظم�ی ظ�اھری    ب�ی  .ی فرازمانی فرامک�انی داش�تھ باش�یم   سازد و از ما نیز انتظار دارد نگاھ مرتبط، این مجموعھ را مطرح می
خ�وانیم، فق�ط درجزئ�ی از آن     م�ی ... تاریخ یا جغرافی�ا  فرضًا ایم اگر قرآن و تغییر ضمایر و زمان آیات برای ما کھ عادت کرده

ھم�ھ آن  نگ�ر باش�یم،    ر ق�رآن ج�امع  ویم و در ت�الوت و ت�دبّ  اما اگر از اسارت این ع�ادت آزاد ش�   .دی استعامتمرکز شویم، غیر
  .بینیم نگیزی با ھم درارتباط و پیوند میا گونھ شگفت ا بھھای ظاھری ر پراکندگی

  ناظری از بیرون بر ابالغ وحی

زب�ان   و مس�لط ب�ر   دھ�د گوین�ده ک�الم بی�رون از ذھ�ن      ک�ھ ب�ھ وض�وح نش�ان م�ی      س�وره قیام�ھ    ١۶با استناد بھ آیھ صاحب تئوری 
گوی�د بگ�ذار ت�ا     کن�د و م�ی   او را نھ�ی م�ی  ) ن تئولوژیکخدا یا جبرئیل بھ زبا( بیرونی /ناظری درونی...« :اند گفتھ ،پیامبر است

  َف�ِإَذا َقَرْأَن�اُه َف�اتَِّبْع ُقْرآَن�ھُ     ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُھ َوُقْرآَن�ھُ  ُتَحرِّْك ِبِھ ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِھ ال(.»رؤیا بھ انجام رسد، آنگاه آنھا را بر مردم بخوان
  .)ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنُھ

خواھ�د حت�ی زب�انش را ھ�م ب�رای بی�ان        کیست کھ از پیامبر می) اول شخص جمع( »ما«درونی  بیرونی یا این ناظرباید پرسید 
شود حرکت ندھد؟ کیست کھ نزول و بھ ھ�م پیوس�تن ح�روف و الف�اظ را خ�ود ب�ھ عھ�ده گرفت�ھ و ب�ھ پی�امبر            آنچھ بھ او وحی می

  اش ھم با ماست؟ ت کن، بیان بعدیدن ما تبعّیدھد ھرگاه ما خواندیم، تو از خوان فرمان می

گفتار پیامبر وجود داشتھ، پس قرآن کالم مس�تقیم   ھمھ حرف در مورد ھمین ناظر بیرونی یا درونی است، اگرچنین ناظری بر
دھ�د ک�ھ خ�دا در اب�الغ      سھ آیھ انتھایی سوره جن بھ وضوح نش�ان م�ی   .پذیر بشری است ثیرات ابطالأخدا و مصون از خطا و ت

  . اند را رسانده آن پیامبران قرار داده تا بداند دقیقًا) دریافت و انتقال(کالمش بھ بندگان، رصدی بر پس و پیش 

 »ب�ر ت�و وح�ی ک�ردیم    م�ا ای�ن چن�ین روح�ی از ام�ر خ�ویش را       «: نامی�ده و ب�ھ پی�امبر فرم�وده     »روح«خداوند وحی را از مقولھ 
از ام��ر رب��وبی اس��ت و ب��ھ ش��ما ج��ز  ) ای مقول��ھ(پرس��ند، بگ��و روح  از ت��و درب��اره روح م��ی«: ، ب��ار دیگ��ر فرم��وده)۵٢ اش��ور(

 ت وح�ی ایم کھ بتوانیم ماھّی فتھربھ راستی ما درچھ عمقی از اقیانوس علم قرار گ ).٨۵ اسراء( »مختصری علم داده نشده است
   ؟تعبیر نماییم »رسوالنھیاھای ؤر«بھ با اطمینان  را

را از فرض�یات   س�ت ک�ھ آن  ھ�ای قرآن�ی چن�دان ا    اش بھ داده»پوشش دادن« قدرت تبینی این نظریھ و«: صاحب نظریھبر باور 
داوری در . »....یی�د فرض�یھ اس�ت   أت ی�ا ت ھاست کھ عین دلیل ب�ر ص�حّ   ھمین فراگیری داده. نماید تر می تر و موفق رقیب محتمل

اص�ل و اس�اس   منین از ؤم�  س�یاری ش�اھد س�لب اعتم�اد ب    شمرده شدن این کتاب، با رؤیا کھکسانی داست، اما این باور البتھ با خ
   .در میزان توانایی و توفیق این تئوری درحل معضالت وحی دارند باشند، داوری دیگری می دین

      عبدالعلی بازرگان

  ٢٠١۶ژوئن  ۵ -١٣٩۵خرداد  ١۶


