
  »یاهاي رسوالنهرؤ« ۀده نکته در نقد نظری
دیگری در ارتباط با گفتگوی تلویزیونی  یا سخن ھ نظرقطاند اگر ن خواستھ »پرگار« تلویزیونی مسئولین برنامھاز آنجایی کھ 

تصریح بھ ، با کنم میاضافھ در اختیار کاربران گرامی قرار داده شود، نکات اجمالی زیر را  ،باشد با جناب دکتر سروش
رشان در تبیین حقیقت، اما ت و قصد خدمت و تالش و تدّبن و تجلیل از حسن نّیاقلبی و احترام عمیق بھ شخص ایش ھعالق

تر  مھاندیشد چنان برداشتھایی نادرست است م میھرچند ایشان عزیزند، اما حقیقت عزیزتر و پاسداری از آن برای کسی کھ 
  .باشد می

یا را جز با رؤیا بر پیامبر اسالم مکشوف گردیده است و رمز ؤدر عالم ر تمام قرآن ،»سوالنھیاھای ررؤ«تئوری مطابق 
یا را بھ جای رؤقرن گذشتھ بھ خطا رفتھ و اشارات  ١۴گردانی نتوان گشود و از این رو کلیھ شارحان و مفسران در  خواب

تعارضات عدیده و  ، این تئوری»درون دینی«از ُبعد حداقل نظر این قلم، بھ  .اند کرده و تفسیر با کالم بیداری فھم ،ویلأت
  :کند کھ ذیال بھ برخی از آنان اشاره می کند آشکاری با متن قرآن پیدا می

دیگران، ھمچنانکھ  ھچھ رسد ب نماید، میبرای خود شخص ھم مبھم و مشتبھ  زبان رویأ، زبان رمز و تأویل است کھ -١
 ھمین قدر، و نھ برای پدرش یعقوبآشکار بود او  نھ برای  ،»یای یوسفؤر«ستاره در  یازدهرموز ماه و خورشید و 

حدود سھ  البتھ گردد، کھ آشکار »الھی تمشّی« آن در آینده بھ) تحقق(تأویل  باشد کھ رؤیادریافتند کھ باید رمزی الھی در آن 
یاھا آگاھی یافت، اما صرفنظر از چنین استثناھایی، تعلیم او ربطی ویل رؤأت آری یوسف بھ تعلیم الھی بھ .تحقق یافت دھھ بعد

بھ پیامبر اسالم . یای ابراھیم در ذبح اسماعیل امری شخصی بودؤکھ ر  ھمچنان. اش نداشت بھ ابالغ رسالت آشکار توحیدی
) ٢۶فتح (بھ مسجدالحرام  ھمچون بازگشت یا القاء کرده بود؛در رؤھایی  آن در مواردی اندک، خداوند آگاھیبرحسب قرنیز 

  .کتاب و رسالت آشکار او بوده است مستقل از ھا نیزاستثناکھ این  ،)۶٠اسراء (یا شجره خبیثھ 

، »انذار مبین«و  »ابالغ مبین« موریت اوأنام گرفتھ است، م »قرآن مبین«یا  »کتاب مبین«عرضھ کرد،  اسالم آنچھ پیامبر 
بیش از ... بینات و تبیین و مستبین و: مشتقات کلمھ مبین مثل .بوده است) ُمِبیٍن َعَرِبيٍّ ِبِلَساٍن(آنھم بھ زبان ساده و آشکار 

یا، ان رؤنھ بھ زب ،ھای مردم خداوند آیاتش را برای توده .بھ کار رفتھ است ،درباره قرآن و آیات الھی و عمدتًا ،بار ٢۵٠
برای تذکر آسان شده ) بھ استثنای متشابھات(بار تاکید کرده است قرآن  ۶و بیان کرده و ترین شکل تفصیل داده  بلکھ بھ ساده

  .است

 ٢۵ھای مردم بود، قرآن در  آشکار آن بھ توده »ابالغ«مور أداشت و م »رسالت«پیامبر اسالم، ھمچون سایر پیامبران،  -٢
قرن است ھیچ مفسری  ١۴ ،»رسوالنھ یاھایرؤ«در تئوری . کید کرده استأالم تآیھ بھ چنین رسالتی از سوی آفریدگار ع

یایی را نگشوده ن رؤسروش نیز تاکنون ھیچ یک از نمادھای چنا جنابیا پی ببرد، ای از رموز آن رؤ ر گوشھتوفیق نیافتھ ب
ای کھ  ران شھید بھ خون خفتھباید دید جایگاه رسالت در این تئوری کجاست و ھزا. ستداده ا حوالھ و این مھم را بھ آیندگان

  یم؟دگردان بگر باید سراغ خواب اینکخونشان آبیاری و سبز کردند، چھ بانگ بیداری از آن انذار شنیدند کھ  را با آن پیام

ای مشابھ این کتاب  بھ ھمراه شریکان و پشتیبانشان بھ عرضھ سوره، قرآن بارھا منکران را »یتحّد«در آیات موسوم بھ  -٣
 )شریعت و ھدایت طبیعت و مل تاریخ گذشتھ، وضع حال، سرنوشت آینده، آیات خدا درشا ،مکانی زمانی، فرا در ابعاد فرا(

باید دید جایگاه این آیات در تئوری . اند اما جز رسوایی دستاوردی نداشتھ ،اند البتھ کسانی بھ میدان آمده .فراخوانده است
  کردند، یا سخنانی ھمسنگ آن؟ یاھای مشابھی باید نقل میؤگردد؟ آیا ر چگونھ تبیین می »یاھای رسوالنھؤر«

 »تنزیل«و  »نزول«تکرار شده،  در این کتاب بار ٣٠٠ بھ با مشتقاتش نزدیک ھای بسیار متعارف قرآن کھ از واژه -۴
ست، وا ھای حواس گیرنده و درک و فھم بشری حّد است، نزول قرآن بھ معنای پایین آوردن سطح پیام پروردگار جھان، در

ْیَلُة َما َأْدَراَك َوَما«کھ حقیقت آن بھ مصداق رمزگونھ، را قرآن بھ زبانی سربستھ و  »شب قدر« مکانیسم نزول این حقایق در  َل
و از اجماع از مفاد این دو سوره . خان بیان کرده استھای قدر و ُد ، در سورهبودھم پوشیده  شخص پیامبر برای ،»اْلَقْدِر



گذاری ظرف ذھنی حامل و  ثیرأت ن شد، مستقل ازمکتوب و مدّوفھمید خداوند حقایقی را کھ بھ تدریج  توان مسلمانان می
 ٢٧و جن  ١١۴، طھ ١۶قیامھ ( برای ھدایت بشریت نازل کرده استطور خالص   بھ) وحی و پیامبر واسطھ فرشتھ(گیرنده 

ر و جاری کرده است، نھ آن کھ تلقی و برداشت او میّس اصرار قرآن براین است کھ آن حقایق را خدا بر زبان پیامبر، )٢٨و 
 این امر را در حّد ،»یاھای رسوالنھؤر«یا  »تئوری روایت رسول«حال آنکھ ). ۵٨و دخان  ٩٧مریم(چنان بوده باشد 

ش کھ پیام را در قالب ظرف ذھنی خوی ،ھای محدود بشری دل، با تمام ویژگی ھای ذھنی یک انسان، ھرچند بیدار برداشت
   .آورد پایین می ،فھمیده است

ای  اش را، ھمچون از سفر برگشتھ احواالت خواب یا بیداری ،یا، خود شخص است کھ بھ اختیارؤدر تئوری روایت یا ر -۵
کردند، بھ صراحت پاسخ  پیامبر بارھا در جواب کسانی کھ مطالبھ تغییر یا جابجایی آیات میکند، اما  برای دیگران روایت می

شود پیروی  از آنچھ از سوی پروردگار بر من وحی می فقطمن از جانب خویش توان ھیچ تغییری ندارم، من «داده است کھ 
ز در اختیار نازل کننده بوده و از پیامبر فقط نی تالوت قرآن). آیھ دیگر ٨و  ٢٠٣و  ١٠۶، اعراف ١۶و  ١۵ یونس( »کنم می

  ).١٨قیامھ ( »ھر وقت ما خواندیم، خواندن ما را دنبال کن« :خواستھ شده

 ما این کتاب را بھ«: است، بھ او گفتھ شده بوده ای برای ابالغ و پیامبر واسطھ) ناس( »مردم«ھدف اصلی نزول قرآن،  -۶
تنزیل یافتھ از سوی ) حقایقی(این کتاب «: و این کھ) ۴١زمر(بر تو نازل کردیم  »مردم«خاطر  بھ ، )نھ خواب و خیال(حق 
 از )نھ رمزگونھ و نمادین( بر قلب تو است تا بھ زبانی آشکار و روان) فرشتھ وحی(االمین  العالمین، بھ واسطھ روح رب

 چگونھ فرازھای مکرر قرآن است؛ از ،بودن قرآن) ناس(ھای مردم  ھدایتگر توده). ١٩٢شعراء (ھشداردھندگان باشی 
برای آنرا باید تا  ارانیگز خواباینک  ،قرن ھمچنان برای مفسرین نامکشوف مانده ١۴پس از  ی کھ نمادھای آنیاھایرؤ
   ؟توانستھ داشتھ باشد؟ و خواب چھ ھشداری می بگشایندھای مردم  توده

است و آیات تکوینی با آیات  »شریعت«ھمان نازل کننده  »طبیعت«خالق  منان بھ حقانیت قرآن بر این باورند کھ ؤم -٧
بھ  ،آن اجزاء طبیعت وجود دارد کھ دانشمندان را یقین بر آوری در اشاره دارند، پس اگر نظم حیرت یک آبشخوربھ تشریعی 

ون گفتار و نوشتار ھمچ ،تواند کند، آیات تشریعی نیز اگر از جانب ھمان خدا باشد، نمی بردن بنای رفیع علم تشویق می باال
باشد، کشفیات چند دھھ اخیر از نظم عددی عدد و رقم نظم آماری و  و قابلیت در الفاظ و کلمات فارغ از نظم و قاعده بشری،

مرھون ابزار کامپیوتری و امکان جستجو در متن دیجیتالی این کتاب است، حقایق  در الفاظ و حروف قرآن، کھ عمدتًا
یا ی رؤتئور«یا  »تئوری روایت انگاری قرآن«را با  توان آن نمی کرده است کھ مطلقًا ری را آشکارناپذی آور و انکار شگفت
ی الفبای این علوم آشنای در اسالم برن صنامکرم اسالم اھل ریاضیات و آمار بود و نھ مسلما نھ پیامبر. توضیح داد »پنداری
  .داشتند

، مرتبط با موضوع قیامت و عالم رستاخیز است کھ ھنوز »پنداری قرآن یارؤ« تئوری محترم عمده آیات استنادی مبتکر -٨
، آل عمرانسوره  ٧زبان قرآن در بیان این امور، بھ تصریح آیھ . ق نیافتھ و دانش آن  ماوراء علم فیزیک فعلی استتحّق

 ،»آیات متشابھات«باشد،  یز میای از دنیای فعلی ن ھای ناشناختھ کھ شامل پدیده ،است و این بخش از قرآن را »تشبیھ«زبان 
  .اند نامیده »محکمات«و بقیھ قرآن را 

توان  گزاری است کھ می برای توجیھ این آیات متوسل بھ رؤیا و مدعی شده است تنھا از طریق خوابجناب دکتر سروش 
غنا بخشیدن بھ این  خود قرآن در کھ زبان استعاره، مجاز، تمثیل، تشبیھ، تجسیم و تصویر، کھ اتفاقًان ھا را فھم کرد، حال آ آن

و نزدیک کند  است دور از دانش فعلیآنچھ تواند ما را بھ فھم  تر می فنون ادبی در زبان عرب نقش بنیادین داشتھ است، آسان
  .نداردنیز اعتباری یا ار نداشتھ باشد، بھ طریق اولی رؤاگر استعاره و مجاز اعتب

، در تشبیھ بھ ملموسات و »تمثیل«بھ زبان  ،خود قرآن آمده است کھ بسیاری از اشارات و بشارات بھشتی در اتفاقًا
وقتی  ؟ستانتقال آن بھ عالم رؤیا بر، در این صورت چھ ضرورتی )١۵ دو محّم ٣۵ رعد( است بیان شدهمحسوسات بشری 

را، کھ از درک بشری پنھان است  الھی ھای پاداش تواند واقعیت چشم روشنی ھیچ نفسی نمی« :گوید قرآن بھ صراحت می



کھ در دنیا نیز دور از دسترس  ،شراب طھور و شاھد حوری و باغ و بوستانی بدیھی است کھ منظور، )١٧سجده (» دریابد
  .داشتھ باشیمنیاز خوابگردانکھ بھ باشد  نمی ،نیست

زبان  ذھن وھم از  در زبان عربی است کھ فقط یکبار در قرآن، آن »ؤیارتعبیر «، ترجمھ فارسی »خواب گزاری« -٩
 بر ریشھ است و  ھمبا عبرت  ،»تعبیر«. فرعون خطاب بھ درباریانش، برای بازگشایی گره خوابی کھ دیده بود آمده است

وقوع «را بھ کار برده است کھ معنای  »ویلأت«واژه  ،»رؤیا«اما قرآن ھمواره در مورد . کند اللت میاز ظاھر د »عبور«
یوسف در تأویل خواب دو یار ، ھای دیگر قرآن یا وعده ویل قیامتأدارد، مثل ت» نتیجھ یا علت غایی و خارجی یک خبر

نھ تفسیر معضالت  معرفتی و ھدایتی، و اصوال تأویل  ،داد زندانی یا فرعون مصر نیز دقیقا بر وقوع اتفاقی در آینده خبر می
قرآن با فرھنگ  برای فھم آیات »گزاری خواب« یا متن ویلأاصطالح تآیا . نیست ری توضیحی و از قبیل شرح و تفسیرام

  نیست؟ ی در دیناین کتاب بیگانھ و بدعت

علم، با  داند و راسخون در قرآنی را فقط خدا می »متشابھات«ویل أاین حقیقت را قرآن بھ وضوح بیان کرده است کھ ت - ١٠
ای رحمت ربوبی برای ، اعتراف بھ نادانی و تمّنفروتنی تمام در برابر اقیانوسی از مجھوالت، با قطره علمی کھ دارند

  .)٧ عمران آل( نمایند محفوظ ماندن از لغزش معرفتی می

و از  اند اعتراف کردهھای غیب  از کنار زدن پرده و ناتوانی کھ بھ ناآگاھیشمرده را کسانی  »علم راسخون در«امام علی 
گشودن این  ازف آنان بھ عجزشان ااعتر نیز خداوند. اند نیاز گشتھ بی ،دانششان نیست ھکوشش و ادعای گشودن آنچھ در حیط

  .است در علم شمرده شانوخسدلیل رھا را ستوده و  پرده

  :کنم جناب سروش ھدیھ می ،ثنویبھ استاد مھمچون زیره بھ کرمان، سخن را با مناجاتی از مولوی، 

  یاھای خویشرمتصل گردان بھ د    ای دانش کھ بخشیدی زپیش قطره

  نوا وز خاک تش از ھرھان وا    منره ای علم است اندر جان ــقط

  کاین بادھا َنسفش کنند پیش از این    آن کاین خاکھا َخسفش کنند از پیش

  

  عبدالعلی بازرگان 

  ١٣٩۵اردیبھشت 

  

 

 


