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سال بيستوپنجم /شماره  /٩٧پاييز ١٣٩٩

مطالعه پيش رو دربردارنده نقد ادله و شواهد قرآنياي است كه در جهت تبيين مبناي
رؤياانگاري وحي ارائه شـــده اســـت .بخش اول نقد به روش مؤلف مربوط اســـت.
نويســـنده محترم بر خﻼف مدعاي رويكرد پديدارشـــناختي ،نگرشـــي تحويلنگر به
قرآن دارد .بر خﻼف نظر اي شان قرآن اگر بر هر خواننده بيطرفي عر ضه شود ،وجه
خطابي آن آشــكار خواهد شــد .بر خﻼف مدعا پاشــاني چينش آيات قرآن مســتلزم
رؤياگونبودن آن نخواهد بود .پراكندگي آيات برخي ســورههاي قرآن همانند مائده
و احزاب يا نور ميتواند مؤيد ناكارآمدي برخي انواع تفســير قرآن در قبال اين گونه
آيات باشد؛ آنچنانكه در بين مفسران بزرگ بدان تصريح شده است .تكرار قصص
قرآني م صداق حقيقي تكرار ني ست و در هر بار م شتمل بر مفاهيم جديدي ا ست .با
فرض پذيرش تكرار ،اين تكرار بيهدف نيســت و به جهت اهداف تربيتي و اخﻼقي
ا ست .پرش و گ س ست زماني موجود در ق صص قرآني نافي وجه خطابي آن ني ست؛
زيرا قرآن صرف كتاب دا ستان ني ست و اينكه برخي دا ستانهاي آن داراي گذ شته
نگري و گســســت هســتند ،كامﻼً متﻼئم با ادبيات داســتاني پرطمطراق بوده و مؤيد
جامعيت حداكثري آن خواهد بود.

مقدمه
نويسنده مقاﻻت ششگانه »محمد  راوي رؤياهاي رسوﻻنه« بر اساس مباني خويش
قرآن كريم را خوابنامه پيامبر دانسته ،با طرح اصل گذار از تفسير به تعبير مدعي مي شود
آنچه پيامبر گزارش كرده ،نه از سنخ مجاز است و نه نماد ،بلكه خوابي است كه نيازمند
خوابگزار اســت تا به علم تعبير ،رموز و حقايق آن را مكشــوف ســازد )ســروش،١٣٩٢ ،

مقاﻻت ١و .(٢بخش عمدهاي از شـــواهد و ادلهاي كه نويســـنده در جهت تبيين مبناي
رؤياانگاري ارائه ميدهد ،مربوط به برخي آيات قرآن است كه دكتر سروش بر اساس آن،
حكم به رؤياگونبودن قرآن و نفي جنبه خطابي ميكند .در مطالعه حاضـــر با واكاوي
دقيق شواهد و ادله مذكور وجوه عمدهاي چون نوع چينش آيات قرآن ،تكرار در قصص
قرآني و گ س ست زماني اين ق صص برر سي و نقد خواهد شد .بر اين ا ساس در جهت
تبيين هرچه بهتر بحث ﻻزم اســت ابتدا ماهيت نظريه رؤياانگاري وحي به جهت مباني،
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مذكور مورد سنجش قرار گيرد.
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لوازم و پيامدهاي مد نظر نوي سنده مطرح شده ،سپس اتقان و ا ستحكام شواهد و ادله

 .١رؤياانگاري وحي

*

مؤلف محترم مبناي رؤياانگاري ذيل شــش مقاله ذكرشــده ،همســان برخي مكتوبات
پيشين خويش ،با صراحت تمام از بشريبودن و حتي رؤياييبودن قرآن صحبت ميكند.
اما اينكه ايشان در پس اين مدعا چه اهدافي را ج ستوجو ميكند و يا اينكه اساساً چه
* البته اين مبنا لوازم و پيامدهاي ب سيار ناگواري نيز دارد كه به هر روي در مقاﻻت ششگانه به آنها ا شاره
ن شده ا ست .از جمله اين لوازم جواز اتهام كذب و جهل پيامبر در حين روايت رؤياهاي قد سي خويش
است .ﻻزمه ديگر نيز ترديد در ادعاي نبوت و رسالت حضرت ختمي مرتبت و درنهايت غفلت از وحدت
سامع و قايل و اتهام توهم دوگانگي پيامبر عظيم الشأن است .نظريه رؤياانگاري نه تنها جامعيت دستوري
و محتوايي قرآن را انكار ميكند ،بلكه مســتلزم ســخافت حداكثري آن نيز خواهد بود .همچنين به جهت
اينكه قرآن تجربه عرفاني پيامبر لحاظ شده ،محتمل است روايت پيامبر از رؤياي خويش مشوب به ابهام
و تناقض از نوع شطح باشد كه بداهتاً تهافتي آشكار خواهد بود.

قســم دغدغههايي وي را به چنين عقيدهاي رهنمون ســاخته اســت ،نوشــتار ديگري را
ميطلبد .اين مطالعه -آنچنانكه در مقدمه گفته شــد_ در صــدد بررســي و نقد ادله و
شواهدي ا ست كه مرتبط به ساحت الهي قرآن بوده و نوي سنده از آنها در جهت تبيين
مبناي خويش بهره برده اســـت .بر اين اســـاس در ابتدا مبناي مذكور به جهت مباني و
لوازم آن به صورت اجمالي تقديم ميگردد.
مبناي اســاســي نويســنده در مبناي رؤياانگاري ،تأكيد بر نقش روايتگري پيامبر  و
نفي مخاطببودن ايشـــان در نزول وحي اســـت .كﻼم وي در اين باب چنين اســـت:
»محمد  راوي ا ست؛ يعني مخاطب و مخبر ني ست؛ چنان ني ست كه مخاطب آواهايي
قرار گرفته باشد و در گوش باطنش سخناني را خوانده باشند و فرمان به ابﻼغ آن داده
با شند ،بل محمد  روايتگر تجارب و ناظر مناظري ا ست كه خود ديده ا ست و فرقي
اســـت عظيم ميان ناظر راوي و مخاطب خبر .به او نگفتهاند برو و به مردم بگو خدا
يكي ا ست ،بل او خدا را به صفت وحدت خود ديده و شهود كرده و روايتش از اين
مشــاهده را با ما به زبان خود باز ميگويد و) «...ســروش ،١٣٩٢ ،مقاله .(١مؤلف محترم
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در جهت تبيين كيفيت روايتگري پيامبر مفهوم رؤيا و خواب را مطرح ميكند *.اي شان
بشــريبودن قرآن مجيد و انكار وجه نزولي آن اســت .مؤلف زبان قرآن را انســاني و

ب شري دان سته كه م ستقيماً از تجربه رؤياگونه پيامبر نا شي شده ا ست .البته او پيامبر را
مانند هر مخلوقي در برههاي از تاريخ مح صور دان سته و معتقد ا ست به جهت همين
شاخصه در صراط تكامل و اشتداد قرار دارد .بيان وي چنين است» :مدّعاي من در اين
نو شتار اين ا ست كه ما در فهم كﻼم وحياني از نكتهاي ساده و مهم غفلت كردهايم .تا
كنون بر اين معناي درست پاي فشردهايم كه زبان قرآن ،انساني و بشري است و قرآن
م ستقيماً و بيوا سطه ،تأليف و تجربه و جو شش و رويش جان محمد  و زبان و بيان
* از نظر وي انتخاب واژه رؤيا در ن سبت به واژگاني همچون مكا شفه و واقعه و خيال منف صل و متّ صل و
اقليم هشـــتم و جابلقا و جابلســـا و ارض ترجيح دارد؛ زيرا از ابهامات هولناك اين واژگان مبراســـت؛
همچنين به جهت شاخصه عموميت ،براي بشر دستيافتنيتر است )سروش ،١٣٩٢ ،مقاله.(١
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بر اين اساس به طرح لوازم مبناي خويش ميپردازد .اولين ﻻزمه در كﻼم وي تأكيد بر

او ست؛ محمدي كه تاريخي ا ست و در صراط تكامل ا ست و پابهپاي زمان پيامبرتر
ميشــود ،جانش شــكوفاتر و چشــمش بيناتر ميگردد و در صــيد معاني و معارف
تيزپنجهتر ميشــود .خدا را بهتر ميشــناســد و وصــف ميكند ،دركش از رســتاخيز و
عوالم برين و پسين ،ژرفتر ميشود« )همان(.

از ديگر لوازم اين رويكرد تغيير در ماهيت زبان قرآن اســـت .مؤلف محترم معتقد
اســت به جهت اينكه زبان قرآن ،زبان خواب و روياســت ،نميتوان با رويكرد مبتني بر
تف سير ،تأويل يا كنايه به ت شريح آن پرداخت و چنين سعياي نيز دربردارنده مغالطه و
خلط زبان خواب و بيداري اســت كه صــائب به حقيقت نخواهد بود .بيان وي در اين
باب چنين ا ست» :باري آنچه در اين مقال دنبال مي شود ،ه ستي شنا سي خيال و مثال و
حضرات خمس و معرفت شناسي آنها نيست ،بل پديدارشناسي خيال و بيان ويژگيهاي
روايت رؤياهاســـت .ما هنگام قرائت قرآن گويي فراموش ميكنيم كه »خوابنامه«اي را
ميخوانيم كه زبانش ،زبانِ بيداري ني ست ،بلكه زبانِ خواب ا ست .خواب همواره و در
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صريحترين صورتش باز هم رمزآلود و مِهآلود ا ست و نيازمند خوابگزاري و زبانِ آن را
معادل زبانِ بيداريگرفتن ،خطايي مهلك و عظيم است« )همان( .از نظر او به دليل غفلت
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از اين م سئله ،عموم تفا سير مف سران قرآن و تأويل موجود آلوده به مغالطه خوابگزارانه
بوده و به همين دليل تكلف زيادي در آنها مشاهده ميشود .نويسنده محترم معتقد است:
»ميتوانم ادعا كنم كه تف سير عموم مف سّ ران م سلمان آلوده به مغالطة خوابگزارانه ا ست؛
يعني واژههاي آتش ،خور شيد ،باغ ،غ ضب ،رحمت ،آب ،تخت ،حور ،ترازو ،كتاب و...
را كه در قرآن د يدها ند ،گ مان بردها ند كه مراد همين آب و باد و آتش و ك تاب و
ترازوســـت كه در بيداري ميبينيم و ميشـــناســـيم و غافل بودهاند از اينكه روايتگري
تيزچ شم آنها را در رؤيا و خيال ديده و شنيده ا ست ،آن هم با زبانِي رمزي كه بيگانه با
زبانِ بيداري است« )همان(.

گذار از تفســـير و تأويل قرآن به تعبير آن را ميتوان به عنوان پيامد اصـــلي نظريه
رؤياانگاري وحي تلقي نمود .نويسنده از اين گذار با عنوان يك شيفت پارادايمي و تغيير
الگوي بنيادي ياد ميكند .شــيوه نگارش مقاﻻت نشــان ميدهد ،گذار از تفســير به تعبير

مهمترين دغدغه مؤلف مقاﻻت ششگانه مح سوب مي شود و اي شان در جايجاي كﻼم
خود به اين مسئله اهتمام ورزيده است.

*

 .٢بررسي و سنجش
ادلهاي كه صـــاحب مبناي رؤياانگاري وحي در جهت تبيين مبناي خويش و نفي
رويكرد مبتني بر وجه خطابي آيات قرآن ارائه ميدهد ،متفاوت اســـت؛ اما به صـــورت
كلي ميتوان عمده ادله و شواهد وي را در مواضع ذيل تفكيك نمود:
الف( ادله و شواهد مرتبط با ساحت شريف پيامبر؛
ب( ادله و شواهد مرتبط با قرآن؛
ج( ادله و شواهد مرتبط با تكلف و اعوجاج تفاسير؛
د( مدعاي استبصار و اذعان برخي بزرگان به موضع رؤياانگاري.
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* نوي سنده محترم به تف سير عﻼمه طباطبايي از آيه  ١٠ال صافات چنين انتقاد ميكند » :صاحب الميزان اگر
بدين نكته متفطّن بود كه رمي شــياطين رؤيايي اســت كه پيامبر ديده اســت ،آنگاه دســت از آن تأويل
متكلّفانه ميكشــيد و به خوابگزاري وآنتروپولوژي ميپرداخت و به دنبال كشــف اين معنا ميرفت كه اگر
كســـي )در تاريخ و جغرافياي حجاز و در دل فرهنگ آن دوران( در خواب ببيند كه شـــهابي در تعقيب
ديوي اسـت ،تعبيرش چيسـت؟ نه اينكه هم شـهاب را و هم شـيطان را به زبان بيداري بخواند و بفهمد و
آنگاه در مخم صة تف سيريِ رهاييناپذيري درافتد .تكلّفات اين مف سّ ر معا صر را در باب شكافتن ماه ،به
مفسـر بود نه
منزله اعجاز پيامبر ،بايد هم از اين جنس دانســت .او همچون همه پيشــگامان خويش ،يك ّ
يك معبّر و جان كﻼم همين اســت .رفتن از تفســير به تعبير مســتلزم يك شــيفت پارادايمي و يك تغيير
الگوي بنيادي است )همان( .يا »غفلت از زبان رؤيا و مغالطة خوابگزارانه ،جمعي را بر آن داشته است تا
روحاﻻمين را تعبيرناكرده وا سطهاي بپندارند كه قرآن را به قلب محمد مير ساند .ديگري مندرج ا ست و
آن اينكه نظم قرآني پري شان ا ست .اينك سؤال بدين بر ميگردد كه چرا نظم قرآني پري شان ا ست و چرا
ابتداي سوره با ميان و انتهاي آن پيوند ندارد .مف ّسران در گ شودن اين راز تعبانگيز بختآزمايي ب سيار
كردهاند .پارهاي از آنان كوشــيدهاند تا به تكلّف پيوندهاي نهاني ميان آيات گســســته بيابند .جﻼلالدين
سـيوطي در اﻻتقان في علوم القرآن شـرح نيكويي ازين كوشـشها به دسـت ميدهد .پارهاي ديگر چون
شيخ مفيد ،متكلّم بزرگ شيعي قرن چهارم ،اين گسستگي و پريشاني انكارناپذير را كار مخالفان دانستهاند
و اكثريت مف سّران قرآن را چنانكه هست ،پذيرفتهاند و حتّي روايتي از پيامبر  آوردهاند كه جاي آيات را
در سورهها او خود معيّن كرد و بر اين پريشاني مهر تأييد نهاد« )همان ،مقاله.(٢

 .٣ادله و شواهد مرتبط با قرآن
اگر مقاﻻت ششگانه مذكور مورد بررسي قرار گيرند ،بخشي از مهمترين ادلهاي
كه نويســنده ارائه نموده و بدان نيز بســيار اهميت داده و بســياري از آنها را -همان
سان كه معلوم خواهد شد -جزو مك شوفات خويش ميداند ،ادله و شواهد مرتبط با
قرآن و نص خالده آن ا ست .در مقاله حا ضر سعي بر آن ا ست بخ شي از اين ادله و
شواهد بر ا ساس مؤيدات قرآني مورد برر سي و نقد قرار گيرد و ضمن ارائه شواهد
نقضــي و حلي از خود قرآن ،ســنجش به گونهاي ارائه شــود كه عموميت آن اعم از
باورمندان به اســﻼم باشــد .مطابق آنچه وعده داده شــده بود ،در اين موضــع ادله و
شـــواهد مرتبط با كﻼم خداوند كه نويســـنده از آنها در جهت تبيين نظريه خويش
استفاده نموده ،مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد.
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 .١-٣نقد روششناسي
اولين م سئله در اين باب به برر سي و نقد روش شنا سي نوي سنده محترم اخت صاص
مييابد .وي در مقاﻻت شــشگانه اخير مدعي اســت كه فارغ از هر گونه پيشــداوري و
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تعصــب ،رويكردي پديدارشــناختي در قبال وحي و مؤلفههاي آن دارد *.در بررســي

صــحت مدعاي نويســنده و التزام به مبناي پديدارشــناختي بايد گفت :به نظر ميرســد
نويسنده محترم نه تنها به مبناي مورد ادعاي خويش وفادار نمانده ،بلكه نوع مواجهه وي
در قبال دو مؤلفه عمده وحي يعني پيامبر )ظرف وحي( و قرآن )نزول وحي( مؤيد تأثر

وي از تع صبات و پي شداوريها و به نوعي هرمنوتيك فل سفي ا ست **.البته بايد گفت
* پديدار شنا سي مكتبي ا ست كه با تاكيد بر وجوه التقاتي ذهن تو سط ادموند هو سرل پايهگذاري شد .در
اين مكتب پديدارهاي ذهني از آن جهت كه بﻼواســـطه در ذهن حاضـــر ميشـــوند؛ مورد مطالعه قرار
ميگيرند .در واقع پديدارشــناســان ،با اپوخه كردن )قرار دادن پديده در بين الهﻼلين( پديده ،بروز آن در
ذهن بدون لحاظ هرگونه پيشــفرض و تعصــب و آنگونه كه نمايان شــده را مورد بررســي قرار ميدهند
)هوسرل ،١٣٨٦ ،ص.(٣٢
** هرمنوتيك فلســفي مكتبي اســت كه فرايند فهم و مؤلفههاي مؤثر در فهم يك اثر را مورد بررســي قرار
ميدهد و به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه آيا روش و راهكاري وجود دارد تا خوانندگان

افزون بر هرمنوتيك فلســـفي ،مؤلف محترم در پرورش مباني خويش در حوزه وحي و
تئوري مشـــهور تجربه نبوي متاأر از تجربهگرايي ســـنتي و مدرن غربي و فلســـفه علم
ذهنگرايانه كانتي اســت .وي به واســطه بوميســازي الهيات مســيحي و رويكردي كه
الهيدانان مسيحي از جمله شﻼير ماخر در بحث وحي شناختي مسيحي داشتهاند ،به طرح
مبانياي چون تجربه نبوي ،وحي تاريخي و رؤياانگاري در حوزه پرداخته است .تأكيد و
اصــرار ايشــان در مقاﻻت اخير رؤياانگاري و همچنين ب سط تجربه نبوي بر شــخصــيت
تاريخي پيامبر و تكامل ايشـــان در نســـبت به شـــرايط پيراموني ،نشـــانگر تأثر وي از
هرمنوتيك فل سفي ا ست *.اما در برر سي رويكرد نوي سنده در قبال قرآن بايد گفت :بر
خﻼف مدعاي و ضوح وجه رويايي قرآن ،اگر اين كتاب به هر خواننده بيطرف و حتي
غير مسلمان عرضه شود ،از عمده سؤاﻻتي كه براي وي مطرح خواهد شد ،اين است كه
**

گوينده اين سخنان چه كسي است؟

در برر سي مقوله پايبندي نوي سنده محترم به مبناي پديدار شناختياش در برر سي
قرآن و اذ عان به و جه روايي آن با يد گ فت :بر خﻼف مد عاي وي بروز نظر يه
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رؤياانگاري وحي و تأكيد بر وجه روايي آيات قرآن مح صول رويكرد پديدار شناختي
وجه روايي مرهون دﻻيلي چند اســت كه در تفكر وي قابل رصــد و پيگيري اســت.
بخش عمدهاي از اين گذار به جهت رويكرد متفاوتي است كه نويسنده در قبال مسئله
يك متن يا بينندگان يك اثر هنري ،با بهكارگيري آن روش ،به دريافت معناي ثابت و مشخصي از آن اثر
يا متن د ست يابند يا اينكه درك و فهم هر مخاطبي مختص او ست و با ديگري تفاوت دارد )براي اطﻼع
بيشتر دراينباره ،ر .ك :احمدي.(١٣٨٠ ،
* اي شان معتقد ا ست پيامبر  هويتي تاريخي ا ست كه در صراط تكامل قرار دا شته و روز به روز پيامبرتر
مي شود و درنتيجه دينش فربهتر و كاملتر گشته است .بر اين اساس از نظر وي قرآن محصول ديالوگ و
داد و ستد پيامبر و شرايط تاريخي ا ست كه در پرتو تكامل دروني و بيروني پيامبر كاملتر شده ا ست
)سروش ،١٣٧٨ ،ص.(٢١-٢٠
** در باب اين بخش از كﻼم ،مقالهاي به قلم مهندس عبدالعلي بازرگان فرزند مهندس بازرگان وجود دارد
كه بسيار كارآمد است )ر.ك :بازرگان» ،هــــــــوى يا هــــــــدى در كﻼم وحى« درhttp: //www. :
.(sayenews. com
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نوي سنده در قبال قرآن ني ست؛ بلكه سير گذار از تف سير به تعبير و از وجه خطابي به

وحي و ماهيت معرفتشــناختي آن دارد .مؤلف در مقاله معروف »بســط تجربه نبوي«
ماهيت وحي را عبارت از تجربه ديني و عرفاني پيامبر ميداند كه بر اثر حصـــول اين
تجربه ،اين نوع مكا شفه از حيطه تجربه شخ صي گذ شته ،در پس آن پيامبر اح ساس
مســـئوليت جديدي ميكند و اين انســـان جديد در پي ايجاد عالم جديدي بر ميآيد
)ر.ك :ســـروش .(١٣٧٦ ،با كمي تأمل ميتوان فهميد اذعان به وجه روايي قرآن و انكار
وجه خطابي آن تا چه حد متﻼئم و مقتبس از رويكرد مذكور نويســنده محترم در قبال
ماه يت وحي اســـت و اين كه آ يا حقيق تاً نويســـ نده در مب ناي رؤ ياان گاري فارغ از
پيشزمينههاي اينچنيني با رويكردي پديدارشــناختي به بررســي قرآن پرداخته اســت.
همچنين اينكه اگر وي در تأليفات پي شين خود نگر شي غير از آنچه به آن ا شاره شد،
ميدا شت ،آيا باز هم ميتوان ست با رويكردي به گفته خود اي شان »پديدار شنا سانه« به
وجه رؤيايي آيات قرآن معتقد گردد؟
افزون بر نگرش غير پد يدارشـــ ناختي و جه ديگري كه در شـــ كلگيري مب ناي
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رؤياانگاري وحي نقش عمدهاي داشــته اســت ،دغدغههاي مختلف احياناً غير علمي
مؤلف محترم بوده اســت .درواقع شــيوه تاليف مقاﻻت شــشگانه رؤياانگاري وحي
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ملهِم اين مطلب ا ست كه اهتمام ا صالي نوي سنده به جاي تبيين وجه رويايي و تعبير
قرآن ،به نفي تفســير و اثبات اعوجاج تفاســير موجود معطوف شــده اســت .گويي
مؤلف محترم اوﻻً و بالذات از در مخالفت با تفاسير قرآن وارد ميشود و سپس تعبير
قرآن را به عنوان نظريه جايگزين مطرح ميكند؛ اين در حالي اســت كه مدعاي وي
اين ا ست كه با رويكرد پديدار شناختي به وجه رؤيايي قرآن نايل شده و در ادامه به
تبع آن به نفي تفســـير معتقد گرديده اســـت .نويســـنده در مقاﻻت خويش بارها از
نا كارآ مدي و اعو جاج ت فاســـير معتبر موجود ســـخن ميرا ند؛ در حالي كه تبيين
درخوري در باب وجه رؤيايي قرآن ارائه نميكند .سخن پاياني اين ق سمت آنكه بر
خﻼف مد عاي وي كه شـــ كل گيري نظر يه رؤ ياان گاري وحي را مرهون رويكرد
پديدارشناختي ميداند ،بذر اين نظريه و اساس آن پيشتر بر اساس مقاﻻتي همچون
»بســط تجربه نبوي« يا »طوطي و زنبور« و ...و همچنين دغدغههاي متفاوت ايشــان

شــكل گرفته و اكنون در مقاﻻت شــشگانه اخير ذيل نظريه رؤياانگاري وحي بروز
نموده است.
 .٢-٣نقد مدعاي پاشاني چينش و نظم آيات قرآن
نويســنده در جهت تبيين نظريه خويش بر چند وجه كلي از آيات به عنوان شــاهد
جنبه رويايي قرآن ا ستفاده ميكند .در وجه اول وي از برخي آيات سوره مائده و سوره
نور و با تأكيد بر پريشاني و عدم انسجام در چينش اين آيات ،پراكندگي آيات مذكور را
ناشي از ساختار مهآلود و خوابآلود رؤياهاي پيامبر ميداند كه غالباً نظم منطقي نداشته
و فاقد ان سجام و انتظام ه ستند .بخ شي از بيان وي در اين باب چنين ا ست» :پا شان و
پري شانبودن نظم حافظي رازِ ناگ شودهاي ني ست .همه ميدانند كه هر بيتي از غزلش در
مقصـــدي اســـت و ابتدا و انتهايش از هم بيگانهاند .چرايي آن مهم اســـت .حافظپژوه
نامبردار معاصــر ،بهاءالدين خرمشــاهي ،معتقد اســت حافظ در اين امر از قرآن الگو گرفته
ا ست .در اين سخن نكتة مك شوف ديگري مندرج ا ست و آن اينكه نظم قرآني پري شان
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است .اكنون سؤال بدين بر ميگردد كه چرا نظم قرآني پريشان است و چرا ابتداي سوره
و غيب و شهادت به هم ميآميزند و درك مراد را بر مف سّ ر د شوار مي سازند؟ به سورة
مائده بنگريد :آيه نخ ستين از وجوب وفاي به پيمان آغاز ميكند و سپس از حﻼلبودن
گوشـــت پارهاي از چهارپايان ســـخن ميگويد و بعد به احكام شـــكار در حال احرام
ميپردازد .بعد ســخن از حرمت خون و مردار و گوشــت خوك ميرود و نيز حيوانات
خفهشده يا پرتابشده از كوه يا كشتهشده بر اثر شاخزدن به يكديگر نيز از حرمت قمار
و بعد ناگهان در همين آيه ميگويد كه امروز دين شــما كامل شــد و نعمت من بر شــما
تمام شد و اگر ك سي گرفتار گر سنگي شود ميتواند از گو شت مردار بخورد و در آيه
بعد سخن از صيد تو سط سگ شكاري ميرود و ...مثال دوم را در سوره نور ببينيد كه
ابتدا ســـخن از تهمت زنا واحكام فقهي آن ميرود و پس از چند آيه ناگهان آية نور
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با ميان و انتهاي آن پيوند ندارد و چرا سخنان خدا در هم ميرود و قصه و اخﻼق و فقه

پديدار مي شود كه از غرر آيات توحيدي قرآن و از نوادر رؤياهاي قد سي محمد  ا ست
الس ـمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (...و به دنبالش چند آية ديگر در همين زمينه و ســپس باز
)اللَّهُ نُورُ َّ
احكام ازدواج كنيزكان وجوانان« )سروش ،١٣٩٢ ،مقاﻻت١و.(٢

پاشـــاني و آشـــفتگي نظم آيات قرآن و چرايي آن كه مؤلف از آن به عنوان نكته
مك شوف خويش ياد ميكند ،م سئلهاي ا ست كه عموماً در بين قرآنپژوهان و مف سران
قرآن مورد مناقشــه بوده و هســت .گروهي از ايشــان معتقدند نوع چينش آيات قرآن به
دســـتور پيامبر و حكمي ﻻزم و واجب از طرف خداوند بوده اســـت .پيروان اين نظريه
معتقد به توقيفيبودن چينش آيات قرآن هستند و چنين چينشي را از رموز و علوم قرآن
ميدانند )براي اطﻼع بيشتر دراينباره ،ر .ك :معرفت ،١٤٠٥ ،ج ،٢ص /٢١٢خويي ،١٣٦٠ ،ج،١

ص /٣٥٠راميار ،١٣٦٢ ،ص .(٥٧٤گروه دوم معتقدند چينش آيات قرآن حداقل در برخي
موارد به سليقه و اجتهاد صحابه پيامبر من سوب ا ست )براي اطﻼع بي شتر دراينباره ،ر .ك:

طبــاطبــايي] ،بيتــا[ ،ج ،١٢ص /١٩١حجتي ،١٣٦٠ ،ص .(٦٩در رأس بــاورمنــدان بــه
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اجتهاديبودن چينش آيات عﻼمه طباطبايي قرار دارد كه نويســـ نده محترم در مقاﻻت
خويش بدون رعايت ان صاف علمي وي را مورد حمله قرار داده ا ست .حال با توجه به
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مطالب فوق بايد گفت :اوﻻً پاشـــاني نظم چينش آيات قرآن نكته مجهولي نبوده كه به
واســطه تيزبيني نويســنده محترم مكشــوف شــده باشــد و اســاس ـاً اين مســئله در بين
انديشمندان و قرآنپژوهان امري معلوم و مورد مداقه ايشان بوده است؛ ثانياً چينش آيات
در برخي ســورههاي قرآن نظم پاشــاني دارد و قســمت اعظم ســورههاي قرآن چنين

نيســت؛* ثالثاً بر فرض صــحت ادعاي دكتر ســروش نظم پاشــاني آيات قرآن مســتلزم

رؤياانگاري آن نخواهد بود؛ زيرا بر اساس رويكرد مبتني بر توقيفيبودن آيات قرآن ،اين
* يكي از مهمترين دﻻيلي كه عﻼمه در تبيين ديدگاه خويش در چينش آيات قرآن ارائه ميدهد ،مصــحفي
است كه حضرت علي  بر اساس ترتيب نزول آيات قرآن جمعآوري كرده بود و از طرف خلفا و صحابه
پذيرفته نشــد )ر.ك :طباطبايي] ،بيتا[ ،ج ،١٢ص /١٩١خرمشــاهي ،١٣٧ ،ص .(٦٩دليل ديگري كه وي
در باب اجتهاديبودن چينش برخي آيات قرآن ارائه ميدهد ،مربوط به جايگاه دو آيه اكمال دين )مائده:
 (٣و آيه تطهير )احزاب (٣٣ :است .ايشان معتقد است بﻼشك جايگاه اين دو آيه در موضع فعلي نبوده و
تعمداً در اين جايگاه قرار گرفته است )همان ،ج ،١٢ص.(١٨٩

نوع چينش جزو علوم الهي بوده و ا سرار آن بر ب شر مك شوف خواهد گ شت؛ كما اينكه
تا كنون چنين بوده ا ست .رويكرد اجتهادي در خ صوص چينش آيات قرآن به صورت
كلي نافي نظريه رؤياانگاري و اســاس ـاً هر گونه نظريه مشــابه در خصــوص نوع چينش
آيات قرآن اســت؛ زيرا بر اســاس اين نگرش هر گونه پاشــاني و پراكندگي احتمالي در
صورت اثبات ،م ستند به اجتهاد صحابه و جمعآورندگان م صحف مقدس خواهد بود.
نهايتاً اينكه فرض پذيرش پاشاني و پراكندگي آيات برخي سورههاي قرآن همانند مائده،
احزاب يا نور صرفاً ميتواند مؤيد اين م سئله با شد كه برخي انواع تف سير در خ صوص
قرآن نميتواند كارآمد باشد و در اين گونه مواضع تفسير قرآن به قرآن مناسبترين نوع
تفسير ميتواند باشد؛ همان روشي كه عﻼمه طباطبايي آن را تنها نوع تفسير معتبر در اين
زمينه ميدانند )طباطبايي ،١٣٦١ ،ص .(١٦٦طبيعي اســـت اذعان به ناكارآمدي برخي انواع
تفا سير نميتواند به منزله نفي كلي علم تف سير قرآن با شد )براي اطﻼع بي شتر در اين باب،
رك :نجاتي و مؤمني ،١٣٩٦ ،ص.(٤٠-٢٥
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تبيين وجه روايي آيات ا ستفاده نموده ا ست ،ق ص صي ا ست كه در قرآن وجود دارد .از
نظر دكتر ســروش پرشها و تكرارهايي* كه در داسـتانهاي قرآني وجود دارد ،اين حس

را در خواننده ايجاد ميكند كه راوي از روي حوادث ميپرد و همه چيز را نميگويد و
گاه اموري را روايت ميكند كه در بيداري قابل رؤيت نيســـت و يا در روايت امور
تاريخي واقعيت را با خيال و رؤيا در هم ميآميزد .وي از اين مقدمات نتيجه ميگيرد
اين نوع گزارش شباهت كاملي )عينيت( با روايت رؤياها دارد كه در آن وقايع بهسرعت
* البته ﻻزم ا ست تو ضيح داده شود كه تكرار در قرآن عﻼوه بر ق صص م شتمل بر الفاظ ،جمﻼت ا سميه و
جمﻼت فعليه مي شود .نمونه بارز آن جمله فعليه »فباي آﻻء ربكما تكذبان« ا ست كه  ٣١بار در سوره
الرحمن تكرار شده ا ست .بر اين ا ساس آنچه در ادامه مقاله خواهد آمد ،دربرگيرنده همه اق سام تكرار در
قرآن خواهد بود و منحصر در قسم قصص نيست.
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وجه ديگري كه مؤلف محترم مبناي رؤياانگاري از آن به عنوان شـــاهد در جهت

تغيير ميكنند و راوي آنها نظم خا صي در گزارش رؤياي خويش نميتواند دا شته با شد.
بيان وي دراينباره چنين ا ست» :دا ستان سراييهاي قرآن هم آ شكارا صورتي رؤيايي
دارد .پرشها حفرههاي روايتگرانه در اين داســـتانها چنان اســـت كه خواننده بهخوبي
حس ميكند راوي از روي حوادث ميپرد و همه چيز را نميبيند و اين شـــباهت تمام
دارد با رؤياها كه وقايع در آنها به سرعت عوض مي شوند ،زمان را در مينوردند و دچار
گ س ستگيهاي مكاني مي شوند ،گاه راوي را به درون دا ستان ميك شند .پيامبر در تقرير
جنگ هاي زمان خود هم واقعيّت را به خيال و خواب را به بيداري ميآميزد و گاه خبر
از چند هزار فرشــته ميدهد كه در جنگ به ياري مومنان آمدهاند و گاه ابليس را ميبيند
كه كافران را فريب ميدهد و به جنگ ترغيبشــان ميكند و ســپس پشــتشــان را خالي
ميكند .نيز چنانكه پيدا ست پيامبر گرامي ا سﻼم ،بيش از صد بار مو سي  را به خواب
ديده اسـت و هر بار كه قصـة او را روايت كرده )در بيش از سـي سـوره( صـحنهآرايي
جديدي كرده اســـت .يك مؤلف هيچ گاه چيزي را اين همه تكرار نميكند )ســـروش،
١٩٦
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بر اين اساس در بحث تكرار قصص ميتوان از چند منظر ورود نمود:
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 .١ا سا ساً مدعاي تكرار ق صص و به صورت كلي آيات قرآن مربوط به بخش ب سيار
اندكي از آيات )حدود هفتاد و دو آيه( ميشـــود كه از اين ميان تكرار در ســـه ســـوره
الرحمن ،مرســﻼت و قمر شــايد جلب توجه كند كه با فرض اثبات اين حجم اندك از
تكرار ،نميتوان به جنبه روايي و رؤياگونبودن آيات قرآن معتقد شد.
 .٢در خصوص آيات تكراري قرآن ميتوان گفت اساساً هيچ تكرار حقيقي در قرآن
صورت نگرفته ا ست؛ بدين بيان كه ا صطﻼحات ،جمﻼت و حتي ق ص صي كه در قرآن
جلب توجه ميكنند ،هيچ يك به صورت حقيقي م صداق تكرار ني ستند ،بلكه تكرار اين
مقوﻻت صرفاً در لفظ و ظاهر آنهاست؛ ولي در معنا هر بار معناي متفاوت و جديدي از
آنها منظور نظر شارع مقدس بوده است .حتي با فرض يكساني لفظ و معنا در قصص و
آيات تكراري ،بايد گفت تكرار مذكور از حيث كاركرد و تصــرف با يكديگر متفاوتند و
هر يك مقصود جديدي را افاده ميكنند )مكارم شيرازي ،١٣٨٠ ،ج ،٢٥ص.(٤٣١

 .٣اگر بياعتنا به ادله ذكرشــده ،تكرار قصــص و آيات در قرآن را مصــداق حقيقي
تكرار دان سته شود ،به صورت كلي بايد گفت ا سا ساً در صورت اعتقاد به وجود تكرار
»در قرآن هيچ تكرار بيفايده و منظوري وجود ندارد« .اين مطلب بدان جهت اســت كه
به اذعان تمام قرآنپژوهان بزرگ ،قرآن بيشتر از آنكه كتاب تاريخي باشد ،كتاب هدايت
و تعليم و تربيت اخﻼقي اســـت و درنتيجه تحقق غايت تربيتي و اخﻼقي آن مســـتلزم
تكرار ا ست؛ زيرا تكرار ﻻزمه ا سا سي ر سوخ اعتقاد و تبديل يك لفظ به عقيده در بين

امت است .بر اين اساس بايد گفت قصص قرآني مانند داستان حضرت موسي* با وجود
صدق و حقانيت تاريخي آنها و آورنده شان ،متكفل هدايت و تعالي اخﻼقي امت هستند
و به جهت اينكه در مسائل تربيتي و اخﻼقي عمدتاً ضرورت دارد مسئلهاي بارها و بارها
تكرار شود تا ملكه فرد گردد ،در موا ضعي كه شرايط ايجاب ميكرده ا ست ،در ق صص
**

و آيات قرآن نيز تكرار وجود دارد.

 .٤-٣نقد مدعاي پرش و گسست زماني قصص قرآني
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بعد از اتهام تكرار در ق صص قرآني يكي از مهمترين شواهدي كه نوي سنده محترم
زماني قصـــص قرآني اســـت .وي پيامبر را متهم ميكند كه در رؤياي خويش به جهت
اينكه تمام حوادث را نميبيند ،از روي حوادث ميپرد و بهنوعي داســـتان هاي قرآن و
شيوه ارائه آنها دچار آشفتگي و عدم انسجام است؛ براي مثال قصه حضرت موسي نماد
* ماجراي تكرار ق صه ح ضرت مو سي در قرآن را ميتوان بهنوعي شبيه آثار مقتبس و فيلمهاي سنمايي
متعدد ساخته شده از رمان بينوايان ويكتور هوگو دانست كه با وجود يكيبودن اصل داستان ،آثار اقتباسي
اعم از كتب و فيلم ها ،به جهت تفاوت زاويه ديد و تكنيك هاي مختلف ادبي و هنري ،تكرار به معناي
واقعي نبوده و دربرگيرنده مهارت و تسلط نويسندگان و فيلمسازان مذكور است.
** امام خميني در تبيين اين مســئله چنين ميفرمايند» :قرآن كتاب تاريخ نيســت ،كتاب اخﻼق اســت .در
كتاب اخﻼق بايد تكرار باشـــد؛ كســـاني كه ميخواهند اخﻼق به مردم بياموزند ،بايد مكرر بگويند تا
گف ته هاي آن ها در مردم اثر ب گذارد .با يك بار گفتن تأثير نخوا هد كرد ...در قرآن تكرار وجود دارد و
برخي معتقدند چرا اين تكرار در قرآن وجود دارد ،حال آنكه تكرار يك امر ﻻزم و ضروري است« )امام
خميني] ،بيتا[ ،ص /١٥٣همچنين براي اطﻼع بيشتر دراينباره ،ر .ك :خويي] ،بيتا[ ،ص.(٧٧
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در جهت تبيين مبناي رؤياانگاري وحي از آن ا ستفاده ميكند؛ م سئله پرش و گ س ست

بارز چنين آ شفتگي است ) سروش ،١٣٩٢ ،مقاله ١و  .(٢در اين مو ضع از مقاله اين مسئله
ذيل مدعاي گسستهاي زماني قرآن مورد بررسي و نقد قرار ميگيرد:
الف( اولين بحث در اين خصــوص آن اســت كه بر خﻼف مدعاي نويســنده محترم
تمام قصص قرآني واجد گسست زماني آنچنانكه براي نمونه در داستان حضرت موسي

وجود دارد ،ني ستند؛ مثﻼً دا ستان ح ضرت يو سف تماماً در سوره يو سف از آيات  ٣تا
 ١٠٤ذكر شده است .داستان حضرت خضر در سوره كهف مورد اشاره قرار گرفته شده
است .يا داستان حضرت داود در سوره بقره آيات  ٢٤٦تا  ٢٥١و داستان حضرت زكريا

و يحيي در ســوره مريم آيات  ٢تا  ١٥تذكر داده شــده اســت *.با اين توضــيح به نظر

ميرسد استدﻻل نويسنده در اين باب و نتيجهگيري كه از استدﻻل به دست آورده است،
نميتواند صائب به حقيقت با شد؛ زيرا اگر بر ا ساس گ س ست ق صص قرآني حكم به
رؤياييبودن آيات قرآن شده است ،پس تكليف ق صص مذكور كه در واقع ناقض كليت
استدﻻل نويسنده هستند ،چه خواهد بود .اين در حالي است كه ايشان به صراحت تمام
١٩٨

قرآن را از جنس رؤيا و خواب پيامبر ميداند .درنتيجه بايد گفت اين تفاوت در ارائه
قصههاي قرآني دليلي غير از رؤياييبودن آن دارد كه در ادامه بررسي خواهد شد.
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ب( نويسنده محترم در باب مسئله گسست زماني ق صص به داستان حضرت موسي

و پرشها و گســســتهاي عمدهاي كه در آن وجود دارد ،مثال ميزند .توضــيح اينكه
داستان حضرت موسي در سورههاي مختلف قرآن آمده است و هر سوره بنا بر اقتضاي
مضمون ،بخشي از زندگي وي را نقل كرده است؛ براي مثال در سوره قصص اين داستان
از تولد حضرت موسي آغاز ميشود و تا غرقشدن فرعونيان ادامه مييابد و در سوره طه
حضرت موسي را در حالي كه گمگشته و ترسان است ،در بياباني به تصوير ميكشد كه
در پي نجات خانواده خود ا ست و دا ستان در اين سوره تا ر سيدن وي به مقام ر سالت
ادامه پيدا ميكند .ســپس داســتان همين جا متوقف شــده ،به كودكي حضــرت موســي

بازگ شت ميكند .ق صه ا صحاب كهف نيز در قرآن همين ويژگي را دارد؛ بدين معنا كه
* البته داستانهاي ديگري نيز در قرآن وجود دارند كه گسست زماني ندارند ،مانند داستان بناي كعبه توسط
حضرت ابراهيم يا داستان معراج پيامبر و يا وﻻدت حضرت عيسي و همچنين هابيل و قابيل و....

دا ستان از ميانه آن آغاز مي شود و در ادامه دا ستان به نقطه شروع حوادث باز ميگردد
)ر.ك :سوره كهف( .اگر فرض كنيم تمام ق صص قرآني داراي گ س ست زماني مورد ادعا
هستند ،بايد به بررسي اين مسئله بپردازيم كه آيا اساساً وجود گسست زماني در داستان
نوعي نقص و كاستي محسوب مي شود كه خواسته شود اين كاستي را به واسطه ادعاي
خواب و رؤياي پيامبر توجيه نمود .درست همان كاري كه مؤلف ذيل نظريه رؤياانگاري
انجام داده اســت .مدعاي اصــلي مقاله در اين موضــع همچون بحث تكرار قصــص اين
است كه اساساً هيچ گسست و پرش زمانياي در قصههاي قرآن وجود ندارد ،مگر اينكه
متﻼئم و منطبق با شيوههاي دا ستانپردازي و ادبيات دا ستاني پرطمطراق بوده و درواقع
نوعي حسن محسوب ميشود.
بدون شك قصص قرآني از آن دست داستانهايي هستند كه داراي حقانيت تاريخي
ميبا شند .در حوزه ادبيات دا ستاني و روايي اين گونه ق صص را ميتوان به دو صورت
ارائه كرد .در طرح اول زمان داستان در متن مطابق زمان داستان در واقعيت است؛ اما در
طرح دوم زمان داســتان در متن متفاوت اســت از زمان آن در واقعيت .درحقيقت طرح
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دوم زماني ضرورت مييابد كه نويسنده بخواهد در اثري جامع سرگذشت يا داستاني را
نمايد؛ اما غالباً و ضعيت چنين ا ست كه نوي سنده نميتواند دا ستان و سرگذ شت را در
متن طابق النعل بالنعل حادثه بيان نمايد .در اين گونه مواضــع نويســندگان زبر دســت
ترجيح ميدهند گلچيني از حوادث دا ستان را در سطح متن ذكر نمايند .اين بيان گاهي
بدين صورت ا ست كه نوعي بازگ شت به حوادث گذ شته مي شود و يا نوعي پرش به

حوادث آينده ميشــود -همانند آن چيزي كه در قصــص قرآني ديده ميشــود *.قرآن
كتابي است جامع و صرفاً مشتمل بر قصص آن نيست .بر اين اساس در قصص قرآني،
* دوگانگي زمان دا ستان و زمان متن به دوگونه آيندهنگري و گذ شتهنگري بازگ شت ميكند .گذ شتهنگري
نقل حوادث دا ستان ا ست پس از آنكه رخ داده ند و آيندهنگري نقل حوادث دا ستان ا ست پيش از آنكه
رخ دهند .گذشتهنگري اگر در محدودة داستان اصلي رخ دهد ،گذشتهنگري دروني و اگر خارج از فضاي
داستان اصلي رخ دهد ،گذشتهنگري بيروني و اگر تركيب هر دو باشد ،گذشتهنگري مركب نام دار ) .براي
اطﻼع بيشتر دراينباره ،رك :ريمون ،١٣٨٧ ،ص.(٦٥-٦٤
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بنا بر مناســبتي -براي مثال پنددادن به خواننده -در ضــمن تعقيب هدف اصــلي اثر ذكر

ب سته به بافت و موقعيت سوره ،نقل دا ستانها كم و يا زياد مي شود؛ اما اين گونه ني ست
كه اين دا ستانها همگي از ابتدا تا انتها ذكر شوند .گاهي بخ شي از دا ستان پيامبران نقل
مي شود؛ آنگاه زمان داستان به گذشتهاي از زندگي آن پيامبر رجعت ميكند )گذشتهنگر
بيروني( و گاه داستان به جايي در اوايل داستان پيامبران بر ميگردد؛ با اين وصف كه اين
موضع در درون داستان اصلي قرار دارد )گذشتهنگر دروني( .در تبيين گ سست داستان
حضرت موسي بايد گفت :اين داستان در سوره قصص داراي گسست زماني نيست و به
صورت پيوسته و منسجم از تولد و كودكي حضرت موسي آغاز ميشود و تا غرق شدن
فرعونيان ادامه مييابد .اما در ســوره ديگر مثﻼً ســوره طاها همســان رويكردي كه در
ادبيات دا ستاني روايي مر سوم ا ست ،دا ستان از ميانه آغاز شده و به ر سالت ح ضرت
موســي ميپردازد؛ اما ناگهان داســتان همين جا متوقف و به كودكي وي منتقل ميشــود
)گذشــتهنگري از نوع بيروني( *.با اين توضــيح بايد گفت گســســت زماني موجود در

داستان حضرت موسي و ساير قصص قرآني نه تنها حكايت از پريشاني خواب و رؤياي
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پيامبر ندارد ،بلكه مؤيد كمال و غناي روايي دا ستانهاي قرآني ا ست كه دربردارنده نظم
**

و ترتيب خاصي نيز هست.
محمد نجاتي و سيدعباس تقوي

نتيجهگيري
در اين مقاله برخي از ادله و شـــواهد مرتبط با آيات قرآني كه نويســـنده مقاﻻت
ششگانه با ا ستناد به آنها به مبناي رؤياانگاري وحي معتقد شده ا ست ،برر سي و نقد
* حتي امروز در صــنعت ســينماي مدرن ،بســياري از فيلمهاي با هويت تاريخي نيز با رويكرد مبتني بر
گذشتهنگري و گسست زماني ساخته ميشوند؛ در حالي كه منطبق بر وقايع تاريخي ساخته ميشوند و بر
اساس خواب يا رؤيا نيستند.
** حتي با فرض رد نظريه فوق ،گسست زماني داستان حضرت موسي در سوره طه بيدليل اتفاق نميافتد؛
زيرا اين گسست زماني بروز ميكند كه حضرت موسي به درگاه خداوند دعا ميكند و خداوند خواستة او
را اجابت مي كند» :قالَ قَد أُوتيت سؤْلَك يا موسى« )طه .(٣٦ :البته نبايد از خاطر دور داشت كه اين نوع
گذشتهنگري داستاني است كه قرار است به پيامبر  و يارانش قوت قلب و اطمينان دهد كه پيروزي از آنِ
آنان است.

شد .بر اين ا ساس در برر سي روش شناختي آ شكار شد كه نوي سنده بر خﻼف مدعاي
خويش ،رويكرد صرف پديدارشناختي در قبال قرآن نداشته و رويكرد مذكور مسبوق به
پيشينهاي است كه در ساير آثار ايشان بهراحتي قابل رهگيري است؛ به طوري كه اگر بر
اساس مدعاي وي قرآن بر هر خواننده بيطرفي عرضه گردد ،از كيستي قايل و سامع آن
خواهد پر سيد .در بحث پا شاني چينش آيات در برخي سور بر خﻼف اينكه نوي سنده
ادعاي كشــف اين مســئله را دارد ،چرايي اين پاشــاني از قبل در بين قاطبه قرآنپژوهان
وجود داشــته اســت و ايشــان عمدتاً ذيل دو نگرش توقيف و اجتهاد به تبيين چرايي
پرداخته و با م سلمدان ستن وجه خطابي آيات قرآن ،اين م سئله را مؤيد ناكارآمدي برخي
انواع تف سير در قبال اين گونه آيات دان ستهاند .در بحث تكرار برخي ق صص قرآني نيز
روشــن شــد كه اوﻻً تكرار به صــورت حقيقي در قرآن وجود نداشــته و در هر تكراري
ح قايق و م فاهيم جد يدي نهف ته اســـت؛ ثان ياً با فرض پذيرش تكرار نيز اين تكرار
بيغرض نبوده و قطعاً در پس آن اغراض اخﻼقي و تربيتي وجود دارد.
نهايتاً در بحث پرشها و گســســتهاي زماني برخي قصــص قرآني تبيين شــد كه
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وجود چنين گســـســـتهايي به هيچ وجه نافي وجه خطابي يا مؤيد وجه رؤيايي قرآن
بر اساس همين جامعيت اينكه برخي داستانها همچون قصه حضرت موسي يا اصحاب
كهف با رويكردي متفاوت از كيفيت وقوع آن مطرح گردند ،كامﻼ متﻼئم و متناســب با
ادبيات داستاني بوده و اين مسئله مؤيد كمال و اعجاز قرآن خواهد بود.
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نيست؛ چراكه قرآن كتابي است جامع همه امور و در صرف داستان خﻼصه نمي شود و
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