
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  محمد جعفری

  ٢٠١٧ جوالی ٢٣
  

  عبدالکريم سروش" رؤياھای رسوالنه"در نقد 

 ھفتمبخش 

  

 

  .رؤيا با وحی ھم در معنی و ھم در محتوا تفاوت اساسی دارد  -٧

  ».گفتيد که اما شکی نيست که قرآن يک سر زبان رؤياست« :  به آقای سروش می گويدمجری برنامه● 

ديد که  ام که پيامبر  در رؤيائی می ام ھم اين را آورده ًببينيد اتفاقا در ھمان نوشته. ھا را د ھمانئيولی تأ! بله « :٭ سروش

 ۀًانما تأکلون فی بطونھم نارا و سيصلون سعيرا اين تجرب. خورند که آتش دارند می خورند مثل اين آدم ھائی که ربا می

  ». پيامبر بود که موجب چی شد، موجب شد تحريم رباخواری و امثال اينھا

  :است  زير در مورد رباخواری و ربا آمدهتدر ھمين جا اين نکته را روشن کنم که در قرآن دو آي

ّع مثل الربوا و احل هللا يطان من المس ذالك بانھم قالوا انما البيتخبطه الشيّالذى قوم يقومون اال كما ياكلون الربوا ال ين يالذ

  )٢٧۵/بقره(ع و حرم الربوا يالب

ّن امنوا التاكلوا الربوا اضعفا مضعفه و اتقوا هللا لعلكم تفلحون يّھا الذيا اي   )١٣٠آل عمران (ّ

   چنين استتًاوال صحيح آي» ًنارا و سيصلون سعيرا انما تأکلون فی بطونھم « ی را که آقای سروش ذکر کرده تآي

  ) ١٠/نساء(»را يصلون سعياكلون فى بطونھم نارا و سيتمى ظلما انما ياكلون اموال الين يان الذ«

 بقره ٢٧۵ تتحريم ربا به صراحت در ھمان آي.  در مورد خوردن مال يتيم است و نه رباخوار و يا تحريم رباتًو ثانيا آي

که آدم ھائی که ربا « ديده   بنا بر اين پيامبر در رؤيا نمی» ع و حرم الربوايّع مثل الربوا و احل هللا البيانما الب«: آمده است

که پيامبر   آمده است و نه اينتبلکه حکم تحريم ربا به صراحت در آي»  . خورند خورند مثل اينست که آتش دارند می می

  .خواب ببيند و بعد موجب تحريم ربا شود
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 ربا خواری را تصحيح شده ولی در  توضيح آن تديده شد که در مقاله آي» ياھای رسوالنه ؤر« ۀ البته بامراجعه به مقال

  : چنين آمده است

ِالذين يأکلون الربا ال يقومون إال کما يقوم الذی(ّھمچنين است حال رباخواران که چون جن زدگان نامتعادل اند  « َِّ َُّ ُُ َُ َ َ ََ َ َّ ِ َ َ ََ ِّ ُ ُ ُ يتخبطه ْ ُ َّ َ َ َ

ِّالشيطان من المس  َ ْ َ ِ ُ َ ْ ًنمايد اما در رؤيای پيامبر، رباخواران واقعا چنين ديده  اين بيان در بيداری استعاره مي). ٢٧۵/ بقره* َّ ّ

 است راکه ربا تحريم شده»ع و حرم الربوا يّع مثل الربوا و احل هللا البيذالك بانھم قالوا انما الب « تاما کامل آي»  .شده اند

«  بقره را می آورد، ديگر نياز نبود که بگويد٢٧۵ تکه اگر تمامی آي. را نياورده، تا خللی به خوابگزاری او وارد نشود

ًاما در رؤيای پيامبر، رباخواران واقعا چنين ديده شده اند ّ.  «  

 و اين انگشتری را از باز پيامبر کسی که انگشتری طال دستش بود، رفت«: اما قسمت ديگر ھمين مطلب که می گويد

می رويد و يک پاره آتش روی دستتان : دستش درآورد، در روايات اھل سنت آمده، شيعيان ھم اين را نقل کردند و گفت

می گذاريد يعنی در واقع ريشه ھای اين احکام به تجربه و به شھود سمعی بصری او رسيده بود و بعد آن را بصورت 

 قرآن تبلکه صريح آي) ۵۶(» تجربه و به شھود سمعی بصری « ه روايت است و نه اين ھم ن» .احکام بيان  می کرد

  :است

كنزون ي نيو الذل هللا يصدون عن سبياكلون امول الناس بالبطل و يرا من االحبار و الرھبان لين آمنوا ان كثيھا الذييا ا

ھا فى نار جھنم فتكوى بھا جباھھم و يى علحميوم ي * ميل هللا فبشرھم بعذاب الينفقونھا فى سبيالذھب و الفضه و ال 

کسانی که طال و نقره را می اندوزند و ) ٣۵ و ٣۴/توبه(جنوبھم و ظھورھم ھذا ما كنزتم النفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 

 ھمان روزی که آن ھا را در آتش دوزخ تافته و گدازان کنند و با! در را خدا خرج نمی کنند به عذابی دردناک مژده بده

  ».آن پيشانی و پشت آنان را  با آن داغ کنند

شکی نيست « «: گويد طور که سروش می پردازم تا معلوم گردد آيا قرآن ھمان بعد از توضيح فوق به موضوع رؤيا  می

يک سر زبان «که تخيالت آقای سروش است و او در علم رؤيا ديده که قرآن  و يا اين» .که قرآن يک سر زبان رؤياست

   ؟»رؤياست

اين نکته را نيز . رؤيا در قرآن و سپس غير از آن/اول خواب: اين بخش را در دو قسمت  مورد بحث قرار می دھم

 از نظر فرھنگ لغات  تفاوت رؤيا ھم از نظر قرآن و ھم از نظر علمای فن و ھم/کنم که  وحی با خواب خاطر نشان می

  .خواھيم شناختدر جای خود اين تفاوت را باز. ی و اساسی داردئ ريشه

  

  :٭ رؤيا در قرآن

 اسری، و فتح ھر کدام يک بار ۀ بار در داستان يوسف،  در سور٧.   بار  در قرآن آمده است١١ رؤيا  و  مشتقاتش ۀکلم

  . بار٢ صافات و خواب حضرت ابراھيم ۀو در سور

 شود، الزم است  به دو نکته توجه  يوسف آمده توضيح دادهۀرؤيا در سور/ خوابۀ مورد رؤيا که در بار٧که  قبل از اين

  :شود

ما نيکوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن که به تو وحی کرديم، بر تو بازگو می کنيم و تو «:  خداوند می فرمايد-١

  )۵٧(» ًقطعا پيش از آن از بی خبران بودی

  و .   نداشته به او وحی می کندًپس خداوند زيباترين داستان را  به پيامبرش که  قبال از آن ھيچ خبر و اطالعی 

و ھم يوسف » که خداوند ترا بر می گزيند و علم تعبير خواب را به تو می آموزد«:  ھم يعقوب به يوسف می گويد-٢

  ) ۵٨. (سپاس و ستايش می کند خدای را که تعبير خواب ھا را به او آموخته است 
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  .قی داستان خواب پرداخته می شود فوق مختصر به خواب يوسف و مابۀبعد از يادآوری دو نکت

يوسف به پدرش می گويد که در خواب ديدم که يازده ستاره و ماه و خورشيد بر من سجده کردند، وپدرش به او می 

پسرکم خواب خود را برای برادرانت، بازگو مکن که آنھا از روی حسادت برای تو نقشه خواھند کشيد، چرا که : گويد

و يعقوب به پسرش بشارت می دھد، که خداوند ترا بر می گزيند و علم تعبير خواب را . استشيطان دشمن آشکار آدمی 

  )  ۵٩.(به تو می آموزد و نعمتش را بر تو و و خاندان يعقوب تمام می کند

که وقتی يوسف به زندان می افتد، دو جوان از خادمان دربار مصر با او به زندان می افتند و يکی از آنھا خواب می بيند 

دانه ھای انگور را برای تھيه شراب می فشارد و ديگری نان بر سر خود حمل می کند و پرندگان از آن می خورند و 

سپس پادشاه در خواب می بيند که ھفت گاو فربه، ھفت گاو الغر را می ) ۶٠. (تعبير خوابشان  را از يوسف می خواھند

و . يده خوشه ھای سيز را نابود می کنندکھای خوشه  خوشيده را کهکو ھفت خوشه سبز و ھفت خوشه خوش. خورند

  )  ۶١. (پادشاه از علماء و حکمای در بار می خواھد که اگر تعبير خواب را می دانند، خوابش را تعبير کنند

شاه وقتی آنھا از تعبير خواب پادشاه عاجز می مانند، از آن دو جوان زندانی، آن يکی که نجات يافته بود و در خدمت پاد

من شما را از تعبير خواب آگاه خواھم ساخت پس مرا در زندان نزد يوسف ببريد و يوسف تعبير خواب : بود، گفت

ھم رسيدند و يوسف آنھا را در آغوش ه و سر انجام وقتی يوسف و خانواده اش ب) ۶٢(پادشاه را برايش بازگو کرد 

در امن و امان خواھيد بود و پدر و مادرش را بر تخت نشايند، د که به خواست خدا ئيبه مصر در آ: کشيد، و به آنھا گفت

ًای پدر اين است تعبير رؤيائی که قبال ديده ام که خداوند آن را : جملگی بر او سجده آوردند و يوسف به پدرش گفت

عبير خواب ھا ھمانا بھره ای از فرمانروائی به من ارزانی داشتی و ت! پروردگارا: عينيت بخشيد و يوسف در ادامه گفت

  ) ۶٣.(را به من آموختی 

و . تأويل و يا تعبير خواب علم ويژه ای می خواھد و خداوند آن علم  را به پيامبرش يوسف آموخته است:  که  نتيجه اين

رؤيا با وحی که امر و فرمان است که بايد چنين /پس خواب. اضغاث و احالمخواب ھا می تواند خواب صادقه باشد و يا 

اينک . ًيا نکرد و نتايج چنين کرد و نکرد، چنين و چنان می شود، و صريح است کامال متفاوت با خواب استکرد و 

  :خواب حضرت ابراھيم ھم آورده می شود

می بينم که ترا سر می برم، پس چه ] چنين[من در خواب ! ای پسرک من " و وقتی با او به جايگاه سعی رسيد گفت « 

پس وقتی ھر دو تن ." انشاءهللا مرا از صابران خواھی يافت. آنچه را مأموری بکن!  ای پدر:"گفت" به نظرت می آيد؟

رؤيای خود  را * يم که ای ابراھيمداو را ندا دا* و پسر را به پيشانی بر خاک افکند] و ھمديگر را بدرود گفتند[در دادن 

  )۶۴(» .ين ھمان آزمايش آشکار بودراستی که ا* ما نيکوکاران را چنين پاداش می دھيم. حقيقت بخشيدی 

دانست که از حق جز حق  دانست که ابتال چيست؟ و می  حضرت ابراھيم  بارھا از ابتال پيروز بيرون آمده بود و می

پس موضوع ابتال نه چشم پوشيدن فرزند، بلکه تسليم شده به حقی است که از حق مطلقی که خداوند . شود صادر نمی

ندای ) ١٠٣ تصافات، آي. (پس ھر دو، سلم جستند و پدر فرزند را به پھلو بر زمين خواباند. داست قرار است صادر شو

و اين ابتالئی آشکار ) ١٠۵ و ١٠۴ھای تصافات آي. (تو در عمل به رؤيای خويش، بس صديق بودی: خداوند را شنيد

که از حق جز حق صادر  ايمانشان  به اينترتيب، اسالم اين دو،  بدين). ١٠٧(و مقرر کرديم گوسفند قربانی بگردد . بود

اما حقی که از خداوند، حبيب ھستی بخش . گاه نھادن کارد بر گلوی اسماعيل، ھيچ رنگ شبھه نپذيرفته شود، ھم ب نمی

افتاد و اين  بدون آن ابتال، رسم قربانی کردن انسان بر نمی. ھا از قربانی شدن انسان بود صادر شد، مصون کردن انسان

  .   نام دين و خدا برانداخته يم بود که اين رسم را بابراھ
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ھم پس از  ، آن)ع(داند که موفقيت در گذراندن آزمون ايمان، چنين ايمانی، نيازمند ابراھيم  عقل مستقل و آزاد می

  . ھای دوستی با حق مطلق است و در نتيجه به يمن استقامت در آزمون ھا خليل خداوند شد  گذراندن آزمون

    : د کرد، مورد بحث قرار می گيردئيو خوابی که پيامبر ديد و خداوند صحت آن را تأدحال 

آن رؤيائی را که به تو  و ." پروردگارت بر مردم احاطه دارد به راستی " ھنگامی را که به تو گفتيم ] و ياد کن[ « -  ١

ن قرار نداديم؛ و ما آنان را بيم می دھيم، آن درخت لعنت شده در قرآن را، جز برای آزمايش مردما] نيز[نمايانديم، و 

  )۶۵(» .ِولی جز برطغيان بيشتر آنھا نمی افزايد

 خداوند به پيامبر گوشزد می کند که او بر احوال و اعمال مردم احاطه دارد و آن درخت نفرين شده در قرآن تدر اين آي

 برای اين درخت می ت که آيئیتوجه به ويژگی ھابا . را که در رؤيا به او نشان داده است، برای آزمايش مردمان است

ويل کرد که در بين مردم، در روابط و مناسبات فردی و گروھی، ريشه می أشمرد می توان آن را به درخت قدرت ت

به نسبتی که کسی يا گروھی به سمت قدرت . دواند و شاخه ھا بر می کشد و قانونش تمرکز و تکاثر ھر چه بيشتر است

 شجره را ۀدر سياق رايج زبان عربی که برای خاندان واژ. مان نسبت بر قدرت پرستی اش افزوده می شودمی رود به ھ

 به عنوان يک نتيجه ذکر شده است می توان گفت تبه کار می گيرند و با عطف توجه به عنصر طغيانگری که در آي

بين مردم ريشه دوانيده و شاخه ھا و برگھای خود در   ملعونه اقوام و يا خاندانھای قدرتمداری اند که مانند درخت ۀشجر

کيد قرآن اين است که اين شجره را که أو ت. را تا جائی که بتوانند می گسترانند و بدينسان بر مردم سلطه گری می کنند

مان در رؤيا به پيامبر نشان داده است چيز تازه ای نيست بلکه اين خود نيز يک سنت الھی است که ھمواره در بين مرد

 قدرت در ھر دوره و زمان نمادی دارد و در ۀ ملعونۀاين شجر. وجود داشته و مردمان بدان آزمايش شده و می شوند

 . ذکر شده، در آن دوران خاندان  بنی اميه اندتدوران اوليه اسالم  و موافق با احاديثی که در مورد اين آي

ب ديده است، به او تسليت گفته و می گويد او غمگين نباشد، را پيامبرش در خوا  آنچه تدر حقيقت خداوند در اين آي

 ۀ قدرت، نقش يک آزمونگر را دارد، آزمونی که ھيچ کسی را از آن گريزی نيست و برای ھمۀ ملعونۀزيرا اين شجر

 امتحانی است که يک يک ۀھمان وسيل  قدرت در واقعۀشجر. ھی استو مکان ھا صادق است چراکه سنت الزمان ھا 

 بدين قرار بوده که تن نزول آيأ بسياری از مفسرين شيعه و نيز اھل سنت، شۀبنا به گفت. ان با آن آزمايش می شوندمردم

پيامبر . رسول خدا در خواب می بيند که بنی اميه ميمون صفت در ھمه جا بر منبرش برآمده اند و حاکم بر مردم شده اند

 را فرو فرستاد تا تآنگاه خداوند برای تسليت خاطر رسولش اين آي) ۶۶. (يا بسيار غمگين و ناراحت می شودؤاز اين ر

در تاريخ اسالم نيز معاويه اولين کسی است که حکومت شورائی اسالم . يکی از سنت ھای خود را برای او بازگو کند

ی عباسی نيز ادامه روشی که بعد از آنھا در خاندان بن.  موروثی در خاندان خويش بدل کردۀمطلق اوليه را به پادشاھی 

 نيز که دين را بيان قدرت می دانستند، تبعيت  و يا در خدمت حاکميت موروثی مطلقه بودند، در ء و فقھا و علما-. يافت

 موروثی تا ھمين اواخرچنان نقشی بازی کردند، که اطاعت از پادشاه برای تودۀ مردم  امری ۀجا اندختن پادشاھی مطلق

  البته ھمزمان بايد توجه داشت که مضمون وحيانی - و پادشاه سايۀ خدا بر روی زمين بودشرعی و واجب تلقی می شد 

  .نام سلطه طلبی است که ادامه داشته و دارده  فراتر از بنی اميه يا بنی عباس است زيرا بيانگر امر مستمری بتآي

او قدرت را .  قدرت داردۀنی در بارفيلسوف معاصر فرانسوی تمثيلی شبيه ھمين تمثيل قرآو روالن بارت جامعه شناس 

به جغدی تشبيه می کند که در خرابه ھا می نشيند و می خواھد بر ھمه جا سرک بکشد و ھمه جا را تاريک می طلبد تا 

  ) ۶٧. (يعنی قدرت خاصيتش ھمين است.  خودش درآوردۀ را زير سلطئیھر جا
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شما بدون شک، به خواست خدا در حالی که سر تراشيده :]  بودکه ديده[ًحقا خدا رؤيای پيامبر خود را تحقق بخشيد  «- ٢

خدا می دانست، آنچه . و موی ھای سترده در کمال امنيت سفر کرده و با خاطری آسوده در مسجد الحرام در خواھيد آمد

  )۶٨(» .قرار داده است] برای شما[و قبل از اين، پيروزی نزديکی . شما نمی دانستيد را 

آن رؤيا چه بود؟ رؤيا . ً قسم می خورم که خدا آن رؤيائی را که قبال به تو نشان داده بود، تصديق کرد می گويد کهتآي 

داخل مسجد الحرام می شويد و سرھا می  اين بود که ای مؤمنين در کمال امنيت و سالمت و بدون ترس از مشرکين 

  .می کنيد)  سر و ناخنی از مویكوتاه كردن مقدار(تراشيد و تقصير 

  :  روشن بيان می کندت خارج از حديث و روايات توجه شود، آيتاگر به متن آي

. شويد فتح قريب يعنی پيروزی نزديکی در انتظار شما است و شما در کمال ايمنی و به آسانی به مسجد الحرام وارد می

 وارد شدن به مکه و ۀ زمين و فراھم آوردنفتح قريب حرکت پيامبر به صلح حديبيه انجاميد، خود اين صلح ۀوقتی نتيج

زيرا تا آن زمان مشرکين مکه که در صدد از بين بردن . انجام مراسم عمره بدون جنگ و خونريزی در سال بعد بود

رسول خدا و دينش بودند و آنھا را به رسميت نمی شناختند و بعد از اين صلح بود که پيامبر و يارانش را به عنوان يک 

پذيرفتند که مسجدالحرام سال آينده به مدت سه روز برای انجام مناسک  و ھم. ميت شناختندواقعيت پذيرفته و به رس

در حقيقت با صلح حديبيه دين اسالم و پيروانش . عمره و در کمال امنيت و آسايش در اختيار پيامبر و يارانش قرار گيرد

  .    اين پيروزی است»تح قريبف«به عنوان يک واقعيت اجتماعی پذيرفته شد و اين پيروزی بزرگی بود و 

تر از فتح حديبيه صورت  ھمانگونه که تاريخ صدر اسالم در کليت خودش نشان می دھد برای اسالم فتحی عظيم

نگرفت، زيرا در پرتو آن، آتش جنگ فرونشست و دعوت به اسالم رواج گرفت و اسالم در سراسر جزيرةالعرب 

، زمينه سازی برای فتح مکه بود که مدت کوتاھی پس از صلح حديبيه به  اين صلحۀترين فايد گسترش يافت؛ اما مھم

  .وقوع پيوست

 نفر بودند به قصد عمره با شترانی که برای ١۴٠٠پيامبر در سال ششم ھجری با ياران خود و قريب به اتفاق روايات، 

اسک عمره به سمت مکه حرکت قربانی کردن آماده شده بودند و بدون قصد جنگ و ساز و برگ نظامی، برای انجام من

در مدينه خواب ديده بود که ھمراه يارانش برای انجام مناسک عمره به مکه در آمدند، وارد خانه ) ص(رسول خدا . کرد

پيامبر پيش از حرکت به مکه خواب خود را برای اصحاب تعريف  . د را گرفتيد، و كليكعبه شد، و سر خود را تراش

ولی چون مشرکين در حديبيه . که خواب آن حضرت رؤيای صادقه است، بسيار شاد شدندچون اطمينان داشتند . کرد

 در ھمين ميانه،  .جلو آنان را گرفتند و از رفتن به مسجدالحرام باز داشتند، مجبور شدند به صلح حديبيه متوسل شوند

  تکردن شک و ترديد آنھا آيبعضی از ھمراھان و مؤمنين دچار شک و ترديد می شوند که خدای تعالی برای برطرف 

  :  فتح را فرو می فرستادرۀ سو٢٧

ن ال تخافون فعلم ما ين رؤسكم و مقصرين محلقيّا بالحق لتدخلن المـسـجد الحرام ان شاء هللا امنيّلقد صدق هللا رسوله الرؤ

  )٢٧/فتح(با يلم تعلموا فـجـعـل مـن دون ذلك فـتـحا قر

كه به روشنی به ما می گويد  نين اآز دارد و ي نیگري دی فتح در متن خود معناۀور ستافزون بر آنچه گفته شد، اين آي

 ی متيآ.  وجود داشته استًامبر كامالي پیايرؤ/ و خوابین وحيك بيانش تفكيامبر و اطرافيکه در زمان نزول و نزد پ

 چون تحققش طول ً ظاھرایست ولان كرده بوده ايز آن را بيده بود و ھمان وقت نيشتر ديامبر خواب را  پيد كه پيگو

ن ارتباط به يگر در ھمي دۀنكت. یا عادي صادقه بوده یايا رؤيآده بوده است اصحاب دچار شك شده بودند كه يكش

که از اتفاق .  توانستند متصور شوندیامبر مي پیز برايا بالباطل نيؤ رئی گویعني گردد، یبر م» ا بالحقيؤر«اصطالح 
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 صادقه و عادی یکه برای پيامبر ھم رؤيا يعنی اين. جمله در تفسيرطبری ھم استفاده شده استدر تفاسير قديمی و از 

  .  وجود داشته که خداوند از طريق وحی به او می گويد که رؤيايت صادقه  است و ما آن را تحقق بخشيديم

 :صاحب الميزان می نويسد● 

بـه : اشاره به ھمان مـطـلب قـبـل اسـت كـه فـرمـود) ذلك (ۀ كلم-) بايفعلم ما لم تعلموا و جعل من دون ذلك فتحا قر    (

است، و ) اقرب من ذلك) (من دون ذلك(و مراد از جمله . ديـمـنـى داخـل مـسـجـد الحـرام مى شويزودى در كـمـال ا

ـزھـا مـى دانـسـت، كـه يخـداى تـعـالى از فـوائد و مـصـالح داخـل مـسـجـد شـدنـتـان چـ: ـن اسـت كـه ي اتـيمـعـنـاى آ

ـب قـرار داد تـا داخل يـن وضـع، فـتـحـى قـريـن جـھـت قـبـل از داخـل شـدن شـمـا بـه ايـد و بـه ھـمـيشـمـا نـمـى دانـسـتـ

 .سر گرددين وضع ميشدن شما به ا

ـن فـتـح بـود كـه راه يون اه است، چـيبي، فتح حدتين آيدر ا) بيفتح قر(ن معنا روشن مى شود كه مراد از ينجا اياز ا«

ن فتح نبود ممكن نبود ياگر ا. ـمـنى و آسانى ھموار كرديـن بـه مـسـجـد الحـرام بـا كـمـال ايرا بـراى داخـل شـدن مؤمنـ

ه و آن يبيكن صلح حديزى و كشت و كـشـتار داخل مسجد الحرام شوند و ممكن نبود موفق به عمره شوند و ليبدون خونر

 سال بعد بتوانند عمل عمره ـت را بـراى مـسـلمـانـان ممكن ساخت كهيـن مـوفـقـيـده شـد اي در آن گـنـجـانـشـروطـى كـه

 .راحتى انجام دھندرا ب

بر ي فـتـح ختـيدر آ) ـبيمراد از فتح قـر: (ن گفته انديكه بعضى از مفسر نيـن مـعـنـا ھم روشن مى گردد ايـنـجـا اياز ا

مـراد از آن، فـتـح مـكـه : (ـگـر گـفـتـه انـديكه بـعـضـى د نيو اما ا.  به دور استتياق آيساست، سخنى است كه از 

ـد را از ين است كه شك و تـرديـن معنا را مى رساند كه مراد از آن اي اتـيـاق آيـدتـر اسـت و سـياز آن قـول بـعـ) اسـت

ّصلى هللا عل(ن كه با رسول خدا يبـعضى مؤمن ـال مـى كـردنـد يـن خـيبودند بر طـرف سـازد، چـون مؤمنـ) ّمه و آله وسليّ

ّصـلى هللا عـل(كـه رسـول خـدا  ـنـيا ـده بـه زودى داخل مسجد الحرام مى شوند، در حالى كه يدر خـواب د) ّـه و آله وسـلميّ

نه به سوى مكه يد از مدن قصيى مـربـوط بـه ھمان سال است و وقتى به ائشگوير ھم كرده اند پيده و تقصيسرھا تراش

رى نمودند، دچـار شـك و يالحرام جلوگ ه گرفتند و از ورودشان به مسجديبين جلو آنان را در حديحركت كردند و مشرك

طباطبائی به روشنی ) ۶٩(» .» .ل سازديـد را زايـن شـك و تـردي خـواسـت اتـيـن آيـد شـدنـد، خـداى تـعـالى در ايتـرد

 . ا فتح مكه چنانچه بعضى پنداشته انديبر و يه است، نه فتح خيبيـب فـتح حديـرآورد که فـتـح ق می

 :  در اينجا نظر چند مفسر قديمی ھم آورده می شود

  :نويسد  میتامام فخر رازی در تفسير کبير خود، در مورد اين آي●

که خداوند آرامش را  گفتند بعد از اين یان فساد آنچه که منافقان مي بیبرا)  بودی خداوندۀوعد(ن يق كه خداوند ايبه تحق«

اين (و . وردنداداشتند و به جنگ و قتال روی ني اوامر خداوند را پاس نگه) آنان ھم(کرد و  بر رسولش و بر مؤمنان نازل

 الحرام شديم، نه سرھای مان را ولی نه داخل مسجد) قرار بر اين بود که داخل مسجد الحرام بشويم(ما :  آنانۀگفت) بود

در خواب ديده بود که مؤمنان ) ص(زيرا که رسول خدا ) گفتند چرا چنين (تراشيديم و نه موھای خود را کوتاه کرديم، 

) پيامبر خدا(سپس خواب . ن نفرموده بودندييوقت خاصی تع) داخل شدن به مکه(شوند ولی برای آن  داخل مکه می

 يقين رسيدند  که آنچه پيامبر خدا در خواب ديدند اتفاق خواھد خواب خودش را برای مؤمنان تعريف کرد و آنان نيز بدين

که نه : کردند ، منافقان  مسخره می)به مدينه(وقتی که مسلمانان با مشرکين پيمان صلح بستند، در راه بازگشت . افتاد

تحقيق که ه ب: ( ودندفرم) اينجا بود که خدا در جواب اين منافقان. ( داخل مکه شديم و نه سرھای خود مان را تراشيديم

  )٧٠ ( »)خداوند تصديق کرد رؤيای حق پيامبر خودش را

  :نويسد  نيز در تفسير خود مییر الطبريمحمد بن جر● 
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يعنی صلح ) فجعل من دون ذلک فتحا قريبا: (سحاق از زھری اين چنين نقل قول کردکهاسلمه از ابن : ابن حميد گفت

ه با ھم روب) دو گروه(ھمانا قتال بود وقتی که انسانھا . رگتر از صلح حديبه نبودحديبيه، ھيچ فتح و پيروزی در اسالم بز

 کردند و صحبت انسانھا به ھمديگرامان دادند، با ھم مالقات و ۀرو شدند، وقتی که آتش بس شد و جنگ تمام شد، ھم

که آنان اسالم را پذيرفتند  مگر اينگفتند   اسالم سخن نمیۀبحث و مجادله کردند و مسلمانان با ھيچ غير مسلمانی در بار

  . اسالم بودندۀبه مراتب بيشتر از تمام ساليان گذشت) صلح(ن دو سال آو مسلمان شدگان در 

يعنی صلح ) فجعل من دون ذلک فتحا قريبا: (سلمه از ابن إسحاق از زھری اين چنين نقل قول کردکه: ابن حميد گفت

  )٧١(» .حديبيه

  :استدر تفسير ابن کثير آمده 

يعنی خداوند می دانست آنچه را که به خير ومصلحت شما بود ) بايفعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قر: (وقوله 

قبل از دخول  : یأ) فجعل من دون ذلك(ن سال و شما نمی دانستيد،  آھمان منصرف کردن شما از دخول در مکه در 

يعنی صلحی که بين شما و بين دشمنان شما ) : بايفتحا قر. ( شده بوديدوعد داده) ص(شما در مکه که در رؤيای پيامبر 

  )٧٢. (از مشرکين اتفاق افتاد

  :است که  نيز در تفسير خود بر اينین بن مسعود البغويحس●

حاضر بوديم ، وقتی از الحديبه ) ص(در الحديبيه با رسول خدا : است که گفت   از مجمع بن جاريه انصاری روايت شده«

) که چنان پريشان ھستند(گفتند چی شده انساھا را؟  رف شديم مردم به طرف شترھاشتان شتابان شدند و بعضيھا میمنص

ھمه دوان دوان به طرف رسوهللا حرکت کرديم و ديديم : بر رسول خدا وحی نازل شده، مجمع بن انصاری گفت: گفتند

  ، » نايإنا فتحنا لك فتحا مب«: شدند پيامبر خدا تالوت فرمودندوقتی ھمه جمع . که در کراع النعيم کنار شتر خودش ايستاده

. باشد  و قسم به آن ذاتی که نفس من در دست اوست فتح می بله: باشد؟ فرمودند يا رسول هللا آيا اين فتح می: عمر گفت

  ....بود) آينده( و تحقق رؤيا در سال مقبل باشد واين دليل است که مراد از فتح صلح حديبيه می

نترسيد، » ال تخافون فعلم ما لم تعلموا«يا کوتاه کنيد و » نيو مقصر«يعنی ھمه سرھاتان را بتراشيد  » ن رؤسكميمحلق«

  باشد  که صالح در صلح و تأخير دخول به مسجدالحرام می.  دانيد داند آنچه را که شما نمی خدا می

يعنی قبل خول ) فجعل من دون ذلك ) . (٢۵ - الفتح ( ة ياآل" ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات : " و ھو قوله تعالى 

  )٧٣(» .منظور از اين صلح حديبيه می باشد نزد اکثر مفسران) بايفتحا قر(شما در مسجد الحرام 

  :تفسير القرطبی نيز می خوانيمدر ● 

يه با مشرکان پيمان صلح وقتی که در الحديب. شود پيامبر خدا در خواب ديد که بااين شمايل داخل مکه می: قتاده گفت«

داخل مکه ) خاطر نيش زبان منافقانه اکراھا ب: (گفتند) ص( که رسول هللا ئیبست، منافقان به شک افتادند تا جا

پس به يارانش خبر داد که امسال نه، در . »ا بالحقيلقد صدق هللا رسوله الرؤ « وحی خدا نازل شد که ًفورا. شوند می

فتند که خواب رسول موقت گو گفته شده که ابابکر . باشد حق می) ص(شوند و رؤيايش   میغير از اين سال، وارد مکه

 ...شوند  پيامبر خدا داخل میًباشد و حتما شويد بلکه عام می به وقت خاصی نبوده و نگفته که امسال داخل می

است  ھستند و از زھری نقل شدهو اکثر مفسرين بر اين قول . صلح حديبيه: مجاھد گفت .با يفجعل من دون ذلك فتحا قر

با ھم ) دو گروه(نسانھا اھمانا قتال بود، ولی وقتی که . ھيچ فتح وپيروزی در اسالم بزرگتر از صلح حديبيه نبود: که

 کردند صحبتبا ھم مالقات و .  انسانھا به ھمديگر امان دادندۀرو شدند، وقتی که آتش بس شد و جنگ تمام شد، ھمه روب

که آنان اسالم را پذيرفتند و   اسالم سخن نگفتند مگر اينۀ کردند و مسلمانان با ھيچ غير مسلمانی در بارو بحث ومجادله
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و روز الحديبيه سال ششم .  اسالم بودندۀبه مراتب بيشتر از تمام ساليان گذشت) صلح( مسلمان شدگان در آن دو سال 

  )٧۴(» م الحديبيه سال ھشتم ده ھزار نفر بودندھجری تعداد مسلمانان ھزار و چھارصد نفر بود و بعد از عا

افزون بر آنچه گفته شد دو خواب پيامبر را ھم خداوند خود برای پيامبرش تعببير و تصديق می کند و به او می گويد که 

   .وسيلۀ اين دو رؤيا بيان کرديمه رؤيای تو از جانب ما بوده و ما حقيقتی را برای تو ب

  :ميان استه نيم که در قرآن از دونوع رؤيا و خواب سخن بدر ھمين جا خاطر نشان ک

   اضغاث و احالم يا خوابھای پريشان و-١

که  نوعی که نياز به خوابگزار و يا تعبيرگر ندارد و ديگری آن:  صادقه خود دو نوع استی صادقه که رؤيای رؤيا-٢ 

است  به مسجدالحرام با صلح و صفا وارد شده: ر ديدنوع اول نظير خوابی است که پيامب. نياز به تعبير و تعبيرگر دارد

ھر دوی اين خوابھا ھمانطور که پيامبران در خواب ديده . کردن فرزندش و يا خواب حضرت ابراھيم در مورد قربانی

نوع ديگر رؤيا، رؤياھای حضرت يوسف و يا دو جوان ھمزندانی او و يا خواب . بودند، واقعيت بيرونی پيدا کرد

خواب يوسف را پدرش حضرت يعقوب تعبيرکرد و دو خواب ديگر را يوسف که خداوند علم . صر ھستندپادشاه م

وند، نوع اول خوابی است که ش از اين دو نوع خواب که رؤيا صادقه ناميده می. خوابگزاری را به او آموخته بود

آورد و  را،  بدون کم و زياد و بدون فراموش کردن جزئيات، به خاطر می شود تمام آن خواب ببينده وقتی بيدار می

اين نوع رؤيا به .  ھمان خواب استۀآنچه بعد واقع خواھد شد، واقعيت يافت. اش حاضر است ھميشه در حافظه

نظير خواب شاه .   نوع ديگر خواب صادقه، رؤيائی است که نياز به گويا شدن دارداما در. خوابگزار ھيج نياز ندارد

ه يده که خوشکخورند و ھفت خوشه سبز  و ھفت خوشه خش ھفت گاو فربه، ھفت گاو الغر را میمصر که بنابرآن، 

بسيارند کسانی که .  نياز به خوابگزار دارداين نوع از خواب صادقه . کنند يده خوشه ھای سبز را نابود میکشھای خ

  .    اند ھر سه نوع  خواب را خود تجربه کرده

   

  ٭ تفاوت ميان وحی و رؤيا

وحی « : کند  سه نوع خواب ذکر شده در قرآن و وحی چنين تشريح میۀابن خلدون ھم،  اندريافت خويش را در بار

حالتی است مانند خواب که .  ھستندنوعی غيبت است از حاضران و ھمراھان در حالی که ھمراھان و حاضران با او 

يک از اين حاالت  در صورتی ھيچ.  شخص ھمراه و يا ھمراھان می پندارند که او دچار غش و يا اغماء شده است

شوند و ھمۀ اينھا در  در حقيقت با نيروی ادراکی که در آنھا نھاده شده، مستغرق در ديدار ملک روحانی می. نيست

ابند و يا چھرۀ يی و يا شنيدن بانگ جرسی است که با آن بانگ مطلب را در م. نه در خوابافتد و  بيداری اتفاق می

بعد آن حالت . سپارد است را به او می شخصی است که در مقابل آنھا تجسم می يابد و آن شخص آنچه از نزد خدا آورده

وقتی . است را از حفظ دارند  و خوانده شدهدر حالی که بر خود مسلط و به ھوش ھستند، آنچه بر ايشان القا. شود زايل می

گاھی آوازی چون انعکاس باگ جرس بگوشم «: در بارۀ چگونگی وحی پرسيده شد، در پاسخ فرمودند) ص(از پيامبر 

شود در حالی که آنچه را گفته  آنگاه آن حالت قطع می. گردد رسد و اين شديدترين حالتی است که بر من عارض می می

گويد  گويد و من آنچه را می ابد و با من سخن میيی صورت مردی در نظرم تجسم مه  گاھی فرشته باست حفظ دارم و

ھان ای مردم بدانيد که من به ھيچ دانشی آگاه نيستم جز آنچه خدا به من «: پيامبر خود فرمود)  ٧۵(» کنم حفظ می

  ) ٧۶(» . است آموخته

که يوسف صديق خواب آن دو  ھمچنان. کرده اند  را تعبير می ر آنخواب ديدن در نوع بشر وجود داشته و دارد و ناچا

ماند و  گاھی رؤيا، تا روزگار درازی  و گاه ھميشه پس از بيدار شدن از خواب، در ياد می. يار زندانی را تعبير کرد
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 ابن خلدون ادامه .اين نوع رؤياھا رؤيای صادقه است و از خوابھای پريشان جدا است. شود گاه از انديشه دور نمی ھيچ

  .نخست از جانب خدا و دوم از جانب فرشتگان و سوم از جانب شيطان: خواب بر سه گونه است« : دھد می

خوابی که از .  و بنابر اين رؤيائی که از جانب خداست ھمان نوع صريح و آشکاری است که ھيچ نيازی به تعبير ندارد

ه تعبير دارد و آنچه از جانب شيطان است ھمان خوابھای پريشان جانب فرشتگان است، رؤيای صادقی است که نياز ب

  . که گفته شد از سوی خداست و خوابھای آشکار و جلی و يا صادقه ھمچنان)  ٧٧(» است

که خداوند در قرآن  خواب چنان. دھد رؤيای صادقه يکی از ادراکات غيبی است که بر شخص خوابيده دست می

در روز و بيداری، ما به بدن و حواس و ) .  ۴٢/زمر(اھری و ورود به عالم باقی است  مفارقت از حواس ظ: فرمايد می

اما در خواب، حواس . ای ميان روح و ادراکات حائل است کارھای روزمره اشتغال داريم و اين امور ھمچون پرده

شود   اين حالت بر انگيخته میدر بعضی مواقع نفس در .  ايستد ظاھری و تمامی فعل و انفعاالت روزانه از کار باز می

کس از  شود و ھيچ و اين کيفيات از خواص نفس انسانی است که در ھمۀ بشر يافت می«شود  ای بر او باز می و دريچه

بيند که در بيداری صدق  بلکه ھر يک از افراد انسان نه يک بار بلکه بارھا در عالم رؤيا وقايعی می. بھره نيست آن بی

کند  کند که نفس در حالت خواب امور نھانی وغيبی را درک می آيد و يقين می طور قطع برای او پيش می هکند و ب پيدا می

کيفيت وحی با )   ٧٨(» و وقتی اين امر در عالم خواب روا باشد در جز خواب و احوال ديگر ھم ممتنع نخواھد بود

سورۀ برائت در جنگ تبوک ھنگامی .  وحی آنھاستای فروتر از و حتی رؤيای پيامبران مرتبه. رؤيا تفاوت اساسی دارد

گويند که وحی انسالخ و تجرد از بشريت و تبدل به  ھا می بعضی. که پيامبر بر پشت ناقۀ خود سوار بود نازل شد

عالم بشريت باز گردد و در ه ای خاص بالفعل از جنس فرشتگان گردد و سپس ب فرشتگی است تا در وقت معين و لحظه

با فرشتگان صحبت ی وحی خطاب و او معن.   آنچه را که فراگرفته به ابنای بشر و ھمنوعان خود تبليغ کندعالم فرشتگی

  ) ٧٩.  (ھمين است

کسی که قصد دريافت حقيقت را داشته باشد و بدون پيش فرض و يا پيش داوری به قرآن مراجعه کند، به ھر چه شک 

حتی بين رؤيای پيامبران و وحی آن . ت ميان وحی و رؤيا، آشکار استکند که، در قرآن، تفاو کند، به اين امر شک نمی

  پردازيم  باوجود اين، در پايان نوشته، بدان باز می. ھا

کدام اين کلمات در  اما حرف من اين است که زبان قرآن زبان عرفی است يعنی ھيچ «:گويد دکتر سروش خود می

 خورشيد، يعنی خورشيد، اگر گفته آب يعنی آب و اگر ھم ھر چيز اگر گفته. شوند ديکشنری خالف معنايشان حمل نمی

ًاتفاقا من معتقدم زبان قرآن آسان است، زبان عرفی است، «  و»ديگری گفته يعنی ھمان، نه زبان تخصصی است نه فنی

نداريد و يين می پًاگر واقعا شما چنين يق)  ٨٠  (»ّنه زبان فلسفی، نه زبان حقوقی، نه زبان فنی است ھيچکدام از اينھا

 در کدام ديکشنری از قديم االيام تا به امروز  وحی  به معنی خواب آمده است؟ :ال اين است که بفرمائيدؤاعتقاد داريد، س

خواب خواب . اند وحی و خواب را يکی معنی نکرده... در ھيچ ديکشنری چه عربی، چه فارسی و چه انگليسی و چه

  .است و وحی وحی

  :آوريم ھم به زبان فارسی و عربی میای ای به زبان انگليسی و  نمونه  نمونهعنوان مثال، ● 

Dream: 1. a sequence of sensation, images, thoughts, etc. passing through a sleeping person’s 

mind. 2. a fanciful vision  of the conscious mind; daydream ;  fantasy ; reverie  3.  the state, 

as of abstraction or reverie, in which such a dreamday occurs 4.a fond hope or aspration 5.  

anything so lovely, charming , trasistory, etc  
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Revelation: 1. a revealing, or disclosing, of something  2. Something disclosed ; disclosure; 

esp., astriking disclosure, as of somtuing not previously known or realised  3. Theol a) God’s 

disclosure or manifestation to man of himself and his will b) an instance of this  c) what is so 

disclosed or manifested  d) something as  the Bible, containing such disclosure or 

manifestation  ( Webster’s)  

 

حقايقی که پارسايان در خواب بينند،  حقايقی را که در ) صادقانه(رؤيا صادق .  آنچه که انسان در خواب بيند:رؤيا

خواب بينند رؤيای صادقانه گويند، آنچه در بيداری دست دھد مکاشفه گويند و آنچه که مابين خواب و بيداری حاصل 

  )معين. ف  (.گردد خلسه نامند

ْرء  [ .رؤيا . ̍ ُج ، روی. خواب که ديده شود). تاج المصادر بيھقی) (المصادر زوزنی ) (دھار. (خواب ديدن ) ِع ا] (ُ

ی . آنچه در خواب بينند). منتھی االرب( ). از اقرب الموارد) (ناظم االطباء) (از غياث اللغات ) (از آنندراج . (ٔج ، رو

  )دھخدا(.  ھرآنچه در خواب بينند

 که درست و مطابق با واقع است و بالجمله آنچه انسان در خواب بيند اگر مطابق با واقع ئیيعنی خوابھا: يای صادقهؤر -

گردد و به حوادث آينده  نفس در اتصال به نفوس فلکی نقوشی در وی مرتسم می: کاشانی گويد. باشد رؤيای صادقه گويند

آنچه در خواب باشد رؤيای صادقه و آنچه . دھد و ھم در بيداری  عالم خواب دست میکند و اين معنی ھم در  علم پيدا می

در بيداری باشد مکاشفه و آنچه مابين نوم و يقظه دست دھد، خلسه گويند و اين نقوش اگر در عالم خواب منقش گردد، 

غاث و احالم نامند و آنچه از مبادی واسطه اقتباس از مبادی عاليه آن را اضه آنچه معلول امور مزاجی و مادی باشد نه ب

 .عاليه باشد را کشف و شھود گويند و روايت است

اصل الوحی االشارة السرية، وحی پيامی پنھانی است که اشارت گونه و با سرعت «: راغب اصفھانی گويد :  وحی-

اصل . و لذلک سمی االلھام وحيا اللغة کلھا اعالم فی خفاء  اصل الوحی فی« : ابواسحاق نيز گفته است . » انجام گيرد 

   .  » اند  وحی در لغت به معنای پيام پنھانی است ، لذا الھام را ، وحی ناميده

ً وحی يحی وحيا-١ :وحی: المنجد َ ًإشار اليه ارسل اليه رسوال و : ٍ فالنالی: ََ ِ ً اليه کالما–ِ ِکلمه سرا  و کلمه بما يخفيه عن : ِ ً ّ

ِ هللا فی قلبه کذا–غيره و  ُ :  

  

  : ھای آنھا ھم با خواب پريشان است و ھم با وحی ھای رؤياھای صادقه بنابر قرآن که گويای تفاوت ٭ ويژگی

ھائی که دانشمندان  ھای رؤياھای صادقه نقل شده در قرآن، با ويژگی ژگیھرگاه قرار بر آموختن و نه تخطئه باشد، وي

ھای برشمرده در قرآن به چه حد  شود تا که اين مقايسه بگويد ويژگی اند، مقايسه می اين نوع رؤياھا يافتهۀ روان در بار

ھا  برخوردار از ھمه ويژگیاز کمال ھستند و آيا ممکن بود قرآن خواب پريشان کسی باشد که رؤيای مذکور در قرآن، 

کنند و خود تصديق وحی  حق، چه رسد به خواب پريشان، را از وحی متفاوت نمیھا رؤيای ب ا اين ويژگیباشد؟ و آي

  :نيستند؟

  در خارج از ذھن، واقعيت پيدا خواھد کرد؛. حق، در آغاز، جز وجود ذھنی نداردرؤيای ب. ١

که رؤيای پيامبر، در  چنان. ويا شود و يا بخشی از آن نيازمند گويا شدن استحق، يا خود گويا نيست و بايد گرؤيای ب. ٢

  شود را خداوند گويا کرد؛ المبين مربوط می آنچه به فتح
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اسباب تحقق .  پيامبر، معلوم نبود و معلوم نبودنش شک آفرين شدۀکه زمان رؤيای صادق چنان.  معلوم و نامعلوم دارد. ٣

  بنابراين،. نکه در رؤيای پيامبر و در رؤياھای ديگر، اين اسباب معلوم نبودندچنا. رؤيا نيز معلوم نيست

و يا معبری که يوسف است ) مورد رؤيای پيامبر(کند  يا خداوند خود آن را شفاف می. رؤيای صادقه شفاف نيست.  ۴

  ؛)رؤياھای دو زندانی و شاه مصر(

يا پيامبر و يا پيامبر و :  ايفا کنندگان نقش معين ھستندشوند، رؤياھای صادقه وقتی ھم که به ھمگان راجع می. ۵

  ھستند؛) مورد رؤيای شاه مصر(گروندگان به دين او و يا پيامبر و صاحب مقامان 

 و یو نيز، در جا. شوند بلکه به زمان و مکان معينی مربوط می. حق ھمه مکانی و ھمه زمانی نيستندرؤياھای ب.  ۶

  کنند؛ دا میزمان معينی واقعيت خارجی پي

 حق يا حقوقی که ذاتی حيات باشند و موضوع حکم شوند، نيز ۀبنابراين، در بردارند.  حکمی نيستندۀدر بردارند. ٧

  آيند اگر ، بجا می)حق حيات مصريان و جانداران مصر( اين رؤياھا ھستند ۀدر حقيقت، حقوقی که ماي. نيستند

  لذا،. شوند رؤياھای صادقه خود به خود متحقق نمی:  کنندءم و کاست اجراک حق تدبير کنند و تدبير را بیھا ب انسان.  ٨

دھند، اما وقوع آن امر و يا تأثير وقوع آن  گرچه پيشاپيش خبر از وقوع امری می. حق نافی جبر ھستندِرؤياھای ب. ٩

 ساله ٧از وقوع قحطی که رؤيای شاه مصر خبر  چنان. ھا دارد  انسانۀھا، بستگی به عمل خردمندان بر زندگی انسان

کرد و  شد، اين رؤيا واقعيت پيدا می  يوسف، سبب خنثی شدن اثر قحطی بر حيات مصريان نمیۀاگر تدبير سنجيد. داد می

و يا منافقان چون جبرباور بودند، مدعی شدند چون رؤيای پيامبر تحقق نيافت، پس نه . کرد مردم مصر را کشتار می

کند اگر تدبير  رؤيا واقعيت پيدا نمی) ورود به مسجدالحرام(که، در اين مورد  از اينغافل . گويد آن کس است که می

است که  در تمامی موارد، اين تدبير و عزم آزادانه. را فراھم نمی آورد پيامير در انعقاد صلح حديبيه امکان وقوع آن

  ابد؛يی نقش م

نحو مستمر ه ھا، ب مستمر ھستند و نه در ھمه جامعهشوند، نه ھمگی  امرھای واقع که موضوع رؤياھای صادقه می. ١٠

 او و مسلمانان نيز با ۀرابط. که وارد شدن پيامبر به مسجدالحرام، يک امر واقع مستمر نيست چنان. ابنديی وقوع م

  کافران مکه امر واقع مستمر نبود؛

وگرنه توانا  به تعبير . ش باشدحق و برخوردار از دانه  نيز خود بايد حق شناس و عامل بمعبر رؤيای صادقه. ١١

  که کاھنان مصر توانا به تعبير خواب شاه مصر نشدند؛ چنان. شود نمی

کاربردن ه خيزد و نه با ب زدائی از ميان بر می در رؤياھای صادقه، حکايت شده در قرآن، خشونت با خشونت. ١٢

کند و تدبير يوسف  که را به آنھا تفھيم میحاصلی جنگ طلبی کافران م که، صلح حديبيه بی چنان. تر خشونتی افزون

شود و حق  کند و رؤيای ابراھيم سبب از ميان برخاستن رسم قربانی کردن انسان می ھا را بر قحطی پيروز می انسان

  کند؛ ھامی حيات را خاطر نشان انسان

که دليل  حال آن. است آيندهچراکه دليل صحت آنھا واقعيت يافتن آنھا در . دليل صحت رؤياھا در خود آنھا نيست. ١٣

  صحت وحی بايد در خود آن باشد و ھست؛

.  امرھای واقع نيز نه پريشان که دقيق ھستندۀرابط. ھای علت و معلولی خالی از ھرگونه پريشانی ھستند رابطه. ١۴

گونه    که ھمانخواب پيامبر و خواب ابراھيم و خواب يوسف و خواب دو زندانی و خواب شاه مصر، نه تنھا به اين دليل

بود، ميان علت و معلول و  واقع شدند که ديده شده بودند،  بلکه پيش از آن نيز، ھرگاه قرار بر مجسم کردن آن می

ھا و  که جای نامعلوم تر اين شگفت. افتيی ھای امرھای واقع با يکديگر، مسجم کننده، در آن، ھيچ نابسامانی نم رابطه
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نيز، معين )خواب شاه مصر(آمدھای وقوع  آن رؤيا  و يا مصون ماندن از پی) مبرخواب پيا(اسباب تحقق اين رؤيا 

  ھستند؛ 

اين ويژگی . علم خداوند بر رؤياھا قطعی و علم انسان، ولو پيامبر بر آن قطعی نيست مگر به آموختن از خداوند. ١۵

ای اين واقعيت است که علم انسان بر دھد و ھم گوي دست میه حق را از وحی بزيرا ھم تفاوت رؤيای ب. مھم استبسيار 

  شود؛ احساس قبل از وقوع در بيداری و بر رؤيا در خواب،  بايد شامل بگردد، وگرنه، توانا به تدبير بايسته نمی

کار ه چراکه تحقق آنھا جز با ب. حق ھستندز توانائی خويش، ذاتی رؤياھای بشادی و اميد آوری و آگاه کردن انسان ا. ١۶

، مطمئن است، دکارگيره و چون انسان از واقعيت پيداکردن رؤيا، اگر توانائی خود را ب. ھا ميسر نيست انائیانداختن تو

 احساس شادی و اميد و توانائی باورمندان به صداقت پيامبر با القای غم و ۀمقايس. شوند شادی و اميد او روزافزون می

  د آموز است؛يأس و ناتوانی منافقان، در پی صلح حديبيه، بسيار پن

ھا در بيداری نيز اغلب اندازه  دانيم که ما انسان وقتی می. اند ھا به دقت سنجيده شده حق، اندازهدر رؤياھای ب. ١٧

ھا نه  رعايت اندازه. ابيميی داريم، اين ويژگی رؤياھای مذکور در قرآن را بسيار آموزنده م شناسيم و اندازه نگه نمی نمی

شناسی  آموزد که، در ساختن يک نظر، اندازه کند، بلکه به ما می بيداری پريشان جدا و ممتاز میتنھا آنھا را از خواب و 

ھای قرآن را در آن ريختن است تتا کجا مھم است و اگر بنابر فھم قرآن باشد، کاری که نبايد کرد قالب ذھنی ساختن و آي

  اھای مذکور در آن است؛و کاری که بايد کرد، تأمل در اندازه سنجی در قرآن، حتی در رؤي

حق نيز آموزد را رؤياھای ب  که قرآن می بسيار اساسیۀقاعد. رود آيد و باطل می حق، حق می رؤياھای بۀدر ھم. ١٨

رؤيای يوسف و رؤيای شاه . کند رؤيای ابراھيم با برافتادن رسم قربانی کردن انسان واقعيت پيدا می: کنند بازگو می

رؤيای پيامبر با ورود به . رھد ابد که مردمی را از قحطی میيی بری واقعيت ممصر، باپيامبری يوسف، پيام

  کند؛ الحرام، در صلح و امنيت، واقعيت پيدا می مسجد

ھا و  شود، زشتی نقش می  حال که قدرت بی در ھمان: مانند برخوردار از کمال زيبائی رؤياھای صادقه به نقاشی می. ١٩

: واپسين صحنه، صحنه خويشتن را در زيبائی محض يافتن است. شوند  نيز زايل میپليديھا که فرآورده قدرت ھستند

 ۀ يوسف با پدر و برداران ھمراه با نجات مصر از قحطی، صحنۀ، صحن ابراھيم و فرزند، پس از توفيق در ابتالۀصحن

  و. الحرام ورود پيامبر و مسلمانان به مسجد

سان،  بدين. ھای ديگر بازتاب اين رابطه ھستند رابطه. نسان با خداوند است اۀ پايه، رابطۀحق، رابطِدر رؤياھای ب. ٢٠

ھای وحی با رؤيا نيز  يکی از تفاوت. وی ھستی محض، خدا، ھستندررؤياھا گويای بازبودن عقل رھا از قيد و بندھا بر

شود، از نامعلوم  يافت میگاه دريافت وحی، معيت با خداوند کامل است و در پيامی که دره که ب توضيح اين. ھمين است

  .  ھيچ در آن نيست

زيرا آنچه عقل متصل به خداوند دريافت . ھای پيشين و اين ويژگی نيز، رؤياھا وحی نيستند سان، بنابر ويژگی بدين

ھا و حقوق و روش عمل به حقوق و  ھای حق را دارد و موضوع آنھا اصول راھنما و کرامت تمامی ويژگیکند،  می

 قواعد خشونت ۀ، بنابراين قرآن آموزند) دسته اعمال۵(تياد به اطاعت از اوامر و نواھی قدرت است رھاشدن از اع

 که ئی را ھات اگر آياحت. شھر و زيستن ايمانمندانه، در آن، است زدائی و زندگی در الاکراه و به يمن اينھمه، بنای آرمان

  . ابيميی ھا را با وحی در م يم، درجا تفاوت آنويژگيھا محک بزن حق ھستند ، با اينموضوع آنھا رؤياھای ب

  . بعدی دنبال می شودۀادامه مطلب در مقال

  ١٣٩۵/ ]حوت[اسفند/ ٢محمد جعفری  
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 :يادادشت و نمايه

  .:  سروش با بازرگان در برنامه پرگار مصاحبۀ بخش اول - ۵۶

be.youtu=feature&Y_q3QBSXNMc=v?watch/com.youtube.www://https  

 .   نيك ھذا القرءان و ان كنت من قبله لمن الغفلينا اليك احسن القصص بما اوحي؛ نحن نقص عل٣/يوسف -۵٧

عقوب كما اتمھا ي ك و على ءاليتم نعمته عليث و يل االحاديعلمك من تأويك ربك و يجتبي؛ و كذلك ١٠١و۶/   يوسف-۵٨

ث فاطر يل االحاديتنى من الملك و علمتنى من تأويرب قد ات* م  يم حكيم و اسحق ان ربك عليك من قبل ابراھيعلى ابو

  .  نيا و االخرة توفنى مسلما و الحقنى بالصالحيى فى الدنيالسموت و االرض انت ول

بنى ال يقال ) ۴(ن يتھم لى سجديكوكبا و الشمس و القمر رات احد عشر يا ابت انى رايه يوسف البياذ قال ) ۴ - ۶/آيه(-۵٩

علمك من يك ربك و يجتبيو كذلك  )۵/يوسف(ن يطن لالنسن عدو مبيدا ان الشيدوا لك كيكياك على اخوتك فيتقصص رء

  .ميم حكيم و اسحق ان ربك عليك من قبل ابراھيعقوب  كما اتمھا على ابويك و على ءال يتم نعمته عليث و يتأويل االحاد

نى احمل فوق راسى ينى اعصر خمرا و قال االخر انى اريان قال احدھما انى اري؛ و دخل معه السجن فت٣۶/ يوسف-۶٠

  .نيك من المحسنيله انا نرير منه نبئنا بتأويخبزا تاكل الط

ھا يا ايسات ابياكلھن سبع عجاف و سبع سنبالت خضر و اخر ي؛ و قال الملك انى ارى سبع بقرات سمان ۴٣/ يوسف-۶١

  .ا تعبرونياى ان كنتم للرؤيالمال افتونى فى رؤ

و قال الذى نجا منھما و ادكر بعد امه انا *ن يل االحالم بعالمي قالوا اضغاث احالم و ما نحن بتأو؛۴٩-۴۴/ يوسف ( -۶٢

سنبالت خضر و اخر اكلھن سبع عجاف و سبع يق افتنا فى سبع بقرات سمان يھا الصديوسف اي*  له فارسلون يانبئكم بتاو

ال مما تاكلون ين دابا فما حصدتم فذروه فى سنبله اال قليقال تزرعون سبع سن* علمون يابسات لعلى ارجع الى الناس لعلھم ي

غاث الناس و يه ياتى من بعد ذلك عام فيثم * ال مما تحصنون ياكلن ما قدمتم لھن اال قلياتى من بعد ذلك سبع شداد يثم * 

  .   عصرونيه يف

ه يو رفع ابو* ن يّه و قال ادخلوا مصر ان شاء هللا امنيه ابويوسف اوى اليفلما دخلوا على   ) ١٠٠و ٩٩/ يوسف(-۶٣

اى من قبل قد جعلھا ربى حقا و قد احسن بى اذ اخرجنى من يل رؤيا ابت ھذا تأويعلى العرش و خرو اله سجدا و قال 

  . ميم الحكيشاء انه ھو العليف لما ين اخوتى ان ربى لطينى و بين بطايالسجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الش

ا ابت افعل يّابنى انى ارى فى المنام انى اذبحك فانظر ما ذاترى قال ي؛ فلما بلغ معه السعى قال ١٠۶-١٠٢/  صافات-۶۴

ا انا يقد صدقت الرء* م يـا ابـراھـين ـنـه ايو نـد* ـن يفلما اسلما و تـله للجـبـ* ن يّما تومر ستجدنى ان شاء هللا من الصابر

  .نيان ھـذا لھـو البلوا المب* ن يكذلك نجزى المحسن

ّ؛ و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس و ما جعلنا الرؤ۶٠/ اسری-۶۵ ّنك اال فتنة للناس و الشجرة الملعونة فى يّا التى اريّّ

  .را ينا كبيدھم اال طغيزيالقرآن و نخوفھم فما 

  ).٢٠۵و ٢٠۴، ص ١٣ جلدی، ج ٢٠الميزان، ترجمه  -۶۶

  . ١٣٨٩ان، چاپ پنجم يقين دخت دقيريش: به اسطوره، روالن بارت، مترجم. گ.   ن-۶٧

ن ال ين رؤسكم و مقصرين محلقيّا بالحق لتدخلن المـسـجد الحرام ان شاء هللا امنيّ؛  لقد صدق هللا رسوله الرؤ٢٧/فتح -۶٨

  . بايـل مـن دون ذلك فـتـحا قرتخافون فعلم ما لم تعلموا فـجـع

  . ۴٣۵و۴٣۴، ص ١٨ جلدی، ج ٢٠ ترجمه الميزان، -۶٩
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٧٠-  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4634&idto=4634&bk_no=1

32&ID=2293 

  : وقوله تعالى 

ن ال تخافون ين رءوسكم ومقصرين محلقيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء هللا آمنيلقد صدق هللا رسوله الرؤ    ( 

  ) . با يفعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قر

ن ووقوفھم عند ما أمروا به من عدم ينة على رسوله وعلى المؤمني هللا السكان لفساد ما قاله المنافقون بعد إنزاليب

ه وسلم ي صلى هللا عل- یث كان النبيما دخلنا المسجد الحرام وال حلقنا وال قصرنا ، ح: اإلقبال على القتال ، وذلك قولھم 

ن ، فقطعوا بأن ياه على المؤمنيص رؤن له وقتا ، فقيعيتمون الحج ، ولم يدخلون مكة وين ي منامه أن المؤمنی رأى ف-

كون ية ، وهللا أعلم أنه ال يبيكون عام الحدي منامه ، وظنوا أن الدخول ی ف- ه وسلم ي صلى هللا عل-  یاألمر كما رأى النب

سوله لقد صدق هللا ر: ( ما دخلنا وال حلقنا ، فقال تعالى : إال عام الفتح ، فلما صالحوا ورجعوا قال المنافقون استھزاء 

 )ا بالحق يالرؤ

٧١- 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=48&ay

ano=27 

صلح  : یعني) با يفجعل من دون ذلك فتحا قر(  قوله یعن ابن إسحاق ، عن الزھرثنا سلمة ، : د قال ي حدثنا ابن حم 

فلما كانت الھدنة وضعت الحرب ، ; ث التقى الناسي اإلسالم فتح كان أعظم منه ، إنما كان القتال حیة ، وما فتح فيبيالحد

ه ، يئا إال دخل فيعقل شيكلم أحد باإلسالم يث والمنازعة ، فلم ي الحدیوأمن الناس كلھم بعضھم بعضا ، فالتقوا فتفاوضوا ف

ثنا سلمة ، عن ابن : د قال يحدثنا ابن حم.  اإلسالم قبل ذلك وأكثر ی اإلسالم مثل من كان فین فينك السنتي تیفلقد دخل ف

  .ة يبيصلح الحد: قال ) با يفجعل من دون ذلك فتحا قر( إسحاق 

٧٢- http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1749&idto=1749&bk_n

o=49&ID=1799 

 صرفكم عن مكة یلمصلحة فرة وايفعلم هللا تعالى من الخ : یأ) با يفعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قر: ( وقوله 

 صلى -  یا النبي رؤی وعدتم به فیقبل دخولكم الذ : یأ) فجعل من دون ذلك ( ھا عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم ، يودخولكم إل

  .ن ين أعدائكم من المشركينكم وبي كان بیوھو الصلح الذ) : با يفتحا قر ( - ه وسلم يهللا عل

  )ی الدمشقیر القرشين كثل بن عمر بياسماع(تفسير ابن کثير  

٧٣-  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=48&ay

ano=27 

فلما انصرفنا عنھا [  ، - ه وسلم ي صلى هللا عل-ة مع رسول هللا يبيقال شھدنا الحد:  یة األنصاري عن مجمع بن جاریورو

:  ، قال -ه وسلم ي صلى هللا عل- إلى رسول هللا یأوح: ما بال الناس ؟ فقالوا : ھزون األباعر ، فقال بعضھم يإذا الناس 

: ه الناس قرأ يم ، فلما اجتمع إليحلته عند كراع الغمواقفا على را ] -ه وسلم ي صلى هللا عل- یفخرجنا نوجف ، فوجدنا النب

ل على أن يه دليفف" . ده ي بی نفسینعم والذ: " ا رسول هللا ؟ قال يأو فتح ھو : ، فقال عمر " نا يإنا فتحنا لك فتحا مب" 

  .... العام المقبلیا كان فية ، وتحقق الرؤيبيالمراد بالفتح صلح الحد
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 الصلح یأن الصالح كان ف) ال تخافون فعلم ما لم تعلموا ( بأخذ بعض شعورھا ) ن ي ومقصر(كلھا ) ن رؤسكم يمحلق ( 

) فجعل من دون ذلك  ) . ( ٢۵ - الفتح ( ة ياآل" ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات : " ر الدخول ، وھو قوله تعالى يوتأخ

 .نيعند األكثرة يبيوھو صلح الحد) با يفتحا قر(  من قبل دخولكم المسجد الحرام یأ

٧۴-   

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=48&ay

ano=27  

  ):ی القرطبی محمد بن أحمد األنصاری القرطبیمحمد بن أحمد األنصار ( تفسير القرطبی 

شا يدخل مكة على ھذه الصفة ، فلما صالح قري المنام أنه ی رأى ف- ه وسلم ي صلى هللا عل- كان رسول هللا : قال قتادة 

ق هللا لقد صد: دخل مكة ، فأنزل هللا تعالى ي إنه -ه وسلم ي صلى هللا عل- ة ارتاب المنافقون حتى قال رسول هللا يبيبالحد

إن أبا : ل يوق.  حق -ه وسلم ي صلى هللا عل-اه ير ذلك العام ، وأن رؤي غیدخلون فيا بالحق فأعلمھم أنھم سيرسوله الرؤ

  ...دخل يكن مؤقتا بوقت ، وأنه سي قال إن المنام لم یبكر ھو الذ

 یما فتح هللا ف : یقال الزھر. ن يفسرة ، وقاله أكثر الميبيھو صلح الحد: با   وقال مجاھد ي   فجعل من دون ذلك فتحا قر

 الناس ، فلما كانت الھدنة وضعت الحرب أوزارھا ین تلتقيألنه إنما كان القتال ح; ة يبياإلسالم كان أعظم من صلح الحد

 ئا إال دخليعقل شي ] ٢۶۵: ص[ كلم أحد باإلسالم يفلم . ث والمناظرة يوأمن الناس بعضھم بعضا ، فالتقوا وتفاوضوا الحد

وم يدلك على ذلك أنھم كانوا سنة ست ي.  اإلسالم قبل ذلك وأكثر ی اإلسالم مثل ما كان فین فينك السنتي تیه ، فلقد دخل فيف

 .  عشرة آالف یة سنة ثمان فيبية ألفا وأربعمائة ، وكانوا بعد عام الحديبيالحد

  .١۶٩، ص١ترجمه مقدمه ابن خلدون، ج  -٧۵

  .١۶٨ ھمان سند، ص -٧۶

  .٩٩٧، ص  ٢مه مقدمه ابن خلدون، ج  ترج-٧٧

   .١٩٢-١٩١، ص ١ترجمه مقدمه ابن خلدون، ج -٧٨

  .٨٧٠ ص ٢ مقدمه ابن خلدون ج -٧٩

  : سروش با بازرگان در برنامه پرگار مصاحبۀ بخش دوم  -٨٠

be.youtu=feature&8PJZupxATAb=v?watch/com.eyoutub.www://https  
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