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1 پیش گفتار

پیش گفتار 

ایـن کتـاب بـه توصیــف، شــرح و ارزیابی نظریۀ رؤیایـی بودن تجربه هـای دینی و 
وحیانـی اختصـاص دارد؛ نظریـه ای کـه می توانیـم آن را نظریۀ وحی در فلـسفــۀ 
اسـالمی بدانیـم و اضـالع اساسـی آن را نخسـتین بار در آثـار فارابــی مشاهــده 

می کنیم. این نظریه سـه مدعا یا ضلع اصلی دارد:

۱(  تجربه های دینی و وحیانی از سنخ رؤیابینی اند و با همان سازوکار وقوع رؤیاها 
اتفاق می افتند؛

2(  آنچه در این تجربه ها به ادرا ک درمی آید به زباِن خاِص رؤیا است و ماهیتی ویژه 
و متفاوت با تجربه های ادرا کی معمول ما دارد و ا گر این تجربه به زبان درآید و 

به متن تبدیل شود زبانی ویژه خواهد داشت؛
۳(  برای فهم و تفسیر صحیح ادرا کات رؤیایی و متون حاصل از آنها باید به تعبیر و 

تأویل این رؤیاها و متون حاصل از آنها پرداخت.

فیلسوفان مسلمان به این قائل بوده اند که سرشت رؤیایی تجربه های وحیانی هیچ 
منافاتی با شأن کاشفیت، هدایتگری و قدسی بودن آنها ندارد و بهترین راه را برای 
حل مشکالتی مانند فهم چگونگی تکلم خداوند و تعارضات دانسته های عقالنی با 
متون وحیانی به دست می دهد. نظریۀ وحی فیلسوفان مسلمان در سال های اخیر 

مجدداً طرح شده و محل بحث و گفت وگو بوده است.
 این کتاب، مطابق با سه ضلع اصلی این نظریه، به سه بخش تقسیم شده است.

پیش گفتار
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در بخش نخست، »رؤیا و متافیزیک وحی«، توضیح داده شده که چگونه رؤیابینی ر

بـرای تبییـن تجربه هـای وحیانـی و دینـی بـه کار گرفته شـده اسـت. این بخش سـه 
فصـل دارد. در فصـل نخسـت، شـرح داده ام کـه فیلسـوفان مسـلمان چگونه تجربۀ 
وحیانـی را تجربـه ای رؤیایـی می دانسـتند و آورده ام کـه این نظریـه در باب وحی را 
از متـون فارابـی تـا متـون مالصدرا می تـوان دنبال کرد. این دیدگاه در جهان اسـالم 
کامالً شناخته شده بوده و معموالً با عنوان »قول فیلسوفان در وحی« از آن سخن 
می رفته است. در فصل دوم، به آرای برخی روان شناسان، روان کاوان و نظریه های 
جدید در علوم شناختی و عصب شناختی پرداخته ام که تجربه های دینی را از سنخ 
تجربه هـای رؤیایـی می دانند. البتـه رؤیایی خواندن تجربه های دینی در دانش جدید 
گاه برای رد اعتبار این تجربه ها به کار گرفته شـده و گاه برای فهم و تبیین صحیح 
آنها، بی آنکه بخواهد از اعتبار این تجربه ها بکاهد. بنابراین، در فصل سوم به این 
بحـث پرداختـه ام کـه بـر مبنای همۀ آنچه در دانش قدیم و جدید دربارۀ وحی و رؤیا 
می دانیـم، آیـا می تـوان تجربه هـای دینـی و وحیانی را تجربه هایـی رؤیایی خواند و، 

درعین حال، آنها را همچنان معتبر، یعنی کاشف، هدایتگر و قدسی دانست؟
در بخش دوم، »زبان رؤیا، زبان دین«، به این موضوع پرداخته شده که زبان دین، 
با فرض رؤیایی بودن تجربه های وحیانی، چه ماهیتی خواهد داشت. در فصل نخست 
این بخش، دیدگاه فیلسوفان مسلمان و به طورخاص فارابی و ابن سینا دراین باره بیان 
شـده اسـت. ایـن فیلسـوفان، بر مبنای رؤیایی بـودن تجربۀ وحیانی، وحـی را »کالم 
مخیل« می دانسته اند. در فصل دوم این بخش، به بحث زبان دین در نظریۀ رؤیاهای 
رسـوالنه پرداختـه شـده اسـت. در ایـن فصـل، ادعا شـده کـه نظریۀ رؤیاهای رسـوالنه 
اساسـاً به طرح نظریه ای در باب زبان دین معطوف اسـت. از نظر صاحب نظریه، 
زبان رؤیایی نوعی زبان اسـتعاری اسـت و تلقی خاصی که از اسـتعاره در این نظریه 
وجود دارد مهم ترین تفاوت آن با دیدگاه فیلسوفان مسلمان است. درواقع، در نظریۀ 
رؤیاهای رسوالنه، تلقی ای جدید از زبان خیال جایگزین دیدگاه ارسطویی فیلسوفان 
مسلمان شده است. این تغییر لوازم مهمی برای نظریۀ رؤیایی و خیالین خواندن زبان 
دین دارد. در فصل سـوم این بخش، سـعی شـده این تلقی جدید از اسـتعاره و زبان 
استعاری که محل توجه بسیاری از متفکران معاصر بوده است بیشتر وا کاوی شود.



3 پیش گفتار

موضوع بخش سوم، »تعبیر رؤیا، تفسیر متن مقدس«، شیوۀ فهم متن رؤیایی 
است. در فصل نخست این بخش، دیدگاه فیلسوفان مسلمان در باب تأویل کالم 
مخّیل بیان شده است. تأویل از دیدگاه این فیلسوفان درنهایت همان تعبیر است 
و تعبیر و تأویْل فرایند و شیوه ای مشابه دارند. در فصل دوم، این بخش، به بحث 
تعبیر متن رؤیایی پرداخته شده است و پس از مرور اجمالی برخی دیدگاه های قدیم 
و جدید دربارۀ تعبیر خواب، بیان شـده که، با فرض اسـتعاری بودن زبان رؤیایی، 
می تـوان از خواب گـردی هـم در کنـار خواب گـزاری همچون شـیوۀ فهم متـن رؤیایی 
صحبت کرد و، به این ترتیب، بر بسـیاری از مشـکالتی که بر سـر راه »تعبیر« متن 
وجود دارد فائق آمد. درنهایت، در فصل کوتاه خاتمه، بیان شده که ماحصل نهایی 
نظریـۀ رؤیایـی بـودن تجربـۀ وحیانـی بـرای متن مقدس این اسـت کـه متن مقدس 
گونه ای متن هنری است. این امر نه تنها منافاتی با کاشفیت، هدایتگری و قدسی 
بودن متن ندارد، بلکه شرطی اساسی برای پیدا آمدن این ویژگی ها در متنی است 
که به امری شـناخت ناپذیر و بیان ناشـدنی )غیب( معطوف است. در پایان کتاب، 
دو ضمیمه در باب سابقۀ نظریه های وحی در کالم و فلسفۀ اسالمی آمده که سال ها 
پیش از این منتشـر شـده بودند و ا کنون به دلیل ارتباط با مطالب این کتاب به آن 

افزوده شده اند.
چنان کـه خواننـده خود درخواهد یافت، نویسـنده در سرتاسـر ایـن متن اصرار به 
ارائۀ گزارش مستند آرای فیلسوفان مسلمان داشته است. دالیل این اصرار متعددند. 
نخست اینکه، این نظریه به راستی از آِن این فیلسوفان است و، در عین حال، ظاهراً 
امروزه برای آشـنایان و پژوهشـگران فلسـفۀ اسـالمی چندان شـناخته شـده نیست. 
در متن و زمینۀ این نظریه، می توان شکوه عقل گرایی فیلسوفان مسلمان و جدیت 
آنها را در بحث و فحص فلسفی مشاهده کرد. فیلسوفان مسلمان هیچ گاه عقل را 
بـه بازیچـه نگرفتنـد و میراثی گران قدر برای دوسـتداران حقیقت بـه جا نهادند. این 
میـراث تاریـخ مـا اسـت که، بـدون اتصال حقیقی با آن، گشـودن افق هـای آینده در 
مسـائل ریشـه دار فکری و فلسـفی بسیار دشوار خواهد بود. در زمینۀ مشاجراتی که 
به نظریۀ فیلسـوفان مسـلمان منجر شـده اسـت به خوبی می توان دید که بسـیاری از 
تعارضات عقل و دین که آنها را پدیدآمده در دنیای جدید یا حاصل پیدایش دانش 
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و فلسفۀ مدرن غربی و مرتبط با متون دینی یهودی و مسیحی می دانیم، پیش تر در ر

دل تاریـخ مـا هـم طرح شـده و متفکران عالم اسـالم را بـه تالش وتکاپوی جدی برای 
حل خود واداشـته بودند. همچنین، با نظر به جسـارت این متفکران می توان دید که 
چگونه میراث باشـکوه این فیلسـوفان و متفکران امروزه جای خود را به انواعی از 

عقل ستیزی ها و عقل گریزی ها، حتی میان اهل فلسفه، داده است.
در ایـن کتـاب، بیان شـده اسـت که رؤیایـی تلقی کردن »تجربۀ دینـی« و »زبان 
دین«، در مقام دو رکن اساسـی این نظریه، نه تنها بازگشـت به مباحثی فرسـوده و 
باطل شـده در متافیزیک و علم النفس و دین شناسـی فیلسـوفان مسـلمان نیسـت، 
بلکه این دو مدعا با برخی از جدیدترین مباحث علمی و فلسفی پیوند می خورند. 
رؤیایـی دیـدن تجربه هـای دینـی بـا برخـی از جدیدتریـن تالش ها در علوم شـناختی 
وعصب شناختی در باب تبیین سرشت تجارب دینی همسو است. رؤیایی خواندن 
متـن دینـی بـا گشـودن پـای مفاهیمی همچـون »خیـال«، »اسـتعاره«، »روایت« و 
»محـا کات« بـه قلمـرو زبـان دیـن، ضمـن پیوند یافتن بـا بسـیاری از مباحث زندۀ 
فلسـفی، به خصـوص در فلسـفه های اروپایـی، افق های جدیدی بـرای درک جایگاه 

متن دینی و شیوه  های درک و تفسیر آن باز خواهد کرد.
در پایان الزم است از اعظم پویا، حسین خندق آبادی، مسعود صادقی، مسعود 
علیا و همسرم، نرگس محمدامینی، که با نظرات و همراهی شان سهمی در پیش برد 

این متن داشته اند تشکر کنم.
امیـر مازیار
شهریور ۱۳۹8
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