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  الملخص
لغــة الرمــز مــن القواســم املشــرتكة يف كــالم الــوحي وعــامل الرؤيــا، وكثــرة الكتــب املعنّيــة 

وتأويــل الرؤيــا تنبــئ عــن ظــاهرة االنغــالق والرمزيــة يف هــذين  القــرآن الكــرميبتفســري 
ت مماثلـة يف كـال اجملـالني؛ منهـا من الالفت أّن بعض هذه الرمـوز هلـا دالال. اجملالني

الرموز الدالّة على اهلداية والضاللة األمـر الـذي متّـت دراسـته يف هـذا املقـال، حيـث 
اســـُتخرَِجت الكلمـــات الـــيت ترمـــز إىل هـــذين املفهـــومني يف كـــال احلقلـــني، فعوجلـــت 

ا بأسلوب وصفي حتليلي وّمتت مقارنتها حسـب آراء املفّسـرين واملعـّربين  - مدلوال
ايـة البحـث أّن دالالت  هما، وقـد حصـل يف  وذلك لفهـم مـدى ترابطهمـا وتشـا

اً ملحوظاً ينّم عن صدورمها من معني واحد ة تشا   .معظم هذه الرموز متشا
لة، لغـــــة الـــــوحي، الدراســـــة املقارنـــــة، رمـــــوز اهلدايـــــة والضـــــال :رئيســـــةالكلمـــــات ال

  .الرؤيا عامل
  

  المقدمة. 1
عــامل املعــارف القرآنيــة وعــامل الرؤيــا يــزّودان اإلنســان مبعــارف تبشــريية تســاعده لنيــل الســعادة يف 

قـد وجـدنا أّن هـذين العــاملني . الـدنيا واآلخـرة ومعلومـات حتذيريـة تسـاعده لــدفع املكـروه واألذى
                                                                                                 

  moradian.a@lu.ac.ir ،جبامعة لرستان ،ستاذ مساعد يف قسم اللغة العربيةأ *
  15/10/1396: ، تاريخ القبول17/8/1396: تاريخ الوصول



  دراسة مقارنة للرموز الدالة على اهلداية والضاللة يف كالم الوحي وعامل الرؤيا   150

ان ومرتابطــان مــن بعــض الوجــوه؛ منهــا أّن كليهمــا  يســتخدم لغــة الرمــز إليصــال املعــارف متشــا
ة يف كثري مـن األحيـان، واإلنسـان حباجـة إىل علـم التفسـري  إىل اإلنسان، وأّن هذه الرموز متشا

  .والتأويل يف اجملالني للكشف عن هذه املعارف املرموزة
حيمــل بــني دفتيــه مجيــع مــا حيتــاج إليــه البشــر للحصــول علــى الســعادة الدنيويــة  القــرآن الكــرمي

ألخروية، وال شك أّن هذا الكم اهلائل من املعارف يتطّلب لغة خاّصة حتمـل وجوهـا متعـدّدة وا
كما أنّه مـن البـديهي أّن مجيـع اآليـات القرآنيـة ليسـت علـى مسـتوى واحـد يف هـذا . من املعاين

ات وهنـاك آيـات سـهلة سـريعة الفهـم وهنـاك آيـات  اجملال، فهناك آيات حمكمات وأخر متشا
ية ال يكـــاد يســـتبينها القـــارئ إّال بعـــد تـــأّن ومطالعـــة متقّصـــية؛ األمـــر الـــذي دفـــع أخـــرى مستعصـــ

  .العلماء إىل السعي للكشف عن مراميها ومفاهيمها مفّسرين ومؤّولني
عــامل الرؤيــا كــذالك عــامل منغلــق حيتــاج اإلنســان الكتشــافه إىل علمــاء متخصصــني يفهمــون 

  .لغة الرؤيا ويتمكنون من فك رموزه
يرى الباحث أّن اإلنسـان يتلّقـى يف النصـوص القرآنيـة وعـوامل الرؤيـا معـارف مشـيفرة بـالرموز 
يتعني عليه فكها وكشـفها حـّىت حيصـل علـى املغـزى، وأّن هـذه الرمـوز املوجـودة يف بـواطن آيـات 

ة ومرتابطــــة تتطّلــــب دراســــات مقارنــــة، األمــــر الــــذي دفــــع  القــــرآن الكــــرمي وعــــوامل الرؤيــــا متشــــا
 القـرآن الكـرميإىل تأليف هذا املقال بغية مناقشة الرموز الدالّة على اهلداية والضاللة يف  الباحث

ها وترابطهـا، وبتعبـري آخـر ينـوي هـذا البحـث اإلجابـة  وعامل الرؤيا ومقارنتها للكشف عن تشا
  .على األسئلة التالية

 عامل الرؤيا؟و  القرآن الكرميما هي الرموز الدالّة على اهلداية والضاللة يف . 1

 كيف ّمت تفسري هذه الرموز وتأويلها يف كال اجملالني؟. 2

ها؟. 3  وما هي وجوه تشا

واجلدير بالذكر أّن الرموز الدالّة على اهلدايـة والضـاللة يف هـذا البحـث انقسـمت إىل الرمـوز 
وهـــي ( ، والرمـــوز احملسوســـة)وهـــي النـــور والظلمـــة، والبصـــرية والعمـــى، واحليـــاة واملـــوت(املعقولـــة 

  ).الطريق واحلبل، والسفينة
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  البحث خلفية. 2
تــاريخ االهتمــام بتأويــل الرؤيــا موغــل يف القــدم، واألمــم املختلفــة كاملصــريني واليونــانيني والرومــان 

وبــدأ اهتمــام املســلمني بتفســري الرؤيــا منــذ عهــد . هلــم آثــار يف هــذا الشــأن علــى اخــتالف آرائهــم
ـــــا بعــــــض ) ص(النـــــيب األكــــــرم  حيـــــث قــــــّص اهللا تعـــــاىل يف بعــــــض النصـــــوص القرآنيــــــة رؤى رأ

وكـــذا ُعـــَين التـــابعون . وأجلّـــة الصـــحابة بتأويـــل أحالمهـــم) ص(، وكمـــا قـــام النـــيب )ع(  األنبيـــاء
واألجيــال التاليــة هلــم بعلــم تعبــري الرؤيــا، فقــاموا بالتــأليف والتنظــري يف هــذا الفــرع العلمــي اخلطــري؛ 

  .اوحممد بن سريين وغريمه) ع(منهم جعفر بن موسى الصادق 
  :هذا املقال هيمن هذه الكتب اليت استفدنا منها يف 

، وقـــد قـــام فيهـــا بتأويـــل وتفســـري )م1991(ألرطميـــدورس اإلفســـي  تعبـــري الرؤيـــاكتـــاب . 1
 ؛بعض الرؤى واألحالم وفق الرؤية اليونانية القدمية

، وتطــّرق خالهلــا إىل )ق1412(كتبــه أمحــد فريــد   تعجيــل الســقيا يف تعبــري الرؤيــاكتــاب . 2
 ؛ملطّهرةوالسّنة ا القرآن الكرميالتعبري بداللة 

، )م1992(ملـريزا حسـني النـوري الطربسـي  دار السالم فيمـا يتعلّـق بالرؤيـا واملنـامكتاب . 3
يف أربعــة جمّلــدات، يســتند املؤلّــف يف هــذا الكتــاب علــى الــرؤى واألحــالم إلثبــات فضــائل أهــل 

 ؛)ع(البيت 
، )م2009( لفتحيــة إبــراهيم صرصــورالرؤيــا يف القــرآن الكــرمي أطروحــة املاجســتري بعنــوان . 4

ودرســــتها دراســــة أســــلوبية  القــــرآن الكــــرميقامــــت الباحثــــة فيهــــا بدراســــة الــــرؤى الــــيت وردت يف 
 ؛وعرضت آراء املفّسرين وناقشتها

أليب الفــداء حممــد عــّزت حممــد عــارف  عجائــب تفســري األحــالم بــالقرآنوكــذلك كتــاب . 5
 ؛القرآنية، حاول املؤلف فيه تأويل الرؤى واألحالم مبساعدة اآليات )م2008(

ســــيميائية األحــــالم يف الــــرتاث العــــريب؛ كتــــاب تفســــري األحــــالم البــــن  وأطروحــــة بعنــــوان. 6
، قـام الباحـث فيهـا بدراسـة تـأويالت ابـن سـريين )م2012(قّدمها حمـرز محـاميي  سريين أمنوذجا

 ؛لبعض الرؤى واألحالم دراسة سيميائية
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لســهل بــن رفــاع بــن  واملخــالفنيالــرؤى عنــد أهــل الســنة واجلماعــة وكتــاب آخــر بعنــوان . 7
، نـــاقش املؤلّـــف يف الفصـــل الثالـــث مـــن البـــاب األّول حقيقـــة الرؤيـــا )ق1430(ســـهيل العتيـــيب 

 ؛واعتربها جزءاً من النبّوة
ـــه بتحليـــل الرؤيـــا )م1962(لســـيجموند فرويـــد  تفســـري األحـــالموأخـــريا كتـــاب . 8 ، قـــام في

 .حتليال نفسيا منبنياً على الرؤية اجلنسية
الـــرؤى مــن وجـــوه ورؤى خمتلفــة حيـــث قـــام  حـــولهــذه الكتـــب اعتنــت بعـــرض آراء العلمــاء 

ـــة القدميـــة، وبعضـــهم وفـــق الرؤيـــة النفســـية،  بعـــض املعـــّربين بتفســـري األحـــالم وفـــق الرؤيـــة اليوناني
وبعضــهم أيضــا وفــق الرؤيــة اإلســالمية، ومــنهم مــن اســتعان باآليــات القرآنيــة يف الكشــف عــن 

واجلديــد يف حبثنــا هــذا هــو أننــا قمنــا مبقارنــة مــدلوالت التعبــريات والرمــوز تــأويالت بعــض الــرؤى، 
  .القرآنية لكي نكشف عن تشابه هذين احلقلني العلميني وترابطهما يف جمال خاص

  
  أهمية البحث. 3

وإهلـام عـامل الرؤيـا  القـرآن الكـرمييكشف هذا البحـث عـن حقيقـة مهّمـة وطريفـة وهـي أّن وحـي 
قــّدم منهجــاً جديــدا للكشــف عــن املعــارف القرآنيــة الــيت ييصــدران مــن معــني واحــد، كمــا أنّــه 

  .تضمن سعادة البشرية
  

  منهج البحث. 4
التحليلــي حيــث اســتخرجنا الرمــوز الــيت تــدّل علــى  -  انتهجنــا يف هــذا البحــث املــنهج الوصــفي

وتأويــل  القــرآن الكــرميرؤيــا، مثّ حبثنــا يف كتــب تفســري وكتــب ال القــرآن الكــرمياهلدايــة والضــاللة يف 
  .الرؤيا عن آراء العلماء املختّصني يف كال اجملالني، وأخرياً قمنا باملقارنة والنقاش والتحليل

  
  البحث لمفاهيم موجز عرض. 5

حيســن بنــا قبــل اخلــوض يف صــلب املوضــوع أن حنــّدد املصــطلحات واملفــاهيم األساســية للبحــث 
  .والوحي والرمز وهي الرؤيا
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  الرؤيا 1.5
: 2005الفـــريوز آبـــادي، (» مـــا رأيتـــه يف منامـــك: والرؤيـــا«: جـــاء يف القـــاموس احملـــيط مـــا نّصـــه

غلبـت الرؤيـا علـى «، وفّرق بعض اللغويني بني الرؤيا واحللم وذهبوا إىل أنّه )انظر ذيل مادة رأي
ابـن منظـور، (» ما يـراه مـن اخلـري والشـيء احلسـن، وغلـب احللـم علـى مـا يـراه مـن الشـر والقبـيح

  ).198: 1412العسكري،  ؛انظر حتت مادة ح ل م: 1414
) ص(وممـّــا جيـــدر بالتنويـــه عليـــه يف حبثنـــا هـــذا هـــو عالقـــة الرؤيـــا بـــالوحي، حيـــث اعتـــرب النـــيب 

  ): ص(الرؤيا نوعاً من الوحي وذلك يف مثل قوله 
ــا  الرؤيــا الصــاحلة جــزء مــن ســتة وأربعــني جــزءا مــن النبــوة وقــال مل يبــق مــن املبشــرات إال الرؤي

  ).476- 475 ،1 ج :ت.دون، خلد  ابن(الصاحلة يراها الرجل الصاحل أو ترى له 

الرؤيـا ثـالث؛ فالرؤيـا الصـاحلة بشـرى «إىل ثالثـة أنـواع؛ ) ص(وقد انقسمت الرؤى يف قولـه 
ــا الرجــل نفســه  :1368الســيوطي، (» مــن اهللا والرؤيــا مــن حتــزين الشــيطان والرؤيــا ممــا حيــدث 

  ).191 ،58 ج :1403اجمللسي،  ؛312 ،3  ج
  
  الوحي 2.5

كلَّمــه بكــالم : وَوَحــى إِليــه وأَْوَحــى«: جــاء يف بعــض قــواميس اللغــة حــول مــاّدة الــوحي مــا نّصــه
  ).انظر ذيل مادة و ح ي: 1414ابن منظور، (» ُخيِفيه من غريه

 :1403اجمللســــي، (» مــــن وجــــه خفــــي إلقــــاء املعــــىن إىل الــــنفس: الــــوحي«: وقــــال اجمللســــي
  ).296 ،62  ج

هـــذه الظـــاهرة املغلقـــة الـــيت ينحصـــر اختبارهـــا علـــى األنبيـــاء وقـــام بعـــض العلمـــاء إىل تعريـــف 
  :فقد قال احلكيم. وحتديد مدلوهلا) ع(وخلفائهم املعصومني 

ـا اهللا تعـاىل برسـوله، نظـرا ) الـوحي(طلـق هـذا اللفـظ أوقد  علـى الطريقـة اخلاصـة الـيت يتصـل 
ا إ   ).25: 1417احلكيم، (ىل خفائها ودقتها وعدم متكن اآلخرين من االحساس 

  :ويقوم ابن حجر إىل حتديد هذا املصطلح بقوله
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ميـاء هلام واألمـر واإلعالم يف خفاء والوحي أيضا الكتابة واملكتوب والبعث واإلوالوحي لغة اإل
مـا دللـت بـه مـن كـالم أو كتابـة  واإلشارة والتصويت شيئا بعـد شـئ وقيـل أصـله التفهـيم وكـلّ 

عـالم بالشـرع وقـد يطلـق الـوحي ويـراد بـه اسـم املفعـول منـه أي أو إشارة فهو وحي وشرعا اإل
  ).6 ،1 ج :ت.دالعسقالين، (املوحى وهو كالم اهللا املنزل على النيب 

) ص(على أّي حال ال تكاد تنجلي هذه احلقيقـة الكـربى إذ تنحصـر جتربتهـا علـى األنبيـاء 
ا وأن نصّدقها حسب عالئمها وآثارها املرتتّ    .بة عليهاويكفينا أن نؤمن 

  
  الرمز 3.5

  : قد عّرف ابن منظور هذه املادة بقوله
تصويت خفـي باللسـان كـاهلَْمس، ويكـون حتريـَك الشـفتني بكـالم غـري مفهـوم بـاللفظ : الرَّْمزُ 

الرَّْمـُز ِإشـارة وِإميـاء بـالعينني واحلـاجبني : من غري إِبانـة بصـوت ِإمنـا هـو ِإشـارة بالشـفتني، وقيـل
رَّْمُز يف اللغة كل ما َأشرت إِليه مما يُباُن بلفـظ بـَأي شـيٍء َأشـرت إِليـه بيـد وال. والشفتني والفم

  ).انظر ذيل مادة ر م ز: 1414ابن منظور، (أَو بعني 

أّما حول داللته االصطالحية فذهب العلمـاء يف حتديـدها مـذاهب شـّىت، وهـذا االخـتالف 
فشــيئا إىل أن جعلــه علمــاء البالغــة يشــتّد يف العصــور األوىل مثّ اّتضــحت حــدوده ومعاملــه شــيئا 

  .أحد أنواع الكناية
مــن الــذين درســوا الرمــز قبــل الســكاكي، أبــو احلســني إســحاق بــن إبــراهيم بــن ســليمان بــن 
وهب الكاتب يف كتابه الربهان يف وجوه البيان، وأبو الفرج قدامـة بـن جعفـر يف كتابـه نقـد النثـر 

  .القرآناملصري يف كتابه بديع  ، وأبو اإلصبع-  إذا صّحت نسبة الكتاب إليه - 
إمنا يستعمل املتكم الرمـز يف كالمـه لغـرض طيّـه عـن  «: يقول أبو احلسني إسحاق بن إبراهيم

واالفضاء به إىل بعضهم، فيجعل للكلمة أو احلرف امساً من أمساء الطـري أو الـوحش كافة الناس 
ضع من يريد إفهامه رمزه، و أو سائر األجناس، أو حرفا من حروف املعجم، ويطلع على ذلك امل

، أّمـا قدامـة بـن )112: 1967إسـحاق، (» فيكون ذلك قوالً مفهومـا بينهمـا مرمـوزا عـن غريمهـا
جعفر فيبدو أّن رأيه ال خيتلف عن رأي إسحاق بن إبراهيم سـواءٌ صـّحت نسـبة الكتـاب إليـه أم 

  ).62- 61: 1980قدامة، (مل تصّح، وال نظّن أنّه خيتلف عن علماء عصره يف هذا اجملال 
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  : ويعرّفه أبو اإلصبع املصري قائالً 
هذا الباب فحواه أن يريد املتكلم أمراً ما يف كالمه، مع إرادته إفهام املخاطب ما أخفاه، فريمز 

  ).321: 1957املصري، (يف ضمنه رمزاً يهتدى به إىل طريق استخراج ما أخفاه من آالمه 

إّن الكنايــــة تتفــــاوت إىل تعــــريض «: والســــكاكي جيعــــل الرمــــز ضــــمن أنــــواع الكنايــــة قــــائالً 
الكنايــة «: ، ويعــّرف الكنايـة بقولــه)403: 1407الســكاكي، (» وتلـويح ورمــز وإميــاء وإشـارة

ومسّـي ...  هي تـرك التصـريح بـذكر الشـيء إىل ذكـر مـا يلزمـه، لينتقـل مـن املـذكور إىل املـرتوك
، مثّ ينتقـــل إىل )402: املصـــدر نفســـه(» ملـــا فيـــه مـــن إخفـــاء وجـــه التصـــريحهـــذا النـــوع كنايـــة 

وإن كانــت ذات مســافة قريبــة مــع «: تعريــف أنواعهــا كــّل علــى حــدة ويعــّرف هــذا النــوع قــائالً 
كــان إطــالق اســم الرمــز عليهــا  »عــريض الوســادة«و »عــريض القفــا«: نــوع مــن اخلفــاء كنحــو

). 411: املصـدر نفسـه(» يب منك على سـبيل اخلفيـةمناسباً، ألّن الرمز هو أن تشري إىل قر 
وحذا كثٌري من البالغيني التالني حذو السكاكي يف التعريف والتقسيم، مـنهم علـى سـبيل املثـال 

 ؛248: 1424اخلطيـــــب القـــــزويين، (اخلطيـــــب القـــــزويين وســـــعد الـــــدين التفتـــــازاين والســـــيوطي 
  ).238-237 :2011السيوطي،  ؛261 :1411التفتازاين، 

وحيسن هنـا أن نشـري إىل الفـرق الـدقيق بـني الرمـز والـوحي حسـب رأي أيب اإلصـبع املصـري 
  :حيث يعتقد

أن املتكلم يف باب الوحي واإلشارة اليودع كالمه شيئاً يستدل منه على مـا أخفـاه ال بطريـق 
 الرمز وال غـريه، بـل يـوحي مـراده وحيـاً خفيـاً ال يكـاد يعرفـه إال أحـذق النـاس، فخفـاء الـوحي

  ).321: 1957املصري، (واإلشارة أخفى من خفاء الرمز واإلمياء 

وبقــي لنــا أن نــنّص علــى أّن بعــض العلمــاء يعــّدون اإلهلــام واإلشــارة واإلميــاء والكتابــة والرؤيــا 
  ).انظر ذيل مادة و ح ي: 1414ابن منظور، (من أقسام الوحي 

  
  البحث. 6

 الرؤياتعددية دالالت الرموز في كالم الوحي وعالم  1.6

 -ينبغــي التنويــه إىل حقيقــة طريفــة ومهّمــة وهــي أّن لــبعض الرمــوز القرآنيــة ورمــوز عــامل الــرؤى 
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دالالت متعــّددة، إذ قــد يــدّل رمــز واحــد علــى  -منهــا الرمــوز الدالّــة علــى اهلدايــة والضــاللة 
عــّدة معــان، وكــذا يصــدق عكــس هــذه احلقيقــة حيــث قــد يــتّم اســتعمال عــّدة رمــوز للداللــة 

  .ىن واحدعلى مع
تشـري إىل والعلمـاء الـواردة عـن املعصـومني  واآلثـار وباإلمكان أن نقّدر أّن بعـض األحاديـث

ذو  القـــرآنإّن «: قـــوهلم وتؤكـــد عليهـــا وتوثّقهـــا، وذلـــك مثـــل القـــرآن الكـــرميالتعدديـــة الدالليـــة يف 
  ).6 ،2 ج :1368السيوطي، (» شجون وفنون، وظهور وبطون

وقـــــد روي أيضـــــاً أّن للقـــــرأن الكـــــرمي ســـــبعة بطـــــون أو ســـــبعني بطنـــــا أو ســـــبع مئـــــة بطـــــن 
  ).238 ،1 ج :1417اجلزائري، (

ومــن الواضــح أّن هــذه التعدديــة الدالليــة تناســب املقتضــيات واملقامــات املختلفــة، وقــد 
ـؤَثر جانـب ـا علـى حسـب املخـاطبني وظـروفهم وأحـواهلم، فمـثًال ُي ا وتأويال  ختتلف دالال

ــــرتّجح معــــىن العــــذاب والشــــّدة يف مواجهــــة الفاســــقني  الرمحــــة واملغفــــرة بالنســــبة للمّتقــــني وي
 :اإلســراء( »ــهوشفاء ورمحـة للمـؤمنني وال يزيـد الظـاملني إّال خسـارا«والظـاملني والكـافرين، فــ

اهللا ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ال حجة بيننا «أمل تر إىل هذه اآلية مثًال ). 82
حتوي داللـة البشـارة للمـؤمنني وداللـة ) 15 :الشورى( »وبينكم اهللا جيمع بيننا وإليه املصري

  .التحذير للكافرين
ولغة الرؤيا أيضا هكذا، فمعظم العالمات املرئية املرموزة تكـون محّالـة أوجـه، ويصـعب علـى 

املعـــّربون أّن ، حيـــث يؤكـــد )100: 2012محـــاميي، (املـــؤّول أن خيتـــار األنســـب واألليـــق باملقـــام 
رؤيـــا كـــّل إنســـان تـــؤّول حســـب مرتبتـــه وشـــأنه وحرفتـــه، فلـــيس احلـــاكم كـــاحملكوم والغـــين كـــالفقري 

علــى ســبيل ف، )101: املصــدر نفســه(والرجــل كــاملرأة، واملتــزوج كــاألعزب، والصــحيح كــاملريض 
فــإن  املثــال مــن رأى أنّــه وجــد درمهــا صــحيحاً يتعــّني علــى املــؤّول أن ينظــر إىل صــاحب الرؤيــا، 

ـــا تلـــد غالمـــا، وإن كـــان يف خصـــومة فإنّـــه يســـمع مـــن خصـــمه كالمـــاً  ّ كانـــت امرأتـــه حبلـــى فإ
حسناً، وإن كـان مفلسـاً فإنّـه يصـيب مثلـه مـن املـال يف اليقظـة، وإن كـان صـاحب ورع ونسـك 

. فإنّـه يضـرب »ضـرب هـذا الـدرهم«فإنّه يسّبح اهللا ويذكره، وإن كـان فاسـقاً وقـرأ عليـه منقوشـاً 
لرموز األخرى، فمن رأى حية فإن كان بني صاحب الرؤيا وبـني إنسـان آخـر خصـومة وكذلك ا
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فاحلية ترمز إىل عدّوه، وإن كان صاحب زرع فهي ترمـز إىل زرعـه، وإن كـان فقـرياً فيـذهب فقـره 
  ).108- 107 ،1 ج :2000القادري، (وحيسن حاله 

ولغــة الرؤيــا لتبيــني  القــرآن الكــرميواآلن نــدرس مفــاهيم الرمــوز الــيت تــدّل علــى اهلدايــة يف لغــة 
ــذه النمــاذج القليلــة الــيت نــذكره يف  ة مؤكــدين علــى أّن هــذه الرمــوز أّوالً ال تنحصــر  هــذه املشــا
هذا البحث، وثانياً ال تنحصر دالالت الرمـوز مبـا ذكرنـاه وحبثنـاه يف هـذه الدراسـة املـوجزة وثالثـاً 

ولغـة الرؤيـا مبنزلـة نفـي وجـوه افـرتاق يف  القرآن الكرميليس إثبات وجوه التشابه واملناسبة بني لغة 
  .بعض األمثلة األخرى

النـور والظلمـة، والبصـرية والعمـى، واحليـاة واملـوت، : واألمثلة اليت نعاجلها يف هذا املقـال هـي
  .وهي رموز عقلية، واحلبل والطريق والسفينة وهي رموز حسية

  
  الرموز العقلية 2.6

  النور والظلمة 1.2.6
، منهـا علــى ســبيل املثــال القــرآن الكــرميد فّســر النــور يف كثـري مــن اآليــات باهلــدى وديـن احلــق وقـ

يُرِيـــــُدوَن َأن يُْطِفئُـــــوا نـُــــوَر اللَّـــــِه بِـــــأَفْـَواِهِهْم َويَـــــْأَىب اللَّـــــُه ِإالَّ َأن يـُــــِتمَّ نـُــــورَُه َولَـــــْو َكـــــرَِه «: قولـــــه تعـــــاىل
ْســـَالم وكـــذلك )32 :التوبـــة( »اْلَكـــاِفُرونَ  ، حيـــث ّمت تأويلـــه بتعبـــريات متقاربـــة منهـــا ديـــن اهللا واْإلِ

ــًدا : قـالوا : 1415الطــربي، ( اْلُقــْرآنهــو نـُـور : وقيــل) ص(إنـّـه هــو اْحلَــّق الَّــِذي بـََعــَث اللَّــه بِــِه ُحمَمَّ
َمتُْشـوَن بِـِه َوَجيَْعْل َلُكْم نُوراً : ويؤكد الطربي كذلك على أّن النور يف قوله تعاىل). 150 ،10ج 

واْهلُـَدى ويـنّص علـى أّن هـذا املعـىن ) ص(يدّل على اْلُقْرآن واْلُفْرقَان َواتـِّبَـاع النَّـِيبّ ) 28 :احلديد(
  ).318- 317 ،27 ج :1415الطربي، (قال به كثري من العلماء واملفّسرين 

ـا: ويف قوله تعاىل َأَضـاَءْت َمـا َحْولَـُه َذَهـَب اللَّـُه بِنُـورِِهْم  َمثـَُلُهْم َكَمثَـِل الـَِّذي اْسـتَـْوَقَد نَـاراً فـََلمَّ
تــأّول النــور باإلميـَـان وتأّولــت الظلمــات بالضــاللة ) 17 :البقــرة(َوتـَــرََكُهْم ِيف ظُُلَمــاٍت ال يـُْبِصــُروَن 

م الــذي يتكلمــون بــه، وأمــا الظلمــات، فهــي «: والكفــر، كمــا قــال الطــربي أمــا النــور فهــو إميــا
  ).207 ،1 ج :1415ي، الطرب (» ضاللتهم وكفرهم
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ويرى املعّربون أيضاً أّن النور هو اهلدى ويـدّل علـى األعمـال الصـاحلة وعلـى العلـم وعلـى 
ّـــه خـــرج مـــن الظلمـــة إىل النـــور رزقـــه اهللا تعـــاىل اإلســـالم واإلميـــان القـــرآن ، وإن رأى الكـــافر أن

الظلمــــــة هــــــي ، وأّن )1167: 2008ابــــــن ســــــريين والنابلســــــي، (وتــــــوّاله يف الــــــدنيا واآلخــــــرة 
خـــرج مـــن ظلمـــة إىل نـــور فإنّـــه يســـلم إن كـــان كـــافراً أو يتـــوب إن كـــان عاصـــياً  الضـــاللة، فمـــن

وقــد ّمت تعبــري النــور بعــد الظلمــة باهلدايــة بعــد الضــاللة وبالتوبــة ). 752- 751  :نفســه  املصــدر(
أّن رؤيـة الظلمـة ) ع(، وقد روي عـن اإلمـام الصـادق )498: 1429الناصري، (بعد العصيان 

  ).345: املصدر نفسه(ّول بالكفر والتحري وتفسري األمور والبدعة والوقوع يف الضاللة تؤ 

  البصيرة والعمى 2.2.6
البصــر يف هــذه الــدنيا هــو البصــرية وعــني القلــب يــوم القيامــة، والبصــرية يف هــذه الــدنيا كليلــة ويف 

مشـاهدة وقـوع مـا أخـرب «فمن الواضـح أّن . يوم القيامة نافذة تبصر ما مل تكن تبصره يف الدنيا
» الـدنيابه الكتاب وأنبأ به االنبياء يـوم القيامـة مـن غـري سـنخ املشـاهدة احلسـية الـيت نعهـدها يف 

  ).27 ،3 ج :ت.دالطباطبائي، (
أّول العلمـــاء لفظـــة العمـــى يف بعـــض اآليـــات بالضـــالل وفقـــدان احلجـــة وذلـــك مثـــل قولـــه 

قَـــــاَل َربِّ ِملَ «: ، وكـــــذا يف قولـــــه تعـــــاىل)124 :طـــــه( »َوَحنُْشـــــرُُه يـَـــــْوَم اْلِقَياَمـــــِة أَْعَمـــــى«: تعـــــاىل
، فمــن الواضــح أنّــه لــيس املقصــود بــالعمى يف )125 :طــه( »َحَشــْرَتِين أَْعَمــى َوقَــْد ُكْنــُت َبِصــريًا

هذه اآلية معناه الظاهر، وقد نقل الطربي عن بعض العلماء أّن هذه اللفظـة هنـا مبعـىن فقـدان 
  ).284/ 16: 1415الطربي، (احلجة 

  :يطباطبائقال العالمة ال
شـاهد مـا يـتم يكون اجملرم أعمى ال يبصر ما فيه سعادة حياتـه وفالحـه وفـوزه بالكرامـة وهـو ي

بــه احلجــة عليــه ومــا يفزعــه مــن أهــوال القيامــة ومــا يشــتد بــه العــذاب عليــه مــن النــار وغريهــا 
  ).226 ،14 ج :ت.د الطباطبائي،(

وبصـــر اإلنســـان يـــدّل علـــى بصـــريته ودينـــه وعلمـــه «: وأّول املعـــّربون هـــاتني اللفظتـــني قـــائلني
  ).58: 2002ابن سريين، (» وحكمته، والعمى يدّل على اجلهل والعمى عن احلّجة
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والعينــان تــدّالن علــى علــى الــدين ومــن رأى أنـّـه أعمــى أو انفقــأت عينــاه فقــد صــّد اإلســالم 
  ).372: 1429الناصري، (مبعصية كبرية 

، وإن رأى كـأّن إنسـاناً القـرآنإّن العمى يدّل على الضالل يف الـدين ونسـيان : قال املعّربون
فكمـــا رأينـــا يـــرى ). 798: 2008ابـــن ســـريين والنابلســـي، (أعمـــاه فإنـّــه يضـــّله ويزيلـــه عـــن رأيـــه 

ــا اهلــ دى مــن الضــاللة املعــّربون أّن العــني يف الرؤيــا ترمــز إىل ديــن الرجــل وهــي بصــريته الــيت ميّيــز 
  .ويفّرق بني اإلميان والكفر

  الحياة والموت 3.2.6
ترمــز احليــاة يف كثــري مــن النصــوص القرآنيــة إىل اهلدايــة والصــراط املســتقيم وديــن احلــق، مثــل قولــه 

أو مــن كــان ميتــا فأحيينــاه وجعلنــا لــه نــورا ميشــي بــه يف النــاس كمــن مثلــه يف الظلمــات «: تعــاىل
  ).122 :األنعام( »ليس خبارج منها

فاإلنسان قبل أن ميسه اهلدى اإلهلـي كامليـت احملـروم «: حيث فّسره العالمة الطباطبائي بقوله
من نعمة احلياة الذي ال حس له وال حركة فإن آمـن بربـه إميانـا يرتضـيه كـان كمـن أحيـاه اهللا بعـد 

الكالم اسـتعارة املـوت  ففي...  وأما الكافر فهو كمن وقع يف ظلمات ال خمرج له منها...  موته
). 337 ،7 ج :ت.دالطباطبـــــــائي، (» للضـــــــالل واســـــــتعارة احليـــــــاة لإلميـــــــان أو االهتـــــــداء

خيــرج احلــي مــن امليــت وخيــرج «: العالمــة الطباطبــائي يف معــرض تفســريه لقولــه تعــاىل ويضــيف
ــا وكــذلك خترجــون أّن اآليــة تعــين أّن ) 19 :الــروم( »امليــت مــن احلــي وحييــي األرض بعــد مو

اهللا خلـــق املـــؤمن مـــن الكـــافر وخلـــق الكـــافر مـــن املـــؤمن فإنـــه يعـــّد املـــؤمن حيـــا والكـــافر ميتـــا 
  ).136 ،3 ج :ت.دالطباطبائي، (

ومن رأى أنّه مات ورأى مع ذلك هيئة األموات من البكـاء والغسـل واجلنـازة فهـو فسـاد يف 
  ).126: 2001لدينوري، ا(الدين، وإن ُدِفَن لقي اهللا تعاىل غري تائب 

وكــذا احليــاة يف كتــب تعبــري الرؤيــا فقــد قيــل مــن رأى أّن فالنــاً مــات وهــو غائــب يأتيــه خــرب 
بفســـاد دينـــه وصـــالح دنيـــاه، ومـــن رأى أنّـــه غّســـل ميتـــا جمهـــوالً فإنّـــه يطّهـــر رجـــالً فاســـد الـــدين 

  ).1112: 2008ابن سريين والنابلسي، (فيتوب على يديه 
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  الرموز الحسّية 3.6
  الحبل 1.3.6

ـــة بالـــدين احلـــّق  فّســـر علمـــاء التفســـري مـــن الشـــيعة والســـنة احلبـــل يف كثـــري مـــن النصـــوص القرآني
يعـاً َوال تـََفرَّقُـوا«: ، منها قوله عّز وجلّ )ع(وأهل البيت القرآن الكرمي و  »َواْعَتِصُموا ِحبَْبـِل اللَّـِه مجَِ
  ).103 :آل عمران(

ـا بـِديِن  نقل الطـربي آراء كثـري مـن العلمـاء يف تأويـل هـذه الكلمـة يف هـذه اآليـة وهـم يؤّولو
ـــا  اللَّـــه وعْهـــده إىل النـــاس مـــن اْألُْلَفـــة َواِالْجِتَمـــاع َعَلـــى َكِلَمـــة احلَْـــّق َوالتَّْســـِليم ِألَْمـــِر اللَّـــه ويؤّولو

ْسَالم   : يقول الطربي. بكَتاب اللَّه ودين اْإلِ
ومتســـكوا بـــدين اهللا الـــذي أمـــركم بـــه، : يريـــد بـــذلك تعـــاىل ذكـــره. بأســـباب اهللا مجيعـــا وتعّلقـــوا

وعهــده الــذي عهــده إلــيكم يف كتابــه إلــيكم مــن االلفــة واالجتمــاع علــى كلمــة احلــق والتســليم 
  ).42 ،4 ج :1415الطربي، (المر اهللا 

يوصــل تعــاىل، ويف اجلملــة هــو دينــه فكمــا أن للحبــل طــرفني هللا احلبــل هنــا هــو كــالم 
تعــــاىل والطــــرف الثــــاين هــــم عبــــاده هللا بينهمــــا فكــــذلك للــــدين طــــرفني الطــــرف األول هــــو 

املـــؤمنني، الـــذين استمســـكوا بدينـــه، وهـــذا رمـــز واضـــح وجلـــي مفـــاده أن احلبـــل دليـــل يرمـــز 
  ).92-91: 2012محاميي، (للنجاة 

، والـدين وحبـل القـرآنإن كـان مـن السـماء فهـو «وكذلك يقول جّل املعّربين أّن رؤيـا احلبـل 
فـــإن رأى أنـــه متســـك حببـــل فهـــو معتصـــم حببـــل ). 280: 2008ابــن ســـريين والنابلســـي، (» اهللا

  ).78 ،1 ج :ت.دالنابلسي، (الّله تعاىل 
ومــن رأى حبــاالً تصــري عصــيا وبــالعكس دّل علــى دخــول أمــر فيــه ســحر وشــعوذة وخــذاع، 

  ).150: 1429الناصري، (وقد يدّل احلبل على امليثاق 

  الطريق 2.3.6
ُعــّرب بــه عــن الصــراط والســبل وأشــباههما وهلــا معــان ودالالت خمتلفــة  القــرآن الكــرميالطريــق يف 

لفـاظ يف هـذا احلقـل الـداليل الـذي الصراط املسـتقيم مـن أهـم األ. حسب ما جياورها من ألفاظ
، وهو الدين الذي أمر اهللا به، من التوحيد والعدل ووالية مـن أوجـب القرآن الكرميورد كثريا يف 
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 :1406احلـــاكم النيســـابوري، (، أو هـــو االســـالم )66 ،1 ج :1415الطربســـي، (اهللا طاعتـــه 
 ؛89: 1402شـــرف الـــدين، ) (ع(وآلـــه ) ص(، أو هـــو صـــراط حممـــد )446 و 259 ،2 ج

شـــتمل علـــى اهلدايـــة إىل الســـعادة ي) أو هـــذا الصـــراط(وهـــذا الـــدين ). 183: 1397الصـــايف، 
  ).171 ،1 ج :ت.دالطباطبائي، (والنجاة 

ويــة لإلنســان، فكّلمــا كــان مســتقيما منــريا كــان إميــان يالطريــق يــدّل علــى احلالــة الدينيــة والدن
ـــج حياتـــه حّقـــا وعلـــى مـــا يرضـــي اهللا تعـــاىل، وإن كـــان مظلمـــا معوجـــا فعلـــى  صـــاحب الرؤيـــا و

  ).244: 2008عارف، (العكس 
فـإن رأى أحـٌد أنـه ميشـي يف غـري طريقـه فإنـه يف . والطريق يدل يف املنام على الشريعة والديانة

ه، وإن  وكـذا الطريـق املسـتقيم يـدّل علـى مـا يقتـدى بـه مـن كتـاب اللّـه وسـّنة نبيّـ. ضاللة مـن دينـه
. ةوالطـرق املختلفـة دالـة علـى الذبذبـة واحلـري . كان الشخص عاصيا تاب، وإن كان كافراً اهتدى

ة هي اليت تؤدي إىل الضاللة والبدعة والكفر    ).233: ت.دالنابلسي، (والطرق املتشا

  السفينة 3.3.6
فَــــِإَذا رَِكبُــــوا ِيف «: يقــــول اهللا تعــــاىل. رمــــز النجــــاةالقــــرآن الكــــرمي الســــفينة يف الديانــــة اإلســــالمية و

ــا  ــُه الــدِّيَن فـََلمَّ ــرِّ ِإَذا ُهــْم ُيْشــرُِكونَ اْلُفْلــِك َدَعــْوا اللَّــَه ُخمِْلِصــَني َل ) 65 :العنكبــوت( »َجنَّــاُهْم ِإَىل اْلبَـ
كــذا جنــا مــن قــوم نــوح مــن ركــب الســفينة . حيــث إّن النــاس مــا دامــوا يف الســفينة فهــم نــاجون

مث « »فأجنينــاه ومــن معــه يف الفلــك املشــحون«: وهلــك مــن ختّلــف عنهــا، لنتأّمــل يف قولــه تعــاىل
  ).120- 119 :الشعراء( »أغرقنا بعد الباقني

َا َمَثُل أَْهِل بـَْيـِيت ِيف َهـِذِه اْألُمَّـِة  «: منها قوله) ص(وورد شبه ذلك يف أحاديث َرُسول اللَِّه  ِإمنَّ
 ).۴۵ ،۳ ج :۱۴۰۴الطرباين، ( »كَمَثِل َسِفيَنِة نُوٍح َمْن رَكبَـَها َجنَا َوَمْن تـَرَكَها َهَلك

ل، ويتجلّــى ذلــك يف قّصــة قــوم نــوح وابنــه والغــرق يف اآليــات القرآنيــة يتلــوه اهلــالك والضــال
م القرآن الكـرميينص . وفرعون ِممـَّا َخِطيئَـاِِْم «. أّن قـوم نـوح أغرقـوا بسـبب خطايـاهم وضـالال

ــُدوا َهلـُـْم ِمــْن ُدوِن اللَّــِه أَْنَصــاراً  ــْم جيَِ ــأُْدِخُلوا نَــاراً فـََل ُــوا َف وكــذا ابــن نــوح حيــث ). 25 :نــوح( »أُْغرِق
نَـُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمْن اْلُمْغَرِقنيَ «: قاده عناده وغّيه إىل الغرق واهلالك   ).43 :هود( »َوَحاَل بـَيـْ
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وكــذلك الســفينة يف كتــب تفســري الرؤيــا تــدّل علــى كــّل مــا يُنَجــى فيــه ممّــا يــدّل الغــرق عليــه 
ومــن رأى أنّــه ركــب ســفينة  ،ان مــن الغــرقورّمبــا دلّــت علــى الصــراط الــذي عليــه ينجــو أهــل اإلميــ

فيجـب النظــر إىل حالــه ومــآل أمــوره، فــإن كــان كــافراً فإنـّـه يســلم وإن كــان مــذنباً فإنـّـه يتــوب مــن 
ذنبــه، وإن كــان فقـــرياً يســتغين مــن بعـــد فقــره وإن كــان مـــديناً ُقضــي دينــه، وإن رأى يف الســـفينة 

ينة جنـاة مـن الكـرب واهلـم واملـرض واحلـبس ملـن ميتاً فقـد جنـا امليـت وفـاز برمحـة اهللا تعـاىل، والسـف
  ).533- 528: 2008ابن سريين والنابلسي، (رأى أنّه ملكها 

وكذا جاء يف كتب أخرى أّن السفينة يف املنام هـي النجـاة، إن جرهـا علـى األرض فإنـه يقـود 
فإنه خرج منها وينافق يف الدين، فإن ركبها مع قوم صاحلني فإنه يتبع اهلدى ويغفر الّله تعاىل له، 

ورمبـا دلّـت السـفينة . وأخذ حبل السـفينة حسـن الـدين وصـحبة الصـاحلني. سعد وجنا من أعدائه
ـم سـفن النجـاة فـإن غرقـت . على املسجد أو السـوق أو مـواالة أهـل البيـت رضـي اللّـه عـنهم ألّ

  ).172 ،1 ج :ت.دالنابلسي، (السفينة يف البحر كان دليالً على أنه من أهل النار 
  

  ائجالنت. 7
وعـامل الرؤيـا يف هـذا  القـرآن الكـرميّمتت دراسة مدلوالت الرموز الدالّـة علـى اهلدايـة والضـاللة يف 

  :املقال وأسفرت عن النتائج التالية
تتشـــابه لغـــة الـــرؤى ولغـــة الـــوحي مـــن عـــدة وجـــوه؛ منهـــا اســـتعمال الرمـــوز واحلاجـــة إىل  . 1

ا  ؛كشف دالال
هنـــاك تناســـب وتشـــابه بـــني مـــدلول بعـــض الرمـــوز يف عـــامل الـــوحي وعـــامل الرؤيـــا حســـب  . 2

 ؛وكتب تعبري الرؤى القرآن الكرميكتب تفسري 
ـــة علـــى . 3 النـــور والظلمـــة، والبصـــرية والعمـــى، واحليـــاة واملـــوت، مـــن الرمـــوز العقليـــة الداّل

حلبـل والسـفينة رمـوز حسـية وعامل الرؤيـا، وكـذلك الطريـق وا القرآن الكرمياهلداية والضاللة يف 
 ؛هلا نفس الداللة

ميكننا االستعانة بدالالت الرموز القرآنية لتعبري الرؤى وكذلك ميكننـا االسـتعانة بـدالالت . 4
ا   .الرموز اجلارية يف عوامل الرؤى للكشف عن بعض احلقائق يف النصوص القرآنية ودالال
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  المصادر
 .القرآن الكرمي

: القـاهرةط، .دحفـين حممـد شـرف، : ، تقـدمي وحتقيـقالربهـان يف وجـوه البيـان .)م1967(ابن إبراهيم إسحاق 
 .الشباب مكتبة

 .دار الكتب العلمية :بريوتط، .د، نقد النثر .)م1980(ابن جعفر، قدامة 
 .دار إحياء الرتاث العريب :، بريوت4ط ، تاريخ ابن خلدون .)ت.د(ابن خلدون 

، 5ط ، اعتىن به ورتّبـه حممـود طعمـة حلـيب، الكالم يف تفسري األحالممنتخب  .)م2002(ابن سريين، حممد 
 .دار املعرفة :بريوت

 ط،.د، معجــم تفســري األحــالم، إعــداد باســل الربيــدي .)م2008(عبــد الغــين النابلســي و ابــن ســريين، حممــد 
 .نشر دار اليمامة :بريوت

 .دار صادر :، بريوت3ط ، لسان العرب .)ق1414(ابن منظور، حممد بن مكرم 
، ترمجة حنني بن إسحاق، حتقيق وتصحيح عبد املـنعم احلفيـين، تعبري الرؤيا .)م1991(اإلفسي، أرطميدورس 

 .دار الرشاد: القاهرة، 1ط  تعبري الرؤيا،
 .دار الفكر :قم ،1 ط، خمتصر املعاين .)ق1411(التفتازاين، سعد الدين 

، حتقيــــق الســــيد ور الرباهــــني يف أخبــــار الســــادة الطــــاهريننــــ .)ق1417(اجلزائــــري، الســــيد نعمــــة اهللا املوســــوي 
 .مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدّرسني :، قم1 طالرجائي، 

 :بــريوتط، .د، مســتدرك احلــاكم، حتقيــق يوســف املرعشــي .)ق1406(احلــاكم النيســابوري، حممــد بــن حممــد 
 .نشر دار املعرفة

 .جممع الفكر اإلسالمي :، قم3ط  ،القرآنعلوم  .)ق1417(احلكيم، سيد حممد باقر 
ســـــيميائية األحـــــالم يف الـــــرتاث العـــــريب؛ كتـــــاب تفســـــري األحـــــالم البـــــن ســـــريين «). م2012(محـــــاميي، حمـــــرز 
تصــال، كليــة العلــوم السياســية واإلعـــالم، ال، رســالة لنيــل شــهادة املاجســتري يف علـــوم اإلعــالم وا»أمنوذجــا

 .جامعة اجلزائر
، وضـع حواشـيه اإليضـاح يف علـوم البالغـة .)ق1424(الدين حممد بـن عبـد الـرمحن  اخلطيب القزويين، جالل

 .نشر دار الكتب العلمية :، بريوت1ط إبراهيم مشس الدين، 
 .دار البشائر :، دمشق1ط ، حتقيق إبراهيم صاحل، تعبري الرؤيا .)م2001(الدينوري، ابن قتيبة 

دار الكتـــب  :، بـــريوت2ط ، مفتـــاح العلـــوم .)ق1407(الســـكاكي، أبويعقـــوب يوســـف بـــن أيب بكـــر حممـــد 
 .العلمية

 .دار املعرفة :، بريوت1ط ، الدر املنثور .)ق1368(السيوطي، جالل الدين 
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، حتقيـــق إبـــراهيم حممـــد احلمـــداين شـــرح عقـــود اجلمـــان يف املعـــاين والبيـــان .)م2011(الســـيوطي، جـــالل الـــدين 
  .دار الكتب العلمية :، بريوت1ط وأمني لقمان احلّبار، 

معيـــة اجلنشـــر  :بـــريوت، 2ط ، حتقيـــق حســـن الراضـــي، املراجعـــات .)ق1402(شـــرف الـــدين، عبـــد احلســـني 
 .اإلسالمية

 .املطبعة العلمية :، قم1ط ، أمان األمة من الضالل واإلختالف .)ق1397(الصايف، لطف اهللا 
رسـالة لنيـل شـهادة املاجسـتري  ،»دراسـة أسـلوبيةلرؤيـا يف القـرآن الكـرمي ا«). م2009(صرصور، فتحية إبـراهيم 

  .يف قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة غزة
مؤسســـة النشـــر اإلســـالمي التابعـــة  :قـــمط، .د، امليـــزان يف تفســـري القـــرآن .)ت.د( الطباطبـــائي، حممـــد حســـني

  .جلماعة املدرسني
، حتقيــق محــدي بــن عبــد اجمليــد املعجــم الكبــري .)ق۱۴۰۴(الطــرباين، ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب أبــو القاســم 

 .مكتبة العلوم واحلكم :، املوصل2ط  السلفي،
، حتقيــق جلنــة مــن العلمــاء جممــع البيــان يف تفســري القــرآن .)ق1415( الطربســي، أبــو علــي الفضــل بــن احلســن

 .نشر مؤسسة األعلمي للمطبوعات :، بريوت1ط واحملققني األخصائيني، 
 . دار البالغة :، بريوت1ط ، دار السالم فيما يتعّلق بالرؤيا واملنام .)م1992(الطربسي، مريزا حسني النوري 

، ضـبط وتوثيـق وختـريج صـدقي مجيـل جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن .)ق1415(الطربي، حممد بن جرير 
 .نشر دار الفكر :بريوتط، .دالعطّار، 

دار يافـــا العلميـــة  :، عمـــان1ط  ،عجائـــب تفســـري األحـــالم بـــالقرآن .)م2008(عـــارف، حممـــد عـــزت حممـــد 
 .للنشر والتوزيع

 :، الريـاض1ط ، الـرؤى عنـد أهـل السـنة واجلماعـة واملخـالفني .)ق1430(العتييب، سـهل بـن رفـاع بـن سـهيل 
 .دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

دار املعرفـــة للطباعـــة  :، بـــريوت2ط ، فـــتح البـــاري؛ شـــرح صـــحيح البخـــاري .)ت.د(العســـقالين، ابـــن حجـــر 
 .والنشر

نشـر  :، قـم1ط ، معجم الفروق اللغوية، حتقيـق مؤسسـة النشـر اإلسـالمي .)ق1412(العسكري، أبو هالل 
 .جامعة املدرسني

  .نشر دار اهلالل :القاهرةط، .دتبسيط وتلخيص نظمي لوقا،  ،تفسري األحالم .)م1962(فرويد، سيجموند 
 .مكتبة الصحابة :، جدة1ط ، السقيا يف تعبري الرؤياتعجيل  .)ق1412(فريد، أمحد 

، حتقيـــق مكتـــب حتقيـــق القـــاموس احملـــيط .)م2005(الفريوزآبـــادي، جمـــد الـــدين أبـــو طـــاهر حممـــد بـــن يعقـــوب 
مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة  :، بـــريوت8ط  الـــرتاث يف مؤسســـة الرســـالة، إشـــراف حممـــد نعـــيم العرقُسوســـي،

 .والنشر والتوزيع
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، 2ط ، حتقيــق فهمــي ســعد، التعبــري يف الرؤيــا أو القــادري يف التعبــري .)م2000(بــن يعقــوب القــادري، نصــر 
 .نشر عامل الكتب :بريوت

 .دار إحياء الرتاث العريب :، بريوت2ط ، حبار األنوار .)ق1403(اجمللسي، حممد باقر بن حممد تقي 
مكتبـة  :، القـاهرة1ط  حممد شـرف، حفين: ، تقدمي وحتقيقبديع القرآن .)م1957(املصري، ابن ايب االصبع 

 .ضة مصر
 .دار الفكر :بريوتط، .د، تعطري األنام يف تعبري املنام .)ت.د(النابلسي، عبد الغين بن إمساعيل 

، 2ط ، )ع(تفســــري األحــــالم الكبــــري بروايــــة اإلمــــام علــــي وأهــــل البيــــت  .)ق1429(الناصــــري، حممــــد شــــراد 
  .نشر مؤسسة األعلمي للمطبوعات :بريوت


