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  ١نهرسوال يايتا رؤ ينبو ةاز تجرب

  

 ۲/۵/۹۲: مورخ  سايت جرس، روز چهارشنبه، :منبع

؛ دهيشيآن اند ةاست و دربار يوح ةهاست دلمشغول مقول نامبردار معاصر، سال ينيشناس و روشنفکر د م سروش، اسالميعبدالکر

الت مقا و ٤کارگزاران ةو روزنام ٣هلند يويگرفته تا مصاحبه با راد يدر اواخر دهه هفتاد شمس ٢»ينبو ةبسط تجرب« ةدياز طرح ا

 يراو): ص(محمد«راً تحت عنوان يکه اخ يمقاالتز سلسله ين، و يهشتاد شمس ةدوم ده ةميدر ن ٦»و زنبور يطوط«و  ٥»ريبشر و بش«

ون و يع روحاني، با واکنش وسنامتعارف ياتيااله يها دهين ايانتشار ا. همچنان ادامه دارد که منتشر شده است ٧»رسوالنه ياهايرؤ

سروش  مختلفت به آثار يکوشم، با عنا ين مقاله ميدر ا ٨.مواجه شده است ينين و روشنفکران دها از متأل يان و برخپژوه قرآن

چنانکه . ک را برشمارميهر  يها گر بازشناخته، مؤلفهيکديه را از شناسان ين وحينو طرحن يمختلف ا يها هي، سويوح ةدربار

که در است  يک نظام معرفتيمختلف  يها کرده، بخشطرح  يوح ةدربار ها ن ساليا يق طيبه تفار سروش که يابم، مباحثي يدرم

 ين جستارهايدر ا شانيا يها سنخ استدالل يبا صورتبند کنم يتالش معالوه  به .گريکدياند و مکمل  همتناسب و تالئم با

 يشدن االصول ابطال يسروش عل ةين است که نظريعا ان مديا ةالزم. را نشان دهم او يها ات و استدالليعناگون، راه نقد مدگو

، برخوردار بوده يشتريب يمعرفت يشود، از محتوا يکه اقامه م يليبد ۀیاو نقض شود و نظر ۀید نظريمؤ ةکه ادل نياست، مشروط بر ا

  .رهگشاتر باشد ش روين حال در حل مسائل پيدر ع

. نکرده است يوح ةدربار يتشناخ ، بحث معرفتودر خم، هم در مباحث متأخّسروش، هم در مباحث متقد :يشناخت معرفت هيسو .۱

 ١٠صدق يمحتوا ةرا مفروض گرفته و دربار يانيوح يدعاو ٩يشناخت ت معرفتيک متکلم و متأله، حجيوت در واقع، او در کس

مصحف « اتيآ ةند و فراورديفرا يابيبه ارز يشناخت تواند از منظر معرفت يم نيلسوف ديک في. است اقامه نکرده ينها استداللآ

 يها ست و آموزهيبخش ن معرفت ي، منبعيوح ،١٣ها ستيو دئ ١٢انيگرا يالادرو  ١١خداناباوران يمطابق با رأ. بپردازد» نعثما

ن باب يق حکم کرده و در ايا حکم به تعليباور ندارند،  يهست يا به ساحت قدسيشان يا اريز ؛ندارند ي، ارزش معرفتيانيوح

را  ي، وحيميابراهان ياد يها در مقابل، خداباوران و باورمندان به آموزه. ان باور ندارندياد يداا به خياتخاذ موضع نکرده و 

 يبخش بودن منبع وح ر بحث خود، معرفتيسروش در تقر. دانگارن يرا موجه م يانيوح يها بخش انگاشته، آموزه معرفت يمنبع

 ةصبغ ،يوح ةرو مباحث او دربار نيست؛ از اين مدعا نيبه سود ا ياستدالل ةاقام يرا مفروض گرفته و در پ يانيوح يها و داده

ز در ين يشبسترمحمد مجتهد ١٤.ده استين پديسم اين مکانييفهم و تب و بالذات ناظر به ندارد؛ بلکه اوالً يشناخت و معرفت يفلسف

 يانيوح يها نکرده و آموزه يوح ةشناسانه با مقول معرفت ةو مواجه منظر سخن گفته نيهماز  يوح ةاز مباحث خود دربار يبرخ

   ١٥.است اوردهيبه حساب ن» الصدق و الکذب محتمل«را 



 ٢

  

 ةبه مثاب» ک وصاليزيمتاف«کوشد از  ي، ميوح ةخود دربار متقدم در مکتوبات سروش ):يکيزيمتاف( يشناخته وجوديسو .۲ 

. را حول آن سامان بخشد يده وحياز پد شيخو يد و تلقيعت سخن بگويعت و ماوراء طبيان طبينسبت م ةمفروض خود دربار

گر يد ان خداوند ويم يانفصالمفارقت و ث، ين حياز اخداوند پرکرده و  ةديعد يها نيتعات و يتجل، عالم را ين تلقيمطابق با ا

از  يا هحصّ و ، حظّشيخو يوجود ةت و مرتبيظرف بسته بهگر موجودات، يد سراغ گرفت؛ چرا که ديتوان و نبا يموجودات نم

، ياسالمعرفان در سنت  .دارد يپررنگ ين عرفاني، البته طنيکيزيمتاف ين مبنايا. هستند نيتع يصورت ب يکران بيامر ب يها يتجل

از امر  ين درکيچن متناسب و متالئم با يعرب ابنن يالد يمحت يبه روا» در مراتب ظهورک يتشک«و » ک در مراتب وجوديتشک«

و  يگر موجودات، تفاوت ماهوينشان است و تفاوت او با د يرنگ و ب يو ب» عنقاء مغرب«د، در آن خداوناست که  يمتعال

ت و قو تي، در نها»وجود« ييجا. است» اضعف«و » ياقو«ان ياست؛ تفاوت م يو مرتبت يا درجهست، بلکه تفاوت ين ينوع

و  يجابيلِ اآن سخنِ محصَّ ةتوان دربار يمکه ن» يمبشرط مقسوجود ال«کرده و جهان را آکنده؛ همان  يلظهور و تج ،عظمت

ن نظام سلسله يدر ا ١٦.»ز به خداوند سکوت استين چيه تريشب«که  توان به او اشاره کرد يو تنها م کرد يتمام بر زبان جار به

ن ييو پا مي، عدول کن»ض اقدسيف«و » يمقام عم«است و متناسب با  ياوندص ذات خدکه مخت يجلت ةيمرتبه عال از ، اگريمراتب

ان يم ةرابط يکه از چگونگ يکيزيمتاف ين مبنايا ١٧.شوند ير موجودات عالم ظاهر مي، در سا»وجود«ات يگر تجليم، دييايب

امبر رنگ يا درون و برون پيو  خداوند ر درون و برونينظ ييها کيرد و در آن تفکيگ يعت پرده بر ميعت و ماوراء طبيطب

  : است يده وحيسروش از پد يبخش تلق رد و قوامدا يپررنگ يهين تنزيبازد، طن يم

  

ن يحدان راستکه مو ييخدا. ن روستياز ،ندارند يتفاوت »امبريدرون و برون پ« يوح ةديام در پد گر من گفتها

رون به او يخدا از ب يم وحيگوئکند که ب يم يک اندازه حاضر است و چه فرقيامبر به يشناسند، در برون و درون پ يم

امبر دور از خداست؟ يو مگر پ امبر استيرون پيا از درون؟ مگر خدا بيرسد  يل از برون فرا مياز درون و جبرئا يرسد  يم

ها  آن يت به جايک و رعير سلطان و پيدانم چرا قرب حق با عبد و اندکاک ممکن در واجب فراموش شده و تصو ينم

که از خدا و  يريتصو. ک قرب و وصاليزيک من متافيزيافک بعد و فراق است و متيزيک شما متافيزيمتاف ...نشسته است

اقرب من  ةر من از آن رابطياما تصو ...است) ا ضبط صوتي(ب و بلندگو ير خطيا تصويمحمد در ذهن شماست گو

و  ؛دهد يوه ميکارد و درخت م يباغبان بذر م. اغبان و درخت استر بيتر، تصو ا سادهير نفس و بدن، يتصو ،ديالور حبل

است که از آن  يمرهون درخت ون ويش مديها و قندها نيتامينگ و عطر و شکل گرفته تا وزش از ريوه، همه چيم نيا

وه يو هم م ،و البته هم کاشتنش. نوشد يم يا ژهيو يسته است و نور و غذا و هوانش يا ژهيکه در خاک و يدرخت د،يآ يم بر



 ٣

از هم  ها نين امر خدا و اذن خداست و ايو بلکه وجود درخت ع. دندارن يدين ترديا اهللا است و موحدان در دادنش باذن

  ١٨.فاصله ندارند

  

به . پر از خداست يهست يدا کرده و همه جايدرعالم ظهور پ اش دهيات عديق تجليخداوند از طر ةاذن و اراد ،ين تلقيمطابق با ا

رو هم  نيشه دوانده و سر بر آورده، از اير يوندخدات ايت در تمام آين قدسياست و ا ياالهو  ١٩ي، قدسين هستيگر، کل اير ديتعب

  :ديا، هم خورشيکران پر شده، هم دريات امر بيش از تجليخو يوجود ةخداگون است و به قدر کوز کوه قاف

                                      يوـا شيه درـو گ يديـاه خورشـگ

  يوـا شـقـه عنـاف و گـق گـاه کـوه

  ش                          يذات خو نه آن در ين باشيتو نه ا

  شيش بـيوز ب ،ها مـزون از وهـف يا

  ور                                ـص نـيش با چندـنق يب يـو ااز ت

  ٢٠رـره سـيد خـم موحـبه هـهم مش

  

ون ير منطقيبه تعبندارد؛ چرا که  يگر موجودات، تفاوت ماهوياس با اطالق آن بر ديدر ق وجود بر خداوند در واقع، اطالق لفظ

  . و ذومراتب يکياست تشک يست و امرا» کمشکّ يکل«، نجاير اد» وجود«مفهوم 

فتاده و مفارقت يوقاتش دور نگر مخلياست که از د يچون يصورت ب ي، خداوند، امرِ بين نگرش عرفانيمطابق با ا

است و با  يظاهررسد،  يامر به نظر م يکه در باد يز و تفاوتيتماست، آن يبرقرار ن گر موجوداتيان او و ديم يا يشناختوجود

ق آن بر يکند و با تطب ياق معنا مين سيرا هم بر هم» قرب نوافل«ث يسروش حد. ان رخت برخواهد بستيشتر از ميمداقه و تأمل ب

که در اثر نوافل، خداوند دست و پا  يانگارد، به نحو يدر خداوند م يرا متضمن استغراق و اندکاک نب يانيوح ة، تجربيوح ةمقول

  : شود يامبر ميو گوش و چشم  پ

از خلق  ييرا که جدا ييسازد و خدا يم يو انسان يماد ي، صورت)ان خدا و خلقيم(چون  يان از آن نسبت بيذهن عام
ن پندار يا ةشين که شيهم اما. ام بفرستدينشاند تا از راه دور به بندگانش پ يمقتدر بر تخت سلطنت م يندارد، چون پادشاه

ک وصال بدل خواهد شد و يزيک فراق به متافيزيافته شود، آن متافيدر يکيحق با مخلوقاتش به ن ةيوميت قيبشکند و مع
، يرازين شيخواهد نمود و به قول صدرالد يت شده، رويامبر رؤيپ يقدس يايا، چنان که در رؤيظهور و بطون حق در اش

 يثيرا چون حد  آن يعه و سنّيث قرب نوافل، که شيکبختانه حدين... ده خواهند شديحق د اء همچون شئون و نعوتياش
ن نکته فاخر را يد و قبول ايزدا ياند، انکار و عناد را م  ستهيها ز قرن يقت متعاليک حقياند و با آن چون  ت کردهيروا يقدس



 ٤

شوم که دست و پا و چشم و  يک ميافل چندان نزدام در اثر نو من به بنده«ث آمده است که ين حديدر. سازد يآسان م
کند و  يتواند ترق ينه عجب که ذهن و زبان او هم بشود، بلکه بنده م ،شود ياو م ي، اگر دست و پا»...شوم يگوش او م

  ٢١).ضيقرب فرا(حق شود  ذهن و زبان
  

 ده،ين پديزمانمند و مکانمند بودن ا دادن و نشان يوح بارهرش ديخو يکيزيمتاف يعامد موجه کردن يسروش بران، يعالوه بر ا

مقدر به  يمر حادثن اصل، هر ايمطابق با ا. »ه و مدهحادث مسبوق به ماد کلّ«: رديگ يالصدرا مدد مم ينظام فلسف از اصول يکياز 

 ينن قاعده مستثياز ا زين يوح ةديپد .شود يمترتب م بر آن يعياحکام طبگردد و  يمبند زمان و مکان  تختهشود و  يعت مياقدار طب

و  يقدس ةيکه سو نيبدون ا شود، يم يعيد؛ زمانمند و مکانمند و طبنه يعت ميبر فرق طب يکند و پا ياز آسمان تنزل م يست و وقتين

  :دن رود و محو گرديآن از ب يااله

است و در  يبشر زياست و در بشر همه چ يعيز طبيعت همه چياست اما در طب يعت الهيم گرچه همه طبيتر بگو روشن

است که قرآن بر  ي»بشر«ت، و يقيت دارد نه طريموضوع يند وحيامبر اسالم در فراياست و لذا پ يخيز تاريخ همه چيتار

ن يتر قيعم در »تيبشر«و  »نزول«د يدو ق). ر در متن قرآن آمده استيو هر دو تعب( شده است يو از او جار» نازل«او 

مگر  ...ردخردپسند عرضه ک يريتفس ،يتوان از وح ينمن دو صفت مهم، ين توجه به احضور دارند و بدو يوح يها هيال

ط يدر شرا يهر حادث(ه و مده اند که کل حادث مسبوق به ماد نگفته) يرازين شيشتر صدرالديو از همه بهتر و ب(مان يحک

قابل حدوث بوده است  يا ژهيو يخيو تار يط ماديهم در شرا يدمحم يوح ة؟ حادث)ديآ يمبوجود  يخاص يزمانـ  يماد

قصه فراتر  ...اند کرده يرا باز يوح يو ماد ياند و نقش علت صور داشتهت تام در شکل دادن به آن يط مدخليو آن شرا

ان يبه م) ص(دخالصه آنچه محم. ستها از صورت يکيصورت است و لفظ  يبصورت و  ةاز لفظ و معناست، قص

 يريز و گزيها گر از آن يا دهيآفرچ ياوست که ه...) و  ي، خصلتيخي، تاريوجود، يعلم( يها تيآورد محدود يم

   ٢٢.ندارد

عالمه  و يرطوسينا، خواجه نصيس ي، بوعليفاراب آراء به ،يند وحيک در فرالَت ميمدخل ين چگونگييتب ين، سروش برايهمچن
 ةامبر بدون وساطت قويبر پ يشده و ورود وح ياهر مظ يال بر نبيلم خلک در عادهد که م يح ميکند و توض يم يتأس ييطباطبا

ستند که بال داشته يسد که فرشتگان از جنس اجسام نينو يبه صراحت م زانيالمر يدر تفس زين ييطباطبا. ال ممکن نبوده استيخ
  :است که بر بال مترتب است يت و غرضيفاطر، غا ةباشند و مراد از بالدار بودن فرشتگان در سور

ن ير و صدرالديو خواجه نص يگرفته تا بوعل ي، از فارابيلسوفان اسالميک از فيچ يم هيه و حنابله که بگذرياز حشو 

ال نزد يدر قوه خ بوده، او هم يليال، ممکن ندانسته اند و اگر جبرئيامبر را بدون وساطت قوه خيبر پ ي، ورود وحيرازيش

گشود و به او صورت و  يل ميجبرئ يال بود که در را به رويخ ت قوهيباز هم خالق يعنيشده،  يحاضر م  امبر مصور ويپ
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ن يامبر در معراج او را به هميا ششصد هزار بال دارد و پي  ل ششصد باليدر خبرها آمده است که جبرئ ...ديبخش يصفت م

سوره  ـچهار باله  فرشتگان دو باله و سه باله و(و ثالث و رباع  ياجنحة مثن ياول: ديگو يقرآن هم م. صورت مشاهده کرد

قتا فرشتگان را ياند و حق دهيساده و آشکار آن فهم يمعنا هها را، ب ن گفتهيشان ا عموم مفسران و عامه مقلدان). فاطر

ان ياو با به م ...رسد يزان مينوبت به صاحب الم يوقت....  اند  دنين و آسمانها در پريان زمياند که م بالدار پنداشته ييها پرنده

بلکه منظور از . ستند تا بال داشته باشنديسد که فرشتگان از جنس اجسام نينو يحا ميصر يريتفس ـ يه زبانيک نظريدن يکش

د يافزا يکنند و م يفا ميکه ا ييها دهند و نقش يکه م يخدمات يعنياست که بر بال مترتب است  يت و غرضيبال، همان غا

م و آتش يهمچنان که فرشته نزد مر. ن آنان نبودين صورت راستيند اما انمود يامبر، فرشتگان بالدار ميال پيدر خ يکه بل

کند،  يم يرويپ يفلسف يدارد و از اصول يم گام بر ياو در سنت. ستين ييبان فقط طباطيو البته ا ...گريو موارد د ينزد موس

   ٢٣.ندارد ييتهان مقتضا و منيبرد که جز ا يم...) ر يو خواجه نص يچون فاراب( يلسوفانيو اقتدا به ف

 ي، مالئکه را قوا»يفصّ آدم«ل ي، ذيعرب ن ابنيالد يمح الحکم فصوصهم که در شرح خود بر  ين خوارزميحس نيالد تاج  
از ملک پرده بر  يا يشود، از تلق ير مير تعبين صورت عالم به انسان کبيانگارد که در اصطالح اهل تصوف، از ا يصورت عالم م

    ٢٤.از اعراب ندارد يرامون، محليها در عالم پ سراغ گرفتن آن شود؛ لذا يظاهر م) ريانسان کب( يال بر نبيخرد که در عالم يگ يم
  

مدل  يدارشناختيپد ة، اکنون نوبت به بحث از صبغيو وجودشناخت يشناخت معرفت يها هين سويياز تبپس  :يدارشناختيپد هيسو .۳
ن است و يالهالل ني، اپوخه و ببه اصطالح يصدق و کذب دعاو، شناسانهداريدر بحث پد. رسد يم يوح ةسروش دربار يشنهاديپ

ناقض آن؛ بلکه دلمشغول فهم و  ةو نه ادلّ ده،يمثبِت پد ةادلّ ةنه در مقام اقام ،شناسداريگر، پدير ديبه تعب. شود يبه کنار نهاده م
  :ديگو يحافظ م يوقت. نظر است مد ةديدرک پد

  
  تو بود يوـسيدوش در حلقه ما قصه گ

  ٢٥تو بود يتا دل شب سخن از سلسله مو
  

ن يا ييصدق و کذب و روا ةتوان دربار ي؛ ماست گفته شده يد که در دل شب در مجلسيگو يسخن م ييسويت گياز حکا
م آن به فهت، يتوان، فارغ از صدق و کذب روا ين، ميعالوه بر ا. کرد يرا بررس ه آنيله و عل ةت بحث و گفتگو کرد و ادلّيروا

ش يسرا يچگونگ ةفهم کرد و دربار يت را به قدر طاقت بشريکار بست و حکاه را ب يمختلف يها ت همت گمارد و روشيحکا
سروش در . دارشناسانه دارديپد ةدوم صبغ ةکه مواجه يشناسانه است؛ در حال معرفت يا نخست، مواجهه ةمواجه. آن سخن گفت

 يجهه، نه جستارن موايا. ار کرده استيرا اخت يوح ةدارشناسانه با مقوليپد ة، مواجه»رسوالنه ياهايرؤ يراو): ص(محمد«مقاالت 
 دارشناسانهين کند و کاو پدير ادرا  يانيوح يدعاو يبخش و، سروش معرفتر نياز ا .است يناختش معرفت يا و نه مقوله يکالم

  :     مفروض گرفته است
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است  يآن، نه پژوهش ييـ روا ييايرؤ يک متن مقدس به ساختارشناسيسر کاليا و عبور از تفسيو رؤ يوح يدارشناسيپد

آشکار کردن  يامبر اسالم است، و نه در پياثبات نبوت پ ين قلم، نه در پيا يعني. شناسانه ياست هست يمتکلّمانه، و نه کوشش
، البته مکاشفات )ن قلميصاحب ا چون(دانند  يامبر ميرا پ) ص(که محمد يمومنان ...او ياهايوثاقت و صداقت و سالمت رؤ

سلوک راه  يکوشند، و از آن برا يها به جد م زبان آن ييشمارند، و در رازگشا يف ميز و شريرا عز يو ييايرمزآلود و رؤ
ا، و يال و رؤيعالم خ» وجود ةنحو«ن کاوش در يهمچن... برند يم يو اخالق يم معرفتيعظ يها آخرت و سعادت، بهره

ت يفي، و کيازمودنينامشهود و ن يها آن و نسبتش با عوالم ملکوت و جبروت، و اثبات وجود جهان يکيزيفمتا يشناس يهست
، و مراتب و مدارج نفس و يض بارينزول ف يها، و مجار صورت يا، و عروض صورت بر بيو حصول رؤ ينزول وح

 ،يوح قتيحق در نه و است نبوت قبول در نه سخن ...گانه استيت بين قلم به غايت ايبا غا... و يحضرات و درجات هست
 و ييايرؤ زبان و يوح داريپد در سخن بل اند؛ دهيورز اعتقاد ها بدان و اند کرده ها آن باب در را خود يداور مومنان که

 ٢٦.اند  وانهاده ما کوشش به را قفلش گشودن و است امبريپ ماندگار راثيم که است آن آلود مه و رمزآلود يفضا

  

تا کنون  موسوم است،ان مسلمانان به قرآن يامبر اسالم، آنچه در ميپ يراث گرانقدرِ ابديفهم م ين باور است که برايا سروش بر

در واقع، سروش در . لمداد کردنق يقدس ياهايرؤ تگرِيرواناظر و  ةرا به مثاب ينب آن عبارت است از؛ و مهم مغفول افتاده ةقيک دقي

 ،يانيات وحيشده؛ آنچه آ داريامبر اسالم پديبر پ يوح است که در اوقات نزولِ يزيآن چ ةدربار يپرداز هينظرو  يزن گمانه يپ

ات يدر آ) ص(ن امر است که محمدين اييمتعدد قرآن، در مقام تب يها هات و سوريآ شان با استشهاد بهيا .است احوال آن ييبازگو

که نيا. است يگريبا شخص د ةمقام مخاطبکه در  يداده ، نه مخاطب يرخ م او يا برايکه در رؤبوده  ياز قرآن، ناظر اتفاقات يمتعدد

 ياريدر مرز هوشداشته و  يبياحوال غر شيخو يانيوح يها تجربهاسالم در  يامبر گراميالقولند که پ متفق ن امريبر ا عموم مورخان

ر يمتضمن ضم از قرآن که ياتين آيهمچن. است سروش ةدارشناسانيپد ةين نظريت ادايبرده، از مؤ يبسر م ياريو ناهوش يداريو ب

رخ داده  يو مکالمات در منظر کسن محاورات يا ييگو بلکه ،ت نگرفتهصور» تو«و » من«ان يم يتخاطب سوم شخص است و در آن

ن و ييتب يبرا سروش ةادلّگر يز از دين قرآن» شانينظم پر« ٢٧.ه استين نظريدات ايگر مؤياز د ها بوده، آن و ناظر شاهد او صرفاًو 

 يمطابق با رأ ٢٨.ده استيد يق ميامبر به تفارياست که پ يقدس ياهايمحصول رؤ يانيوح يها عا است که دادهمد نيه ايتوج

حل مشکالت درازآهنگ  يآمدن، برابر اهاير آن رؤيتعب يظ کردن و در پلحا ينبو ياهايرؤ ةات قرآن را به مثابيسروش، آ

يها هيد که به مدد نظريگشا يم يرهگشاتر است و گره از مشکالتبه متن قرآن ... مجاز و استعاره ورود  ييچرا ةران دربارمفس 

. ر دارديو تعب يخوابگزاراج به يقلمداد کرد که احت يا»نامه خواب«د ي، قرآن را باين تلقيا امطابق ب. ستين ين گشودنيشيپ يريتفس

ن کتاب يا طبان، دست باال را دارد و از مسلمانان و مخاند فهم قرآنير، در فرايبل و تعياز تأو يا زهيآم ن است کهين سخن ايا ةالزم

  . کند يم يريدستگ يآسمان
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» ينبو ةبسط تجرب« ۀیانگاشتن مکمل نظرامبرانه يپ ياهايرؤ يامبر اسالم را راويو پ» ينبو يايرؤ« ۀیابم، نظري يکه در م چنان

و موجد و  امبر، محلّياست؛ پ يوح ةبه مقول يتجرب ـ ينيکه متضمن نگرش پس» ينبو ۀببسط تجر« در. ندارد ياست و با آن منافات

امور  ةدر زمر يامبرين، نبوت و پيتگنشتاير وي، به تعبييگو .شود يامبرتر ميپ انگاشته شده که به مرور زمان يقابل و فاعل وح

 ٢٩.گذارند يرا از سر م يشتريب يانيوح يها شود و تجربه يتر م به مرور زمان مجرب) امبريپ(است که در آن صاحب تجربه  يدنيزور

در  يات مدنيآ .عاستن مديد ايز آورده، مؤيخلدون ن ابنکه  ات نزول در دوران بعثت، چنانيان طول آياز نظر سروش، تفاوت م

 ةبسط تجرب«در . رديگ يم در طول زمان پرده بر يو نبو يانيشدن تجارب وح تر از سهل ن امريا د؛، بلندترانيات مکّياس با آيق

ب يرا نص يو انفس ياقآف ةکبوتران يها رود و تجربه يکران مياالنه به سر وقت امر بد که فعيآ يان ميسخن به م يامبرياز پ» ينبو

ع ن نويش است؛ چرا که در اياند تجربت ينداريکه گوهر د يارد، امرگذ يان ميگران در ميد خود را با ديبرد و اذواق و مواج يم

 يد معنويمواج کيش، شريخو ةند و در حد و مرتبا روند که از آل رسول يبه معراج خود م ،ينب يندار، به اقتفاي، عارفان دينداريد

  :رينظ ياتين آييرسد تب يمبه نظر  .شوند يامبر ميپ

»حر نْكلَد نلَنَا م بهتَنَا ويدإِذْ ه دعنَا بنَا لَا تُزِغْ قُلُوببرابهأَنْتَ الْو ةًإِنَّك٣٠»م  
  :و
  ٣١»بنَا وكَفِّر عنَّا سيئَاتنَا وتَوفَّنَا مع الْأَبرارِربنَا إِنَّنَا سمعنَا منَاديا ينَادي للْإِيمان أَن آمنُوا بِربكُم فَآمنَّاربنَا فَاغْفر لَنَا ذُنُو«

 ين مدل از نبوت و چگونگيزند، با ايخ يبر مز و خالصانه به درگاه خداوند  هستند و از عمق جان يانگ دل ييکه متضمن دعاها
 يامبر با خدايات پين آيدر ا ييگو. دارد يشتري، تالئم و تناسب باتين آيامبر در تحقق ايت پيخلو مد يانيتجارب وح ييدايپ

  .دهد يمش يايت و نين و مسلمانان درس عبودن به مخاطباين چنيخواند و ا يمد و او را يگو يمش سخن يخو
    

ر انفس يق سيکه به تفار يامبريپ امبر است؛يپ يگر تيبودن و روا يسخن بر سر راو »ينبو يايرؤ« ةين، در نظريعالوه بر ا

است که  ييها گر صحنه د که شورمندانه نظارهيآ يان ميبه م يامبرينجا سخن از پيدر ا. ده استبو يقدس ياهايکرده و شاهد رؤ يم

بسط « ةيشتر نظريب ضاحيسروش در مقام ا. نهاده است يان ميگران در ميبا دها را  و آنکرده  يش مشاهده ميخو يقدس ياهايرؤدر 

 يکيزيات متافيع، مفروضات و مد»و زنبور يطوط«و » ر و بشريبش«کارگزاران و مقاالت  ةگو با روزنامو در گفت ،»يتجربه نبو

 يايرؤ« ةيکه در نظر ي؛ در حالهحث گذاشته شدن نوشتار به بيکه در بند دوم ا يداده، مفروضاترده و بسط ن کييتب ش رايخو

، »کند يما عدا نم ينف اثبات شئ«به مصداق . ش پرداخته استيت خويبه روا يوح ةمقول ةدارشناسانيپد ةين سوييبه تب» ينبو

 يانيدر باب امر وح. دارد يباز نم يمقوله وح يدارشناختيپد ةپرداختن به صبغ، ما را از يو وجودشناخت يکيزيمتاف ةيپرداختن به سو

ل در خداوند يمستح ،يانيوح ةابرآگاهان يتجارب باطن است و به گاه از سر گذارندن يامبر، موجد و قابل و فاعل وحيکه در آن پ

ز به بحث يده را نين پديل در فهم ايدخ يها مؤلفهز نظر کرد و يدارشناسانه نيتوان از منظر پد ي؛ م)يکيزيمتاف ةيسو( شود يم
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 يقدس ياهاين رؤيا يها در فهم فراورده يا قلمداد کردن، نقش مهميرؤ ةرا به مثاب يدار وحيپد ،ت سروشيبه روا. گذاشت

  .است ياديبن ير الگوييک تغير و ير به تعبياز امر تفس ٣٢فتيم شيپارادا ينوعدارد و متضمن  )قرآن(

  

بات از مجموع آنچه از مکتو. نگفته است يسخن يوح ةش دربارين عنوان در مباحث خويسروش تحت ا: يناشناخته معيسو. ٤

قائل به » ينبو يايرؤ«و » ينبو ةبسط تجرب« يها هيکه صاحب نظر انگاشت نيتوان چن يد؛ ميآ يشان به دست ميمتقدم و متأخر ا

 ينبو ياهايتجارب و رؤ ييبازگوامبر اسالم، در مقام يشان، پيظر امطابق با ن ٣٤.»يزبان خصوص«معناست و منکر  ٣٣»تينيع«

ناس، نار،  ، عدل، احسان، شمس، نفس،ير عرش، نور، فجور، تقوينظ يگفته و از واژگان يعرب سخن مزبان قومِ ش، به يخو

مخاطبان  کرده که يا مراد مر يا يهمان معان... ، فجرمالئکه، جبال، بحار ه،يغاش ، عنکبوت،ليف نمل، ارض، سماء، ابل، نحل،

 ٣٥يل گشتالتتحو يشتر معطوف به نوعي، بامبر اسالميرو، دعوت پ نياز ا. کردند ين واژگان مراد ميه از اشان در زبان روزمريا

که  ،رامون بودهيبه جهان پ يام وحين پنگرش شنوندگا رِييو تغ يگردان يناظر به سوکار سترگ او، اوال و بالذات  ن بوده ومخاطبا

، شعور را يآگاه ات،يچون ح ييها و مؤلفهنند يبب يرا قدس يتخواست که کل هس يامبر از مخاطبان خود ميپ. »نگاهچ، ما يما ه«

به  تازه» قاتيتصد«اورد؛ يمخاطبان خود ب يتازه برا» تصورات«که  ش از آنياسالم ب امبريپ ،رو نياز ا ٣٦.رنديسراغ بگ در آن

تجارب و  ين زبانييدر تبکار رفته ه ش از واژگان بينظر خو مد يو خصوص يشخص ي، معانامبرير پپس، اگ ٣٧.ارمغان آورده است

ن مدعا آن يا ةالزم ؛ريدارد و الغ ٣٨ژهيو يبر زبان بدان دسترسرنده و کايگو که فقط ييکرده؛ معنا يخود را مراد م ينبو ياهايرؤ

د، دست کم از شصت يجد ةگر، در فلسفيد ياز سو. ميباش ين خصوصزبا يشناخت داللت ييروا و يريپذ است که قائل به امکان

ـ  يشيلسوف اترين، فيتگنشتايگ ويلودو ياز سو» يه زبان خصوصياستدالل عل«ن سو، پس از طرح مبحث يش بديسال پ

رفته و ياو را پذ ةشناسانن استدالل معنايفلسفه ا ياز اهال يري، کث٣٩يفلسف يها کاوش ن در اثر دورانسازيج نشيکمبر ييايتانيبر

موجود  ةد ادلّيد، بايبرآ يدر مقام دفاع از امکان زبان خصوصبخواهد  يحال اگر کس ٤٠.اند انگاشتهرا ممتنع  يتحقق زبان خصوص

در دست باشد،  يلين دلياگر چن .اقامه کند يله امکان تحقق زبان خصوص يليرا نقض کرده و دل يدر امتناعِ تحققِ زبان خصوص

ن يکه چن يمادام. برده است يش بهره ميخو يانيالقاء تجارب وح يبرا يامبر اسالم از زبان خصوصين انگاشت که پيچن توان يم

د يفهم يمتعارف يبه کار بسته شده، در معنا ينبو ياهايرا که در تجارب و رؤ يد واژگانيست؛ بايو در دست ن اقامه نشده يا ادلّه

بودن  ينيبا ع يمنافات ياستفاده از فن خوابگزار ا وير کردن رؤيتعب ،ن حاليدر ع. اند دهيفهم يم و برده يکه کاربران زبان بکار م

مشاع بودن ةياول يمعنا ، ابتدايند خوابگزاريدر فرا. ردزبان ندا يهزار تو ةقلع معنا و ملک با  نظر است؛ در ادامه واژگان مد

از عبارات و  يديجد يمتعارف واژگان عدول کرده و معان يمعنا، از يميو اقل يفرهنگ يها ر قرائن و نشانهيت در سايعنا

  .شود ياند، به دست داده م محقق گشته ايشده و  يکه بر زبان جار ييها اقيدادها، در سيرو
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سروش  مختار ۀینظر يو معناشناخت يشناختداري، پدي، وجودشناختيشناخت مختلف معرفت يها هيبر سو يبا مرور :يريگ جهينت .٥

زان يو م ييو ناروا ييروا ةدربار ديباچگونه  ديپرس توان يمگر؛ اکنون يکديها از  ک و بازشناختن آنيو تفک يوح ةردربا

ات يعاد است؛ مديجستارها زن يعرفا در ا ا چون استشهاد به اقوال و اشعاريقضاوت کرد؟ آ هين نظريا يبخش بودن و معرفت موجه

   شود؟ يافت نميا ه در آن يا است و ادلّه ياستحسان و يامور ذوق ةدر زمر يوح ةسروش دربار

ابن چون  ييات عرفا و شعرايها و اب تقدم و متأخر و استشهاد به آموزهم مقاالت يابم، به رغم زبان شاعرانه و ادبي يچنان که در م

که  ينرو کسياز ا. کرده استمه اقاچند  يا هش ادلّيخو ةشناسان يات وحيموجه کردن مدع يسروش برا... و حافظ ،يمولو، يعرب

 ةش درباريخو يجابيمدل ا ن حاليو نقد کرده و در ع يورتبنده را صن ادلّياابتدائا  ديد ؛ بايه برآين نظريد در مقام نقد اخواه يم
ر موضع يتقر يسروش برا. عت را اقامه کنديعت و طبيطبان ماوراءيم ةن رابطيامبر و همچنيسخن گفتن خداوند با پ يچگونگ

ما  يل در سنت عرفانيکه به تفص يهاز امر اال ياستفاده کرده؛ قرائت يهينِ تنزيتع يصورت ب يب يمفهوم خدا ش، ازيخو يکيزيتافم

مالصدرا بهره  يز قواعد فلسفا يکين از يهمچن ٤١.اند ن کرده ييرا تب آن يو مولو يعرب چون ابن ييعرفاو به بحث گذاشته شده 

و زمانمند و مکانمند شده و  يعير به اقدار طبشوند مقد يعت ميوارد طب يها، وقت دهيموجودات و پد ةکه مطابق با آن، هم برده

 ير متعددين تفاسياز قرآن و همچن يات متعدديش، به آيخو يعامد هيتوج ين حال برايدر ع. شود يها بار م بر آن يعياحکام طب

. استشهاد کرده است ياصول کافر ينظ ييکتب روا نيهمچن و ...د يفخ مي، شيکاشان ضي، في، زمخشرييرقرآن طباطباير تفسينظ

گر، يکديمختلف بحث از  جوانب انيم کيبا تفک ش، اوالًيخو ةينظر يشناختداريپد ةين سوييتب ين، سروش برايعالوه بر ا

با  اًيثان کند؛ يبحث نم يچه امر ةکند و دربار يمبحث  يا چه مقوله ةح  داده که درباريکالم را مشخص کرده و توض يايجغراف

عا ن اديهمچن. دست داده استه را ب يوح ةش از مقوليمحور خو ـ ريتعب يه و تلقير گوناگون متعدد؛ نظريات و تفاسياستشهاد به آ

جه با آن دست و پن يط کنونيدر شرا که عموم مفسران يريبه معضالت تفستوان  يه، بهتر مين نظريظر قرار دادن ان مد کرده که با

  . کنند، پاسخ گفت ينرم م

  : ش، سه نوع استدالل اقامه کرده استيات خويعموجه کردن مد ين انگاشت که سروش برايتوان چن ي، مبنا بر آنچه آمد 

  

ن ي؛ همچن»ه و مدهکل حادث مسبوق به ماد« ةقاعد رينظ يا يمالصدرا و قواعد فلسف ةيحکمت متعال ک بهتمس :يفلسف ةادلّ .الف

  .يو سلب يهيتنز يخدا ةعرفا دربار يها دن آموزهوام کر

 ٤٣.هيمنابع ثانو ةر متعدد قرآن به مثابين تفاسي، همچن٤٢يمتن اصل ةات گوناگون قرآن به مثابيرجوع و استشهاد به آ :يمتن ةادلّ. ب

 ينيد رونيب مفروضاتان يم يکيالکتيک رابطه ديدر ه، يصاحب نظردارند و  يدييو تأ يهيتنب ةنبن استشهادات جيواقع، ادر 

  .ه خود بکار بسته استيت نظريتقو يآنها را برا ،گريد ياز سومتن قرآن به  مکرر يندهايعات و روند و آکسو و مراجيش از يخو
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 ،يات وجودشناختيعدو موجه انگاشتن م ين مدل از وحيرش اين است که با پذيسروش ا يادعا :٤٤ينييتب ةادلّ .ج

دراز  يها دست داد و نزاعه به قرآن ب ...و استعارهه، يکنا ر مجاز،ينظ ياز ورود مقوالت يهترن بييتوان تب ي، مآن ...يدارشناختيپد

بهتر  ،اند ها بوده دلمشغول آن يير مرحوم طباطباير نظصان معامفسر وصاًصکه خ را »يعقل و وح«و  »نيعلم و د«ان يمآهنگ 

 يکالم بار ة، مسئلسروش يعااد ه، بنا برين نظرين با برگرفتن ايهمچن. داد دسته ها ب جهت رفع آن ييکرد و راهکارها يصورتبند

ن يت سوز تريکه از عاف يا شود؛ مسئله يمن ييتب ياتياز منظر االه يپسندترتر و خرد امبر به نحو معقوليم خداوند با پتکلّ يچگونگو 

  .ت و صعوبت آن وقوف دارندياهمآشنا هستند، بر  يخ کالم اسالميا تارکه ب ياست و کسان يمسائل کالم

شتر باشد يب ش رويپ يريدر حل مشکالت تفس ،موجود يسنت ياتيااله اتيها و نظر اس با مدلين مدل در قيا يمداگر کارآ حال،

، متن مقدس يظاهر ها و تعارضات يوجود، در رفع معضالت و ناسازگارات مياس با نظري، در مقام قيبه رغم نواقص احتمالو 

ه ين نظرينقد ا يبران حال، يدر ع .ه قلمداد کرديظرنن يله موجه بودن ا يليدل ةتوان به مثاب ين امر را ميباشد؛ ا و تواناتر تر ابيکام

نزول ملک بر خوانش او از  يا  چگونگي و ييصدرا ةخوانش سروش از اصل فلسف مثالً فوق را نقد کرد؛ ةک از ادلّيتوان هر  يم

ات يت او به آا استشهادايد، يعرفا را به چالش کش يخدااز  قرائت سروشا ي و ييو مرحوم طباطبا يفاراب تيامبر به روايال پيقوه خ

 .ل استشهاد کرديبد ةينظره يتوج يبرا يگريات ديا به آيرا نقد کرد و ر يات و تفاسين آيقرائت او از ا ةو نحو ر قرآنيقرآن و تفاس

 يشتريو شمول ب يبا سازگار يوح ةموجود از مقول يسنت يها و نشان داد مدل برآمد سروش ينيياستدالل تبنقد  يدر پا يو 

معقول  ينحوامبر را به يتکلم خداوند با پ يچگونگ ةن حال مسئليو در ع ندير قرآن نائل آيتفس يتوانند به رفع معضالت کنون يم

و  يت نسبيبا مز يمدل ةرا به مثاب يوح ةسروش دربار ميعبدالکر  مختار ةينظرتوان  ي، ميا ن ادلّهيچن ةاب اقاميدر غ. ن کنندييتب

  . رفتيو پذ کمتر، موجه انگاشت ياتيو االه يشتر و مشکالت معرفتيب ييرهگشا
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