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   عنكبوتةوحي در خان
  )تحليل ذاتي و عرضي ديدگاه دكتر سروش(

  نيا عليرضا قائمي

  چكيده
مفهوم وحي، از مفاهيم بنيادي اسالم است و آن گونه كه در قرآن مطـرح شـده در       

اين پرسش در مورد وحي مطرح اسـت كـه         . هاي مقدس اديان ديگر نيامده است       كتاب
اي    ديني است؟ يا اينكـه گونـه        اي تجربه   يا وحي گونه  چگونه بايد آن را تحليل كرد؟ آ      

ارتباط زباني خدا با بشر است؟ اين مقاله، به بررسي و نقد سخنان دكتر سروش در ايـن                  
 قابل قبول در زمينة وحي، بايـد دو ويژگـي      الگويبه نظر نگارنده،    . زمينه پرداخته است  

هـاي قرآنـي      دار باشـد؛ ثانيـاً، بـا داده       اوالً بايـد از مبـاني فلـسفي دقيقـي برخـور           : داشته باشـد  
  . يك از اين دو ويژگي را ندارد هيچ،ديدگاه دكتر سروش در اين زمينه. خوان باشد هم

 ديني، شعور مرموز، هنر مرموز، غيب، نزول، انـزال،          ةوحي، تجرب  :واژگان كليدي 
  .شناسي، خلط مقولي الهام، معرفت

                                                           
  استاديار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم  

 7/5/87 :     تأييد4/4/87: تاريخ دريافت
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  مقدمه
 آن سـخن  ة هيچ كتاب مقدسي ماننـد قـرآن دربـار   وحي از مفاهيم بنيادي اسالم است و    

  ماننـد  ي عالمه طباطبايي، قرآن مجيد بيشتر از هر كتـاب مقـدس ديگـر             انبه بي . نگفته است 
 وحي ياد كرده و حتّـي  از كيفيـت وحـي سـخن               ة وحي و آورند   مسئله از   ،ِتورات و انجيل  

 دانـشمندان   ،به وحـي   توجه خاص قرآن     بنابر) 72ص: 1385عالمه طباطبايي،   . (گفته است 
 گونـاگون آن را بررسـي       هـاي   پرداخته و جنبـه   اسالمي در طول تاريخ به تحليل اين مفهوم         

   .اند وحي بودهة  قرآني در اين باره و تبيين پديديها  در صدد تبيين دادهها آندر واقع، . ندا ردهك
 اگـر بـه     . بيش از هفتاد و هشت مورد در قرآن آمده است          ،و مشتقات آن  » وحي«ي    واژه
 د بيـشتر خواهـ    اين رقـم   ،برد نظر كنيم    هاي ديگري كه قرآن در اين زمينه به كار مي           مترادف

 در تحليلي   ،گيرد   و لطايفي كه در تعبير به كار مي        زمينه دارد هايي كه قرآن در اين        دقّت. شد
  . گيريم بايد لحاظ شوند  پيش ميآنكه از 

  :ا روحي از امر خود را بر تو وحي فرستاديم كه م فرمايد  مي خداوند خطاب به پيامبر
وكَذَلك أَوحينَا إِلَيك روحا منْ أَمرِنَا ما كُنْت تَدرِي ما الْكتَاب ولَا الْإِيمانُ ولَكنْ جعلْنَاه نُورا 

   )52):42(شورى( .قيمٍنَهدي بِه منْ نَشَاء منْ عبادنَا وإِنَّك لَتَهدي إِلَى صرَاط مستَ
تو نمى دانستى كتاب چيست و . ين گونه، روحى از امر خودمان به سوى تو وحى كرديما
  ولى آن را نورى گردانيديم كه هر كه از بندگان خود را بخواهيم به،]  كدام است؟  [ايمان  نه

  .ىكن تو به خوبى به راه راست هدايت مىراستى كه  هنماييم، و ب  آن راه مىبا

اي شفاف قـرار دارد        رشيد رضا، خداوند روح كريم آن حضرت را مانند آيينه                   به گفته 
 ،كه ميان آن و تمام آنچه كه در عالم تقليـدهاي عقيـدتي و اعمـال ارثـي و عـادات زشـت                      

تـرين    وحي الهي با تمام معنـايش و كامـل        ) آيينه(اي فاصله انداخته بود تا اينكه در آن           پرده
  )91ص: 2005رشيدرضا، . (ش تجلّي كردا ينامب

كنـد كـه آنچـه نـزد آن            فوق گفته است اين آيه بيـان مـي         عالمه طباطبايي در تفسير آية    
، نـه از نـزد       اسـت  د، همانـا از نـزد خداونـد بـوده         خوان  مي فراحضرت بود و مردم را بدان       

. شـده بـود    از نبوت به وي اعطا       پس ، آنچه به آن حضرت داده شده بود       گمان   بي خودش و 
 اعتقـادي و شـرايع      هـاي   آمـوزه  آن حضرت بـه       نداشتن  كتاب، علم  ازآگاهي  ناپس مراد از    

 مراد نيز از نبوت و وحي به ايشان داده شد      پس ، اين علم  زيراعملي مندرج در كتاب است؛      
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ن است كه تو واجد ايمان و التزام تفـصيلى  آ ،»دانستى ايمان چيست تو نمى «: فرمود از اينكه 
 پـيش تو  : شود  معناى آيه چنين مى     در نتيجه،  .يك معارف حق و اعمال صالح نبودى      به يك   

 نداشتى و به ايـن ايمـان         آگاهي از وحى روح، به كتاب و معارف و شرايعى كه در آن است            
 ايمان و التـزام     نبودى و به يك يك عقايد و اعمال دينى         متصف  از وحى دارا شدى    پسكه  

  )     75ص ،18ج: ق1417طباطبايي،  (.نداشتى
هاي اصلي متفكران مـسلمان در طـول تـاريخ             يكي از دغدغه   ،وحية  تبيين عقالني پديد  

هاي متفاوتي از اين پديـده         تحليل ،ن مسلمان رفاا و ع  انفولسيمتكلمان و ف  . اسالم بوده است  
كـنم    پردازم و تنها اين نكته را بررسي مـي          نمي ها  آن اكنون به بيان و بررسي       .اند  پيش كشيده 

اساسي اسـت؛   اين نكته اهميت.  بايد داشته باشدهايي حليل مناسب از وحي چه ويژگيكه ت 
ي روي آوريـم              زيرا بايـد روشـن سـازيم كـه         ، پيش از اينكه به نقد ديدگاه و يا مدل خاصـ 

هايي است كه تنهـا        وحي از پديده    ؟هايي بايد داشته باشد     ديدگاه و مدل مطلوب چه ويژگي     
 از اطالعات در ايـن      بسيارياز اين جهت،    . طول تاريخ رخ داده است    در افراد معدودي در     

در . انـد بـه دسـت آورد        باره را بايد از نصوص ديني و از كساني كه خودشـان آن را داشـته               
هـاي نـصوص دينـي، بلكـه          خـواني آن بـا داده       هـم  ، مطلوب الگوينتيجه، نخستين ويژگي    

هاي نصوص ديني را در اين زمينه ناديـده           هر تحليلي كه داده   .  است ها  آنمناسبت داشتن با    
اين شرط در تحليـل وحـي شـرط الزم اسـت، ولـي ويژگـي                . ماند  بافي مي   به خيال  ،گيردب

 تحليـل فلـسفي و      رو،ديگري را هم بايد لحاظ كرد؛ وحي مجهول مطلق نيـست و از ايـن                
  .توان يافت اسبي براي آن ميعقلي من

را ي از پديده وحي     وتحليل  نادرستي  م تا   يپرداز  سروش مي   دكتر در ادامه به نقد ديدگاه    
:  به دو بخش تقسيم كنيم      است توانيم نكاتي را كه وي در باب وحي گفته          مي. روشن سازيم 

مـراد از   .  اسـت   وي  بخشي ديگر كه عرضي ديدگاه     )2( ؛بخشي كه ذاتي ديدگاه اوست    ) 1(
 هستند كه براي رونق دادن      ذاتي نكاتي هستند كه با آن ديدگاه در ارتباطند و عرضي مطالبي           

البتّه اگر به حجم سخنان سروش در اين باب نگاه          . اند  به بازار كالم و زيبا كردن سخن آمده       
 هـا  آن ميـان بنابراين، نخـست بايـد ادعـاي او را از    . چربد  عرضيات آن بر ذاتياتش مي    ،كنيم
  .بيم و مقومات آن را بررسي كنيمبيا
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  تقرير ادعا
اين، بايد نخـست ببينـيم كـه        ربناب. رير يك ديدگاه بر نقد آن تقدم دارد       تقاز نظر منطقي،    

البته خود سروش در بند تقريـر منطقـي ديـدگاهش       . سروش چه تقريري از ديدگاهش دارد     
ـ                  شـود؛    رو مـي   هنيست و مخاطب در همه آثار او با يك مـشكل جـدي روش شـناختي روب

مانـد كـه در مقـام جـدل بـا ديگـران و        ي ميهاي   به پراكنده گويي   ها،  زمينهسخنان او در اين     
از اين گذشـته، وقتـي در مقـام دفـاع از سـخنان      . اند آمده» الكالم يجرّ الكالم «بيشتر از باب    
 همـين   .پـرد   اي ديگر مي    اي به شاخه    دهد و از شاخه      مدام تغيير موضع مي    ،آيد  خودش برمي 

. سـازد   اصلي را مخفي مـي     ةن ايد آورد، ولي در باط      تنوع نكات را پديد مي     ،امر در ظاهر امر   
  . تا ادعاي اصلي او روشن شودكوشيد هر چيز بايد  ازبه همين دليل، پيش

گويـد    گـاهي مـي   : كشد  كم دو توصيف متفاوت را از وحي پيش مي           دست ، سروش دكتر
اين سخن بدين معنا است كه وجود خود پيامبر بر وحي           . پيامبر در وحي موضوعيت داشت    

 ذهنيات پيامبر   ، اين تعبير  ابر ديگر، بر  نايبه ب .  محض نبود  ة گيرند رت تنها حضتأثير داشت و    
ام، از تطبيـق       آورده وحي و افعـال گفتـاري     اين بيان، چنان كه در      . ثير داشت هم در وحي تأ   

 در  تـر   پـيش خود سروش هـم     . شناسي كانت بر پديده وحي نتيجه گرفته شده است          معرفت
  .تمواردي به اين نكته تصريح كرده اس

نفس آن حـضرت بـا ديگـر نفـوس          . توصيف دوم او اين است كه نفس پيامبر الهي بود         
  :گويد او مي. تفاوت داشت

 امبريـ  است كه شاعران و عارفان دارند؛ هر چند پ       يا   همان تجربه  نيا. است» الهام «يوح
  بـه او   ي خـارج  ي كه منبعـ   كند ي شاعر احساس م   .... كنند ي تجربه م  ي را در سطح باالتر    نيا

هـر  » نفس« و   ديآ ي م امبريپ» نَفس« الهام از    نيا... .  كرده است  افتي در يزي و چ  كند يالهام م 
 نيـ  بـودن ا ي اشخاص فرق دارد؛ از آن رو كـه او از الهـ       ري با سا  امبرياما پ .  است ي اله يفرد

  )1386سروش،  (.نفس آگاه شده است
  :كنم  هر دو توصيف به نكاتي اشاره ميبارةدر
 هر آنچه   ،اگر پيامبر در وحي موضوعيت داشت     . ف با هم تعارض دارند    اين دو توصي  . 1
 بـه مـردم     فرمـود  گفت از خدا نبود و اگر نفس آن حضرت الهي بود، هر آنچه خدا به وي مـي                   مي
ـ : در واقع، يكي از دو صورت بايد راست باشـد    . گفت  مي هـاي    فـرض كـه وجـود محـدوديت    هب
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  .اند و يا از ناحيه خدا  پيامبر بودهةها از ناحي بشري را در وحي بپذيريم، يا اين محدوديت
انجامد كه پيامبر آنچه را كه از باال بـر             بدين نتيجه مي   ،اگر موضوعيت پيامبر در وحي    . 2

 ايـن سـخن بـه ناخـالص بـودن           ،برد  كرد، بلكه در آن دست مي       شد دريافت نمي    او نازل مي  
بي ترديد، اگـر    . كند  اوند كوتاه مي  انجامد و دست بشر را از سخنان ناب خد          سخن پيامبر مي  
 بشر نيست؛ يعني خداوند خـودش بـه هنگـام وحـي           ةها از خداست از ناحي     اين محدوديت 

ها  هاي بشري را در كالمش لحاظ كند و يا اينكه محدوديت  كه بايد محدوديتريافته استد
يـامبر بـه   ، ولـي پ  اسـت   مطلق فرسـتاده   طور   به  خود پيامبر است و خداوند وحي را       ةاز ناحي 

  .    محدود دريافت كرده استطور  بهها را خاطر بشر بودن، آن
هـاي     داده ةموضوعيت پيامبر در وحي به چه صورتي بـود؟ آيـا آن حـضرت در همـ                . 3

 هـا   آن در برخي از     تنهايا اينكه   )  بود؟ مند  نظاميعني آيا تصرف او     (كرد؟    وحياني تصرف مي  
ند و قابليـت اعتمـاد وحـي را بـه     ا مشتركين پيشكرد؟ هر دو صورت در اشكال        تصرف مي 

اسـت   بر اساس چه مالكي      ،كنند، ولي اگر تصرف در برخي موارد باشد         طور كلي سلب مي   
   را از بقيه جدا كرد؟   ها آنتوان  و چگونه مي

اين سخن هم ايـن     . است مشكل   دچار ،كند  به معنايي كه سروش اراده مي     الهي بودن   . 4
 خـود را درگيـر      ،وگو بـا بـشر شـد        ارد كه وقتي خداوند درگير گفت      ناگوار را در برد    ةنتيج

با توجه بـه اينكـه ضـرورتي    . هاي بشري كرد و به تعبيري، همرنگ جماعت شد   محدوديت
ـ رايب. ها برود  كه خدا سراغ آن محدوديت    نداشت    كـه خداونـد از   ود نمونه، چه ضرورتي ب

 ،؟ خداوند بدون هيچ ضـرورتي     ...ها سخن بگويد و      سنگ  رانده شدن شياطين توسط شهاب    
  .هاي بشري شد است ارد و تابع محدوديتخود درگير اين مو

   دينية تجرب به عنوان،وحي
اوالً وحي در اين نگاه به يـك        .  تجربه بودن وحي دارد    ة مختلفي دربار  هايسروش تعبير 

 شـاعران و    ايهـ   ه پيامبر هم در رديف تجرب     ة ثانياً، تجرب  ؛يابد  تجربه ديني تقليل و تحويل مي     
  . گيرد هنرمندان قرار مي

ـ «ام كـه چـرا         به تفصيل در اين باب سخن گفته       وحي و افعال گفتاري   در   »  دينـي  ةتجرب
اي از    اين مفهـوم در مـسيحيت بـراي حـلّ پـاره           . مفهومي مناسب براي تحليل وحي نيست     
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نـه  گرايش مسيحي سروش هم از اين گو. مشكالت مطرح شد و با دين اسالم تناسب ندارد     
هاي اسـالمي و       نه در اسالم و فرقه     ،كشد   مفهومي كه او از وحي پيش مي       ؛ها پيداست   تحليل

 نوعي تفكر التقاطي مـسيحي ـ   ة بلكه زاييد،داردن خاستگاهينه در اشعريت و نه در اعتزال 
  :كنم سنده مي اين نكته به بيان دو نكته بدر توضيح. پروتستاني با چاشني از اشعار مولوي است

 كالم الهي محـور     ،در اين دين  .  نه دين مبتني بر باني     ؛اسالم دين مبتني بر كلمه است     . 1
تقسيم پديدارشـناختي اديـان فعلـي بـه اديـان           .  باني اين دين   هاي  ه نه حاالت و تجرب    ؛است

 ،در اديان مبتنـي بـر بـاني       .  سودمند است  زمينه در اين    ،مبتني بر باني و اديان مبتني بر كلمه       
در قالـب كتـاب     ( او محوريت دارد، ولي در اديان مبتني بر كلمـه            هاي  تجربهحاالت باني و    

 شـكل اوليـه     ،در اين اديان  .  باني، بلكه كلمه و زبان اهميت دارد       هاي  تجربه، نه   )مقدس دين 
ين ي كه آ  نهوگ ديني مبتني بر باني است؛ همان        ،مسيحيت امروزين . زبان و كتاب اهميت دارد    

ولي، يهوديت و اسالم دين مبتني بر       .  بودا است  هاي شخصي   و حالت  ها  تجربهبودا مبتني بر    
عبـري در يهوديـت و عربـي در         ( شكل اوليه زبان     ،از اين رو، در اين دو دين      . كلمه هستند 

با توجه به اين تقسيم پديدارشـناختي،       .  قرآن است  ،قرآن به زبان عربي   . اهميت دارد ) اسالم
 بايد اين مفهوم پيـدا      ،در مسيحيت .  است متناسب  با باني  با اديان مبتني  » تجربه ديني «مفهوم  

 حضرت مسيح، و نه كتاب مقدس، محوريت هاي تجربه و  ها  را در اين دين حالت    زيشد؛    مي
 كشف و مكاشـفه و غيـره پيـدا          همچون اين مفهوم پيدا نشد و مفاهيمي        ،اما در اسالم  . دارد

تحليـل  بـا  »  دينيةتجرب«. م تناسب دارندشدند كه بيشتر بار معرفتي دارند و با مضامين اسال    
 (Category mistake)  تحليلي، نـوعي خلـط مقـولي   انفولسي به اصطالح ف.وحي در اسالم تناسب ندارد

خلـط مقـولي   » ميـز خوانـدني اسـت   « كـه در  نهوگهمان . در اين مورد صورت گرفته است  
وحـي پيـامبر     «بـارت  ع  در . چيزهاي خواندني نيست    ميز از مقوله   زيراصورت گرفته است؛    

با اديان مبتني »  دينيةتجرب«خلط مقولي در كار است؛ زيرا مفهوم        »  ديني است  ة تجرب ،اسالم
  .  است، نه اديان مبتني بر كلمهمتناسب بر باني
اي    تجربـه   اگـر پيـامبر   . هاي مختلفي را در مورد وحي از هم جدا كـرد            حيثيتبايد  . 2
 كالم الهـي را     ،آن حضرت به هنگام تجربه    . داشت خود آن تجربه در وحي اصالت ن       ،داشت

 پيـامبر دو حيثيـت   ةحيثيت كالم الهي با حيثيت تجرب  . كرد و آن  كالم وحي بود        دريافت مي 
گرفـت، ايـن دو بـا     اگرچه فرايند اخذ كالم الهي در ضمن تجربه صورت مي  . مختلف است 
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م به اين تجربه اشتباهي است     انتقال از آن كال   .  متفاوت است  ها  آنهم تفاوت دارند و احكام      
اي كـه در مقدمـه         نمونـه، در آيـه     يارب.  پيامبري و مضامين قرآن ناسازگار است      ةكه با مقول  

در . كند كه روحي از امرش را بـر پيـامبر وحـي كـرد     آورديم، خداوند به اين نكته اشاره مي  
ز جانـب خـدا     ه ا  وحي به امري ك    ،اند   فرايند وحي سخن گفته    دربارهآياتي از اين دست كه      

 مـرز   ،خلط اين دو حيثيت   . اي كه پيامبر داشته است       نه به تجربه   آيد توصيف شده است؛     مي
  .دهد و غيراسالم را تشكيل مي) و نگاه قرآني(اسالم 

  شعور مرموز، نه هنر مرموز
 بـراي فهـم   وي. اي ميان شعور و هنـر اسـت   هاي سروش در پاسخ مقايسه  يكي از خلط  

 دليـل   همـين نكتـه   . شود   به دامن شاعري و خالقيت هنري متوسل مي         ناآشناي وحي  ةپديد
  :گويد او در اين باره مي . فاصله دارد، بسيارگويد  فهم او از وحي است و با آنچه قرآن مينادرستي

آشناتر شاعري  توانيم از پديده سخن من اين است كه براي درك پديده ناآشناي وحي مي
اين فقط در مقام . مدد بجوييم و آن را بهتر فهم كنيم) و به طور كلي، خالقيت هنري(

توانيد از پديده وسوسه شيطاني   وحي مي  مگر غزالي نگفت براي درك پديده؛تصور است
  )ب1386سروش،  (.»انّ الشياطين ليوحون الي اوليائهم«مدد بگيريد؟ چرا كه 

  :افزايد او چند نكته را در ادامه مي
   ؛تصور استاين نكته فقط در مقام . 1
  ؛رود  خالقيت متعالي هنري به كار ميةامروزه مفهوم شعر به منزل. 2
  .نامد، ولي هنر مرموز بهتر است عالمه طباطبايي وحي را شعور مرموز مي. 3

كم  دست.  رهزن است  يشهمههاي مشترك است كه اشتراك لفظي آن           از واژه  ،وحيواژة  
اي كه پيامبر آن       ويژه  معرفتي ة قو حي به معناي  يكي و : دو معناي وحي در اينجا اهميت دارد      

 پيـام و درون ، خـود آن  ي ديگـر كند؛ مي را از خداوند دريافت مي آن پياةرا دارد و به واسط  
 بـه ماهيـت آن   ،گويد آنجا كه عالمه از وحي به عنوان شعور مرموز سخن مي.  است اش  مايه

.  سخني بسيار وزين و متـين اسـت        ،هاين سخن عالم  .  نه به خود پيام    ؛قوه معرفتي نظر دارد   
اي كـامالً     از سـويي پديـده    : توانيم در تبيين آن اين نكته را بيفزاييم كه وحي دو بعد دارد              مي

. تـوان گفـت      آن نمي  درباره ديگر هيچ سخني     ،اگر وحي مجهول مطلق باشد    . مجهول نيست 
ايـن دوگـانگي در     .  وحي براي بشر كامالً معلوم نيـست       ،از سوي ديگر، در تبيين اين پديده      
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 دارد، خالقيـت    بار معرفتي وحي  . گرددگردد كه نوعي شعور مرموز         موجب مي  ،سرشت وحي 
 ةفـت ويـژه اسـت و جنبـ        شـعور و معر   . ي شـاعري و هنـر نـدارد         نيست و هيچ تناسبي با مقولـه      

  .مرموزي دارد
كنـد كـه      اما وحي به كدام معنا هنر مرموز است؟ خود سروش بدين نكتـه تـصريح مـي                

مفهوم شعر هم امروزه به معناي يك خالقيت هنري         . حي يك هنر و خالقيت متعالي است      و
رود؟ ثانياً، بر فرض كـه        اوال، از كجا امروزه شعر بدين معنا به كار مي         . رود  متعالي به كار مي   

شود؛ مشكل اصـلي متعـالي بـودن و يـا نبـودن                مشكل دو چندان مي    ،اين سخن را بپذيريم   
 بـا خالقيـت     ييوحي بـه هـيچ معنـا      . گردد  ل اصلي به خالقيت بر مي     مشك. خالقيت نيست 

اگر مراد اين اسـت     . خوان نيست  اين مشكل با قرآن و تفكر اسالمي هم       . پيامبر ارتباط ندارد  
كه آن قوه خالقيت داشت، اين سخن بدين معنا است كـه قـوه خالقيـت پيـامبر در توليـد                     

را هنـر مرمـوز و خالقيـت        ) وحي به معناي دوم   (اگر هم آن پيام     . كرد  ميمضمون وحي دخالت    
  .دياب ميدانيد، باز اين پيام با خالقيت پيامبر ارتباط  متعالي مي

مشكل اصلي كفار با پيامبر به      .  قافيه تفكر سروش است    ، خالقيت متعالي هنري   حصطالا
دانستند كـه محـصول قـوه          وحي را سخنان عجيب و غريبي مي       ها  آن .گشت  خالقيت بر مي  
 تفـاوت نداشـت؛ يعنـي اگـر         هـا   آن بـراي    ،اين خالقيت اگر هم متعالي بود     . خالقيت است 

  اين خالقيـت را بـه پيـامبر       ) ها يا خدا    مانند يكي از بت   (پذيرفتند كه موجودي متعالي       مي
آورد  كرد؟ دقيقاً تعـابيري مـي     چه مي  ها  آن در مقابل     پيامبر. شد   مشكل حلّ نمي   ، است داده

 خود خداست و با خالقيت و يا حتي محدوديت و يا شخـصيت آن حـضرت               كه اين كالم    
  :ارتباطي ندارد

  )5): 73(مزمل( ؛إِنَّا سنُلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا
  .كنيم بار القا مى  ما به زودى بر تو گفتارى گران،در حقيقت

سـاخته و   ايـن قـول     .  قول ثقيل است   ،قرآن.  از خداست  تمام آنچه پيامبر دريافت كرده،    
تأكيد قرآن بر حيثيت از اويـي بـودن         . پرداخته پيامبر نيست و قوه خيال او راهي بدان ندارد         

 مفهـومي   ،بـرد   مفهوم انزال و تنزيل كه قرآن در مورد پديده وحي بـه كـار مـي               . وحي است 
 ارتباط زباني آدميان بـا    . اي ارتباط زباني ميان خدا و پيامبر بود          گونه ،وحي. بسيار غني است  

در .  ارتبـاط زبـاني طـولي بـود        ، اما ارتباط خداوند با پيامبر    .  ارتباط عرضي است   ،يكديگر
ايـن  . گويـد   گويد؛ موجودي عالي با مخلوق خود سخن مي          خداوند با بشر سخن مي     ،وحي
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از اين رو، انتقال كـالم از خـدا بـه بـشر اسـت؛ انـزال          . رتبه نيستند  تراز و هم   دو موجود هم  
  .تر است يني كالم از موجود باالتر به موجود پاين آمدنياست؛ پا

. دن شاعري، بار معرفتي ندار    ة مقول يا هنر   ة مقول هيچ كدام از  در نگاه جديد،    گفتني است   
  .آورد  مشكالت ديگري را به بار مي،گونه مفاهيم در مورد وحياين كاربرد 
. كنـد   ش بـر آب مـي     هاي سروش را نق     اي مهم را نبايد از نظر دور داشت كه تحليل           نكته

 كه پيامبر در وحـي دريافـت        هايي  آموزه ؛اي ارتباط با غيب است       گونه ،وحي در نگاه قرآني   
  :اند  حقايق غيبي هستند كه به اذن الهي براي آن حضرت مكشوف شده،كند مي

تلْك منْ أَنْباء الْغَيبِ نُوحيها إِلَيك ما كُنت تَعلَمها أَنْت ولَا قَومك منْ قَبلِ هذَا فَاصبِرْ إِنَّ الْعاقبةَ 
   )49): 11(هود( ؛للْمتَّقينَ

دانستى  پيش از اين نه تو آن را مى. كنيم اين از خبرهاى غيب است كه آن را به تو وحى مى
  . از آنِ تقواپيشگان است ] نيك [ پس شكيبا باش كه فرجام .  نه قوم توو
پيـامبر از عـالم     .  شاعري تناسب دارد و نه با مقولـه هنـر            نه با قوه   ، ساختن از غيب   آگاه

 را از ديگـران     هـا   آناين اطالعات كامالً بار معرفتي دارند كه خداونـد          . يابد  غيب آگاهي مي  
 :  سازد ، آشكار مياش تيشخصي ويژگي سبب پيامبر، به  و تنها بررددا ميپنهان 

عالم الْغَيبِ فَلَا يظْهِرُ علَى غَيبِه أَحدا إِلَّا منْ ارتَضَى منْ رسولٍ فَإِنَّه يسلُك منْ بينِ يديه ومنْ 
  )27-26): 72(جن( خَلْفه رصدا

جز پيامبرى را كه از او خشنود  كند آگاه نمىداناى نهان است و كسى را بر غيب خود 
 .اشتسرش نگاهبانانى بر خواهد گم براى او از پيش رو و از پشت] در اين صورت    [باشد، كه 

خويش و فرهنگش نيست تا اسير مفاهيم زمانـه و فـرهنگش باشـد،                پيامبر فرزند زمانه  
   .دبگش فراتر رود و به غيب آگاهي ياهاي زمان و فرهن بلكه اين توانايي را دارد كه از محدوديت

خـود قـرآن مـاده      . كند عقيم اسـت     قياسي هم كه سروش بين نظرش و سخن غزالي مي         
 اسـت كـه نـوعي       سـبب ن  ابـرد و ايـن هـم بـد           شيطان به كار مي    ةوحي را در مورد وسوس    

ا ايـن نكتـه نـه تنهـ       . دهند  اطالعات مرموز را شياطين به هنگام وسوسه به ديگران انتقال مي          
  .  كند مجوزي براي سخن سروش نيست، بل خالف آن را هم تأييد مي

  آن سويي، نه اين سويي متعالي 
 سراغ كلمـاتي از عرفـا و        ،سروش براي اينكه شعر خود را با آن قافيه موزون نشان دهد           

گويد كسي كه با واليت كليه الهيه آشـنا اسـت و              او در توضيح مي   . رود  مي) ره(امام خميني   
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 چنـين منكرانـه   ،داند و از تجربه اتحادي آنان بـا خبـر اسـت          ياي خدا با خدا را مي     قرب اول 
  .يدگو سخن نمي

قرآن ناطق است و ميـان ايـن           قرآني است؛ محمد   قرآن محمدي نيست، بلكه محمد      
آن سخن با تفكـر اسـالمي و مـتن قـرآن ناسـازگار              . دو سخن از زمين تا آسمان فرق است       

چنـد كـه    هـر   .  اصالت با خود پيامبر است و شخـصيتش        ،كالم اول در  . است و اين عين آن    
رد و صـدها مـشكل ديگـر    گـذا  هاي بشري در كالم الهي تأثير مـي       نفس او الهي است، محدوديت    

گفـت   شـود و آنچـه خـدا         كـالم الهـي مـي      ة خودش آئيين    پيامبر ، در كالم دوم   .آيد  پيش مي 
 ،قـرآن . گويـد   مـي است كه سخن خدا را      اصالت با خداست و پيامبر هم رسول خد       . گويد  مي

قرآن تفسير وجـود پيـامبر نيـست، بلكـه پيـامبر            . شود و پيامبر تفسير قرآن و مبين آن         ثقل اكبر مي  
  .  استتفسير قرآن و بيان آن

     )44): 16(نحل( .وأَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكْرَ لتُبينَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرُونَ
  :فرمايد   باز قرآن مي

  )10): 53(نجم( .َأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى     
بـه قـول    . شود، بلكه تمام مضمونِ آن هم از خداست         نه تنها وحي به خدا اسناد داده مي       

و اي خـاص،      گيرد و به آيه      تمام آيات را دربر مي     ،اين آيه . اصول، آيه عام است   عالمان علم   
  . گيرد  مضامين قرآن را در بر مية هم، بلكهيا حتي به مضموني خاص اختصاص ندارد

  )19): 81(تكوير( .إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ  
اسـت و شخـصيت پيـامبر هـيچ دخـالتي در آن             )  وحي فرشتة(وحي كالم رسول كريم     

ي القـا كـرده برقـرار     وحـ ةهماني ميان مضمون وحي و آنچه كه فرشـت        اين ةآيه رابط . ندارد
  . در تهافت و تناقض صريح با ادعاي سروش است، آياتگونهاين .كند مي

هـاي گونـاگوني       است؛ انديشه   حذف سياق  ةمغالطيكي از مشكالت جدي نگاه سروش       
 هـا   آن و دانشمندان بزرگ اسالمي كه بـه         نرفااكند و سخنان ع     مي  اشاره ها  آنكه سروش به    

 سـياقي را بـراي   هـا  آنيابد؛ كل تفكـر    معنا مي ها  آن معارف ديگر     در سياق  ،جويد  توسلّ مي 
شود و در     اي از اين سياق بيرون كشيده مي        وقتي جمله . آورد  معنادهي به سخنانشان پديد مي    

يگران استنادهايي كه سروش به سخنان د     . دياب  معناي ديگري مي   ،گيرد  سياق ديگري قرار مي   
  .باشد كند از اين دست مي مي
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   بعد موالنا،قرآناول 
 بـه قـرآن     ، در تمدن اسالمي بارور شـدند       بزرگي كه  نعراا ش ديگر حافظ و    تفكر موالنا، 

 ،از اين گذشـته   . رويمب چرا آن را فروگذاريم و دنبال فروع         ،ستهآنجا كه اصل    . گردد  برمي
اگر خـود قـرآن     .  بايد به محكمات خود قرآن رجوع كنيم       ،در فهم متشابهات اشعار آنان نيز     

توانـستند گرهـي از مفهـوم       مـي ن ديگـران     يـا   مولـوي  ،گفـت    وحي سخن نمي   ةدرباره پديد 
گيـرد؛    تفسير آيات قرآن به كار نمي      در بستر     را  اشعار مولوي  ،سروش.  آن بگشايند  ةفروبست

       .    اشعار مولوي را هم در اين بستر بايد فهميددرصورتي كه
اش بـا مثنـوي نيـست و           آشـنايي  ةه انـداز  بر خالف ادعاي سروش، آشنايي او با قرآن ب        

. شـود    تعدادي آيـه محـدود مـي       دربارهشناسي او در حد آشنايي با اختالف چند مفسر            قرآن
در  ، داشـته باشـد    هـا   آناگر خواننده نگاهي به     . سازد   مي آشكاربررسي آثار وي اين نكته را       

 هـاي   ن نكتـه يكـي از عيـب       اي. اند   تعداد بسياري از آيات مورد بحث قرار گرفته        يابد كه   مي
 از اين سـخن  ، تحليل وحي گوشزد كرديم هم   ةزميناي كه در      نكته. ي آثار سروش است   جد

 تيـري در تـاريكي      ،آنننـد    تحليل وحـي و ما     ،هاي قرآني   بدون توجه به داده   . مستثنا نيست 
  .را در تور عنكبوت بنا نهادن استانداختن و خانه تفكري 

  شناسي، نه متافيزيك معرفت
 او ميان متافيزيـك بعـد و فـراق و         . گردد  ، محل نزاع به متافيزيك بر مي      به گمان سروش  

  :گذارد متافيزيك وصول فرق مي
به من اجازه بدهيد كه بگويم متافيزيك شما متافيزيك بعد و فراق است و متافيزيك من 

 گويا تصوير ،تصويري كه از خدا و محمد در ذهن شما است. متافيزيك قرب و وصال
 ؛دهد گويد و بلندگو آن را پس مي يخطيب م. است) يا ضبط صوت(خطيب و بلندگو 

طريقيت و ابزاريت محض دارد و اين كجا و نزول قرآن بر قلب ) چون بلندگو(يعني پيامبر 
  ) ج1386سروش،  ( .... كجا محمد

گويـد كـه      مگر قرآن غير از اين مي     . كند   ادعاي خود را تكرار مي     ،سروش با لحني تمسخرآميز   
  : افزود كرد و نمي گفت و سر سوزني كم نمي كرد، به ديگران مي  ميپيامبر هر چه خدا القا

    )45-43):69 (الحاقة( .تَنزِيلٌ منْ رب الْعالَمينَ ولَو تَقَولَ علَينَا بعض الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا منْه بِالْيمينِ
اى گفته ها بر ما  پاره] پيامبر    [ و اگر . از جانب پروردگار جهانياناى است فرودآمده ]پيام [    

 .گرفتيم دست راستش را سخت مى بسته بود،
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 معلّم بـه تعلـيم      آري، نفس پيامبر     .شأن پيامبري و رسالت همين است كه واسطه باشد        
ف سـخن   اي تعليم داده بود كه هرگز خال        الهي بود و استاد ازل اين نفس شريف را به گونه          

اي    نه اينكه اين نفـس بـه گونـه         ؛گفت  گفت همان بود كه خدا مي       گفت و هر چه مي      او نمي 
گفـت و او    بلكه باالتر از اين، هر آنچه خـدا مـي  ،گفت خواست مي د كه هر چه خدا مي اشب

سـخن نغـز ايـن خلـدون     . گفت، نه كم و نه بيش       گفت و هرگز خالف آن نمي        مي ،شنيد  مي
 كرد و هم بار ديگـر،       اني را بر قلب مبارك پيامبر القا      كه خداوند هم مع   بخشد    اينجا سود مي  

وحي همچون بانگي بود كه بـا آن معـاني بـر قلـب              . فرشته وحي بر او گوش او فروخواند      
 بـه صـورت مـردي مجـسم         ،كـرد   اي كه به وي القا مـي        حضرت القا شد و بار ديگر، فرشته      

خـدا هـر    .  هيچ منافاتي با اين سخن ندارد      ،القاي بر قلب هم   . گفت  شد و با او سخن مي       مي
  .خواند  براي ديگران مي،كرد چه بر قلب آن حضرت القا مي

 ةدر تبيـين پديـد    . گردد، نه به متافيزيـك      شناسي سروش بر مي     مشكل اساسي به معرفت   
اي رخ داده  شـناختي چـه حادثـه     معرفترظنشود كه از     اين پرسش اساسي مطرح مي     ،وحي

؟ يـا اينكـه ارتبـاط زبـاني رخ داده و             اسـت  لقاي معارف و اطالعـات بـوده       ا تنهااست؟ آيا   
 پيامبر حالتي در خود يافته و        اينكه  انتقال داده شده است؟ يا     هايي  عبارتاطالعاتي در قالب    

ــامبر  ــافيزيكي پي ــراي ايــن رخــداد اي  مقدمــه آن را تفــسير كــرده اســت؟ وضــعيت مت  ب
 ،متافيزيـك . المقدمه نبايد خلط كـرد      مقدمه را با ذي   . شناختي بوده است، نه خود آن       معرفت

 القاي كالم الهي بر قلب هم       ،وصول مقدمه براي اخذ كالم الهي بود و اگر قربي در كار نبود            
  .گرفت صورت نمي

 هم صـورت    انفولسيخلط مقدمه با ذي المقدمه در استناد به سخن ف         سروش،  در سخن   
سروش ايـن نكتـه را بـر        . »...ث زماني مسبوق به ماده و       هر حاد «: اند   گفته آنان. گرفته است 

اي قابـل حـدوث        در شرايط مادي و تاريخي ويـژه       ، وحي محمدي هم   ةحادث. كند  وحي تطبيق مي  
  )ج1386سروش،  (.اند  داشته مدخليت تام در شكل دادن به آن،بوده است و آن شرايط

 ايـن   ةاما هم . طلبيد  امبر را مي   وحي نوعي آمادگي و استعداد نفس مبارك پي        ةتحقق پديد 
ايـن امـور در زمـان تحقـق پيـدا           . خود وحي نبودنـد   هرگز  امور مقدمه بودند براي وحي و       

  .شد  حاصل ميفرا زمانيكردند و وحي در افقي  مي
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   تعارض علم با ظواهر قرآنمسئله
نـوعي   هـا   آناند و مبنـاي       دهد عقيم   هايي كه سروش ترتيب مي      م كه استدالل  كن  ميتأكيد  

 اسـتداللي هـم     ،هاي شاعرانه بگذريم    بافي  شعري و خيال   هاياگر از تعبير  . قياس باطل است  
او . آورد  آن است به بار نمـي در پياي را كه   نتيجه،برد كه در اين ميان او به دامن آن پناه مي  

  : داند وحي را در باب دانش امروزي خطاپذير مي
 كنند ي فكر ميشتري و بشتري اما امروزه، مفسران ب. خطا راه نداردي در وح،ي سنتدگاهي داز
 پس از مرگ و قواعد عبادت اتي مانند صفات خداوند، حيني صرفاً دلئ در مسايوح

 جهان و جامعه ني كه به ايلئ در مساتواند ي مي كه وحرنديپذ ي مها آن. ستي نريخطاپذ
 ري و سااني ادري سا،يخيار تعي وقاةآنچه قرآن دربار.  اشتباه كندشوند، ي مربوط ميانسان

 اغلب استدالل ، مفسراننيا.  درست باشدتواند ي لزوماً نمد،يگو ي ميني زميموضوعات عمل
 به امبري چون پكند؛ ي وارد نمامبري به نبوت پيا  نوع خطاها در قرآن خدشهني كه اكنند يم

 سخن ها نآ با »شيبه زبان زمان خو«و »  آمده استفرود «شيسطح دانش مردم زمان خو
 زبان خود او نيا.  باور داشته استگفته، ي به آنچه مقاًي او حقكنم ي من فكر ماما.گفته است

 هاني كن،يزمة عصرش دربار  دانش او از دانش مردم همكنم يو دانش خود او بود و فكر نم
 . است نداشتهم،ي داراري را كه ما امروز در اختي دانشنيا.  بوده استشتري بها انسان كيو ژنت

  )1386سروش، (
  :دهد او مقدمات زير را ترتيب مي. چنين است در چند محور سروش سخن ةخالص

اي از ظـواهر      هـاي پـاره      به ناسـازگاري   ،اند   كساني كه به تأويل آيات دست برده       ةهم. 1
  .نددارقرآن با علوم بشري اذعان 

پذيرد تا با علـم بـشري         افتد و تأويل مي     مور بديهي از بداهت مي    ا موارد   گونهدر اين   . 2
 ناسـازگاري بـا علـوم در        سـبب اين قبض و بسطي تفسيري است كه به         . ديگر سازگار افتد  

 پـيش از تأويـل اذعـان بـه ناسـازگاري در كـار اسـت و آن        ،در ايـن مـوارد  . افتد  تفسير مي 
  .شود اي رفع مي ناسازگاري با حيله

  .پذيرد هاي گوناگون صورت مي  با شيوه،دفع اين ناسازگاري. 3
  . رسالت پيامبر دخالت ندارند  هر چه باشد اين آيات از جنس عرضيات هستند كه درپاسخ. 4
  : دانم  سخنان فوق اشاره به چند نكته را ضروري ميبارهدر
در مـواردي كـه تعارضـي ميـان         .  قياس نادرستي اسـت    ، سروش  آقاي مبناي استدالل . 1
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هاي گونـاگوني در كـار        هاي متفاوت و تأويل    حلّ   راه ،خورد  ظاهر آيات و علوم به چشم مي      
داننـد و ناشـي از        ند كه كالم را كالم خداونـد مـي        ا   در اين نكته مشترك    ها  آناما همه   . است

  . را تأويل يا توجيه كنندها آناي  د به گونهنوشك يمبنابراين، . دانند ذهنيات و شخصيت پيامبر نمي
 ةشـود تـالش او در محـدود     ن موجب مي   دارد و همي   ها  آنپاسخ سروش تفاوتي كلي با      

پاسـخ  . اسالم جايگاهي نداشته باشد، ولي تالش مفسران درون اين محدوده صورت گيـرد            
بـه  .  در رسالت پيامبر دخالت ندارنـد      است و ن است كه اين آيات از جنس عرضيات         آوي  
سـالت   آيـات در ر     انـد كـه ايـن       مفـسران هـم نگفتـه     .  را بايد كنار گذاشت    ها  آن ديگر،   بيان

كـالم حكـيم،    .  يافت ها  آناند و بايد پاسخي براي        ند، ولي باالخره در كالم الهي آمده      ا دخيل
ها سخن بـه ميـان        رانده شدن شياطين توسط شهاب    دربارة  اي    اگر در آيه  . حكيم كالم است  

بنابراين، اختالف سروش و مفسران مـسلمان در        .  بايد تأويل مناسبي داشته باشد      است، آمده
آيات در متن و گوهر رسالت دخيل نيستند و مفـسري نـداريم كـه               گونه  ت كه اين    اين نيس 
اخـتالف در جـاي ديگـري نهفتـه         . دهنـد    اساس اسالم و رسالت را تشكيل مي       ها  آنبگويد  
گويند كه اين آيات به زمان و شرايط تـاريخي فرهنـگ               بر خالف سروش،  نمي     ها  آن. است

كنند كه كالم الهـي        اعتراف مي  ها  آن. گردد  يره مي  غ هاي عصر پيامبر و      محدوديت عرب و يا  
تـر، بـه نظـر مفـسران ايـن آيـات بـه                دقيـق بيان  به  . است و بايد تأويل مناسبي داشته باشد      

خداوند از  . گردد   بود بر نمي   ها  آنهاي تاريخي بشري كه در صدر اسالم مخاطب          محدوديت
 بلكه مطابق   به كار نبرده است،    سخني نادرست    ، سخن بگويد  ها  آن كه در خور فهم       نظر اين

پاسـخ سـروش    .  خودش مطالبي گفته است كه تأويل صحيحي بايـد داشـته باشـد             ،حكمت
 ضـميمه   ها  آن موارد، حتي اگر هزاران مورد ديگر را هم به           گونهاين  .  است قياس مع الفارق  

 تفكـر  دهنـد كـه او از      كنند، بلكه بـر عكـس نـشان مـي           كنيم، نه تنها ديدگاه او را تأييد نمي       
اگـر  . فاصله دارد ها     مفسران با اختالف مذاهبشان بدان تعلق دارند، فرسنگ        ةاسالمي كه هم  
  .   اين تفكر قرار داشتة  باز در محدود،داد چند كامالً متفاوت از اين آيات ارائه مياو هم تأويلي هر

يي بـه چـه معنـا   » عرضيات« بدان بپردازم اين پرسش است كه بايدي ديگري كه      نكته. 2
  اشـتراك لفظـي    ةمغالطـ است و مراد از آن چيست؟چنان كه خواهم گفـت، در ايـن مـورد                

د كه در گوهر رسالت داخـل نيـستند،   عرضيات اموري هستن. استديدگاه سروش گير    دامن
 را عرضـي    هـا   آنچنان كه گفتيم، بايد سروش      . كند  اما صرف اين پاسخ مشكلي را حلّ نمي       
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 هـا   آنتوان حـذف كـرد و بـه           آيات را مي  گونه  اين  . بگيرد) فيا قابل حذ  (به معناي اتفاقي    
 بـه عرضـي بـه معنـاي دوم          ،سروش به طور ضمني از عرضي به معنـاي اول         . اعتنايي نكرد 

 هـا  آنرسد كـه    به اين نتيجه مي، در گوهر رسالت داخل نيستندها آنرسد؛ يعني از اينكه       مي
، آيـات در گـوهر رسـالت دخيـل نيـستند          گونه   كه اين ترديد، از اين    بي. يد كنار گذاشت  را با 
  .   ند و با بايد كنار گذاشته شوندا  قابل حذفها آنتوانيم نتيجه بگيريم  نمي

آيات را عرضي بـدانيم، ايـن   گونه فرض كه سخن سروش را بپذيريم و اين   سرانجام به   
 را  هـا   آن ،پذير؟ سروش در پاسخ     اند يا دروغ يا تأويل       راست ها  آنشود كه     پرسش مطرح مي  

بـه عبـارت    . شمارد   بشري وي بر مي    ةزو جنب  را ج  ها  آندهد و      پيامبر ارجاع مي    به شخصيت 
 را بـه خـود   هـا  آنانگـارد و درد سـر تأويـل          را در حقيقت سـخناني دروغ مـي        ها  آنديگر،  
شوند كـه پيـامبر ناخواسـته دچـار            تبديل مي  مند  نظامهايي    البته اين موارد به دروغ    . دهد  نمي
كه اين سخن با آيات قرآن ناسازگار است و عصمت پيـامبر            با قطع نظر از اين    . شود   مي ها آن

توان با تأويـل صـدق        شود كه چرا در جايي كه مي        گيرد، اين پرسش مطرح مي      را ناديده مي  
؟ بي ترديد، اصـل اولـي در تفـسير    ايد ه روي آورد ها  آنآيات را حفظ كرد، به دروغ دانستن        

.  را اثبـات كنـد     هـا   آنكـه دليلـي قطعـي كـذب          صدق است، مگر اين    نان هر كسي حفظ   سخ
دهد و  سروش در مقابل دو شق تأويل يا كذب، بدون هيچ دليلي صورت اخير را ترجيح مي       

  .    شود  ميهاي بسيار بافي  دچار قافيه،براي توجيه گزينش خود
   نقد كنم؛  وحيرة با ادعايش در با رادم ارتباط سخنان سروشكوشيدر نقدهاي فوق 
 ديدگاهش را مخالف ديدگاه شـيعه قـرار دهـد و در توجيـه               كوشد  ميسروش در پايان    

اسـالم را بايـد در      كنـد     او تأكيـد مـي    . كند  هاي گوناگون اشاره مي     ديدگاهش به وجود فرقه   
 اين نكتـه    ،با نكاتي كه مطرح كردم    . اي خاص محدود كرد      و نبايد آن را به فرقه      كليتش ديد 

ادعاي سروش تنها در تقابل با تفكر شيعي نيست، بلكـه بـا كليـت اسـالم و                  روشن شد كه    
گونه ادعاها را در بـاب وحـي و          تواند اين   قرآن ناسازگار است و هيچ مسلمان معتقدي نمي       

 ، سخنان سروش در بـاب وحـي        به هر مذهبي از مذاهب اسالمي     اگر  به يقين،   . قرآن بپذيرد 
  .رآن خواهد يافت آن را مخالف اسالم و قشود،عرضه 

ترديـد،    هاي جديد امري مطلـوب اسـت و بـي            كمك گرفتن از فلسفه    ، در تحليل وحي  
 بايـد بـا     ،كنـد    كـه او عرضـه مـي       الگـويي تواند از هر ابزار مفيدي سود برد، ولي           متكلم مي 



 

 

ال 
س

سيز
هم

د
 /

ار 
به

13
87

  

102  

 ة اسـتفاده از فلـسف     ،مشكل فلسفي ديـدگاه سـروش     . خوان باشد  هاي نصوص ديني هم     داده
زدگـي فلـسفي و    در آن بيابيم ـ نيست، بلكه شتاب اساسي ض كه مباني فلسفي بر اين فرجديد ـ  
اي بـسيار      جديد يـك فلـسفه نيـست، بلكـه مجموعـه           ةفلسف. نگري در تحليل وحي است     افراطي

  .زندتواند با ارزيابي درست به گزينش دست  ها است و محقق مي گسترده از فلسفه
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