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  از قبض و بسط تئوریک شریعت تا رویاهاي رسوالنه 

  

  

  خلیل قنبري

   »ي رسوالنههارویامحمد(ص) راوي «نظریۀ فهم 
در و من  کشف دلیلش.بود و هم آن علت  توان در پی کشفیک نظریه هم میبراي فهم 
 یفدالیل مختلدر سه سال اخیر . منظریۀ رویاهاي رسوالنه اخاستگاه معرفتی دلیل و جستجوي 

 با هیچ یک از آنها من نتوانستم اما  ،شده است مطرح ي رسوالنههابراي نظریه پردازي رویا
فرض درجۀ اول را نظریۀ رویا آن است که خوانش ها این نقطۀ مشترك همۀ همراهی کنم. 

تفنن ذهنی خوانش توان داشت. این خوانش دیگري نیز می نم به نظر حال آن که .کرده اند
تیر نه آنگاه  ،اول نباشددرجۀ  هارویا ۀاگر نظری ، چرا کهبه همراه داردامد بزرگی پی هبلک ،نیست

   .مخالفان به آن اصابت خواهد کرد و نه سپر موافقان مانع گزند رسیدن به آن خواهد شد

  ورود به قلمرو درجۀ دوم

ک جهان کنند و در یرویاهاي رسوالنه همگی در یک فضا تنفس می مخالفان و موافقان نظریۀ
 ۀزیند؛ جهانی متفاوت از جهان نظریه پرداز. موافقان و مخالفان نگاهی درجه اول به نظریمی

و این یکی از  دوم روییده و بالیده است ۀرویاها دارند، حال آن که این نظریه در فضایی درج
ول به شیفت از منظر درجۀ اي رسوالنه هابنابراین براي فهم رویاموانع فهم این نظریه است. 

   . ضروري استدرجۀ دوم  ظرمن
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  ورود به اندیشۀ درجۀ دوم نظریه پرداز

باید از قلمرو درجۀ اول به قلمرو درجۀ دوم  هارویا ۀبراي فهم نظری نه تنها ،موافقان و مخالفان
به  صاحب نظریهاول آثار درجۀ از باید رویاهاي رسوالنه نیز بلکه در بازخوانی  ،شیفت کنند

د. دوم او بازخوانی کننعطف توجه به آثار درجۀ و نظریۀ او را با  کنندشیفت  شآثار درجۀ دوم
 سروش به تازگی وارد حوزة درجه دوم نشده، بلکهاست که  داراي اهمیت هتوجه به این نکت

در اولین  .ندتا به امروز جلو آمده ااندیشه هاي درجه اولش پا به پاي  اندیشه هاي درجۀ دوم او
او نه تنها در این زمینه آثار  عیان دید.را به  مدو ۀتوان دغدغه هاي درجینوشته هاي او م

اگرچه در این زمینه داشته است. نیز ی مهم بلکه تالیفات ،هرا ترجمه کرددرجۀ دوم فیلسوفان 
و بعدها  ،فلسفۀ علم، فلسفۀ فلسفه هايحوزه  او معطوف به میِودر آغاز دغدغه هاي درجۀ د

 ۀحادثاز این رو . سرانجام در قامت فیلسوف علوم دینی ظاهر شد اما ،بود فلسفۀ علوم اجتماعی
، در کنار تامل در فلسفۀ فلسفهاخیر  ۀدر سه ده که او آن است گیاندیشهمهم در شخصیت 

  . گذاشته استنیز علوم دینی فلسفۀ پا به وادي علوم اجتماعی فلسفۀ علوم طبیعی و فلسفۀ 

  علوم دینی  در فلسفۀدو نظریه          

 اولین عنوان که است،» شریعت تئوریک بسط و قبض« سروش دینی علوم فلسفه نظریۀ اولین
 ،استفلسفۀ علوم دینی  درو امهم اولین اثر نه تنها  این کتاب. هست نیز او تاثیرگذار و مهم اثر

 دومین بلکه اولین اثري است که در زبان فارسی در حوزة فلسفۀ علوم دینی نگاشته شده است.
 يهارویامحمد (ص)  ابو سرانجام شود آغاز می بسط تجربۀ نبويبا  نظریۀ فلسفۀ علوم دینی او

چون طبیبی در معاینه می  علوم دینی را در این سه اثراو  .درسمیبه سرانجام  هاي رسوالنه
-ز میند و راه درمان را این گونه تجویبرآن است که عالمان دینی بیمارا قبض و بسط در؛ گیرد

کند که آنها باید معرفت بشري خود را عصري کنند تا علوم دینی از رهگذر آن عصري شود. 
س از معاینۀ علوم دینی به این این بار پ رسد.به تشخیص تازه اي میبسط تجربۀ نبوي اما از 
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که یعنی بیماري علوم دینی فقط این نیست  ؛بیمار است علوم دینی خود رسد کهنتیجه می
مبتال به بیماري  هم پیشفرض علوم دینی بلکه را عصري نکرده اند،دینی  معرفت دینی عالمان

می  کاتوشال »برنامه پژوهشی« در فضاي تجربه نبوي بسطاو در  رسدبه نظر می شده است.
 داند که در پاره اي از نظریه هاي کمکیمی برنامۀ پژوهشی اي مبتنی بررا علوم دینی اندیشد و 

 که بر این نکته تاکید دارد همچنانسروش در رویاهاي رسوالنه شده است.  اش دچار مشکل
کل برنامۀ این  ، بلکهکمکی برنامۀ پژوهشی نظریه هاي نه فقطاما  خود بیمار اند،علوم دینی 

این بیماري به روش علوم دینی نیز  عالوه بر آن، است وشده مبتال به بیماري  است که پژوهشی
دربارة علوم  ،سازگارنه نااما  ،سروش دو نظریۀ مختلف خالصه آنکه، .سرایت پیدا کرده است

علوم  نظریۀ دوم خوددهد و در دینی دارد؛ در نظریۀ نخست عالمان دینی را بیمار تشخیص می
  .را دینی

  فلسفۀ علوم دینی 

ي رسوالنه در ها، بسط تجربۀ نبوي و رویاتئوریک شریعت قبل از آنکه نشان دهم قبض و بسط
را از علوم دینی به عنوان موضوع مطالعۀ فلسفۀ علوم  ، باید مرادمم دینی اندحوزة فلسفۀ علو
   م که هدف فلسفۀ علوم دینی از مطالعۀ علوم دینی چیست. روشن کنباید نیز و  دینی روشن کنم

  علوم دینی  موضوع

شامل مختلفی است که هر یک رشته هاي علمی  شاملبه عنوان یک حوزة معرفتی  علوم دینی
از از مجموعه اي  است کالم عبارتعلم براي مثال  .شودمی گزاره هاو وعه اي از قضایا مجم

فقه عبارت است از مجموعه اي از  علم ها.دربارة خدا، نبوت و مانند آن ییقضایا و گزاره ها
یی مانند هر علمی بر پیشفرض هاهمچنین علوم دینی  دربارة افعال مکلفین. ییقضایا و گزاره ها

فلسفۀ علوم دینی هم علوم دینی به عنوان مجموعه اي از است.  داراي روشینیز و  استمبتنی 
   کند و هم پیشفرض ها و روش علوم دینی را.قضایا را بررسی می
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  علوم دینی 

. قضایا و ستمجموعه اي از قضایا و گزاره هاحوزة معرفتی لوم دینی مانند هر عچنانکه گفتیم 
 ،د و به این اعتبار براي مثالنشوتقسیم میدینی و بیرون دینی درون گزاره ها به دو دسته 

االهیات نقلی عبارت است از مجموعه اي از شود. االهیات به االهیات عقلی و نقلی تقسیم می
درون دینی است و االهیات  علمی و در نتیجه اند که مبتنی بر متن دینی ییقضایا و گزاره ها

گزاره ؛ که مبتنی بر عقل و روش عقلی اند ییگزاره هاز عقلی عبارت است از مجموعه اي ا
با توسل به عقل به و مقدم بر متن دینی  اگرچه مورد تایید متن دینی اند،هاي االهیات عقلی 

  د. نیآمیدست 

  علوم دینی پیشفرض 

د که نه نوجود دارگزاره هایی بیرون متنی گزاره هاي درون متنی و نیز گزاره هاي عالوه بر 
که  پیشفرض هایی هستند اند. اینها »بیرون از علوم دینی«بلکه  ،متنی اند و نه بیرون متنی درون
از پیشفرض هاي معرفت ؛ پیشفرض هاي علوم دینی متنوع اند. ستمبتنی بر آنهادینی علوم 

ة براي مثال دربار. و پیشفرض هاي دیگر زبان شناختی تفسیري، هايپیشفرضشناختی گرفته تا 
ینی نظریه هاي مختلفی وجود دارد؛ از نظریۀ زبان االهی گرفته تا زبان بشري، از زبان متن د

پیشفرض ها و گزاره . حقیقیزبان علمی گرفته تا زبان عرفی و از زبان استعاري گرفته تا زبان 
 به این اعتبار چیزي گیرند و جاي میبرنامۀ پژوهشی از حیثی در دل بیرون از علوم دینی  هاي
هر برنامۀ پژوهشی متشکل از نظریه هسته اي و نظریه و از آنجا که  .ندستنیپژوهشی برنامۀ جز 

 است »زبان بیداري«هسته اي  نظریۀ باید گفت در ارتباط با علوم دینی سنتی، هاي کمکی است
(در مقابل زبان بشري)، زبان علمی (در مقابل زبان عبارت اند از زبان الهیو نظریه هاي کمکی 

   ن استعاري (در مقابل زبان حقیقی). عرفی) و زبا
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   علوم دینی  روش 

بیرون پیشفرض مبتنی بر  ،همان طور که علوم دینی مبتنی بر پیشفرض ها/ برنامۀ پژوهشی است
بشري را با متن دینی از علوم دینی دیگري به نام روش است. روش علوم دینی نسبت معرفت 

معرفت بشري دینی و شامل  به نوبۀ خودري معرفت بش الزم به ذکر است که .کندمی تعیین
تئوري  داردمتن دینی چه نسبتی با علوم دینی که باره  در این. است معرفت بشري غیردینی

 شامل خودتئوري خطی  .تئوري خطی گرفته تا تئوري دوري از ؛داردهاي مختلفی وجود 
- دینی مشخص میهمچنین روش علوم . است باواسطه تئوري خطیِ اسطه وبی و تئوري خطیِ

این نسبت  آیا ،با متن دینی نسبت دارد یا نه؟ و اگر نسبت داردمعرفت بشري آیا کند که 
  ؟ سیاقیو یا  تبیینی یا تاویلی محتوایی است یا ساختاري یا 

  فلسفۀ علوم دینی هدف 

فلسفۀ  بنابراین،هدف فلسفۀ علوم دینی بیرون از هدف فلسفۀ علم نیست.  ،در یک نگاه کلی
از جهتی کار فیلسوف  به دنبال توصیف، تبیین و توصیه است. هم مانند فلسفۀ علم م دینیعلو

بیمار چهار  فرایند معاینه و معالجۀهمان طور که یک پزشک در  ماند؛علم به کار یک پزشک می
تشخیص بیماري، تشخیص علت بیماري، تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن  ؛داردگام برمی

چهار گام را براي رسیدن به هدف خود همین سخه، فیلسوف علوم دینی نیز بیماري و تجویز ن
  کند. سه گام نخست معادل با توصیف و تبیین است و گام چهارم معادل توصیه است. طی می

  ف علوم دینی ولسیفسروش 

نظریه / نظریه هایی دربارة علوم چه م که سروش یاینک اجازه دهید به این پرسش پاسخ ده
داند؟ روش علوم چه میرا علوم دینی برنامۀ پژوهشی  پیشفرض یائه داده است؟ او ارادینی 

این  و یا بیند یا محتاج بازسازيمینیاز از بازسازي آیا او علوم دینی را بیداند؟ دینی را چه می
، قبض و بسط تئوریک شریعتدر  سروش؟ دهدتازه اي خبر میعلوم دینی از ساخت که آیا او 
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با مطالعۀ علوم دینی متحقَّق به این  رسوالنه يهارویامحمد(ص) راوي و  نبوي بسط تجربۀ
      کنیم.  گذرا آثار مذکور را مرور میبه صورت پرسش ها پاسخ داده است. اینک 

  قبض و بسط تئوریک شریعت

اگرچه سروش پیش از قبض و بسط تئوریک شریعت اثر دیگري در حوزة فلسفۀ علوم دینی 
با مطالعه و بررسی او در این اثر کنم. این اثر از آن آغاز می اما به خاطر اهمیت، داشته است
را بازسازي  تناء معرفت دینی بر معرفت بشريابکند که عالمان دینی باید توصیه میعلوم دینی 

   کنند. 

  برنامۀ پژوهشی پیشفرض و

ض را استخراج و این پیشفر »قمتحقَّ علوم دینیِ«با بررسی قبض و بسط تئوریک شریعت 
به زبان تمثیلی پیامبر طوطی  ؛متن دینی ساختار پیکی دارد نه سفرنامه ايکند: بازشناسی می

با نظر به . »این همه آواز از شه بود گرچه از حلقوم عبداهللا بود«و به زبان موالنا است نه زنبور 
 ؛کردبازسازي چنین  راق علوم دینی متحقَّۀ پژوهشی توان برناممیمتن دینی  ساختار پیکیِ
هی(در مقابل بیدارانه(در مقابل رویایی)، الاز این قرار است: متن پیکی زبان ویژگی هاي 

اي  هسته . زبان بیداري نظریۀو استعاري(در مقابل حقیقی) است علمی(در مقابل عرفی)بشري)، 
کمکی  ریه هاينظ ،هی، زبان علمی و زبان استعاريزبان الیعنی نظریۀ  است و دیگر نظریه ها،

  ) 1 هرر شما(نمودا . اند
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 برنامۀ پژوهشی علوم دینی سنتی                      



8 

 

   روش 

با متن دینی  که معرفت دینیاین فرض سنتی با  دهد که عالمان دینیِنشان میسروش همچنین 
اما و دانند و به تعبیري معرفت دینی را متن بنیاد میروند به سراغ فهم متن دینی مینسبت دارد 

کشد یا برمیمتن دینی هیچ واسطه اي بند از نقاب بی معرفت دینی آیا است که پرسش مهم این
معرفت بشري  ۀهماره از پشت شیشمعرفت دینی آن است که پاسخ  ؟آنکه به واسطه نیاز دارد

که چرا معرفت بشري با متن دینی نسبت دارد و واسط میان  نگرد. اما اینبه متن دینی می
 متن دینی طبق پیشفرض علوم دینیِلف موکه  ، پاسخ این استاستمعرفت دینی و متن دینی 

یک معنا را در طبیعت و متن دینی نگاشته است. و یکی است طبیعت  با مولف و خالقمتحقَّق 
تنها و تنها ؛ یعنی نسبت محتوایی با متن دینی داردمعرفت بشري معناي این سخن آن است که 

  . کشددینی بربه نام متن اي قدسی  بند از نقاب شاهداست مجاز معرفت بشري 

  هدف فلسفۀ علوم دینی 

کرده معاینه مانند پزشک را و روش علوم دینی که برنامۀ پژوهشی فیلسوف علوم دینی سروشِ 
     ؟تشخیصی رسیده استبه چه  است

  تشخیص بیماري 

برنامۀ پژوهشی علوم دینی معیوب نه این است که فیلسوف علوم دینی پس از معاینه پاسخ 
براي مثال تئوري مدل پیکی دربارة ساختار متن دینی قابل دفاع است یعنی  .و نه روش آناست 

به درستی تعریف شده متن دینی  بامعرفت بشري نسبت متن دینی و  با معرفت دینینسبت و 
علوم دینی متحقَّق رسد که در قضایا و گزاره هاي علوم دینی به این نتیجه میبا تامل اما است. 

  . ست به گریبان استدتعارض علم و دین  اب
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  علت بیماري

قبض و اگرچه پرسد علت/ علل بیماري مذکور چیست؟ از خود میفیلسوف علوم دینی آنگاه 
بیند و لذا علت / علل بیماري را بیماري نمیرا پیشفرض ها و روش ها بسط تئوریک شریعت 

، بلکه این ی نداردنیست که بیماري مذکور علت/ علل یش اینمعنا اما ،کنددر آنها جستجو نمی
با در نتیجه  .فتگرسراغ باید عالمان دینی در یعنی  ،در جایی دیگرعلت بیماري را که  است

علوم دینی آن است که عالمان دینی معرفت دینی  نظر به قبض و بسط باید گفت علت بیماريِ
  را بر معرفت بشري عصري مبتنی نکرده اند. 

  درمان پذیري 

خوش مذکور آیا بیماري  بیند:ند پزشک خود را با این پرسش روبرو میفیلسوف علوم دینی مان
بیماري مذکور العالج و بدخیم نیست. زیرا فرض بر این خوشبختانه خیم است یا بدخیم؟ 

به همین دلیل علوم دینی وجود ندارد. و روش در برنامۀ پژوهشی  عیبی و اشکالیاست که 
تشخیص مبتال به این بیماري علوم دینی را  ،دینی علومفیلسوف پیش از دوران مدرن است که 

پیش از دوران مدرن معرفت دینی را مبتنی بر معرفت بشري عصر عالمان دینی داده است؛ نمی
          کرده اند.  می

   تجویز

بودن خوش خیم علت بیماري و  ،تشخیص بیماريبرداشتن سه گامِ قبض و بسط پس از 
کند این است که علوم نسخه اي که قبض و بسط تجویز می .رودمیدرمان سراغ به بیماري 

دینی را بر معرفت بشري   معرفتعالمان دینی باید براي این کار شود و  »بازسازي«دینی باید 
بینیم این کاري بوده است که به خصوص با نگاه به تاریخ علوم دینی میبنا کنند.  تازه اي

. عالمان دینی کوشیده اند مدلول متن کرده اندسال اخیر عالمان دینی کم و بیش در یک صد 
   فهم کنند. مدرن دینی را با توسل به معرفت بشري 
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  بسط تجربۀ نبوي

را که پیشتر در قبض و بسط تشخیص داده بود  آن که بیماري ايیلسوف علوم دینی بیسروشِ ف
به بیماري نیست؟ بسط تجربۀ  پرسد آیا علوم دینی از ناحیه دیگري مبتالانکار کند از خود می

  نبوي پاسخی است به این پرسش. 

  تشخیص بیماري 

باشد خود را بازیافته  يباید بهبودقبض و بسط تئوریک شریعت  با توجه به تجویزعلوم دینی 
متوجه دوبارة علوم دینی پس از معاینۀ فیلسوف علوم دینی اما و صد اما  ،باشد يیا رو به بهبود

دینی را بر معرفت بشري معرفت صد سال اخیر عالمان دینی یک آنکه در علی رغم شود می
از که نیست فیلسوف علوم دینی فقط شفا پیدا نکرده است. علوم دینی  ،مدرن مبتنی کرده اند

نیز خود عالمان دینی تاریخ علوم دینی به گواهی بلکه  ،گویدمداوا نیافتن بیمار سخن می
؛ آنها اعتراف کرده اند وقتی از کنندبیماري دست و پنجه نرم می همچنان باکه اعتراف کرده اند 

علم و دین مساله اي حل همچنان تعارض کنند روزن علوم دینی رسمی به متن دینی نظر می
  د.مانناشده می

  علت بیماري

تشخیص علوم دینی  پیشفرضدر را بینیم که آنها علت بیماري با نگاه به عالمان دینی مدرن می
پیدا شده است؛ طبق بسط  جایی از برنامۀ پژوهشی اشکالی در یکانگارند . آنها مینددهمی

جان شده اند؛ براي مثال علت بیماري رمق و بیتجربۀ نبوي پاره اي از نظریه هاي کمکی بی
زبان علمی. لذا با وجود این نظریه اي به نام نظریه اي به نام زبان خدا و نیز عبارت است از 

لمان دینی تنها با عصري کردن معرفت بشري و در نتیجه با عصري کردن معرفت بیماري عا
   توانند سالمتی را به علوم دینی بازگردانند.دینی نمی
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  درمان پذیري

اگرچه نظریه هایی چون زبان خدا و زبان علمی علت بیماري اند و مادام که آنها هستند بیماري 
- ر این مطلب آن است که میی درمان پذیر است. ستوان گفت برنامۀ پژوهشاما می ،نیز هست

با یعنی  .در برنامۀ پژوهشی جاي دادجاي نظریه هاي مذکور نظریه هاي دیگر را ه توان ب
      توان سالمت را به آن بازگرداند. میبرنامۀ پژوهشی  تعویض نظریه هاي کمکیِ

   تجویز

او رسد به نظرمیتوان فهم کرد. را میاز این منظر است که بازسازي معرفت دینی امثال اقبال 
نهد بیش از آنکه با کند. معرفت دینی اي که او بنا میمیمتن دینی را به گونه اي دیگر فهم 

و به پیشفرضی به نام متن دینی پیکی سازگار باشد با متن دینی سفرنامه اي سازگار است. 
این نگاه نظریه هاي کمکی است.  تعبیري دیگر، بازسازي تفکر دینی اقبال مبتنی بر شیفت در

  ریک شریعتقبض و بسط تئودوباره با تا اینکه  ،در میان احیاگران مغفول ماندپس از اقبال 
برنامۀ پژوهشی  درمانِ .هم به چشم خورد دین شناختو سپس این کوشش در رساله  زنده شد

ریۀ کمکی پیکی شده آن است که نظریۀ کمکی سفرنامه اي جانشین نظبراي مثال در این دوره 
و به تعبیري نظریه هاي کمکی اي مانند زبان بشري و زبان عرفی به ترتیب جانشین نظریۀ است. 

  )  2شماره (نمودار     زبان االهی و زبان علمی شده است. 
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 مدرنبرنامۀ پژوهشی علوم دینی           
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  ي رسوالنههارویا

بیند علوم دینی اي خواست بو می کردرا در دل تاریخ معاینه می قعلوم دینی متحقَسروش تا اینجا 
قطع  ببیند خواهداما این بار مییا نه؟  ندد مبتال به بیماري انکشکه در فضا و اتمسفر مدرن نفس می

بیمار است ، ستکه علوم دینی در آنها نفس کشیده ا پیشامدرن و مدرنی فضاهاي مختلفنظر از 
    یا نه؟  

  تشخیص بیماري 

پیش روي خود دارد و هم علوم دینی  دینی سنتی را رسوالنه هم علوم يهارویادر این مرحله 
که  دهداي را تشخیص می يبیماراز هر دوره اي علوم دینی یک به یک  ۀمعایناو با . را مدرن

فرض بر . دهدتاریخی خاصی ندارد؛ او یک بیماري فراتاریخی را تشخیص می ةتعلق به دور
قبض و بسط  طبقِ، در دوران مدرن اما ،علوم دینی سالم بوده استسنتی  ةاین است که در دور

مبتال به بیماري تعارض علم و دین شده است و طبق بسط علوم دینی سنتی  ،تئوریک شریعت
از بیماري تعارض علم و دین جان د نتوانمیتجربۀ نبوي فرض بر این است که علوم دینی 

ی، خواه علوم دینی سنتی در ي رسوالنه با نگاهی کالن به علوم دینهااما رویاد. نسالم به در بر
تشخیص دوران پیشامدرن، خواه علوم دینی سنتی در دوران مدرن و خواه علوم دینی مدرن، به 

یعنی از آغاز تولدش تا به  ،تازه اي رسیده است و آن این است که علوم دینی در همۀ این ایام
از روزن علوم دینی که  است. این بیماري دو نشانۀ مهم دارد؛ یکی آن استبیمار بوده امروز 

است و دیگري آن  ، متناقض نما، پاشان و پریشان و مانند آنمتن دینی متناقض ،سنتی و مدرن
در فهم متن دینی از آغاز تا به امروز در هر شکلی چه سنتی و چه مدرن علوم دینی که است 

  است.دچار پیچش زبانی 
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  علت بیماري 

عالمان دینی یا پژوهشی و یا در روش جستجو کرد، نه در مۀ علت / علل بیماري را باید در برنا
که علت بیماري عصري نبودن  شداگر چنین اندیشیده می ،زیرا براي مثالنظریه هاي کمکی. در 

بست که چنین آنگاه باید با عصري شدن عالمان دینی بیماري رخت برمی ،عالمان دینی است
پس از شیفت از زبان خدا باید آنگاه  ،خدا است شد علت بیماري نظریۀ زبانِاگر فکر می نشد؛

توان نتیجه گرفت از این رو می .گشت که چنین نشدازمیعلوم دینی بسالمتی به  بشريبه زبان 
  روش علوم دینی است.  پژوهشی یا که علت بیماري خود برنامۀ

  درمان ناپذیري

ود باقی است، بیماري نیز پیشین برجاي خمادام که برنامۀ پژوهشی و روش تفسیري بنابراین 
دینی متن  از روزن علوم است، ريازبان بید که نظریۀ هسته اي برنامۀ پژوهشی مادام ؛باقی است

پاشان و پریشان، داراي گسست زمان و مکان و مشکالت دیگر  ، متناقض نما،دینی متناقض
متن ی در فهم علوم دینی مبتنی بر روش تفسیر است علوم دینمادام که  همچنین. خواهد بود

مانند متناقض  یرسد پدیدارهایبه نظرمیبنابراین  .دینی در تنگناي پیچش زبان خواهد بود
  . علوم دینی داردو بدخیم ریشه در بیماري مزمن و نیز پیچش زبانی  نمایی

  توصیه 

چه باید کرد؟ بیماري العالجی دارد خواه مدرن، و حال که علوم دینی در هر شکلی، خواه سنتی 
را براي تولد علوم دینی تازه  ندارد و آن این است که باید زمینهما بیشتر قرار يک راه در پیش روی

  اما چگونه؟ .فراهم کرد اي
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  برنامۀ پژوهشی تجویز 

کاري که قبض و بسط  ؛پیچید این نیست که معرفت دینی باید عصري شودباید نسخه اي که 
؛ را تعویض کردنظریه هاي کمکی نیست که باید این تجویز کرد باید نسخه اي که انجام داد؛ 

 ي با حفظ برنامۀ پژوهشی و با حفظ در بسط تجربۀ نبو ؛کاري که بسط تجربۀ نبوي انجام داد
گانۀ کمکی شیفت از زبان خدا به زبان بشري، از زبان علمی نظریۀ هسته اي در نظریه هاي سه

ید باچه باید کرد؟ حال پس . رت گرفتبه زبان عرفی و از زبان حقیقی به زبان استعاري صو
در نظریه شیفت بسط تجربۀ نبوي با اگرچه انگارد سروش میاز این رو  طرحی نو در انداخت؛

بزرگی ناگشوده مانده  ةهمچنان پنجراما  ،مهمی را گشودمذکور پنجره هاي  ۀگانهاي کمکی سه
جره بزرگ را آن پن پژوهشی ۀبرنامدر شیفت رویاهاي رسوالنه با که  )1رویاهاي رسوالنه،(است

برنامۀ پژوهشی «شیفت برنامۀ پژوهشی همان چیزي است که سروش از آن به  . اینگشایدمی
رسمی نظریه هاي کمکی نه تنها در برنامۀ پژوهشی تازه ). 4رسوالنه، رویاهايبرد(نام می» کالن

 رسمی نیز جاي خودهسته اي  ۀنظریبلکه  ،را به نظریه هاي کمکی تازه اي داده اند جاي خود
جاي ه : بستنظریه هاي کمکی از این قرار اتغییر در هسته اي تازه داده است.  را به نظریۀ

زبان عرفی نشسته است  ،علمی جاي نظریۀ زبانه زبان بشري نشسته است؛ ب ،نظریۀ زبان االهی
و تغییر در نظریۀ هسته اي آن است  .زبان حقیقی نشسته است ،جاي نظریۀ زبان استعاريه ب و

   داري نظریۀ رویا قرارگرفته است.جاي نظریۀ بیه که ب

  روش فهم  تجویز

متناسب با شیفت شود. کار تمام نمی رقیببرنامۀ پژوهشی شیفت از برنامۀ پژوهشی رسمی به با 
باید  م دینی ایجاد شود و این بدین معناست کهدر برنامۀ پژوهشی باید شیفتی نیز در روش علو

ز نسبت معرفت بشري با متن دینی تئوري تازه اي دربارة نسبت معرفت دینی با متن دینی و نی
 و باید دربارة نسبت معرفت دینی با معرفت بشري تئوري تازه داشت ،تعبیري دیگربه و داشت 
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به همین دلیل است که  .استروش فهم متن دینی شیفت در برنامۀ پژوهشی مستلزم شیفت در 
از تفسیر یعنی شیفت  ،در روشدایمی پاراشیفت از پیشنهاد برنامۀ پژوهشی تازه سروش پس از 

  ). 1رویاهاي رسوالنه، (دهدخبر میبه تعبیر 

  نسبت سیاقی میان معرفت بشري و متن دینی 

که به نوبه  ،ستنیمعرفت بشري با متن دینی نسبت  دربارةتعریفی نو چیزي جز روش تعبیر 
طبق قبض و بسط . ستنیتعریفی نو دربارة نسبت معرفت دینی با متن دینی چیزي جز خود 

نظریه  اما بر اساس ،نسبت معرفت بشري با متن دینی نسبت محتوایی استشریعت وریک تئ
ا بلکه نسبت معرفت دینی ب ،شودابتناء معرفت دینی بر معرفت بشري نفی نمیي رسوالنه هارویا

معرفت یعنی  .نسبت معرفت بشري با متن دینی سیاقی است شود؛معرفت بشري از نو تبیین می
اق امکان یفارغ از بافت و سنبوي تجربۀ  .دهدرا تشکیل میتجربۀ نبوي  ۀنبشري بافت و زمی

صور خیال تجربۀ . معرفت بشري استگرانبار از تجربۀ نبوي  ،به تعبیر فیلسوفان علم ندارد.
زید. معناي این سخن آن است هر نبی اي متناسب با بافت معرفتی اي است که در آن می نبويِ

به کمک  ،معرفت بشري فهم کرد توان به واسطۀصورت را نمیربۀ بین که تجکه به همان میزا
معرفت بشري مخزن صور خیال در واقع توان تجربۀ باصورت را فهم کرد؛ معرفت بشري می

 .استآمده معرفت بشري خانۀ بیداراز تجربۀ نبوي م است؛ مواد و مصالح عالَتجربۀ نبوي م عالَ
  ي باشد. لذا معرفت دینی باید مبتنی بر معرفت بشر

هیچ یک از دو عالئم زیرا ، دهدخود را در روش فهم متن دینی نشان میسیاقی قوت نسبت 
معرفت دینی دچار پیچش زبانی و یاند؛ یعنی نه نمارخ نمیدر روش تعبیر گفته بیماري پیش

زیرا روش فهم متن دینی از این  گردد،میو مانند آن  معرفت دینی متناقضنه شود و روشی می
نکه معرفت دینی مشروط به ای ،رار است: معرفت دینی باید مبتنی بر معرفت بشري باشدق

نسبت  اوال، و معناي این سخن آن است که ،دنشود و نیز دستخوش پیچش زبانی نگرد متناقض
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معرفت دینی بر معرفت بشري مشروط به آن است که معرفت دینی قواعد عالم بیداري را نقض 
معرفت بشري مشروط به اینکه  ،دینی باید مبتنی بر معرفت بشري باشد معرفتثانیا و ، نکند

  درون زایی وحی را نقض نکند. 

  نسبت معرفت دینی سنتی و رقیب 

د با علوم نرویتازه و روش تعبیري می در باغ برنامۀ پژوهشیکه علوم دینی اي چنین نیست که 
 ،خواه رقیبخواه مدرن و  ،اه سنتیخو ،زیرا معرفت دینی. دنق تماما متفاوت باشدینی متحقَّ

جا مجاز است بر معرفت  تا آن در مدل پیشنهادي معرفت دینیو مبتنی بر معرفت بشري است 
 قاعدة از دیگر سو، و باشدنقض نکرده قواعد عالم بیداري را  ،از سوییبشري مبتنی باشد که 
و آنارشی زبانی پیچش به  یا بینجامد و تناقضاگر معرفت دینی به و لذا  درون زایی وحی را.

به باید بلکه  ،مبتنی کردرا بر معرفت بشري معرفت دینی باید ن در آن صورت ،روشی منجر شود
  )3(نمودار شماره   .استفاده کردآنتروپولوژي از علومی مانند جاي آن 
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  گیرينتیجه

نیز و  تئوریک شریعتدر قبض و بسط  نظریه مختلف دارد؛دو سروش در فلسفۀ علوم دینی 
به دوران  یدینمعرفت دهد که محصول ورود ی را تشخیص میهای بسط تجربۀ دینی بیماري

دهد که اختصاص به علوم دینی در میخبر  بیماري اياز ي رسوالنه هادر رویااما  .مدرن است
آن حامل آغاز تا به امروز در همۀ شکل هاي خود از بلکه علوم دینی  ،نداردخاص  یک دورة
در اثر  ، یعنیداندبازسازي علوم دینی میبیماري تاریخی را  درمانِراه او لذا اگرچه . بوده است

ي ردن معرفت دینی به بازسازي روعصري کبا کند توصیه میعالمان دینی به  خود نخست
را برنامۀ پژوهشی  کمکیِهاي  هنظریکند عالمان دینی توصیه میبه اثر دوم در و  آورند

را بر علوم دینی تازه  »ساخت«، »بازسازي«جاي ه بدر رویاهاي رسوالنه ا ام کنند »بازسازي«
از برنامۀ پژوهشی شیفت خواهد با او از عالمان دینی می ؛کندتجویز میروي زمین تازه اي 

زمینه را براي تولد علوم دینی جاري و روش تفسیري به برنامۀ پژوهشی تازه و روش تعبیري 
    تازه مهیا سازند. 


