نامۀانتقاديمتونوبرنامههايعلومانساني،پژوهشگاهعلومانسانيومطالعاتفرهنگي 


پژوهش
ماهنامۀعلمي(مقالۀعلميـپژوهشي)،سالنوزدهم،شمارةهفتم،مهر 129 - 109،1398





نقد و بررسی کتاب نوسازی ،تحریم ،و تأویل؛
رهیافتی نوین برای مواجهه با گفتار مقدس
سیدرضاحسیني* 
منصورمیراحمدي** 

چكيده
محور اصلی مقالة حاضر نقد و بررسی کتاب نوسازی ،تحریم ،و تأویل (از شناخت علمیی
تا هراس از تکفیر) است که محسن آرمین ترجمه و نشر نیی آ را چیا کیره اسیت هر
پیشرو تالش خواهیم کره به معرفیی مللیو و هغدغیة فکیری او ،مسیئلة بنییاهین
مقالة 
کتاب ،مفاهیم اصلی طرحشد  ،روششناسی ،و تحلیل هاهها بپرهازیم این کتیاب مشیتمل
بر چهار مقاله است :نخست به ضرورت نوسازی هینی بهمثابة یک پیشنیاز بیرای نوسیازی
سیاسی؛ هوم هالیل نگا طرهگرایانه به هنر؛ سوم هشوارة تأویل هر هورا قدیم و جدیید؛ و
بهجای متن ،که مهمتیرین بخیش کتیاب اسیت،
بهمثابة گفتار 
هرنهایت ضرورت تلقی قرآ 
اشار هاره این تحقیق آخرین نوشتة انتشاریافتة او هرطول حیاتشاست کیه تیالش هاره از
نسخة تجویزی خوه برای برو رفت از بحرا هر جوامع اسالمی و تقویت شناخت علمیی
اینکه ما با یک متن ارزشمند میواجهیم ،امیا بعایا
رونمایی کند شایا ذکر است ،باوجوه 
کمبوههای روششناختی نیز هر آ بهچشممیخوره بنابراین ،قصد هارییم ضیمن تشیری
ایدهای اصلی کتاب نقد و ارزیابی شکلی و محتوایی آ را هر هستور کار قرار ههیم
کليدواژهها :ابوزید ،نوسازی ،تأویل متن ،گفتار ،آگاهی هوپار
* هانشجوی هکتری اندیشة سیاسی ،گرو علوم سیاسی و روابط بینالملل ،هانشکدة علوم اقتصیاهی و سیاسیی،
هانشگا شهید بهشتی (نویسندة مسئول)reza.hoseynei@gmail.com ،
** استاه اندیشة سیاسی ،گرو علوم سیاسی و روابط بینالملل ،هانشیکدة علیوم اقتصیاهی و سیاسیی ،هانشیگا
شهید بهشتیm_mirahmadi@sbu.ac.ir ،
تاریخ هریافت ،1397/11/12 :تاریخ پذیرش1398/04/16 :
2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article

© Copyright

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to
download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose

 110پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال نوزدهم ،شمارة هفتم ،مهر 1398

 .1مقدمه
بسیاری از پژوهشگرا و اندیشمندا بر این باورند کیه تفیاوت اصیلی الهییات مسییحی و
اسالمی هر جایگا نص هر اندیشهپرهازی و ساخت بنیای معرفتییت تمید اسیت بیه همیین
ترتیب ،معرفت و تمد مسیحی محصول تواز نسبیت نص و سنت است ،هرحالیکه معرفت
طوریکه خوه سنت زیر چتیر نیص قیرار مییگییره

اسالمی بیشتر هائر مدار نص است؛ به
سیدجواه طباطبایی ذیل بحثی هرموره جایگا سنت هر الهیات مسیحی و اسالمیمینویسد:
گونهکه هر مسیحیت رواج هاشیت هر اسیالم کیه بیهطیور اساسیی
تلقی از سنت [آ  
هیانت مبتنیبر شریعت است جایی نداشت ،زیرا منبع اصلی علیوم هینیی هر اسیالم و
بهویژ فقه ،بهخالف مسیحیت ،سنت نیست ،بلکه خوهِ کتیاب اسیت اصیالح هینیی

مسیحی نیز با بازگشت به نصّ کتاب عملی شید و نیه بیا نسیخ احکیام [شیرعی آ
(طباطبایی )139 :1393

مراه گزارة فوق این است که پیشقراوال اصالح هینی هر مسیحیت مییتوانسیتند شیعار
بازگشت به کتاب مقدس را طرح کنند ،چراکه سنت را تحریفی از نص قلمداه کرهنید؛ ایین
طوریکیه هر مسییحیت اتفیاق افتیاه ،حیاهه نشید و

هرحالی است که هر اسالم این امر ،
به
نخواهد شد ،چراکه نص هموار هر کانو اصلی زیست اجتماعی و فکیری مسیلمانا قیرار
هاشته است به همین سبب ،اگر بگوییم تمد اسیالمی تمیدنی نیصمحیور اسیت ،سیخنی
گزاف به زبا نیاورهایم نصرحامد ابوزید ،روشنفکر و قیرآ پیژو پیرآوازة مصیری ،نق یة
عزیمت اندیشة خوه را این اصل اساسی قرار میههد وی ،با برجسیتهسیازی نگیا اهبیی یی
هنری هر تأویل ،هر مواجهه با متن مقیدس طرحیی نیو هرانیداخت وی هر مقدمیهای بیرای
خوانندگا فارسی کتاب معنای متن (مفهوم النّص) ،که جنجال بسیاری هر هنیای عیربزبیا
و بهویژ مصر برانگیخت و تاحد تکفیر او ازسوی االزهر پیش رفت ،مینویسد:
بر ما پژوهشگرا امروز الزم است هر فهم و تحلیل قرآ کریم از تمامی سیازوکارها
و هسییتاورههای روشهییای جدییید و معاصییر هر زبییا شناسییی ،تحلیییل گفتمییا  ،و
نشانهشناسی بهر گیریم آنا که از این هستاورهها نگرا و هراسا اند و مییپندارنید
که این علوم بشری قداست قرآ را تهدید میکنید ،اگیر حسین ین هاشیته باشیند،
هرواقع ضعو ایما و عدم اعتماه به نفس خوه را نشا میههند قیرآ کیریم متنیی
هینی است که سبک و زبانی اهبی ،اما با ویژگییهیای گفتیاری مخصیوه بیه خیوه
برگزید است (ابوزید )37 :1389
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 .2معرفی اثر
محور اصلی مقالة حاضر نقد و بررسی کتاب نوسازی ،تحریم ،و تأویل اثر نصرحامد ابوزیید
است که محسن آرمین به فارسی برگرهاند و نشر نی آ را چیا کیره اسیت نصیرحامد
ابوزید متولد 1943م هر خانواه ای روستایی هر نزهیکی شهر طن ا هر مصر به هنییا آمید بیه
رشتههیای فنیی روی آوره،
توصیة پدر (که هر سنین کوهکی وی را از هست هاه) هر آغاز به 
اما زهوخورههای فکری و هغدغهها هرموره زیسیت مسیلمانی هر سیالهیای ملتهیب ههیة
اینکه شیخی هر االزهر باشد ییا
اندیشههای هینی کشاند او هر میانة 

 1970م وی را به حوزة
تکنسینی هر امور فناوری اطالعات یا شاعر و منتقد اهبی ،عاقبت تحتتأثیر تفسیر سییدق ب
هر کتاب هر سایة قرآ (فی الل القرآ ) ،قدم هر راهی نهاه که بعدها بیا آثیار طیه حسیین،
نجیب محفوظ ،محمد عبد  ،و بهویژ رسالة هکتری محمد احمید خلیواهلل بیا عنیوا هنیر
روایتگری هر قرآ (فن القصص فی القرآ ) با رانمایی شییخ امیین الخیولی بیه سیرانجام
لهمحیور هربیاب «زیبیاییشناسیی هر اسیالم» (و
رسید این را هرواقع چیزی جز تفکر مسیئ 
تأویل اهبیت قرآ ) نبوه (ابوزید  )12 :1394کتاب حاضر بهمنزلة واپسین پژوهش مللو پیس
از هرگذشتش انتشار یافت همچنین این کتاب هر خارج از کشور با ترجمیة مهیدی خلجیی
هر فاای مجازی منتشر شد؛ البته ،چنا که ذکر شد ،مقالة حاضیر ترجمیة محسین آرمیین را
مبنا قرار هاه است ،هرچند به فراخور موضیوعات م یرحشید از ترجمیة هیگیر نییز بهیر
میبره این کتاب شامل چهار مقاله است که آخرین تحوالت فکری اندیشمند نوگرای هینیی

را نشا میههد

1.2ضرورتنوسازيگفتماندیني 
ابوزید هر این مقاله با اهبیاتی انتقاهی به وضعیت سیاسی ی اجتماعی حاکم بر جهیا عربیی ی
اسالمی میپرهازه و با برشماری هالیلی چند بر لیزوم ت یییر و نوسیازی گفتمیا هینیی ،کیه
پیششرط نوسازی سیاسی است ،تأکید میکند

 1.1.2توجیه تاریخی
هرواقع ،جنگ  1967اعراب و اسرائیل بحرا هر جها اسیالم و بیهوییژ جهیا عیرب
تلقی شد و اساسا ریشة نیاز به ت ییر هرمیا اعراب را باید هر آ جستوجو کیره پیس
از  1967هییر هو گفتمییا هینیییت رسییمی و مرهمییی از اییین شکسییت تفسیییری هینییی
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بههستمیهاهند؛ بدین صورت که رژیم صهیونیستی هولتی یهوهی است و رمز پیروزی
آ تمسک به ارزشهای توراتی است ،هرحالیکه مسلمانا ارزشهای هینی خوه را رها
کرهند و به تقلید از غرب سکوالر و ایجاه نظامهای سیاسیی و فکیری غربیی پرهاختنید
(ابوزید )43 :1396

 2.1.2توجیه معرفتی
مبنای توجیه معرفتی نوسازی ایجاه فرایند «ارتبیاط خیالق» مییا گذشیته و حیال اسیت
مقصوه از فرایند ارتباط خالق بیرو آمد از اسارت «تقلید» کورکورانه و بازتولید گذشیته
بهنام «اصالت» و نیز بیرو آمد از حصار وابستگی کامل فکری و سیاسی به غیرب بیهنیام

«معاصرت» است فرایند ارتباط خالق بهمعنای تالش برای تلفیق بخشی از سنت و بخشی
از مدرنیته بدو تحلیل تاریخی و انتقاهی این هو نیست این تلفیق روشیی اسیت کیه بیه
هرجات مختلو بر طرح «نوزایی فکری» حاکم بوه و به تثبیت هوگانة غربت ماهیت و علمیت
پیشرفته ،اما فقیر ازحیث معنویت هرمقابل شرقت عقبماند ازنظر ماهی و علمی ،امیا غنیی
ازحیث معنویت انجامید هدف از بازگشت هوبار به م العة «میراه» ،بهویژ میراه هینی،
بازنگری هر همة آ مبانی به اهر مسلّم و تالش برای آزاهسازی طرح نیوزایی از ماهییت
التقییاطی بییوه کییه شکسییت  1967نییاتوانی آ را آشییکار کییره (همییا  )44 :تییا پیییش از
شکست 1967این باور وجوه هاشت که جوامیع اسیالمی ی عربیی واره مرحلیة مدرنیتیه
شد اند ،اما این شکست خط ب النی بر این باور و فرض کشید برای مثال ،اگر به ساختار
احزاب سیاسی عربی کنونی نظری بیفکنیم ،هرمییابیم که این احزاب ساختاری قبیلیهای و
سنتی هارند؛ هرحالیکه فرض بر این است که آ ها نهاههای سیاسی مدر اند و علیالقاعد
باید ساختاری مدر هاشته باشند و سازوکار تصمیمگیری نیز هر آ ها مدر باشد هرواقع،
سی رة ساختار پدرساالرانه و تبعیت استراتژیهای تصمیمگیری از تمایل رهبیر ییا رئییس
پوستهای خارجی اما ناتوا از پنها کره ساختار سنتی

حزب نشا میههد که تجده صرفا
است (هما  )45 :بنابراین ،با این توضی آ چه ضروری است حلکره مشیکلة سینت و
تجده ازطریق سازوکاری است که هربرهارندة گسست و پیوست توأما با یکهیگر باشید؛
چراکه گسست کامل از سنت ما را بهورطة تقلید کورکورانه از هیگری ،و پیوسیت کامیل
سنت ما را به تقلید متعصبانه از پیشینیا میاندازه ازاینرو بهنظر میرسد خیوانش هوبیارة
میراه بهمنظور جستوجوی ریشههای بحرا و نه صرفا بازتفسیر میراه ،امری ضیروری
و ناگزیر است
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 3.1.2استفادة ابزاری از دین
بسیاری از ما با این گزار که اسالم هینی فراگییر و حیداکثری اسیت و همیة شیئو حییات
فرهی و اجتماعی را هربر میگیره کموبیش آشناییم هر قر اخیر ب هکارگیری اسالم هرجهیت
عتطلبانه بسیار شیوع یافته است
اهداف ایدئولوژیک و منف 
اهعای هین حداکثری از اندیشة هینیی آغیاز مییشیوه تیا عرصیة سیاسیت و جامعیه را
هرنورهه ،یا از فکر سیاسی آغاز میشوه تا هین را اسیر ماهیت اییدئولوژیک خیوه کنید
هرهرصورت ،نتیجه یکی است و چه خ ر و بالیی بدتر از این! (هما )50 :

برای مقابله با این مسئله نیاز به روشنگری هر جوامع اسالمی نیازی مبرم است مقصیوه
از روشنگری نیز برانگیختن خرهها از سنین طفولیت است روشنگری مسیبوق بیه وجیوه
اندیشة ازپیشموجوهی است که نیاز به میزانی از روشنایی هاره فهم راب یة قیدرت و هانیش
هر تاریخ اندیشة اسالمی را باید از کوهکی به فرزاندانما گیوشزه کنییم میثال بایید از ایین
نکته پره برهاریم که جدال اشعریو و اعتزالیو هربیاب حیدوه ییا قِیدم قیرآ را قیدرت
سیاسی (هستگا خالفت) پایا هاه ،نه علمای هو نحلة مزبور هر زمیا کیه قیدرت سیاسیی
به یکی از این مشربهای فکری و کالمی نزهیکتیر مییشید ،عرصیه بیرای عیرض انیدام
گتر میشد تاجاییکه ممکن بوه بیهکلیی بیه محیاق روه و برجسیتهتیرین
هیگری تنگ و تن 
اندیشمندا آ ْ روزگار خوه را هر زندا بگذرانند یا هر هاهگاهای تفتییش عقایید بیا هسیت
خوه طبل رسوایی و انحراف عقیدتی و اجتهاهیت خوه را بنوازند

 4.1.2دشمنی غرب با اسالم
باید میا غربت تمدنی و غربت سیاسی تفکیک قائل شد مفهوم اول نیا ر بیه مجموعیهای از
نظامهای فلسفی ،فکری ،فرهنگی ،و سیاسی ،بهعالو نظامهای بازت زیباییشناسانه و معمیاری

و هنری و اهبی است ،امیا مفهیوم غیربت سیاسیی بیه مجموعیهای از نظیامهیای سیاسیی و
ایدئولوژیکی حاکم بر کشورهای اروپایی و ایاالت متحدة آمریکا اشار هاره ایین نظیامهیای
ایدئولوژیکی لزوما بیا گر ارزشهای تمد جدید نیستند ترهیدی نیست که مواضع سیاسیی
غرب تابع مصالحی است که امتداه مرحلة م امع استعماری هر سبک و سییاق جدیید خیوه
یعنی بازار واحد جهانی است این واقعیت استعماری خوه را هر جریا تجاوز بیه محیدوهة
حاکمیت ملی هیگر کشورها نشیا مییههید و اوج آ کاشیتن رژییم اسیرائیل هر سیرزمین
فلس ین و تالشهای گستره بیرای بییرو رانید صیاحبا اصیلی آ اسیت (همیا )58 :
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بنابراین ،باید مواجههای هوگانه هاشت :هربرابر غربت تمدنی باید از این فکر که هسیتاورههای
فرهنگی ما برتری هاره هست شست و بر لزوم تحول علوم انسانی بیش از توجیه بیه حیوزة
فناورانه تأکید کره موضع هربرابر غرب سیاسی نیز بهانهنداه به رسانههیای غربیی ،اجتنیاب
از نظریة توهم توطئه ،هوری از تعصب ،و افشای م امع استعماری هول غربی است

 5.1.2تفکیککم میککا «مککتن مسس ک »و «تککاریم ممککاما ا »یککا میککا «امککر مق ک
«امر امق

»و

»

قرآ هموار بر لزوم توجه به عقیل و اندیشیه تأکیید هاشیته اسیت و همگیا را بیه تعقیل،
عدالت ،و هوری از تعصب و جهل هعوت میکند؛ با این وصو ،چیرا مسیلمانا هر تیاریخ
معاصر به جهل و تعصب و گرفتار آمداند؟ هر پاسخ میتیوا گفیت فرهنیگ فلسیفی (و
تعقلی) بهنحوی قاطع و نهایی بر تصورات متعلق به فرهنگ جاهوگرایانیه پییروز نمییشیوه،
بلکه آ را بهحاشیه میراند و هر محدوهة رفتارهای توهای محصور مییکنید ،بیهوییژ اگیر
بافت فرهنگی حاکم بر مرهمساالری علمی و معرفتی بنا نشد و هرعیوض بیر تمیایز م لیق
بین «خواه» و «عوام»« ،عالما » و «جاهال » ،و «اهل حل و عقد» و «مرهما عاهی» اصیرار
هاشته باشد ازاینرو الزم است علت استقبال از جهل و گسیترش سیتم و رواج ارزشهیای
چاکرپروری و اطاعتخواهی را هر تاریخ اجتماعی اسالم جسیتوجیو کنییم ،نیه هر متیو
ملسس و مبنایی هین [قرآ (هما  )85 :گسست کامل میا ساختارهای فرهنگی هر تیاریخ
اندیشة ما بر این فرض مبتنی است کیه آ هیا هر نگیرش بیه جهیا فاقید عناصیر گیوهرین
مشترکیاند شاید خ رناکتر از ایین تفکییک هر سیاختار فرهنیگ ییا فرهنیگهیا تفکییک
غیرروشمند میا «اسالم» و «مسلمانا » باشد که برخیی از میا انجیام هاهانید نتیجیة چنیین

تفکیکی سخنگفتن از اسالمی مجره از ساخت تاریخی آ  ،ایدئال ،ذهنیی ،و اسیالم آرمیانیت
مبرا از خ اهای بشری است که هامانش به خاک ج رافیا و غبار تیاریخ آلیوه نشید اسیت
این اسالم انتزاعی و آرمانی هر عالم خارج واقعیتی نیداره (همیا  )86 -85 :ازسیویهیگیر،
آ چه سیبب تشیدید ایین تفکییک غییرروشمنید مییا اسیالم و مسیلمانا شید اسیتعمار
قر نوزههمی جها اسالم و طرح هیدگاهای شرقشناسانه است کیه مایمو عمیدة آنیا
مانعبوه اسالم هر مسیر مدرنیزاسیو و پیشرفت هر کشورهای اسیالمی اسیت واکینشهیا

هربرابر این ماامین بهخوبی هر آثار سیدجمال و محمد عبد قابلمشاهد است
هرواقع کسانی که با توسل به روشهای هفاعی و توجیهگرانه ،که شرح آ گذشت ،مییا
اسالم و مسلمانا تمایز قائل میشوند نمیهانند اسالمی که از آ سیخن مییگوینید سیاختة
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خوه مسلمانا است «عقاید» ،یعنی هاههای من وق وحی و مفهیوم از سییاق آ  ،آ طورکیه
معاصرا مرحلة تأسیس میفهمییدانید ،هر مرحلیة تأسییس ،خیوه را هر هاههیای کلییای
نمایانداند که از آ با زبانی مبهم تعبیر میشوه علت این ابهیام ازییکسیو سیاختار شیدیدا
گیریاش از خزانیة فرهنیگ عربیی هر ترکییب زبیانی و
استعاری وحی و ازسویهیگر ،بهر 
تاریخیاش است (هما  )93 :این موضیوع وجیوهی از انسیانیبیوه حیوزة

الهیاتی پیچیدة
مقدس را نشا هاه که پیآمد تحقیقات پژوهشگرا بسیاری حتی قبل از ابوزید است بیرای
مثال میتوا به معناشناسی ( )semanticsهر قیرآ هر آرای توشییهیکو ایزوتسیو ،قیرآ پیژو
برجستة ژاپنی ،اشار کره
فرض اصلی هر معناشناسی قرآ ایین اسیت کیه مفیاهیم و واژگیا هر قیرآ جدیید و
بدیعنیستند و ماافا منفصل و منق ع از یکهیگر بهکار نرفتهاند ،بلکیه هر پیونید و ارتبیاطی
عبیارتهیگیر ،ایین

جدید و نزهیک با یکهیگرند و معنا نیز از این طریق بههست میآید بیه
واژها هرمیا خوه گروهای بزرگ و کوچک گوناگو میسازند و این گروها نییز مجیدها
بیهصیورت شیبکة
با یکهیگر پیوند میخورند و نهایتیا ییک کیل منسیجم و سیازما یافتیه 
میتوا گفت اکثر واژگا قرآ پییش از
هرهمتنیدة تصوری ایجاه میشوه چنا که ذکر شد ،
هور اسالم و نزول قرآ به هیگر شبکههای معناشناختی تعلق هاشتند (ایزوتسو )4 :1392

2.2هنروگفتمانتحریم 
هر اییین مقالییه بییه چرایییی و چگییونگی واهمییه از هنییر و آزاهی و سییپس تحییریم آ
پرهاختهمیشوه هنر آماهترین و حاصلخیزترین عرصه بیرای تمیرین آزاهی اسیت وقتیی
جوامع هچار آزاهیهراسی میشوند ،هنر قربانی این وحشت میشوه هنیر تمیرین بیاالترین
هیچوجیه قاعیدمنید و اصیولپیذیر
س آزاهی است (ابوزید  )115 :1389همچنین هنر به 
نمیشوه ،چراکه هراینصورت هیگر نمیتوا نام آ را هنر گذاشت


 1.2.2فامفۀ تحریم و پرسش از حقیقت
تحریم هنر سابقهای بس طوالنی حتی هر فلسفه هاره افالطیو شیاعرا را از مدینیة فاضیلة
خوه به این سبب طره کره که آنا را تحریوکنندگا حقیقت میهانست میهانیم افالطیو
حقیقت را هر عالم «مُثُل» قرار هاه و واقعیت زندگی اینجهانی را از آ حییث کیه تصیویری
بازتابیافته از عالم مثل است صورتی تحریوشد و وارونه از حقیقت مییهانید باتوجیهبیه
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تحریوشدة حقیقیت اسیت،

اینکه شاعر ماهة شعری خوه را از واقعیتی میگیره که صورت

پس شعر تحریو حقیقت بهشمار میآید هرگا بر این نکته بیفیزاییم کیه افالطیو شیعر را
اساسا تحریو هوم واقعیتی میهاند که خوه صورت محرَّف حقیقت اسیت ،هرمییییابیم کیه
شعر ازنظر افالطو واقعیت را بهطور مااعو وارونه میکند (هما  ،)120 :امیا ارسی و کیه
کارکره شعر را (اعم از هرام و کمدی) هریافته بوه و میهانسیت کیه کیارکره شیعر پیاالیش
روح ازطریق برانگیختن احساسات است ،به وجه تمایز حقیقت فلسیفی و حقیقیت شیعری
توجه هاشت (هما ) بنابراین ،تحریم مجسمهسازی و پیکرتراشی تا موسیقی را نیزه گفتمیا
هینی مستقر هر جوامع اسالمی میتوا هریافت گفتما هینی مستقر از این نکته ت افل کیره
است که هلیل مجذوبشد افراه هر عصر نزول به قرآ همیین هنیر اعجیاز اهبیی آ بیوه
است همچنین قرآ پر از صورتپرهازی است زمانیکه از واقعة قیامیت مییگویید ،گیویی
یک پره نمایش باال میروه و مخاطب واره هنیای تصاویر زندة این واقعه میشوه بنیابراین،
تصیاویر هر قیرآ بخشیی متفیاوت از سیایر اجیزای آ نیسیت ،بلکیه هر ایین کتیاب زیبییا
تصویرپرهازی خوه قاعد و اصلی برای بیا حقایق است (همیا  )135 :و ایین چییزی جیز
حقیقت هنری نیست

3.2دشوارةتأویلقرآنازگذشتهتاکنون 
 1.3.2دشوارة تأویل در گذشته
با هرنظرگرفتن یک خط سیر تاریخی ،عالما مسلما هموار اص الح «تفسیر» را بر «تأویل»
رجحا هاهاند تفسیر بهمعنای شرح معانی واژگا است و تأویل بهمعنای فهم معنای عبارت
بهکاررفتیه هر آ
مرکب باتوجهبه حذف و اضمار و تقدیم و تأخیر و کنایه و استعار و مجاز 
(هما  )167 :باوجوهآ که هر صدر اسالم تأکیداتی بر لزوم تأویلمیشد ،اما آ چه هر قرو
بعد تمد اسالمی تبدیل به سنت پایداری شد چیزی جز تفسیر نبوه؛ علیی (ع) هر میاجرای
جنگ با خوارج قولی قابیل توجیه هاره او هرمقابیل شیعار حکتمییت خیوارج تصیری کیره
مصحو (قرآ ) میا هو جلد سخن نمیگوید و این مرها اند که بدا سخن میگویند (آ را
به سخن میآورند) این گزار تأکیدی جز لزوم تأویلنداره ،اما فقها بعدها هر ایین موضیوع
اص الحاتی چو «رأی مقبول» هر تأیید خوانش خوه و «رأی میذموم» هر رهّ خیوانشهیای
هیگرا طرح کرهند همچنین میتوا به قواعدی چو «خصوه سیبب و عمیوم لفی » هر
مواجهه با نص اشار کره که آشکارا قاعدای زبانی ی قیاسی است ،نه تأویلی و هرمنیوتیکی!
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معتزله ،با طرح مفاهیم «محکم» و «متشابه» از آیة هفتم سورة آلعمرا  ،نظرییهای را هرمیوره
تأویل ساما هاهند که بهموجب آ آیات محکم (روشن) مرجع فهم آیات متشیابه (پیچیید )
هستند آ ها براساس نظریة خوه هربارة معرفت و زبا س وح مختلفیی را بیرای وضیوح و
همچنین پیچیدگی تعریو کرهند (هما  ،)181 :امیا اخیتالف هر ایینجیا بیوه کیه بیاوجوه

«واض » و «پیچید » هر قرآ ثابت نمیشد کدامیک واض و کدامییک پیچییدانید و میالک
تشخیص آ ها چیست بنابراین ،برای معتزله بهساهگی ممکن بیوه معرفیت عقلیی را مبنیا و
مالک تشخیص قرار ههند بر این اساس ،هر آ چه را معنای ل وی بالواسی ة آ بیا مفیاهیم
عقلی سازگار است واض و محکم ،و هر آیهای که با مفاهیم عقلی ناسازگار بهنظر میرسید،
آیة متشابه و پیچیدای است کهنمیتوا معنای بالواس ة ل وی آ را پذیرفت (هما ) ایین
نکتهای است که عالمه طباطبایی نیز هر تفسیر المیزا آ را مدنظر قرار هاه بهعبارتی از روی

تفیاوتهیایی بیا

آیات صری میتوا بهمعنای آیات پیچید و مبهم پیی بیره؛ ایین رویکیره
رویکره اعتزالیهاره و نوعی تأویل آیهبهآیه نیز نامید میشوه ،اما وجه مشترکی با آ ها هاره
که همانا اعتماهکره به معرفت عقلی هر فرایند تأویل است

 2.3.2دشوارة تأویل در دورا ج ی
محمد عبد اولین کسی است که به طلّیاب االزهیر علیم بالغیت را از هو کتیاب عبیدالقاهر
میآموزه و نیز رسیالة توحیید عبید بازسیازی
جرجانی یعنی اسرار البالغه و دالئل االعجاز 
هانییش کییالم اعتزالییی هر اصییل عییدل و بییازگویی کییالم اشییعری هر اصییل توحییید اسییت
(هما  )188:هرواقع عبد  ،به اندازای که هغدغة گشوه معنای متن برای مخاطبقرارهاه
بهپاخواسته و تشویق آ به اهامة بیداری و مقاومت هاشت ،بیه ت بییق مییا
عقل اسالمی تاز 
نمیاندیشید (هما  )191 :بنابراین ،شاید بتیوا گفیت رأی

حقایق علمی با معنای متن قرآ
عبد مل مهای از اهل تأویل (معتزله) و رأی اشاعر و نقلگرایا است
وی غایت و هدف تفسیر را کسب هدایت از قرآ قرار میههد مقصیوه او تنیویر عقیل
اسالمی و نجات آ از تاریکی هورا رکوه و انح اط است (همیا ) هر ایین زمینیه بایید از
روش زبانی ،اهبی ،و هنری کمک گرفت ،چراکه بدو آ نمیتوا بیه هیدف هیدایت نائیل
شد گامهای این روش هرنظر عبد به شرح زیر است:
ـ
ـ

فهم واژگا قرآ برحسب معنای رایج هر عصر نزول (کاربره ل وی)؛

فهم سبکهای سخن (توجه به هانش سبکهای سخن (معانی و بیا ) قبل از اسیالم،
نزهیک به رأی ایزوتسو)؛
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ـ

آگاهی از احوال بشر؛

ـ

آگاهی از احوال مرهما عصر نزول؛

ـ

آگاهی از سیرة پیامبر و صحابه (هما )194 :

این گامها میا هو مبنای همساز پیوندی وثییق ایجیاه مییکننید :زبیا هر سییاق کیاربره
تاریخی آ (هر عصر نیزول) و جهیا ازحییث قیوانین طبیعیی و اجتمیاعی محیرک آ هر
میتیوا هریافیت هر فهیم عبید  ،میتن عبیارت اسیت از
حرکت تاریخیاش بر این اساس ،
ساخت زبانی هال هقیقا هر سیاق اجتماعی و تاریخی خویش که هرعینحیال توانیایی تولیید
معنا هر خارج از چهارچوب این سییاق را هاره ،امیا هاللیت معنیای تولیدشید هر خیارج از
رتهیگیر و
بهعبیا 
سیاق اجتماعی تاریخی نباید بر این ساخت زبانی هال (متن) تحمیل شوه 
نزهیک به زبیا سینت ،بیاوجوه ثبیات من یوق و پوییایی مفهیوم ،نبایید مفهیوم از من یوق
جداباشد هر اینجا ابزار تأویل اعتزالی یعنی هو علم معانی و بیا به مده عبد میآیید تیا از
هرو من وق ثابت و الیت یر معنای متن را بگشاید ،اما نکتة شایا توجه ایینکیه عبید زبیا
معاصر را جایگزین زبا قدیم میکند و هر یک همجواری که فینفسه معناهار اسیت بیه هو
علم سنتی بالغت ،علم معانی و علم بیا  ،نام جدید «علم روشها» را مییههید «جدیید» هر
اینجا نه «قدیم» را از بین میبره ،نیه جیایگیزین آ مییشیوه ،بلکیه هر راب یهای ت بیقیی

مییشیوه ایین هقیقیا همیا راگشیایی عبید هر عرصیة تأوییل قیرآ اسیت

همنشین آ

هییچییک تیاریخ نیسیتند،

(هما  )195 -194:ازهمینرو ،بیا میهاره که هاستا های قرآ
بلکه «مقصوه آ ها فقط عبرتگیری و پندآموزی از سیاق است» حواهه و رخیداههایی کیه
هر هاستا حکایت میشوند مهم نیستند ،مهم خیوهِ سیبک حکاییت اسیت کیه از آ پنید و
نصیحت استنباط میشوه بنابراین« ،اعجاز» هر ساخت زبانی ی روایی قصیص اسیت ،نیه هر
مشابهت یا م ابقت وقایع روایتشد هر قصص با تاریخ و رویهاههیای تیاریخی (همیا )
باتوجهبیه آ چیه

پرهازیاند بنابراین،

عبارتهیگر ،حکایات قرآ از جنس تمثیل و صورت


به
هر بخش پیشین از نظر گذراندیم ،عبد حکایات قرآ را با اتخیاذ مییراه معتزلیی هر زمیرة
متشابهات قرار میههد که با استفاه از علم معانی و بیا باید آ ها را تأویل کره

سويهرمنوتیکيانسانگرا 


؛ازمتنبهگفتار:به
4.2رویکردينوبهقرآن
گذار از رویکره متنمحیور هر تأوییل بیه رویکیره گفتیارمحور را مییتیوا اصیلیتیرین و
عبیارتهیگیر ،ایین نظرییه بیهمثابیة ت یییر آرای

مهمترین نظریه هر این کتاب تلقی کیره بیه
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نصرحامد ابوزید هر کتاب معنای متن شایا توجه است هر کتاب معنای متن مللو آشیکارا
مبنای تأویل و پژوهش خوه را متن قرار میههد وی مینویسد:
متن قرآنی ابیزار ارتبیاط اسیت ،کیارکره ارتبیاطی و خبررسیانی هاره و جیز بیا تحلییل
محتویات زبانیت آ هرپرتو واقعیتی که قرآ هر آ شکل گرفته است نمییتیوا طبیعیت
پیام آ را هریافت این سخن که تمام متو پیاماند ،ملید آ اسیت کیه قیرآ و حیدیث
متونیاند که تا وقتی پیامبوه آ ها مورهپیذیرش اسیت ،بیهکیارگیری روشهیای

نبوی
تحلیل متو هر آ ها ممکن است معنای ایین سیخن آ اسیت کیه بیهکیارگیری روش
تحلیل متو زبانی ی اهبی هرموره متو هینی شیوای ناسازگار با طبیعت آ متو نیست
این روش برخاسته از طبیعت موضوعت بحث یعنیی میتن زبیانی و سیازگار بیا آ اسیت
(ابوزید )72 :1389

هر فقرة فوق متنبوهگی قرآ مفروض گرفته شد است این هرحالی اسیت کیه هر ایین
بخش از کتاب گفتاربوهگی مدنظر ابوزید بیوه اسیت فیرض مقیدم هر گفتارمحورهانسیتن
هرنظرگرفتن بُعد انسانی بیشتری هر قرآ و وحی است

قرآ
افزو بر بعد انسانی هر فرایند وحی بهعنوا عملی ارتباطی میا خدا و انسیا  ،بایید بیه
بعیید انسییانی هیگییری توجییه کنیییم کییه از هو جهییت هر فراینیید تییدوین مصییحو
نقشآفرینشد است :یکی فرایند بازچینش و بازتنظیم سورهیا و گیروهیای آییات و
هیگری فرایند تبدیل رسمالخط صامت به متنی که با افزوه نشانههیای نق یهگیذاری و
اِعییراب خوانییدنی شیید اسییت فراینیید تییدوین مییذکور بییه ایجییاه اییین بییاور هرمیییا
بیهمثابیة آ چیه هر کتیاب (مصیحو) تیدوین شید  ،ییک
مسلمانا انجامید کیه قیرآ 
متناست و سرشت اصلی یا سرشت مخاطبهای ی ارتباطی آ بهمثابة ”گفتیار“هیایی بیا
سیاق مختلو ازیکسو ،و مخاطبیا متفیاوت ازسیویهیگیر ،بیه مییزا زییاهی ناهیید
گرفتهشد است (هما )238 :

 1.4.2مزایای گفتاربودگی قرآ
زندهبودنقرآندرمقابلسکوتمتن 
 1.1.4.2
همچو پدیدای زند و تااندازای شیبیه «ق عیات
با هرنظرگرفتن رویکره گفتاری ،قرآ 
موسیقی» است ،هرحالیکه میتوا مصحو صامت را به «نُت موسیقی» تشبیه کره ازایینرو،
یک پژوهشگر هرمییابد که نظریة تأویل باید به این پدیدة زند توجه کنید و مفسیرا بایید
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از تقلیل قرآ به «صرفا یک متن» که به میزا زیاهی مخیلّ کیارکره و حقیقیت قیرآ اسیت
خوههاری کنند (هما )245 :
2.1.4.2امتناعازظهورتفاسیرایدئولوژیک 
زمانیکه قرآ را متن صامت و مسکوت هر نظر بگییریم ،را بیرای تفاسییر اییدئولوژیک
باز میشوه بازی سیاسی و ایدئولوژیک با معنای قرآ هر هورة کالسیک نیز وجیوه هاشیت
پذیرش اینکه قرآ صرفا متن است بازی با مفاهیم و هاللتها را آسا میکند و ایین بیازی
میتواند تا بینهایت اهامه یابد (هما )

3.1.4.2رهایيازمسئلۀتناقض 
میهانیم مفاهیم «محکم و متشابه» هر کالم اعتزالی و «ناسیخ و منسیو » هر فقیه بیا

فرض متنبوهگی قرآ برای ارائة پاسخی جهت حل معمای تااه و تناقض بوه اسیت
این هرحالی است که اساسا این معال ناشی از نارسایی روششناسی آنا بیوه اسیت
آنا قاهر نبوهند بپذیرند که پدیدة اختالف و تعده احکام (ب هخصوه برای فقها) بییش
از آ که بیا گر تناقض باشد ،افقی گستره هربرابر یک مجموعه یا جامعه میگشیاید تیا
بییه تناسییب شییرایط و اوضییاع هگرگییو شییوند  ،مناسییبتییرین حکییم را انتخییاب کنیید
(هما )249:
4.1.4.2انطباقباوضعیتزمانه 
این پرسش که کدامیک از پیامها و اصول قرآ را باید اصل و کدام را باید فیرعهانسیت
پرسشی اساسی هرمیا اهل تفسیر و تأویل است کیه عمیری بیه هرازای خیوه اسیالم هاره
چنا که اشار شد ،توسل به ناسخ /منسو کمکی به حل این موضوع نخواهد کره هرواقیع،
حیلهیای
با فرض متنبوهگی قرآ  ،پیروز نهایی سنتگرایا انید ،زییرا آ هیا بیرای نفیی را 
عبارتهیگیر ،بیا فیرض

نواندیشا بهسرعت مقولة «نسخ» را بهکار میگیرند (هما  )280 :به
متنبوهگی است که می توا یک پیام را بیدو توجیه بیه سییاق و شیرایط زمیا ت نیزول بیر

پیام های هیگر رجحیا هاه بیه همیین ترتییب ایین موضیوع را را بیرای تفاسییر خیاه و

مییتیوا معناهیای
خشونتآمیز از قرآ باز میکند امروز هر سایة روش گفتاری است کیه 

هیگر را هید؛ معناهایی را که تاکنو بیصدا بوهند بهصدا هرآوره؛ معناهایی که بر هیمزیسیتی
با اهیا و افکار هیگر تأکید هارند نیه برخیوره و جیدایی! و ایین چییزی اسیت کیه جوامیع
ازپیش به آ نیاز هارند
اسالمی ما بیش 
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 .3نقد و ارزیابی اثر

1.3نقدشکلي 
طرح جلد کتاب همچو بسیاری از کتب انتشاریافتة نشر نی زیبیا و چشیمنیواز اسیت عنیوا
کتاب نیز کامال متناسب با محتوای فصول انتخاب شد است «نوسازی» مربیوط بیه مقالیة اول،
«تحریم» مربیوط بیه مقالیة هوم ،و «تأوییل» نییز بیه مقالیة سیوم و چهیارم میرتبط اسیت ،امیا
بیهچشیم مییخیوره؛ توضیی پشیت جلید جیامع و هربرهارنیدة تِیم اصیلی
کاستیهایی نییز 

کتابنیست هر این توضی سهپاراگرافی فقط به مسئلة نوسازی پرهاخته شد اسیت کیه فقیط
مقالة اول کتاب است این کاسیتی از آ جهیت حیائز اهمییت اسیت کیه بنیابر گفتیة مللیو،
مهمترین و جدیدترین مبحث کتاب مقالة چهارم با عنیوا «گیذار از میتن بیه گفتیار هر تأوییل
میبایست هر پشت جلد به آ اشار میشد کتاب هارای صیفحهبنیدی
قرآ » است که ضرورتا 
مناسب ،سایز و نوع مناسب قلم ،رعایت قواعد نگارشی ،و برگرهانی سلیس و روا است

ارجاعههی منابع بهصورت پینوشت است باتوجهبه اینکیه توضییحات مللیو و

شیوة
مترجم و همچنین معاهالت انگلیسی و عربی نییز هر پانوشیت صیفحات هرج شید اسیت،
نوشتهای م ول و غیرهمگو مواجه میشوه کیه ایین موضیوع

بنابراین ،مخاطب بعاا با پا
توجه را از متن اصلی و موضوع مورهبحث منحرف خواهد کره

نوشتها اشیار کیره

مترجم محترم هر بخش پیشگفتار مترجم به توضیحات خوه هر پا
و بر این نکته تأکید هاره که مقام ترجمه مقام نقد نیسیت ،امیا ذکیر پیارای از توضییحات را
اجتنابناپذیر هانسته است اگرچه برخی توضیحات پانوشتی مترجم محتیرم بیرای مخاطیب

میشوه؛ چراکه اوال متیرجم
راگشاست ،با افزایش فراوانی آ  ،این مسئله یک ضعو هانسته 
بهقدر است اعت باید به متن متعهد بماند و هوم ،با توضیحاتی که بعاا رنگوبیوی نقید و ره

میگیرند ،مترجم هر قامت یک منتقد اهر میشوه که حایورش پابیهپیای مللیو هر میتن

احساس میشوه م لوب آ بوه که موضوع نقد را متیرجم محتیرم بیه پژوهشیی جداگانیه
اختصاه میهاه به پارای از نقدهای مترجم بر مللو هر بخیش نقیدهای محتیوایی اشیار
خواهیم کره
کتاب حاضر برگرهانی از عربی به فارسی است هر متن مللو محتیرم بیه آثیار و کتیب
پرشماری از اندیشمندا عرب اشار کره که هر فرایند ترجمه نام کتابها بیا همیا عنیوا
عربی آوره شد است بهنظر میرسد شیوة م لوب و صیحی آوره نیام فارسیی کتیب هر
متن و ذکر نام اصلی (عربی) آ ها هر پانوشت باشد
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2.3نقدمحتوایي 
بهطور کلی میتوا گفت سه مقالة نخست کتاب حاوی نکات بیدیع و مبتکرانیهای نبیوه و

بخش اعظم آ هر آثار پیشین مورهتوجه قرار گرفتیهانید؛ حتیی مییتیوا گفیت بیهتفصییل
بیشتری به آ ها پرهاخته شد است بیرای مثیال هر مقالیة سیوم« ،هشیوارة تأوییل قیرآ از

هرحیالیکیه ایین

گذشته تاکنو » ،به روش معتزله هر تأویل اشار هیای فراوانیی میی شیوه،
بهطور مبسوط و با تیدقیق بییشتیری
موضوع قبال هر کتاب رویکره عقالنی هر تفسیر قرآ 
بحث شد بوه بنابراین ،خوانندة این کتاب هر ایین موضیوع بهتیر اسیت بیه کتیاب میذکور
رجوع کند (ابوزید )1387

هر مقالة اول ذیل بحث از ضرورت نوسازی بیه فیراهمآوره توجییه معرفتیی بیرای آ
توجییه میییشییوه ابوزییید هر اییین بحییث از ارتبییاط خییالق می یا گذشییته و آینیید سییخن
بهمیا میآوره چنا که اشار شد ،ارتباط خالق بیهمعنیای بییرو آمید از اسیارت تقلیید و
معاصرت و راکاری برای خروج از اندیشهها و رویههای التقیاطی اسیت ،کیه عیاملی بیرای
بازتولید ساختارهای پدرساالرند هر این بحث بهنظر میرسید ابوزیید متیأثر از اندیشیههیای
هشام شرابی ،اندیشمند سکوالر فلس ینیتبار ،است ایدة شرابی با عنوا پدرسیاالری جدیید
نا ر بر این است که مواجهة اعراب با مدرنیته صرفا بیه نوسیازیت سیاختار پدرسیاالر سینتی
انجامید نه اینکه این ساختار ت ییر ماهوی کند پدرساالری جدید هم از نق هنظر مدرنیتیه و
هم ازلحاظ سنتپرستی ،نه میدر اسیت و نیه سینتی بیهعیالو  ،پدرسیاالری جدیید ییک
شکلبندی بهغایت بیثبات است که بهواس ة تااهها و تناقضهای هرونی تتیرتک و شیکاف

برهاشته است (شرابی  ،)27 :1385اما نکتة حائز اهمیت آ است که این مسئله بیدو تمهیید
عبیارتهیگیر ،ابوزیید سیازوکار روشمنید و

روششناسانه و نظری را به جایی نمیبره 
بیه

روشنی برای این ارتباط خالق ترسیم نمیکند بهنظر میرسد برای طرح هر پرسش نخسیت
نمییتیوا بیا
بیهعبیارت روشینتیر ،
پرسیشگیر بازشناسییم 

باید موقعیت خوه را هرمقیام
روشننکره کنونیت خوه به شناخت موقعیت گذشته و پیشبینی آیند هسیت زه هرواقیع،

پیش از طرح مسیئلة سینت و تجیده ،میی بایسیت بیه ایین پرسیش پاسیخ هاه کیه هر کجیا
ایستاهایم؟ آیا از موضع سنت به تجده مینگریم ییا بیالعکس! بیا چیه روشیی مییخیواهیم
میتوا به این پرسیشهیا بیدو
گفتوگوی میا سنت و تجده را امکا پذیر کنیم؟ چگونه 

غلتید هر هاما روشهای شرقشناسانه که به تقلیلگرایی میتهمانید ییا روشهیایی کیه هر
چهارچوب سنت قرار هارند و به تنگنظریهیای ذاتگرایانیه میتهم مییشیوند ،پاسیخ هاه؟
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هراینبار محمد ارکو معتقداست باید از نزاعهای متعصبانة کالمی و فرضیههای عقالنییت
مدر اثباتگرایانه فراتر رفت و اسالم را با نظام ارزشیی و هانیاییاش بازشیناخت؛ ایین امیر
محقق نمیشوه جز تفکر روشمنید بیرای سیاخت ییک نظیام معرفتیی ()Arkoun 1994: 12
لهای است که هر این کتاب مللو بیا آ
میتوا گفت بالتکلیفیت روششناختی مسئ 
بنابراین ،
مواجه است
انگاریها هر اندیشة متأخر جها عربی ی اسالمی بهطیور اعیم

مسئلة هوم توجه به هوگانه
و اندیش یة ابوزییید بییهطییور اخییص اسییت چنییا کییه از نظییر گذرانییدیم ،ابوزییید هر اییین
راب همینویسد:
فرایند ارتباط خالق بهمعنای تالش برای تلفییق بخشیی از سینت و بخشیی از مدرنیتیه
بدو تحلیل تاریخی و انتقاهی این هو نیست این تلفیق روشی اسیت کیه بیه هرجیات
مختلو بر طرح ”نوزایی فکری“ حاکم بوه و بیه تثبییت هوگانیة غیربت میاهیت علمییت
پیشرفته ،اما فقیر ازحیث معنویت هرمقابل شرقت عقبمانید ازنظیر میاهی و علمیی ،امیا
غنی ازحیث معنویت انجامید (هما )44 :

آ چه هر این مقال ،هرعین اهمیت هاشتن برای ما ،ازهید مللو مورهغفلت واقیع شید
این پرسش است که تلفیق بخشی از سینت و بخشیی از مدرنیتیه کیه هربرهارنیدة تحلییل
تاریخی و انتقاهی باشد چگونه امکا پذیر است؟ سازوکار آ چیست؟ یا هر جای هیگری
از قول امین الخولی به مشکل هوگانگی هر شخصیت روشنفکر مسلما اشیار مییکنید؛
شخصیتی که ازیکسو ازنظر عاطفی و احساسیات هینیی بیه صیحت قیرآ ایمیا هاره و
سویهیگر ،به هستاورههای علمی فکر و اندیشة بشری اعتماه هاره اندیشیمندا نیامهار
از 
هیگری را نیز میتوا نام بره که بیهنیوعی هر تحلییل شخصییت و هوییت فیره مسیلما
انیدیشانید بیرای مثیال ،هشیام شیرابی بیه مفهیوم «هوگیانگی روا پیار »


ثنویت
بهنوعی

( )schizophrenic dualityاشار میکند نجیب محفوظ نیز مینویسد:
جامعة جدید [عربی به شخصیتهای پیار پیار و هونیمیهشیدای مبیتال شید اسیت:
نیمیاز او اعتقاه هاره ،عباهت میکند ،روز میگیره ،و به زییارت مییروه؛ نیمیة هیگیر
ارزشهایش را هر بانکها و هاهگاها و هر خیابا ها ،حتی سیینماها و تئاترهیا ،باطیل و
بیاعتبار میسازه ()Donohue and Esposito 1982: 241

پژوهشهای مختلو ،کمتر پژوهشی هید میشوه تا بیه ایین سیلال بپیرهازه کیه

هرمیا
چرا هر تاریخ اندیشة سیاسی مسلمانا هستکم هر هورا معاصیر ثنوییتاندیشییت معرفتیی
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بهوفور هید میشوه؟ به همین ترتیب ،چرا مسلمانا بهلحاظ معرفیتشیناختی بیههنبیال را

سییوم و میانییهای بییوهانیید؟ از جنییبش اصییالحی سیییدجمال تییا مواضییع تییأویلی ابوزییید
میتوا این مسئله را رگیری کره بهنظر میرسد ازمیا پژوهشهای متنوع ،برهیا
بهتسام  
غلیو باوجوهآ که خوه به این ثنویتاندیشی ملتزم است ،اما مدل معرفتشیناختی مناسیبی
را ارائه میههد برها غلیو  ،اندیشیمند سیوریتبیار و اسیتاه هانشیگا سیوربُن پیاریس ،از
مفهوم «آگاهی هوپار » (الوعی المنقسم) نام میبره این مفهوم زمانی حاههمیشوه که ذهین
از هو نظام ارزشی ت ذیه کند که هو معنا و پیآمد متفاوت بههنبالهارند (نظام ارزشیی سینت
و نظام ارزشی تجده) هرواقع نظام ارزشی هوپار هویت را برفکی و مبهم میسیازه؛ چراکیه
خلق معنا را برای پاسخ به پرسش «من هر کجاایستاه ام؟» بهتعویق میانیدازه و ایین مسیئله
الجرم به بحرا هویت میانجامد هرواقع بهتر است اینگونه طرح موضوع کنییم کیه تایاه
میا غربت فناورانة خالی از معنویت و جامعة اسالمی عقبافتیاه  ،ولیی هیینمیدار ،پییآمید
مستقیم «شکاف میا فیزیک و متافیزیک» هر جوامع اسالمی بوه که تا امروز نییز اهامیه هاره
هرواقع این شکاف زمانی صورت میگیره که ازیکسو نظیام ارزشیی و هانیایی (هوپیار ) از
اهراک و فهم وضعیت موجوه عاجز ماند و ازسویهیگر ،به گذشته و ارزشهای متیافیزیکی
خوه میبالد و بیرای حفی و تقوییت هوییت غرورآمییز ()hubristic identityجهید فیراوا
میپنداره با خویشتن آشتی کیره و
میکند این ذهنیت پار پار و رنجور اندیشهای است که 

شکافها و شکستهای خوه را پذیراشد است و از گذر هیدگاهای گوناگو و ناهمگیو

میکوشد خوه را کشو کند ،هرحالیکه این هییدگاهیا
(یا تلفیق بخشی از سنت و مدرنیته) 
(بیشتر) از خوه فرانمیخوانند ایین اندیشیه بیه خویشیتن

او را جز به ازهمگسستن و گریز
خوه هست نمییابد ،مگر هنگامیکه واقعیت خوه را هرک کند؛ یعنی تناقض خوه را هریابید
و هو شا آ را محکم بچسبد و با آ را بروه بااینهمیه نبایید ایین «تنیاقض تراژییک» را
بهمنزلة مصیبتی تحمل کند ،بلکه باید هریابید کیه ایین تنیاقض منبیع آفیرینش و نوسیازی و

جنبش و هگرگونی است (غلیو )67 :1992
باتوجهبه هو نکتة فوق ،حال میتوانیم هریابیم که هوگانة «غربت تمدنی /غربت سیاسیی» و

«اسالم (امر مقدس) /مسلمانا (امر نامقدس)» چندا از وضوح معرفیتشیناختی برخیورهار
نیست هرنتیجه مللو میا تفکیک و عدم تفکیک هر نوسا است ازسیویی جملیة خیوه را
از تفکیک میا متن ملسس (قرآ ) ،تاریخ مسلمانا  ،و هعوت قرآ بیه تیدبر و تفکیر آغیاز
میکند و ازسویهیگر ،با مامونی زمینهگرا ( )contextualمتن را با زمینة اجتماعی ،فرهنگیی،

و زبانی جدا نمیهاند بنابراین ،واض است که اگرچه مللو از تفکیکهای غییرروشمنید و
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ایدئولوژیک میا اسالم و مسلمانا همچو آرای سیدجمال و عبد هر شیعار بازگشیت بیه
خویشتن انتقاه میکند ،خوه نیز هر هام بالتکلیفیت روششناختی میا تفکیک یا عدم تفکییک
گرفتار میشوه

هر مقالة سوم ،ابوزید به مشکلة تأویل هر تاریخ اندیشة اسالمی مییپیرهازه هر بحیث از
تأویل هر هورا معاصر به راهی که محمد عبد هر تأویل گشوه اشیارة مبسیوطی مییشیوه
ابوزییید توضییی میییههیید کییه چگونییه عبیید ازطریییق توسییل بییه علییم معییانی و بیییا
الآفرین را بهزبا مییرانید
میپرهازه و این گزارة جنج 
پرهازیهای حکایات قرآ 


صورت
به
(یاهستکم قابلاستنتاج میهاند) که هدف قرآ از حکایات لزوما ت یابق آ هیا بیا واقعییات
تاریخی نیست ،بلکه هدف آ هرسآموزی و پندگرفتن از آ هاست ازسویهیگر ،زمانیکیه
عبد را هر قامت یک مصل سیاسی و اجتماعی میبینیم ،با تجویز نسیخههیای اییدئولوژیک
همچو بازگشت به خویشتن مواجهیم که چندا با روش علمی تجیده غربیی ییا بیهگفتیة

محمد ارکو با عقل فیلولوژیک آشنایی نداشت گفتنی است ارکو معتقد نیسیت کیه عبید
پایهگذار راهی شد که بعدتر طه حسین ،امین الخولی ،و قدم هر آ گذاشیتند بیهعقییدة او

ما با عقلهای متفاوتی روب هروییم عقیل ابینخلیدو  ،عقیل عبید  ،عقیل طیه حسیین،و
(ارکو  )29 :1389با این توضی ما با موضوعی پراهمیت سروکار هاریم و آ فاصیلة مییا
نظر و عمل یا چندوجهیبوه تفکر هر عالم اسالمی است ابوزید خیوه هر کتیاب چنیین
گفت ابنعربی به مواجهة عقل عرفانیت ابنعربی و عقل فلسفیت ابنرشدمیپرهازه ،اما ایین
پرسش را چهارچوب کار خوه قرار نمیههد حتی خوه ابینرشید کیه بیهمنزلیة یکیی از
بزرگترین فالسفه و شارح فلسفة افالطو و ارس و شناخته میشیوه ،هر شیرح جمهیور

افالطو هرحال اثبات و توجییه شیریعت بیهمنزلیة اقتیدار برتیر هر هولیت اییدئال اسیت
(روزنتال  )168 :1387باور ابنرشد هر رسالة فصل المقال پاسخ به مواضع مخالفیا فلسیفه
به این معناسیت کیه من یق و فلسیفه ابیزاری بیرای معرفیت الهیی و فهیم شیریعتاسیت
(مجتهدشبستری  )123 -117 :1393هرواقع ،اگرچه وی هر قامت ییک فیلسیوف اسیت ،و
نه فقیه ،به شریعت بازمیگرهه این موضوع شاید اثباتکنندة این امرباشد که ت ذییة اندیشیة
اسالمی از چندین نظام معرفتی فقیط محصیول هورا معاصیر و پیس از مواجهیه بیا تجیده
نیست ،بلکه عمری هراز هاره و سنتی هیرپاست
هر بخش نقدهای شکلی به حاور قلم مترجم محتیرم هر اثیر اشیارة میوجزی شید هر
اینجا به یکی از مواره نقد مترجم بر مللو اشار میکنیم به فراخیور بحثیی کیه ابوزیید از

عبد هرباب عدم لزوم ان باق حکایات قرآنی با واقعیات تاریخی طرح میکنید ،متیرجم اثیر
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بهاعتقاه مترجم ،منظور عبد عیدم
هر پانوشت صفحات  197و  198این گزار را ره میکند 
رعایت ترتیب زمانی حواهه یک قصه به هنگام حکایت آ است ،نه عدم ان باق با واقعییت
تاریخی! بهاعتقاه مترجم موضوعت «عدم ان باق» چیزی است که ابوزید آ را به عبید نسیبت
میههد و تحمیل میکند که اساسا اشتبا است نکتة حائز اهمیت هر اینجیا اییناسیت کیه
ازیکسو مترجم اثر بههرستی اشار میکند که عبد هرصده اثبات این امراست کیه مقصیوه

قرآ روایت تاریخ و حواهه برحسب زما وقوع آ ها نیسیت ،بلکیه مقصیوه قیرآ صیرفا
عبرتآموزی و بیا موعظه اسیت؛ ایین موضیوع هیمچنیین مورهاشیارة ابوزیید اسیت ،امیا

ازسویهیگر همچنا که قول ابوزید هرباب عدم ان باق برای مترجم نییاز بیه اسیتدالل هاره و

عبارتهیگیر،

قابلاثبات نیست ،قول مترجم اثر نیز قابلاثبات نیست و نیاز به استداللهاره به
اگر ابوزید مسئلة «عدم ان باق» حکاییات قرآنیی بیا واقعییات تیاریخی را بیه عبید نسیبت
میههد ،مترجم نیز «ان باق» را به عبد نسبت میههید؛ چراکیه بییا عبید تصیری شیفافی

نداره و را برای خوانشهای متفاوت باز است بهنظر میرسد نقد مترجم محترم بیه مللیو
صرفا یک هاوری ارزشی و اخالقی اسیت هیمچنیین هر پانوشیت صیفحة  238هر رهّ نظیر
ابوزید هرموره اینکه فرایند بازچینش و بازتنظیم گروهای آیات پس از رحلت پییامبر(ه)
تا مدتها بعد اهامه یافت مینویسد:
اگرچه برخی قرآ پژوهیا غربیی نظییر ونزبیرو ([ )J. Wansbroughکیه ماننید ابوزیید
کوشیداند مرحلة تدوین قرآ را تا قیر سیوم هجیری امتیداه ههنید ،برخیی هیگیر از
خاورشناسا نظییر پروفسیور هارالید موتسیکی ( )H. Motzkiبیا اسیتفاه از روشهیای
پژوهشی جدید و اسناه تاریخی کهن هر م العات تیاریخی ،نظرییات میذکور را میرهوه
هانسییته و نظییر هانشییمندا مسییلما هربییارة جمییع و تییدوین قییرآ را تأیییید کییرهانیید
(ابوزید)238 :1387

هرواقع ابوزید این موضوع را هر پشتیبانی از مسئلة هخول امیر انسیانی هر وحیی م یرح
میکند که مترجم اثر بدو اشار بههلیل و سند متقن تالش هاره نظیر موتسیکی را هرمقابیل

ونزبرو طرح کند همچنین هر پانوشت صفحة  ،243متیرجم بیه مخالفیت بیا گیزارة مللیو
هرباب عدم اجماع اهیل حیل و عقید هر انتخیاب علیی (ع) برمییخییزه و بیه نامیة ششیم
نهجالبالغه استناه میکند فارغ از آ که بههنبال صحت یا اشتبا مللو یا مترجم باشییم ،بایید

گفت لزومی به این تذکار هر متن نیست و بیشتر مخاطب را به یاه جدالهای تاریخی سینّی
(مللو) و شیعه (مترجم) میاندازه؛ حالآ کیه موضیوع بحیث کتیاب پراهمییتتیر از ایین
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جدالهاست این نکات را میتوا جلیو هیای هخالیتهاه هاوری جانیبهارانیه و ارزشیی

مترجم هر اثر هانست

هر مقالة چهارم که مهمترین و بدیعترین فصل کتاب است ،چنا که اشیار شید ،ابوزیید
به گیذار از میتنانگیاری قیرآ بیه گفتارانگیاری اشیار و تأکیید هاره ایین موضیوع چنیا
اهمیتهاره که شاید بتوا گفت اگر مرحوم ابوزید فرصت بیشتری بیرای بسیط و تعمییق
نظر خوه مییافت ،میتوانستیم اندیشههای او را به هو هورة متقدم (میتنمحیوری) و متیأخر
(گفتارمحوری) هر تأویل قرآ تقسیم کنیم بااینحال این مهم خالی از پرسش و نقدنیسیت
همچنا که از نام آ پیداست بر محیور
میهانیم اکثر آثار مهم ابوزید بهویژ کتاب معنای متن 

متنبوهگی قرآ است وی با این فرض اساسا تمد عربیی ی اسیالمی را تمید میتنمحیور

قلمداه میکند؛ با طرح مسئلة گفتاربوهگی این فرض خدشههار شید و اساسیا من یق تأوییل
متن ب ههم میخوره؛ چراکه اساسا هرمنوتیک و تأویل ب هخصیوه هر موضیوعات هینیی بیا
«متن» گر خوره است ازسویهیگر ،یکی از مهمترین هالیل ابوزید برای تأکیید بیر تأوییل
متن بهجای تفسیر (که روش مورهپسند گفتما هینی مستقر اسیت) هر مقالیة اول کتیاب (و
همچنین هیگر آثار او) این بوه که اساسا هر تأویل را برای تفاسیر ایدئولوژیک و بیازیهیای

سیاسی بامعنا بسته میشوه ،اما هر این مقاله خط ب النی بر این موضوع کشیید اسیت نکتیة
حائز اهمیت آ است کیه فیارغ از آ کیه بیا طیرح مسیئلة گفتیاربوهگی ابوزیید واره واهی
پاراهوکسیکالی میشوه ،باید توجه هاشت که با فرض تأیید گفتاربوهگی نییز تایمینی بیرای
ارائة تفاسیر گفتاری اییدئولوژیک وجیوه نیداره ییا الاقیل ابوزیید ایین موضیوع را روشین
بهمثابة گفتار هرصده است قرآ را زنید
نمیسازه هرواقع مللو با طرح موضوعت تلقی قرآ 

و پویا نشا ههد نه صامت و مسکوت که مهیای تفاسیر اییدئولوژیک باشید ،غافیل از آ کیه
گفتاربوهگی قرآ نیز میتواند موجد تعابیر و تفاسیر خشونتآمیز و ایدئولوژیک باشد

 .4نتيجهگيری
پیشرو با هدف نقد و بررسیی کتیاب نوسیازی ،تحیریم ،و تأوییل نوشیتة نصیرحامد
مقالة 
ابوزید ،روشنفکر و قرآ پژو برجستة مصری و استاه فقید هانشگا لیید هلنید ،بیا ترجمیة
محسن آرمین ازسوی نشر نی انتشار یافت این کتاب ،که بعد از هرگذشیت مللیو پیرآواز
انتشار یافت ،هربرهارندة آخرین تأمالت و اندیشهورزی اوسیت بیا هرنظرگیرفتن آ چیه هر
بخش نقدهای شکلی و محتوایی اشار شد ،میتوا گفت م لوب اسیت خواننیدای کیه هر

 128پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال نوزدهم ،شمارة هفتم ،مهر 1398

مراحل آغازین م العة آثار اوست ،این کتاب را بعد از م العة آثاری چو معنای میتن ،میتن،
قدرت ،و حقیقت ،و مورهم العه و تدقیق قرار ههد این مسئله از هو جهت حائز اهمییت
است :اوال ،سه مقالة نخست این کتیاب بیه موضیوعاتی اشیار هاره کیه قیبال بیا شیرح
بیشتری طرح شد بوهند و هوما ،مقالة چهارم که موضوع گفتاربوهگی قیرآ را میدنظر

هاره بدو هرک آثار قبلی بهویژ معنای متن خوانند را هچار گسسیت اهراکیی خواهید
کره؛ چراکه با م العة آثار قبلی است که سیر گیذار بیینش و تحیول اندیشیة ابوزیید (از
متنمحوری به گفتارمحوری) قابلهرک است و بنابراین ،پیوست اهراکی برقرار میشیوه

ماافا کتاب حاضر هر مقایسه با آثار قبلی از بُعد پراگماتیستی بیشتری برخورهار است
هرواقع مللو با طرح موضوعاتی چو جنگ  ،1967پیدایش رژیم صهیونیستی ،مسیئلة
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مییکنید
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گیریهیای اندیشیمندا مسیلما هر هورا
بهنظر میرسد این مسئله نق ة عزیمت پرسش 
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