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)از شناخت علمیی   یلو تأو ،تحریم نوسازی،حاضر نقد و بررسی کتاب  ةمحور اصلی مقال

اسیت  هر   کیره  چیا   نیی آ  را   تا هراس از تکفیر( است که محسن آرمین ترجمه و نشر
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تیرین بخیش کتیاب اسیت،     که مهم ،جای متنبه گفتار ةمثاببه قرآ هرنهایت ضرورت تلقی 
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 ، امیا بعایا   یممند میواجه که ما با یک متن ارزشاینباوجوه ،ذکر است شایا رونمایی کند  
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 مقدمه. 1

گرا  و اندیشمندا  بر این باورند کیه تفیاوت اصیلی الهییات مسییحی و      بسیاری از پژوهش
پرهازی و ساخت بنیای معرفتییت تمید  اسیت  بیه همیین       اسالمی هر جایگا  نص هر اندیشه

که معرفت ، هرحالیاست معرفت و تمد  مسیحی محصول تواز  نسبیت نص و سنت ،ترتیب
گییره   که خوه سنت زیر چتیر نیص قیرار میی    طوریتر هائر مدار نص است؛ بهاسالمی بیش

 نویسد: میلهیات مسیحی و اسالمیسیدجواه طباطبایی ذیل بحثی هرموره جایگا  سنت هر ا

طیور اساسیی   رواج هاشیت  هر اسیالم کیه بیه     که هر مسیحیتگونهتلقی از سنت ]آ 
بر شریعت است جایی نداشت، زیرا منبع اصلی علیوم هینیی هر اسیالم و    هیانت مبتنی

بلکه خوهِ کتیاب اسیت  اصیالح هینیی      ،خالف مسیحیت، سنت نیست بهویژ  فقه، به
مسیحی نیز با بازگشت به نصّ کتاب عملی شید و نیه بیا نسیخ احکیام ]شیرعی  آ        

 ( 139: 1393ی )طباطبای

توانسیتند شیعار   قراوال  اصالح هینی هر مسیحیت میی فوق این است که پیش ةمراه گزار
چراکه سنت را تحریفی از نص قلمداه کرهنید؛ ایین    ،ندکنبازگشت به کتاب مقدس را طرح 
کیه هر مسییحیت اتفیاق افتیاه، حیاهه نشید  و       طوریبه ،هرحالی است که هر اسالم این امر

 ست اجتماعی و فکیری مسیلمانا  قیرار   چراکه نص هموار  هر کانو  اصلی زی ،نخواهد شد
محیور اسیت، سیخنی     نیص اگر بگوییم تمد  اسیالمی تمیدنی    ،هاشته است  به همین سبب

 ةمصیری، نق ی   ةپیرآواز  پیژو  قیرآ  فکر و ایم  نصرحامد ابوزید، روشنگزاف به زبا  نیاوره 
یی   سیازی نگیا  اهبیی   با برجسیته  ،ههد  ویخوه را این اصل اساسی قرار می ةعزیمت اندیش

ای بیرای  هرانیداخت  وی هر مقدمیه  طرحیی نیو   هنری هر تأویل، هر مواجهه با متن مقیدس  
زبیا    عیرب که جنجال بسیاری هر هنیای  ،(النّص مفهوم) متن معنایخوانندگا  فارسی کتاب 

 نویسد: سوی االزهر پیش رفت، میاو از تاحد تکفیر وویژ  مصر برانگیخت و به

از تمامی سیازوکارها   کریم قرآ گرا  امروز الزم است هر فهم و تحلیل بر ما پژوهش
و  ،شناسییی، تحلیییل گفتمییا هییای جدییید و معاصییر هر زبییا و هسییتاورههای روش

پندارنید  ند و میی ا که از این هستاورهها نگرا  و هراسا شناسی بهر  گیریم  آنا  نشانه
 ،اگیر حسین  ین هاشیته باشیند     ، کنید را تهدید می قرآ که این علوم بشری قداست 

متنیی   کیریم  قیرآ  ههند  هرواقع ضعو ایما  و عدم اعتماه به نفس خوه را نشا  می
هیای گفتیاری مخصیوه بیه خیوه      هینی است که سبک و زبانی اهبی، اما با ویژگیی 

 ( 37: 1389)ابوزید برگزید  است 
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 اثر معرفی. 2

اثر نصرحامد ابوزیید   یلو تأو ،تحریم نوسازی،حاضر نقد و بررسی کتاب  ةمحور اصلی مقال
اسیت  نصیرحامد    چیا  کیره   است که محسن آرمین به فارسی برگرهاند  و نشر نی آ  را 

روستایی هر نزهیکی شهر طن ا هر مصر به هنییا آمید  بیه     ای  هر خانواهم 1943ابوزید متولد 
 ،هیای فنیی روی آوره  رشتهپدر )که هر سنین کوهکی وی را از هست هاه( هر آغاز به ةتوصی

 ةهیای ملتهیب ههی   ها هرموره زیسیت مسیلمانی هر سیال   اما زهوخورههای فکری و هغدغه
که شیخی هر االزهر باشد ییا  این ةمیانهای هینی کشاند  او هر اندیشه ةوی را به حوزم  1970

تأثیر تفسیر سییدق ب  اطالعات یا شاعر و منتقد اهبی، عاقبت تحت تکنسینی هر امور فناوری
قدم هر راهی نهاه که بعدها بیا آثیار طیه حسیین،      ،( الل القرآ  یف) قرآ  ةسای هرهر کتاب 

 هنیر اهلل بیا عنیوا     خلیو هکتری محمد احمید   ةویژ  رسالو به ،نجیب محفوظ، محمد عبد 
نمایی شییخ امیین الخیولی بیه سیرانجام      با را  (القرآ  فی القصصفن ) قرآ  هر گریروایت

)و  «شناسیی هر اسیالم   زیبیایی »محیور هربیاب   لهئرسید  این را  هرواقع چیزی جز تفکر مسی 
واپسین پژوهش مللو پیس   منزلة(  کتاب حاضر به12: 1394)ابوزید  ( نبوهقرآ تأویل اهبیت 

مهیدی خلجیی    ةور با ترجمی چنین این کتاب هر خارج از کشاز هرگذشتش انتشار یافت  هم
محسین آرمیین را    ةحاضیر ترجمی   ةمقال ،که ذکر شدچنا  ،هر فاای مجازی منتشر شد؛ البته

هیگیر نییز بهیر      ةاز ترجمی  شید   حم یر مبنا قرار هاه  است، هرچند به فراخور موضیوعات  
مقاله است که آخرین تحوالت فکری اندیشمند نوگرای هینیی   چهاربره  این کتاب شامل می

 ههد را نشا  می
 

ضرورتنوسازيگفتماندیني1.2
ی   اجتماعی حاکم بر جهیا  عربیی  ی   ابوزید هر این مقاله با اهبیاتی انتقاهی به وضعیت سیاسی

کیه   ،نیی یییر و نوسیازی گفتمیا  هی   و با برشماری هالیلی چند بر لیزوم ت   پرهازه میاسالمی 
 کند شرط نوسازی سیاسی است، تأکید می پیش

 توجیه تاریخی 1.1.2

وییژ  جهیا  عیرب    یل بحرا  هر جها  اسیالم و بیه  ئاعراب و اسرا 1967جنگ  ،هرواقع
جو کیره  پیس   واعراب را باید هر آ  جست هرمیا نیاز به ت ییر  ةریش و اساسا شد تلقی 

از اییین شکسییت تفسیییری هینییی   هو گفتمییا  هینیییت رسییمی و مرهمییی  هییر 1967از 
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هاهند؛ بدین صورت که رژیم صهیونیستی هولتی یهوهی است و رمز پیروزی  میهست به
های هینی خوه را رها که مسلمانا  ارزشهای توراتی است، هرحالیبه ارزش کآ  تمس

 های سیاسیی و فکیری غربیی پرهاختنید    و به تقلید از غرب سکوالر و ایجاه نظام ندکره
 ( 43: 1396د )ابوزی

 توجیه معرفتی 2.1.2
مییا  گذشیته و حیال اسیت      « ارتبیاط خیالق  »یند امبنای توجیه معرفتی نوسازی ایجاه فر

کورکورانه و بازتولید گذشیته  « تقلید»آمد  از اسارت یند ارتباط خالق بیرو امقصوه از فر
نیام  به غیرب بیه  آمد  از حصار وابستگی کامل فکری و سیاسی و نیز بیرو « اصالت»نام به
معنای تالش برای تلفیق بخشی از سنت و بخشی یند ارتباط خالق بهااست  فر« معاصرت»

از مدرنیته بدو  تحلیل تاریخی و انتقاهی این هو نیست  این تلفیق روشیی اسیت کیه بیه     
علمیت  و غربت ماهیت ةحاکم بوه و به تثبیت هوگان« نوزایی فکری»هرجات مختلو بر طرح 

امیا غنیی    ،ماند  ازنظر ماهی و علمیمعنویت هرمقابل شرقت عقب ازحیثاما فقیر  ،پیشرفته
ویژ  میراه هینی، ، به«میراه» ةمعنویت انجامید  هدف از بازگشت هوبار  به م الع ازحیث

 اهر مسلّم و تالش برای آزاهسازی طرح نیوزایی از ماهییت    بهآ  مبانی  ةبازنگری هر هم
تییا پیییش از (  44)همییا :  نییاتوانی آ  را آشییکار کییره 1967التقییاطی بییوه کییه شکسییت 

مدرنیتیه   ةعربیی واره مرحلی   ی  میاین باور وجوه هاشت که جوامیع اسیال   1967شکست
اگر به ساختار  ،مثال رایب اند، اما این شکست خط ب النی بر این باور و فرض کشید  شد 

ای و احزاب ساختاری قبیلیه یابیم که این احزاب سیاسی عربی کنونی نظری بیفکنیم، هرمی
القاعد  اند و علیها نهاههای سیاسی مدر آ  که که فرض بر این استسنتی هارند؛ هرحالی

 ،ها مدر  باشد  هرواقعگیری نیز هر آ باید ساختاری مدر  هاشته باشند و سازوکار تصمیم
یس ئی رهبیر ییا ر   گیری از تمایلهای تصمیمساختار پدرساالرانه و تبعیت استراتژی ةسی ر

کره  ساختار سنتی ای خارجی اما ناتوا  از پنها پوسته ههد که تجده صرفا حزب نشا  می
سینت و   ةه  مشیکل کرچه ضروری است حلبا این توضی  آ  بنابراین،(  45)هما :  است

هیگر باشید؛  ما  با یکأگسست و پیوست تو ةی است که هربرهارندسازوکارتجده ازطریق 
تقلید کورکورانه از هیگری، و پیوسیت کامیل    ةورط ت کامل از سنت ما را بهچراکه گسس

 ةرسد خیوانش هوبیار  نظر میرو بهاندازه  ازاینسنت ما را به تقلید متعصبانه از پیشینیا  می
بازتفسیر میراه، امری ضیروری   های بحرا  و نه صرفا جوی ریشهومنظور جستمیراه به

 و ناگزیر است  
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 ابزاری از دین ةاستفاد 3.1.2

شیئو  حییات    ةبسیاری از ما با این گزار  که اسالم هینی فراگییر و حیداکثری اسیت و همی    
 جهیت کارگیری اسالم هرهاخیر ب قر   هر ییموبیش آشنا کمگیره فرهی و اجتماعی را هربر می

 طلبانه بسیار شیوع یافته است عتاهداف ایدئولوژیک و منف

سیاسیت و جامعیه را    ةشیوه تیا عرصی   هینیی آغیاز میی    ةاندیش اهعای هین حداکثری از
شوه تا هین را اسیر ماهیت اییدئولوژیک خیوه کنید     هرنورهه، یا از فکر سیاسی آغاز می

 ( 50بالیی بدتر از این! )هما :  هرهرصورت، نتیجه یکی است و چه خ ر و

ی مبرم است  مقصیوه  گری هر جوامع اسالمی نیازله نیاز به روشنئبرای مقابله با این مس
گری مسیبوق بیه وجیوه    گری نیز برانگیختن خرهها از سنین طفولیت است  روشناز روشن

قیدرت و هانیش    ةموجوهی است که نیاز به میزانی از روشنایی هاره  فهم راب ی  ازپیش ةاندیش
بایید از ایین    زه کنییم  میثال   اسالمی را باید از کوهکی به فرزاندانما  گیوش  ةهر تاریخ اندیش

را قیدرت   قیرآ  حیدوه ییا قِید م     هربیاب نکته پره  برهاریم که جدال اشعریو  و اعتزالیو  
مزبور  هر زمیا  کیه قیدرت سیاسیی      ةسیاسی )هستگا  خالفت( پایا  هاه، نه علمای هو نحل

شید، عرصیه بیرای عیرض انیدام      تیر میی  های فکری و کالمی نزهیکبه یکی از این مشرب
تیرین  کلیی بیه محیاق روه و برجسیته    که ممکن بوه بیه شد تاجاییتر میگهیگری تنگ و تن

های تفتییش عقایید بیا هسیت     روزگار خوه را هر زندا  بگذرانند یا هر هاهگا  اندیشمندا  آ ْ
 خوه طبل رسوایی و انحراف عقیدتی و اجتهاهیت خوه را بنوازند 

 دشمنی غرب با اسالم 4.1.2

ای از سیاسی تفکیک قائل شد  مفهوم اول نیا ر بیه مجموعیه    باید میا  غربت تمدنی و غربت
شناسانه و معمیاری  های بازت زیباییعالو  نظامو سیاسی، به ،های فلسفی، فکری، فرهنگینظام

هیای سیاسیی و   ای از نظیام امیا مفهیوم غیربت سیاسیی بیه مجموعیه       ،و هنری و اهبی است
هیای   ایین نظیام  آمریکا اشار  هاره   ةمتحد ایدئولوژیکی حاکم بر کشورهای اروپایی و ایاالت

های تمد  جدید نیستند  ترهیدی نیست که مواضع سیاسیی  گر ارزشبیا  ایدئولوژیکی لزوما 
م امع استعماری هر سبک و سییاق جدیید خیوه     ةغرب تابع مصالحی است که امتداه مرحل

 ةیعنی بازار واحد جهانی است  این واقعیت استعماری خوه را هر جریا  تجاوز بیه محیدوه  
یل هر سیرزمین  ئههید و اوج آ  کاشیتن رژییم اسیرا    حاکمیت ملی هیگر کشورها نشیا  میی  

(  58  :)همیا  رانید  صیاحبا  اصیلی آ  اسیت    های گستره  بیرای بییرو   فلس ین و تالش
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تمدنی باید از این فکر که هسیتاورههای   ای هوگانه هاشت: هربرابر غربتباید مواجهه بنابراین،
 ةفرهنگی ما برتری هاره هست شست و بر لزوم تحول علوم انسانی بیش از توجیه بیه حیوز   

هیای غربیی، اجتنیاب    نداه  به رسانهتأکید کره  موضع هربرابر غرب سیاسی نیز بهانه فناورانه
 و افشای م امع استعماری هول غربی است  ،توهم توطئه، هوری از تعصب ةاز نظری

 و «مقکک   امککر»یککا میککا  «تککاریم ممککاما ا »و «مککتن مسسکک »تفکیککم میککا   5.1.2
 « امق  امر»

و همگیا  را بیه تعقیل،     اسیت  هموار  بر لزوم توجه به عقیل و اندیشیه تأکیید هاشیته     قرآ 
چیرا مسیلمانا  هر تیاریخ     ،کند؛ با این وصوو هوری از تعصب و جهل هعوت می ،عدالت

تیوا  گفیت فرهنیگ فلسیفی )و     اند؟ هر پاسخ می    گرفتار آمد  معاصر به جهل و تعصب و
شیوه،  نحوی قاطع و نهایی بر تصورات متعلق به فرهنگ جاهوگرایانیه پییروز نمیی   تعقلی( به

وییژ  اگیر   کنید، بیه  ای محصور میی رفتارهای توه  ةهر محدوه راند وحاشیه می بهبلکه آ  را 
ساالری علمی و معرفتی بنا نشد  و هرعیوض بیر تمیایز م لیق     بافت فرهنگی حاکم بر مرهم

 اصیرار « مرهما  عاهی» و« اهل حل و عقد»، و «جاهال »و « عالما »، «عوام»و « خواه»بین 
هیای   جهل و گسیترش سیتم و رواج ارزش   از رو الزم است علت استقبالهاشته باشد  ازاین

جیو کنییم، نیه هر متیو      وخواهی را هر تاریخ اجتماعی اسالم جسیت چاکرپروری و اطاعت
(  گسست کامل میا  ساختارهای فرهنگی هر تیاریخ  85 )هما :  قرآ ملسس و مبنایی هین ]

گیوهرین  هیا هر نگیرش بیه جهیا  فاقید عناصیر       ما بر این فرض مبتنی است کیه آ   ةاندیش
هیا تفکییک   تر از ایین تفکییک هر سیاختار فرهنیگ ییا فرهنیگ      ند  شاید خ رناکا مشترکی
چنیین   ةانید  نتیجی  باشد که برخیی از میا انجیام هاه    « مسلمانا »و « اسالم»مند میا  غیرروش
و اسیالم آرمیانیت    ،ه از ساخت تاریخی آ ، ایدئال، ذهنیی رگفتن از اسالمی مج سخنتفکیکی 

ای بشری است که هامانش به خاک ج رافیا و غبار تیاریخ آلیوه  نشید  اسیت      از خ اه امبر
 ،هیگیر (  ازسیوی 86 -85)همیا :   این اسالم انتزاعی و آرمانی هر عالم خارج واقعیتی نیداره 

سیالم و مسیلمانا  شید اسیتعمار     منید مییا  ا  چه سیبب تشیدید ایین تفکییک غییرروش     آ 
آنیا    ةکیه مایمو  عمید    است شناسانهی شرقهانوزههمی جها  اسالم و طرح هیدگا قر 
هیا  بوه  اسالم هر مسیر مدرنیزاسیو  و پیشرفت هر کشورهای اسیالمی اسیت  واکینش   مانع

 مشاهد  است  قابلال و محمد عبد  خوبی هر آثار سیدجمهربرابر این ماامین به
مییا    ،شرح آ  گذشت که ،گرانهیهجو توهای هفاعی هرواقع کسانی که با توسل به روش

 ةگوینید سیاخت  هانند اسالمی که از آ  سیخن میی  شوند نمیاسالم و مسلمانا  تمایز قائل می
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طورکیه   ن وق وحی و مفهیوم از سییاق آ ، آ   های میعنی هاه  ،«عقاید»خوه مسلمانا  است  
ای هیای کلیی  تأسییس، خیوه را هر هاه    ةهر مرحلی  ،انید فهمیید  تأسیس می ةمعاصرا  مرحل

 سیو سیاختار شیدیدا    شوه  علت این ابهیام ازییک  د که از آ  با زبانی مبهم تعبیر میاننمایاند 
فرهنیگ عربیی هر ترکییب زبیانی و      ةاش از خزانی گیریهیگر، بهر استعاری وحی و ازسوی

 ةبیوه  حیوز  (  این موضیوع وجیوهی از انسیانی   93)هما :  اش استتاریخی ةالهیاتی پیچید
 رایگرا  بسیاری حتی قبل از ابوزید است  بی تحقیقات پژوهشمد آمقدس را نشا  هاه که پی

پیژو    توشییهیکو ایزوتسیو، قیرآ    یهر آرا قیرآ  هر  (semanticsتوا  به معناشناسی )مثال می
 ه کراشار   ،ژاپنی ةبرجست

جدیید و   قیرآ  یم و واژگیا  هر  ایین اسیت کیه مفیاه     قرآ فرض اصلی هر معناشناسی 
بلکیه هر پیونید و ارتبیاطی     ،اندکار نرفتههیگر بهو منق ع از یک منفصل نیستند و ماافا بدیع

ایین   ،هیگیر عبیارت آید  بیه هست میو معنا نیز از این طریق به ندهیگرجدید و نزهیک با یک
 ها نییز مجیدها   و این گرو  سازند میهای بزرگ و کوچک گوناگو  خوه گرو  هرمیا ها واژ 

 شیبکة صیورت  بیه  یافتیه ییک کیل منسیجم و سیازما      نهایتیا  خورند و هیگر پیوند میبا یک
پییش از   قرآ توا  گفت اکثر واژگا  می ،ذکر شد کهشوه  چنا تصوری ایجاه می ةتنید هرهم

 ( 4: 1392)ایزوتسو  ق هاشتندلهای معناشناختی تعبه هیگر شبکه قرآ  هور اسالم و نزول 

 

هنروگفتمانتحریم2.2
آزاهی و سییپس تحییریم آ   یییی و چگییونگی واهمییه از هنییر و   هر اییین مقالییه بییه چرا  

خیزترین عرصه بیرای تمیرین آزاهی اسیت  وقتیی     ترین و حاصلشوه  هنر آماه  میپرهاخته
  هنیر تمیرین بیاالترین    شوهشوند، هنر قربانی این وحشت میهراسی میجوامع هچار آزاهی
پیذیر  منید و اصیول  وجیه قاعید   هیچچنین هنر به(  هم115: 1389 )ابوزید س   آزاهی است

 توا  نام آ  را هنر گذاشت ر نمیصورت هیگچراکه هراین ،شوهنمی

 تحریم و پرسش از حقیقت ۀفامف 1.2.2

 ةفاضیل  ةای بس طوالنی حتی هر فلسفه هاره  افالطیو  شیاعرا  را از مدینی   تحریم هنر سابقه
هانیم افالطیو   هانست  میحقیقت میکنندگا  خوه به این سبب طره کره که آنا  را تحریو

جهانی را از آ  حییث کیه تصیویری     اینقرار هاه و واقعیت زندگی « مُثُل»حقیقت را هر عالم 
بیه  هانید  باتوجیه  شد  و وارونه از حقیقت میی  تحریویافته از عالم مثل است صورتی بازتاب
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حقیقیت اسیت،    ةشدتحریوگیره که صورت شعری خوه را از واقعیتی می ةکه شاعر ماهاین
آید  هرگا  بر این نکته بیفیزاییم کیه افالطیو  شیعر را     شمار میپس شعر تحریو حقیقت به

ییابیم کیه   هاند که خوه صورت محرَّف حقیقت اسیت، هرمیی  تحریو هوم واقعیتی می اساسا 
کیه  امیا ارسی و    ،(120 )هما : کندطور مااعو وارونه میشعر ازنظر افالطو  واقعیت را به

هانسیت کیه کیارکره شیعر پیاالیش      کارکره شعر را )اعم از هرام و کمدی( هریافته بوه و می
روح ازطریق برانگیختن احساسات است، به وجه تمایز حقیقت فلسیفی و حقیقیت شیعری    

سازی و پیکرتراشی تا موسیقی را نیزه گفتمیا    تحریم مجسمه ،)هما (  بنابراین توجه هاشت
ه  کیر توا  هریافت  گفتما  هینی مستقر از این نکته ت افل سالمی میهینی مستقر هر جوامع ا
همیین هنیر اعجیاز اهبیی آ  بیوه        قرآ شد  افراه هر عصر نزول به است که هلیل مجذوب

گویید، گیویی   قیامیت میی   ةکه از واقع زمانیپرهازی است  پر از صورت قرآ چنین است  هم
 بنیابراین، شوه  این واقعه می ةهنیای تصاویر زند روه و مخاطب وارهیک پره  نمایش باال می

بخشیی متفیاوت از سیایر اجیزای آ  نیسیت، بلکیه هر ایین کتیاب زیبییا          قیرآ  تصیاویر هر  
و ایین چییزی جیز     (135 )همیا :  تصویرپرهازی خوه قاعد  و اصلی برای بیا  حقایق است

 حقیقت هنری نیست 
 

ازگذشتهتاکنونقرآنتأویلدشوارة3.2

 تأویل در گذشته ةدشوار 1.3.2
« تأویل»را بر « تفسیر»با هرنظرگرفتن یک خط سیر تاریخی، عالما  مسلما  هموار  اص الح 

معنای فهم معنای عبارت معنای شرح معانی واژگا  است و تأویل بهاند  تفسیر بهرجحا  هاه 
 کاررفتیه هر آ  به به حذف و اضمار و تقدیم و تأخیر و کنایه و استعار  و مجازمرکب باتوجه

چه هر قرو  اما آ  ،شد میاسالم تأکیداتی بر لزوم تأویلکه هر صدر آ باوجوه(  167 )هما :
بعد تمد  اسالمی تبدیل به سنت پایداری شد چیزی جز تفسیر نبوه؛ علیی )ع( هر میاجرای   

توجیه هاره  او هرمقابیل شیعار ح کتمییت خیوارج تصیری  کیره         قابیل جنگ با خوارج قولی 
آ  را )گویند اند که بدا  سخن می گوید و این مرها جلد سخن نمی ( میا  هوقرآ مصحو )

اما فقها بعدها هر ایین موضیوع   ، ندارهاین گزار  تأکیدی جز لزوم تأویل(  آورندبه سخن می
هیای  هر رهّ خیوانش « رأی میذموم »هر تأیید خوانش خوه و « رأی مقبول»اص الحاتی چو  

هر « خصوه سیبب و عمیوم لفی    »توا  به قواعدی چو  چنین میکرهند  همهیگرا  طرح 
قیاسی است، نه تأویلی و هرمنیوتیکی!  ی   ای زبانیمواجهه با نص اشار  کره که آشکارا قاعد 
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ای را هرمیوره  عمرا ، نظرییه  آل ةهفتم سور ةاز آی« متشابه»و  «محکم»با طرح مفاهیم  ،معتزله
موجب آ  آیات محکم )روشن( مرجع فهم آیات متشیابه )پیچیید (    بهتأویل ساما  هاهند که 

معرفت و زبا  س وح مختلفیی را بیرای وضیوح و     ةخوه هربار ةها براساس نظریهستند  آ 
وجوه بیا جیا بیوه کیه    امیا اخیتالف هر ایین   (، 181)هما :  چنین پیچیدگی تعریو کرهندهم

انید و میالک   ییک پیچیید   واض  و کدامیک شد کدام ثابت نمی قرآ هر « پیچید »و «  واض»
ساهگی ممکن بیوه معرفیت عقلیی را مبنیا و     برای معتزله به ،ها چیست  بنابراینتشخیص آ 

آ  بیا مفیاهیم    ةمعنای ل وی بالواسی  را چه آ  هر ،تشخیص قرار ههند  بر این اساسمالک 
رسید،  نظر میگار بهای که با مفاهیم عقلی ناساز آیه ازگار است واض  و محکم، و هرعقلی س

)هما (  ایین   ل وی آ  را پذیرفت ةتوا  معنای بالواس  نمیای است کهه و پیچید متشابآیة 
عبارتی از روی آ  را مدنظر قرار هاه  به المیزا  تفسیرای است که عالمه طباطبایی نیز هر نکته

هیایی بیا   تفیاوت ه معنای آیات پیچید  و مبهم پیی بیره؛ ایین رویکیر    توا  به می آیات صری 
ها هاره شوه، اما وجه مشترکی با آ آیه نیز نامید  می به آیه و نوعی تأویلهاره رویکره اعتزالی
 یند تأویل است امعرفت عقلی هر فره  به کرکه همانا اعتماه

 تأویل در دورا  ج ی  دشوارة 2.3.2

محمد عبد  اولین کسی است که به طلّیاب االزهیر علیم بالغیت را از هو کتیاب عبیدالقاهر       
عبید  بازسیازی    توحیید  ةآموزه و نیز رسیال می االعجاز دالئلو  البالغه اسرارجرجانی یعنی 

 هانییش کییالم اعتزالییی هر اصییل عییدل و بییازگویی کییالم اشییعری هر اصییل توحییید اسییت 
قرارهاه   مخاطبگشوه  معنای متن برای  ةای که هغدغبه انداز  ،(  هرواقع عبد 188)هما :

بیداری و مقاومت هاشت، بیه ت بییق مییا      ةپاخواسته و تشویق آ  به اهامبه تاز عقل اسالمی 
شاید بتیوا  گفیت رأی    بنابراین،(  191)هما :  اندیشیدنمی قرآ حقایق علمی با معنای متن 

 گرایا  است و رأی اشاعر  و نقل تزله(ای از اهل تأویل )مععبد  مل مه
مقصیوه او تنیویر عقیل      ههدقرار می قرآ وی غایت و هدف تفسیر را کسب هدایت از 

بایید از   زمینیه )همیا (  هر ایین    اسالمی و نجات آ  از تاریکی هورا  رکوه و انح اط است
هیدایت نائیل   توا  بیه هیدف   چراکه بدو  آ  نمی ،هنری کمک گرفتو ، اهبی، روش زبانی

 روش هرنظر عبد  به شرح زیر است:های این شد  گام

 ؛رحسب معنای رایج هر عصر نزول )کاربره ل وی(ب قرآ  فهم واژگا   ـ

، )معانی و بیا ( قبل از اسیالم  های سخنهای سخن )توجه به هانش سبکفهم سبک  ـ
 ؛نزهیک به رأی ایزوتسو(
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 ؛آگاهی از احوال بشر  ـ

 ؛مرهما  عصر نزولآگاهی از احوال   ـ

 ( 194پیامبر و صحابه )هما :  ةآگاهی از سیر  ـ

کننید: زبیا  هر سییاق کیاربره     ساز پیوندی وثییق ایجیاه میی   ها میا  هو مبنای هماین گام
قیوانین طبیعیی و اجتمیاعی محیرک آ  هر      ازحییث تاریخی آ  )هر عصر نیزول( و جهیا    

فهیم عبید ، میتن عبیارت اسیت از       تیوا  هریافیت هر  می ،اش  بر این اساسحرکت تاریخی
حیال توانیایی تولیید    هر سیاق اجتماعی و تاریخی خویش که هرعین ساخت زبانی هال هقیقا 

امیا هاللیت معنیای تولیدشید  هر خیارج از       ،ارچوب این سییاق را هاره همعنا هر خارج از چ
هیگیر و  رتعبیا   بههشوسیاق اجتماعی تاریخی نباید بر این ساخت زبانی هال )متن( تحمیل 

مفهیوم، نبایید مفهیوم از من یوق     ثبیات من یوق و پوییایی     بیاوجوه نزهیک به زبیا  سینت،   
آیید تیا از   جا ابزار تأویل اعتزالی یعنی هو علم معانی و بیا  به مده عبد  میباشد  هر اینجدا

  کیه عبید  زبیا   شایا  توجه ایین  ةاما نکت ،هرو  من وق ثابت و الیت یر معنای متن را بگشاید
نفسه معناهار اسیت بیه هو    فیجواری که کند و هر یک همگزین زبا  قدیم میمعاصر را جای

هر « جدیید »ههید   را میی « هاعلم روش»نام جدید  ،علم معانی و علم بیا ، علم سنتی بالغت
ای ت بیقیی  شیوه، بلکیه هر راب یه   گیزین آ  میی  بره، نیه جیای  را از بین می« قدیم»جا نه این
 اسیت  قیرآ  تأوییل   ةگشیایی عبید  هر عرصی   همیا  را   شیوه  ایین هقیقیا    میی  نشین آ هم

ییک تیاریخ نیسیتند،    هییچ  قرآ های هاستا که هاره بیا  می ،رو (  ازهمین195 -194)هما :
حواهه و رخیداههایی کیه   «  گیری و پندآموزی از سیاق استها فقط عبرتمقصوه آ »بلکه 

نیستند، مهم خیوهِ سیبک حکاییت اسیت کیه از آ  پنید و       شوند مهم هر هاستا  حکایت می
روایی قصیص اسیت، نیه هر    ی   هر ساخت زبانی« اعجاز» ،شوه  بنابرایننصیحت استنباط می

)همیا (    هاههیای تیاریخی   شد  هر قصص با تاریخ و رویمشابهت یا م ابقت وقایع روایت
چیه  بیه آ  باتوجه بنابراین،د  انپرهازیاز جنس تمثیل و صورت قرآ حکایات  ،هیگرعبارتبه

 ةرا با اتخیاذ مییراه معتزلیی هر زمیر     قرآ نظر گذراندیم، عبد  حکایات  هر بخش پیشین از
 ها را تأویل کره و بیا  باید آ  ههد که با استفاه  از علم معانیمتشابهات قرار می

 

گراسويهرمنوتیکيانسان؛ازمتنبهگفتار:بهقرآنرویکردينوبه4.2
تیرین و  تیوا  اصیلی  محور را میی محیور هر تأوییل بیه رویکیره گفتیار     گذار از رویکره متن

 یت یییر آرا  ةمثابی ایین نظرییه بیه    ،هیگیر عبیارت ترین نظریه هر این کتاب تلقی کیره  بیه   مهم
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 مللو آشیکارا  متن معنایهر کتاب شایا  توجه است   متن معناینصرحامد ابوزید هر کتاب 
 نویسد:وی میههد  ژوهش خوه را متن قرار میمبنای تأویل و پ

متن قرآنی ابیزار ارتبیاط اسیت، کیارکره ارتبیاطی و خبررسیانی هاره و جیز بیا تحلییل          
تیوا  طبیعیت   هر آ  شکل گرفته است نمیی  قرآ محتویات زبانیت آ  هرپرتو واقعیتی که 

و حیدیث   قیرآ  اند، ملید آ  اسیت کیه   پیام آ  را هریافت  این سخن که تمام متو  پیام
هیای  کیارگیری روش ها مورهپیذیرش اسیت، بیه   بوه  آ  اند که تا وقتی پیاممتونی وینب

کیارگیری روش  ها ممکن است  معنای ایین سیخن آ  اسیت کیه بیه     تحلیل متو  هر آ 
نیست  ای ناسازگار با طبیعت آ  متو و اهبی هرموره متو  هینی شیی   تحلیل متو  زبانی

گار بیا آ  اسیت   طبیعت موضوعت بحث یعنیی میتن زبیانی و سیاز     این روش برخاسته از
  (72: 1389 )ابوزید

مفروض گرفته شد  است  این هرحالی اسیت کیه هر ایین     قرآ بوهگی فوق متن ةهر فقر
بخش از کتاب گفتاربوهگی مدنظر ابوزید بیوه  اسیت  فیرض مقیدم هر گفتارمحورهانسیتن      

 وحی است و  قرآ تری هر گرفتن بُعد انسانی بیشهرنظر قرآ 

عنوا  عملی ارتباطی میا  خدا و انسیا ، بایید بیه    یند وحی بهاافزو  بر بعد انسانی هر فر
ینیید تییدوین مصییحو  اهر فر بعیید انسییانی هیگییری توجییه کنیییم کییه از هو جهییت   

هیای آییات و   هیا و گیرو   یند بازچینش و بازتنظیم سور ااست: یکی فر  شد آفرین نقش
گیذاری و  هیای نق یه  الخط صامت به متنی که با افزوه  نشانهبدیل رسمیند تاهیگری فر

 هرمیییا ایجییاه اییین بییاور ینیید تییدوین مییذکور بییه ااِعییراب خوانییدنی شیید  اسییت  فر
ر کتیاب )مصیحو( تیدوین شید ، ییک      چیه ه آ  ةمثابی بیه  قیرآ  انجامید کیه  مسلمانا 

هیایی بیا   “گفتیار ” ةابمثارتباطی آ  بهی   ایاست و سرشت اصلی یا سرشت مخاطبهمتن
بیه مییزا  زییاهی ناهیید      ،یگیر هسو، و مخاطبیا  متفیاوت ازسیوی   سیاق مختلو ازیک

  (238هما : ) است  شد گرفته

 قرآ مزایای گفتاربودگی  1.4.2

درمقابلسکوتمتنقرآنبودنزنده1.1.4.2

ق عیات  »شیبیه   ایای زند  و تاانداز چو  پدید هم قرآ با هرنظرگرفتن رویکره گفتاری، 
رو، تشبیه کره  ازایین « نُت موسیقی»توا  مصحو صامت را به که میاست، هرحالی« موسیقی

زند  توجه کنید و مفسیرا  بایید     ةتأویل باید به این پدید ةیابد که نظریگر هرمییک پژوهش
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اسیت   قیرآ  که به میزا  زیاهی مخیلّ کیارکره و حقیقیت    « یک متن صرفا »به  قرآ از تقلیل 
 ( 245)هما :  خوههاری کنند

امتناعازظهورتفاسیرایدئولوژیک2.1.4.2

نظر بگییریم، را  بیرای تفاسییر اییدئولوژیک      را متن صامت و مسکوت هر قرآ که  زمانی
کالسیک نیز وجیوه هاشیت     ةهر هور قرآ شوه  بازی سیاسی و ایدئولوژیک با معنای باز می

کند و ایین بیازی   ها را آسا  میمتن است بازی با مفاهیم و هاللت صرفا  قرآ که پذیرش این
 )هما (  اهامه یابد نهایتتواند تا بیمی

تناقضۀلئرهایيازمس3.1.4.2

هر فقیه بیا   « ناسیخ و منسیو   »هر کالم اعتزالی و « محکم و متشابه»هانیم مفاهیم می
  پاسخی جهت حل معمای تااه و تناقض بوه  اسیت  ةبرای ارائ قرآ بوهگی فرض متن

شناسی آنا  بیوه  اسیت    این معال ناشی از نارسایی روش حالی است که اساسا این هر
خصوه برای فقها( بییش  هاختالف و تعده احکام )ب ةپدید که نبوهند بپذیرند آنا  قاهر

گشیاید تیا   ا جامعه میگر تناقض باشد، افقی گستره  هربرابر یک مجموعه یکه بیا از آ 
 تییرین حکییم را انتخییاب کنییدشییوند ، مناسییببییه تناسییب شییرایط و اوضییاع هگرگییو 

 ( 249)هما :

انطباقباوضعیتزمانه4.1.4.2

هانسیت  را باید اصل و کدام را باید فیرع  قرآ ها و اصول یک از پیاماین پرسش که کدام
اهل تفسیر و تأویل است کیه عمیری بیه هرازای خیوه اسیالم هاره        هرمیا پرسشی اساسی 

 ،کره  هرواقیع  سو  کمکی به حل این موضوع نخواهدمن به ناسخ/ لتوس ،اشار  شدکه چنا 
هیای  حیل هیا بیرای نفیی را    نید، زییرا آ   ا گرایا ، پیروز نهایی سنتقرآ بوهگی با فرض متن
بیا فیرض    ،هیگیر عبارت(  به280 )هما : گیرندر میکارا به« نسخ» ةسرعت مقولنواندیشا  به

توا  یک پیام را بیدو  توجیه بیه سییاق و شیرایط زمیا ت نیزول بیر         بوهگی است که میمتن
های هیگر رجحیا  هاه  بیه همیین ترتییب ایین موضیوع را  را بیرای تفاسییر خیاه و          پیام

تیوا  معناهیای   میی کیه روش گفتاری است  ةامروز هر سایکند  باز می قرآ آمیز از خشونت
زیسیتی  صدا هرآوره؛ معناهایی که بر هیم  صدا بوهند بهکه تاکنو  بی را هیگر را هید؛ معناهایی

با اهیا  و افکار هیگر تأکید هارند نیه برخیوره و جیدایی! و ایین چییزی اسیت کیه جوامیع         
 پیش به آ  نیاز هارند ازما بیشاسالمی 
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 نقد و ارزیابی اثر. 3

نقدشکلي1.3
نیواز اسیت  عنیوا     نی زیبیا و چشیم   نشرانتشاریافتة چو  بسیاری از کتب طرح جلد کتاب هم

اول،  ةمربیوط بیه مقالی   « نوسازی»متناسب با محتوای فصول انتخاب شد  است   کتاب نیز کامال 
امیا   ،سیوم و چهیارم میرتبط اسیت     ةنییز بیه مقالی   « تأوییل »و  ،هوم ةمربیوط بیه مقالی   « تحریم»

تِیم اصیلی    ةخیوره؛ توضیی  پشیت جلید جیامع و هربرهارنید      چشیم میی  بیه هایی نییز  کاستی
فقیط  نوسازی پرهاخته شد  اسیت کیه    ةلئبه مسفقط پاراگرافی  سهنیست  هر این توضی  کتاب

مللیو،   ةاول کتاب است  این کاسیتی از آ  جهیت حیائز اهمییت اسیت کیه بنیابر گفتی         ةمقال
گیذار از میتن بیه گفتیار هر تأوییل      »عنیوا   با چهارم  ةترین و جدیدترین مبحث کتاب مقال مهم
بنیدی  شد  کتاب هارای صیفحه بایست هر پشت جلد به آ  اشار  میمی است که ضرورتا  «قرآ 

 سلیس و روا  است  یبرگرهانو  ،، رعایت قواعد نگارشیقلممناسب، سایز و نوع مناسب 

توضییحات مللیو و    کیه به ایننوشت است  باتوجهصورت پیههی منابع بهارجاع ةشیو
چنین معاهالت انگلیسی و عربی نییز هر پانوشیت صیفحات هرج شید  اسیت،      مترجم و هم

شوه کیه ایین موضیوع    گو  مواجه می های م ول و غیرهمنوشتبا پا مخاطب بعاا  بنابراین،
 موضوع مورهبحث منحرف خواهد کره توجه را از متن اصلی و 

ها اشیار  کیره    نوشتبه توضیحات خوه هر پاگفتار مترجم مترجم محترم هر بخش پیش
ای از توضییحات را  امیا ذکیر پیار     ،و بر این نکته تأکید هاره که مقام ترجمه مقام نقد نیسیت 

ناپذیر هانسته است  اگرچه برخی توضیحات پانوشتی مترجم محتیرم بیرای مخاطیب    اجتناب
متیرجم   شوه؛ چراکه اوال میله یک ضعو هانسته ئبا افزایش فراوانی آ ، این مس ،گشاسترا 
وبیوی نقید و ره    رنگ با توضیحاتی که بعاا  ،قدر است اعت باید به متن متعهد بماند و هومبه

پیای مللیو هر میتن    که حایورش پابیه   شوه میگیرند، مترجم هر قامت یک منتقد  اهر می
نیه  شوه  م لوب آ  بوه که موضوع نقد را متیرجم محتیرم بیه پژوهشیی جداگا    احساس می

ای از نقدهای مترجم بر مللو هر بخیش نقیدهای محتیوایی اشیار      هاه  به پار اختصاه می
 خواهیم کره 

کتاب حاضر برگرهانی از عربی به فارسی است  هر متن مللو محتیرم بیه آثیار و کتیب     
ها بیا همیا  عنیوا     یند ترجمه نام کتاباپرشماری از اندیشمندا  عرب اشار  کره  که هر فر

آوره  نیام فارسیی کتیب هر     م لوب و صیحی    ةرسد شیونظر میه  شد  است  بهعربی آور
 باشد  نوشتها هر پاصلی )عربی( آ متن و ذکر نام ا
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نقدمحتوایي2.3
ای نبیوه  و  نخست کتاب حاوی نکات بیدیع و مبتکرانیه   ةتوا  گفت سه مقالطور کلی میبه

تفصییل  تیوا  گفیت بیه   انید؛ حتیی میی   بخش اعظم آ  هر آثار پیشین مورهتوجه قرار گرفتیه 
از  قیرآ  تأوییل   ةهشیوار » ،سیوم  ةمثیال هر مقالی   رایها پرهاخته شد  است  بی تری به آ بیش

کیه ایین   هرحیالی  ،هیای فراوانیی میی شیوه     اشار به روش معتزله هر تأویل  ،«گذشته تاکنو 
تیری  تیدقیق بییش  طور مبسوط و با به قرآ  تفسیر هر عقالنی رویکرههر کتاب  موضوع قبال 

این کتاب هر ایین موضیوع بهتیر اسیت بیه کتیاب میذکور         ةخوانند بنابراین،بحث شد  بوه  
 ( 1387)ابوزید  رجوع کند

آوره  توجییه معرفتیی بیرای آ     اول ذیل بحث از ضرورت نوسازی بیه فیراهم   ةهر مقال
ا  گذشییته و آینیید  سییخن شییوه  ابوزییید هر اییین بحییث از ارتبییاط خییالق مییی توجییه مییی

آمید  از اسیارت تقلیید و    معنیای بییرو   ارتباط خالق بیه  ،اشار  شد کهآوره  چنا  میمیا  به
کیه عیاملی بیرای     اسیت،  های التقیاطی ها و رویهکاری برای خروج از اندیشهمعاصرت و را 

هیای  رسید ابوزیید متیأثر از اندیشیه    نظر میبازتولید ساختارهای پدرساالرند  هر این بحث به
عنوا  پدرسیاالری جدیید    باشرابی  ةایداست   ،تبار فلس ینی، اندیشمند سکوالر هشام شرابی

بیه نوسیازیت سیاختار پدرسیاالر سینتی       اعراب با مدرنیته صرفا  ةمواجهنا ر بر این است که 
نظر مدرنیتیه و  که این ساختار ت ییر ماهوی کند  پدرساالری جدید هم از نق هانجامید  نه این

عیالو ، پدرسیاالری جدیید ییک     پرستی، نه میدر  اسیت و نیه سینتی  بیه     هم ازلحاظ سنت
های هرونی تتیرتک و شیکاف    تااهها و تناقض ةواس است که به ثباتغایت بی بهبندی شکل

له بیدو  تمهیید   ئحائز اهمیت آ  است که این مس ةاما نکت ،(27: 1385)شرابی  برهاشته است
منید و  ابوزیید سیازوکار روش   ،هیگیر عبیارت   بیه برهشناسانه و نظری را  به جایی نمیروش

رسد برای طرح هر پرسش نخسیت   می نظر کند  بهق ترسیم نمیخال روشنی برای این ارتباط
تیوا  بیا   نمیی  ،تیر عبیارت روشین  گیر بازشناسییم  بیه   پرسیش  هرمقیام باید موقعیت خوه را 

 ،هرواقیع  هسیت زه  بینی آیند  نکره  کنونیت خوه به شناخت موقعیت گذشته و پیشروشن
بایسیت بیه ایین پرسیش پاسیخ هاه کیه هر کجیا        سینت و تجیده، میی    ةلئپیش از طرح مسی 

خیواهیم  نگریم ییا بیالعکس! بیا چیه روشیی میی      ایم؟ آیا از موضع سنت به تجده میایستاه 
هیا بیدو    توا  به این پرسیش می؟ چگونهیمکنپذیر گوی میا  سنت و تجده را امکا وگفت

هیایی کیه هر   انید ییا روش  گرایی میتهم شناسانه که به تقلیلهای شرقهاما  روشغلتید  هر 
شیوند، پاسیخ هاه؟   گرایانیه میتهم میی   هیای ذات  نظری وب سنت قرار هارند و به تنگارچهچ
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های عقالنییت  کالمی و فرضیه ةمتعصبانهای است باید از نزاعمحمد ارکو  معتقد بار  هراین
اش بازشیناخت؛ ایین امیر    رفت و اسالم را با نظام ارزشیی و هانیایی   گرایانه فراتر مدر  اثبات
(  Arkoun 1994: 12) منید بیرای سیاخت ییک نظیام معرفتیی      شوه جز تفکر روشمحقق نمی

ای است که هر این کتاب مللو بیا آ   لهئشناختی مستوا  گفت بالتکلیفیت روشمی بنابراین،
 مواجه است 

طیور اعیم   اسالمی بهی   متأخر جها  عربی ةها هر اندیشانگاریهوم توجه به هوگانه ةلئمس
ذرانییدیم، ابوزییید هر اییین نظییر گ کییه ازطییور اخییص اسییت  چنییا  ابوزییید بییه ةو اندیشیی

 نویسد: میراب ه

معنای تالش برای تلفییق بخشیی از سینت و بخشیی از مدرنیتیه      ق بهالیند ارتباط خافر
  این تلفیق روشی اسیت کیه بیه هرجیات     بدو  تحلیل تاریخی و انتقاهی این هو نیست

غیربت میاهیت علمییت     ةهوگانی حاکم بوه و بیه تثبییت    “نوزایی فکری”مختلو بر طرح 
امیا   ،مانید  ازنظیر میاهی و علمیی    معنویت هرمقابل شرقت عقب ازحیثاما فقیر  ،پیشرفته

 ( 44)هما :  معنویت انجامید ازحیثغنی 

ازهید مللو مورهغفلت واقیع شید     ،هرعین اهمیت هاشتن برای ما ،چه هر این مقالآ 
تحلییل   ةاین پرسش است که تلفیق بخشی از سینت و بخشیی از مدرنیتیه کیه هربرهارنید     

آ  چیست؟ یا هر جای هیگری  سازوکارپذیر است؟ تاریخی و انتقاهی باشد چگونه امکا 
کنید؛  کر مسلما  اشیار  میی  فاز قول امین الخولی به مشکل هوگانگی هر شخصیت روشن

ایمیا  هاره و   قیرآ  ینیی بیه صیحت    سو ازنظر عاطفی و احساسیات ه شخصیتی که ازیک
هار  بشری اعتماه هاره  اندیشیمندا  نیام   ةبه هستاورههای علمی فکر و اندیش ،هیگرسویاز

نیوعی هر تحلییل شخصییت و هوییت فیره مسیلما        توا  نام بره که بیه هیگری را نیز می
 «پیار   روا هوگیانگی  »هشیام شیرابی بیه مفهیوم      ،مثیال  رایانید  بی  انیدیش ثنویتنوعی به
(schizophrenic dualityاشار  می )نویسد:یز میکند  نجیب محفوظ ن 

ای مبیتال شید  اسیت:    شید   نیمیه هوپیار  و   پیار  های به شخصیت جدید ]عربی  ةجامع
هیگیر   ةروه؛ نیمی و به زییارت میی   ،گیرهکند، روز  میاز او اعتقاه هاره، عباهت مینیمی

باطیل و   ،حتی سیینماها و تئاترهیا  ها، ها و هر خیابا ها و هاهگا هایش را هر بانک ارزش
 ( Donohue and Esposito 1982: 241) سازهاعتبار می بی

ال بپیرهازه کیه   لشوه تا بیه ایین سی   تر پژوهشی هید  میهای مختلو، کمپژوهش هرمیا 
اندیشییت معرفتیی   کم هر هورا  معاصیر ثنوییت  سیاسی مسلمانا  هست ةشچرا هر تاریخ اندی
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هنبیال را   شیناختی بیه  لحاظ معرفیت چرا مسلمانا  به ،شوه؟ به همین ترتیبوفور هید  میبه
انیید؟ از جنییبش اصییالحی سیییدجمال تییا مواضییع تییأویلی ابوزییید  ای بییوه سییوم و میانییه

های متنوع، برهیا   رسد ازمیا  پژوهشنظر میکره  بهگیری له را ر ئتوا  این مسمیتسام  به
شیناختی مناسیبی   اما مدل معرفت ،اندیشی ملتزم استکه خوه به این ثنویتآ باوجوهغلیو  

تبیار و اسیتاه هانشیگا  سیوربُن پیاریس، از       سیوری ههد  برها  غلیو ، اندیشیمند  را ارائه می
شوه که ذهین   میاین مفهوم زمانی حاههبره  نام می )الوعی المنقسم(« آگاهی هوپار »مفهوم 

هارند )نظام ارزشیی سینت   هنبال مد متفاوت بهآهو معنا و پیکه کند از هو نظام ارزشی ت ذیه 
سیازه؛ چراکیه   و نظام ارزشی تجده(  هرواقع نظام ارزشی هوپار  هویت را برفکی و مبهم می

له ئانیدازه و ایین مسی   تعویق می به« م؟ا ایستاه هر کجامن »خلق معنا را برای پاسخ به پرسش 
گونه طرح موضوع کنییم کیه تایاه    انجامد  هرواقع بهتر است اینالجرم به بحرا  هویت می

مید  آمیدار، پیی  ولیی هیین   ،افتیاه  اسالمی عقب ةخالی از معنویت و جامع فناورانةمیا  غربت 
ا امروز نییز اهامیه هاره    هر جوامع اسالمی بوه که ت« شکاف میا  فیزیک و متافیزیک»مستقیم 

سو نظیام ارزشیی و هانیایی )هوپیار ( از     گیره که ازیکهرواقع این شکاف زمانی صورت می
های متیافیزیکی  به گذشته و ارزش ،هیگراهراک و فهم وضعیت موجوه عاجز ماند  و ازسوی

فیراوا   جهید  (hubristic identityبالد و بیرای حفی  و تقوییت هوییت غرورآمییز )     خوه می
و با خویشتن آشتی کیره   پنداره میای است که پار  و رنجور اندیشه پار این ذهنیت  کند می

گیو   های گوناگو  و ناهمو از گذر هیدگا است شد  های خوه را پذیراها و شکستشکاف
هیا  که این هییدگا  کوشد خوه را کشو کند، هرحالیمی)یا تلفیق بخشی از سنت و مدرنیته( 

خوانند  ایین اندیشیه بیه خویشیتن     از خوه فرانمیتر( )بیشگسستن و گریز  ا جز به ازهماو ر
یعنی تناقض خوه را هریابید   ؛که واقعیت خوه را هرک کند هنگامیمگر  ،یابدخوه هست نمی

را  «تنیاقض تراژییک  »همیه نبایید ایین    و هو شا  آ  را محکم بچسبد و با آ  را  بروه  بااین
کیه ایین تنیاقض منبیع آفیرینش و نوسیازی و        باید هریابید  کهبل ،مصیبتی تحمل کند ةمنزلبه

 ( 67: 1992)غلیو   جنبش و هگرگونی است

 و «غربت تمدنی/ غربت سیاسیی » ةهوگانتوانیم هریابیم که فوق، حال می ةبه هو نکتباتوجه
 تی برخیورهار شیناخ   از وضوح معرفیت چندا« نامقدس( مسلمانا  )امر مقدس(/ اسالم )امر»

خیوه را   ةنیست  هرنتیجه مللو میا  تفکیک و عدم تفکیک هر نوسا  است  ازسیویی جملی  
بیه تیدبر و تفکیر آغیاز      قرآ و هعوت  ،(، تاریخ مسلمانا قرآ از تفکیک میا  متن ملسس )

 ،اجتماعی، فرهنگیی  ة( متن را با زمینcontextualگرا )با مامونی زمینه ،هیگرکند و ازسویمی
منید و  های غییرروش اگرچه مللو از تفکیک که واض  است بنابراین،هاند  و زبانی جدا نمی
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سیدجمال و عبد  هر شیعار بازگشیت بیه     یچو  آراایدئولوژیک میا  اسالم و مسلمانا  هم
تفکییک    میا  تفکیک یا عدمشناختی کند، خوه نیز هر هام بالتکلیفیت روشخویشتن انتقاه می

 ه شوگرفتار می

پیرهازه  هر بحیث از   اسالمی میی  ةتأویل هر تاریخ اندیش ةسوم، ابوزید به مشکل ةهر مقال
شیوه   مبسیوطی میی   ةمعاصر به راهی که محمد عبد  هر تأویل گشوه اشیار  ا تأویل هر هور

ههیید کییه چگونییه عبیید  ازطریییق توسییل بییه علییم معییانی و بیییا     ابوزییید توضییی  مییی 
رانید  زبا  میی  بهآفرین را الجنج ةپرهازه و این گزارمی  قرآهای حکایات پرهازیصورت به
هیا بیا واقعییات    ت یابق آ   از حکایات لزوما  قرآ هاند( که هدف استنتاج می قابلکم  هست)یا

کیه   زمانی ،هیگرهاست  ازسویآموزی و پندگرفتن از آ تاریخی نیست، بلکه هدف آ  هرس
هیای اییدئولوژیک   بینیم، با تجویز نسیخه اجتماعی میعبد  را هر قامت یک مصل  سیاسی و 

 ةگفتی چو  بازگشت به خویشتن مواجهیم که چندا  با روش علمی تجیده غربیی ییا بیه    هم
محمد ارکو  با عقل فیلولوژیک آشنایی نداشت  گفتنی است ارکو  معتقد نیسیت کیه عبید     

او  ةعقیید هر آ  گذاشیتند  بیه       قدم و ،امین الخولی ،گذار راهی شد که بعدتر طه حسینپایه
     و،خلیدو ، عقیل عبید ، عقیل طیه حسیین       بین اروییم  عقیل  ههای متفاوتی روبما با عقل

مییا    ةفاصیل آ   (  با این توضی  ما با موضوعی پراهمیت سروکار هاریم و29: 1389)ارکو 
 چنیین بوه  تفکر هر عالم اسالمی است  ابوزید خیوه هر کتیاب   نظر و عمل یا چندوجهی

اما ایین   ،پرهازه میرشد عربی و عقل فلسفیت ابن ابنعقل عرفانیت  ةبه مواجه عربی ابن گفت
یکیی از   منزلیة رشید کیه بیه    ابین ههد  حتی خوه ارچوب کار خوه قرار نمیهپرسش را چ

 جمهیور شیوه، هر شیرح   شناخته می افالطو  و ارس و ةترین فالسفه و شارح فلسفبزرگ
 اقتیدار برتیر هر هولیت اییدئال اسیت      منزلیة افالطو  هرحال اثبات و توجییه شیریعت بیه   

پاسخ به مواضع مخالفیا  فلسیفه    المقال فصل ةرشد هر رسال ابن(  باور 168: 1387 )روزنتال
 اسیت اری بیرای معرفیت الهیی و فهیم شیریعت     ابیز  هبه این معناسیت کیه من یق و فلسیف    

و  ،اگرچه وی هر قامت ییک فیلسیوف اسیت    ،(  هرواقع123 -117: 1393شبستری )مجتهد
 ةاندیشی  ةباشد که ت ذیی امراین  ةکنندگرهه  این موضوع شاید اثباتبه شریعت بازمی ،نه فقیه

معاصیر و پیس از مواجهیه بیا تجیده       ا محصیول هور  فقیط اسالمی از چندین نظام معرفتی 
 و سنتی هیرپاست ه هارری هراز بلکه عم ،نیست

میوجزی شید  هر    ةاشیار هر بخش نقدهای شکلی به حاور قلم مترجم محتیرم هر اثیر   
کنیم  به فراخیور بحثیی کیه ابوزیید از     جا به یکی از مواره نقد مترجم بر مللو اشار  میاین

کنید، متیرجم اثیر    عدم لزوم ان باق حکایات قرآنی با واقعیات تاریخی طرح می هربابعبد  
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 منظور عبد  عیدم  ،اعتقاه مترجمبه کند این گزار  را ره می 198و  197 اتصفح نوشتهر پا
رعایت ترتیب زمانی حواهه یک قصه به هنگام حکایت آ  است، نه عدم ان باق با واقعییت   

چیزی است که ابوزید آ  را به عبید  نسیبت    «عدم ان باق»اعتقاه مترجم موضوعت تاریخی! به
اسیت کیه   جیا ایین  حائز اهمیت هر این ةنکتاشتبا  است   کند که اساسا و تحمیل می ههد می

است کیه مقصیوه   کند که عبد  هرصده اثبات این امرهرستی اشار  میسو مترجم اثر بهازیک
 صیرفا   قیرآ  ها نیسیت، بلکیه مقصیوه    روایت تاریخ و حواهه برحسب زما  وقوع آ  قرآ 

سیت، امیا   اابوزیید   ةمورهاشیار  چنیین  هیم  عایین موضیو  آموزی و بیا  موعظه اسیت؛  عبرت
و  رههاعدم ان باق برای مترجم نییاز بیه اسیتدالل     هربابکه قول ابوزید چنا هیگر همازسوی

 ،هیگیر عبارتهاره  بهو نیاز به استداللنیست اثبات  قابلاثبات نیست، قول مترجم اثر نیز  قابل
واقعییات تیاریخی را بیه عبید  نسیبت      حکاییات قرآنیی بیا    « عدم ان باق» ةلئاگر ابوزید مس

فی اچراکیه بییا  عبید  تصیری  شیف      ؛ههید را به عبد  نسبت می« ان باق»ههد، مترجم نیز می
رسد نقد مترجم محترم بیه مللیو   نظر میهای متفاوت باز است  بهنداره و را  برای خوانش

رهّ نظیر  هر  238 ةصیفح  نوشیت چنیین هر پا یک هاوری ارزشی و اخالقی اسیت  هیم   صرفا 
)ه( های آیات پس از رحلت پییامبر یند بازچینش و بازتنظیم گرو اکه فرابوزید هرموره این

 نویسد:ها بعد اهامه یافت میتا مدت

 ]کیه ماننید ابوزیید     (J. Wansbroughپژوهیا  غربیی نظییر ونزبیرو )    اگرچه برخی قرآ  
را تا قیر  سیوم هجیری امتیداه ههنید، برخیی هیگیر از         قرآ تدوین  ةاند مرحلکوشید 

هیای  ( بیا اسیتفاه  از روش  H. Motzki)خاورشناسا  نظییر پروفسیور هارالید موتسیکی     
پژوهشی جدید و اسناه تاریخی کهن هر م العات تیاریخی، نظرییات میذکور را میرهوه     

 انیید را تأیییید کییره قییرآ و تییدوین  جمییع ةهانسییته و نظییر هانشییمندا  مسییلما  هربییار
 ( 238: 1387)ابوزید

هخول امیر انسیانی هر وحیی م یرح      ةلئهرواقع ابوزید این موضوع را هر پشتیبانی از مس
هلیل و سند متقن تالش هاره نظیر موتسیکی را هرمقابیل    کند که مترجم اثر بدو  اشار  بهمی

مللیو   ةگیزار ، متیرجم بیه مخالفیت بیا     243 ةصفح نوشتچنین هر پاد  همکنونزبرو طرح 
ششیم   ةنامی خییزه و بیه   )ع( برمیی  عدم اجماع اهیل حیل و عقید هر انتخیاب علیی      هرباب

هنبال صحت یا اشتبا  مللو یا مترجم باشییم، بایید   که بهکند  فارغ از آ استناه می البالغهنهج
 های تاریخی سینّی تر مخاطب را به یاه جدالگفت لزومی به این تذکار هر متن نیست و بیش

تیر از ایین   کیه موضیوع بحیث کتیاب پراهمییت     آ اندازه؛ حال)مترجم( می شیعه)مللو( و 
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هارانیه و ارزشیی   هاه  هاوری جانیب هیای هخالیت   جلیو  توا  هاست  این نکات را میجدال
 مترجم هر اثر هانست 

ابوزیید   ،اشیار  شید   کهچنا  ،ترین فصل کتاب استترین و بدیعچهارم که مهم ةهر مقال
ایین موضیوع چنیا     بیه گفتارانگیاری اشیار  و تأکیید هاره       قیرآ  انگیاری  به گیذار از میتن  

تری بیرای بسیط و تعمییق    هاره که شاید بتوا  گفت اگر مرحوم ابوزید فرصت بیشاهمیت
محیوری( و متیأخر   متقدم )میتن  ةهای او را به هو هورتوانستیم اندیشهیافت، مینظر خوه می

نیسیت   حال این مهم خالی از پرسش و نقدتقسیم کنیم  بااین قرآ )گفتارمحوری( هر تأویل 
ست بر محیور  که از نام آ  پیداچنا هم متن نایمعویژ  کتاب هانیم اکثر آثار مهم ابوزید بهمی
محیور  اسیالمی را تمید  میتن   ی   تمد  عربیی  است  وی با این فرض اساسا  قرآ بوهگی متن

من یق تأوییل    هار شید  و اساسیا   وهگی این فرض خدشهگفتارب ةلئکند؛ با طرح مسقلمداه می
خصیوه هر موضیوعات هینیی بیا     ههرمنوتیک و تأویل ب خوره؛ چراکه اساسا هم میهمتن ب

ترین هالیل ابوزید برای تأکیید بیر تأوییل    یکی از مهم ،هیگرگر  خوره  است  ازسوی« متن»
و اول کتیاب )  ةمستقر اسیت( هر مقالی   جای تفسیر )که روش مورهپسند گفتما  هینیمتن به

هیای  هر تأویل را  برای تفاسیر ایدئولوژیک و بیازی  چنین هیگر آثار او( این بوه که اساسا هم
 ةشوه، اما هر این مقاله خط ب النی بر این موضوع کشیید  اسیت  نکتی   سیاسی بامعنا بسته می

وهگی ابوزیید واره واهی  گفتیارب  ةلئکیه بیا طیرح مسی    حائز اهمیت آ  است کیه فیارغ از آ   
شوه، باید توجه هاشت که با فرض تأیید گفتاربوهگی نییز تایمینی بیرای    پاراهوکسیکالی می

تفاسیر گفتاری اییدئولوژیک وجیوه نیداره ییا الاقیل ابوزیید ایین موضیوع را روشین           ةارائ
زنید    را قرآ گفتار هرصده است  ةمثاببه قرآ سازه  هرواقع مللو با طرح موضوعت تلقی نمی

کیه  و پویا نشا  ههد نه صامت و مسکوت که مهیای تفاسیر اییدئولوژیک باشید، غافیل از آ    
 آمیز و ایدئولوژیک باشد ر خشونتتواند موجد تعابیر و تفاسینیز می قرآ گفتاربوهگی 

 

 گيری نتيجه. 4

نصیرحامد   ةنوشیت  ییل و تأو ،تحیریم  نوسیازی، رو با هدف نقد و بررسیی کتیاب   پیش ةمقال
 ةبیا ترجمی   ،مصری و استاه فقید هانشگا  لیید  هلنید   ةپژو  برجستفکر و قرآ ابوزید، روشن
که بعد از هرگذشیت مللیو پیرآواز      ،نی انتشار یافت  این کتاب نشر ازسویمحسن آرمین 

چیه هر  ورزی اوسیت  بیا هرنظرگیرفتن آ    آخرین تأمالت و اندیشه ةانتشار یافت، هربرهارند
ای کیه هر  توا  گفت م لوب اسیت خواننید   ای شکلی و محتوایی اشار  شد، میبخش نقده
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 میتن، ، میتن  معنایآثاری چو   ةآثار اوست، این کتاب را بعد از م الع ةمراحل آغازین م الع
له از هو جهت حائز اهمییت  ئههد  این مس     مورهم العه و تدقیق قرار و ،یقتو حق ،قدرت

بیا شیرح    نخست این کتیاب بیه موضیوعاتی اشیار  هاره کیه قیبال        ةسه مقال ،است: اوال 
را میدنظر   قیرآ  چهارم که موضوع گفتاربوهگی  ةمقال ،ا تری طرح شد  بوهند و هومبیش

خوانند  را هچار گسسیت اهراکیی خواهید     متن معنایویژ  هاره بدو  هرک آثار قبلی به
ابوزیید )از   ةنش و تحیول اندیشی  آثار قبلی است که سیر گیذار بیی   ة؛ چراکه با م العکره
شیوه   پیوست اهراکی برقرار می بنابراین،و است هرک  قابلمحوری به گفتارمحوری( متن

تری برخورهار است  کتاب حاضر هر مقایسه با آثار قبلی از بُعد پراگماتیستی بیش ماافا 
 ةلئ، پیدایش رژیم صهیونیستی، مسی 1967هرواقع مللو با طرح موضوعاتی چو  جنگ 

مسلمانا  خاورمیانه تا موضوع تأویل و چگونگی مواجهه بیا نیص    ةروزمر هنر هر زیست
هنبیال  هرحقیقیت ابوزیید بیه    گویید  جوامع اسالمی میی  ةهای خوه هرموره آینداز هغدغه

اسیت تیا را    ت هینیی جدییدی  ای جدید هر مواجهه با هین و حصول معرفگشوه  پنجر 
کنید  وی اگرچیه    هیای معرفتیی و سیاسیی را بیاز    وسازینو را  ببنده انسداه و تحریم را 

شناختی برخواسته از مواجهه بیا تجیده هر جوامیع اسیالمی     های معرفتواره نزاع صراحتا 
هیای متیافیزیکی و واقعییات روزمیر  تایاه      ای است که میا  ارزشفرزند زمانه ،شوهنمی

 ،لما  مصری، تُرک، ایرانیی انجامد و مسوجوه هاره؛ تااهی که الجرم به بحرا  هویت می
کنید   میی موهوم به حال خوه رهاآیندة و  ،ا سامهحالت ناب باشکو ،گذشتة  ةمیان هر    را  و
 ا هیای اندیشیمندا  مسیلما  هر هور   گیری عزیمت پرسش ةله نق ئرسد این مسنظر میبه

محییور و اسییالمت معاصییر اسییت؛ از عبییدالکریم سییروش و تفکیییک میییا  اسییالمت هویییت 
 ( گرفته تیا بسّیام طیبیی   Abbas 2006: 2) ها با خشونت پرهاختهمحور که به نسبت آ حقیقت

 هییامقابییل برخییوره تمیید ( را هرcivilizational accommodation) سییازی تمییدنیکییه تییز هییم
 ( Tibi and Kingston 1999: 178) کندمیطرح
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