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 مقدمه
گزارشی هستیم  تاب درکدر این   يدابوکه  ودد تبیین دو  يلاز میراث    ز ی وحۀی ارائۀه تأو

کارشناسۀۀی ارشۀۀد   رسۀۀالکۀۀه رد هۀۀا بۀۀه معتزلیۀۀان اختصۀۀاص داکۀۀرده اسۀۀت. يکۀۀی از آن
يۀد البتۀۀه  .سۀتدکتۀۀری او  رسۀالکۀۀه عربۀی،  ابۀۀن بۀۀه تصۀوفسۀت و ديگۀری او حۀۀدود ابوز

کتۀۀابی نوشۀۀت  ابۀۀن در بۀۀابمجۀۀددا   ،از دکتۀۀری بیسۀۀت سۀۀال بعۀۀد مۀۀروری بۀۀر کۀۀه عربۀۀی 
آن های خۀۀود بۀۀا توجۀۀه بۀۀه دغدغۀۀه ضۀۀع،و در برخۀۀی موا اسۀۀتعربۀۀی  ابۀۀن سۀۀاختار  کۀۀر

کانديشه يد. تمرکز اولی رده استها را بازخوانی  وحۀی اسۀت و از  تأویۀلموضوع بر  ابوز
يۀد معتقۀد اسۀتپۀردازد.  این دريچه به مباحث وحی و معجۀزه می يۀا بۀا مۀتن   مۀردم  ابوز

  از وحِی  روآمده بر خود  قول شفاهی رسوالن  يا با نقل  گیرنددر مواجهه قرار میمکتوب  
گۀر سهل» ،هکردبیان  ابوزيدکه چنان  و آغازگاه دین همین متن است. انگاری نیست ا

کنیم  -تمدن عربی کۀه  ااسۀت  بۀه ایۀن معنۀ  ‘مۀتن’تمدن  که  اسالمی را چنین توویف 
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يشۀۀهکۀۀه تمۀۀدنی اسۀۀت  يۀۀش داده و علۀۀوم و  رهنۀۀر آن بۀۀر سۀۀتونی بنۀۀا  چنۀۀانهايش را ر رو
گر ت ‘متن’توان محوريت نمیکه ده ش  1.«را در آن ناديده 

يۀۀدهای  کۀۀری مهۀۀم از خاسۀۀتگاه تأویۀۀل در مۀۀورد های معتزلۀۀهانديشۀۀهکۀۀه ازآنجا  ابوز
گزارشد و دقیۀۀۀقکنۀۀۀمی تمرکۀۀۀزبۀۀۀر آن کۀۀۀامال  او اسۀۀۀت،  بۀۀۀه ایۀۀۀن زمینۀۀۀه  هۀۀۀای ویترین 
گرچه    گردد بازمی بۀدان کۀه چشۀمگیری پديۀد آمۀد    در آينده میان وی و معتزله  اولا

گرايش ،خۀۀواهیم پرداخۀۀت. از سۀۀوی ديگۀۀر کتۀۀاب وی بۀۀه ا کۀۀار و  بۀۀا عربۀۀی ابۀۀن  هۀۀایدو 
يۀۀۀت » ایۀۀۀن نگۀۀۀرش هۀۀۀم در  لۀۀۀذا 2هۀۀۀای وۀۀۀو یانه اختصۀۀۀاص يا تۀۀۀه اسۀۀۀت.«تأویلمحور

وی سۀنت    د. خاسۀتگاه سۀوم در انديشۀشۀوت بررسۀی  قداو بايد بۀه   دهی انديششکل
کتاب ابوزيدشناسی و هرمنوتیک است. زبانۀ  حوز  غربی در های آغازین و نسۀبت در 

يعنۀۀی اعتزالۀۀی و وۀۀو یانه، بۀۀا ارجاعۀۀات متعۀۀدد و تمرکۀۀز  ،ل و دوموهای ابۀۀه خاسۀۀتگاه
شناسۀی و نیۀز هرمنوتیۀک در استفاده از سنت غربی زبان  اما   رده استکعلمی بحث  

کۀۀار  کۀۀرده اسۀۀت. بايۀۀد از میۀۀان  تحلیلگۀۀرادبۀۀی، بۀۀه آن روش و ۀۀادار نمانۀۀده و  را دشۀۀوار 
يا ت تا بتۀوان از خاسۀتگاه نوشته گادامری و... را در های او مبانی سوسوری، لوتمانی، 

کۀۀۀرد. ديگۀۀۀر از ارجاعۀۀۀات  ۀۀۀراواو پرده  سۀۀۀوم انديشۀۀۀ گۀۀۀاه از بۀۀۀرداری  ان خبۀۀۀری نیسۀۀۀت و 
ای در مصۀاحبه  ،خبرنگۀار و مستندسۀاز  ،بۀرد. االتاسۀیغربی هۀی  نۀامی نمی  متفکران

چرا خواننده را به منابع نظری خۀود »که کند منتقل می ابوزيدچنین انتقادی را به خود 
  مۀۀن منۀۀابع مشخصۀۀی نۀۀدارم در واقۀۀع»گويۀۀد: وی در پاسۀۀم می .«دهیۀۀد ارجۀۀاع نمی

 

 

 .۹، صمفهوم النصد، ينصر حامد ابوز .1
دکتری اوسۀۀت و ديگۀۀری     که رسال  الدین بن عربیدراسة  ی تأویل القرآن عند محی   التأویل  فة  لس  .2

 .هکذا تکّلم ابن عربی
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کنۀون بۀه بخشۀی از  هۀن و شخصۀیت مۀن  مطالعاکه  چرا شۀده تبۀدیل  ت پیشۀین مۀن ا
شناسۀۀد... شۀۀما آشۀۀنا بۀۀا موضۀۀوع و اوۀۀطالحات، منۀۀابع بحۀۀث را می ۀاسۀۀت. خواننۀۀد

ممکن است عمر خود را در بررسی دستور پخت غذا و مقدار ا زودن مۀواد مختلۀف بۀه 
کنید کنم.اما من دوست دارم وارد آشپزخانه شوم و آشپزی را تجرب  آن ورف   1«ه 

گفۀۀت تمۀۀام تۀۀالش وی بۀۀرای نشۀۀانمی عبۀۀور از ظۀۀاهر » اهمیۀۀت و نقۀۀشدادن  تۀۀوان 
کشمکشۀۀۀی  « در تطۀۀۀور  رهنۀۀۀر اسۀۀۀالمی‘مۀۀۀتن’ درازی در اديۀۀۀان   پیشۀۀۀینکۀۀۀه اسۀۀۀت. 

 ،وۀو ی و ظۀاهری  و  اشۀعری  و  مکاتۀب معتزلۀی  ،در جهان اسالمویژه  به  آسمانی دارد و
يۀۀدانۀۀد. از آن سۀۀخن رانده  ۀۀراوان ايجۀۀاد و پۀۀردازش نگۀۀاهی نۀۀو و پیشۀۀتاز در دروۀۀدد  ابوز
گرهدنیۀۀای متجۀۀدد و چالشاز تۀۀا اسۀۀت  تأویۀۀل کنۀۀد.هۀۀای عقالیۀۀی آن بۀۀا دیۀۀن   گشۀۀایی 

يدزیرا  دهد   تالش در مسیر خود تغییر چهره میالبته این   يۀدمصری با   ابوز پۀایی  ابوز ارو
های او پۀیش از تکفیۀر و در هنگۀام سۀکونت در ديۀدگاهکۀه    امتفاوت است. به این معن

پا و مقارن با هنگام  پس از  ،مصر نهۀد و او تکفیر وی، رو به تغییر می   مهاجرت او به ارو
از این پس بۀرای  2بايد به آثار وی به شکلی تاريخی نگريست.که  کند  خود تصريح می
کۀار  انديشۀ ۀاشۀاره بۀه دو دور پۀایی« بۀه  کۀه د شۀوبسۀته می وی، وۀفت »مصۀری« و »ارو

و حاول حضۀور وی در  3گیردشده در ایران را در بر میآن همان آثار شناخته  نخستیِن 
کتۀمصۀاحبه  و  هاآن مقالۀه  مصر اسۀت و دومۀیِن  پۀا ۀب وی در دورها و   ،سۀکونت در ارو

 

 

يد،  .1  .۵۱، ص۲۰ ۀهمشهری، مصاحبه با االتاسی(، شمار   )چاپ موسس خردنامه نصر حامد ابوز
 .۵۱همان، ص .2
که در ایران بررسی شده عمۀۀدتا  پۀۀیش از    .3  ۀر و در نتیجۀۀه شۀۀناخت دو اندبۀۀه چۀۀاپ رسۀۀیده ۱۹۹۵آثاری 

 وی وورت نپذیر ته است.  کر  بعدِی 
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گفت در دور. حتی میستا  هشدکمتر بررسی  که  گیرد  را در بر می  ،ویژه هلندبه  ۀتوان 
در پۀی خواهۀد کۀه  آيۀد  او بۀه چشۀم می   هۀایی در انديشۀدر مصۀر هۀم دگرگونیاقامت او  

 آمد.
کوشش شوطرح می  کتابچه در این  آن يۀدد، حاول  يۀا تن خاسۀتگاه و  بۀرای ابوز
کار هۀم قرائت  ،انديشیبرای نو  یپايگاه هۀایی خۀاص درون خود تراث است. ابزار این 
کنۀد وسۀوی به  هاست تا درهۀا رااز آن گشۀودنی رکۀود  رهنگۀی عۀرب را  آينۀده بۀاز  قفۀل نا
کتاب نوعا  است  گفتنی  د.  گشايب پۀایی -بندی مصۀریدر دسته  مطالب این  در کۀه ارو

 گنجۀد و در ترتیۀب مباحۀث او نۀوعی »سۀنِر نمی ،گفۀتخۀواهیم از آن سۀخن کلیات  
 رود.بنا« به شمار می

يۀد از  تقریر کمم تصۀوف و  اعتۀزال  ابوز گرچۀه   اشۀکال اسۀتقبۀول و  در برخۀی مۀوارد ا
 اسۀت  ایۀن  مکتۀب  دو  هر  مزايای  از  زمانهم  ۀاستفاد  برای  او  طرح.  درندا  چندانی  عمق
 و داده قرار نظر مد را لفمؤ مرگ   نظري  لذا   انفعالی  نه  و  داندمی   عال  امری  را  تأویلکه  

 هۀر بۀه وابسۀته و مقۀام هر درکه  دهدمی قرار خالق و انتخابگر عنصر مقام در  را  تفسیرگر
يل مقصۀد و روش ،خۀود خۀواهدل بۀه ،قرآن متن  از  تواندمی  مکانی-زمانی  موقعیت  یتۀأو
 مۀۀورد خواهدلبۀۀهممکۀۀن اسۀۀت  مکتۀۀب دواز يۀۀک  هۀۀر ،ترتیۀۀب ایۀۀن بۀۀه. کنۀۀد انتخۀۀاب
يۀۀد خۀۀاص قرائۀۀت بۀۀر مبتنۀۀی شۀۀیوه ایۀۀن. گیۀۀرد قۀۀرار اسۀۀتفاده   لسۀۀفی هرمنوتیۀۀک از ابوز
   .دارد بررسی و نقد جای آن نتايج هم و قرائت قوت هم ولی  است
در حۀال حاضۀر   ،و نسبت میان این دو منبع شۀناختی  وحینقل/   وگاند  دانیممی

عمۀۀده بۀۀا دو منبۀۀع طور بۀۀه دارای عمۀۀومی تبۀۀدیل شۀۀده اسۀۀت. مۀۀردم دیۀۀنبۀۀه دغدغۀۀه
موازات مباحۀۀث دقیۀۀق و يکۀۀی عقۀۀل و ديگۀۀری نقۀۀل/وحی. بۀۀه :دارنۀۀدسۀۀروکار  معر تۀۀی
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تۀۀوجهی داشۀۀته  ا ۀۀزايش درخۀۀورمنبۀۀع معر تۀۀی نیۀۀز ديگۀۀر عقۀۀل، بحۀۀث از  ۀعمیۀۀق دربۀۀار
گسۀۀترده خۀۀود را از طریۀۀق تشۀۀريح و تبیین ۀهرچۀۀه عقۀۀل سۀۀیطراسۀۀت.  کۀۀرده  بیشۀۀترهۀۀای 

 ۀهۀۀۀای دورهۀۀۀا و نگرشتبییناثۀۀۀر  ، بۀۀۀرمندان معاوۀۀۀراسۀۀۀت، وحۀۀۀی در ديۀۀۀدگاه انديشۀۀۀ
در  ،مدرنیتۀهدوران عقالنیۀت بر مبنۀای نشسته است. به همان نسبت عقب    ،مدرنیته

کتاب های  راوانۀۀی هۀۀای مقۀۀدس پرسۀۀشبۀۀاب ماهیۀۀت و سرشۀۀت وحۀۀی و نیۀۀز سرشۀۀت 
کشۀیده شۀده اسۀت. پاسۀم    ترديد، دامنبیکه  د  شومطرح می آن بۀه اسۀالم و قۀرآن هۀم 

کند هويت اسالمیمزايای تواند میکه هاست  مناسب به این پرسش  .را آشکار 
يد  ديگر،    از سوی نماد اعتۀزال نۀو و عنوان به در جهان عرب، شبا توجه به شهرتابوز

گان مۀۀردم خواننۀۀدعمۀۀوم شۀۀود. آثۀۀار او در میۀۀان اسۀۀالمی شۀۀناخته می-نوانديشۀۀی عربۀۀی
هۀۀای او در المرکۀۀز الثقۀۀا ی العربۀۀی در کتاب دهۀۀم و يۀۀازدهمهۀۀای دارد و چاپ بسۀۀیاری
کی از ایۀۀن اقبۀۀال  ۀۀراوان اسۀۀت. او نیۀۀز بۀۀا قلۀۀم توانۀۀای خۀۀود، ،بیۀۀروت  ۀحۀۀوزخوبی بۀۀه حۀۀا

تخصۀص ادبۀی اقتضۀای  به  ویر آن تۀأثیر نهۀاده اسۀت.  بۀعمومی را خطۀاب قۀرار داده و  
گاهی داشت و آن را در حوز کا ۀخود، به مکاتب ادبی و نقد ادبی آ بست. ر میقرآن به 

گۀاهی خۀود  ،های غربۀیاز سۀوی ديگۀر بۀا حضۀور در دانشۀگاه هرمنوتیۀک را وسۀۀعت از آ
کسانی است   مقاالتی در باب هرمنوتیۀک بۀه  رهنۀر که  بخشیده بود و جزو نخستین 
گفتمۀۀۀۀان نیۀۀۀۀز کۀۀۀۀرد. او از تحلیۀۀۀۀل  در هنگۀۀۀۀام  ،ای روزآمۀۀۀۀدشۀۀۀۀاخهعنوان بۀۀۀۀه عربۀۀۀۀی وارد 

بۀۀه  مبتنۀۀی بۀۀر تجربۀۀهبۀۀا تلفیۀۀق آن بۀۀا نگۀۀاه ، درنهايۀۀت حضۀۀورش در هلنۀۀد سۀۀود جسۀۀت و
کرد. ترجم  ۀاثر او به  ارسی و نیز چاپ دو اثۀر مۀروری دربۀار  شش   وحی، نظراتی نو ابراز 

کۀرد کتابهآثار وی، او را به  ضای  کۀری ایۀران هۀم وارد   بخشۀی ازگويۀای  هۀا  امۀا ایۀن 
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کتابسۀۀۀتا کۀۀار او کۀۀۀه د دارد هۀۀای بسۀۀۀیار مهۀۀۀم ديگۀۀری از وی بۀۀۀه زبۀۀۀان عربۀۀی وجۀۀۀو. 
 ده است. شها درج  مطالبی بسیار متفاوت در آن

مۀتن  محتۀوا و حاوۀل آن، بۀه بحۀث  اقتضۀای  به   در بحث از وحی که  ناگفته پیداست  
کشۀ کۀه    ن ا متفکۀری مسۀلم عنوان  بۀه   ابوزيۀد کۀه  شۀويم و ایۀن مسۀیری اسۀت  یده می قرآن نیۀز 
کتۀۀاب های قرآنۀۀدغدغۀۀه  گر تۀۀه و در آثۀۀار خۀۀود    ، محور پۀۀیش ر تۀۀه اسۀۀت ی دارد و  در آن قۀۀرار 

پۀۀیش بۀۀرده اسۀۀت. شۀۀايد ایۀۀن اقتضۀۀای تفکۀۀر    مۀۀوازی بحۀۀث از محتۀۀوا و حقیقۀۀت وحۀۀی را  
های خود پیامد  از بررسی   ،  رهنر و اجتماع     خواهد در حیط می که  باشد    ابوزيد  رهنگی  

کند و تأثیر بگذارد  کند. قرآن گفت مورد    در   هماره بايد   لذا     ايجاد   وگو 
يۀۀد گۀۀزاره ، کۀۀری خۀۀود ۀدر نخسۀۀتین دور ابوز امۀۀا در   دانۀۀدای میمحتۀۀوای وحۀۀی را 
کرده  اقامت  دوران پا از این تلقی عبور  محتوای وحی را از جۀنس تجربۀه و حۀس  ،در ارو

رین خۀۀود وحۀۀی را  ،ماننۀۀد وۀۀو یهدانۀۀد. وی بهدينۀۀی می اتصۀۀال وجۀۀودی بۀۀا حقیقۀۀت بۀۀ 
متۀۀون دينۀی نیۀۀز بۀۀه  تأویۀلد. او در بۀۀاب شۀۀواز راه خیۀۀال حاوۀل میکۀه کنۀۀد تحلیۀل می

انکار /تصدیقبه معنای عدم ،»تعلیق حقیقت«  باعِث که  ور دارد  نگاه ادبی به متن با
گزاره ،بودن و اوۀۀالت معۀۀانینۀۀاب پیامۀۀد آن نیۀۀز و  گۀۀرددمی هۀۀای قرآنۀۀیبۀۀرای بسۀۀیاری 
 .استاز قرآن  شعری/های ادبیتأویل

و بۀۀۀر آرای ا ۀۀۀرادی ماننۀۀۀد  بۀۀۀردمی ۀۀۀراوان  ۀاو از هرمنوتیۀۀۀک و نقۀۀۀد ادبۀۀۀی معاوۀۀۀر بهۀۀۀر
گۀۀادامر، هۀۀرش و  وکۀۀو بۀۀیش از همۀۀه تکیۀۀه دارد. نیۀۀز  کوبسۀۀن،  در دوران دوم سوسۀۀور، يا

گفتمان« ارادتی  زاينده  ، کری خود  .يا ته استبه »تحلیل 
بخواهانه از متفکران غربۀی، های ناقص يا دلنیز قرائت  و  انديشه  نداشتن  انسجام
يکۀۀرد   ۀعمۀۀۀد ،ای دالیۀۀل و توجیهۀۀاتتووۀۀیفی و ضۀۀعف در پۀۀۀارهجای بۀۀۀه تحمیلۀۀیرو
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کۀۀردبۀۀر آثۀۀار او میکۀۀه سۀۀت انقۀۀدهایی  بۀۀه  رهنۀۀر غربۀۀی وی کۀۀه آن عالوه بۀۀه  تۀۀوان  کۀۀر 
 .زده استآن بهتبرابر  در و یستی داردايدئالنگاهی آرمانی و 

يۀد  حامۀد  نصر  ،ویۀلتأ کالمۀی مسۀئل  در خصۀوصبه  و  معاوۀر  شناسۀیقرآن  در  ابوز
 شد، خواهد پرداخته بدان  کتاب  این  در  که  مهمی   مسئل.  را دارد  خويش  خاص  آرای
 متن از برداشت و تأویل خواهدمی او. است «تأویل» بحرانی  مسئل با او  مواجه ۀنحو
 شۀۀده درمانۀۀده و وامانۀۀده او ديۀۀد ازکۀۀه  اسۀۀالمی  رهنۀۀر ویر  پۀۀیش خۀۀدمت در را دينۀۀی
 ایۀن در اودرواقۀع  .رانۀدازدد مسئله این در نو یطرح کندمی سعی  لذا   دهد  قرار  است،
 نظۀۀر و کنۀۀد رقابۀۀت آدونۀۀیس يۀۀا ارکۀۀون يۀۀا حنفۀۀی حسۀۀن مثۀۀل ا ۀۀرادی بۀۀا خواهۀۀدمی کۀۀار،
 در وی اقامۀت دوران درخصۀوص بهکۀه  متمۀایز طرح این اما  نمايد بیان را خود  متمایز
پۀا بۀه مهۀاجرت از پیش و  مصر کۀه  رسۀدمی جابۀدان اسۀت، علمۀی وخیزا ۀت دارای ارو

يۀۀۀد   او. گزينۀۀۀدبرمی وۀۀۀو یانه و اعتزالۀۀۀی مکتۀۀۀب دو میۀۀۀان ایخالقانۀۀۀه و ترکیبۀۀۀی راهابوز
 حاسۀنم از کوشۀدمی و کنۀدمی قرائۀت خۀود  ديۀدگاه  از  را  مکتۀب  دو  هرتأویل در     نظري
کۀه  نۀدکمی برقۀرار تصۀوف و اعتۀزال میان پیوندی لذا  ببرد  سود  خودهدف    برای  دو  هر

 .اسۀت اعتزالۀی ۀشیو با آن تطبیق و متن ظواهر  از  عبور  برای  وو یانه  خیال  از  استفاده
يل    رضی  این  ،طبیعیطور  به  قرائۀت  قۀوت  بايۀد  مۀثال     دارد  یهایو ضۀعف  هاقوت  یتأو
 دو ایۀۀن هۀۀایتعارض توانسۀۀته او آيۀۀا ديۀۀد بايۀۀد نیۀۀز و دشۀۀو بررسۀۀی وۀۀو یه و معتزلۀۀه از او
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کم در موضۀوع تأویۀل، ایۀن دو مکتۀب را دسۀت  و  کنۀد  حۀلخوبی  به  را  متفاوت  مکتب
 1.يا خیر آشتی دهد

کتۀۀۀاب  يۀۀۀدهای دکتۀۀۀر نصۀۀۀر حامۀۀۀد آرا و انديشۀۀۀهدر زبۀۀۀان  ارسۀۀۀی، دو  نقۀۀۀد و و  ابوز
يۀۀۀدهای نصۀۀۀر حامۀۀۀد انديشۀۀۀه ۀهایی دربۀۀۀاربررسۀۀۀی نقۀۀۀد  ورا مۀۀۀرور ی و یهاانديشۀۀۀه ابوز

کتاب   اند.هردک ده، تنها نۀاظر شچاپ  ۱۳۸۰و  ۱۳۷۶های لترتیب در سابهکه این دو 
يۀۀۀد  بۀۀه آثۀۀۀار اولیۀۀۀ کتۀۀۀاب   اندنوشۀۀته شۀۀۀده ابوز نقۀۀۀد ، مفهۀۀۀوم الۀۀۀنصلۀۀۀذا بازتۀۀۀابی از سۀۀه 

ده اسۀت. شۀبه این سه وارد که  هستند يا نقدهایی    االمام الشا عیو    الخطاب الدينی
يد  اولی  سه نوشتاز این   کتاب ،ابوز کتاب آخر  با  بیشترچندان علمی و هایی نههر دو 
کتۀابی اسۀت    مفهۀوم الۀنصهسۀتند.    پسندانهو روزنامه  هیجانیادبیاتی   يۀدکۀه  نیۀز   ابوز

کۀۀرده اسۀۀت کۀۀرد از آن عبۀۀور  کشۀۀید و اعۀۀالم  در کۀۀه آن ضۀۀمن   بعۀۀدها خۀۀود آن را بۀۀه نقۀۀد 
کتۀۀۀاب  ارسۀۀۀی نیۀۀاز مخاطۀۀۀب را بۀۀرآورده يۀۀک هی  نقۀۀۀد،  حیطۀۀ اولۀۀۀی  :کنۀۀۀدنمیاز دو 

 

 

کنۀۀد و بلکۀۀه نگۀۀاه خوش .1 کوشۀۀیده میۀۀان اعتۀۀزال و تصۀۀوف جمۀۀع  يۀۀد  کۀۀه بگۀۀوییم ابوز بینانۀۀه ایۀۀن اسۀۀت 
کوشۀۀیده تۀۀا »دسۀۀتی بۀۀه جۀۀام بۀۀاده و دسۀۀتی بۀۀه زلۀۀف يۀۀار«، هۀۀم    اعظم از آن، در مجموع هم آرای خود 

هۀۀۀۀۀای تصۀۀۀۀۀوف و هۀۀۀۀۀم اعتۀۀۀۀۀزال و هۀۀۀۀۀم هرمنوتیۀۀۀۀۀک از اقسۀۀۀۀۀام مختلۀۀۀۀۀف و متضۀۀۀۀۀادش و هۀۀۀۀۀم نگرش
کۀۀه ایۀۀن معجۀۀون، هی برسۀۀاخت گفتۀۀه پیداسۀۀت  گونۀۀه گرای اجتمۀۀاعی را در يۀۀک ظۀۀرف بیۀۀامیزد. نا

کمۀۀی از خۀۀوشهم گر بخۀۀواهیم  کۀۀه منتقۀۀدان بینی سازی ندارد  اما ا کنۀۀیم  دسۀۀت بکشۀۀیم بايۀۀد توجۀۀه 
يۀۀد ماننۀۀد حسۀۀن حنفۀۀی، چنۀۀان کتۀۀاب ديگۀۀرم آورده ابوز سۀۀطحی و     ام، وی را بۀۀه مطالعۀۀ کۀۀه در مۀۀتن 

کرده گفت او متوجۀۀه ایۀۀن  اند. در این وورت میگذری متهم  تضۀۀاد و تعۀۀارض در مبۀۀانی  میۀۀزانتوان 
که می کری منتخب خود نبوده و  قط به اهداف و نتايجی چشم داش با استفاده خواسته ته است 

ريختگی مبۀۀۀانی  لسۀۀۀفی، نۀۀۀزد برخۀۀۀی هم. متأسۀۀۀفانه ایۀۀۀن خلۀۀۀط و بۀۀۀه هۀۀۀا برسۀۀۀدبۀۀۀه آن از مباحۀۀۀث
که  لسف کنۀۀار هۀۀم     انديشمندان ایرانی نیز وجود دارد  تا جایی  کاسه  تحلیلی و عر ان را نیز در يک 

 اند.، از هر دو بهره بردهنهاده
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کۀۀرده  کتفۀۀا  سۀۀودای آن را نۀۀدارد و دومۀۀی بۀۀه نقۀۀدهای انۀۀدک و نقۀۀل آرای برخۀۀی منتقۀۀدان ا
 منتشۀر  و  نوشته  را  1متن  رازو    خدا  کالم  کتاب  دوبعدها،    نیز  نصری  عبداهللدکتر    است.
يۀۀد حامۀۀد نصۀۀر آرای تحلیۀۀل و نقۀۀددر آن کۀۀه اسۀۀت  کۀۀرده کتۀۀابی از  .وجۀۀود دارد ابوز نیۀۀز 
گفتمۀۀان وحۀۀی« در سۀۀال  ۀنگارنۀۀد بۀۀه  ۱۳۹۶کتۀۀاب حاضۀۀر بۀۀا عنۀۀوان »مکتۀۀب تۀۀأويلی و 

يۀۀد   بۀۀرای نگۀۀارش آن همۀۀکۀۀه چۀۀاپ رسۀۀیده  کتۀۀاب بۀۀر مادهکۀۀرمطالعۀۀه را آثۀۀار ابوز . در آن 
کرده کتاب پیِش    امسرشت وحی تمرکز  يۀد رو  قۀط بۀه نولی در  گۀاه خۀاص تۀأويلی ابوز

کتاب در حد پیشلذا هم  پردازممی  گفتار است.پوشانی دو 
يۀۀدآثۀۀار های  ارسۀۀی ترجمۀۀه کتۀۀاب از نخسۀۀتین آثۀۀار وی را مربۀۀوط بۀۀه  ابوز نیۀۀز سۀۀه 

ای از )ترجمۀه رويکۀرد عقالنۀی در تفسۀیر قۀرآن  :شۀودشۀامل می  ،۱۹۹۰های پۀیش از  سال
گ( و  مفهوم الۀنصای از  )ترجمه  معنای متنکارشناسی ارشد وی(،     رسال فتمۀان نقۀد 
کتاب آثاری قۀديمی که  بر این  (. عالوهنقد الخطاب الدينیای از  )ترجمه  دينی هر سه 

ها مشکالت ندارند، در برخی از آندر بر و نخستین هستند و آرای بعدی يا متأخر او را 
کتاب  ترجمۀۀه از عربۀۀی بۀۀه  ارسۀۀی جۀۀدی اسۀۀت. در مقابلۀۀ  ،هۀۀامۀۀتن عربۀۀی و  ارسۀۀی 

دروۀۀۀورت  ،در  صۀۀۀول آينۀۀۀدهکۀۀۀه د شۀۀۀت يا ۀۀۀت ایۀۀۀن اختال ۀۀۀابسۀۀۀیاری از های نمونۀۀۀه
بهتۀۀری برخۀۀوردار از دقۀۀت  معنۀۀای مۀۀتنترجمۀۀ  . البتۀۀه کنماشۀۀاره مۀۀی هابۀۀدان ،ضۀۀرورت
ام. ی وارد دانسۀتهیاهۀ»نقۀدی علمۀی« ایراد  مثابۀآن نیز به  گاه به ترجمکه  آن  است  با  
گفت ابن عربیشده به  ارسی »اثر ترجمهديگر   ( کذا تکلم ابن عربیه  )ترجم «چنین 

 

 

کۀۀرده اسۀۀت و دومۀۀی را انتشۀۀارات سۀۀروش  ۱۳۸۷  سۀۀال  در  اسۀۀالمی  ر  رهنۀۀ   نشر  . اولی را د تر1   در منتشۀۀر 
 .۱۳۸۹ سال
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ای از ترجمۀۀه  رنۀۀود ر،  ريۀۀده اخیۀۀرا   .محۀۀوری اسۀۀتتۀۀأثیر آن در بحۀۀث حاضۀۀر کۀۀه اسۀۀت 
 و قۀرآن: خۀدا آيۀات و (ص)محمۀد نۀامبۀا  Muhammad und die zeichen gottesکتۀاب 
يۀۀد حامۀۀد نصۀۀر مشۀۀترک اثۀۀر ،اسۀۀالم ۀآينۀۀد بۀۀه چۀۀاپ  علۀۀم نشۀۀررا در  ین،گسۀۀز هۀۀالل و ابوز

 .است نصری عبداهلل دکتر قلم به کتاب این انتقادی حواشی و مقدمه.  رسانده است
مثۀۀۀل ر عۀۀۀت  ۀۀۀوزی  ،تۀۀۀوان بۀۀۀه نقۀۀۀدهای علمۀۀۀای مسۀۀۀلمانیدر زبۀۀۀان عربۀۀۀی نیۀۀۀز م

کۀرد    ،اسماعیل سۀالم  عبدالمطلب يا کتۀاب    عمۀدتا  کۀه  اشۀاره  وارد   االمۀام الشۀا عیبۀه 
يۀدحسۀن حنفۀی نقۀدهای کۀه آن ده است. ضۀمن  ش ای حۀدودا  قالۀهبۀر خۀود را در م ابوز
بیۀروت پاسۀم داده اسۀت. علۀی حۀرب نیۀز  االجتهۀاد  مجلۀ ۲۳ ۀای در شماروفحه۹۰

کتاب   ک  ابوزيدطرح  کری    ،خود  نقد النصدر  صلی از  کتۀاب او رده اسۀت. را بررسی 
االسۀۀتالب و االرتۀۀداد  االسۀۀالم بۀۀین روجیۀۀه غۀۀارودی و نصۀۀر حامۀۀد بۀۀا نۀۀام نیۀۀز مسۀۀتقلی 
يد  ای جالب میان این دو شخصیت است. مقايسهکه شته ون ابوز

کوشۀۀش  کتۀۀاب  يۀۀدآثۀۀار  یتمۀۀام امدهکۀۀردر ایۀۀن  و کۀۀنم مطالعۀۀه را در زبۀۀان عربۀۀی  ابوز
کامل از ا کار  منظومه رهگیۀری  . نیز در ضۀمن آن، بۀاهمارائه د  تأویلدر باب    ابوزيدای 

يابی و تحلیۀل دقیقۀی از مط  ،های  کری اومنابع و خاستگاه همراه نقۀد لۀب وی بۀهاارز
يۀدآثار نامنسۀجم  به  ام  کوشیدهچنین  هم.  کنم  آن مطرح بتۀوان نظۀم علمۀی دهۀم تۀا   ابوز

يابی بهها را آن  رد. کروشنی ارز
ترتیب تۀاريم نگۀارش« به» روش مطالعه ،کتابدر این که  کر این نکته الزم است 

يۀۀدآثۀۀار همۀۀ  ام. را برگزيۀۀده گر تنۀۀد تۀۀا بتۀۀوان بۀۀا ابتۀۀدا بۀۀه ابوز ترتیب تۀۀاريم نگۀۀارش نظۀۀام 
گاهی يا ت. ضۀمن  ابوزيدهای  کری  از تغییرات و چرخش  ،هامتوالی آن   مطالع آن آ
آمۀده   به دستمطالب  راوانی    ،تواند مبین اثر پیشین باشد. به این ترتیبهر اثر میکه  
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کنۀۀون ه کۀۀ گفۀۀتاسۀۀت. از مصۀۀاحبهشۀۀده توجۀۀه ها بۀۀدانکمتۀۀر تۀۀا  وگو بۀۀا برخۀۀی ا ۀۀراد ها و 
يۀدبحۀث و نقۀد     مرتبط و حضور در حلق مطالعۀه را نیۀز  . آثۀار عربۀی  امنیۀز بهۀره بۀرده  ابوز

لۀذا نقۀل از منۀابع  ارسۀی    دشۀوهای  ارسی روشن  تا اشکاالت احتمالی ترجمه  امدهکر
نیۀز مۀتن گۀاه  شۀده.مۀتن عربۀی اوۀلی نیۀز مقابلۀه کۀه گیۀرد با این اطمینۀان وۀورت می

 .امدهآوربا تغییراتی همراه  ترجم   ارسی را 
يۀد  به بررسی مختصات انديشۀ  ،کلیات است   مثاببهکه  گفتار  ابتدا در پیش  ابوز

نامۀۀه و معر ۀۀی اجمۀۀالی وی ندگیقۀۀرآن و سۀۀپس بۀۀه ز  در میۀۀان متفکۀۀران عۀۀرب در حیطۀۀ
 کنیم گۀۀۀزارش مۀۀۀیرا  وحۀۀۀی تأویۀۀۀل در بۀۀۀاب معتزلۀۀۀه قرائۀۀۀت او از آنبعۀۀۀد از   پۀۀۀردازيممی

گفۀتدر  کۀه  را  فکۀر او  ت   وۀو یانسپس سۀاختار   کۀرده عربۀی    ابۀن  چنۀین  بررسۀی تجلۀی 
کم بۀۀر ایۀۀن ترتیۀۀبیمکنمۀۀی  یتمۀۀام ،درحقیقۀۀتتۀۀاريخی اسۀۀت و  عمۀۀدتا   ،. منطۀۀق حۀۀا
يۀۀدهۀۀای ديگۀۀر تالش بۀۀدان  موسۀۀدر  صۀۀل کۀۀه بۀۀرای رسۀۀیدن بۀۀه پیامۀۀدهایی اسۀۀت  ابوز

کنۀۀد  پرتۀۀاب می مۀۀتن قۀۀرآن تأویۀۀلتیرهۀۀا را بۀۀه هۀۀدف قرائۀۀت و همۀۀ  يۀۀابیم. او دسۀۀت می
بۀرای رسۀیدن بۀه ساختار وحی و مسائل  قهی يا ديگر چیزها همه برای او نقۀش ابۀزاری 

کرددر  صل سوم که هدف تأویل دارند    .ايمهبیان 
کیۀۀۀد مۀۀۀی کتۀۀۀابتأ گويۀۀۀ کنم ایۀۀۀن  يۀۀۀدوۀۀۀرف از آثۀۀۀار   وا بۀۀۀا نقۀۀۀد و کۀۀۀه بل  نیسۀۀۀت ابوز

متۀون بۀاز مۀورد    در  «و نقادانۀه   عۀال   راه را برای »نوع تفکر و مطالعۀ  ،زجی خودمپرسمان  
يۀدمتۀون     هانب  بهکه  آن    ضمنکند.  می ، اطالعۀات  ۀراوان و مباحۀث متنۀوعی را در ابوز

کالمی و   لذا از   دهدپژوهی در اختیار خوانندگان اثر قرار میاعتقادی قرآنباب مبادی 
کاوی آرای   يدبررسی و وا هۀای مختلۀف بۀه مبۀانی و نگرش  از  اسۀت و بسۀیاری راتر    ابوز

کاوش می کرده است.کند و روشمباحث متنی قرآن را   های نقد خاص خود را پیشه 
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کتاب را   خواهنۀد نظۀام نظۀری میکۀه  نی  امنۀدعالقه   به همخواندن  صل دوم این 
 ابۀن باورهۀای  اجمالی و  شرده بدانند و با طۀرز  کۀر و منظومۀ  کامال  وو یه را به وجهی  

کیدا   آشنا شوند،  عربی   شۀک، اطالعۀات روشۀنگر و تأثیرگۀذاری در کنم. بیتوویه میا
کلتأویلمبحۀۀث   ت وۀۀو ی کۀۀر بنیۀۀادی  هۀۀای وۀۀو یانه در آن خواهنۀۀد يا ۀۀت و بۀۀا شۀۀا

عۀاری از  تۀوان ایۀن نوشۀته رانمیتعۀارف، دور از هرگونۀه و بۀه ترديدبیآشنا خواهند شد. 
گۀۀوش ۀسۀۀبب، خواننۀۀد نقۀۀايص و معايۀۀب دانسۀۀت. زیۀۀن کۀۀردن خطاهۀۀا  زدمحتۀۀرم را بۀۀه 

 آلود.خوانم  ولو عتاب رامی
خانم دکتر خصوص  به  ،ایران   پژوهشی حکمت و  لسف   از سروران محترم مؤسس

کنم. نیۀۀز از ديگۀۀر ای دکتۀۀر یوسۀۀف ثۀۀانی و آقۀۀای نويۀۀد عابۀۀدينی تشۀۀکر مۀۀیاعۀۀوانی، آقۀۀ
کمکشان بابت هم ،دوستان از جمله آقای دکتر ووفی   سپاسگزارم. کری و 


