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چکیده

نصر حامد ابو زید ،متفکّر مصری ،در کتاا هاای کاد در زمااق اتاامت در مصار نو ات،
کو ید با اتّکا بد نظریة خیال در صوفید ،تبیین طبیع و غیرمتاافیییک از وحا ارا اد کناد
چد آقکد او از تبیینهای فراطبیع نسبت بد امور دینا پرهیای دا اتد بادین منظاور ،او از
مقایسة نبوّت و کهانت بهره برد ،تا آق را از جهات فرهنیا مقباول و آ انا معرفا ن ایادد
چنین نیر بد ماهیت وح  ،با ا کاالت مواجد استد نخست آقکاد از جهات فرهنیا ،
بررس ابو زید در مورد کهانت و یوع فرهنی آق کاف نیست ،و بد ه اق اندازه در تبیاین
نیی دچار د واری استد دوم آقکد خرافدهای فرهنیا  ،مانناد کهانات ،ن ا تواناد توجیاد
مناسب برای وح ارا د کندد و دست آخر اینکاد مادّیای او ،باا اواهد دروقدینا یعنا
آیات از ترآق سازگار نیستد
از سوی دییر ،تبیین ماهوی او نیی مقصود او را بیاق ن کناد و مساة ة خیاال و ر یاا
فرافکن مسة ة تبیین استد ه چنین اگر تقریری حداکثری از نظر صوفید صاورت گیارد ،باا
وحا زباان ا کاد دیادگاه رایا اسات ا ساازگار نخواهاد باود چنااقکاد باا مبااان
معرفت ناخت ابو زیاد نیای ساازگاری نادارد زیارا معرفات ناسا صاوفید چیایی جای
وجود ناس ایشاق نیست ،و در روشهای پدیدارمحور ن تواق چنین تبیین را پذیرفتد
واژگان کلیدی

وح  ،خیال ،نبوّت ،تبیین ،نصر حامد ابو زید

* دان آموختة دکتری ف سفة دین و مسا ل جدید کالم ،
دانشیاه آزاد اسالم ا واحد ی وم و تحقیقات تهراق

Meysam.tavakoli@gmail.com
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مقدمه

نصر حامد ابو زید ،متفکّر جنجال و مشهور مصری ،در کتا های پر ار خود بد مسة ة ترآق و وح پرداختد است کاد
دیدگاههای او در دو زمینة معنا ناس ترآق و نیی ماهیّت وح  ،بد گفتوگوهای پُر حا ید انجامیدد در این مقالد ،ت رکای
بر بحث ماهیّت وح استد وی ،در ابتدا و در دوراق اتامت

در مصر i ،بد دّت تحت تأثیر تو یهیکو اییوتساو و ابان

خ دوق بودد در آق دوراق او م کو ید ماهیت وح را از این طریق تح یل کندد لذا بد نظر ما رساد وحا را گایارهای
م داند و از سوی دییر ،ماهیت ارتباط وحیان را بر اساس مدل «اتصال یوالم» توضیح م دهدد این دو توضیح م تواناد
با هم سازگار با د زیرا یک در بعد محتوا و دییری در بعد ماهیت ارتباط وحیان است و ناسازگاری بد چشم ن

آیدد

اما بنا بر رویکرد فرهنی ابو زید ،بسیاری از انتقادات و چال های دییر بد وجود م آیدد در این مقالد ،ابتدا باد بررسا

ماهیت وح در آرای ابو زید م پردازیم و سپس از طریق نقادی این مباحث ،تح یل ی یقتر و دتیقتری بد دسات ما -
و محاوری

دهیمد از چهار مرح دای کد ابو زید در تفکّر خود م پی اید ،تنها دو مرح اة دوم آق در ایان مباحاث اصا

هستند لذا تنها بد این دو مرح د م پردازیم و آق را بررس م کنیمد البتد یادآوری باید کرد کد اباو زیاد ،در نو اتدهاای
پایاق ی ر خود ،نظرات متفاوت ابراز کرد کد در این مقالد باداق نپرداختادایامد در آثاار رایا و اناختد اد او ،ت قّا
گیاره ای وح و تبیین خیال و اتّصال ارتباط وحیان اصیل است و بد نقد و بررس ه ین بخا
حقیقت ،او ،در این مدل تقریر از وح  ،فای یت و نق

بسانده ما کنایمد در

محوری بد پیامبر نداده است یا دست کام باداق تصاریح نکارده

استد
برای آقکد بتواق حاصل نظر ابو زیاد در باا

سر ات وحا را باد صاورت دتیاق دانسات ،بایاد نظار وی ابتادا

صورتبندی ود و در ادامد مورد ارزیاب ترار گیردد
 .1ماهیت وحی از دیدگاه ابو زید

ابوزید ،از نیرش زبان بد وح آغاز کردد در این نیرش ،پی فرض «وح بد مثابد گیارههای زبان » بد چاال
ن

کشایده

ود (األتاس  ،0939 ،ص ) 10ب کد بر اساس تح یل زبان وحا  ،مفهاوم ایاالم و خبررساان از نهااق را بارای آق

برم گییند (ابوزید ،0931 ،ص)17د بد این ترتیب ،گیاره های زبان وح بد ینواق اطالیات انتقال از فرستنده بد گیرنده
در نظر گرفتد م

وندد در این راه ،ابوزید از تح یل رومن یاکوبسن بهره م بردد وی انتقال پیام را بر

ینصر ساازنده

بنا کرده بودد بد رو ن م تواق دریافت کد با توجد بد کل ترآق کد متن است ،باید مع وم ود کد در این دوره ،ابوزیاد
پیام انتقال یافتد را از چد جنس م داند (کرم  ،0917 ،ص 101ابوزید ،6117 ،ص)010د با توجد بد تاأثّر او از اییوتساو
م تواق دریافت کد رمی و چهارچو

پیام در این گوند وح  ،زبان استد این ه اق زمیندای است کد پیاامبر آق را در

م کند و بد فرهنگ او استناد دارد (ابوزید ،0931 ،صص 17و  13کرم  ،0917 ،ص)910د تا اینجا چنداق از ت قّ رای
اسالم دور نشدهایم اما ابوزید م داند کد این ت قّ  ،هنوز ماهیّت حیرتآور وح را تبیین نکرده استد
تح یل یاکوبسن در نظریة انتقال پیام ،در بحث پیراموق ت اس در مورد وح  ،گنگ است و البتد سودای ار آق را
نیی نداردد این نظرید ،هیچ دردی از مسة ة ماهیت وح دوا ن

کند و تنها بد مثابة مقدمدای در با

نظر م رسد کد تنها نکتة مفید در این نظرید آق است کد سبب م

انتقال پیام اساتد باد

ود ت قّ زبان ابوزید از وح را در کنیمد در نیااه

دین رای  ،خداوند ،ترآق را بد زباق یرب بر پیامبر ا کد در میاق یر زباناق م زیستد است ا ط ارتباط از نوع وحا
فرو فرستاده استد چناقکد واضح است این ت قّ  ،ه ة یناصر

گانة نظریة پیام یاکوبسان را داردد فرساتنده ،گیرناده،
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چهارچو

و رمی مشتر  ،زمیند و ت اس و نیی پیام در آق رو ن است اما ک ک بد مباحث ن

کندد پرس

اصا

کاد

دغدغة یر زباناق و در مقیاس وسیع تر ،دغدغة مخاطباق وح است ،این است کد از ماهیت این ارتبااط و رازآلاودگ
موجود در آق سر در بیاورندد ارتباط کد از نوع مأنوس میاق خود اق نیست کد با زباق تک ّم م کنند و مط اب خاود را
بد دییری انتقال م دهند زیرا در یک سوی انتقال ،خداوند/فر تد استد اییوتسو ،از وجد پدیداری ترآق باد مثاباة ماتن
زبان دست ن

کشید و آق را مفروض م گرفتد بد نظر م رسد کد در این بحث و با توجّد بد استناد ابوزیاد باد نظریاة

انتقال پیام یاکوبسن ،این ت قّ پی فرض مباحث استد
حال ابوزید باید بد مسة د یا مسا ل اساس در ساختار وح منتقل ود این ارتباط وحیان  ،چیوند ارتبااط اسات
کد میاق خالق و مخ وق برترار م

ود؟ و اینکد ماهیت ترآق چیست و مض وق و محتوای آق از کجا و چیوناد فاراهم

آمده است؟ حت م تواق گفت کد مفهوم «خبررسان از نهاق» نیی ا کد در تح یال زباان باد کاار گرفتاد اد ا باد کاار
ن

یا مس اق مهم نیست کد از نهاق یا ی ن  ،پیام انتقال یابد ب کاد مهام ایان اسات کاد بداناد چیوناد

آیدد برای یر

خداوند م تواند با پیامبری از جنس انساق سخن بیوید و ارتباط برترار ن ایدد انکاار ایارا د دور نایول هام حااک از
گ اق بد یدم امکاق ارتباط استد مهم آق است کد ابوزید ،بر مبنای تبیین سکوالر خود بتواند وجه یقالی و متناسب با
خرد مدرنیتد ،برای پذیرش وح و تبیین آق بیابدد وجه کد ارتباط دوسویة خداوند/فر اتد و پیاامبر را در نایول تارآق
رو ن کندد این در فرض است کد بپذیریم نیاز بد تبیین ،نیازی ضروری و ند صرفاً کنجکاوی استد
در این راستا ،ابوزید بد تبیین جنبة «ت اس» یا نحو ارتباط م پردازدد در این بحث او م خواهد نشااق دهاد کاد
وح  ،امری مسبوق بد سابقد در فرهنگ یرب بوده و لذا از جهت فرهنی  ،مورد پذیرش ترار گرفتد استد ایان کاار،
از طریق ایجاد تشابد میاق پدید کهانت /ایری و پیامبری صاورت ما گیارد (ابوزیاد ،0931 ،ص 31کرما ،0917 ،
صص)930-931د با تکثیر ن وند های ارتباط امر نهان با امر ییان یا خبررسان از خفا ،تالش بر آق است کد یقالیا
بودق این پدیده رو ن ودد در گام بعدی ،ا کال مقدّر این است کد تکثیر ن وند گره گشاا نیسات و حتا در ماورد
ک هانت نیی باید نحوه و چیونی ت اس رو ن گرددد لذا او بد ت قّ اتصال یوالم ،بد نقل از ابن خ دوق ،پناه م برد تا
نیر

یرفان را در ماهیت ی ل ارتباط وح نشاق دهد (کرم  ،0917 ،ص)931د
«باید دانست ا خدا ما و تو را رهبری کند ا کد این جهاق را با ه ة آفریدگان کد در آق هست ،چناق م بینیم کاد
بر ک

از ترتیب و استواری و وابستی ی ل بد مع والت و پیوستی کا نات و هست ها بد یکدییر و تبادیل و

استحالة بعض از موجودات بد برخ دییر است ،چناقکد یفت های آق در ایان بااره غایات ناداردد و در ایان
خصوص ،از جهاق محسوس جس ان آغاز م کنم و نخست یالم یناصر را کد بد چشم م بینم مثال م آورم کاد
چیوند درجد بد درجد از زمین باال م رود و نخست بد آ

و آق گاه بد هوا م رسد و سپس بد آت

چناقکد یک بد دییری پیوستد است و هر یک از آقها استعداد آق را دارد کد باد ینصار نایدیک

ما پیونادد،
تبادیل اود،

یعن بد درجة بَرین برآید یا بد مرح ة فُرودین فرود آیدد چناقکد گاه ه د بد هم تبدیل م یابندد و ینصر بارین
لطیفتر از ینصر پی

از آق است تا بد یالم افال منته م

صورت طبقات بد هم پیوستد است و بد ک

است کد حس فقط حرکات آقهاا را در ما کنادد و برخا باد

وسی ة آق حرکات ،بد ناسای د مقادیر و اوضاع آقها رهبری م
حرکات افال

ود کد آق از ه د لطیفتر است و جهاق افال باد
وند و بد وجود ذواتا کاد دارای ایان آثاار در

هستند ،آگاه م گردندد آنیاه باید بدین جهاق موالید درنیریم و ببینیم چیوند بد ترتیب ،نخست از

مطالعة انتقادی دیدگاه نصر حامد ابو زید در باب ماهیت وحی 1

کاقها و آنیاه از گیاهاق و سپس از جانوراق آغاز م

ود ،آق هم بدین کل بدیع کد باد طاور کامال درجاد باد

درجد م با دد چناقکد پایاق افق کاق ها با آغاز افق گیاهاق پست کد تخم ندارند ،پیوستد است و پایاق افق گیاههاا
مانند درخت خرما و تا بد آغاز جانوران مانند ح یوق و صدّف متصل است کد باد غیار تاو ل اس ،در آقهاا
نیروی دییری یافت ن
بسیار مستعد است کد در

ود و معن پیوستی و اتصال در این موالید این است کد پایاق افق هار یاک از آقهاا،
ار آغاز افق مرح ة پس از خود درآید و یالم جانوراق رفتدرفتاد توساعد یافتاد و باد

انواع گوناگون درآمد ه و در تکوین تدریج بد انساق منته

ده است کد صااحب اندیشاد و بیان

جهاق تدرت کد در آق حسّ و ادرا گرد آمده ول هنوز بد فعل و اندیشد و بین

اسات و از

نرسیده است ،بدین پاید ارتقاا

م یابد و این نخستین افق انساق ،پس از یالم حیواق است و این است نهایت مشاهد ماا»د (ابانخ ادوق،0077 ،
صص)07-01
ابوزید ،با تکید بر نظر ابنخ دوق ،اظهار م دارد کد بر پایة این تصور ا کد بر فرهنگ یرب چیرگ دا ت و اسااس
از اسالم م تواق جست ا هست از جهاقهای منفص

آق را در باورهای پی

ود ب کاد اتصاال و حرکات

تشکیل ن

بَرین و فُرودین آق میاق جهاقها ،زمینة استعدادی را فراهم م آورد کد در آق ،انساق کد واپسیند جهااقهاا ب کاد برتارین
آقهاست م توانست با برخ از این جهاق ها ارتباط پیدا کندد در این امر ،پیامبر و کاهن برابرندد یام

کاد میااق اتصاال

پیامبر با «مأل ایال» و میاق ارتباط کاهن با جهاق دییر ت ایی م نهد ،این است کد اتصال پیامبر بر سر ت و جب ّت اساتوار
است کد منشأ آق ،انتخا

االه یا اصطفاست در حال کد کاهن برای رهای و تجرّد از موانع جهاق مادی و ارتبااط باا

جهاقهای دییر ا حت بد گوندای ناتص ا از ابیار و آالت ک ک یاری م جوید (کرم  ،0917 ،صص)931-931د
ابنخ دوق م افیاید:
«نفوس هستند کد بد فطرت بر تجرّد و انسالخ از ه ة امور جس ان و روحان بشری آفریده دهاند و بد ساوی
فر تیاقد افق برین ارتقا م یابند تا در لحظة خاص  ،بد صورت بالفعل نیی در

ار فر تیاق درآیند و برای آنااق،

هود مأل ایال در افق کد بداق اختصاص دارند و نیدق ساخن نفساان و خطاا

االها در آق لحظاة خااص

حاصل ود و ایشاق پیامبراقاند ا ص وات اهلل و سالمد ی یهم ا کد خدا تجرّد و انسالخ از بشریت را در آق لحظة
خاص کد ه اق حالت وح است ،از روی فطرت بد آناق ارزان دا تد و آق را سر ت و جب ّت در ایشااق تارار
داده و آناق را بر آق سر ت بیافریده است و تا هنیام کد بر صفت بشریت هستند ،آناق را از موانع و یوایق بدق
منیّه ساختد است زیرا در غرایی ایشاق ،چناق ایتدال و استقامت آفریده ده کد م توانند باا ه ااق غرایای ،باا آق
وجهة روحان روبدرو وندد» (ابنخ دوق ،0077 ،ص)03
ابوزید ،بر مبنای تح یل ابن خ دوق ،م گوید کد در تصوّر یرب  ،نبوت و کهانت ،هر دو «وح » بد

ار ما آینادد

ارتباط آق دو ،ارتباط است میاق انساق و موجودی دییر کد بد مرتبة وجودید متفاوت تع ق دارد :فر تد در حالت نب و
یطاق در حالت کاهن و غیب گود در این ارتباط (وح ) پیام رمیی وجود دارد کد ساوم اخص ،دساتکام آق را در
لحظة دریافت وح درن
دریافت نهان خوی

یابدد بد ه ین سبب ،پیامبر آق پیام را بد مردم ابالغ م کرد ه اق گوند کاد کااهن از محتاوای

خبر م دادد بر این پاید م تواق گفت کد پدید «وح » ،پدیدهای ناآ نا کاد از بیاروق بار فرهناگ

یرب تح یل ده با د ،نیستد از این رو ،ابنخ دوق بر این نکتد پافشاری م کند کد نبوت ،چناقکاد گروها از ماردم
م پندارند ،کهانت را بیهوده ن

کند و یا آق را بد ورطة هالکت ن

افکند (کرم  ،0917 ،ص)933د
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از دید ابنخ دوق ،الغا و پایاق پذیرفتن کهانت بد منیلة نف بنیاد وجودی نبوت استد در این صورت ،پدید وحا
بد تبیین تازه نیاز داردد اگر طرد و الغای کهانت بد الغای بنیاد وجودی و اساس معرفت اناخت پدیاد نباوت بینجاماد،
پس م تواق نتیجد گرفت کد پدید «وح » ،در فرهنگ یرب مفهوم ژرف و ریشدداری دارد مفهوم کد بر امکاق ارتباط
بشر با جهاقهای دییر از فر تیاق و یاطین داللت م کندد عر نیی ا چناقکد ا اره د ا با توجد بد الهام بودق منشاأ
آق ،در این چهارچو

ک ّ وح  ،تابل فهم بود (ابوزید ،0931 ،ص)01د

تبیین مفهوم نبوت از رهیذر «خیال» بدین معناست کد انتقال از جهاق بشریت و پیوستن بد جهاق فر اتی  ،ناوی
از انتقال است کد از طریق کارای تو خیال آدم

ا کد نید پیامبراق ،بد موجب گایین

االها و سر ات ایشااق ،بسا

کارآمدتر از سایر افراد بشری است ا انجام م یابدد اگر نید ی وم آدمیاق ،خیاال در اتتبااس صاور و مع وماات از جهااق
خارج و انتقال آقها بد یالم باطن ،تنها بد هنیام خوا

و تعطیل حواس ،فعال م

و «یارفاق» بد گوندای خاص م توانند بد نحو یکساق ،در خوا

ود در مقابل« ،پیامبراق» و « اایراق»

و بیداری از کارای تو خیال بهاره گیرنادد البتاد ج اع

میاق این سد بدین معنا نیست کد هر معنای کد در نظر با د ،آناق در یک سطح و بد گوندای یکساق از تو خیال خوی
بهره م برند ب کد از این میاق ،ب گ اق پیامبر در مرتبة نخست ترار داردد پس از آق ،صوف یارف در مرتبة فروتری ترار
دارد ،و سرانجام در مرتبة سوم ،ایراق ترار دارند (کرم  ،0917 ،ص)119د
از دید ابوزید ،فهم پدید «ر یا» ،بر این پاید کد حالت اتصال میاق نفس انسان و یالم روحاان اسات ،مقتضا آق
بود کد با تکید بر پارهای از حقایق و واتعیتهای مشتر میاق ی وم آدمیاق ،الود نظری پدید نبوت پ افکناده اودد
در پرتو این فهم« ،نبوت» پدیدهای متعال و غیر تابل فهم نیست ب کد پدیدهای تابل فهم و در استد نیی بر ه ین پاید،
م تواق «انسالخ» و یا «انخالع» را در حکم تجربدای ویژه یا تس

از فعالیت خالق دانست کد در ایان صاورت ،ت اایی

میاق دو حالت وح  ،در حکم ت ایی میاق دو مرح د خواهد بود ،ند ت اایی میااق دو حالات (کرما  ،0917 ،صاص-111
)117د
پس بد طور ک  ،ابوزید چهار مرح د را در تبیین ساختار وح ط م کند:
0ا تح یل زبان  :وح بد معنای «خبررسان از نهاق» است و این ،در پدیدههای مخت ف مثال کهانات ،نباوت و اایری
یافت م

ودد

 6ا ی ل ارتباط  :وح از جنس متن و زبان است و این پیام ،از طریق ی ل ارتباط با گیرنده ،ط ت اس و گوندای از
ارتباط منتقل م

ودد

9ا مقبولیّت/معقولیّت فرهنی  :خبررسان از نهاق ،امری ریشددار در فرهنگ است و بد دلیال ایوع کهانات و اایری،
اصل نبوت و ارتباط وحیان مورد پذیرش ترار م گیردد
1ا ماهیت ارتباط/نبوّت :ت اس از طریق صعود در مرتبة وجودی و گاه نیول مرتبة فر تد صاورت ما پاذیرد و باد هار
صورت ،حاصل توان نهفتد در وجود پیامبر است کد او را تادر بر حرکت در میاق یوالم متصل وجودی م سازدد
بد کل واضح ،بار تبیین و نیی ایتبار معرفت وحا باد دوش مرح ادهاای ساوم و چهاارم اسات و در دو مرح اة
نخست ،مط ب تازه و نکتة راهگشا دیده ن

ودد اما این نتیجد را از دو مرح ة نخست بد دست ما آوریام کاد باد تباع

اییوتسو ،ابوزید وح زبان و گیارهای را مبنای دیدگاه خود ترار داده استد
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حال باید دید کد آیا نیرش او بداق اندازه منسجم هست کد بتواند این مبناا را باا تبیاین صاوفیاند ساازگار کنادد در
مرح ة اول ،او آغازی معتیل دارد و در مرح ة دوم نیی آق را ادامد م دهاد و در مرح اة ساوم ،باد مرح اة ناو ایتیالا
تفکّرش وارد م
دلبستی های

ود و تح یل را با نیاه یرفان باد پایااق ما باردد ایان ،ن اودار آق اسات کاد او ما خواهاد ه اة
را در یک مُشت نید داردد

 .2بررسی و نقد

م تواق دیدگاه ابوزید را در دو سرفصل ک ّ مورد بررس ترار دادد اول مباحث کد او بد یناواق ارا اد اواهد فرهنیا
مقبول ساز برای ماهیت وح مطر کرده تا از دیدی فرهنی /سکوالر بد تح یل آق دست یابد ،کد ه اق مرح اة ساوم از
سیر مباحث اوستد دوم مباحث است کد مستقی اً نظر او دربار ماهیت وح و تبیین آق را بازتا

ما دهاد ،کاد ه ااق

مرح ة چهارم از آق سیری است کد در باال ذکر دد
 .1-2مقبولیّت/معقولیّت فرهنگی (مرحلة سوم)

را با دتت بیشتر بررس م کنیمد اید بتواق استدالل او را بد یاک

با توجد بد اه یت مرح ة سوم و چهارم ،این دو بخ
تفسیر چنین صورتبندی کرد:

0د اگر چییی نید خرد ج ع تبیین بط بد ،آق تبیین فراطبیع نیستد (مفروض)
6د وح  ،بد تبیین نیاز داردد (مفروض)
9د تبیین وح  ،فراطبیع نیستد (0و ،6وضع مقدّم)
1د تبیین وح طبیع و یادی استد ( ،9نقض مح ول)
1د طبیع و یادی بودق ،حاصل یوع پدیده در فرهنگ استد (مفروض)
7د تبیین وح  ،حاصل یوع آق در فرهنگ استد (1و ،1تیاس کل اوّل)
بد این ترتیب ،ابوزید باید بد دنبال نشاق دادق این یوع و مقبولیت فرهنی با د یعن نشاق دهد کاد «خبررساان
از نهاق» ،در فرهنگ سابقد و فراوان دا تد است و بد ه ین سبب ،وح و نبوت ماورد پاذیرش تارار گرفتاد اساتد در
مورد ب دلیل بودق مقدمة  0و  1نیازی بد تفصیل نیست و این دو را اصول موضویة ابو زید بد
وی ،چییی دربار اثبات آقها مشاهده ن

ار م آوریم کد در آثار

ودد صرف نظر از ا کال معرفت ناخت  ،باید دید کد آیا یوع فرهنیا باد

درست ترسیم ده است؟ اگر این مسة د ناموجّد ود ،بد طریق خُ ف ،استدالل فوق نقض م

ود و دستکام ،یکا از

مقدمات مفروض ( 6 ،0یا  )1را باید مخدوش دانستد
 .1-1-2لزوم تحقیق میدانی برای شواهد پیشآشنایی فرهنگی

ابوزید کو یده است تا «کهانت و ایری» را بد ینواق « واهد پی آ نای فرهنی » معرف کندد در این با

چناد نکتاد

درخور توجد استد نخست آقکد ابوزید ،هم باید بتواند وجود کهانت را بد جهت تاریخ و هم ی ومیت آ نای یار
با آق را نشاق دهد زیرا صرف وجود یک پدیده در میاق یر  ،برای اینکد بیوییم پی آ انای فرهنیا نسابت باد آق
وجود دا تد کاف نیست چرا کد پدیده های بسیاری در یر
آق ب اطالع بوده یا در یین اطالع از آق ،بداق ارز
یر

ن

وجود دا تد است کد بسیاری دییر در ه ااق فرهناگ ،از

دادند و ن

پذیرفتنادد ماثالً خداپرسات حنیاف و راساتین در

وجو د دا تد اما یوع ندا تد است ول زنده بد گور کردق دختراق ،هم وجود و هم یوع دا تد استد البتد ه ین
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مثال دوم هم ن

تواند مبنای پذیرش فرهنی ترار گیرد زیرا امری خطاست و هر چیی کد مبتن بار آق پاذیرش گاردد،

انیشت اتهام بد سوی آق خواهد بودد لذا یالوه بر وجود کهانت ،باید یوع و نیی پذیرش باا باار ارز ا مثبات آق نیای
رو ن گرددد اگر وجود کهانت را امری پذیرفتد بدانیم ،برای یوع آق باید واهدی ارا اد کنایم تاا مع اوم اود کاد در
آگاه یر  ،بد طور ی وم با آق آ نا بودهاند یعن چناق نبوده است کد بسیار یا نی
خبری ندا تداندد ض ن آقکد رو ن ود یر  ،بد دید تردید بداق ن
استد این بار ارز

از یر  ،از «کاهن» و کهانت وی

نیریستد و برای آق ،ارزش و اه یت تا ل باوده

مثبت باید بتواند مورد تأیید ما هم ترار گیرد زیرا اگر بخواهیم در این مسة د سابژکتیو ی ال کنایم،

اوالً باید جهالتهای آق دور اق را نیی تأیید کنیم و در ثان  ،دییر نخواهیم توانست در یصار خاود ،هایچ گوناد تأییادی
نسبت بد پذیرش کهانت و نبوت دا تد با یمد تا آقجا کد از نو تدهای ابوزید هویداست ،جی اصل وجود ،هایچ یاک از
بررس های الزم در مورد کهانت صورت نیرفتد و چناق سنجش انجام نپذیرفتد اساتد لاذا کهانات بیشاتر یاک حادس
است تا اهدد بالطبع اگر رو ن ود کد یر ها ی وماً از کهانت اطالی ندا تند و آناق کد اطالع دا تند ،بداق بدبین و
بدگ اق بودند ،در این صورت فایدهای بر این تکثیر ن ونة فرهنی مترتّب نخواهد بودد
 .2-1-2پدیدارهای خرافی فرهنگی به مثابه شاهد

تا آقجا کد م دانیم ،ارتباط دادق ایری با جن نیی ا حت اگر پذیرفتد گردد ا باز ما با آگاه امروزین خاود آق ارتبااط
را ن

پذیریم و یک خرافة کهن م دانیمد اینک چیوند م توانیم بد استناد اهدی کد از دید خود ماا ناپاذیرفتن اسات،

امری دییر را پذیرفتن بدانیم؟ در مورد کهانت نیی ه ین را م تواق گفتد این ا کال دییری نسبت بد تب
معنا کد حت اگر بپذیریم کد در فرهنگ یر

پی

استد بدین

از اسالم ،کهانت و ایری بر اساس رابطة جن ا بد ینواق موجاودی

ماورای و فراطبیع ا با انساق ،امری متعارف ،ایع و ناختد ده بود ،لیوماً ما ن

توانیم آق را تأیید کنایم و ارزش یاا

ایتبار معرفت برای این دیدگاه تا ل ویمد کردارها یا باورهای جامعة یرب آق روزگار ،بارای ماا تاب یات ارزشگاذاری
ل ااک ة ایتباار و
دارند و م دانیم کد برخ از آقها مردود و پوچ اندد بد این ترتیب و با تکید بار ناوع نیااه ابوزیاد ،کا ّ
مقبولیت وح از هم م پا د زیرا معتقد دهایم کد یر  ،بر اساس پی فرضهای بدوی و ب دلیل یا مخادوش خاود،
وح را نیی در ه اق راستا ارزیاب کرد و پذیرفتد پ آمد این نکتد آق است کد وح  ،امری است در میاق اماور خرافا
یر

یعن ند تنها استدالل فرهنی ابوزید بد یکباره از دست م رود ب کد در جهت یکس ،داللت بر ضد معقولیّت یا

مقبولیّت وح خواهد دا ت و آق را بد رتبة خرافات و اسطورههای توم
م

ا فرهنی فرو م کاهدد ضا ن آقکاد بایاث

ود ،یالوه بر تخطةة اجیای فرهنگ یرب  ،هم آق ها را در ای انشاق ناموجّد بدانیم و هم خودماق هیچ ناوع تاوجیه

برای ایت اد و پذیرش وح ندا تد با یمد از منظر اییوتسو ا کد رو

پدیدار ناخت و زبان در تح یال دارد ا موجّاد

بودق ای اق بد اسالم و وح  ،در اولویّت نیست و صِرفِ پدیده و خاستیاههای آق در فرهنگ اه یات داردد مساة ة مهام
برای او ،ارزش معرفت نیست زیرا در روش پدیدار ناس  ،این گوند امور و ک یة داوریها تع یق م

وندد لذا اگر وح

بد نوی کهانت و ایری ،آق هم بر اساس دیدگاه خاص یر  ،بازگشت کناد و مسابوق باد آق با اد ،او باد وظاایف
پدیدار ناخت دین خود ی ل کرده استد اما برای مس اق کد داییة صدق و کذ
چنین دیدگاه بی

یا ارزش و ایتبار وح مطر است،

از آق کد بار تبیین دا تد با د ،سابژکتیو کردق و یا بین االذهان کردق امر وح اساتد باد رو ان

مع وم است کد در این رایط ،داوری و تضاوت ند تنها بد سود وح نیست ب کد بد ضرر آق استد در این صورت ،این
پرس

بات م ماند کد چیوند مس اناق ا چد در گذ تد و چد امروز ا بد وح ای اق و ایت اد دارناد؟ ابوزیاد ،مع اوالً
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در بیشتر موارد ،بدوق توجّد بد تفاوت روشهای هرمنوتیک  ،پدیدار ناخت یا یین  ،از ه د بهره م گیرد و آقهاا را در
هم آمیختد م کندد چنین م

ود کد آنچد حاصل م

ود ،نامنسجم است و پ آمدهای نامط وب داردد

 .9-1-2عدم انسجام رهیافت فرهنگی با گزارههای دروندینی

حال باید مط ب دییری را مورد توجد ترار دادد ابوزید ،از اییوتسو هم پیش گرفتد و بد رو ن  ،کهانات و نباوت را بار
مبنای تح یل زبان وح دانستد و هر دو را مصداق ارتباط امر فراطبیع با طبیع دانساتد اساتد فارض کنایم از طریاق
تح یل زبان

ا فرهنی بد این نتیجد رسیدیم کد پدید الف ،ویژگ های  pو  qرا داردد پدید

 pو  qاستد

هم دارای ویژگا هاای

ایالم م دارد کد بد هیچ ینواق از سنخ الف نیستد آیا باز ناظر سوم خص م تواند بد صورت موجاد،

بد رغم اظهار صریح

 ،بیوید کد بر مبنای مشابهت  pو  qبد ترابت دو پدیده اط یناق و ایت اد دارم و

از تضا باید بد او حقّ داد کد بیوید حت اً ویژگ های اص تری مانند  Sو  Rو ددد یافت م

ود کد ماهیت

را م پاذیرم؟
را تشاکیل

م دهند و ویژگ های  pو  qب اه یتاندد این حالت صوری از وضعیت مشابهت کهانت و نبوت است کد ابوزید ترسیم
ن وده استد م کن است از جهت واژه یا از جهت ارتباط با غیب هم باهت در کار با دد حال پیامبر از کهانات ایاالم
برا ت م کند و تصریح م کند کد با آق ،تفاوت فاح

داردد در این صورت ،مخاطب ن

تواند بیوید کد این ایتباار تاو

را م پذیریم چوق سابقة آق را در کهانت یافتد ایم و جیو آگاه یرب ماستد دست کم باید بیوییم :اگر هام باا چناین
دیدی ،اهال فرهنگ یرب نبوت/وح را بپذیرند و مقبول افتد ،نب را بد منیلة کاهن پذیرفتداند ،ند آنچاد ماورد ادیاای
پیامبر استد در این صورت ،در چشم فرهنگ یرب  ،این دییر دو پدیده نیست ب کد تنها یاک پدیاده اسات و آنااق در
واتع امر ،هرگی ادیای پیامبر را نپذیرفتداند و او را نیی کاهن یا ایر م دانند!
در غیر این صورت باید اذیاق کنند کد اباهت هاای دیاده اده ،اباهت صاوری اسات و مغاایرت حقیقا  ،در
چیونی و نحو ارتباط یا ت اس وحیان نهفتد استد بد ه ین دلیل است کد یر  ،پیامبر را بر اساس اباهت ظااهری
(ادیای ارتباط با امر نهان ) بد کهانت یا ایری متهم م کرد و او نیی بد تندی این مدیا را ردّ م کارد تاا کسا باا ایان
دیدگاه بد او ای اق نیاوردد البتد کس هم ن

تواند با این دیدگاه بد نبوت ای اق بیاورد و وح را بپذیرد زیرا ترآق گفتاد

است:
0ا «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريمٍ ،وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَليالً ما تُؤْمِنُونَ ،وَ ال بِقَوْلِ كاهِنٍ قَليالً ما تَذَكَّرُونَ ،تَنْزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعاالَيينَ،
ولو تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأقاويلِ ،لَأخَذْنا مِنْهُ بِالْيَيينِ ،ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ ،فَيا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ عَنْاهُ حااِِزينَ ،وَ إِنَّاهُ لَتَاذْكِرَ ٌ
لِلْيُتَّقينَ ،وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبين» « :آق ،گفتة فرستادهای گرام است و آق ،گفتة هیچ ایری نیست ،اند ای ااق
م آورید و ند گفتة هیچ کاهن است ،اند پند م گیرید ،فرو فرستادن از مالک جهانیاق است ،و اگار ببار فارض
محال] بر ما برخ سخناق بپوچ] را دروغ م بست ،با تدرت از او انتقام م گارفتیم و آق رگ او را ما بریادیم ،کاد
احدی از
از

ا مانع او باز یذا ] نیست ،و آق ،ب

ک پندی برای تقواپیشیاق است ،و ما بد یقین م دانیم کد برخا

ا منکر هستند»د (الحاقّة)10-11 /

6ا «فَذَكِّرْ فَيا أنْتَ بِنِعْيَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَ ال مَجْنُونٍ ،أمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْيَنُونِ ،قُلْ تَرَبَّصُاوا فَاِِنِّ مَعَكُامْ مِانَ
الْيُتَرَبِّصينَ ،أمْ تَأْمُرُهُمْ أحْالمُهُمْ بِهذا أمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ ،أمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَالْ ال يُؤْمِنُاونَ ،فَلْيَاأتُوا بِحَادي ٍ مِثْلِاهِ إِنْ كاانُوا
صادِقينَ» « :اندرز ده ،کد تو بر اثر نع تِ مالکت ،کاهن نیست و نیی مجنوق بنیست ] ،یا م گویند اایری اسات کاد
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در انتظار بد روزگار (اضطرا مرگ) برای او هستیم ،بیو :انتظار بکشید کد من هم ه اراه ا ا از انتظارکشاندگانم،
یا ر یاهایشاق آناق را بد این امر م کند یا گروه سرکشند ،یا م گویند آق را دروغ بستد ،ند ای اق ن ا آورناد ،اگار
راستگو هستند ،باید نوگفتدای مانند آق را بیاورند»د (الطور)91-60 /
در اصل ،کهانت ،جنوق و ایری اتهامات بود کد یر
را ادیای گیاف بد

بد پیامبر وارد م ساخت تا زیر بار رساالت وی نارود و آق

ار آورَدد آری ،ایر متون دارای سجع را بیاق م کند و کاهن هم گاه مسجّع بر زباق م راند ول

ترآق ،ایتبار خود را از سابقة سجع در یرب ن

گیرد ،ب کد از خوی

دریافت م دارد کد ناد اعر و ناد ساجع کاهناناد

است ب کد ترآق است و بسد
بد این ترتیب ،این نوع پدیدار ناس فرهنی از طریق تج یع واهد کهانت و ایری ن
را ر دهدد این ،بد دلیل خألهای تاریخ  ،ارزش خراف

تواند پدید وح /نبوت

واهد و یدم انسجام این انبا ت واهد استد ضا ن آقکاد

از ویژگ هم دل با مؤمناق مس اق نیی ته استد اییوتسو پدیدارهای را انبا ت کارده تاا پدیاد وحا را ذاتبخشا
کند اما این واهد ،با پدیدارهای دییر ا مانند انکار ترآق و سنت ا سازگار نیست و بر گ اان نسابت باد دو مشاابهت
استوار استد البتد این در فرض است کد روش پدیدار ناس را بد ینواق روش پذیرفتد با یم و ی

ال بناا باد بحاث و

بررس بپردازیمد اگر ی لکرد اییوتسو از حیث روش دارای انسجام است ،کار ابوزید از این انسجام بهرهای ندارد زیارا
روش پدیدار ناس با روش هرمنوتیک و نیی ناخت های اید ولوژیک سازگاری ندارد و تنها وجد ا ترا آقها ،کناار
گذا تن مسة ة یینیّت و گرای

بد نوی سابژکتیویسم در ا کال مخت ف آق استد

بد نظر م رسد اید تبیین پدیدههای دین از طریق پدیدارهای فرهنی ا کد از پدیدار ناس یا هرمنوتیک برخاساتد
ا تبیین دین ن

دهد ب کد بیشتر با فروکاستن دین بد یک آیین توم ا فرهنی  ،آق را در ه اق ردیف م نشاندد در این

صورت ،دین را بررس ن

کنیم ب کد پدیداری فرهنی را بررس م کنایم کاد باا مفهاوم و محتاوای «دیان» در میااق

دینداراق فاص د داردد اگر تفسیر پی گفتد از مقصود ابوزید را بپذیریم ،باید بیوییم سطر شم ،ساطری بادوق محتاوای
تجرب و پدیداری است و باز اگر نتوانیم برای آق واهد رو ن بیابیم ،باید بد رازآلاودگ ایان ساطر ا یعنا پاذیرش
بدوق محتوای کاف و صرفاً مبتن بر اصول موضویة سکوالر یا پدیدار ناخت

ا ایتراف کنیمد اما بد نظر م رسد ابوزیاد

خواستد است اهدِ کهانت و ایری را بد ینواق واهد انحصاری این تبیین فرهنی ارا د ن ایدد او گفتد است کد «اگار
فرهنگ یرب د پی
محال خواهد بودد ن

از اسالم را یاری از این تصورات و باورها بدانیم ،فهم و هضم پدید وح از دیدگاه فرهنی  ،امری
تواق پذیرفت کد یک یر

میر آقکد بپذیریم اساس چنین مفهوم  ،از پی

بتواند پذیرای اندیشة نیول فر تدای از آس اق بر همناوع خاود با اد،
در یقل و تفکّر وی ریشد دا تد است»د در این صورت و باا نقاض آق،

استدالل بد طریق خُ ف ،بر ابطال یک از سطرهای مقدمد داللت خواهد کرد و اصل موضوع را بد چال

م کشدد

از سوی دییر م تواق تفسیر دوم نیی از گفتد و مراد وی ارا د دادد تفسیر نخست کد تا حال باداق پارداختیم ،ایان
بود کد «نبوت/وح ضرورتاً تبیین و پذیرش فرهنی دارد پس کهانت و ایری ،پدیدارهای فرهنی د مبیّن و زمیندسااز
پذیرش آق هستند»د اما تفسیر دوم بد یکس است « :کهانت و ایری ،پدیدارهای فرهنی د مبیّن و زمیناد سااز پاذیرش
وح /نبوت هستند پس وح /نبوت در فرهنگ بد ینواق پدیداری آ نا و پذیرفتد است»د اگر این تفسیر دوم را مطر
کنیم ،باید بیوییم اید تبیین فرهنی وح  ،بال دلیل و بدوق اثبات باات ما ماناد زیارا در ایان ارط ،مقادّم فاتاد

مطالعة انتقادی دیدگاه نصر حامد ابو زید در باب ماهیت وحی 11

صالحیت الزم استد این تفسیر نیی بد ه اق اندازه ،دست مؤمناق را از توجید کاف برای روی آوردق باد دیان خاال
م کندد
 .2-2ماهیت ارتباط ،ساختار نبوّت /وحی (مرحلة چهارم)

مرح ة چهارم در مراحل تبیین ساختار وح ا کد اید بتواق آق را گام اساس ابوزید بد ا ار آورد ا دتیقااً باد ماهیات
ارتباط وحیان م پردازدد مشک

کد در این مرح د بد وضو بد چشم م آید این است کد در گام پیشین ،ابوزیاد بارای

مقبول ساختن وح  ،بد پدیدارهای فرهنی روی آوردد یک پدیدار ناس یا دانش ند هرمنوتیک ،از این ج اوتر ن ا رود
و بد ه ین مقدار بسنده م کند اما از آقجا کد ابوزید ن

خواهد پاییاه و خاستیاه اسالم خود را فراماوش کناد ،بایاد

مشکل کهانت و پیامبری را یک جا حلّ و فصل کندد اگر نبوت/وح را بد کهانات ه انناد کاردیم ،تنهاا پرسا
تعویق انداختد ایم یعن حاال ابوزید خود را موظف م بیند بد این پرس

را باد

کد ماهیت ارتباط چیوند اسات ،بارای هار دو

پدیده پاسخ دهد یعن هم ارتباط «کاهن ا جنّ» و هم ارتباط «پیامبر ا خداوند/فر تد» را ر دهدد
در آغاز ،دو نکتد باید لحاظ وندد اول آقکد با توجّد بد ارزیاب مقبولیّت فرهنی وح  ،نیاز بد تبیین سااختار ،نیااز
ضروری نیست چد نظر ابوزید را معیار ترار دهیم و مقبولیّت وح را فرهنی بد

ار آوریم ،و چد طبق ت قّا یار -

های مس اق در آق دوره بد ارا ة معجیه اکتفا کنیم ،و چد در این روزگار بد داللت تاریخ معجایات ایت ااد کنایم ،نیااز
ضروری بد تبیین دتیق ساختار وح مرتفع م
ب کد آق را بد ک

ودد در حقیقت ،دییر نیازی بد تبیین ماهیت نیست تا بداق ایت اد کنایم

بسیط ،بد ینواق منبع معرفت در کنار معرفت حسّا و یافات یق ا ما پاذیریمد یعنا پرسا

چیونی و ماهیت وح  ،بد ه اق مقدار بیهوده خواهد د کد پرس
ایت اد بد آق هاد اما ابوزید این مرح د را نیی فراپی

از

از چیونی معرفت حس یا یافات یق ا بارای

خود نهاده و ط کرده استد این تبیین ف سف از ماهیت نبوت/وح ،

از وجد معرفت ناس افیودهای غیر ضروری استد ض ن آقکد با روش هرمنوتیک یا پدیدار ناخت سر ساازش نادارد
و بد نوی یبور از وجد معرفت بد وجد وجود ناخت محض و خ ط دو یرصد استد
دوم آق کد تبیین ابوزید از این ماهیت ،الجرم نباید مراحل تب

را بد چال

بکشاد زیارا گاام تک ی ا در راساتای

تبیین ساخت اری استد نباید نتای وجود ناخت در این مرح د ،با مرح ة پیشین ناسازگاری پیدا کند و باید انسجام دا اتد
با دد گ اق ابوزید نیی ه ین است کد ناسازگاری وجود نداردد لذا باید گفت هر تبیین کد او از ماهیات رابطاد و کیفیات
ارتباط پیامبر با خداوند/فر تد دارد ،با حفظ و حراست از دستآورد مراحل پیشین است کد مهمترین آقها« ،ت قّ زباان
و گیارهای از وح » استد
بد نظر م رسد آنچد ابوزید را بد تح یل وادا تد این است کد پاذیرش ارتبااط وحیاان باد یناواق ارتبااط میااق امار
نهان /فراطبیع و امر طبیع بد صورت دربستد و رازآلود ،بایث تثبیت سیطر محاض امار فراطبیعا ما
یقالنیّت معاصر م کاهد یقالنیّت کد بد این ارتباط راض ن

اود و از ارزش

ود (ه اق اصل موضوع تبیین سکوالر)د

او ،در نو تدهای ابن خ دوق این گن تبیین را یافتد استد ابن خ دوق ،ه اق سنت یرفان را بازتا

ما دهاد کاد

در پس این جهاق گسستد و متکثّر ،اتّصال گسترده و پیوستی جهاقها را اصل تارار ما دهادد در ایان صاورت ،سانخ
وجودی مشتر است و وجود انسان هم م تواند با رایط در این جهاقها حرکت کندد لذا بد ه ااق آماوز صاعود و
نیول مراجعد م کند و این ارتباط را در تالب صعود بد مرتبة فر تیاق یا یوالم باال ترسیم م کندد بد ه این انادازه ،ابان
خ دوق در مورد نحو ارتباط کاهناق نیی صعود و نیول ترسیم م کندد
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لذا تشابد کاهن و نب  ،در ارتباط و اتصال وجودی بد امر ماورای است اما تغایر آقها در روش و ابیار ایان صاعود
استد کاهن از رو

خطاپذیر و پیامبر از استعدادی خدادادی استفاده م کندد گفتیم کد از دید ابن خ دوق ،الغاا و پایااق

پذیرفتن کهانت ،بد منیلة نف بنیاد وجودی نبوت استد در این صورت ،پدید وح باد تبیینا تاازه نیااز داردد باد ایان
ترتیب است کد ابوزید ،کهانت و نبوت ،هر دو را وح م داندد
بدوق تردید ،ابن خ دوق در این ت قّ  ،بسیار از دتّت یق

دور ده استد چرا پایاق پذیرفتن کهانت ،معادل با نفا

بنیاق وجودی نبوت است؟ کامالً پیداست کد این اظهار بر این پی فرض مبتن است کد این دو ،دتیقاً یک ماهیت دارناد
و این تازه اوّل بحث و ک مک

استد بدوق این پی فرض ن

صورت الزم است کد ابن خ دوق بد تجار

تواق چناق نتیجة تاطع را بد دست آوردد اماا در ایان

کاهناق آگاه دا تد با د از نبوت نیی بهره دا تد با د و باا ا اراف کامال

بد این دو ،از اینه ان بنیاق وجودی این دو و ارتباط آقها سخن بیویدد ضا ن آقکاد بتواناد چناین تجاار

ذهنا و

سابژکتیوی را بد مخاطباق یادی و سوم خص منتقل کندد هیچ یک از این مراحل ،در نو تدهای ابان خ ادوق و ابوزیاد
پی وده نشده استد
ابوزید ،بد دنبال این تح یل صوفیاند از ماهیت نبوت ،و اید در راستای هر چد بیشتر نیدیک دق بد نبوت یاادی،
ند نبوت متعال  ،کو یده است تا این فرایند ارتب اط وحیان را بیشتر ر دهدد بار ایان اسااس ،باد مساة ة خیاال ناید
صوفیاق مراجعد کرده و در نهایت ،نحو ت اس را از طریق سیر خیال پیامبر دانستد استد این تح یل از آق جهت مهمتار
م

ود کد هر گوند بهة انخالع و انسالخ بدن را کد بد نوبة خود ماورای است ،کنار م زندد لذا این صاعود و نایول،

در خیال بد مثابد توهای وجودی صورت م گیردد گام بعدی ابوزید این است کد ر یا را بد ینواق گام نخست خیال پی
م نهدد این ،درست ه اق آموزه ای است کد در میاق صوفید رواج داردد باد ایان ترتیاب ابوزیاد آرام آرام باد ایان نقطاد
م رسد کد یر ها و مس اناق م توانند از طریق ر یا ،با ماهیت نبوّت همذات پنداری کنناد و پدیاد وحا و نباوت،
برای ایشاق امری از تبار امور طبیع و یادی گرددد تا اینجا ماهیت نبوّت بد صعود و نیول در تو خیال ،و مصداق بارز
این گوند خیال ،در ر یا ترسیم گشتد او م افیاید کد این ر یاها ا کد واهدی هم آق را تأییاد ما کناد ا آرام آرام باد
م کدای در بیداری تبدیل م

وند تا پیامبر ،وح را در بیداری هم بداند و بر زباق راندد

بر این پاید ،آیا م تواق مدی

د کد نخستین مرح ة وح

ا کد ه اق دّت غیبت از حواس و خُرخُر خوا گوناد

است کد در آق ،تحوّل از جانب پیامبر است ا باهت زیادی بد حالت «ر یا» دارد زیرا بر پایة این تصور ،نفاس پیاامبر،
پیام رمیگونة خاص ا بانگ ریدآسا ا را از فر تة وح دریافت م کرد و چوق باز م گشات ،آق را باد صاورت پیاام
زبان بیاق م کرد؟ همچنین آیا م توانیم بیوییم کد یادت و انس پیامبر بد ت قّ وح در اثر تکرار وتوع ی ل ارتبااط ،
موجب د کد وح در حالت بیداری در تالب گفتاری یادی نیی م کن گردد؟ ه ة واهد دستبد دست هم دادهاند تاا
بد این پرس  ،پاسخ مثبت دهند (کرم  ،0917 ،ص)111د
بدین ترتیب او معتقد است کد کاهناق ،ایراق ،پیامبراق و یارفاق ،ه ی از این تو خیال بهره برده و باد صاورت
یکساق از این جنبة وجودی استفاده م کنند و تنها مرتبة ایشاق متفاوت استد پیامبراق در رتبة نخست ،یارفااق در رتباة
دوم و ایراق و کاهناق در رتبة سوم ترار دارندد تجربة بیداری پیامبر نیی امتداد و حالت توام یافتدای از ه ااق ر یاسات
کد بشر یادی نیی در م کندد
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پس در نهایت ،ابوزید با تبیین خیال برای مخاطباق وح  ،بد مثابد تجربدای ر یاگوند ،آق را در یداد اماور طبیعا و
فُرودین درم آوردد حال ،نیرش زبان معتیل و رویکرد صوفیاند بد ماهیت نبوت با هم ج ع دهانادد ما تاواق چناین
حدس زد کد در تراث کهن اسالم  ،هیچ تبیین غیر از تبیین صوفید برای کیفیّت اتصال وجودی بد مأل ایال وجود نادارد
و هر اندیش ندی بخواهد در ایان موضا ع ساخن تارار گیارد ،ناچاار اسات از آق بهاره گیاردد گذ اتد از چاال هاای
معرفت ناخت کد این ادیای صوفیاند در با

خیال و ر یا با آق دست بد گریباق است و امکاق داوری معرفات اناخت

را ،بد دلیل ماهیت سابژکتیو آق ،از مخاطب م گیرد و بد صرف ادیا بدل م

ود ،چند نکتة دییار نیای در مقاام ارزیااب

م تواق بیاق کردد
 .1-2-2تبیین از طریق رؤیا و خیال

نبوّت در مکتب تصوف ،بد معنای مکا فة ذات و در اتّصال و حقیقت وجودی انساق بد مثابد یالم صغیر استد پیاامبر
در سیر صعود خیال خود ،با اروا فر تیاق و لو محفوظ سیند بد سیند م
یالم امر را معایند م کند و از طریق خیال در آق فان م
بد خیال متّصل و منفصل تقسیم م گرددد ابوزید در کتا

ود یعن یاالم اهادت ،یاالم خ اق و

ود و حت بد برزخ ایال راه م یابدد خیال در نظر ابنیرب ،
«فلسفة التأویال» کو ایده اسات تشاریح کناد کاد خیاال ،ناام

مشترک میاق برزخهای و جودی و تو خیال آدم استد خیال آدم  ،خیال متصل و برزخ ،خیال منفصل وجودی استد
البتد وجد ا ترا نام این است کد یک خیال آدم و دییری حاصل تخیّل خالق خداوند متعال استد باد ایان ترتیاب،
ابوزید تصریح کرده است کد در نیرش صوفیاند ،مقصود از برزخ ایال و برزخهای چهارگاند ،برزخهای منفصل وجاودی
است کد البتد راه رسیدق بد آقها و فنای در آق ها ،ه اق خیال متّصل یا توای خیال آدم استد یعنا بار خاالف ظااهر
رهیق لفظ اتّصال و انفصال ،خیال متصل مرتبدای نازل از خیال منفصل است و از تضا ،خیال منفصل تصاوری اسات کاد
در ذهن صوفیاق ،از تیاس با ه ین خیال متصل کل گرفتد استد در خیال متصل ،ج ع اضاداد م کان اسات و آدما
م تواند در خیال خود هر امر محال را تصور و توهم کندد بد ه ین ترتیب م گویند کد در خیال منفصل یا بارزخ ایاال،
ج ع اضداد م کن م گردد و محال تحقق م پذیرد (نک :ابوزید ،6111 ،صص)19-13د لذا خیال راه است برای حال
ه ة دوگانی ها و چال های کد فالسفد برای حلّ آقها بد زح ت افتادهاندد ت ام مساة ة رباط کثیار و واحاد ،تادیم و
حادث ،و ددد در این برزخ حل م

ودد در نقد این آموز صوفیاند م گوییم کد این ،نوی فرافکن د نقاط یقلستیی بحاث

است کد آق را بد یالم برزخ یا خیال منفصل واگذار کنیم و بد این تح یال بسانده کنایم کاد «آقجاا ،هار امار محاال و
مشک

حل م

ود»د این در حقیقت نوی فرار از تبیین استد

بد نظر م رسد کد ابوزید ،ما را بد ه اق نقطد رسانده است یعن بد جای آقکد مطاابق باا هادف و ساودای خاود،
تبیین یقالن از وح /نبوت ارا د دهد و این امر را رو ن کند ،م گوید :ک ید حل مشاکل در خیاال اساتد یعنا سایر
پیامبر از طریق خیال ،این ناسازگاری را کد در نظر او گراق آمده بود ،حل م کند و ربط امر ماورای و طبیعا در آقجاا
اتفاق م افتد و حل م

ودد حال ،او برای خیال ،ر یا را ن وند م آورد تا درک از خیال متصل بیابیمد درست اسات کاد

جهاق ر یا ،جهان رازآلوده و در یین حال حقیق است ول هنوز تبیین مادی رو ن از آق در دست نداریمد در آقجاا
برخ اموری کد یُقَال بداق یادت ندارند ،اتفاق م افتدد مثالً انساق فاص دهاای بسایار دور را در لحظادای ما پی ایاد از
مکاقهای ر یای دیدق م کند یا از ا یا و موانع سخت بد آسان م گاذردد مقصاود ابوزیاد از ن وناد آوردق ر یاا آق
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است کد نامأنوس بودق خیال را اندک کاه

دهد و بد فهم بشری نیدیکتر کندد گاوی او هام توجاد دارد کاد بسانده

کردق بد «خیال» ،فاتد اثر خاص برای این بحث است زیرا خود این انیار صوفیاند ،بد تدر کاف مبهم است و بد تعبیار
ابن یرب  ،جی هود کنندگاق بد آق آستاق راه ندارندد لذا ر یا ه اق برزخ یاا واساطدای اسات کاد از طریاق آق ،ابوزیاد
م خواهد مفهوم و ماهیت وح را برای بشر مأنوس کند و از تعال و تقدّس آق بکاهد تا امری یادی و زمین بد ا ار
رودد
بد راست مقصود ابوزید از این برتراری مسانخت میاق ر یا و وح چیست؟ این چییی است کد او رو ان نکارده
است و اگر بد این حالت بات ب اند ،بر خالف توتع ،ابوزید ا بد رغم ظاهر ا نتوانستد است تبیین ارا د دهاد ،یاا تنااظر
وی میاق وح و ر یا دارای محتوای تبیین کاف نیستد در ر یا چد اتفات م افتد؟ انساق در ر یاا ،مکااقهاا ،وتاایع و
یجایب را م بیندد این دیدق ،گاه با ادرا بد غیر یادی بودق این ر یت است و گاه آق تدر طبیعا اسات کاد اخص
خوابیده باور ندارد کد در خوا

استد اما بد محض بیداری ،ا خاص در حال حیرت بد دنبال در آق ر یت م افتند تا

وتایع یجیب را تعبیر کنندد یعن بد صورت آنچد اتفاق افتاده ای ان ندارند ب کد م خواهند بدانند در پس ایان خاوا ،
چد نهفتد استد متصوفد ،از خوا

برای تبیین مکتب معنا ناخت خود سود م جویندد آناق با توسل بد مثاال ر یاا بیااق

م کنند کد ترآق کریم بیاق خوا  ،و معان تعبیر آقاند کد نید صوف موجود است و او ،تعبیرگر ر یای ماتن اساتد اماا
در این جا ،ابوزید در تکاپوی معنا و داللت نیست ب کد در تکاپوی تبیین ماهیت و چیونی ارتباط وحیان استد لذا باد
نظر م رسد کد او م خواهد چنین تناظری برترار سازد:
خوا  :برتراری رابطد میاق انساق مادی با اموری غیر مادی و فراطبیع است ،و ه د آق را تجربد کردهاندد
وح  :برتراری رابطد میاق پیامبر مادی با اموری غیر مادی و فراطبیع است و ه د ،تجربدای مشابد با آق را در حال ر یا
دارندد
در واتع باید گفت کد مقصود ابوزید ،فراتر از تناظر است و او اینه ان را ا البتد با تفاوت مراتب ا مد نظر دا اتد
استد حت معتقد است کد در بیداری هم حالت تثبیتیافتدای از ه ین ر یا دیدقهای پیامبر امتداد م یاباد باد گونادای
کد وح در بیداری هم بد پیامبر روم آوردد اما برتراری این ه ان  ،متض ن مغالطدای منطقا اسات زیارا یاک طارف
این ه ان  ،یعن ر یا ،توسط ما مشاهده ده استد طرف دییر این ه ان  ،وح است کد ما هودی از آق نداریمد حاال
بد صرف این کد هر دو ،نوی برتراری ارتباط میاق امر مادی و امر فرامادی است ،حکم بد اینه ان

ده کد هایچ دلیال

موجّه برای آق نداریمد حت خیال دانستن ماهیت وح نیی از ه ین گوند مغالطد (کند و وجد) رنجور استد بد ه این
ترتیب ،برتراری این ه ان میاق حالت خوا
نتیجدای کد از تح یل ابوزید بد ک

پیامبر و بیداری وی نیی چنین است و بیشتر بد رجم بر غیب ه انند اساتد

منطق م تواق گرفت حدّاکثر این است کد ر یا ،پدیدهای است کد اساتبعاد وحا

دق بد پیامبر را بر طرف م کندد
خیال متّصل صوفید نیی بد تدر کاف رازآلود و انحصارید خود ایشاق استد پس برای ما کد انساقهای یادی ا بادوق
توای ادراک ویژه برای صعود ،مانند خیال ا هستیم ،ند خیال چییی را رو ن م کند و ند بد صورت موجّاد ما تاوانیم
بپذیریم کد وح و ر یا اینه ان دارندد بد خصوص کد م دانیم در وحا  ،رابطادای تخااطب میااق خداوند/فر اتد و
پیامبر بر ترار م گردد در حال کد ر یا مع والً چنین نیستد
 .2-2-2جمعپذیری با وحی زبانی
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نظریة خیال یا تجربت صوف اگر هم از توجید کاف برخوردار نبا د ،م تواند بد دو کل تعبیر و تفسیر اودد در یاک
تفسیر حدات  ،این نظرید تابل ج ع با مراحل اول و دوم بحث ساختار وح استد یعن م تواق گفت آنچاد پیاامبر در
اتصال خیال درم یابد ،وح زبان و ه اق گیارههای ترآن استد بد نظر م رسد با توجد باد تارا ن موجاود در گفتاار
ابوزید ،مقصود او در دور مصری ه ین استد بد تعبیر بهتر ،پس از اینکد ساختار وجودی وحا مشاخص اد و مع اوم
گردید کد سیری خیال در وجود است کد بایث ارتقای او م

ود ،نوبت بد آق م رسد کاد بپرسایم :او در ایان سایر ،چاد

چییی را درم یابد و از طریق این ت اس ،چد سنخ پیام را دریافت م دارد یا معایند م کند؟ ابوزید مصاری ،در دو مرح اة
اول از ه اق ت ق رای زبان سخن گفتد و لذا باید گفت کد متع َّق وح ا هر ساختاری کد دا تد با د ا از سانخ زباان و
گیارهای استد
بد این ترتیب ،او هنوز بد ه اق باور اسالم رای در با

وح گیارهای پاایبناد اسات ولا در تبیاین ت ااس و

ساختار ارتباط وحیان  ،از نظریة خیال صوفید بهره م گیردد لذا م تواق تنهاا ناوآوری وی را ایانه اان ر یاا و وحا
دانستد البتد این واگویدای افراط از ه اق نظریة خیال است ول بد هر صورت ،بر خالف صوفید کد بد خوا
بار ارز
ارز

منف م دهند و فقیهاق و ی ای رس
مثبت برای خوا

را بد خوا

متهم م کنند و خود را بیدار م دانناد ،ابوزیاد مصاری

در نظر م گیرد آق را با وح یکساق م انیارد و دوام آق را بایث وح در بیداری م داندد

خیال صوف نظریدای است در راستای بیداری از خوا
فرایند خوا

و ر یاا

و غف ت وجودی ،ولا نظار ابوزیاد در راساتای احیاای ارزش

حت در بیداری استد

اما اگر تفسیر حداکثری از نظریة صوفیاق را بپذیریم ،دییر با وح زبان ج ع ن

ود و ابوزید تا ایان مقادار ،باا

نظر صوفید ه راه نکرده استد تفسیر حداکثری این است کد صوف  ،بد مقام انکشاف ذات و فنا در برزخ ایال م رساد
و در آق حال ،وجود صوف با وجود محض متحد م

ودد در این صورت ،دییر دوگانی معنای ندارد و ن

تواق میاق

زباق و صوف یا الفاظ و یالم ،کثرت مشاهده کردد بدین ترتیب سخن گفتن از وح زبان ب وجد است چناقکد صوف
در مقام فنا و انکشاف ا بد تصریح ابنیرب

ا در مقام پیامبر ،ب کد در مقام ارع ترار م گیرد و بد ترآق تک ّام ما کناد

یعن با یالم معان وجودی متّحد گشتد و از آق بد کل لفظ و زبان تعبیر م کندد لذا فای یّات زبااق باا خاود اوسات
(ابوزید ،6111 ،صص)609-601د در این تعبیر حداکثری کد غایت مراد صوفید است و با مکا فة مسیح در یک افاق
ترار دارد ،دییر سخن گفتن از وح زبان معنای ندارد و صرفاً بروق داد یا پدیدار بیرون وح  ،لفظ استد در ایان
صورت م تواق گفت کد ابوزید ن

تواند میاق نیرش معتیل بد دریافت وح زبان و کیفیت خیال وح  ،باد نحاو

معقول ج ع کند و سازگاری و وفاق پدید آورد لذا ابوزید مصری ،باد تفسایر نخسات و ت قّا رایا وحا زباان
معتیل نیدیکتر استد
 .9-2-2ناسازگاری با مبادی معرفتشناختی

اگر بپذیریم کد ابوزید از تح یل وجودی صوفید دنبالدروی کرده است ،در این صورت باید باد اخاتالف روش صاوفید و
روشهای روزگار ما توجد کنیمد در روش صوفید ا و حت تدما ا تفکیک میاق وجود و معرفت معنای ندارد چاد رساد
بد پدیدار ناس د در این نظام ،معرفت بد وجود باز م گردد و آق هنیام معرفت درسات حاصال ما

اود کاد اتحااد

وجودی میاق یالم و مع وم پدید آیدد بد این ترتیب ،صوف در پدیدار توتّف ندارد ب کد بد کند وجودی نفوذ م کنادد در
این حال ،صحبت از خطای صوف یا اجتهاد ناصوا

وی جاییاه ندارد و در یص ت تامّ وارد م

اودد باا توجاد باد
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اینکد صوفید ،پیامبراق را از واال مرتبیاق خود بد
دارای اجتهادات ناصوا

ار م آورند ،دییر این سخن ابوزید معنا نادارد کاد پیاامبر اساالم را

بداند یا بد خطا در امور مادی (بارورسازی نخل) وصف کنادد باد یباارت دییار ،آق یصا ت

مط ق کد ابوزید بد دنبال آق بود تا بتواند بد ایتبار سنت رأی دهد ،پیدا ده استد معراج خیال ا بار فارض صاحّت ا
میاق سنت و ترآق تفاوت ن
این دیدگاه ن

گذارد زیرا پیامبر ،حقایق وجود را با معایند تعبیر م کندد لذا تردید بنیاادین در سانت ،باا

سازد و تنها تردید مجاز آق خواهد بود کد در سند و وثاتت نقل مناتشد ن ایدد

از سوی دییر ،ابوزید بد وجه ی ل گرایاند ،بد دنبال تثبیت حاک یات و سایطر یقال اساتد حاال آقکاد دیادگاه
صوفیاق ،بدوق هیچ تعارف نوی امپریالیسم معرفت برای آناق بد وجود م آوردد لذا از این جهت نیی باا ی الگرایا او
ناسازگاری پیدا م کندد در حقیقت ،ت ام انتقادات کد ابوزید از غیال دا ت و او را متهم بد حاک یتبخشا اطالتا باد
متوق دین م کرد ،با این نیرش دامن گیر خود اوست زیرا بد تبیاین وجود اناخت صاوفیاند روی آورده اسات و ایان
تبیین ،هیچ جنبة خطاپذیری برای معرفت بات ن

گذارد یعن اگر چد او از یص ت پیامبر دور ده بود ،اماا باا نظریاة

خیال بداق بازگشتد استد
از سوی دییر ،این تبیین ،بر خالف توتع ،سکوالر یا مبتن بر پدیدار فرهنی نیست زیارا نظریاة خیاال صاوفید وارد
وجد وجودی ماجرا م

ود و از آق رح فراطبیع بد دست م دهدد اگر بیاوییم ایان نظریاد فراطبیعا نیسات ،مع اوم

نیست دییر چد نظریدای را م تواق مبتن بر اصول ماورای و فراطبیع دانستد حت مسة ة ر یا هم یک از امور فراطبیعا
کند ب کد گاذر از

است کد هنوز تح یل مادی رو ن از آق در دست نداریم و لذا توسل بد آق ،مسة د را دنیوی یا یادی ن
ابهام بد ابهام دییر استد

اساساً چیوند م تواق تصور کرد کد کس بتواند از اصل موضوع پدیدار ناس  ،هرمنوتیک یا ساکوالر بارای تبیاین
دفاع کند و با ه ین اصل موضوع کد با فراطبیعت سر سازش ندارد ،بتواند ساختار وح را یادیسازی کناد و در ا ار
امور طبیع و مأنوس درآورد؟ در رابطة وحیان  ،یک طرفِ ارتباط ،خداوند/فر تد و طرف دییر پیامبر اسات پاس هار
توضیح از وح باید مبتن بر پذیرش پاره ای از امور و فرآیندهای فراطبیع با دد در این صورت ،ن

تواق آق مباادی

معرفت ناس را بد یاری ط بید کد در جوهر خود ،بنا بر پی فرض یا اصل موضوع ،هر گوند ت قّا فراطبیعا را تع یاق
کردهاندد از آق باالتر ،حت م تواق گفت کد ارا ة چنین تح ی

از «دین» بد ینواق امر ک

م کن نیست میر آقکد وجاد

«دین » آق را تع یق کرده ،بد صورت یک آیین فرهنی و پدیدار توم بد آق نیاه کنیمد اما ابوزید مصری کو ایده اسات
کد با حفظ باور اسالم بد دین ،چناق تبیین ارا د دهدد این کار نشدن بد نظر م آیدد
نتیجهگیری

نظر ابو زید آق است کد وح در کل گیارهای آق ،از طریق اتصال یوالم و صعود در خیال بر پیامبر وارد م

ودد در

این صورت ،محتوا یا متع َّق وح  ،گیارهای است اما ماهیت ارتباط ه اق اتصال وجودی یوالم و صعود پیامبر در یالم
خیال استد او برای مأنوس کردق این پدیده و ایجاد مقبولیت فرهنی برای آق ،بد کهانت و ایری ت سّک یافتد و آق
را امری مقبول در فرهنگ یرب معرف م کندد این رویکرد فرهنی  ،بایث م

ود وح بد سطح خرافدهای فرهنی

فروکاستد ود و امری غیر اصیل ت ق گرددد ض ن اینکد ابو زید ،هیچ نوع مطالعة میدان ارا د ن

کند کد بتواند این
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نوع مقبولیت فرهنی را اثبات کند ب کد بد یکس ،م تواق گ اق دا ت کد کهانت و ارتباط با جن در ایری ،نوی
امور ناپسند فرهنی بوده و ن

توانستد یا ن

تواند بایث ایتبار ترآق و وح

چال های ف سف نیست و ابو زید نتوانستد است بد پرس
استد پرس

اص

ودد تبیین خیال از وح هم خال از

اص  ،پاسخ درخور ارا د کند و پاسخ را فرافکن کرده

این بود کد خداوند چیوند م تواند با مخ وق خود ارتباط برترار کند و گیارههای را بد او انتقال

دهد؟ ه چنین باید گفت کد مدل او ،با انکار دید خود ترآق مواجد است و این مدل ایتباری،
iد ابوزید مصری اصطالح است کد برای دور نخست تفکّر او بد کار م بریم دورهای کد با مهااجرت او باد اروپاا در 0001م پایااق
یافتد
کتابنامه

ترآق مجید
ابن خ دوق ( ،)0077اليقدمة ،القاهر  :کتا التحریرد
أبو زید ،نصر حامد ( ،)0931معنای متن ،ترج ة مرتض کری نیا ،تهراق :طر نود
ه و ( ،)6117النص و السلطة و الحقيقة؛ اراد اليعرفة و اراد الهيينة ،بیروت :ال رکی الثقاف العرب  ،الطبعة الخامسةد
ه و ( ،)6111فلسفة التأویل دراسة ف تأویل القرآق یند محی الدین بن یرب  ،بیروت :ال رکی الثقاف العرب  ،الطبعة السادسةد
ه و ( ،)6113مفهوم النص ،بیروت :ال رکی الثقاف العرب د
االتاس  ،مح دی (« ،)0939ترآق و فرهنگ زماند» ،خردنامة ه شهری ،ش61د
کرم  ،مح دتق (« ،)0917مفهوم وح » ،نقد و نظر ،ش 06د

