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  او نيز گذشت از اين گذرگاه 

  
  ١٣٨٩مردادماه  ،  شماره چهارم،مجله مهرنامه: منبع

  

  نصر حامد ابوزيد: شت روشنفكر عربذدر حاشيه درگ

  او نيز گذشت از اين گذرگاه

  ن كيست كه نگذرد از اين راهوا

صري در قـاهره  خبر كوتاه بود و تكان دهنده؛ نصر حامد ابوزيد، قرآن پژوه، متفكر و روشنفكر مشهور م          

چنـين  "و " نقـد گفتمـان دينـي   "،  "معناي متن"چون ي،   آثار طي ده سال گذشته .بر اثر بيماري درگذشت   

اند و پـيش چـشم اهـالي     فارسي منتشر شدهزبان به   اين چهره  بحث انگيز  و ماندگار         از  " گفت ابن عربي  

  . اند فرهنگ قرار گرفته

در آمـستردام هلنـد   " اسـالم و مدرنيتـه  "كـه در حاشـيه سـمينار     سال پيش بـود  ٥/٤آورم حدوداً  بخاطر مي 

 دلمشغول سرنوشت كشورهاي اسـالمي     چنانكه دريافتم، قوياً   .گوي با او دست داد    و  توفيق ديدار و گفت   

گفـت سـرمايه    اگر ماركس مي. يزاسيوني بود كه در حال وزيدن است     در مصاف با امواج مدرنيته و مدرن      

هـاي جهانـشمول مدرنيـستي و پـست      يش ساخته است؛ ابوزيد نيز از آمـوزه داري جهان را بر صورت خو  

از . را بر صورت خويش ساخته اسـت   كه سراسر جهان را درنورديده  و آنگفت   مياي سخن     مدرنيستي

 گرفتـه تـا   ش بـه سـبك غربـي اسـت     مـك دونالـد و پوشـ     نمـادش مدرنيزاسيون و نحوه زيست غربي كه       

هـاي   نحوه" و ، " تساهل"، "گرايي ديني ، كثرت"كرامت ذاتي انسان  "،  " بشر  بنيادين حقوق"هايي چون     ايده

هـاي مختلـف آن نظيـر      اسـالمي و شـاخه  سـتبر  باور بود كه بازخواني دقيق سنت     او بر اين   ."زيست متكثر 

شـناختي،   شـناختي، معرفـت    واكـاوي و تنقـيح مبـادي و مبـاني انـسان       و و كالم، عرفانفقه، تفسير، فلسفه 



 ٢

در .. و. تـاريخ ، فلـسفه ، به مدد امكاناتي كـه علـوم جديـدي چـون هرمنوتيـك، ادبيـات       ها  آن اختيمعناشن

بـا آن دسـت بـه    در جهـان اسـالم   اختيار ما گذاشته، تنها راه تعامل موجه و رهگشا بـا مـسائلي اسـت كـه             

 هيجــان تــوأم بــا حــس  غفلــت از دســتاوردهاي علــوم جديــد و عــصيان كوركورانــه و از ســر. گريبــانيم

 سـر از  ،نپرورانـد  را در سـر  سوداي بازگشت بـه گذشـته پرشـكوه     و  نوستالژيك در برابر امواج مدرنيته      

هـايي از جهـان اسـالم را اينگونـه          القاعـده در بخـش      گـروه  بـروز و ظهـور    . آورد   درمي يادگرايي ديني   نب

ن از مـا دسـتگيري    پشت نيـز در ايـن ميـا   توجهي به سنت ديني پِس از سوي ديگر، بي. توان تبيين كرد   مي

كند؛ چراكه هرگونه اصالح اجتماعي ـ فرهنگـي در جوامـع اسـالمي كنـوني جـز از طريـق اصـالح          نمي

  بـر ر عـين حـال   ددابوزي .  است آنگذارترين مؤلفه   مهمترين و تأثير    دين، شود؛ سنتي كه    سنت ميسر نمي  

 در  راهـاي اسـالمي شـيعي و اسـالم سـنی      فـاوت كـرد و ت  وابسته به سياق بودن فرهنـگ دينـي تأكيـد مـي     

گرا بودن قاطبه اهـل سـنت و     اشعري مزاج و نص وی .كرد   برجسته مي  گرايانه    هاي اصالح   پيگيري پروژه 

 موانعي در پيشبرد پـروژه اصـالحي در برخـي از كـشورهاي      به مثابهفلسفه و علوم دقيقه را  توجهي به     كم

 اسالمي كمتر بـه چـشم   بالد  موانعي كه در ساير ؛انگاشت اكستان مي عربستان و پنظيرنشين   سني و وهابي  

كـرد و تأكيـد     اشـاره مـي   و سـينوی  به سنت فلسفه اسالمي و خصوصاً فلسفه مشاء در عين حال  . خورد  مي

  شـيعي، ، لبنان و توسعاً  منطقه اسالمانديشه فلسفي و كالمي در ايرانگيري    شكلداشت كه بستر تاريخي     

  .  كرده استترگرايانه مهيا ضا را براي پيشبرد پروژه اصالح فعلی االصول

 جـدي  اي اصـيل و  را پـروژه   كـرد و آن     دينـي ايـران را دنبـال مـي        چنانكه دريـافتم، جريـان روشـنفكري        

 بـيش از همـه بـا آثـار عبـدالكريم سـروش و محمـد مجتهـد شبـستري آشـنا بـود و حـسرت                 .انگاشت  مي

دانـستم كـه    مـي .   آثـار ايـشان و سـايرين را بـدون واسـطه بخوانـد           دانـد تـا     خورد كه زبان فارسي نمي      مي

ور شده تا جالي وطن كنـد و سـالياني چنـد را در غربـت سـپري         باو گذشته و مج     تلخي بر   بسيار روزگار

كـرد؛ كـه    گله چنداني از آنچه بر او رفته بود نمـي   . يه ديدم ح و با رو   ، مبتهج كند؛ با اين حال او را خندان      
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در عـين  . انديـشيد  تـر مـي   اي بهتر و روزهاي روشـن  آيندهبه  و  " اور همچو جام  يلب خندان ب  با دل خونين    "

هـاي   ها و برخـورداري   با هاضمه فراخ يافتم، انساني كه قدرت ديدن توانائي     متواضع و    حال، او را انساني   

ــي   ــست نم ــان آن خ ــران را دارد و در بي ــر ورزد و  ديگ ــست  آن  ذک ــران ني ــرايش گ ــم از : ب ــضل و ه ف

گوهـاي  و  هـم از گفـت  گفـت ؛   و محمـد عابـدالجابري سـخن مـي     محمـد اركـون  االطـراف بـودن       جامع

كـرد و هـم عبـدالكريم سـروش       ياد مي به نيكيآموزي كه با مجتهد شبستري داشته   بخش و بصيرت    لذت

 كـالم   درنـد و اد  كـه او اشـعار عربـي مـي     آنقـدر گفـت  كرد و مـي  اش تحسين مي را به خاطر حافظه قوي 

از رحمـت بيكـرانش    را خوانيم تا او  خداوند را مي. دانم زبان نمي  عربگيرد، منِ    از آنها بهره مي    خويش

  .نصيبی رساند

  

  چون دعامان امر كردي اي عجاب 

 اين دعاي خويش را كن مستجاب 


