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انديشه

علومقرآني

انديشه در اكنون

گزارش نشست مضامين اصلي قرآن

«تنها باز يك خدا ميتواند
ما را نجات دهد»

بازگشت به قرآن

نشستهفتگيشهركتابروزسهشنبههفتمخرداد
بهنقدوبررسيكتاب«مضاميناصليقرآن»نوشته
فضلالرحمان ،نويس�نده نواندي�ش و تجددگراي
پاكستاني ،اختصاص داش�ت و با حضور دكتر ناصر
مهدوي،دكترمهردادعباسيوفاطمهعالقهبندي،
مترجم ،در مركز فرهنگي ش�هر كتاب برگزار شد.
در ادامه گزارشي از سخنان ناصر مهدوي و مهرداد
عباسيدرايننشستازنظرميگذرد.
فضلالرحمانودغدغهامروز
فضلالرحمان يك��ي از متفكران
ب��زرگ جهان اس�لام اس��ت كه
بهواس��طه انديش��ه تازه احساس
ميكرد بايد در حوزه ديني تغيير و
تحولي ايجاد كرد و نقد و نظريهاي
نو به وجود آورد .او در پاكس��تان،
ناصرمهدوي
عرص��ه فك��ر ك��ردن خ��ود ،ب��ا
محنتهايي روبهرو و مجبور به ترك خانه و كاشانه شد.
تقريباشخصيتيپاكستاني-امريكايياستكهازسوييبا
فضايفكري،فلسفي،ايدههاينودرامريكابرخوردميكند
و از س��وي ديگر ،درگير نگاههاي سنتي است كه چندان
قابلدفاع نيستند .فضلالرحمان دغدغههاي نو دارد .او با
فلسفه جديد ،فلسفه اسالمي و انديشه متفكران اسالمي
بهخوبي آشنا است .حتي به نظر برخي افكار نوافالطوني
در تلقيهاي او از قرآن تاثير داشته است .پس آشنايي با او
اهميت بسيار مييابد .دغدغههاي فضلالرحمان صرفا
كالمي يا قرآني نيست ،بلكه متاثر از شخصيتهاي زمان
خودش مانند ولياهلل دهلوي يا اقبال اصالح فكري ديني
را براي آم��اده كردن بس��تر زندگي بهتر در نظ��ر دارد.
ش��خصيتهايي مثل او در موقعيتي ق��رار گرفتهاند كه
ازيكطرف ميخواهند به منتقدان قرآن بتازند .مثال به
كس��اني كه ميگويند قرآن چيزي نيس��ت جز انعكاس
تعاليم تورات يا دس��تاوردهاي انجيل و از س��وي ديگر،
ميخواهندتلقيهايياخالقيازمفاهيموواژههايكليدي
قرآن به دست دهند و ميان اين مفاهيم و انسان امروزي
نسبتيمتناسببرقراركنند.گوييگزارهايپنهانيدرذهن
امروزي وجود دارد كه متن ديني را وقتي موردتوجه قرار
ميدهد كه انساني يا اخالقي باشد .امروز اين طور نيست
كه انسان به آنچه قدس��ي و آسماني است بهسادگي سر
سپارد .تفكر رسمي امروز ما بر آن است كه عقيده فراتر از
اراده انسان است ،اما در واقع موج جديد فضاي اومانيسم و
حقوق بش��ر ،گريبانمان را گرفته است .امروز معيار اين
است كه اين متن براي شكوفايي و آرامش من باشد.
سابقهمضمونشناسيقرآن
جامعهپژوهشياسالمشناسيايران
بهكتابهاييمثل«مضاميناصلي
قرآن» نياز دارد .اين كتاب در سنت
اس�لامي ريش��ه دارد .اگر از اولين
تالشهايعالمانعلومقرآنيسراغ
بگيريم ،در رواي��ات علوم قرآني در
مهردادعباسي
عباراتيمانند«قرآنپنجوجهدارد»،
«قرآن هفت حرف اس��ت»« ،قرآن بر چهار قسم است» ،با
لالرحمان
مسالهچيستيمضمونقرآنمواجهميشويم.فض 
به افرادي چون ابنس��ينا ،غزالي و ابنتيميه و شاه ولياهلل
دهلويومحمداقبالالهوريتوجهبسيارداشتهاست.براي
نمونهاز«جواهرالقرآنودرره»غزاليبسيارتأثيرگرفته،اما
از آن نام نبرده است .در اين كتاب ،نوعي محتواشناسي و از
آنمهمترگزيدهنويسيقرآنبهدستميآيد.فضلالرحمان
نيز ميگويد آيات قرآن بر  10قسم است :ذات خدا ،صفات
خدا،افعالخدا،معاد،صراطمستقيم،احوالاوليا،احوالاعدا،
محاجاتالكفار،حدوداالحكاموبدينترتيبمضاميناصلي
قرآنراتعيينميكند.درعلومقرآنيماسنتيوجودداردكه
به بررسي برتري برخي آيات قرآن بر ديگر آيات ميپردازد.
«جواهرالقرآنودرره»غزالينيزدررأساينكتابهااست.
غزاليرواياتيرادرفصليازدهمكتابخودميآورد،آنگاهدر
فصلپانزدهمميگويد«:اصولومهماتالقرآنمعرفتاهلل
تالصراطالمستقيم»؛يعني
تعاليومعرفتاآلخرتومعرف 
مضامينمهمقرآنمبدأومعادونبوتاست.
اينبحثبسياريازنوانديشاندينيماهمهست.شريعت
سنگلجيدر«كليدفهمقرآن»ميگويدقرآنچيزينيست
جز توحيد و نبوت و معاد؛ يا مبدأ است يا راه يا سرانجام .به
طوركلي ،بسياري بر اين باورند كه اين تاكيد براي ترغيب
به خواندن قرآن است بههر روي ،اين پرسش براي چندين
صدسالمطرحبودهاست«.مضاميناصليقرآن»ازسويي
مضمون قرآن را تعيين و از ديگر سو ،بخشهاي مهم آن را
برجستهميكند.اينامردرسدههايميانيودرميانبرخي
نوانديشاندينيمتداولاست.امافضلالرحمانمدرنيست
است و ارزشهاي دنياي مدرن برايش جدي است.
پس اين كتاب نس��خه مدرن آثاري است كه در پي بيان
مضمونقرآنوتعييناهميتبخشهايمختلفآنبودند.
فضلالرحمان در آثار خود با بسياري از غربيان از بالشر،
مونتگوم��ري وات تا ريچارد بل گفتوگو ميكند .زمينه
دانشگاهياوباعثميشودصرفادرنقشمسلمانازقرآن
دفاعنكندودرنقشمحققبهاينامربپردازد.اودرموردآثار
پيشينيقرآنپژوهاناظهارنظرميكند.چنانكهباكليت
كارايزوتسوموافقاست،امابهشدتباجانونسبرامخالف
است.ونسبراباانتشاركتاب«مطالعاتقرآني»زلزلهايدر
قرآنپژوهيايجادميكندوآرايمخالفوموافقبسياري
برميانگيزد.فضلالرحمانمشخصابهچنداختالفعمده
با ونسبرا اشاره ميكند .حتي عنوان كتاب نيز كنايهاي به
مردود بودن نظر ونس��برا مبني بر بناشدن قرآن بر چهار
موتيفعمدهيهوديتاست.فضلالرحمانميگويدافرادي
چون ونس��برا هيچ دغدغهاي براي معناداركردن قرآن
ندارند و ب��ا اين رهيافت
بيهيچ مسووليتي قرآن
رابيمعناميكنند.اوباور
دارد كه اين��ان قرآن را از
لنگرگاه اصلي خودش،
زمين��ه ن��زول آن ،دور
ميكنن��د ،در حاليكه
مس��لمان بايد به قرآن
نگاهي تاريخي داش��ته
باشد.
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گفتوگو با فاطمه عالقهبندي ،پژوهشگر علوم قرآني
درباره رويكرد تفسيري فضلالرحمان متفكر پاكستاني

قرآنخودسخنبگويد

محسن آزموده
ازميانمتفكرانمعاصرمسلمانونوانديشانجديد،فضلالرحمان
( )1919-1988محقق و انديشمند مس�لمان پاكستاني ،در ايران
كمترازبقيهشناختهشدهاست،حالآنكهچنانكهمهردادعباسي،
پژوهش�گر ايراني و از مع�دود محققاني كه تا پي�ش از اين درباره
فضلالرحمانمطالبينوشته،اورايكيازاصيلترينوروشمندترين
نوانديشان ديني در قرن بيستم خوانده است :فضلالرحمان «آثار
تحقيقي مهمي درباره فلسفه ابنسينا ،مالصدرا و ميرداماد نوشته
است ،ش�هرت او در ميان اسالمشناسان بيشتر به سبب نوشتهها
و تالشهايش در باب رفع مس�اله تقابل اسلام و مدرنيته است».
فضلالرحمان متولد منطقه هزاره هند ،در خانوادهاي مذهبي و زير
نظر پدري عالم پرورش يافت ،س�پس به انگلستان رفت و در سال
نخستدربارهانگيزهفضلالرحمانازتاليفاين
كتابواهميتاينكتابدرميانسايرآثاريكهبه
شرحوتفسيرقرآنكريمميپردازند،توضيحدهيد.
فضلالرحمان در مقدمه كت��اب ،هدف خود از تاليف اين
كتابرااوال:ارايهراهحليبرروشتفسيريسنتيآيهبهآيه
مسلمانان ذكر كرده است ،چرا كه معتقد است اين روش
تفسير،عالوهبراينكهكارآمدنبودهبلكهنميتواندبينشي
منسجمنسبتبههستيوزندگيانساندهد.ثانيا:واكنش
او نسبت به رهيافتهاي خاورشناسان خصوصا ونسبرا و
مبني بر شكل گرفتن قرآن در بستر مجادلههاي فرقهاي
يهوديومسيحياست.دربارهاهميتبينالملليمضامين
اصلي قرآن ،بايد اضافه كنم كه مرجع برخي كتب درباره
مفاهيمقرآناست.دايرهالمعارفقرآنليدنازجملهآثاري
است كه در 41مدخل آن از اين كتاب استفاده شده است.
مدخلهايي مثل :خودپسندي ،شجاعت ،فرشته ،ايمان،
جبرئيل،بهشت،پارسايي،وحيو.....
به نظر ميآي�د فضلالرحمان يكي از متفكران و
نوانديشان ديني مسلمان است كه در سنت ديني
اسالمي ،به قرآن توجه ويژهاي دارد (مثل ابوزيد يا
سروش يا مجتهد شبستري يا عابدالجابري يا . )...
قرآنكريمدرمنظومهفكرياوچهجايگاهيدارد؟
محورانديشهفضلالرحمانهموارهقرآنودغدغهاصلياو
ارايهروشيدرستبرايفهموتفسيرقرآنبود.تاثيرمتقابل
وحيالهيوتاريخيعنيتاثيرجامعهعصرنزولقرآنازسوي
خدابهپيامبرصلياهللعلي هوآلهدرذهنفضلالرحماناين
سوالمبناييراپايهريزيكردكهچطوراصولوارزشهاي
قرآنبدونهيچكهنگيدرجوامعاسالميقابلاجراست؟
فضلالرحمان در مقدمه كتاب حاضر و همچنين
درمقدمهكتاباسالمومدرنيته،اشاراتيبهرويكرد
تفس�يري خ�ود و روش آن كرده اس�ت .جايگاه
فضلالرحمان در مي�ان جريانهاي تفس�يري و
بهطوركليتاريختفسيردركجاستواورادركدام
دستهبنديقرارميدهند؟
او معتقد است اغلب تفاسير مسلمانان ،متن قرآن را آيه به
آيه بررس��ي كردهاند .اشكال اين رويكرد جزءنگرانه ،تهي
بودن آن از نگرش منسجم متن قرآن به هستي است .هر
چنددرسالهاياخير،تفسيرموضوعيدربينمسلمانان
وغيرمسلمانانرواجيافتهواينرويكردبهعنوانيكمنبع
موضوعيكارآمداستامابرايدانشجوييكهميخواهدبا
ديدگاهقرآندربارهخدا،انسانياجامعهآشناشود،چندان
كارآمدنخواهدبود.ازنظراواولينگاممطالعهكليوجزيي
متنقرآناستكهميتواندمبناييبرفهمحقيقيقرآندر
سياق اخالقي-اجتماعي جامعه نبوي و تصوير روشنتر
از كالم آن زمان باش��د .پس مطالعه بايد يك بيان قرآني
مفهوم و كلي و روش��مند از اصول اخالق��ي و ارزشهاي
زيربنايي احكام دستوري ،در بر داشته باشد .در اينجاست
كهاسبابنزولونسخازميانعلومشناختهشدهتفسيري
موثرخواهدافتاد.گامدوممستلزمتالشبرايبهكارگيري
اصول اخالقي و ارزشهاي كلي و روشمند مخاطبهاي
عصر نزول اس��ت .يعني به كارگيري ارزشهاي به دست
آم��ده تاريخي در عصر حاضر كه نيازمند تجزيه و تحليل
بسيارموشكافانهاست.
فضلالرحمان ،آثار غربيان درباره قرآن را به سه
دستهكليتقسيمميكندومعتقداستآثاردسته
سوم كه به محتواي قرآن اختصاص دارند ،با وجود
اهمي�تازنظراو،كمترهس�تند.آياكت�ابونوع
رويكردخوداوراميتواندرايندستهقرارداد؟
پسازترجمههايمختلفقرآنبهزبانانگليسينخستين
آث��ار مدرن غربي درباره قرآن به س��ه دس��ته اصلي قابل
تقس��يماند )1:آثاري كه در جستوجوي ردپاي تاثيرات
انديشههاي يهودي و مس��يحي در قرآناند؛ )2آثاري كه
درپيبازسازيترتيبزمانيمتنقرآناندو)3آثاريكهبه

 1950بانگارشرسالهايدربارهابنسينا،ازدانشگاهآكسفورددكترا
گرفت و در دانشگاه دورهام به تدريس پرداخت .در سال  1958به
كانادا رفت و در دانشگاه مك گيل به مرتبه دانشياري رسيد .سپس
به دعوت ژنرال ايوب خان ،رييسجمهور اصالحطلب پاكستان به
پاكستان بازگشت و رياست موسسه تحقيقات اسالمي كراچي را
برعهده گرفت ،اما فعاليتهايش با مخالفت تندروها و افراطگرايان
مواجهشدتاجاييكهناگزيرشددرسال 1968پاكستانراترككند.
او تا پايان عمر در امريكا به سر برد و در دانشگاه شيكاگو به عنوان
استاد انديشه اسالمي فعاليت كرد .بسياري از امهات انديشههاي
فضلالرحمان ،در رويكرد جديدش به س�نت ،آگاهانه يا ناآگاهانه
در آثار مهمترين نوانديشان ديني ايراني يافت ميشود .البته اين
تنها دليلي نيست كه رجوع به اصل آثار او را ضروري ميكند .نگاه
روشمند ،دقيق و دغدغهمند اين متفكر مس�لمان ،نه فقط ما را با

شرح محتواي قرآن ،چه بهطور كلي چه از برخي جنبهها
ميپردازند .اگرچه انتظار ميرود به آثار دسته سوم بيشتر
توجه شده باش��د ،اين آثار كمترين توجه را به خود جلب
كردهاند .شايد محققان غربي اين كار را وظيفه مسلمانان
ميدانند .به هر حال ،قص��ور در تحقيقات قرآني ،از ميان
گروههايسهگانهذكرشده،درسومينگروهكهبامحتواي
قرآن سر و كار دارند ،از بقيه مشهودتر است .بيشتر آنها به
جوانبخاصيازقرآنپرداختهاندوهيچيكدرخودقرآن
ريشهندارند.فضلالرحماندركتابمضاميناصليقرآن،
چنانكهازتوضيحاتمولفدرمقدمهآنبرميآيد،بيشاز
هرچيزدرپيتصحيحونقدروشيومحتواييپژوهشهاي
برخيقرآنپژوهانغربيازجملهجانونسبرا(د،)2002.
در تبيين مفاهيم و مضامين قرآن (رويكرد دس��ته سوم)
پرداختهاست.بنايفضلالرحماناينبودهاستكهقرآن
خودسخنبگويد؛تفسيرفقطبرايبههمپيوستنمفاهيم
الزمدانستهشدهوبهكاررفتهاست.
فضلالرحمان در مقدمه كتاب اسالم و مدرنيته
بهروشدوحركتيخوددرتفسيرقرآن(وسنتبه
طوركلي)اشارهميكند.اگرممكناستدربارهاين
روشدوحركتيتوضيحبدهيد.
روش فضلالرحمان ب��راي فهم معاني آموزههاي قرآني،
هرمنوتيك يا معن��اكاوي قرآني ب��ود .او رويكرد ناقص،
گزينش��ي و بيروننگر به قرآن را نقد ميك��رد و از اينكه
هنوز مفسران معاصر از اين روش براي فهم قرآن استفاده
ميكنند ،ناراضي ب��ود .فرآيند هرمنوتي��ك قرآني نزد
فضلالرحمان ش��امل دو حركت ذهني اس��ت :حركت
اول از حال به گذش��ته[زمان نزول ق��رآن] و حركت دوم
بازگش��ت به حال ،زي��را قرآني كه وحي الهي اس��ت و از
مج��اري ذهن پيامب��ر صلياهللعلي هوآله گذش��ته ،هم
ناظر به موقعي��ت اخالقي و اجتماعي عربس��تان زمان
پيامبر صلياهللعلي هوآله بوده و ه��م براي همه زمانها و
مكانهاست.فضلالرحمانتصريحميكندكهرفتارهاي
معين پيامبر صلياهللعلي هوآله در شرايط خاص تاريخي
صادر ش��ده اما كاربرد آن تنها براي برهه خاصي از تاريخ
نيس��ت .او وجه تمايز پيامبر صلياهللعلي هوآله را از ساير
بينشوران در همين جا ميداند .از نظر او روح پيام الهي با
اينكهدرموقعيتخاصيشكلگرفتهامابايدفراترازعصر
نزول جريان يابد .در واقع فضلالرحمان تحقيق در مورد
وضعيتكالناجتماع،مذهب،آدابورسوموبهطوركلي
شيوه زندگي در عربستان عصر نزول را براي فهم معناي
هر آموزه قرآني الزم ميداند .او معتقد است كه در حركت
نخست بايد معناي قرآن را در كل و نسبت با پاسخهايي
كهبهمواردخاصدادهاست،بفهميم.دراينمرحلهمفسر

انديشمندانديگرسرزمينهاياسالميآشناميكند،بلكهادبيات
نوانديشيدينيبهمثابهكوششيارزندهبراييافتنقرائتيعقالني
وصلحآميزازسنتدينيدردنيايوانفسايكنونيراغناميبخشد.
خوشبختانه در سال گذشته نشر كرگدن ترجمههاي معتبري از دو
تاازمهمترينآثارفضلالرحمانمنتشركردهاست:مضاميناصلي
قرآن با ترجمه فاطمه عالقهبندي و اسلام و مدرنيته :تحول يك
س�نت فكري با ترجمه زهرا ايرانبان .اين دو كتاب تحت مجموعه
اسلامپژوهي و زيرنظر مهرداد عباسي ،استاد رشته علوم قرآن و
حديث،عضوهياتعلميواحدعلومتحقيقاتدانشگاهآزاداسالمي
منتشرشدهاست.بهاينبهانهبادكترفاطمهعالقهبندي،پژوهشگر
علوم ق�رآن و مترجم كتاب مضامين اصلي ق�رآن ،درباره رويكرد
تفسيري فضلالرحمان و انديشههاي او در اين زمينه گفتوگويي
صورت داديم كه از نظر ميگذرد.

معني اصلي و مدنظر آموزهها به خصوص آموزههايي كه
بار اجتماعي و حقوقي دارند را بر دو اس��اس مورد بررسي
ق��رار ميدهد :اول طبق ترتيب نزول و توجه به ش��رايط
تاريخي و اجتماعي عصر نزول ،دوم توجه به معناي كلي
و روح كلي پيام .سپس در حركت دوم ،پاسخهاي جزيي
راتعميمدادهوبهشكلآموزههاياخالقي-اجتماعيعام
كهازمتنخاصاستخراجشدهاست،درعصرحاضربهكار
ميبندد.ازآنجاييكهقرآندرمجموعرويكردوجهانبيني
مشخصي دارد و اختالفي در آن نيست؛ نكته قابل توجه
دراينفرآيندعنايتبهكلنگريدرآيههاستتاهرمعنا،
قانونواصليكهتبيينميشودباسايراجزاتناسبداشته
باش��د .در حركت دوم مفسر روح كلي را بر شرايط خاص
جامعهوعصرحاضرمنطبقميكندتاپيامدآندستورها
را در عصر حاضر با شرايط خاص موجود هماهنگ كند و
بدين طريق ،معناي آيهها در شرايط مختلف و خاص كار
آمد ميش��ود .حركت اول با توجه به موارد خاصي كه در
قرآنآمدهاست،بهتدويناصولوارزشهايكليواهداف
درازمدت ميانجامد .در حركت دوم كه حركتي از كل به
جزء و از عام به خاص است ،از اين اصول و ارزشهاي كلي
يكسرياصولمعينبرداشتوبهكارگرفتهميشود.اين
شيوه فهم قرآن ،احكام كلي قرآن را در عصر امروز عملي
ميكند.آنچهمسلماست،گاماولدرتخصصتاريخنگاران
و گام دوم در حيطه كار عالمان اجتماعي و در همه حال
مهندسياخالقي،برعهدهعالماناخالقاست.اوتصريح
ميكندكهنزولوحيهموارهسببيداشتهوتعاليمقرآن،
مرتبطبارفتارپيامبرصلياهللعلي هوآلهدرسياستگذاري،
فرمانرواي��ي و تصميمگيري عرضه ش��ده اس��ت و جزو
زندگاني پيامبر صلياهللعلي هوآله و محيطي كه ايشان در
آنميزيستهاست،مبناييبرايانسجامبخشيدنبهتعاليم
قرآن وجود ندارد.
فضلالرحمان در همان مقدم�ه ،ضمن توجه به
رويكردهرمنوتيكيگادامر،درموارديبااومخالفت
ميكند .نس�بتي كه او با جريانهاي هرمنوتيكي
معاصربرقرارميكند،چگونهاست؟
فضلالرحمان در تالش براي شرح روش سنت عقالني در
تاريخ با گادامر (1900-2002م) همفكر بود ،اما ديدگاه
حقوقدان و فيلسوف ايتاليايي اميلو بتي (د1968م) را در
تئوريهرمنوتيك ترجيحدادوبه صراحتبرتريديدگاه
بتي را تصديق كرد .فضلالرحم��ان و بتي هر دو طرفدار
نظريه عينيگرا بودند .طبق اين نظريه ،تفسير يك روند
سه مرحلهاي است .وقتي مفسر درك معناداري از تجسم
ذهنيپيداميكند،بهآندستمييابدبهطوريكهفعاليت
خالق اصلي آفريننده را دوباره ميسازد .عينيگرايي در

محور انديش�ه فضلالرحمان همواره قرآن و دغدغه اصلي او ارايه روشي درست براي فهم و
تفسيرقرآنبود.تاثيرمتقابلوحيالهيوتاريخيعنيتاثيرجامعهعصرنزولقرآندرالهامخدا
بهپيامبرصلياهللعلي هوآلهدرذهنفضلالرحماناينسوالمبناييراپايهريزيكردكهچهطور
اصول و ارزشهاي قرآن بدون هيچ كهنگي در جوامع اسالمي قابل اجراست؟

مقابلنسبيگرايياست.طرحفضلالرحمانازهرمنوتيك
يامعناكاويقرآنيواكنشيبهجزيينگريغالبورويكرد
س��دههاي مياني و حتي تفاس��ير معاصر سنتي بود .اين
رويكرد انس��جام و بخش زيربنايي پيام روشنگر را ناديده
ميگيردواززايشجهانبينيقرآنيكهبراساسخودقرآن
است ،جلوگيري ميكند .نكته بارز رويكرد جزيينگري
قانونزدگي خشك و بيروح است .بر اين اساس كسي در
حيطهعملكردشرعيبهدنبالفرهنگمشروعپوياوفعال
نيس��ت .قوانين و اصول مفسران ،تاكيد بر آيههاي خاص
دارندكهعامرامخاطبقراردادهاست.اماتوجهچندانيبه
زيربناي كلي اصول اخالقي آيهها يا مضامين خاص نشده
است .بدون داشتن نگرش دقيق به قرآن ،مفسران مدرن
قادر به بازشناختن آداب و رسوم و شرايط اجتماعي عصر
نزول موثر بر وحي نخواهند بود .عالوه بر اين آرمانگرايي،
هرمنوتيك فضلالرحمان به ش��ناخت وج��ه تاريخي و
ارزشهايقرآنينيزمربوطميشود.
دررويكردتفسيريفضلالرحمان،نگاهاخالقي
و توج�ه به س�ويههاي اخالقي به ج�اي توجه به
س�ويههاي فقهي و تاريخي برجس�ته است .اين
رويكرد اخالقي چه ويژگيهايي دارد؟
در يك كالم راهحل اساس��ي فضلالرحم��ان در پروژه
اصالح ديني ،بازس��ازي يك نظام اخالقي قرآن محور
اس��ت .همانطور كه اش��اره ش��د ،او براي رسيدن به
اين هدف ،روش تفس��ير دو حركت��ي را ارايه ميدهد.
روش هرمنوتي��ك ي��ا روش تفس��يري «دوحركتي»
فضلالرحمان بر دو پيش فرض استوار است :اول اينكه
آنچه در قرآن آمده يك كل منسجم است و بين اجزاي
آن ارتب��اط وجود دارد .دوم اينك��ه روح يا پيام اين كل
منسجم ،پيامي اخالقي براي انسان در تمام اعصار است.
برهميناساس،فضلالرحمانفهموتفسيرهايگذشته
را به غفلت از اين دو پيشفرض متهم ميكند .اين غفلت
باعثشدهتادربرخيآموزههاياجتماعي-حقوقيمثل
حقوق زنان تناقضي با روح و اخالق زمان انسان معاصر
ايجاد شود .فضلالرحمان با مطالعه قرآن در كنار سيره
پيامبر صلياهللعلي هوآله گامي جديد از درك معنا و مراد
قرآن برداش��ت .او كه علت انحطاط جوامع اسالمي را
فاصله گرفتن از قرآن و راز اصالح آن را بازگشت به قرآن
ميدانست ،با فاصله گرفتن از آراي فالسفه سعي كرد با
محور قرار دادن قرآن ،نظامي اخالقي و حقوقي متناسب
با دنياي امروز بنا كند.
از ديد ش�ما به عنوان پژوهشگري كه پيرامون
آراي فضلالرحمان درباره قرآن تحقيق كردهايد،
نقاط قوت و ضعف رويكرد او چيست؟
اگرچهعدهايدراينامركهفضلالرحمانراازدانشمندان
مهممسلماندرمياندانشمنداناواخرقرنبيستمبهشمار
آورند ،مردد هستند ،اما به هر حال او به خاطر هوش ،افكار
قاطع،حافظهتحسينبرانگيزوتواناييمنحصربهفردشدر
تلفيقمسائلپيچيدهبهبيانروشن،فراموشنخواهدشد.او
قادربهمخفيكردنباورهايشدربرابرتعهداخالقينسبت
بهحقيقتنبود.فضلالرحمانباصراحتدرجستوجوي
جنبههاي انسانگرايانه اسالم بود .او با شور و شوق تمام،
سعي بر يافتن تعادل معقول بين عقل و وحي داشت .من
با نظر ابراهيم موسي در نقد فضلالرحمان كامال موافقم.
ابراهيم موسي ،در سال 2009با كمك انتشارات شيكاگو
واضافهكردنپيشگفتاربراينكتاب،اقدامبهچاپمجدد
آنكرد.ابراهيمموسي،پروفسورمطالعاتاسالمي،استاد
دانشگاه نوتردام است .وي عضو دپارتمان تاريخ و انستيتو
كركدرمطالعاتبينالمللياست.اوبارويكردتاريخگراي
تجددگرايانه ،خود را از روابط بومي -سنتي رها كرده و هر
چيزي را كه با پيشرفت علمي و اقتصادي جوامع اسالمي
مطابقت ندارد ،رد كرده اس��ت .ب��راي همين گاهي نگاه
گزينشيبهتحوالتتاريخيداشتهاست.

هايدگر مصاحبه مشهوري دارد
كه مجله اش��پيگل آن را در ماه
م��ي 1967پ��س از مرگ وي
منتشر كرد .عنوان آن در همان
نسخهآلمانيچنيناست« :تنها
باز يك خدا ميتواند ما را نجات
ميالد نوري
دهد» .جملهاي كه توسط خو ِد
هايدگر و در بحث از مسائل مربوط به تكنولوژي مدرن
ارايه ميشود؛بيشكچنين جملهاي اهميت بسياري
دارد و چنان است كه عنوان مصاحبه يكي از مهمترين
فالسفه قرن بيستم قرار گيرد.
اين مصاحبه و عنوان تاثيرگذار آن ،با انديش��ه احمد
فرديد و تفسيري كه از آن داشته است شهرت يافت.
فرديد در مصاحبهاي با احمد ميبدي براي تفس��ير
اين جمله ،متوس��ل ب��ه مفهوم «گش��ت» يا همان
« »Die Kehreن��زد هايدگر ميش��ود و ميگويد:
«گشت از قرب نوافل به قرب فرايض كه از اصطالحات
حكم��ت معن��وي اس�لام اس��ت» .بهاينترتي��ب،
تكجملهايازمصاحبههايدگردرفضايفكريفرديد
با تفس��يري مبتني بر توحيد چنين معنا ميش��ود:
«[درباب معناي قرب نوافل و قرب فرايض] گفتهاند
انس��ان «وقتي» روي به خلق دارد و پش��ت به حق و
وقتي روي به حق دارد و پشت به خلق؛ ( ...اولي همان
قرب نوافل و دومي همان قرب فرايض است) » ادعاي
فرديد در مصاحبهاش چنين است كه تنها بازگشت به
خدا و قرب فرايضي است كه ميتواند ما را نجات دهد.
بهعبارت ديگر ،تا زماني كه آدمي روي به خلق دارد و
پشت به حق و ميخواهد خودش قانونگذار خودش
باشد و خود را در مركز انديشه خويش ببيند ،وضعيت
دردآلودي كه انسان امروزي با آن مواجه است ادامه
خواهد داشت .آنگاه فرديد نيز همچون هايدگر در بيان
راهكاري كه ميتواند چنين وضعيت بغرنجي را پايان
بخشد ،اين جمله او را طرح ميكند كه« :تنها باز يك
خدا ميتواند ما را نجات دهد».
در نگاه فرديد و كس��اني كه همچون او ميانديشند،
هايدگر مدعي ش��ده اس��ت كه تاريخ در بنبس��ت
تكنولوژي و در زمانهاي است كه به تعبير نيچه «خدا
مرده است»؛ و تنها راه نجات آدمي از پوچي و تاريكي
اين عصر آن است كه خدا به تاريخ بازگردد .با اينحال،
تأملي درباب جمل��ه مذكور و نيز جمالتي كه پس از
آن در مصاحبه آمده است ،ميتواند نكات ديگري را
براي ما روشن سازد.
اشپيگل از هايدگر ميپرسد« :ب ه شكلي آشكار شما
يك حركت جهاني ميبينيد كه درحال تبديل به يك
دولت مطلقا تكنيكي است يا به چنان دولتي تبديل
ش��ده اس��ت  ...اكنون اين سوال بهش��كلي طبيعي
مطرح ميشود كه آيا انسان فردي هنوز ميتواند در
اين شبكه دوري ناخوش��ايند تاثيرگذارد؟ يا فلسفه
بهراستي ميتواند آن را تحت تاثير قرار دهد؟ يا اينكه
هر دو ميتوانند در كنار يكديگر در آن تاثيرگذارند؛ تا
جايي كه فلسفه فرد يا افرادي را به اقدامهاي مشترك
تش��ويق كند؟» و هايدگر در پاس��خ به اين س��وال
ميگويد ...« :فلسفه ناتوان از ايجاد تغيير زودهنگام
در وضعيت فعلي دني��ا خواهد بود .اين نهتنها درباب
فلسفه ،بلكه درباب هر انديشه و كنش انساني محضي
نيز صادق است .تنها باز يك خدا ميتواند ما را نجات
دهد .تنها امكان موجود براي ما آن است كه با انديشه
و شعر ،زمينهاي را براي ظهور خدا مهيا سازيم؛ يا آنكه
زمينه را براي غياب خدا در تنزلمان مهيا س��ازيم تا
جايي كه از منظر خداي غاي��ب ما در وضعيت تنزل
بوده باشيم».
هايدگر در اين عبارت ،دو راه ممكن را براي آدمي فراهم
ميبيند :يكي آنكه خ��ودش را براي حضور خدا مهيا
س��ازد و ديگر آنكه خودش را براي غياب او در تنزلش
مهيا سازد ،تا جايي كه از منظر خداي غايب ،وضعيت
ما تنزل ناميده شود .بهعبارت ديگر ،چنين نيست كه
از ديدگاه هايدگر تنها راه آن است كه خداوند به تاريخ
باز گردد؛ بلكه ميتوان مسيري را طي كرد كه ما خود
را با اين غياب خو دهيم و خود را براي غياب الهي آماده
كنيم .بهنظر ميرسد اين راهي است كه انسان امروزي
بيش از پيش به آن دلخوش كرده است.
خو كردن به چنين غيابي كه در مقام تنزل ما از مقام
انديشه به الوهيت تا مرتبه خودانديشي خودبنيان رخ
ميدهد ،در شؤونات زندگاني ما آدميان هر روز بيشتر
نمايان ميشود و ما ميكوشيم اين غياب را براي خود
امري ع��ادي جلوه دهيم؛ غياب الوهيت در ش��ؤون
زندگيمان را تاب آوريم و حتي مالل و پوچي نهفته
در آن را بپذيريم .شايد هنوز در نيافتهايم كه خدايي
كه نيچه از مرگش سخن گفت ،چگونه به زندگاني ما
باز خواهد گشت.
روزمرگي تكنولوژيكي حقيقتي است
غرق شدن در ّ
كه هايدگر به آن اشاره ميكند و فرديد نيز براساس
واژگان مختص به خود آن را بيان كرده اس��ت .اما در
حالي كه دومي تنها بر حضور خدا به عنوان راه نجات
تاكيد ميكند ،اولي امكان الفت ما با غياب امر الهي را
نيز مورد توجه قرار ميدهد .هايدگر ميكوشد نشان
دهد كه ميتوان در مقام تنزل ،غياب الهي را همچون
امري مألوف پذيرفت .آنچه در اين چند روز با مطالعه
متن انگليس��ي و آلماني مصاحبه هايدگر دريافتهام
اين اس��ت كه مقصود هايدگر از جمله «تنها باز خدا
ميتواند ما را نجات دهد» لزوما همان چيزي نيست
كه فرديد ميفهمد؛ اما آنچه فرديد از اين جملهفهم
و بيان ميكند ،ش��ايد درست ب ه همين دليل درست
باشد كه از مقصود هايدگر فراتر ميرود.
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