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در  و  پرتالش ترین  از  یکی  بدوی  عبدالرحمان  چکیده: 
قان و اندیشمندان 

ّ
عین حال عجیب و غریب ترین محق

مسلمان در دوران معاصر است. بهترین گواه بر این مدعا 
دستاوردهای او در زمینه »علوم عقلی«، از جهت گستردگی 
گاه از دشواری های نگارش،  ت، است که هر پژوهشگر آ

ّ
و دق

عرفان  کالم،  منطق،  فلسفه،  زمینه  در  تحقیق  و  ترجمه 
فیلسوف  که  حّدی  تا  می گرداند  متعّجب  را  تصّوف  و 
بدوی  خدمات  حق(  )به  حنفی  حسن  همچون  پرکاری 
با  را  اسالمی  عرفانی  و  عقلی  میراث  و  عقالنیت  به 
برابر  پژوهشی  مؤسسه  یک  یا  نسل  یک  دستاوردهای 

دانسته است.

تفاوت شیوه نوگرایی بدوی با دیگر نواندیشان جهان عرب 
آن است که بدوی تالش کرده تا عقالنیت در جهان اسالم را از 
رهگذر ترجمه، تحقیق و تألیف بگستراند. او در این راه عالوه 
بر سّنت اسالمی به آثار فلسفی و ِحکمی غیر اسالمی نیز 
توّجه نشان داده و تالش کرده تا از یک سو با ترجمه، تألیف، 
تصحیح و احیای آثار فراموش شده، توّجه مسلمانان را به 
میراث عقالنی کهن خود و دیگر سرزمین ها جلب کند و از 
سوی دیگر دستاوردهای ارزشمند سّنت اسالمی در زمینه 

علوم عقلی و عرفان را به دیگران بشناساند. 

فارسی  زبان  در  می رسد  نظر  به  که  است  حالی  در  این 
معّرفی شایسته ای از او و تالش هایش وجود ندارد. نگارنده 
تالش کرده تا در این نوشتار به بررسی برخی آثار بدوی و شیوه 

پژوهش او بپردازد.    

کلیدواژه: عبدالرحمن بدوی، نقد تاریخی، سّنت اسالمی، 
علوم عقلی، عرفان و تصّوف 
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‘Abdul Raḥmān BadawĪ; Renovation of Islam-
ic tradition from another perspective
Hamid Reza Tamadon
Abstract: Abdul Rahman Badawi is one of 
the most diligent and at the same time the 
strangest Muslim scholars and thinkers of the 
contemporary era. The best proof of this claim 
is his works in the field of “rational sciences”, in 
terms of breadth and accuracy, which amaz-
es any researcher aware of the difficulties of 
writing, translating and researching in philos-
ophy, logic, theology, mysticism and Sufism to 
the extent that the active philosopher, such as 
Hassan ḤanafĪ, equates his services to rational-
ity and the intellectual and mystical heritage of 
Islam with the achievements of a generation or 
a research institute.
The difference between BadawĪ’s innovative 
method and other modern thinkers in the Arab 
world is that he tried to spread rationality in 
the Islamic world through translation, re-
search and writing. In this way, in addition to 
the Islamic tradition, he also paid attention to 
non-Islamic philosophy and tried to draw the 
attention of Muslims to his ancient intellec-
tual heritage and other lands by translating, 
compiling, correcting and reviving the forgotten 
works. On the other hand, to acquaint others 
with the valuable achievements of the Islamic 
tradition in the field of intellectual sciences and 
mysticism.
However, it seems that there is no proper 
description of him and his efforts in Persian. 
In this article, the author has tried to examine 
some of his works and research methods.
Keywords: Abdul Rahman Badawi, Historical 
Criticism, Islamic Tradition, Rational Sciences, 
Mysticism and Sufism

يب )3(  جمّددو الفكر الديين يف العامل العر
ية خمتلفة عبد الرمحن بدوي؛ تديد السّنة اإلسامّية من زاو

محيد رضا متّدن
يـن  اخلالصـة: عبـد الرمحـن بـدوي هـو أحـد أنشـط املحّققـني واملفّكر
 وغرابة يف نفس الوقت.

ً
كثرهم متّيزا املسلمني يف العصر احلاضر، وأ

)العلـوم  جمـال  يف  نتاجاتـه  هـو  االّدعـاء  هـذا  عـى  دليـل  وأفضـل 
العقلّيـة( مـن جهـة اّتسـاعها ودّقهتـا اللـذان جيعـان أّي حمّقق مّطلٍع 
الفلسـفة  مياديـن  والتحقيـق يف  والترمجـة  الكتابـة  بـات  عـى صعو
 
ً
 جمّدا

ً
، حّى أّن فيلسوفا

ً
واملنطق والكام والعرفان والتصّوف متعّجبا

كالدكتـور حسـن حنـي يعتبـر -  ولـه احلـّق يف ذلـك  - أّن خدمـات 
تـوازي  اإلسـامي  والعرفـاين  العقـي  وامليـراث  للعقانّيـة  بـدوي 

إجنازات جيل كامل أو مؤّسسٍة حتقيقّية.
والـذي ميّيـز مهنـج احلداثة لدى بـدوي عن بايق املجّددين يف العامل 
العـريب هـو أّن بـدوي يسـعى إىل نشـر العقانّيـة يف العـامل اإلسـامي 
يـق الترمجـة والتحقيـق والتأليـف. ويف سـعيه هـذا ال يقصـر  عـن طر
ذلـك  مـن  أبعـد  إىل  يذهـب  بـل  اإلسـامّية  السـّنة  عـى  اهتمامـه 
 ،

ً
ط الضوء عى اآلثار الفلسـفّية واحِلمكّية غير اإلسـامّية أيضا

ّ
ليسـل

كمـا أ ّنـه مـن جهـة يعمـل مـن خـال الترمجـة والتأليـف وتصحيـح 
إحيـاء اآلثـار املنسـّية إىل تنبيـه املسـلمني عـى ميراهثـم العقـايّن  و
يف  خـرى يعمل عـى تعر

ُ
القـدمي وميـراث بـايق البلـدان، ومـن جهـٍة أ

العلـوم  جمـال  يف  اإلسـامّية  للسـّنة  القّيمـة  باإلجنـازات  يـن  اآلخر
العقلّية والعرفان.

يـف  ورغـم مـا ذكرنـاه إاّل أّن مـا نعتقـده أّن هـذا املفّكـر مل حيـَظ بالتعر
الائق به وبآثاره ومساعيه يف اللغة الفارسّية.

وقـد سـعى الكاتـب يف هـذا املقـال إىل البحـث يف بعـض آثـار بدوي 
ومهنجه التحقيي.

السـّنة  خيـي،  التار النقـد  بـدوي،  الرمحـن  املفـردات األساسـّية: عبـد 
اإلسامّية، العلوم العقلّية، العرفان والتصّوف.
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ی یکـی از پرتالش تریـن و در عیـن حـال عجیـب و غریب تریـن محققان و اندیشـمندان  عبدالرحمـن بـدو
گواه بر این مدعا دستاوردهای او در زمینه »علوم عقلی« از نظر  مسلمان در دوران معاصر است. بهترین 
گاه از دشواری های نگارش، ترجمه و تحقیق در زمینه فلسفه،  که هر پژوهشگر آ گستردگی و دقت است 
منطـق، کالم، عرفـان و تصـوف را متعجـب می کنـد تـا حدی که فیلسـوف پرکاری همچون حسـن حنفی 
ی بـه عقالنیـت، میـراث عقلـی و عرفانـی اسـالمی را بـا دسـتاوردهای یـک نسـل یا  )به حـق( خدمـات بـدو
یک مؤسسـه پژوهشـی برابر دانسـته اسـت.1 همین گستردگی آثار علمی و همچنین دگرگونی های اندیشه 
کـه پژوهش درخـوری به زبان  کـرده اسـت. شـاید بـه همیـن دلیـل باشـد  ی، نوشـتن دربـاره او را دشـوار  بـدو
ی در جهان عرب  که درباره عبدالرحمن بدو فارسـی درباره او و نوشـته هایش وجود ندارد. بهترین آثاری 
به رشته تحریر درآمده و به شناساندن او کمکی شایسته کرده اند، یکی مقاله دکتر حسن حنفی با عنوان 
ی نوشته شده است که بر خالف مقاالتی  »الفیلسوف الشامل« است که به مناسبت هشتادسالگی بدو
ی دارای نگرشـی منتقدانه اسـت.  کـه در ارج نامه هـا وجـود دارنـد، عـالوه بـر تحلیـل کتب و اندیشـه های و
کـه خـود حنفـی هـم در ابتدای مقاله اش توجه داده اسـت، نقد بر خـالف آنچه در اذهان  البتـه همان طـور 
که با قراردادن یک  وجود دارد، لزومًا به معنای بیان معایب نیست، بلکه نقد صحیح به دنبال آن است 
کند تا به وسیله  یابی  ی، دستاوردهای او و اندیشه هایش را ارز یخی زمانه خود و اندیشمند در شرایط تار

نسل بعد تکمیل و منجر به نتیجه شود.2
کـه دربـاره بـدوی نوشـته شـده، اثـر عبداإللـه بلقزیـز بـا عنـوان »تاریـخ الفکـر، التحقیـق و  مقالـه مهـم دیگـری 
الترجمة؛ عبدالرحمن بدوی« است که در فصل پنجم کتاب وی با عنوان نقد التراث منتشر شده است.

افـزون بـر ایـن دو، زندگینامـه خـود نوشـت دوجلـدی او بـا عنـوان سـیره حیاتـی3 و آنچه خـودش در مدخل 
ی )عبدالرحمـن(« موسـوعة الفالسـفه نوشـته اسـت، بهتریـن منابـع بـرای مطالعـه زندگانـی علمـی  »بـدو
کـه بـرای معرفـی دقیق تـر او مقـاالت یادشـده همـراه منتخبـی از  ی هسـتند. پیشـنهاد نگارنـده آن اسـت  و
ی بـه زبـان فارسـی ترجمـه و منتشـر شـود. بـا  وجود ایـن در این نوشـتار تالش بر آن  زندگینامـه خودنوشـت و
کمبود  ی و نوشته هایش برداشته و تا حدی  گامی برای معرفی و ی  که از رهگذر مرور آثار بدو بوده است 

آثار به زبان فارسی درباره او برطرف شود.

عبدالرحمنبدویوموسوعهنگاری
ی  گون محدود نبوده اسـت. آنچه و ی تنهـا بـه تحقیـق و ترجمه  در موضوعـات گونا همـت و پشـتکار بـدو

ر جیل  1. حنفـی در مقالـه  خـود بـا عنـوان »الفیلسـوف الشـامل« در سـتایش تالش هـای بـدوی  چنین نوشـته اسـت: »فـرد واحد یقـوم بدو
ی، ص 24( عامل أو مؤسسة بحثیة بأسرها«. )أحمد عبدالحلیم عطیه، دراسات عربیة حول عبدالرحمن بدو

2. »لیـس الهـدف مـن النقـد بیـان العیـوب و المثالـب و هـو المعنـی الـدارج الشـائع فـی الثقافـة الشـعبیة، بـل وضـع المفّکـر و عملـه فـی 
یر الجیل الالحق الجیَل السابق«. )الفیلسوف الشامل، ص 20( یخیة من أجل تطو مرحلته التار

کـه برگرفتـه از مجلـد دوم ایـن زندگی نامـه اسـت، بـه وسـیله اسـماعیل باغسـتانی بـه زبـان  3. منتخبـی از سـفرنامه خواندنـی او بـه ایـران 
ری شده بود، به چاپ رسید. گردآو که به مناسبت نودسالگی مرحوم ایرج افشار  کتاب فرزانه ایران مدار ما  فارسی ترجمه شده و در 
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کرده، نگاه موسـوعی و دایرة المعارفی اوسـت. این نگرش در هیچ  یک از آثار  را از دیگر فیلسـوفان متمایز 
که هر دو در یک سال)1984م( به چاپ رسیدند،  او به اندازه موسوعة المستشرقین و موسوعة الفلسفه 

بروز نیافته است.

کرده انـد، »غـرور  کـه فیلسـوفانی همچـون حنفـی نیـز آن را نقـد  ی  یکـی از نـکات قابـل توجـه دربـاره بـدو
ی در مجلد نخسـت  ی نیز قابل مشـاهده اسـت. برای نمونه و که در نوشـته های و علمی« اوسـت. امری 
موسـوعة الفلسـفه همـراه بـا فیلسـوفانی همچـون ابـن باجه، ابن رشـد، ابن سـینا، ابن طفیـل، ابی البرکات 
گانه به آن  کرده و مدخلی جدا بغدادی، ابی سلیمان منطقی و حنین بن اسحاق تنها نام خودش را ذکر 
ی در این دو مجلد به سـایر فیلسـوفان عرب )و به طور  که و اختصاص داده اسـت.4 این در حالی اسـت 
خاص مسلمان( اعتنایی نداشته و در نوشته هایش نیز تنها دو استاد خود، یعنی مصطفی عبدالرزاق و 

کرده است.5 طه حسین را ستوده و از ایشان به بزرگی یاد 

کرده است: ی معرفی خود در این موسوعه را این گونه آغاز  بدو
گذاشـت،  یخ نـگار فلسـفه. فلسـفه او، در امتـداد آنچـه هایدگـر بنیـان  فیلسـوف مصـری و تار

گزیستانسیالیسم( همان فلسفه وجودی است. )ا

کـه آن را در سـال  کتـاب الزمـان الوجـودی   او نقـش خـود در تکامـل ایـن فلسـفه را بـا نـگارش 
اول  »فـؤاد  دانشـگاه  ادبیـات  دانشـکده  فلسـفه  رشـته  در  دکترایـش  رسـاله  عنـوان  بـه   1943
کـرد ایفـا نمـوده اسـت ... وجودگرایـی او بـا آنچـه هایدگـر و دیگـر  )یـا دانشـگاه قاهـره(« تقدیـم 
کـه عمـل و کنـش در  گرایـش دینامیکـی اش  گزیستانسیالیسـت ها دنبـال می کردنـد بـه دلیـل  ا
گاهـی یافتـه و  یـخ فلسـفه آ یـت دارنـد متفـاوت اسـت. او بـه همـه تار آن بـر فکـر و اندیشـه اولو
گرچه  کرده است  یژه فیلسوفان آلمانی تعّمق  گون و به و گونا همچنین در مذاهب فیلسوفان 

گذاشته اند.6 بیشترین تأثیر بر تکامل اندیشه فلسفه وی را »هایدگر« و »نیچه« 

ی بـر ایـن موسـوعه بـر خـالف دیگـر دیباچه هـا و مقدمه هایـی که نوشـته بسـیار مختصـر بوده و  مقدمـه بـدو
ی، یعنی موسـوعة المستشـرقین« بدون هیچ مقدمه ای منتشـر شـده اسـت. این موسوعه  موسـوعه دیگر و
دوم در یـک مجلـد 640صفحـه ای انتشـار یافتـه و در آن به معرفی مستشـرقان بسـیاری )بیـش از 250 نفر( 
پرداخته و اطالعات مختصر و مفیدی درباره آثار آنان ارائه کرده است. انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی 
کامل خاورشناسـان با ترجمه شـکراهلل  قم این اثر را در سـال 1375ش برای نخسـتین بار با عنوان فرهنگ 

4. ر.ک به: موسوعة الفلسفه، ج 1، ص 295-318.
یـی وی  گو ر وی را »النزعـة الطاووسـیة« نامیـده اسـت! )نقـد التـراث، ص 100( حنفـی دربـاره او نوشـته اسـت: »...  5. بلقزیـز ایـن غـرو
یـش اسـت و کسـی پیـش از وی و هم قـدم بـا او چیـزی ننوشـته اسـت. چه بسـا هیـچ فیلسـوفی در غرب و  زگار خو یگانـه )فیلسـوف( رو

یسد«! )الفیلسوف الشامل، ص 16( پژوهنده ای در شرق پس از وی چیزی ننو
6. ج 1، ص 294-295.
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که دربردارنده پیش فرض ها  گرچه نبودن مقدمه  ای  کرد.7 ا کرند در 520 صفحه به زبان فارسی منتشر  خا
و روش پژوهش نگارنده بوده و غبار ابهام را از ذهن خوانندگان می زداید، نقصی بر این موسوعه به شمار 
ی از منابـع انگلیسـی، فرانسـوی، آلمانی، التین و ... افق جدیـدی برای پژوهش در  مـی رود، اسـتفاده بـدو

گشوده است. برابر خوانندگان 

تأثیرمستشرقانبرشخصیتعلمیبدوی
گردی نزد اسـتادان دانشـمندی همچون مصطفی عبدالرزاق  ی عالوه بر شـا یکی از نیک بختی های بدو
کز علمـی زمانه خود  شـنا بودنـد و عـالوه بـر األزهـر در بهتریـن مرا

َ
کـه هـر دو بـا دانش هـای روز آ و طـه حسـین 

کـه در آن روزگار  پـا درس خوانـده بودنـد، اسـتفاده از شـرایط منحصربه فـرد الجامعـة المصریـة اسـت  در ارو
درصدد بنیان گذاری برخی دگرگونی ها در مصر بود. به همین دلیل برجسته ترین شرق شناسان آن دوران 
کویـره،  کار می گرفـت. بـرای نمونـه اسـاتیدی همچـون الکسـاندر  را بـرای تربیـت دانشـجویان مصـری بـه 
ی عالوه بر  یس داشـتند و بدو کرسـی تدر کراوس و لویی ماسـینیون در آن دانشـگاه  الکسـاندر الالند، پل 
یک، زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی،  یخی و فیلولوژ شیوه های جدید پژوهش به ویژه روش نقد تار
ی در موقعیتی ممتاز قرار بگیرد و  گرفت. همین امر موجب شد تا بدو اسپانیولی و ایتالیایی را نزد آنان فرا
ی به بهترین صورت از توانایی های خود بهره  مطالعه آثار دیگر فرهنگ ها و ادیان برای او آسان شود. بدو

کرد. گرفت و مسلمانان را با دستاوردهای ِحکمی و ادبی دیگر سرزمین ها از طریق ترجمه آن آثار آشنا 

که برخی معتقدند اندیشـه فلسـفی در جهان عرب جز با اقدامات  ی تا بدانجا پیش رفت  اثرگذاری بدو
گرچـه پیـش از ایـن دو کسـانی  او و زکـی نجیـب محمـود در دهـه چهـل قـرن بیسـتم میـالدی پویـا نشـد.8 ا
همچون طه حسین، عثمان امین و زکی االرسوزی چنین سودایی در سر داشتند، هیچ کدام نتوانستند 
ی زمینه های فراموش شـده سـّنت فلسـفی و عقالنی اسـالمی را  همچون دو فیلسـوف نام برده به ویژه بدو

مورد توجه قرار دهند و آثاری ماندگار در آن عرصه ها بنگارند.

اندیشهونگارش خالقیتدر
کاماًل نمایان  ی در اندیشه ها و شیوه نگارش او  خالقیت، طغیانگری و حقیقت جویی عبدالرحمن بدو
گرایـش سیاسـی او و توجه به حزب »مصـر الفتاة«  کـه بـر  ی بـه فیلسـوفان آلمانـی  اسـت. دلبسـتگی های و
یسـم آن و ترجیحـش بـر حـزب األحـرار اثرگذار بـود، حرکت میان فلسـفه وجودی و  بـه دلیـل رنـگ وبـوی ناز
یخ  نیهیلیسـم نیچـه تحـت تأثیـر شکسـت آلمـان در جنـگ جهانی دوم، نوشـتن از جریان الحـادی در تار

کرده و در نشـر روزنه تهران  7. صالح طباطبایی این اثر را در سـال 1377ش با عنوان دائرة المعارف مستشـرقان به زبان فارسـی ترجمه 
به چاپ رسیده است.

نا ال نبالغ إن قلنا إن الدرس الفلسفی فی الفکر العربی المعاصر لم یبدأ 
ّ
8. برای نمونه بلقزیز در نقد التراث چنین نوشته است: »و لعل

 فی سنوات األربعینیات من القرن العشرین مع عبدالرحمن بدوی و زکی نجیب محمود«. )ص 99(
ّ

ـ فعلیا ـ إال
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اسالم تا گرایش به تصوف و همچنین گذار از تمجید مستشرقان به نقد آنان همگی نشان دهنده اندیشه 
ی  ی هسـتند. این خالقیت در نوشـته های او نیز تجلی یافته اسـت. توضیح آنکه بیشـتر آثار بدو پویای و
را نمی تـوان ترجمـه، تحقیـق یـا تألیـف خالـص بـه شـمار آورد، بلکـه او بـا نبـوغ منحصربه فـرد خـود معمواًل 

گرد آورده و در اختیار مخاطب قرار داده است.9 ترکیبی از این موارد را در یک نوشته 

گونـه  یـخ اإللحـاد فـی اإلسـالم همیـن  ی در آثـاری همچـون شـخصیات قلقـة فـی اإلسـالم یـا مـن تار بـدو
کـرده و بـا نـگارش مقدمـه، پاورقـی و حواشـی سـودمند بـر متـن یـا افزودن مقالـه خود بـه پژوهش های  عمـل 

مستشرقان نوع تازه ای از نگارش و تألیف را پدید آورده است.10

ی، به ویژگی های  در ادامـه مقالـه ضمـن معرفـی اجمالـی برخـی از مهم ترین نوشـته های عبدالرحمن بـدو
ی نیز پرداخته شده است: پژوهش و نگارش و

1.منتاریخاإللحادفیاإلسالم11
کـه مصداقـی از ترجمـه و تألیـف هم زمـان اسـت، بـه مسـئله ای  کتـاب مهـم  ی در ایـن  عبدالرحمـن بـدو
ی کتـاب را بـا مقدمـه ای در بـاب چیسـتی الحاد در  پرداختـه کـه کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. بـدو
کـه البتـه همچنـان جـای بررسـی و  کـرده اسـت  کـرده و بـه نکتـه مهمـی اشـاره  گـون آغـاز  گونا تمدن هـای 
گـون معنـای متفاوتی یافته  گونا کـه الحـاد در تمدن هـای  پژوهـش بیشـتر و عمیق تـر دارد. او معتقـد اسـت 
اسـت. بـرای نمونـه الحـاد غربـی در آنچـه نیچـه »مـرگ خـدا« نامیـد و الحـاد یونانـی در اعتقـاد بـه »مـرگ 
خدایان موجود در مکان مقدس« تبلور یافته است. حال  آنکه الحاد در تمدن اسالمی با شیوه دینداری 
گسسـتنی دارد. توضیـح آنکـه در فرهنـگ و تمـدن  در آن و همچنیـن پایه هـای ایـن دینـداری پیونـدی نا
اسـالمی »نبـوت« بـه عنـوان واسـطه میـان خـدا و بنـدگان دارای اهمیـت بسـیار اسـت و دینـداری نیـز در 
کیش اسالم بر پایه نبوت و جایگاه پیامبران به عنوان پیغام آوران وحی بنا شده است. بنابراین الحاد نیز 
کـه بـا آنچه از این مفهوم در سـایر تمدن ها اراده می شـود، تفاوت  در ایـن فرهنـگ معنـای دیگـری می یابـد 
گرچه در هر  ماهوی دارد. الحاد اسالمی بیش از آنکه متوجه »خدا« باشد، ناظر به انکار »نبوت« است. ا

کار به انکار دین می انجامد. دو صورت نتیجه یکسان است و 

ی پدیـده الحـاد در نتیجـه دو عامـل اصلـی و برخی عوامل فرعی به وجود آمده اسـت. عامل  در نـگاه بـدو
که پیشـرفت آن موجب بروز این پدیده می شـود. عامل دوم نیز  نخسـت را می توان ضرورت تمدنی نامید 

روشنگری ناشی از انتشار فرهنگ یونانی در سرزمین های اسالمی است.

ی در این کتاب پس از اختصاص فصلی به »ویژگی های روح عربی« که به قلم خود اوست، مقاالتی  بدو

یژگی ر.ک به: ادامه همین مقاله. 9. برای مشاهده نمونه هایی با این و
که نصف صفحه را در بر می گیرد. گاه میزان این افزوده ها به حدی است   .10

یـخ الحـاد در اسـالم بـا ترجمـه معیـن کاظمی فـر و مقَدمه ای از مصطفـی ملکیان  11. ایـن کتـاب در سـال 1398ش بـا عنـوان در بـاب تار
توسط نشر نگاه معاصر به زبان فارسی منتشر شد.
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کـراوس، فرانچسـکو گابریلـی و کارلـو آلفونسـو نالینـو دربـاره ابـن مقّفـع و ابـن راوندی را بـه زبان عربی  از پـل 
کرده و بر مطالب خودش افزوده اسـت. البته عالوه بر مقدمه و فصل نخسـت، بخشـی از مطالب  ترجمه 

مربوط به ابن مقّفع و فصل مربوط به محمد بن زکریای رازی به قلم خود اوست.

کـه به دو  کـرده از چنـد نظـر قابل نقد اسـت  ی در مقدمـه و برخـی دیگـر از مطالـب کتابـش بیـان  آنچـه بـدو
مورد از مهم ترین نقدها اشاره می شود:

ی از تمـدن »عربـی« سـخن رانده اسـت، حال  آنکه شـخصیت های  الـف( مشـخص نیسـت کـه چـرا بـدو
کتاب، یعنی ابن مقفع، ابن راوندی و محمد بن زکریای رازی همگی ایرانی هستند. ی در  مورد توجه و

ی ماننـد برخـی از روشـنفکران عـرب در برخـی دیگر از آثـارش نیز این اصطالح را بـه کار برده که  البتـه بـدو
کار می برد.12 که به جای این تعبیر، صفت »اسالمی« را به  موجه به نظر نمی رسد. بنابراین مناسب بود 

ب( بـه نظـر می رسـد علـت ربـط دادن شـکل گیری جریـان الحـادی در اسـالم بـا مسـئله »تمـدن« و روح آن 
کتاب روشـن نیسـت و اختصاص یک فصل به »ویژگی های روح عربی«13 نیز نتوانسـته اسـت در  در این 

تبیین چگونگی این ارتباط موفق باشد.

تحقیقـات  برخـی  پیشـرفت  بـه  توجـه  بـا  اسـت  الزم  پژوهنـدگان  بـر  کـه  می شـود  خاطرنشـان  همچنیـن 
کننـد و تنهـا آن را  دربـاره ابن مقّفـع و پدیـده »زندقـه«، بـار دیگـر آن را بـا توجـه بـه مسـائل سیاسـی مطالعـه 
بـه عوامـل مذهبـی مرتبـط نداننـد. توضیـح آنکـه ایـن اصطـالح در برخـی دوره هـا بـه دسـتمایه ای بـرای بـه 
کسـانی همچون ابن مقّفع نباید از رقابت های  حاشـیه راندن رقیبان و طرد آنان تبدیل شـده بود و درباره 
میـان دیوان سـاالران غافـل شـد.14 عـالوه بـر آن بـه نظـر نگارنـده الزم اسـت به نقش »پیشـنهاد او بـه منصور 

کتاب أفالطون فی اإلسالم او ابتدا »أفالطون عند العرب« نام داشته است. بدوی در مصاحبه خود با نشریه المجله چنین  12. ظاهرًا 
کنم:نخست: عرضه فلسفه  که در دو قلمرو عمل  گفته است:»پس از پایان تحصیالت دانشگاهی به سال 1938 وظیفه خود دیدم 
جهانـی بـه خواننـده عربـی، دوم: تولیـد معرفـت اصیـل و بکـر فلسـفی. تالش هایم برای عرضه فلسـفه جهانی شـامل فلسـفه یونانی بود 
بیع الفکر الیونانی،  یخ الفلسـفة الیونانیة در چهار جلد، با این عنوان ها: ر که بهره بزرگ تر آثارم را به آن اختصاص دادم و با انتشـار تار
افالطـون، ارسـطو و خریـف الفکـر الیونانـی. بـه دنبـال آن، ارسـطو عنـد العـرب را در پانزده جلد نشـر کردم؛ چنان که کتـاب افالطون فی 
کنم، از من  کتاب را در ایران نشر  کتاب نیز »افالطون عند العرب« بود، ولی وقتی خواستم  کردم. عنوان اصلی این  االسالم را منتشر 
درخواسـت شـد کـه کلمـه »عنـد العـرب« را حـذف کنـم؛ چـون ایرانیـان تاب تحمـل عرب ها را ندارنـد! بدین جهت عنـوان اصلی را با 
که عرب ها در  کردم و با نام »افالطون فی االسـالم« شـهرت یافت. با این تالش ها نقشـی  کتاب با آن انتشـار یافت تبدیل  که  عنوانی 
اهتمـام بـه فلسـفه یونـان از خـود نشـان دادنـد بیـان کردم. چیـز مایه توجه در این باب، کتاب های یونانی اسـت که اصل آنها از دسـت 
رفتـه و جـز ترجمـه عربـی، نشـانی از آنهـا فرادسـت نیسـت، مثـل مجموعـه رسـائل فلسـفیة مفقـودة فـی الیونانیـة موجدة فـی تراجمات 
العربیـة کـه بـه سـال 1971 از سـوی چاپخانـه الیوسـعیین نشـر یافـت. افـزون بـر ایـن فیلسـوفان عـرب را کتاب هایـی اسـت کـه به شـکل 
مسـتقیم از ارسـطو اثـر پذیرفتـه و مـن بـه تحقیـق تمـام در آنچـه از ایـن نـوع کتاب هـا از ابـن سـینا، ابـن رشـد و ... بـر جـای مانـده همـت 

یخ 18 تیر 1384ش منتشر شده است.( گماشتم«. )ترجمه این مصاحبه در شماره 162 مجله پگاه حوزه به تار
13. بـدوی همـواره بـه ایـن مسـئله توجـه داشـته اسـت. بـه گونـه ای کـه در همیـن کتـاب برخـی از  تحلیل هـای خـود را بـر پایـه نظریه »روح 
کتابـی را بـا عنـوان روح الحضـارة العربیـة اثـر هانـس هاینریـش شدر)شرق شـناس و  کـرده و در سـال 1949م نیـز  تمـدن« اشـپینگلر بنـا 

کرد. ایران شناس آلمانی( از زبان آلمانی به عربی ترجمه و منتشر 
14. در مدخـل ابـن مقّفـع دربـاره جایـگاه رسـالة الصحابـه« ابـن مقّفـع و تأثیـر لحـن او در ایـن رسـاله بـر اتهام زنـی بـه وی و قتلـش از قـول 
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عباسـی دربـاره تدویـن یـک قانـون جامع« برای پایـان دادن به هرج ومرج های حقوقی نیـز در طرح اتهامات 
که در زمان طرح این پیشـنهاد  کم نظیر توجه شـود. اهمیت این مسـئله در آن اسـت  علیه این دانشـمند 
کم بود و همین امر موجب می شد تا در هر  از سوی ابن مقفع مدل »فقهاء األمصار« بر مناطق اسالمی حا
منطقـه قانونـی متفـاوت بـا دیگـر مناطق مبنا و محور باشـد. بنابراین طبیعی بود که این پیشـنهاد چندان 

به مذاق برخی خوش نیاید.

ی نیـز مقاله  در هـر صـورت بـر خـالف آنچـه برخـی پژوهشـگران غربـی همچـون گابریلـی پنداشـته اند و بدو
آن را در همین کتاب منتشـر کرده اسـت، به نظر می رسـد تنها عامل زندیق نامیدن برخی شـخصیت ها، 
لزومـًا گرایـش ایشـان بـه مانویـت نبـوده اسـت. به ویـژه آنکه در برخی از نوشـته های ابن مقفـع مانند األدب 
کـرده و  کـه از دیـن اراده  الکبیـر او مطالبـی آمـده کـه حتـی مـورد قبـول مانویـان هـم نیسـت، ماننـد معنایـی 

تقریبًا مترادف با اخالق است.

یاب خویی  گـون در معنـای آن را نیـز دانشـمندانی همچـون مرحوم دکتـر زر  همیـن اتهـام و احتمـاالت گونا
ی  که بدو کرده اند. بنابراین مناسب بود  در مدخل »ابن مقّفع« دایرة المعارف بزرگ اسالمی نقد و بررسی 

کتاب به عوامل و جنبه های سیاسی طرح این اتهام نیز توجه نشان دهد. در این 

یابـی چهـره واقعـی و  کـه مـا را در باز یکـی از نتایـج انجـام دادن پژوهـش دوبـاره دربـاره ابـن  مقّفـع آن اسـت 
میراث فکری او کمک می کند. برای نمونه دکتر ابوالفضل خطیبی در مقاله ای که ضمن مقاالت یادنامه 
کتاب نهایة  که در  کتاب سیر الملوک او و دستبردهایی  مرحوم دکتر احمد تفّضلی به چاپ رسانده، به 
گزارش های غیرایرانی در نهایة اإلرب است،  اإلرب ... به این اثر ابن مقّفع انجام شده و عمدتًا مربوط به 
پرداخته و دامن ابن مقّفع را از این دست گزارش ها زدوده است. این مقاله به روشنی این نکته را نیز بیان 
یان غیرایرانی غارت شده    کرده است که چه بسا برخی از آثار و نوشته های ابن  مقّفع از سوی بعضی از راو

ینهارنامه او و کینه سـفیان  که  پیش تر بدان   اندیشـمندانی همچون طه حسـین چنین آمده اسـت: »افزون  بر خشـم  منصور به  سـبب  ز
گرفته  است . ظاهرًا سفیان   که  به تفصیل  تمام  توسط سوردل  مورد بحث  قرار  اشاره  شد، عوامل  دیگري  نیز در قتل  ابن  مقّفع  مؤثر بوده  
که  به  فرمان   ینهارنامه ای   که  بدون  اجازه خلیفه ، دبیر عمّ  او را به  قتل  رساند و خلیفه  نیز نمی بایست  به  سبب  ز را هنوز آن  قدرت  نبود 
عموهایش ، سـلیمان  و عیسـی  و عبداهلل  نوشـته  شـده  اسـت ، کینه کاتبی  ظاهرًا گمنام  را به  دل  گیرد. پس  خشـم  خلیفه  ناچار سـبب  
یم ، نخستین  بار طه  حسین  یافته  و بیان  کرده  است . ابن  مقّفع  کتابی   عمده دیگری  داشته  است . آن  سبب  را تا آنجا که  ما اطالع  دار
که  بی گمان  در نوع  خود بی نظیر است.  )ر.ک به: آثار ابن  مقفع ( طه  حسین  درباره این  کتاب   شگفت  به  نام  رسالة الصحابة نگاشته  
ینهارنامه  که  به  افسـانه  بیشـتر شـبیه  اسـت ، اما او را رسـاله ای  اسـت  که   ید: »علت  قتل  ابن  مقّفع  نه  زندقه  بود و نه  داسـتان  نگارش  ز گو
یرا این  رساله  که  خطاب  به  منصور نوشته  شده ، تقریبًا برنامه یک  انقالب  است ». طه   گمان  می کنم  سبب  قتلش  همان  بوده  باشد؛ ز
حسین  سپس  خالصه آن  را نقل  می کند. )االدب  و النقد، المجموعة الکاملة لمؤلفات  طه  حسین ، ج 2، ص 445( سوردل  در این  
گزنده  در باب  سیاسـت  عمومی  کشـور، به  یکی  از مفاهیم  اصلی  آن  توجه  کرده  که  بر اسـاس  آن   رسـاله  در کنار مضامین  و انتقادهای  
شـاه  یـا خلیفـه  بایـد مقام هـای  بـزرگ  فرماندهـی  را به  طبقه اشـراف  عـرب  واگذارد و دبیران  و پـرده داران  را مقام های  اجرایـی  دهد. با این  
کنند. این  رسـاله  می توانسـت  خلیفه  را از جانب  دبیر هوشـمند  ترین  مقام ها را اشـغال   حسـاب ، عموها و عموزادگان  خلیفه  باید باال
کند«. )دانشنامه بزرگ اسالمی، ج 4، ص  که  آن چنان  به  عّم عصیانگر و مدعی  خالفتش  نزدیمک  است ، سخت  نگران   ایرانی نژاد 

1801، مدخل ابن مقّفع(
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یا به آنها دستبرد زده باشند.15

2.شخصیاتقلقةفیاإلسالم
یخ الحاد و زندیقان در اسالم اثری به همان سبک و سیاق  ی دو سال پس از نگارش کتابش درباره تار بدو
ی اهمیت  که نشان می داد مسئله روح و باطن برای و یخ اسالم نگاشت  درباره جریان معنویت گرا در تار
یافتـه اسـت. او در ایـن کتـاب بـه سـه شـخصیت مهـم که نقش قابـل توجهی در غنـای معنویت گرایی در 

کرده اند توجه نشان داد. این سه عبارتند از: اسالم ایفا 
الف( سلمان فارسی

ج
ّ

ب(منصور حال
ج( شیخ شهاب الدین سهروردی

کـراوس را به  ی بـرای معرفـی ایـن شـخصیت ها پژوهش هایـی از لویـی ماسـینیون، هانـری کربن و پل  بـدو
کـه پـل  کـرده و در انتهـا ترجمـه رسـاله آواز پـر جبرئیـل سـهروردی از فارسـی بـه عربـی را  زبـان عربـی ترجمـه 
ی شرح فارسی این رساله و بخشی از مقدمه کراوس  کراوس انجام داده بر دیگر مقاالت افزوده است. بدو
کربـن را نیـز بـه زبـان عربـی ترجمه کرده و در فصل پایانی کتاب گنجانده اسـت. پژوهش هایی که او در  و 

کرده است عبارتند از: کتاب استفاده  این 
کیر الروحیة لإلسالم فی إیران16 اثر لویی ماسینیون)1943م( 1. سلمان الفارسی و البوا

لویـی  اثـر  فـی اإلسـالم17  الصوفـی  الشـهید  الحـاّلج،  الشـخصی لحیـاة: حالـة  المنحنـی  دراسـة عـن   .2
ماسینیون)1945م(

کربن)1939م( 3.السهروردی الحلبی، مؤسس المذهب اإلشراقی18 اثر هانری 
4. رسالة أصوات أجنحة جبرائیل19 اثر سهروردی

ی از رهگـذر پرداختـن به شـخصیت های یادشـده درصـدد بازخوانی جریان باطنی در دنیای اسـالم  بـدو
اسـت. عبـارات او در مقدمـه دارای اهمیـت بسـیار بـوده و دلیـل پرداختنـش به این جریـان را نیز تا حدی 
ی نـگاه ایـن جریـان بـه دیـن را بـه دلیـل اعتقادشـان بـه تأویـل و امـکان بـه دسـت دادن  روشـن می کنـد. و
ی موجب زنده ماندن دین خواهد شـد.  که به قول بدو گون از دین سـتوده اسـت. امری  گونا خوانش های 
گون نشـان دهنده سرچشـمه وحیانی آن  بـه عقیـده او وجـود قابلیـت تفسـیر یک دیـن به خوانش های گونا

که ماندگار خواهد شد. در غیر این صورت خواهد مرد. بوده و تنها در این صورت است 

15. ر.ک به: خطیبی، ابوالفضل، سرگذشت سیر الملوک ابن مقّفع)ضمن یادنامه دکتر احمد تفّضلی(، ص 177-163.
16. Salman Pak et les premices spirituelles de l'Islam iranien.
17. Etude Sur Une courbe personnelle de vie : le cas de Hallâj, martyr mystique de l’Islam.
18. Suhrawardi d'Alep (t1191) : fondateur de la doctrine illuminative, Ishraqi.
19. Le Bruissement de l'aile de Gabriel, traité philosophique et mystique.
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ی را حتـی از روشـنفکرانی همچـون محمـد عابـد الجابـری  کـه قـدری بـدو نکتـه قابـل توجـه در ایـن متـن 
گرفتارشـدن در دام اختالفـات مذهبـی اسـت.  نیـز متمایـز می کنـد، روحیـه حقیقت جویـی او و پرهیـز از 
کتاب به تعریف و تمجید از مذهب تشیع پرداخته و  ی در بخشی از مقدمه اش بر این  توضیح آنکه بدو
که این جنبه از  کرده اسـت. او معتقد اسـت  آن را یکی از عوامل مهم بالندگی معنویت در اسـالم معرفی 

گرفته شده است. مذهب تشیع، تحت الشعاع ابعاد سیاسی آن همواره نادیده 

ی بر ترجمه نوشته اش به زبان عربی  گاهی یافتن از تصمیم بدو که لویی ماسینیون پس از آ گفتنی است 
برخـی اضافـات و توضیحـات را نیـز در اختیـار او قـرار داد تـا در متـن عربـی کتابـش بگنجانـد. دکتـر علـی 
ی در آن ضمن  کرد. و ک به زبان فارسـی ترجمه  شـریعتی این اثر را در سـال 1343ش با عنوان سـلمان پا
کـرده اسـت. البته ترجمه فارسـی اثر  ی نیـز اشـاره  ی بـه حواشـی و اضافـات سـودمند و ترجمـه مقدمـه بـدو

که پرداختن به آنها نیازمند مجالی دیگر است. کتب است  دارای اشکاالتی در ضبط اسامی برخی 

3.دراساتالمستشرقینحولصحةالشعرالجاهلی
ی در شروع مقدمه اش بر این اثر که دربردارنده پژوهش های برخی از مستشرقان درباره اصالت سنجی  بدو
کتاب جنجالی اسـتادش دکتر طه حسـین،  که بر سـر دو  شـعر دوران جاهلی اسـت، از آن همه غوغایی 
کرده است. دلیل این شگفتی  یعنی فی الشعر الجاهلی و فی األدب الجاهلی به پا شد، اظهار تعجب 
کرده بودند؛ به ویژه  که پیش از طه حسین همان نظرات و سخنان را ُقدما مطرح  ی آن است  در نگاه بدو

در قرن سوم و چهارم هجری.

ی اشـکال کنندگان بـر طـه حسـین را بـه مطالعه نخسـتین صفحـات کتاب طبقات الشـعرای محمد  بـدو
کـه در آن جمحی به سـاختگی بودن این دسـت اشـعار  کـرده  بـن سـالم الُجَمحی)231-134هــ( سـفارش 
ی از این نمونه ها اسـتخراج  و در نتیجه غیراصیل بودن آنها اشـاره کرده اسـت. سـنخ اسـتدالالتی که بدو
کرده و برخی از آنها را نیز در برابر دیدگان خواننده قرار داده، مانند همان استدالالت و دالیل طه حسین 
ی درباره اشعار منسوب به دو قوم عاد و ثمود به نقل قولی از ابوعمرو بن العالء اشاره  است. برای نمونه و

گفته است:  که  کرده 

زبان ِحمَیر و نقاط دوردسـت یمن، امروز نیز مانند زبان ما نیسـت و عربی ایشـان هیچ شـباهتی به عربی 
ما ندارد تا چه رسد به دوران عاد و ثمود!

کسـانی همچـون حسـان بـن  یـادات در شـعر  کـه نشـان دهنده تحریـف و ز گزارش هایـی  ی سـپس بـه  بـدو
یه و خلف أحمر را جزء دسـته  کسـانی همچون حّماد راو کرده و  ثابت، ابوطالب و دیگران اسـت، اشـاره 
جعل کنندگان قرار داده است. او در صفحات 10 تا 12 نیز به بیان اسباب وضع و جعل شعر در نگاه ابن 

که همگی قابل تأمل هستند. سالم پرداخته است 
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گاه وبی گاه بر دسته ای از مخالفان طه حسین  ی  که و ی آن است  نکته  قابل توجه در سرتاسر مقدمه بدو
ی را بـه توطئـه علیـه اسـالم متهـم کرده اند تاخته و این پرسـش را  کـه او را مستشـرقی بدطینـت خوانـده و و

که »آیا ابن سالم جمحی نیز مستشرق بود؟!« کرده است  مطرح 

که بر خالف آنچه ما  کرده اسـت. او چنین نوشـته اسـت  ی بخش دوم مقدمه را غافل گیرکننده آغاز  بدو
یم، در میان معاصران نیز طه حسین اّولین کسی نیست که درباره اصالت شعر جاهلی و دالیل  می پندار
گفته، بلکه آخرین آنهاست. )ص 11( برای نمونه پیش از او تئودور نولدکه در سال  انتحال در آن سخن 
ی را به عربی ترجمه  ی نیز اثر و 1861 میالدی )65 سال پیش از طه حسین( به این مسئله پرداخته و بدو

کرده است. پس از او نیز مجموعه ارزشمند العقد الثمین فی دواوین الشعراء الجاهلیین تألیف شد.

یک  ی در پایان به این نکته اشاره کرده است که بی خبری از آثار نوشته شده بر پایه تحقیقات فیلولوژ بدو
کتاب  یخی در مغرب زمین موجب ارائه پاسخ های بی مایه به طه حسین در قالب  و اسناد و مدارک تار

و پایان نامه شده است.

4.شطحاتالّصوفیة
ی انتخاب موضوعاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. یکی  یکی از نکات قابل توجه در آثار بدو
کل اثر حاصل  یخی به آن نگریسته و  ی از منظر تار که بدو دیگر از این دست موضوعات، »شطح« است 

پژوهش و همچنین تحقیق خود اوست و از این نظر قدری با سایر نوشته های او قدری تفاوت دارد.

یف ارائه شـده را  ی از تعار ی ابتـدا درصـدد روشـن کردن معنـای شـطح برآمده و حاصل دسـته بندی و بـدو
می توان این چنین نوشت:

شـطح، ترجمـان وجـد درونـی برآمـده از احسـاس وحـدت بـا حـق اسـت کـه در قالـب عبارات 
عجیب وغریب همراه با یک ادعا بیان می شود.)ص 9( 

گاه و غیـرارادی جایـگاه عاشـق و معشـوق عـوض شـده و نفس در  همچنیـن در شـطح بـه صـورت ناخـودآ
این حال به زبان متکلم سخن می گوید. بنابراین ارکان شطح عبارتند از:

الف( شّدت وجد
ب(تجربه اّتحاد

ج(حالت مستی و ُسکر صوفیانه
که فرد را به اتحاد فرامی خواند و موجب عوض شدن جایگاه عبد و رب می شود. د(ندای هاتفی درونی 

هـ( از خود بی خودشدن صوفی در این حال

از  ی توجـه نشـان داده و هـر  کتـاب اللمـع فـی التصـوف و بـه سـّراج و  کتـاب  ی همچنیـن در ایـن  بـدو
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کـرده اسـت. بـرای نمونه برای تعریف شـطح، عبارت او را نیـز ذکر کرده که  چندگاهـی بـه نـکات آن اشـاره 
گفته است: 

ظاهرها مستشنع و باطنها صحیح مستقیم.20

ی سپس به شرح و بسط هر یک از این ارکان پرداخته است. بدو

ی آن اسـت کـه هرگز مقهور نام ها نشـده و در اندیشـیدن و نقد حّریت  یکـی از ویژگی هـای قابـل توجـه بـدو
خـود را از دسـت نـداده اسـت. بـرای نمونـه در همیـن اثـر چندمرتبـه نظـرات ابـن تیمیـه را بـه عنـوان یکی از 
گرفته اسـت. مثاًل در باب »سـکر« ضمن پرداختن به عبارات ابن تیمیه و خلط  منتقدان صوفیه به نقد 

کرده است. )ص 18( ی میان سکر جسمانی و روحانی نظر و انگیزه او را به شدت تخطئه  و

بـدوی آنچـه دربـاره حـاالت وجـد، طلـب اتحاد با حق، سـکر و مسـتی روحانـی آورده را در دیگـر انواع تصوف 
)در سـایر ادیـان و مکاتـب( نیـز قابـل پی جویـی دانسـته اسـت، امـا در عیـن حـال ممّیـزه تصـّوف اسـالمی را 
م«21 معرفی کرده است.

ّ
»جا به جایی نقش عبد و حق« و همچنین »تعبیر از وجد حاصل شده با صیغه متکل

که در تصوف مسیحی شطح وجود ندارد؛ چون واسطه و میانجی در  ی معتقد است  با این توضیح، بدو
تصوف مسیحی دارای نقش محوری بوده و شخص مسیح نیز به سبب آنکه اتحاد الهوت و ناسوت در 
کرده، صوفی  یلسون نیز اشاره  که ژ ی متجلی می شود، دارای اهمیت بسیار است. بنابراین همان طور  و

مسیحی نباید در بحث اتحاد افراط بورزد و جایگاه مسیح را نادیده بگیرد.

کـه ایشـان از خدایشـان ارائـه می دهنـد، دانسـته  ی علـت فقـدان شـطح نـزد یهودیـان را نیـز تصویـری  بـدو
کی اتحاد یافت. که نمی توان با چنین خدای ترسنا است و آشکار است 

ی و بسـیاری از بـزرگان  کـه قابـل تأمـل اسـت. در نـگاه و کـرده  او همچنیـن نکتـه مهـم دیگـری را مطـرح 
کـه بـه مرحلـه شـطح )غیـر ارادی( نرسـیده اسـت،  نمی تـوان عـارف نامیـد و چنیـن فـردی  صوفیـه کسـی را 

حتی توحید را نیز درنیافته است.

ی دربـاره شـطح و مفاهیـم مرتبط با آن نیز آغاز می شـود.  یخـی بـدو از صفحـه 23 کتـاب، تحلیل هـای تار
یف  یخی طرح آن تعار یف ارائه شده از شطح را به زمینه تار گاه وجود تناقض در برخی از تعار برای نمونه 
ی گذشـت، احسـاس خطر  مرتبط دانسـته و این چنین نوشـته اسـت که صوفیان پس از حالج و آنچه بر و

کردند و سکوت یا تقیه را بر هر چیز دیگر مقدم داشتند:

دماؤهــــــــم  ُتبــــــــاح  باحــــــــوا  إن  ُتبــــــــاحباالّســــــــّر  البائحیــــــــن  دمــــــــاء  کــــــــذا  و   

20. الّلمع فی التصّوف، ص 375.
یزید بسطامی: »سبحانی ما أعظم شأنی«. 21. مانند این عبارت معروف ابو
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ی از صفحـه 25 صـورت جدی تـری بـه خـود گرفتـه اسـت. او در ایـن صفحات  یخـی بـدو تحلیل هـای تار
یه، آن گاه بـروز آن نزد ابویزید  یخـی شـطحیات از دوران نخسـتین آن نـزد ابـن ادهـم و رابعـه عدو بـه سـیر تار
گذاشته است. بسطامی و بسط آن به وسیله حالج پرداخته است. این سیر پس از شبلی نیز رو به افول 

کودکانـه دانسـته اسـت. مصـداق ایـن دسـت شـطحیات را نیـز  ی البتـه برخـی از عبـارات شـطح را  بـدو
همچون عباراتی که برخی همچون بسطامی و تستری گفته اند می داند، مانند: »قدمی علی عنق جمیع 
کودکانه خوانده و معیار او برای  ی این عبارات را  که چرا و األولیاء« و »أنا عرش اهلل«! البته روشـن نیسـت 
ی در ایـن اثر به  کـه بـدو پختگـی یـا ابلهانه بـودن شـطحیات چیسـت. چـون تقریبـًا بیشـتر عبـارات شـطح 

کرده است این چنین هستند. برخی  از آنها اشاره 

گرفته است. کتاب از تحلیل های لویی ماسینیون نیز بسیار بهره  او در این 

اگرچـه نـکات ایـن کتـاب از نظـر روش پژوهـش و محتـوا قابـل توجـه و آموزنده اسـت، به عنـوان آخرین نکته 
قابـل ذکـر اسـت کـه بـدوی از میـان بـزرگان صوفیـه همـواره ابویزیـد بسـطامی را بـر دیگـران ترجیـح داده و او را 
در بـاب شـطح پیشـگام دانسـته اسـت.22 در نـگاه بـدوی صوفیـان پـس از بسـطامی در زمینـه شـطح وامـدار 
او بوده انـد و هیـچ  یـک چیـزی بـر آنچـه او ارائه داد نیفزوده اسـت. حتی حالج نیز بـا وجود جایگاه واالیی که 
داشت نتوانست چیزی جز آنچه ابویزید بنیان نهاده بود به میان آورد. )ص 47( البته بدوی بیشتر تأویالت 

ارائه شده از شطحیات ابویزید بسطامی را تنها در راستای تبرئه او دانسته است. )ر.ک به: ص 32(

که نباید  کرده است  کید  یالت جنید بیش از دیگران به عبارات ابویزید وفادار مانده و تأ به عقیده او تأو
یالت شد؛ زیرا ما را در فهم پدیده شطح به بیراهه می کشاند. فریفته این تأو

که قرار بود در چند جزء به چاپ برسد، در همان جلد نخست متوقف ماند و دیگر مجلدات آن  این اثر 
یخ آن نگاشـته، دربردارنده  ی درباره شـطحیات و تار نـگارش و چـاپ نشـد. اثـر حاضـر عـالوه بر آنچـه بدو

ی بر عهده داشته است. که تحقیق برخی از آنها را بدو متون مربوط به بسطامی است 

ی آن را بـه صـورت تحقیق شـده  کـه بـدو کلمـات ابـی طیفـور« بایزیـد اسـت  یکـی از ایـن متـون »النـور مـن 
که  کرده  کتاب به چاپ رسانده است. دکتر شفیعی کدکنی بار دیگر درباره این اثر تحقیق  ضمن همین 

با عنوان دفتر روشنایی به زبان فارسی ترجمه شده است.23

گاه تمجیـد او از خلـوص و جـرأت بسـطامی بـا طعـن بـر کسـانی همچـون مولـوی و ابـن عربـی همـراه شـده اسـت. بـدوی نـوع  22. البتـه 
شطحیات ایشان را عمومًا ساختگی و تصّنعی می داند. )ر.ک به: شطحات الصوفیة، ص 48(

23. دکتر شفیعی در مقدمه درباره ترجمه این اثر چنین نوشته است: »این کتاب محصول جنبی کتاب دیگرى است که آن کتاب، خود، 
محصول جنبی یک کار دیگر است. حقیقت امر این است که در تصحیح تذکرة األولیاء عطار که سالیان دراز وقت مرا گرفته است، 
همواره کوشیده ام منابع اصلی عطار را جست وجو کنم تا اطمینان حاصل شود که صورت درست هر عبارت کدام است و در میان 
 حدود بیست نسخه کهن از تذکرة االولیاء که اساس پژوهش من بوده است، حق با کدام نسخه یا با کدام مجموعه از نسخه هاست.

در بخـش بایزیـد بسـطامی تذکـرة األولیـاء، مهم تریـن منبـع عطـار بی گمـان کتـاب النـور سـهلگی بـوده اسـت؛ یعنـی متـن عربـی همین 
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5.ابنعربی،حیاتهومذهبه24
ی در مقدمه  ی از اثر میگل آسـین پاالسـیوس به زبان اسـپانیولی اسـت. بدو کتاب ترجمه عربی بدو این 
خـود ابتـدا بـه معرفـی ایـن مستشـرق ممتاز اهل اسـپانیا پرداخته کـه پژوهش های قابل توجهـی درباره ابن 

عربی، غزالی و ابن حزم به انجام رسانده و در نگارش و تحقیق درباره ابن مسره نیز پیشگام است.

ی در مقدمه تالش داشته تا به خوانندگان منتقل کند و توجه به آن در بسیاری  نکته قابل توجهی که بدو
کـه بایـد بـه همـه آنچـه پاالسـیوس دربـاره »تأثیـر و تأّثر«ها  از آثـار مشـابه نیـز سـودمند خواهـد بـود، آن اسـت 
نوشته است، با دیده تردید نگریست؛ زیرا در دنیای علم نمی توان اثرگذاری و اثرپذیری را بر پایه حدس 

کرد. گونه قضاوتی پرهیز  کافی در دست نباشد، باید از هر  کرد و تا مدارک و شواهد  گمان اثبات  و 

کـه بـا وجود این، کتاب مزبور بهترین و کامل ترین اثری اسـت که درباره ابن عربی،  ی ادامـه می دهـد  بـدو
آن هم 800 سال پس از وفاتش نوشته شده است.

ی در بخـش دوم مقدمـه بـه سرگذشـت پاالسـیوس و برخـی دیگـر از نامدارتریـن مستشـرقان اسـپانیا  بـدو
ی با خاورشـناس بـزرگ خولیان ریبرا )Julian Ribera( اشـاره کرده  پرداختـه و بـرای نمونـه بـه اثر مشـترک و
کـه قابـل توجـه اسـت. ایـن اثـر بـه پژوهـش دربـاره نسـخ خطـی عربـی متعلـق بـه اسـپانیا در دوران اسـالمی 
کـه بـا عنـوان المکتبـة العربیـة اإلسـبانیة در ده مجلـد از سـال 1882 تـا 1895م به چاپ رسـید.  پرداختـه 

کمک آن به شناخت اسالم در اسپانیاست. اهمیت این پژوهش، 

ی پس از بیان سرگذشـت پاالسـیوس و ریبرا و نقش آنها در گسـترش شرق شناسـی در اسـپانیا به این  بدو
ی را دنبال  کـه او پـس از پرداختن به ابن  مسـرة به کسـانی که مدرسـه )مکتـب( و کـرده اسـت  نکتـه اشـاره 
کرده انـد، نیـز توجـه نشـان داده و در میـان صوفیـان اندلـس »ابـن عریـف« و »ابـن عربـی« را در ایـن مسـیر، 
مهم تـر از دیگـران دانسـته اسـت. پـس از آن نیـز بـه تأثیر اندیشـه ابن مسـرة بر کسـانی همچـون بیکن و دانته 
یخ اندیشـه اسـالمی به  ی در مجمـوع، ایـن اثـر را جزء درخشـان ترین پژوهش ها در تار پرداختـه اسـت. بـدو

شمار آورده است.

ید. وقتی به مقابله بخش بایزید تذکرة و کتاب النور پرداختم،  که اینک شما ترجمه آن را با عنوان دفتر روشنایی در اختیار دار کتابی 
ى ناشـر دانشـمند کتـاب، بـه دالیلـی چنـد، از عهـده تصحیـح متـن برنیامـده اسـت و کمتـر  متوجـه شـدم کـه اسـتاد عبدالرحمـن بـدو
بخشـی از بخش های کتاب النور چاپ ایشـان، از خطاهاى عجیب و غلط خوانی های مصحح برکنار مانده اسـت. ناچار شـدم که 
که نسـخه اى اسـت بسـیار درسـت و کهن تر  به تصحیح مجدد کتاب النور بپردازم و با اسـتفاده از نسـخه کتاب خانه ظاهریه دمشـق 
ى و متأسـفانه در دسـترس آن اسـتاد بـزرگ نبـوده اسـت، کتـاب را از نـو تصحیـح انتقـادى کنـم و  از نسـخه هاى اسـاس کار اسـتاد بـدو
این کار سـرانجام به سـامان رسـید ... وقتی سـرگرم تصحیح متن عربی کتاب النور بودم، متوجه شـدم که جاى ترجمه این کتاب در 
گرفتم تا  زبان فارسـی، یعنی زبان خود بایزید خالی اسـت. یک  شـب سـاعت دوونیم بعد از نیمه شـب از خواب برخاسـتم و تصمیم 
که اکنون  ى نپردازم و چنین شد. در اندک زمانی این ترجمه سامان یافت و همین است  کار کتاب را تمام نکنم به هیچ  ترجمه این 

در برابر شماست«.
24. حمیدرضـا شـیخی در سـال 1385ش ایـن کتـاب را بـا عنـوان زندگـی و مکتـب ابـن عربـی بـه زبـان فارسـی ترجمه کرد و به کوشـش 

گرفته است، نه از متن اسپانیولی آن. انتشارات اساطیر منتشر شد. این ترجمه خود، از ترجمه عبدالرحمن بدوی انجام 
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دستاوردهایعلمیپاالسیوسازنگاهعبدالرحمنبدوی

الف( درباره ابن حزم
کتابخانه دانشـگاه الیدن  کتاب معروف طوق الحمامة و نسـخه منحصربه فرد آن در  پاالسـیوس ابتدا به 
ی را در سـال 1916م  کتاب األخالق و هلند پرداخته اسـت. )پیش از چاپ آن به وسـیله پتروف( سـپس 
کتـاب الفصـل فـی الملـل و األهـواء و الّنحـل او همـت  کـرد و بعـد از آن بـه بررسـی  بـه اسـپانیولی ترجمـه 

گماشت و ترجمه و شرح مفصلی از آن در 5 مجلد به دست داد. )1932-1927م(

ب( درباره ابوحامد غزالی
کـه پاالسـیوس بـه او توجـه نشـان داده ابوحامـد غزالـی اسـت. او در سـال 1901  شـخصیت مهـم دیگـری 
پژوهشـی بـا نـام الغزالـی: عقائـد و أخـالق و زهـد در حـدود 100 صفحـه بـه چـاپ رسـاند. در سـال 1902 
کرد. مقاله دیگر او »نفسانیة  مقاالت دیگری با عنوان »نفسانیة اإلعتقاد بحسب إعتقاد الغزالی« منتشر 

کبیَرین الغزالی و محیی الدین بن عربی«25 است. الوجد الصوفی عند صوفَیین مسلَمین 

ی مهم تریـن پژوهـش پاالسـیوس دربـاره غزالـی را اثـر او بـا عنـوان روحانیـة الغزالی)یـا مذهـب الغزالـی  بـدو
ی بـرای تألیـف اثـر خـود دربـاره  کـه در چهـار مجلـد بـه چـاپ رسـیده اسـت. بـدو فـی التصـوف( می دانـد 

گرفته است.26 کتابشناسی غزالی از این مجموعه بهره بسیار 

ج( درباره ابن عربی
پاالسـیوس از دوران جوانـی بـه ابـن عربـی و اندیشـه هایش توجـه نشـان داد. او در سـال 1899م ضمـن 
که به مناسـبت بیسـتمین سـالگرد معلمی یکی از اسـتادانش آماده شـده بود، به ابن عربی و  ارج نامه ای 

اندیشه هایش پرداخت.

که در سال 1905م در الجزایر برگزار شد، پژوهش خود با عنوان علم  کنفرانس مستشرقان  در چهاردهمین 
النفس عند محیی الدین ابن عربی را ایراد کرد و سال بعد مقاله دیگری با عنوان »نفسانیة الوجد الصوفی 
کبیَریـن الغزالـی و محیـی الدیـن بـن عربـی« نگاشـت. مهم تریـن پژوهش هـای  عنـد صوفَییـن مسـلَمین 
پاالسیوس درباره ابن عربی در سال های 1928-1925م انجام شد. او در این مدت چهار پژوهش سترگ 
یخ« به انجام رساند که همگی به ابن عربی اختصاص داشتند. عنوان کلی این  کادمی سلطنتی »تار در آ

که خود از چهار بخش تشکیل شده است: پژوهش ها »الصوفی المرسی ابن عربی« است 
یخی )1925م در 82 صفحه( ـ ترجمة ذاتیة ذات متسلسل تار

کرده است. ین را به همین صورت ترجمه  25. ظاهرًا مقاالت به زبان اسپانیولی نوشته  شده اند و بدوی نیز عناو
فات ابن خلدون نیز نوشـته اسـت. او بنا داشـت در مدت اقامت خود 

ّ
26. بدوی عالوه بر کتاب شناسـی غزالی اثر دیگری با عنوان مؤل

که به سرانجام نرسید. بدوی در مجلد دوم زندگینامه خودنوشتش  در ایران کتاب شناسی فارابی را نیز برای کنگره فارابی آماده کند 
با عنوان سیرة حیاتی مرحوم دانش پژوه و محسن مهدی را عامل انجام نشدن این طرح دانسته و از این دو گله و شکایت کرده است.
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ـ معلومات عن حیاته مستمّدة من رسالة القدس )1925م در 99صفحه(
ـ الخصائص العامة لمذهبه )1926م در 55 صفحه(

ـ مذهبه فی التوحید و الکون )1928م در 97 صفحه(

گـرد آمده اسـت. ایـن کتاب دارای سـه  کـرده  ی ترجمـه  کـه بـدو حاصـل ایـن پژوهش هـا در همیـن کتابـی 
بخش اصلی است:
ـ زندگانی ابن عربی

ـ مذهب او
کتاب ابن عربی27 ـ متون برگزیده از چند 

کـه پاالسـیوس درصـدد یافتـن اثرپذیـری ابـن عربـی از سـایر سـنت های عرفانـی  چنیـن بـه نظـر می رسـد 
که البته مهم ترین نقدهای  غیراسالمی28 و همچنین اثرگذاری او بر جریان تصوف در اسپانیا بوده است 

ی بر همین بخش از پژوهش او بوده و آن را یکسره ذوقی به شمار آورده است. بدو

ی آن را در شمار  که چندان به پاالسیوس توجه نشده بود. حال  آنکه بدو ی در حالی بود   این معرفی بدو
گلدتسیهر، نولدکه و ماسینیون قرار داده است. کسانی مانند نالینو، 

ی تنهـا آن را ترجمـه نکـرده اسـت، بلکـه توضیحـات و  کـه بـدو نکتـه قابـل توجـه دربـاره ایـن اثـر آن اسـت 
گفتنی اسـت پاالسـیوس در هر فصل از  پاورقی های قابل توجهی بر متن نوشـته پاالسـیوس نوشـته اسـت. 

مسیحیت و عرفان مسیحی نیز سخن به میان آورده است.29

ی ابـن عربی را تنها فیلسـوفی وجودی دانسـته که زندگانی اش نیز نسـبتی با  کـه بـدو البتـه نبایـد از یـاد بـرد 
نظراتش در باب عرفان ندارد.30

6.تاریخالّتصوفاإلسالمیمنالبدایةحّتینهایةالقرنالثانی31
ی در مقدمـه کتـاب، تصـوف را یکـی از غنی ترین جنبه های معنویت گرایی در اسـالم دانسـته اسـت  بـدو
ی از ظاهـر بـه باطـن و از حـرف بـه معنـا بـوده اسـت که البتـه همان طـور که خود  کـه همـواره بـه دنبـال فـرا َرو
گاه دچار انحراف شـده و از هدف خود دور  ی هم توجه داشـته، همچون برخی از علوم بشـری دیگر  بدو

27. البته ظاهرًا این بخش در ترجمه بدوی نیامده است.
ین کـوب، ارزش میراث صوفیه، ص  ین کـوب و دکتـر نصـر نقـد کرده اند. )برای نمونـه ر.ک به: زر 28. ایـن نظـر را کسـانی همچـون دکتـر زر

14 و نصر، سه حکیم مسلمان، ص 107-108(
29. برای یافتن اطالعات بیشتر ر.ک به: دانشنامه بزرگ اسالمی، ج 1، ص 216، مدخل آسین پاالسیوس.

30. ر.ک به: بدوی، اإلنسانیة و الوجودیة فی الفکر العربی، ص 105-104.
کرده و انتشارات افراز به چاپ رسانده است. کتاب را به زبان فارسی ترجمه  31. در سال 1389ش محمودرضا افتخارزاده این 
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شده است.32

ی همچنین با عمومی شـدن تصوف مخالف بود و آن را متعلق به عده ای خاص می دانسـت. آنچه  بدو
ی پسـندیده اسـت، عبـارت اسـت از »تأثیرپذیـری و الهام گیـری از معنـای  در مواجهـه بـا تصـوف نـزد بـدو

ی دستیابی به چنین هدفی برای همگان ممکن نیست. زندگانی صوفیانه«. در نگاه و

کتـاب بـه نخسـتین مرحلـه از ایـن جریـان اثرگـذار بـر معنویت گرایـی پرداختـه اسـت. او بـه  ی در ایـن  بـدو
یخ بشـر دانسـته، سـخن به میان آورده  که آنان را بزرگ ترین قله های معنویت در تار همین بهانه از افرادی 
یس قرنی. است؛ افرادی همچون حسن بصری، ابراهیم بن ادهم، مالک بن دینار، فضیل بن عیاض و او

کاملـی نبـوده  یـا در  گانـه و  گرچـه در تصـوف نظـری دارای مکتـب جدا کـه افـراد یاد شـده ا او معتقـد اسـت 
زمینه ارتباط عبد و رب و ... نظریات عمیقی نداشته اند ، ویژگی ممتازشان تقوای عاری از اصطالحات 
ایهـام دار و امثـال آنهـا بـوده اسـت. او همین جـا با به شـمار آوردن کسـانی همچون ابن عربـی و ابن فارض 
ی  که بدو کرده اسـت. همچنین آن گونه  در دسـته دوم، نگاه منتقدانه اش به ابن عربی را بار دیگر مطرح 

گزارش نشده است. کرده، در سلوک افراد یادشده بر خالف صوفیان متأّخر رفتارهای نامعمول  اشاره 

کتاب ارائه داده است: کلی از مطالب  او در پایان مقدمه تصویری 
ـ تصوف و اشتقاق لفظی آن

ـ عوامل اثرگذار بر شکل گیری و تطور جریان تصوف
ـ جنبه های ایجابی و ارزشمند در تصّوف اسالمی و ...

گونش از جمله اثر حاضر آن اسـت که کوشـیده  ی در نوشـته های گونا یکـی از ویژگی هـای قابـل توجـه بدو
یشـه های تصوف  ی در بحث ر اسـت تـا نظریـات جدیـد را ضمـن پژوهـش خـود مطرح کنـد. برای نمونـه و
ی دربـاره ارتبـاط میـان تصـوف اسـالمی نـزد  کربـن و نظریـات و کتـاب اسـالم ایرانـی هانـری  اسـالمی بـه 

کرده است. )البته با نگاهی انتقادی( سهروردی و دین زرتشت اشاره 

نمونه دیگر این است که وی با رد نظرات کسانی همچون نیکلسون و کربن درباره ریشه های تصوف اسالمی 
که ریشه های تصوف اسالمی را باید  گرایش بیشتری نشان داده و معتقد است  به نظرات لویی ماسینیون 
در آیات قرآن کریم و روایات نبوی)ص( دنبال و نباید به دنبال عوامل خارجی بود. البته در شکل گیری این 

جریان، اتفاقات و بحران های سیاسی و اجتماعی نیز اثرگذار بوده است. )ر.ک به: ص 48(

کرده، مانند دیگر آثارش برای پژوهشگران بسیار سودمند است. کتاب استفاده  که او در این  منابعی 

یاضت های خارجی  32. بدوی آفت تصوف را درگیرشدن در ظواهر آن به جای سلوک معنوی و همچنین تمسک به مجاهدت ها و ر
به جای پرداختن به درون دانسته است.
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ی در زندگی نامه اش نیز نوشته است، خمیرمایه این کتاب را در تهران فراهم آورده  همان طور که خود بدو
کتاب  کرده، بعدها در قالب همین  که در دانشـکده الهیات دانشـگاه تهران ارائه  گفتارهایی را  و همان 

کرده است. منتشر 

برخـی  دربـاره  نیـز  را  آثـاری  مجموعـه  خـود،  علمـی  فعالیـت  درازنـای  در  ی  بـدو پیشـین،  آثـار  بـر  عـالوه 
که در این مجال به برخی از آنها اشاره می شود: موضوعات به نگارش درآورده است 

1.  تأثیر سنت یونانی در سنت اسالمی
یخ نگارانه به مسـائل داشـته اسـت. برای نمونه  ی به عنوان یک فیلسـوف مسـلمان همواره نگاهی تار بدو
کـرده و در جسـت و جوی خاسـتگاه آن برآمـده  او بـه مایه هـای فلسـفی و حکمـی در سـنت اسـالمی توجـه 
ی بیشـترین سـهم در شـکل گیری و تکامـل سـنت های عقالنـی و علومـی همچـون فلسـفه و  اسـت. بـدو
ی در این مسـیر عالوه بر ترجمه برخی  منطق در جهان اسـالم را متعلق به سـنت یونانی دانسـته اسـت. و
یخ نـگاران غربـی درصـدد اصالت سـنجی میـراث یونانـی، آن گونـه کـه در  از نوشـته های اندیشـمندان و تار

سنت اسالمی بازتاب یافته برآمده است.

ی در  گانـه بـه آنهـا پرداختـه شـود، بخشـی از تالش هـای بـدو کـه شایسـته اسـت در پژوهشـی جدا آثـار زیـر 
راستای پروژه یادشده است:

الف( التراث الیونانی فی الحضارة اإلسالمیة: دراسات لکبار المستشرقین
ی در این اثر و چند نوشـته مشـابه دیگر خود به  ب( أرسـطو عند العرب: دراسـة نصوص غیر منشـورة: بدو
ی  بررسـی نخسـتین ترجمه هـای انجام شـده در جهـان اسـالم از سـنت یونانـی پرداختـه اسـت. آنچـه بـدو
در ایـن اثـر انجـام داده، بسـیار ارزشـمند و آموزنـده اسـت. او در مقدمـه بـه پژوهش های مستشـرقان درباره 
میراث ارسـطو در جهان عرب پرداخته و توضیحات خود در این زمینه را نیز بر آنها افزوده اسـت. سـپس 
که از زمان اسحاق بن حنین و عبداهلل بن مقّفع به زبان عربی ترجمه شده  گون ارسطو  گونا نگاهی به آثار 
ی »مقالة الالم« ارسـطو و  انداختـه اسـت، ماننـد کتـب او در زمینـه منطـق و کتاب طبیعیات ارسـطو. بدو

کرده است. کتاب مقوالت او منتشر  شروح ابن سینا و ثامسطیوس بر آن را همراه ترجمه و شروح قدیم 
ج( األصول الیونانیة للنظریات السیاسیة فی اإلسالم

د( األفالطونیة المحدثة عند العرب
هـ( أفالطون فی اإلسالم

یکی از ویژگی های پژوهش های کتابشناسانه بدوی در این اثر و آنچه درباره غزالی نوشته، تالش او برای ارائه 
تصویری درسـت و اصیل از این دو شـخصیت مهم به وسـیله اصالت سـنجی متون منسـوب به آنهاسـت. 
به عقیده بدوی این دو شخصیت به دلیل اهمیت و تأثیر گسترده شان همواره در معرض تحریف نیز قرار 
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داشته اند. به گونه ای که نوشته های بسیاری به نادرست به ایشان نسبت داده شده است.
و( أفلوطین عند العرب

ز( ربیع الفکر الیونانی
ح( خریف الفکر الیونانی

البته الزم است میان توجه بدوی به فلسفه یونانی و آنچه برخی پژوهشگران غربی مانند ارنست رنان مطرح 
کسانی همچون رنان چشم خود را بر نقش فیلسوفان مسلمان و  کرده اند تفاوت قائل شد. بدوی بر خالف 
فلسـفه اسـالمی در تکامل اندیشـه بشـری نبسته و تالش کرده اسـت تا با نگارش آثاری همچون دور العرب 
فی تکوین الفکر األوروبی به این مسئله بپردازد. بدوی در این اثر به این نکته اشاره کرده است که اروپاییان 

در برخی از دوره ها تنها به واسطه مسلمانان با میراث فلسفی شان آشنا شدند.33 )ص 30-31(

2.دفاع از اسالم
گذشـت، بسـیار  ی چنان که  که دگرگونی های بدو در پایان این نوشـتار، ذکر این نکته مهم به نظر می رسـد 
گفتـه به روشـنی  کـه در آنهـا از الحـاد تـا عرفـان و تصـوف سـخن  بـوده و ایـن را می تـوان از نوشـته های او 
ی پـس از تأثیرپذیـری گسـترده از مستشـرقان  کـه و ی آن اسـت  یافـت. از نـکات قابـل توجـه دربـاره بـدو در
به ویـژه در شـیوه پژوهـش، در اواخـر عمـر نسـبت بـه حمـالت غربیـان علیـه قـرآن و پیامبـر اسـالم)ص( بـا 
 Défense de la vie du prophète muhammad contre ses کتاب کنش نشان داد. او  کتاب وا نگارش دو 
کتـابDéfense du coran contre ses critiques35  را در دفـاع  détracteurs34 را در دفـاع از پیامبـر)ص( و 

کـه در آنها با  ی  کـه هـر دو بـه زبـان فرانسـه بودنـد. در این کتاب ها عـالوه بر مقدمه های بدو از قـرآن نوشـت 
یخی به سـابقه حمالت علیه اسـالم، قرآن و پیامبر)ص( به ویژه از سـوی مسـیحیان پرداخته و  نگاهی تار

گوید. کرده است تا به مهم ترین اشکاالت مطرح شده پاسخ  نمونه هایی از آنها را نیز آورده، تالش 

کـرده و امید اسـت که  آنچـه گذشـت تنهـا بخشـی از پژوهش هـا و تالش هـای دانشـمندی کم نظیـر را ارائـه 
پژوهشگران به نقد و بررسی دیگر نوشته ها و اندیشه های او بپردازند.

گون فعالیت علمی اش تفاوت یافت. گونا ران  33. البته نظرات بدوی در دو
34. عنـوان عربـی کتـاب  چنیـن اسـت: »دفـاع عـن محمـد)ص( ضـد المنتقصیـن مـن قـدره«. کمـال جـاد اهلل ایـن اثـر را بـه زبـان عربـی 

کرد. ترجمه و منتشر 
کرده  کمال جاد اهلل به زبان عربی ترجمه و منتشـر  کتاب چنین اسـت: »دفاع عن القرآن ضد منتقدیه«. این اثر را نیز  35. عنوان عربی 
است. همچنین ترجمه فارسی آن در سال 1383ش به قلم سیدحسین سیدی در به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( به چاپ 

رسیده است.



آینۀ پژوهش  184
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

مقــــــــــــــــــاله
82نواندیشان دینی  جهان عرب)3(

کتابنامه

-  بدوی، عبدالرحمن؛ سیره  حیاتی؛ بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ج 1، 2000م.

-  ؛ موسوعة الفلسفة؛ بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ج 1، 1984م.

-  ؛ افالطون فی االسالم؛ بیروت: دار االندلس، 1982 م.

کویت: وکالة المطبوعات، 1978م. -  ؛  ارسطو عندالعرب؛ 

کویت: وکالة المطبوعات، 1977م. -  ؛ مؤلفات الغزالی؛ 

-  ؛ مؤّلفات ابن خلدون؛ القاهرة: دار المعارف، 1962م.

لحاد فی االسالم؛ بیروت، 1945م. -  ؛ من تاریخ اال

کمال جاد اهلل؛ بی جا: الدار العالمیه للکتب و  -  ؛  دفاع عن محمد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( ضد المنتقصین من قدره، 
النشر، 1999م.

-  ؛ دور العرب فی تکوین الفکر االروبی؛ بیروت: دار القلم، 1979م.

-  ؛  مذاهب االسالمیین؛ بیروت: دار العلم للمالیین، 1997م.

-  ؛ االنسانیه و الوجودیه فی الفکر العربی؛ بیروت، الکویت: وکالة المطبوعات، دار القلم، 1982م.

-  ؛ اشبنجلر؛ القاهره، مکتبة النهضة المصریه، 1943م.

-  ؛ أفالطون فی اإلسالم؛ ط 2، بیروت: دار األندلس، 1980م.

-  ؛ تاریخ التصوف اإلسالمی، من البدایة حتی نهایة القرن الثانی؛ الکویت: وکالة المطبوعات، 1975م.

-  ؛ التراث الیونانی فی الحضارة اإلسالمیة: دراسة لکبار المستشرقین؛ ط 4، بیروت: دار القلم؛ الکویت، وکالة المطبوعات، 
1980م.

-  ؛ دراسات فی الفلسفة الوجودیة؛ القاهره: مکتبة النهضة المصریة، 1961م.

-  ؛ شخصیات قلقة فی اإلسالم؛ ط 3، القاهرة: سینا للنشر، 1995م.

-  ؛ شطحات الصوفیه؛ ط 3، القاهره: مکتبة النهضة المصریه، 1949؛ الکویت: وکالة المطبوعات، 1978م.

لهی: رابعة العدویة؛ القاهرة: مکتبة النهضة المصریه، 1948م. -  ؛ شهیدة العشق اإل

-  ؛ النقد التاریخی؛ الکویت: وکالة المطبوعات، 1981م.

-  ؛ نیتشه؛ القاهره: مکتبة النهضة المصریه، 1939م.

-  ؛ األفالطونیة المحدثة عندالعرب؛ القاهره: مکتبة النهضة المصریه، 1955م.

-  ؛ أفلوطین عندالعرب؛ القاهره: دار النهضة العربیه، 1966م.

له؛ نقد التراث؛ بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیه، 2014م. - بلقزیز، عبداإل

- حنفی، حسن؛ »مسار حیاة و بنیة عمل«؛ چاپ شده در: عبدالرحمن بدوی نجم فی سماء الفلسفة، إشراف: أحمد 
عبدالحلیم عطیه، قاهره، 2003م.

- عطیه، احمد عبدالحلیم؛ دراسات عربیه حول عبدالرحمن بدوی؛ بیروت: دار المدار االسالمی، 2002م.

- حسین ، طه؛ »االدب  و النقد«، المجموعة الکاملة لمؤلفات  طه  حسین ، بیروت ، 1973م.

- شفیعی کدکنی، محمدرضا؛ دفتر روشنایی ...؛ تهران: سخن، 1383ش.

- صادقی، علی اشرف؛ یادنامه دکتر احمد تفضلی؛ تهران: سخن، 1379ش.


