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ّ
آدونیس و نقد بنیادین سنت اسالمی
81-95

چکیده :وجه تمایز آدونیس از هم نوعانش در جهان عرب
و ایران ،توجهش به ابعاد گوناگون سنت اسالمی و بستر
شکلگیری شعر عربی است .وی هرگونه نقد بنیادین بر
ساختار شعر را نیازمند آ گاهی از سرچشمههایی میداند
که الهامبخش آن بودهاند .نگارنده ،نوشتار حاضر را با هدف
آ گاهی مخاطبان از اندیشههای آدونیس در زمینه فرهنگ
اسالمی به رشته تحریر درآورده است .وی در راستای تحقق
این هدف ،پس از معرفی آدونیس ،مقصود از «ثابت» و
«متحول» در اندیشه او را تبی�ین میکند .بعالوه ،جلوههایی
از تقلید و نوآوری در فرهنگ اسالمی را در آراء آدونیس در
عرصه سیاست ،شعر و ادبیات ،و  ...ارائه میدهد .در انتها،
با بیان این مسئله که نقدهایی بر دیدگاههای آدونیس در
زمینه سنت و فرهنگ اسالمی ،به نگارش درآمده است ،به
نکاتی که در نقدهای رایج مورد توجه قرار نگرفتهاند ،اشاره
مینماید.
کلیدواژه :آدونیس ،سنت اسالمی ،فرهنگ اسالمی،
تقلید ،نوآوری ،ایستایی ،پویایی ،شاعران عرب ،شعر عربی،
نقد دیدگاه ،اندیشههای آدونیس ،ثابت ،متحول ،سنت،
تجدد ،علی احمد سعید.

Religious Modernists of the Arab World (2)
Adonis and a Fundamental Critique of the
Islamic Tradition
Hamid Reza Tamadon
Abstract: The distinguishing feature of Adonis
from his counterparts in the Arab and Iranian
worlds is his attention to the various dimensions of the Islamic tradition and the context in
which Arabic poetry was formed. He believes
that any fundamental critique of the structure
of poetry depends on the knowledge of the
sources that inspired it. The author has written
this article with the aim of making the audience
aware of Adonis’s ideas in the field of Islamic culture. In order to achieve this goal, after
introducing Adonis, he explains the meaning
of “fixed” and “transformed” in his thought. In
addition, it presents examples of imitation and
innovation in Islamic culture in Adoni’s views
in the field of politics, poetry and literature,
and so on. Finally, by stating that critiques of
Adonis’s views on Islamic tradition and culture
have been written, he points to cases that have
not been addressed in current critiques.

ّ
)2( جمددي الفكر الديين يف العامل العريب
ّ أدونيس ونقد مبادئ
ّ
اإلسالمية
السنة
ّ محيد رضا
متدن
، ما خيتلف فيه أدونيس عن أقرانه يف العامل العريب و إيران:اخلالصة
ّ هـو اهتمامـه باألبعـاد املختلفة
ّ
اإلسلامية والظـروف اليت ظهر
للسـنة
ّ  وهو يرى ّأن.فهيا الشـعر العريب
شـكل من النقد اجلذري للبناء
أي
ٍ
.الشعري حيتاج إىل معرفة املنابع اليت كانت هي امللهمة له
ً
وقد كتب الكاتب مقاله احلايل مسهتدفا ّاطالع خماطبيه عىل أفكار
ّ
.اإلسالمية
أدونيس يف جمال الثقافة
، يبـدأ الكاتـب بالتعر يـف بأدونيـس،ويف سـياق حتقيـق هدفـه هـذا
ّ
 ّمث يقدم مناذج من.(املتحـول) يف أفـكاره
واملقصـود مـن (الثابـت) و
ّ
اإلسلامية يف آراء أدونيـس يف ميادين
التقليـد والتجديـد يف الثقافـة
.السياسة والشعر واآلداب
 وضمـن إشـارته إىل حقيقـة ّأن هنـاك العديـد،ويف ختـام املقـال
ّ مـن النقـود قـد ُكتبـت على آراء أدونيـس يف جمـال
السـنة والثقافـة
ّ
ّ
 إال ّأن هنـاك نقـاط ومالحظـات يشـير الكاتـب إلهيـا مل،اإلسلامية

.تلتفت هلا هذه النقود الشائعة
Keywords : Adonis, Islamic Tradition, Islamic
Culture, Imitation, Innovation, Stagnation,
ّ ، أدونيس:األساسية
ّ
ّ
ّ
Dynamics, Arab Poets, Arabic Poetry, Cri،اإلسالمية
 الثقافة،اإلسالمية
السنة
املفردات
tique of Perspective, Adonis Thoughts, Fixed,
، الشعر العريب، الشعراء العرب، احليو ّية، اجلمود، التجديد،التقليد
ّ ،السـنة
ّ ،املتغيـر
ّ ، الثابـت، أفـكار أدونيـس،نقـد الـرأي
Transformed, Tradition, Modernity, Ali Ahmad  عيل،التجدد
Saeed.
.أمحد سعيد

 183آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀسوم ،مـــــردادوشهریـــــور 1399

83

هلاــــــــــــــــــقم
(برع ناهج ینید ناشیدناوننن

معرفی آدونیس

1

شـاید در ایـران ،علیاحمـد سـعید ملقـب بـه آدونیـس یکـی از پرآوازهترین شـاعران معاصر جهـان عرب را
تنهـا بـه واسـطه اشـعارش و کتبـی ماننـد الکتـاب ،سـیری در شـعر عر بـی ،منتخـب دیـوان الشـعر العربی،
بوطیقای عربی و سایر کتبی که در زمینه شعر از او به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است بشناسند،
اما آنچه آدونیس را از همنوعانش در جهان عرب و ایران متمایز کرده ،توجهش به ابعاد گونا گون ّ
سـنت
اسلامی و بسـتر شـکلگیری شـعر عر بـی اسـت .آدونیـس هـر گونـه نقـد بنیادیـن بر سـاختار شـعر را نیازمند
آ گاهی از سرچشمههایی میداند که الهامبخش آن بودهاند .همین امر او را واداشت تا رساله دکتریاش
در «معهـد اآلداب الشـرقیة» در رشـته ادبیـات عـرب دانشـگاه سـن ژوزف بیـروت را بـه موضـوع «الثابـت و
ّ
المتحـول ،بحـث فـی اإلبـداع و اإلتبـاع عند العرب» اختصاص دهد و به آنچه خود در ذهن میپروراند و
ّ
همچنین تحقق آن را که آرزوی اسـتاد راهنمایش «پل نویا» ،شرقشـناس نامآور فرانسـوی و شـا گرد لویی
ماسینیون و هانری کربن بود جامه عمل بپوشاند.
ّ
وی در ایـن رسـاله جنجالـی کـه بعدتـر در چهـار مجلـد بـه چـاپ رسـید ،بـه بررسـی عناصـر و نمونههـای
«ایسـتایی و پویایـی» یـا «تقلیـد و نـوآوری» در زوایـای گونا گـون ّ
سـنت اسلامی از شـعر و ادبیـات گرفتـه تـا
فلسـفه و کالم و از فقـه و اصـول تـا عرفـان و تصـوف پرداختـه اسـت .ایـن کتاب به وسـیله دکتر حبیباهلل
عباسی به زبان فارسی ترجمه شد و در سال 1392ش با عنوان ّ
سنت و تجدد یا ثابت و متحول ،پژوهشی
در نـوآوری و سـنت عـرب ،در  1054صفحـه بـه وسـیله نشـر سـخن بـه چـاپ رسـید .پـس از آن بـا توجـه بـه
صفحـات بسـیار کتـاب کـه از اقبـال بـه آن میکاسـت ،اث ِـر ترجمهشـده در  374صفحـه خالصه شـد و با

عنوان سـنت و تجدد در جهان اسلام به خوانش آدونیس به چاپ رسـید 2.اگرچه ارزیابی موفقیت این
 .1در این مقاله برخی از نکات مهمی که مخاطب را با ابعاد اندیشه آدونیس آشنا میکند در پاورقی ذکر شده تا به انسجام و پیوستگی
مقاله خللی وارد نکند .بنابراین همچون شماره پیشین تأ کید میشود که اهمیت آنچه در پاورقی آمده است کمتر از متن نیست.
 .2ایـن کتـاب بهکوشـش حبیـباهلل عباسـی و فـرزاد بالـو تلخیـص شـده و در سـال 1395ش بـه وسـیله انتشـارات ّزوار بـه چـاپ رسـیده
اسـت .ایـن خالصـه نیـز همچـون اصـل ترجمـه فارسـی دارای اشـکاالت بسـیار اسـت .اگرچـه ترجمـه آثـار آدونیـس بـه دلیـل وسـعت
اطالعـات وی و ذهـن ج ّـوال او تـا حـدی دشـوار اسـت و بـدون شـک مترجمـان محتـرم بـا تحمـل رنجهـای بسـیار بـه ایـن کار همـت
گماشتهاند ،به نظر میرسد حاصل این تالش چندان در انتقال اندیشه آدونیس موفق نبوده است .برای نمونه:
الـف) ذکـر عنـوان «س ّـنت و تج ّـدد» در عنـوان کتـاب موجـه بـه نظـر نمیرسـد و خـود آدونیـس نیز عنـوان «اإلبـداع و ّ
اإلتباع» را به کار بسـته
است تا نشان دهد آنچه برای وی اهمیت دارد همین نمونههای نوآوری و زایش در کنار ایستایی و جمود در فرهنگ اسالمی است.
بنابراین مسئله اصلی وی سنت و تجدد نیست.
ب) موارد بسیاری مانند صفحات  59 ،45 ،43 ،35 ،11و  ...ترجمه تحتاللفظی یا نادرست از عبارات آدونیس موجب عدم انتقال
ایـده وی شـده اسـت .بـرای مشـاهده نمونـهای از ترجمـه ناخوانـا و غیرقابـل فهـم به این عبارت توجـه کنید« :مطلق ،نمونهای اسـت و
ّ
متضمـن اشـتیاق بـه فراموشـی خـود و تشـابه و تماثـل اسـت و فراموشکـردن خود متضمـن فراموشـی نیروهای
هـر تمسـک بدیـن نمونـه
ّ
آفرینشگر خیال و خواب است و هر کسی که تمسک به نمونه میجوید ،به آنچه میتواند حادث شود توجه نمیکند (.»...سنت و
تجدد در جهان اسالم به خوانش آدونیس ،ص )35
ج) در مواردی مثل سـخنگفتن از غزالی ،اصمعی و جاحظ به دالیل اصلی آدونیس برای انتخاب آنها به عنوان نمونههای ایسـتایی و
همچنین بنیانگذاران فرهنگ «گذشتهگرایی» در سنت اسالمی اشاره نشده و تنها به ذکر اطالعاتی درباره آنها بسنده شده است.
بهـای سیاسـی و همچنیـن فکـری ماننـد قیـام مختـار یـا جریان ّ
تشـیع سـخن گفته شـده یـا از ابونـواس و ابوتمام به
د) آنگاه کـه از انقال 
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ترجمـه در انتقـال ایـده اصلـی آدونیـس و کتابـش خـود نیازمنـد مجالـی دیگـر اسـت ،آنچـه بیانـش در این
نوشتار ضرورت دارد آن است که همچنان در داخل کشور ،آ گاهی مناسبی از اندیشههای وی در زمینه
فرهنگ و ّ
سنت اسالمی وجود ندارد.
در ایران شاید برای نخستینبار دکتر شفیعیکدکنی در کتاب شعر معاصر عرب آدونیس را معرفی کرد و
وی را غربزدهترین شاعر عرب  -در معنای خوب کلمه  -دانست 3.دکتر شفیعیکدکنی در آن اثر ،وی
عنـوان پیشـگامان نوگرایـی در شـعر عر بـی سـخن بـه میـان آمـده ،وجـه نـوآوری و پویایـی آنـان در فرهنـگ اسلامی ذکـر نشـده و تنهـا بـه
بیان کلیاتی درباره ایشان بسنده شده است .این در حالی است که خود آدونیس به صورت مفصل این وجوه را بیان کرده است.
 .3برخی از عبارات دکتر شفیعیکدکنی درباره او اینچنین است:
ادونیـس  -در معنـی خـوب کلمـه  -غربزدهتر یـن شـاعر عـرب اسـت .متجددتریـن آنهـا و در دو زمین ه شـعر و نقد شـعر  -بهخصوص با
معیارهـای مدرنیسـم غـرب  -امـروز یکتـا و بیهمتاسـت .یکـی از بافرهنگتریـن ادیبانـی اسـت کـه مـن در حـوز ه ادبیـات شـرق میانه
میشناسـم .ادبیـات غـرب را  -از رهگـذر ز بـان فرانسـه  -خـوب شـناخته و جریانهـای بسـیاری از مدرنیسـم شـعر فرنگـی را جـذب و
هضـم کـرده اسـت ،از سـوی دیگـر رسـاله دکتـری او  -کـه دو سـال قبـل تحـت عنـوان الثابـت و المتحـول در بـاب جریانهـای ثابـت
و متحـول فکـر و فرهنـگ اسلامی نوشـته شـده بـود  -نشـان میدهـد کـه او در زمینـه فکـر و فرهنـگ مـردی اسـت صاحبنظـر و آ گاه.
همچنین مقدم ه بسیار هوشیارانه و عمیقی که بر شعر عرب نوشته است او را به عنوان نواندیشترین ناقد شعر عرب میتواند معرفی
کنـد .ا گـر طـه حسـین را در نسـل قدیـم ادیبـان عـرب ،نوسـخنترین ناقد و ادیب به شـمار آوریـم  -که چنین نیز هسـت  -ادونیس را در
میان ادیبان نسل بعد از جنگ جهانی دوم ،باید فرد اکمل و هوشیارترین ناقد به شمار آورد.
ادونیس مرزی برای تجدد نمیشناسد و معتقد است که شاعر در هر لحظه مرزی تازه و افقی نو را میگشاید و تجربه میکند ،بنابراین
شکسـتن سـنتها و ایجـاد بدعـت حدومـرزی نـدارد و تـا شـاعر زنـده اسـت و مصـداق شـاعر اسـت ،همـواره در مـرز میـان آفر یـدن و
شکستن میزید .سنتشکنی ،در عقاید او ،محدود به مسائلی از نوع هنر و شعر نیست ،وی معتقد است که در کشورهای عربی،
همه چیز باید از بنیاد در هم ریخته شود؛ ساختمان جامعه ،طبقات و حتی خانواده.
وقتـی تار یـخ شـعر عـرب را در عصـر مـا بخواهنـد بنویسـند سـهم ادونیـس بـه عنـوان یـک ناقـد هوشـیار و یـک شـاعر نوسـخن ،سـهم قابـل
مالحظـهای خواهـد بـود .شـعر او در مرا کـز ادبـی عـرب تأثیر محسوسـی داشـته و با اینکه مخالفان بسـیاری دارد (هـم در جناح چپروان
و هـم در جنـاح معتقـدان بـه سـنت یـا تجـدد محـدود و مـرزدار) اثـر خـود را بخشـیده اسـت .چیزی کـه بعضـی مخالفان او را همـواره در
ستیز با او تقویت میکند عالوه بر تندرو یهای شعری و هنریش ،اعتقادی است که او در سالهای گذشته در باب «وحدت قومی
سوری» (ترکیب لبنان و عراق و سوریه ،به مناسبت تمدن قدیمی مشترک قبل از اسالمی این کشورها) داشته است .ولی ادونیس
بعدها این عقیده را رها کرده و به «وحدت قومی عرب» روی آورده است .همچنین رو یگرداندن او از اسالم و پذیرفتن آئین مسیح
نیز از مسائلی است که او را در میان متعصبان دینی سخت مورد مالمت قرار داده است.
ادونیس میکوشـد که هم جامعهگرا باشـد و هم «فرمالیسـت» و من تاکنون نتوانسـتهام این را قبول کنم که چگونه چنین چیزی ممکن
ً
اسـت .البته محال نیسـت؛ زیرا پذیرفتن اینکه «فرم» نقش برجسـتهای در خالقیت هنری دارد ،الزاما بدان معنی نیسـت که انسـان
و سرنوشـت انسـان باید به فراموشـی سـپرده شـود .یادم هسـت که در بهار  1976در نیویورک مجلسـی بود در باب «شـعر شـرق میانه» و
در آن جمعـی از شـاعران و ادیبـان ایرانـی و عـرب و تـرک حضـور داشـتند و رئیس جلسـه w.s.Mervin -شـاعر معـروف آمریکایی بود،
وقتـی از البیاتـی خواهـش کـرد بـا سـخنان خـود بحـث را افتتاح کند ،او مسـئل ه هدف هنرها و ادبیات را پیـش آورد .در این میان یکی
از حضـار کـه گو یـا یهـودی بـود پرسـید کـه آقـای البیاتـی و آقـای ادونیـس هـر دو عـرب ،هـر دو شـاعر پیشـرو ،چـرا دو نـوع حـرف و عقیده
اظهار میدارند؟ و «مروین» از ادونیس خواست که در اینباره پاسخی بدهد ،ادونیس حرف بسیار قشنگی زد که من جای دیگر آن
را نشنیده و ندیده بودم ،گفت :اگر روزی تمام سیاستمداران ،یک حرف بزنند ،جهان بهشت خواهد شد ،اما اگر روزی فرابرسد که
شعرا همه یک حرف بزنند ،دنیا به دوزخی وحشتناک بدل خواهد شد!
ادونیس متهم به غربزدگی است و او از این کار امتناع و ابایی ندارد و حق با اوست .یک شاعر مترقی عصر ما ،به معنی خوب کلمه،
باید غربزده باشد؛ یعنی بداند در غرب چه میگذرد ،چنانکه یک شاعر خوب غربی اگر بتواند بداند در شرق چه میگذرد استمرار
او در تجـدد بیشـتر اسـت .آدونیـس در جایـی نوشـته بـود کـه مـن از تمـام آنچـه در جهـان میگـذرد و در هـوای ایـن عصـر وجـود دارد باید
تنفس کنم و تغذیه کنم و سن ژون پرس یکی از این مواد است و از بهترین آنها .چرا از شعر او تغذیه نکنم؟
ادونیس در سال  1950وارد دانشگاه دمشق شد و در رشت ه ادبیات عرب لیسانس گرفت .در سال  1956با دختری به نام خالده صالح
ازدواج کـرد کـه امـروز بـه نـام خالـده سـعید شـهرت دارد و یکـی از چنـد ناقـد طراز اول زبان عرب اسـت و مقاالت و نقدهای او همیشـه
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را با برخی از شاعران وطنی همچون «شاملو» و «فروغ» مقایسه میکند 4که چنین قیاسی اگرچه در مدرن
و آوانگاردبودن شـاعران یادشـده صادق اسـت ،اما در یک بعد درسـت نیسـت .آن بعد عبارت اسـت از
«تسـلط بـر زوایـای گونا گـون فرهنـگ و س ّـنت اسلامی و همچنیـن میـراث تولیدشـده در ایـن ّ
سـنت» .از
یتـوان بـرای آدونیـس نمونـهای در میـان شـاعران ایرانـی معاصـر یافـت.
ایـن جهـت بـه نظـر میرسـد کـه نم 
افرادی همچون «شاملو» نیز که گاه در زمینه تاریخ و اندیشه اسالمی اظهارنظر کردهاند ،استدالالتشان از
روشـمندی بیبهره بوده و شـاید شـخصیت و مقبولیتشـان در شـعر آنان را واداشته تا گمان برند میتوانند
در سـایر زمین ههـا ،آن هـم بـدون تخصـص الزم ،بهو یـژه در عرصـه تاریـخ بـا پیچیدگیهـا و دشـوار یهای
خـاص آن اظهارنظـر کننـد .کتـب گونا گـون آدونیـس از جملـه الثابت و المتحـول ،الصوفیة والسـوریالیة،
النـص القرآنـی وآفـاق الکتابـة و همچنیـن مصاحب ههـای شـفاهی گوناگـون او خود بهترین گـواه بر تفاوت
وی با سایر شاعران حتی در جهان عرب است.

شاعری در قامت یک روشنفکر

یتـوان گفـت کـه آدونیـس بهو یـژه در کتـاب چهارجلـدی معروفـش (الثابـت و المتح ّـول)
بنابرایـن م 

فراتـر از یـک شـاعر ظاهـر شـده و علتـش را نیـز اینگونـه بیـان کـرده اسـت کـه بـه نظـر میرسـد نمیتـوان از
عوامـل ایسـتایی و همچنیـن گذشـتهگرایی در شـعر سـخن گفـت ،مگـر آنکـه پیش از آن بر نگـرش دینی و
ـور حا کـم بـر فرهنـگ دینـی و اسلامی آ گاهـی یافت .بنابراین او شـعر را تنها یک جزء از پیوسـتار
غیبمح ِ

تمدنـی و فرهنگـی میدانـد کـه یـک نگـرش و جهانبینـی (همچـون روح در کالبـد فرهنگـی) بـر آن حا کـم
بوده و اجزای گوناگون را به پیش میرانده است.

5

اسـتمرار یا تکمیل و حتی گاه مبدأ حرفهای ادونیس اسـت .همسـرش دکتر در ادبیات از سـوربن اسـت .سـعید و همسرش ،پس از
ازدواج به لبنان رفتند و در آن کشور رحل اقامت افکندند .ادونیس در این اواخر از دانشگاه سنت ژوزف درج ه دکتری گرفت و رساله
دکتریاش کتاب بحثبرانگیز و بدیع الثابت و المتحول است.
نخسـتین مجموعـ ه شـعر ادونیـس نخسـتین شـعرها بـود کـه در  1957چـاپ شـده و پـس از آن برگهایـی در بـاد  1958و سـومین دیـوان
شـعرش سـرودهای مهیـار دمشـقی اسـت کـه در  1961نشـر شـد و کتـاب تحـوالت و هجـرت در اقالیـم روز و شـب چهارمیـن دفتر شـعر
اوسـت کـه در  1965چـاپ شـده اسـت .پنجمیـن مجموعـه او تئاتـر و آینههـا  1967و زمانی میان خاکسـتر و گل سـرخ  1970ششـمین
دیـوان اوسـت .علاوه بـر ایـن مجموعههـای شـعر ادونیـس گزینـهای از شـعر کالسـیک عـرب در سـه مجلد تهیـه کرده اسـت که ارزش
انتقادی بسـیار دارد و مقدم ه آن یکی از بهترین نقدهایی اسـت که بر شـعر کالسـیک عرب نوشـته شـده اسـت .این مقدمه جداگانه
نیز چاپ شده است.
شـعر ادونیـس برخلاف البیاتـی کـه حاصـل تأمـل در جهـان خارج اسـت ،حاصل کاویـدن در درون و راهیافتن به اعماق ذات اسـت و در
مواز یـن نقـد ادونیـس ،مثـل همـه مدرنیسـتها ،شـعر معمـاری کلمـه اسـت و خلـق جهانـی از راه واژههـا .وی جایـی نوشـته بـود :زمان
جامعه زمانی خارجی است و تاریخی و زمان شاعر زمانی است داخلی و خارجی ،روحی و تاریخی در آن واحد .لحظ ه روحی شاعر،
ً
ضرورتا با لحظ ه تاریخی امروز او تالقی ندارد ،بلکه چهبسا که متناقض با آن باشد ،از اینرو گاه هست که شعر با عمل ،هماهنگ
نمیشود و بر آن سبقت میگیرد و راهنما و راهگشای عمل میشود»( .ر.ک به :شفیعیکدکنی ،شعر معاصر عرب ،ص )217-205
 .4در زبان عربی تصور میکنم آدونیس ترکیبی باشـد از شـاملو (به دلیل تجربه زبانی و کشـفهای زبانی او) و فروغ (به دلیل حاالت و
لحظههای زندگی یک روشـنگر عصر ما) و سـپهری (به دلیل غرابت بیان و انحراف از نرم  normدر تصاویر) ،اما حجم کار آدونیس
از همه اینها بیشتر است ،مگر شاملو( .همان ،ص )210-209
 .5ر.ک به :الثابت و المتحول ،ج  ،1ص .50-49
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اهمیـت نـگاه جامـع آدونیـس بـه سـنت اسلامی و ابعـاد گونا گونـش ایـن اسـت کـه بـه نظـر میرسـد سـایر
نواندیشـان دینـی پـس از وی ماننـد محمـد ارکـون ،محمـد عابـد الجابـری ،حسـن حنفـی و  ...هـر یـک بـه
نحوی از وی اثر پذیرفتهاند.

6

عبداإللـه بلقز یـز نیـز آثـار آدونیـس را بـا کتـب سـهگانه معـروف احمـد امیـن 7مقایسـه کـرده و البتـه هـم او
اعتـراف کـرده اسـت کـه مشـابهت میـان ایـن دو تنهـا در گسـتردگی عرصههـای مـورد تحقیـق اسـت ،امـا
نباید غفلت ورزید که مسـائل این دو با یکدیگر متفاوت اسـت .آنچه احمد امین در سـهگانهاش مدنظر
داشـته ،بررسـی تاریخ فرهنگی عرب و دسـتاوردهای آن اسـت؛ حال آنکه آدونیس مگر به قدر ضرورت،
به فرهنگ اسالمی و تاریخ آن از این منظر نپرداخته و «نوآوری و تقلید» مسئله وی بوده است 8.بنابراین
آنچـه آدونیـس نگاشـته در نـوع خـود کمنظیـر و حتـی پیشـگام اسـت و همیـن وی را حتـی از طه حسـین و
آثارش همچون حدیث األربعاء و فی الشعر الجاهلی متمایز میگرداند.

ثابت و متحول :فرهنگ اسالمی در میانه ایستایی و پویایی
حـال کـه مسـئله آدونیـس روشـن شـد ،بایـد مقصود از «ثابـت» و «متحول» در اندیشـه وی نیز تبیین شـود.
آدونیس در مقدمهای که بر چاپ جدید کتاب در سال  1990نگاشته اینچنین مینویسد:
ثابـت را  -در چارچـوب فرهنـگ عربـی  -اندیشـهای میدانـم که بر «متن» بنا شـده و از ثبات
موجود در آن (متن) برای ثبات خود وام میگیرد.

9

آدونیـس در ادامـه بـه نکتـهای اشـاره کـرده کـه بـه نظـر میرسـد در نقدهایی که بر او وارد شـده همـواره مورد
غفلت قرار گرفته و چهبسا خودش نیز به سبب عدم تکرار بایسته آن در این کجفهمی مقصر بوده است.
در نگاه او یکی از ویژگیهای «ثابت» و اندیشه ایستا آن است که خود را به عنوان تنها خوانش (قرائت)
ّ
«متحول» را اندیشـهای معرفی /توصیف کرده اسـت
درسـت از متن معرفی کرده تا چیرگی یابد 10.آنگاه
که:
الـف) آن نیـز بـر پایـه متـن بنـا شـده ،امـا همراه با گونهای از تأویل که متن را با واقع و شـرایط نوپدید همسـو
گردانیده است.
 .6برای یافتن نظری مشابه ر.ک به :بلقزیز ،نقد التراث ،ص .193-192
 .7فجر االسالم ،ضحی االسالم و ظهر االسالم.
 .8ر.ک به :نقد التراث ،ص .193
 .9الثابت و المتحول ،ج  ،1ص .13
 .10الثابـت و المتح ّـول ،ج  ،1ص  .13بـرای مشـاهده توضیحـات بیشـتر دربـاره فرآینـد ایـن چیرگـی ر.ک بـه :ابوزیـد ،النـص و السـلطة و
الحقیقـة؛ إرادة المعرفـة و إرادة الهیمنـة .بعیـد نیسـت کـه ابوزیـد در نگارش این کتاب از آنچه آدونیـس پیشتر مطرح کرده اثر پذیرفته
باشـد .شـاید بهتر بود که آدونیس بر نقد این انحصارگرایی معرفتی بیشـتر تأ کید بورزد تا مقصودش از نقد ّ
سـنت اسلامی هم واضحتر
شود.
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ب) یا اندیشهای است که عقلمحور بوده و برای متن هیچگونه مرجعیتی قائل نیست.

11

بنابرایـن میتـوان «ثابـت» را فرهنـگ متنمحـور و «متح ّـول» را فرهنـگ عقـل /تأویلمحـور نامیـد 12.البتـه
نباید از یاد برد که توجه آدونیس به فرهنگ «متنمحور» یا ثابت به معنای گذشتهگرایی نیست .در نگاه
او «متـن» بـه اسـباب گونا گـون چنـان هیمنـهای یافتـه که اندیشـه فرد مسـلمان را حتی در دنیـای کنونی و
قرنها پس از شکلگیری متن ،رنگ و بوی خاصی بخشیده است.

13

از نکات قابل توجه در بررسی این دو مفهوم آن است که آدونیس آنها را پلی برای طرح سخن درباره مسائل
امـروز جهـان اسلام (بـه بیـان او جهـان عـرب) قـرار داده اسـت؛ یعنـی به ریشـهیابی چگونگی معیارشـدن
«قرآن» و «س ّـنت» در فرهنگ اسلامی پرداخته که امروزه نمود واضح آن را میتوان در جریانهای سـلفی
مشـاهده کـرد و آنگاه کشـمکش دائـم ایـن فرهنـگ بـا جریانـی را کـه در پـی نفـی ایـن اندیشـه بـوده و تفکـر
«مدرن» داشتهاند به تصویر کشیده است .در این ماجراجویی تفاوت عمده آدونیس با سایر نواندیشان/
محمد ارکونّ ،
روشنفکران به باور خود او این است که افرادی همچون ّ
محمد عابد الجابری ،نصر حامد
ابوزید و عبداهلل العروی اگرچه دستاوردهای ارزشمندی در زمینه اندیشه دینی ارائه دادهاند ،هیچکدام
به پرسشهای بنیادین نپرداختهاند .پرسشهایی از این قبیل که« :چرا قرآن و سنت تنها منبع ارزیابی
فکر و عمل فرد مسلمان هستند؟ به چه دلیل خاتمیت پیامبر(ص) اینگونه تفسیر شده است که هیچ
حقیقتی خارج از دین و سخنان پیامبر(ص) وجود ندارد؟ چرا همه چیز حتی شعر باید مشروعیت خود
را از دین کسب نماید؟ و  .»...البته خود آدونیس تصریح میکند که هدف او از طرح پرسش تنها پرهیز
از دینداری مقلدانه بوده و هرگز به دنبال تشکیک در مسائل پیشگفته نیست.

14

ّ
المتحول ،ج  ،1ص .14
 .11الثابت و
ّ
ّ
 .12یکی از کارکردهای تأویل در تجدد را آدونیس اینگونه بیان کرده است« :از رهگذر نگرش عرب به «نوآوری» و «تجدد» و نیز با توجه
یتـوان گفـت کـه تجـدد در جامعـه عربی با تبلور گذشـته و تفسـیر آن به مقتضای زمـان حاضر رخ
بـه شـرایط اقتصـادی  -اجتماعـی م 
مینمایـد؛ یعنـی تجـدد از لحـاظ سیاسـی بـا تأسـیس دولـت امـوی و از لحاظ فکری با جنبش تأویل آغاز میشـود .دولـت اموی نقطه
ّاولیه برخورد دین عربی با فرهنگ غیرعربی :آرامی  -سریانی (شرقی) از یک سو و بیزانسی  -رومی (غربی) از سوی دیگر است .دین
عربی از لحاظ سیاسی و مدنی با پرسشهای شگرفی روبهرو میشود که با زندگی شهری پیوند داشت و نمایندگان آن مجبور بودند
وقایـع جدیـد را بـا فرآینـد تأو یـل قدیـم ،آن هـم تأویلی سـازگار و هماهنگ با آن تفسـیر کنند»( .عباسـی و بالو ،س ّـنت و تجدد در جهان
اسالم به خوانش آدونیس ،ص )126-125
 .13الثالـت و المتح ّـول ،ج  ،1ص  .21آدونیـس ایـن حقیقـت را اینگونـه بیـان کـرده اسـت« :لیـس النـص  -الوحـی تراثـا وراء المسـلم و
ّإنما هو حضور مطلق».
 .14آدونیـس ایـن مسـائل را در سـخنرانیها و مصاحبههایـش همـواره مطـرح کـرده اسـت .بـرای نمونـه در کتـاب «ملکـوت در غبـار» کـه
گفتگوی صقر ابوفخر با اوسـت و ّ
توسـط محمد جواهر الکالم به فارسـی ترجمه شـده ،ضمن پاسـخ او به پرسشـی درباره کتاب جورج
ّ
طرابیشـی در نقـد افـکار محمـد عابـد الجابـری اینچنیـن آمـده اسـت« :مـن معتقـدم اگر نقطـه عزیمت ما مسـلمات موجود در سـنت
ّ
باشد ،به اندیشهای خلق و حقیقی نمیرسیم .هر اندیشه حقیقی باید از نقد این مسلمات و متزلزل کردن این مسلمات آغاز کند،
طـوری کـه ا گـر بخواهیـم اندیشـه عر بـی جدیدی پایه بگذاریم ،از صفر شـروع کنیم .از این بابت مـن در آثار جابری چیزی نمیبینم که
ّ
بـه تأسـیس اندیشـهای مبتنـی بـر نقـد مسـلمات-دینی یـا غیردینـی -کمـک کنـد .بـه همین دلیـل معتقدم که کوشـش سـترگ جورج
طرابیشی بیفایده بوده است .کاش او این تالش را در جای دیگری ،یعنی در نقد مسلمات به کار میانداخت .دیگر اینکه معتقدم
کـه دکتـر حسـن حنفـی هـم بهرغـم تلاش بزرگـی کـه انجـام داده و بهرغـم اینکـه کارهایـش احترامبرانگیـز اسـت ،از اعتقاد به مسـلمات
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از نـگاه آدونیـس ویژگـی عنصـر «متح ّـول» آن اسـت کـه چیرگـی و برتری «ثابـت» را به نقد گرفتـه و از همان
چیـزی کـه در گذشـته اتفـاق افتـاده تفسـیری متفـاوت به دسـت میدهـد 15.بنابراین آنچنان کـه آدونیس
ادعا کرده و تالش نموده تا نمونههایی را نیز در تاریخ اسالم برای این مدعا بیان کند ،تنها یک خوانش از
فرهنگ اسالمی است که امروز به عنوان «اصل» نامیده شده و سلفیها نیز به همان تمسک میجویند
وجود نداشـته و سـایر خوانشها به دالیل گونا گون توسـط ایدئولوژ یهای حا کم طرد و سـرکوب شـدهاند.
البتـه خـود او صریح ًـا بیـان کـرده کـه مقصـودش از ذکـر نمونههـای تاریخـی ّ
تحـول و نوگرایـی در فرهنـگ
اسالمی ،بازگشت به گذشته نبوده و تنها به بازخوانی آنچه اتفاق افتاده توجه دارد تا جلوههای پویایی،
تنـوع و تعـدد در فرهنـگ اسلامی نیـز نمایـان شـود 16.بنابرایـن آدونیـس سـفر در ایـن جـاده ناهمـوار را از دو
طریق آغاز میکند:
الف) بررسی ّ
سنت و میراث اسالمی از طریق مراجعه مستقیم به منابع آن

ب) بررسی قرائتهای گوناگون بهدستآمده از این ّ
سنت

17

اهمیت این بررسی نوآورانه به صورت خالصه در کالم خود آدونیس اینگونه ذکر شده است:
ّ
نمیتوانیم سرنوشت یک ملت را دریابیم ،بیآنکه بنیانهای فرهنگی (هنگامه) شکلگیری
آن را دریابیم .همچنین نمیتوانیم تصویر آینده را بهروشنی بنگریم ،مگر زمانی که به تصویر
گذشته آ گاهی و احاطه یابیم.

18

او همچنیـن در پـی آن اسـت کـه از طر یـق ایـن بررسـی نوآورانـه هیمنه خوانش سـلفی از ّ
سـنت اسلامی را
بشکند و این ّ
19
سنت بهدستآمده را به عنوان دستاوردی بشری و شکلیافته در طول زمان نشان دهد.

البته نقد وی با آنچه مستشرقان دنبال کردهاند متفاوت است .در نگاه آدونیس نقد این ّ
سنت بهناچار

باید از درون و با ابزار داخلی انجام بپذیرد.

20

ّ
خالصه آنکه آدونیس وقوع مدرنیته در جهان اسالم را امری حتمی و گریزناپذیر میداند که البته تحقق
آن در گذر زمان و پس از طی فرایندهای الزم خواهد بود و نمیتوان آن را همچون کاال به یک منطقه وارد
ّ
بیچونوچرا شروع میکند .به نظر من متفکری که بیش از همه به نقد این مسلمات نزدیک شده است ،هرچند به طور غیرمستقیم،
ّ
ّ
محمد ارکون اسـت و تا حدی نیز عبداهلل العروی در عرصه اندیشـه تاریخی .البته تالش ارکون جرأت زیادی میخواهد .من در این
خصـوص بارهـا بـا او صحبـت کـردهام ،ولـی میترسـد کـه آنچه میگوید به قیمت جانش تمام شـود و او چنانکـه به من گفت ،حاضر
نیست چنین بهایی را بپردازد( .ص )106-105
ّ
المتحول ،ج  ،1ص .31-30
 .15الثابت و
 .16همان ،ص .22-23
 .17همان ،ص .28
 .18همان ،ص .56
 .19نکتـه قابـل توجـه آن اسـت کـه آدونیـس بررسـی نقادانـه ّ
سـنت اسلامی را بـه معنـای نقـد اشـخاص نمیدانـد ،بلکـه به عقیـده او این
س ّـنت در طول تاریخ و به دسـت افرادی مانند ما گرد آمده که امکان خطا و اشـتباه نیز در ایشـان قابل تصور اسـت( .ر.ک به :همان،
ج  ،3ص )29
 .20همان ،ج  ،3ص .64
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کـرد .بنابرایـن ّاولیـن گام بـرای آماد هسـازی جوامـع مسـلمان بـرای پذیـرش مدرنیته ،نقد ّ
سـنت اسلامی

21

اسـت؛ 22زیرا فرد مسـلمان امروز در نوعی تناقض و دوگانگی گرفتار آمده اسـت؛ از یک سـو دسـتاوردهای
مـادی مدرنیتـه را تـا آنجـا کـه میتوانـد بـه کار میبنـدد و از سـوی دیگـر فکـری را کـه سرچشـمه پدیدآمـدن
مدرنیته است نمیپذیرد و بلکه تکفیر میکند.

جلوههایی از تقلید و نوآوری در فرهنگ اسالمی

ّ
گفتـه شـد کـه آدونیـس ّ
تجسـم «الثابـت» و «اإلتبـاع» را «نقـل /متـن» میدانـد و از همیـنرو هـر آنچـه را کـه

رنگی از تقلید در آن باشد به نقد میگیرد .برای نمونه در عرصه شناخت به صورت «نقلمحوری و پرهیز
از تأویل» ،در زمینه شـعر و سـایر فنون بیانی به صورت «نگارش طبق اسـلوب پیشـینیان» و در سیاسـت
به نحو «اقتدا به ّ
سنت پیشینان» بروز مینماید.

الف) سیاست
آدونیس از همین رهگذر نظر جنجالی دیگری را ابراز داشته است .او در عرصه سیاسی ،نهاد «خالفت»
را نماد بارز تقلید و گذشتهگرایی میداند که هر گونه عملی را که خالف آنچه پیشینیان انجام دادهاند،
بـا برچسـبهایی همچـون «بدعـت» و «زندقـه» بـه حاشـیه رانـده و مطـرود میکند .از همیـنرو ناقد بنیان
«خالفت» اسـت 23.به بیان دیگر این پرسـش که «چه کسـی شایسـته جانشـینی پیامبر اسـت؟» موجب
شـد تـا امـر دینـی و امـر سیاسـی (بـه باور آدونیس) با هم آمیخته شـده و هر گروه بـرای اثبات حقانیت خود
بـه دیـن متمسـک شـود .امـری کـه دیـن را بـه یـک «ابـزار» در دسـت ایـن گروههـای رقیـب تبدیـل کـرد و در
نتیجه آن ایدئولوژی گروهی که قدرت را در دست گرفتند برتری یافت 24و سایر اندیشهها و ایدئولوژ یها
کـه محکـوم بـه شکسـت شـدند ،زمین هسـاز شـکلگیری نوعـی تجـدد در جهان اسلام شـدند کـه آدونیس
یسـتاید .به عقیده او نخسـتین حرکت تجددخواه و انقالبی« ،قیام علیه
آنها را به سـبب نوگراییشـان م 
شهـای کسـانی همچون ابوذر غفاری بود که ظلم و تبعیـض او را برنتافتند .پس
عثمـان» تحـت تأثیـر تال 
از آن سایر جنبشهایی که آدونیس آنها را نماد تجددگرایی نامیده و دربارهشان نوشته است عبارتند از:
 .21آدونیـس چهـار مـورد را بـه عنـوان نتایـج حاکمیـت س ّـنت بیـان کـرده اسـت .بـرای یافتـن تفاصیـل ر.ک بـه :الثابت و المتح ّـول ،ج ،1
ص .62-58
 .22بـرای مشـاهده توضیحـات بیشـتر در بـاره نـگاه آدونیـس بـه نقـد س ّـنت اسلامی ر.ک بـه :بلقزیـز ،نقـد التـراث (العـرب و الحداثة ،)3
ص .197
 .23آدونیس نقدهای خود را به صورت مفصل در صفحات  161-172جلد نخست کتاب الثابت و المتحول بیان کرده است.
ً
 .24طبیعتـا تفسـیری کـه گـروه غالـب از دیـن ارائـه مـیداد بـا منافـع سیاسـی و اقتصـادی و ...آن همسـو بوده اسـت .برای نمونـه آدونیس
ّ
عقایـدی همچـون اینکـه «آنچـه خلیفـه انجـام میدهد تجلی اراده الهی اسـت» یـا عقیده «اجماع» را با طرح پرسـشهای جدی مورد
تردیـد قـرار داده و بـه کشـف زمین ههـای تاریخـی طـرح آنهـا همـت میگمـارد .اقدامـی شـبیه به آنچه جـوزف فان اس در کتـاب «کالم و
جامعه» انجام داده اسـت( .البته چنین جسـتجویی دغدغه اصلی آدونیس نبوده اسـت ).همه اینها به سـبب آن اسـت که اثبات
نمایـد آنچـه امـروزه بـا عنـوان «س ّـنت اسلامی» در دسـترس مـا قـرار دارد ،بیـش از آنکـه دارای ریشـههای غیبـی و الهـی باشـد ،در طول
تاریخ و در نتیجه ّ
تحوالت سیاسی و اجتماعی شکل گرفته و باید مورد بازبینی و نقد قرار گیرد.
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 .1انقالب خوارج
 .2انقالب امام حسین(ع)
 .3انقالب سلیمان بن صرد خزاعی و مختار
 .4انقالب صالح بن ّ
مسرح تیمی
 .5انقالب مطرف بن مغیره
 .6انقالب عبدالرحمان بن اشعث
 .7انقالب زید بن علی
 .8انقالب یحیی بن زید
 .9انقالب صاحب زنج
 .10انقالب قرامطه و ...
آدونیـس از شـافعی بـه عنـوان پیشـرو طـرح نظریـه وحـدت دیـن و دولـت نـام بـرده و او را در کنـار کسـانی
محمـد غزالـی و ابـن تیمیـه تئوریسـین و پایهگـذار اصـول ّ
همچـون طبـریّ ،
سـنت در زمینـه سیاسـت و
فرهنگ میداند.

25

 .25ر.ک بـه :الثابـت و المتح ّـول ،ج  ،1ص 14؛ ج  ،2ص 26؛ ج  ،3ص 55-54؛ ج  ،3ص  .74-67محمـد ارکـون و محمـد عابـد
الجابـری نیـز از آن دسـته نواندیشـانی هسـتند کـه مسـئله اصلـی هـر دو ،نقـد عقـل عربـی  -اسلامی اسـت؛ اگرچـه در روش متفـاوت
هسـتند .این دو نیز شـافعی را نظریهپرداز س ّـنت دانسـتهاند و یکی از اسـباب رکود تفکر در اسلام را آموزههای او میدانند .ارکون تنها
به الرسـالة و نقد آن به عنوان متنی که نمایانگر عقل اسلامی و بلکه پایهگذار آن اسـت میپردازد ،اما جابری پروژه نقد عقل عربی را
ً
نهایتا میتوان گفت که نقطه مشـترک هر دو چند نکته اسـت که

ش میبرد ،امـا
از رهگـذر متـون گوناگونـی علاوه بـر رسـاله الرسـالة پیـ 
ً
اجماال به آنها اشار ه میشود .این دو معتقدند که نگارش الرسالة به وسیله شافعی عواقبی ناگوار را در پی داشت که به طور خالصه
عبارتند از:
الف) مرجعیت متن دینی به جای عقل
ب) تاریخزدایی از متون و خارجکردن آنها از بافت اصلی خود
ً
ج) منحصرکردن وظیفه عقل در استنباط حکم شرعی و مشخصا در عنصر قیاس
د) تقدسبخشی به متون
بنابرایـن هـر دو ریشـههای رکـود و ناکارآمـدی عقـل عربـی و اسلامی را در متونـی ماننـد الرسـالة مییابند( .ارکـون بـه ایـن عقـل بسـته و
متحجر« ،العقل األرثوذكسی» میگوید).
یکی دیگر از نواندیشـان دینی نصر حامد ابوزید اسـت که کتابی مجزا درباره شـافعی نوشـته اسـت .اثر وی در عین اختصار دربردارنده
نکات قابل تأملی است که پیگیری آنها میتواند به نتایج قابل توجهی بینجامد.
ابوز یـد در کتـاب اإلمـام الشـافعی و تأسـيس اإليديولوجيـة الوسـطية بـه بررسـی رابطـه متـن دینـی بـا سـلطه سیاسـی حاکـم پرداختـه و بـه
همین مناسبت چگونگی به حاشیه راندهشدن واصل بن عطا ،ابن رشد و تفکر اعتزالی و محوریتیافتن ابوالحسن اشعری ،غزالی
و مذهـب اشـاعره را نیـز بررسـی کـرده اسـت .او ضمـن آنکـه بـه چهـار مـورد ذکرشـده در ابتـدای یادداشـت اشـاره کـرده اسـت ،چهـره
اعتدالی شافعی را نیز به چالش کشیده و او را در جبهه اصحاب حدیث قرار داده است که به جهت اعتقادش به متنگرایی و بلکه
متنبسـندگی با اصحاب رأی مخالفت ورزیده و به سـلطه نصوص در فرهنگ اسلامی کمک کرده اسـت؛ اعتقادی که باعث شـد
سنت را نیز همسنگ قرآن کریم قرار دهد و اخبار آحاد را  حجت بداند( .از منظر ابوزید)
علاوه بـر کسـانی کـه از آنهـا سـخن گفتـه شـد ،افـرادی همچـون عبدالمجیـد الشـرفی و مصطفـی عبدالـرازق نیـز درباره شـافعی آثـار قابل
تأملی نگاشتهاند( .برای نمونه ر.ک به :الشرفی ،لبنات ،مقالة «الشافعی أصولیا بین ّ
اإلتباع و اإلبداع ،ص )179-163
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ب) شعر و ادبیات
آدونیـس در زمینـه شـعر و ادبیـات آنچـه پـس از ظهـور اسلام اتفـاق افتـاد را به نقـد گرفته اسـت .در نگاه او
اگرچـه قـرآن نوعـی انقلاب در شـیوه نـگارش و همچنیـن گـذار از «شـفاهی» بـه «مکتـوب» را بنیـان نهـاد،
شـیوه ادبـی دوران جاهلـی را بـر خلاف محتـوای آن حفـظ کـرد .از همیـنرو آدونیـس شـعر پس از اسلام را
بـه سـبب بیتوجهـی بـه انسـان از آنرو کـه انسـان اسـت و همچنیـن محوریـت «فضیلتهـای دینـی» بـه
جـای «کاوشـگری شـاعر در خلقـت و همچنیـن وجـود خـود» را بـه طـور جـدی نقـد کـرد 26.او همچنیـن به
جریانـی اشـاره کـرد کـه هـر گونـه شـیوه بیانـی را کـه خـارج از آنچـه «اصمعـی» و «جاحـظ» بنیـان گذاشـته
بودنـد برنمیتافـت .در همیـن زمینـه شـروع قرن سـوم با ظهور جریانهای نوگـرا (هم از لحاظ موضوع و هم
شـیوه تعبیـر) مصـادف شـد .از ایـن دوران بـه بعـد شـاعران و ادیبانـی همچـون :مسـلم بـن ولیـد ،بشـار بـن
بـرد ،ابونـواس ،ابوتمـام ،صولـی و آمـدی سـر برآوردنـد کـه همگـی شـعر ّ
سـنتی را در دو سـطح موضوعـات و
شـیوههای تعبیـر بـه نقـد گرفتنـد و البتـه با اعتراضهای شـدید سـنتگرایان نیز مواجه شـدند 27.آدونیس
بـر ایـن بـاور اسـت کـه ایـن گـروه و بهو یـژه ابوتمـام و ابونـواس بـر خالف اهل بالغت که شـعر را بـا معیارهای
خطابه میسنجیدند ،به دنبال آن بودند تا «خطابه» را به «نوشتار» تبدیل نمایند و شعر را از غل و زنجیر
س ّـنت و موضوعاتی که آن س ّـنت بر شـاعر تحمیل میکرد برهانند( .موضوعاتی مثل مدح قبیله ،خلیفه
و سایر نمادهای عرب دوران بدویت)

ج) اندیشه

آدونیس عالوه بر شعر به بررسی جلوههای ایستایی و پویایی در زمینههای دیگر ّ
سنت اسالمی همچون

فقه و کالم نیز پرداخته اسـت .او اسلامی را که توسـط جریان حا کم ترویج داده میشـد ،اسلامی صوری
و ظاهرگرا میداند که جریانهای تجددخواه گوناگون در برابر آن سربرآوردند .از جمله:
اندیشه «ارجاء» که بر جدایی ایمان و عمل تأ کید میورزید.
جریان تشـیع و مسـائلی که با خود به همراه آورد ،از جمله« :امامت ،مهدویت ،عصمت ،رجعت ،علم
امام و .»...

28

جریان اعتزال

 .26آدونیـس شـعر سیاسـی ،آیینـی ،تعلیمـی و  ...را بـا رسـالت اصلـی شـعر کـه بـه عقیـده او عبارت اسـت از حرکتی در امـر مجهول (نه
معلـوم) و همچنیـن آفرینـش در شـیوه تعبیـر از خلقـت و آنچـه در انسـان نهفتـه اسـت در تناقـض میدانـد .از همیـنرو شـعر شـاعرانی
همچون محمود درویش را از لحاظ شعری بیارزش میداند .آدونیس شعر را دارای ارزش ذاتی میداند که افکار را هدایت میکند.
بر همین پایه مخالفت اسالم با شعر را نیز در همین چارچوب تحلیل میکند و بر اینکه شعر در دوران اسالمی به خدمت دین درآمد
میتازد.
 .27آدونیـس در جلـد دوم کتـاب الثابـت و المتح ّـول فصلـی را بـه شـعر ابوتمـام و ابونـواس اختصـاص داده و وجه نوآوری آنان در شـعر را
به تصویر کشیده است.
ّ
المتحول ،ج  ،1ص .256-248
 .28برای یافتن توضیحات بیشتر آدونیس در این زمینه ر.ک به :الثابت و
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تصوف و باطنیگری

29

جریانهای نقد دین که به زندقه و الحاد منتسب شدند.

30

در همـه زمین ههـای یادشـده آنچـه آدونیـس بررسـی کـرده اسـت ،هـم از نظـر افـراد و هـم از نظـر تاریخـی و
جغرافیایی میتوانسـت گسـتره وسـیعتری را در بر گیرد که البته از این جهت نمیتوان او را سـرزنش کرد؛
ً
زیرا او خود تصریح کرده اسـت که ّاوال آنچه او نوشـته سـرآغازی اسـت برای انجام پژوهشهای جدید در
ً
این زمینه و ثانیا جریانهای تجددخواه تا سقوط بغداد در سال  658ق بررسی شدهاند.
همچنیـن گفتنـی اسـت کـه توجـه بـه «انسـان» و جایگزینی آن با ُبعد «نژادی و عربـی» ،عقلگرایی و نفی
تقلیـد ،محور یـت باطـن و حقیقـت بـه جـای شـریعت و ظاهـر (تکلیفگرایـی) ،عـدم پذیـرش شـیوههای
ادبی ،شعری و هنری کهن از جمله ویژگیهای جریان نوآوری در فرهنگ و ّ
31
سنت اسالمی هستند.
ن طور که ذکرش پیشتر به صورت خالصه گذشت ،آدونیس به تأثیر افکار کسانی
در زمینه اندیشه هما 
همچون طبری ،شـافعی و ابن تیمیه پرداخته و به این نتیجه رسـیده اسـت که فرجام نظریهپردازی آنان
در بـاب س ّـنت چیـزی جـز رکـود اندیشـه و تفکـر و حا کمیـت تقلیـد نبود .آنچـه او درباره شـافعی بهویژه در
زمینه «فقه و اصول فقه» نوشـته اسـت ،خود میتواند موضوع پژوهشـی جداگانه قرار گیرد .در این مجال
ً
برای آنکه صرفا به بیان کلیات اکتفا نشده باشد ،به نمونههایی از تأثیر نظریهپرداز یهای شافعی اشاره
میشـود؛ نظریاتـی کـه تـا کنـون در فقاهـت ّ
سـنتی مـورد توجـه بـوده و شـاید کمتر کسـی از این زاویـه به آنها
پرداخته است:
آدونیـس تعر یـف اجتهـاد نـزد شـافعی را متناقـض بـا فلسـفه آن دانسـته و معتقـد اسـت اجتهـاد از منظـر
شافعی «ابزاری برای کشف اراده از پیش تعیینشده شارع در پدیدههای نو است  .»...در نگاه او جایی
ّ
 .29علاوه بـر آنچـه در صفحـات  99-108مجلـد دوم کتـاب الثابـت و المتح ّـول آمده و ضمن آن به جایگاه شـطحیات در نوآوری آنان
نیـز پرداختـه شـده ،آدونیـس در مصاحبـه بـا صقـرا بوفخـر اینچنیـن گفته اسـت« :مـن اصـرار دارم بگویم که تصوف یک روش اسـت و
تصـوف در میـراث اسلامی در مقایسـه بـا مفهـوم خـدا در نـزد مسـلمانان اصولگـرا حرکتـی ملحدانـه محسـوب میشـود؛ چراکـه مفهوم
خـدا در تصـوف مفهومـی شـرکآلود و حلولـی و وحـدت وجـودی و اتحـاد (بـا ذات مطلق) اسـت .با اینکه تصوف و عرفـان در ظاهر به
س ّـر جهـان و خـدا اعتقـاد دارد و جنبـه ایمانـی خـود را حفـظ کـرد ،در عمـق خـود ،اگـر بخواهیـم آن را از نظـر دینـی صـرف بررسـی کنیـم،
چنانکه ابن تیمیه کرد ،الحادی اسـت و حرکتی الحادی در داخل اسلام اسـت .رویکرد من به تصوف اینگونه نیسـت .رویکرد من
بـه آن بـه عنـوان یـک دانـش اسـت .مـن آن را به عنوان روشـی معرفتشـناختی از حیث شـناخت مفهوم مرئی و نامرئـی و باطن و ظاهر
ت میبینیـم و از ایـن حیـث کـه میگو یـد حقیقـت آن چیـزی اسـت کـه در درون ماسـت و بیرون ما حقیقتی نیسـت .حقیقت در برابر
یشـویم و اینکـه خـدا نقطـهای اسـت کیانـی کـه در آن ،نهفقط بـا طبیعت ،بلکه با انسـان نیز
شقـدم م 
ماسـت و مـا بـرای کشـف آن پی 
روبهرو میشود .خدا تنها اندیشهای متعالی و ّ
مجرد و برکنار از جهان نیست؛ برای مثال همین «شطح» نزد صوفیان را در نظر بگیرید
که نوعی نوشـتن خودبهخودی در اصطالح سوررئالیسـتی اسـت و این حالتی اسـت که در آن سوررئالیسـت با جهان یکی میشـود.
درست به شکل جذبه (. ...ملکوت در غبار ،ص )98-97
 .30برخی از مشـهورترین افراد این جریان که آدونیس به آنها پرداخته اسـت عبارتند از« :ابن راوندی ،محمد بن زکریای رازی و جابر بن
ّ
حیان».
ّ
 .31ر.ک به :عباسی و بالو ،سنت و تجدد در جهان اسالم به خوانش آدونیس ،ص .127-117

 183آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀسوم ،مـــــردادوشهریـــــور 1399

هلاــــــــــــــــــقم
(برع ناهج ینید ناشیدناوننن

93

بـرای اراده و تشـخیص انسـان لحـاظ نشـده و همیـن تعر یـف از اجتهـاد کـه میتوانسـت بـه گونـهای دیگـر
باشد ،به عنوان تعریف معیار مورد پذیرش قرار گرفت و رواج یافت.
محوردانسـتن کتاب و س ّـنت و همچنین همپایه قراردادن ّ
سـنت با کتاب به وسـیله شـافعی موجب شد
تا هر گونه اندیشه فراتر از «متن» محکوم به بطالن باشد.

32

آدونیـس بررسـیهای مشـابهی نیـز در بـاره قیـاس و استحسـان در اندیشـه شـافعی انجـام داده که شایسـته
توجه است.

نقد و بررسی
کتـاب الثابـت و المتحـول از زمـان چـاپ نخسـت واکنشهـای متفاوتـی را از تمجیـد تـا تکفیـر بـه دنبـال
داشـت .عدهای راهی را که آدونیس گشـوده بود ،به فال نیک گرفتند و شـجاعت او را در نقد مسـلمات
و خطـوط قرمـز سـتودند .برخـی نیـز تـا مـرز تکفیـر وی پیـش رفتـه و او را دشـمن دیـن و مقدسـات معرفـی
ً
کردنـد .البتـه منتقـدان او صرفـا از طیـف س ّـنتی نبودنـد ،بلکـه برخـی از نواندیشـان همچـون نصـر حامـد
ابوز یـد نیـز نقدهایـی بـر او و روشـش نوشـتند 33.همچنیـن عبداإللـه بلقزیـز در کتـاب نقـد التـراث پـس از
پرداختـن بـه نظـرات آدونیـس ،بخشـی را نیـز بـه نقـد آنهـا اختصـاص داده اسـت 34.علاوه بـر مقالههـای
بسـیار ،پایاننامههایی نیز در نقد دیدگاههای آدونیس در زمینه ّ
سـنت و فرهنگ اسلامی به رشـته تحریر
درآمده است 35.در این مجال به نکاتی اشاره میشود که در نقدهای رایج مورد توجه قرار نگرفتهاند:
 .1نخسـتین مـوردی کـه از همـان ابتـدای کتـاب الثابـت و المتح ّـول جلـب توجـه میکنـد آن اسـت کـه
آدونیـس س ّـنت اسلامی را س ّـنتی «عر بـی  -اسلامی» میدانـد ،حـالآنکـه بـدون شـک نقـش ایرانیـان و
شـعوبیان در پیر یـزی تحـوالت جهـان اسلام در زمین ههـای گونا گـون همچـون هنر ،فرهنگ ،سیاسـت و
 ...بسـیار مهـم و انکارناپذیـر اسـت (ا گـر بیـش از سـایر اقـوام و ملـل نباشـد) .بنابرایـن «عربی»خواندن این
س ّـنت موجـه بـه نظـر نمیرسـد و آدونیـس الاقـل آنجـا کـه از اهمیـت گرایشهـای باطنـی در اسلام سـخن
گفتـه و آنـان را بـه دلیـل تخطئـه اسلام ظاهرگـرا سـتوده اسـت ،میتوانسـت از خدمـات و دسـتاوردهای
حکمـت و معنو یـت ایرانـی در دوران پـس از اسلام 36سـخن بـه میـان آورد؛ حکمتـی کـه ریشـه در میـراث
 .32ر.ک به :شافعی ،الرسالة ،صص  32-23 ،19 ،17و . ...
 .33برای یافتن مقاله ابوزید در نقد آدونیس ر.ک به :الثابت والمتحول في رؤيا ادونيس مجلة فصول القاهرية ،عدد 1980 ،1م.
 .34ر.ک به :نقد التراث ،ص .216 -214
 .35بـرای نمونـه ر.ک بـه :سـلوی حفایظیـة ،الموقـف النقـدی مـن التـراث مـن منظـور أدونیـس (الثابـت و المتحـول نموذجـا) ،جامعـة
العربی بن مهیدی (الجزائر).
ً
البتـه ایـن پایاننام ههـا عمدتـا در کشـورهای عر بـی نوشـته شـدهاند و رسـالهها و پایاننامههایـی کـه در داخل کشـور نوشـته شـده اسـت،
ّ
بیشتر به جنبههای شعر او پرداختهاند ،نه توجهش به سنت اسالمی.
 .36آدونیس آشکارا از دستاوردهای گوناگون اسالم ایرانی و آنچه هانری کربن در پروژه «اسالم ایرانی» خود دنبال کرده غفلت ورزیده
اسـت .برای یافتن یک نمونه از دسـتاوردهای این فرهنگ بهویژه در بحث «تأویل» و «معنویتگرایی» ر.ک به :کربن ،اسلام ایرانی،
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حکمـی ایـران باسـتان دارد .یـا آنجـا کـه جنبـش قرامطـه را بـه سـبب عدالتطلبـی و نفـی تبعیضشـان بـه
عنوان یک جریان انقالبی و متجدد معرفی کرده اسـت ،میتوانسـت از تأثیرات نهضت شـعوبیه در این
مسیر سخن بگوید ،فارغ از آنکه در ادامه به افراط گرایید .مگر نه این است که این گروه به همین سبب
«اهل تسویه» نامیده شدند؟ مگر نهضت علمی و فرهنگی که تحت تأثیر سردمداران شعوبیه آغاز شد و
گستره وسیعی از مناطق اسالمی را تحت تأثیر خود قرار داد ،واکنشی در برابر ارتجاع خالفت و عصبیت
نـژادی حا کـم نبـود؟ 37همچنیـن آنجـا کـه از اهمیت تأویل و یا لزوم «انسـانگرایی» سـخن گفته ،به نقش
«اخوان ّ
الصفا» در ترویج این اندیشه اشاره نکرده است.
 .2آدونیـس در مقدمـه کتـاب بـه مهمتر یـن نـکات و مبانـی خـود کـه پیـش از نـگارش و در طـول آن مدنظـر
داشـته اشـاره کرده اسـت ،اما به نظر میرسـد از یک نکته بسـیار مهم غفلت ورزیده اسـت .کسـی که آثار
گونا گـون و همچنیـن اشـعار آدونیـس را خوانـده باشـد میدانـد که عنصـر «خالقیت /ابداع» بـرای او از هر
چیـز دیگـری ارزشـمندتر بـوده اسـت ،امـا بـه نظـر میرسـد پیـش از انجـام یـک بررسـی تحلیلـی از تار یـخ و
س ّـنت اسلامی باید مشـخص شـود که چرا او «ابداع» را معیار و محور نقد و تحلیلش قرار داده؛ نکتهای
که آدونیس جز در برخی فصول آن هم به صورت جستهوگریخته به آن اشاره نکرده است .همچنین باید
روشن شود که آیا هر نوع ابداع و نوآوری پسندیده و ارزشمند است؟
 .3ایـراد دیگـری کـه از لحـاظ روشـی بـر کتـاب الثابت و المتح ّـول و همچنین آدونیس میتـوان وارد کرد،
ً
آن اسـت کـه وی ّاوال در نـگارش اثـر خـود بـه آنچـه در مقدمـه بـه عنـوان مبانـی ذکـر کـرده وفـادار نمانـده و
ً
ثانیـا برخـی از مـواردی را کـه بـه عنوان مبنا ذکر کرده پایه و اسـاس درسـتی نـدارد .توضیح آنکه برای نمونه
آدونیـس تأ کیـد دارد کـه در نـگارش کتـاب تلاش کـرده تـا از آن دسـته از منابـع تاریخـی اسـتفاده کنـد که
«بیطرفانه» نوشته شده باشند 38.چنین سخنی بدون شک از سطح ادعا فراتر نمیرود؛ زیرا هیچ منبع
تاریخی را نمیتوان یافت که بر اساس پیشفرضها و نگرشهای مشخصی تدوین نشده باشد 39یا آنکه
ج  ،4بخش  ،2فصل نخست« :هرمنوتیک (تأویل) :پیوندگاه معنوی هویت ایرانی.
ً
 .37نهضـت علمـى قـرون دوم تـا ششـم در واقـع عکسالعمـل ملـل سـابقا متمـدن مسـلمان شـده بـود در مقابـل عربگرایـى و نژادپرسـتى
ُ
مال خلفا .اینان به برادران مسـلمان خود مىگفتند :ما این فرهنگ را داشـتهایم ،ریاضى ،طبیعى ،فلسـفه ،تاریخ،
(ضداسلامى) ع ِ
حقوق ،آداب زندگى ،شهرسازى ،موسیقى ،حجارى و ...؛ اینها چیزهاى خوبى است شما هم بیاموزید .شما هم چیزهاى خوب
دارید که ما مىآموزیم  . ...همین شعوبیان بودند که صرف و نحو و لغت و معانى بیان و عروض و قافیه و «اخبار و سیر و ایام» براى
عربها نوشـتند؛ یعنى آنها را گردآورى و تنظیم کردند .در اینجا کارى به نیک و بد موسـیقى ندارم ،ولى اهل تحقیق مىدانند و در
اغانى هم آمده است که نخستین آوازها را بناها و شاگرد بناهاى ایرانى در بازسازى کعبه که حجاج آن را خراب کرده بود ،به گوش
عربها رسـاندند .محمد بن زکریا و ابوریحان و ابن سـینا هم محصول شـعوبیت هسـتند؛ جاحظ و ّ
متنبى عربگرا هم چه بخواهند
و چه نخواهند ،فرهنگى وسـیعتر از فرهنگ «عربى» را ابداع مىکنند و نشـر مىدهند و نقل مىکنند( .ذکاوتی قراگزلو ،داوری درباره
شعوبیه ،آینه پژوهش ،1375 ،شماره )40
 .38همان ،ج  ،1ص .53
 .39یکـی از بهتر یـن نوشـتههایی کـه تأثیـر پیشفرضهـا بـر نـگارش تاریـخ را به تصویر کشـیده ،کتاب کتابة السـیرة النبو یـة لدی العرب
المحدثین اثر «حسـن بزاینیة» اسـت که در سـال 2014م برای نخسـتینبار به وسـیله انتشـارات المرکز الثقافی العربی به چاپ رسید و
سپس به وسیله انتشارات مؤسسه مؤمنون بالحدود با برخی تغییرات تجدید چاپ شد .در این کتاب به جریانهای نگارش سیره
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در چهارمیـن مـورد از مبانـی و شـیوههای پژوهـش ادعـا کـرده کـه تالش نموده تا در بررسـی ّ
سـنت اسلامی
از منظـر دیگـران بـه ایـن میـراث ننگـرد؛ حـالآنکه بـرای نمونه در بررسـی تصوف عمده اتـکا و اعتماد او بر
نوشتههای «عبدالرحمن بدوی» بوده است.
 .4آدونیس همچنین برای پروژه خود با نام هدم التراث دلیل لزوم ویرانکردن ّ
سنت را (به جای بازسازی
آن) بیـان نکـرده و توضیـح نـداده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی دیگـر از نواندیشـان از بازسـازی و
بازخوانی ّ
سنت دم زدهاند ،نه تخریب آن.
 .5گاه توجـه بیـش از حـد وی بـه «ابـداع و نـوآوری» او را بـه تناقـض و همچنیـن سـردرگمی خواننـده
میکشـاند .توضیـح آنکـه او از یکسـو خالفـت ابوبکـر را یـک «کودتـا» در برابـر مبـدأ «وراثـت» بـه شـمار آورده
است و از سوی دیگر اندیشه «امامت» را که اساس آن بر «وراثت» قرار دارد میستاید.
 .6گاه قضاوتهای او درباره جریانها (اعم از فکری و سیاسی) با واقعیتهای تاریخی همسو نیست و
درباره جریانی که فراز و نشـیبهای بسـیاری را در طول حیاتش پشـت سـر گذاشـته به بیان یک قضاوت
کلـی بسـنده کـرده اسـت .بـرای نمونـه باید میان دو دوره «اعتزال» تفاوت قائل شـد؛ زیـرا تغییراتی در دوره
دوم معتزلـه اتفـاق افتـاد کـه چنـدان بـا دوران نخسـت همسـو و سـازگار نبـود .همیـن اشـکاالت دربـاره
«مرجئه» نیز قابل طرح است.
گوناگونـی و پراکندگـی زمین ههـای مـورد بررسـی آدونیـس نیـز تحلیلهـای وی را تحتالشـعاع قـرار داده
ط کافـی بـر تاریـخ فقـه یـا علـم کالم موجـب شـده اسـت تـا
اسـت .توضیـح آنکـه در مـواردی نداشـتن تسـل 
آدونیـس نتوانـد تحلیـل دقیقـی از مسـائل ارائـه دهـد .بـرای نمونـه «مبـدع» و «پیشگام»دانسـتن شـافعی
در طـرح برخـی از نظر یـات فقهـی و اصولـی مـا را در تحلیـل بـا خطـا مواجـه میکنـد؛ زیـرا بسـیاری از آنچـه
آدونیـس بـه عنـوان نظر یـات شـافعی مطـرح کـرده ،پیـش از او نیـز موجـود بـوده اسـت و اینگونه نیسـت که
شـافعی بـرای نخسـتینبار از آنهـا سـخن گفتـه باشـد .در مـواردی از ایـن قبیـل بایـد بـه نقـش جریانهـای
فقهـی پیـش از او نیـز توجـه شـود کـه البتـه چنیـن دریافتی منـوط به آ گاهی جامـع از تاریخ فقـه و ّ
مدونات
فقهی و اصولی پیش از شـافعی اسـت؛ امری که شـاید چندان از آدونیس مورد انتظار نباشـد ،ولی به هر
روی بر تحلیل تأثیر بسزا خواهد داشت.

نبوی در دوران معاصر پرداخته شده و در بخش نخست کتاب به منابع ّ
سنتی نگارش سیره و بررسی آنها پرداخته شده است ،مانند
سیره ابن هشام و ابن اسحاق .برای یافتن پیشفرضهای نویسندگان نخستین کتب سیره ر.ک به :ص .29-25

