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  مناظره در دانشگاه شریف
  

االسالم احمد واعظی که آثار چندي دربارة فهم متن مقدس و هرمنوتیک ام با حجهساعاتی پیش، جلسۀ اول مناظره
آراء نواندیشان دینی دربارة ماهیت ومکانیسم وحی به اتمام رسید. دراین مناظره 	معطوف به 	اند، فلسفی منتشر کرده

، ازطریق اسکایپ و در دانشگاه شریف برگزار شد و بیش از دو ساعت »مدرسه آزاد فکري«به همت و میزبانی  که
به درازا انجامید، من و جناب واعظی به بحث و گفتگو دربارة مبادي و مبانی االهیاتی و هرمنوتیکی و فلسفیِ امر 

ده، وسط نواندیشان دینی طرح شکه نظام االهیاتیِ بدیلی که ت		وحیانی از منظر خویش پرداختیم. واعظی توضیح داد
به لحاظ سلبی و در نقد دعاوي االهیات سنتی ناکام است، همچنین جنبۀ ایجابی آنهم موجه نیست و شواهد نقلیِ 

کرد و با 		طرح 	بحث از نحوة ظهر ملک بر پیامبر را 		ارائه شده، به اصطالح مثبِت مدعا نیست. در این راستا، واعظی 
، برظهور ابژکتیو و عینیِ ملک وحی بر پیامبر تاکید کرد. عالوه بر این، او با تفکیک »اسفار«استشهاد به مجلد پنجم 

و » ل منفصلخیا«است، هچنین تفاوت میان » یقرا«و » یتلی«، وحیی که به تعبیر ایشان »وحی رسالی تنزیلی«رؤیا از 
ر دربارة حدود و ثغور امر وحیانی را نقد کرد. از در آراء فیلسوفان مسلمان، تلقیِ نواندیشان دینیِ متاخ» خیال متصل«

سالمی از متن مقدس ( قرآن) و سنت ا» غیر متدینانه«نواندیشان دینی، قرائتی 		منظر هرمتونیکی نیز، به روایت واعظی، 
 دارند؛ امري که ازناموجه و فرو نهادنی است و محصول سنتزي عقیم.

	  
جاي سراغ گرفتن از سویۀ سلبی و ایجابیِ نظریات ت بهبهتر اس		کید کردم که أاز سوي دیگر، من ت

آن و ادله و شواهدي که له  )explanatory power(قدرت تبیینی 		به میزان 		نواندیشیِ دینی جدید، 		االهیاتی 
نچنین عطف نظر کنیم. ای		سنتی داشته باشد، 		تواند بر نظریات اي که می»مزیت نسبی« مدعیات عرضه شده و احیاناً

توان به ارزیابی نظریات جدید همت گمارد. افزون بر این، با استشهاد به آراء فارابی، ابن سینا، شرح خوارزمی بهتر می
 ـ یِ ایرانیفلسف ـ طباطبایی، توضیح دادم که در سنت عرفانی» المیزان«ابن عربی و تفسیر » فصوص الحکمِ«بر 

هاده و کید نأملک و ظهور او در عالم خیال بر پیامبر انگشت تاند که بر نقش اسالمی، فیلسوفان و عارفانی بوده
فسیر ي مرحوم طباطبایی در تأمتعقدند تکون وحی بدون واسطه قوة خیال نبی متصور نبوده است. در این راستا به ر

مر که تفسیر ا برخی از آیات سورة فاطر دربارة مراد از بالدار بودن فرشتگار نیز پرداختم. افزون بر این، با توضیح این
هم 		اي که در آن یابم، سویه گادامريِ پررنگی دارد؛ نظریهمتن مقدس به روایت نواندیشان دینی، چنانکه من درمی

میان قاري و 		خواند و نوعی رابطۀ دوسویه و دیالکتیکی و تعاملی و هم متن، قاري را می		خواند قاري، متن را می
ائت قر«دهم از ، ترجیح می»قرائت غیر مؤمنانه«و یا » قرائت مؤمنانه«جاي متن شکل می گیرد، توضیح دادم که به 

سخن بگویم. به روایت من، نواندیشان دینی، نه در » قرائت غیر روشمند و رهگشا«در قیاس با » و رهگشا 	روشمند
» شالوده شکنانۀ«اعتنایی و فرو نهادن اهمیت مؤلف متن مقدس، چنانکه به روایت جناب واعظی در نگرش مقام بی

هارده اند که چ»قصه گیسویی«در پی فهمِ زمینه و زمانۀ تکون متن مقدس و 	بلکه 	شود، کسانی چون دریدا دیده می
  قرن پیش در سرزیمن حجاز سروده شده است....
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مناظره، با  این	بناست هفته آینده، ادامۀ این مناظره و گفتگوي علمی در دانشگاه شریف برگزار شود. پس از پایان 		
الف نظر رغم اختنحو جدي درس خوانده و تربیت علمی یافته، بهتوان با کسی که در سنتی بهاندیشیدم میخود می

ین اختالف مبانی و مبادي در ا 		کمهاي فراوان برد؛ دستبهره عمیق، گفتگو کرد و از این گفتگو و مباحثه، انصافاً
 گردد. از سوي دیگر، با کسی که چه در گفتار و چه در نوشتار، درسنخ گفتگوها، بر طرفین بیشتر و بهتر آشکار می

نویسی و مبتذل کردن بحث است و مبادي و مبانی روشنی ندارد و آموزشِ درستی ندیده و سازي و بولتنپی پرونده
 گشاید و متضمنجایی نمیگفتگو سودي ندارد و راهی به		اهو کردن و قیل و قال است، بیش از هر چیز در پی هی

اعتنایی به چنین افرادي و در عوض، منتقدانِ عالم را برکشیدن و با ایشان وارد دیالوگ انتقاديِ اتالف وقت است. بی
  عالمانه شدن، در این میان روشی پسندیده و رهگشاست، که:

  ر می رويزین روش بر اوج انو
  ر آذر می رويـــاي برادر گر ب

 


