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  قرآن ریتفس در

  *زاده پروین کاظم

  چکیده
بر آن است تا  ،یکیهرمنوت و یشناس زبان اتینظر هب یسپردگ حامد ابوزید با دلرنص
روش خـود را   ي. وسـازد  برقرار تجدد و سنت انیم یالفت، قرآن ۀمتجددان لیتأوبا 

ـ  اوضاع با مطابق قرآن ،آن یط کهداند  یمقرآن روش فهم  یگانه  ریخـود تفسـ   ۀزمان
ـ از آ یبرخـ  کردیرو نیا درد. شو یم و محکـوم بـه    یتـاریخ  يصـرفاً شـاهد   اتی

 دراند.  قابلیت توسعه با یمتون زین یو برخ ي،با قابلیت تأویل مجاز یبرخ ی،فراموش
ـ    قرآناحتساب  ،یوح باب در يو اتیمقاله نظر نیا و  منـد  خیتـار  یبـه عنـوان متن

 یلـ یروش تحقیق تحل .ردیگ می قرار یمورد بررس ایو اجتهاد پو ،یفرهنگ یمحصول
ـ اسـت. منـابع مـورد اسـتفاده ن     يو انتقـاد  هـا، مقـاالت، و    نـد از کتـاب  ا عبـارت  زی
هـا و   ، کتـاب یاینترنتـ  يهـا  انتشاریافته از ابوزید در نشریات و سـایت  يها مصاحبه

 یکه به نقـد و بررسـ   یابوزید منتشر شده و منابع يها دیدگاه یکه در بررس یمقاالت
 اند. پرداخته قرآندر تفسیر  یکاستفاده از روش هرمنوتی

  .ییگرا ینسب ،يعصر نید ،یخی، فهم متن در افق تاردینصرحامد ابوز :ها واژهدیکل
  

  مقدمه .1
 متألهان پروتستان نخستین اندیشمندانی بودند که به احیا و پرورش مباحث هرمنوتیـک 

)hermeneutice(  در دنیاي جدید همت گماشـتند ) تـا پـیش از آن،    .)42: 1377، پـالمر
                                                                                                     

پژوهشـگاه فرهنـگ و   گروه عرفان اسـالمی   عضو ی، دانشگاه ادیان و مذاهب،پژوه دانشجوي دکتري دین *
    p_kazemzade@yahoo.comۀ اسالمیاندیش

  8/5/1392، تاریخ پذیرش: 29/3/1392تاریخ دریافت: 
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کلیساي کاتولیک بـود و قرائـت رسـمی آن کلیسـا،      ةتفسیر کتاب مقدس رسماً بر عهد
طلبان دینـی کـار    اما نهضت اصالح ،گرفت می مبناي هر نوع برداشت و عمل دینی قرار

تفهـیم  نخسـت بایـد    ۀبردن همان قرائت رسمی آغاز کرد. در وهل الؤسخود را با زیر 
برداشـت   یگانهکه برداشت کلیساي کاتولیک از کتاب مقدس و مفاهیم دینی،  کردند می

دادنـد   به کمک اصول تفسیر متون مقدس باید نشان می نیز بعد ۀدر وهل ؛ممکن نیست
طلبی (دینی)  توان از این متون داشت که قرائت اصالح می تري نیز هاي موجه که برداشت

برد اهـداف   هاي هرمنوتیکی ابزاري براي پیش يسان تئور لزوماً از آن شمار است. بدین
هرمنوتیک که در ابتدا  .)116: 1381 مسعودي،( بود هاي دینی رفرمدر  طلبان عملی اصالح

میالدي به دانش تنقیح قواعد و  20تا  17یک هنر و مهارت ظاهر شد، در قرون  ۀمثاب به
متـدولوژي درنظـر گرفتـه     سـنخی از  مثابۀ متن گرایید و به اصول حاکم بر فهم و تفسیر
هـاي آن، بـه    فلسفه، ظهوري نو پیـدا کـرد و پرسـش    ۀمثاب شد. هرمنوتیک پس از آن به

د. هرمنوتیک فلسفی، سپس با ظهور افرادي چون شپرسش از چیستی خود فهم تبدیل 
هاي  اي آن در مقابل آموزهه هآموزبرخی هایدگر و گادامر، مکتبی خاص تشکیل داد که 

 قـرآن هاي تمدن اسالمی از  جا که ریشه از آن .)33: 1389، واعظی( گرفتاسالمی قرار 
محور که در آن بحث از فهم  (متن وحیانی) اخذ شده است، این تمدن، تمدنی است متن

ي برخـوردار اسـت. از همـین رو بـراي مسـلمانان      زیـاد اهمیت بسیار  و تفسیر متن از
ازوکار حصول فهم و عوامل دخیل ماهیت فهم، س ۀهاي هرمنوتیکی پیرامون مسئل بحث
در ادامه به عقاید هرمنوتیکی نصـرحامد   هایی مهم و حیاتی است. بحث ،یند فهمادر فر

  پردازیم. ابوزید می
  

  فکري مبانی ابوزید؛ نصرحامد .2
ي و مصـر  از نومعتزلیـان  ،پـژوه  قـرآن )، نویسنده، 2010-1943( نصرحامد ابوزیددکتر 

استادي او  ۀدرخواست ارتقا به درج 1993در کریم است.  قرآنحافظ بخش اعظمی از 
مشـتی آثـار   «گزارش دکتر عبدالصبور شاهین از مکتوبات او به عنوان  علتدر قاهره به 

 یو سیاس یله به محافل عمومئد. این مسشتأیید ن »ضعیف و انباشته از التقاط و گمراهی
: 1379 (ابوزید،د مشغول داشت به خوحدود سه سال را موافقان و مخالفان  و راه یافت

اي جنجالی در دادگاه، حکم ارتـداد و جـدایی    پس از گذراندن محاکمه 1994در  .)20
تأیید و حکم دوم رد  ويتجدید نظر، ارتداد  ۀاز همسرش صادر شد که در مرحل ابوزید
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مهدور الدم و واجب القتل اعـالم   ،هاي اسالمی وي سپس از سوي یکی از سازمان .شد
ـ ، ابوزیـد بعـد از جـالي وطـن    شد.  عنـوان محقـق و اسـتاد مطالعـات اسـالمی در      ه ب

 پسالیدن هلند رسماً مشغول به کار شد. وي سرانجام  وابسته به دانشگاه  INISۀمؤسس
، در بیمـاري   بـر اثـر ابـتال بـه     2010جـوالي  پـنجم   ، در سال دوري از مـیهن   از پانزده

، مطالعات یمطالعات فلسف ةایشان در سه حوزمطالعات  .درگذشت  در قاهره بیمارستانی
 يهـا  ، کتـاب ينخسـتین مطالعـات و   ی متمرکز بود.و مطالعات ادب ،به طور عام یسیاس

شمیل و از میـان ادیبـان نیـز آثـار      ی، شبلیطه حسین، سالمه موس عباس محمود عقاد،
ي حجـار  یو عبدالمعط ،نجیب محفوظ، توفیق الحکیم، احمد شوقی، صالح عبدالصبور

مطالعه نیز سید قطب را  و )1966-1895(ی چون امین الخول یبوده است. آثار نویسندگان
آثـار ژان  و خالد محمد خالد،  یرالبلی - یابوزید از تفکرات اسالمهمچنین  است.کرده 

 يثر است. آثار هنرأآن زمان مت ستیاگزیستانسیالی يها و نوشته )1980-1905( پل سارتر
آموخته ی را نیز از حسن حنف یاسالم ۀرا مطالعه کرده و فلسف يبرگسون و اقبال الهور

چـون گـادامر    یآثـار معاصـران   ،هرمنوتیـک  ۀ). در زمینـ 14: 1380نـژاد،   (عـدالت  است
 هـرش اریـک   )،217 :1381 ،ينصـر  ؛11:1383زاده،  حسین ؛57، 571: 1382، ي(احمد
 ،ي(احمد ریکورپل ) و 128، 127، 98، 47: 1381، ينصر ؛591-590: 1382، ي(احمد
)، 1984-1926( میشـل فوکـو   يو بـه آرا است ه کردمطالعه را ) 627، 614، 615: 1382

 نیـز توجـه داشـته اسـت    ی ، و ابن جنـ یعبدالقاهر جرجان، )1990-1918( آلتوسر یلوی
 )1993-1914( تر توشیهکو ایزتسو ). از همه مهم5: 1379 ،ابوزید ؛23: 1380نیا،  (کریمی

گشوده است.  یزبان يها را به پژوهش شا ذهن و اندیشه ابوزید،است که به اذعان خود 
 یاکوبسـن افـرادي چـون رومـن     يهـا  از نظریـه  ،بر ایزتسـو  در این حوزه عالوهابوزید 

) 1913-1857( سوسورو )، 25: 1379 ابوزید، ؛78، 65: 1382، ياحمد( )1896-1982(
  ).15، 14، 12: 1382، يمداح( نیز بهره برده است

ـ   ۀمطالع دکتر حامد ابوزید در نگاه به دین و ویـژه   بـه  ی، از روش هرمنـوتیک یمتـون دین
  مفسـر کمـک    تواند بـه   گادامر می  هرمنوتیک جوید و معتقد است یگادامر بهره م یکهرمنوت
هر عصر را در تفسـیر    هاي خود بپردازد و دیدگاه  فرهنگی  تجدید نظر در میراث  تا به رساند

روش فهم آن محل مناقشـه اسـت.    و قرآنماهیت  ۀدهد. دیدگاه ابوزید در زمین  دخالت  متن
عصر نزول اسـت و در پرتـو شـناخت     ةمحصولی فرهنگی و فرآورد قرآنکند که  او ادعا می

ـ   فرهنگ  باید به  هر متن  شود. وي معتقد است در بررسی ه میفرهنگ آن عصر، شناخت  ۀزمان
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از سـویی تـأثیر     اسـت، چـون    نیـز دیـالکتیکی    با فرهنـگ   متن  ۀرابطاز نظر او .  پرداخت  آن
دانـد کـه    زبانی مـی   متن  را یک  قرآندکتر ابوزید د. گذار  دیگر تأثیر می  پذیرد و از سویی  می

پـذیرد،    را مـی   قـرآن   فهـم   بودن  . ایشان ذوبطون کرد  زبانی مطالعه  تحلیل  را با روش  باید آن
تـاریخی    در افق  متن  ۀمطالع  ويرا ندارند.   آن  درك  قدرت  کند همگان اذعان می  هرچند که

ـ معنـا پ   آن  نزول  با زمان  در ارتباط  احکام  داند که می  گر آن را نشان  نیهمـ و از  کنـد   یمـ  دای
از   خـود را ندارنـد. وي همچنـین برخـی     ۀگذشت ییکارا ،از احکام یت که امروزه برخروس

  عصـري   و بـا علـوم    اسـت   آن  نزول  دوران  به  که مربوطرا   و شیطان  مانند جن  قرآن  مفاهیم
  ةدوبـار   و تأویـل   قرائـت   باید به ،در هر عصر گیرد. از نظر ایشان  ندارد، نادیده می  سازگاري

. ابوزید دین مطلوب خـود را   است  مورد توجه  متن  در فهم نیز  خواننده  پرداخت؛ نقش  متن
ـ امـا دال  ،دانـد  یمـ  یمنـد علمـ   ویـل روش أبر ت یو مبتن ی،دینی پیراسته، تحلیل بـر   یل کـاف ی

روش ممکن فهـم مـتن    یگانه. ایشان روش خود را دهد میارائه نرا بودن روش خود  یعلم
و  یشناسـ  زبـان ي هـا  در پرتو نظریـه  قرآنفهم  ،که روش اوی است صورت در و این داند یم

وارد اسـت  هـا   آنبر  يیا منسوخ شده یا انتقادات جدها  آناز  ياست که بسیار یهرمنوتیک
مسـلمانان را   یافتـادگ  عقـب علت  ي. و)486، 485، 475، 474، 317، 312، 298: 1380، ی(واعظ

 یو اجتمـاع  يفکـر  يهـا  دشـمنان و نـزاع و اخـتالف    ازجهان عرب  یدرپ یپ يها شکست
سنت دانسته و بر آن شـده   يرا رویکرد تجدید و نوسازشد  برونداند و راه  یخود م ۀجامع

(نص) میـان سـنت و تجـدد و مقتضـیات      یمیراث اسالم ۀویل متجددانأتا از طریق تاست 
  ).55-54: 1383 د،یابوز ؛12: 1379ایجاد کند (ابوزید،  یعصر، الفت و یگانگ

  
  ابوزید يفکر يها مؤلفه .3

  وحی قبال در ابوزید رویکرد 1.3
عرب  انیآن در م رشیپذ ۀنیو زم یمربوط به مفهوم وح دیمهم ابوز يها دگاهید از یکی

نقد الخطاب ، مفهوم النصچون  ياست که آن را به تفصیل در قالب آثار یجاهل دوران
 بـه  نـه یزم نیـ مطـرح کـرده اسـت. او در ا    ویـل أالتاشکالیات القرائه و آلیات و  ،یالدین

 ةاستفاد در دی. البته ابوزکند یم هیتک خدا و انسان در قرآندر کتاب  زتسویا يها پژوهش
 چنـان  دنبـال  بـه  زتسویرود خود ایکه گمان نم ردیگیم یجیاو نتا يها دگاهید از خود

بـا   انیو وجود اد یوح ۀلئاعتقاد به اصل مس بر هیتک يجا به دیوده باشد. ابوزب یجینتا
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 لیـ گذشـته تنز  خیتار یِخیرا به شواهد تار یانیاز متون وح یبخش نشأ ،یآسمان ۀشیر
کـه  بـه علـت آن   دیـ گویکند و مـ  یزمان جاهلیت وابسته م ة، آن را به درك ویژدهد یم

هـا  از آن يکامالً متحول شده و اکنون اثـر  ،فرهنگ عصر صدور متن یِاجتماع تیوضع
و صرفاً   ها به تاریخ پیوسته و داللت یاند و این مضامین و معان نیست، کامالً از بین رفته

بین مسـلمانان و دیگـران    یعتقاداتکه در آن زمان چنین او این یاستشهاد تاریخ مثابۀ به
)؛ نصوص مربوط به 204-203: 1992 د،ییاد کرد (ابوزها  آناز توان  یم ،بوده است جیرا

ـ فلـق) از ا  ة، اوراد و تعویـذات (مثـل سـور   زخـم  چشمسحر، حسد، جن، شیاطین،   نی
 ۀلئوجود دارد که او به اصل مسـ  ییها ). البته در کل نشانه393: 1390 ،ی(واعظاند  دسته

هـم در کـالم    يشود اذعان دارد، اما شواهد دهینام نام نیکه به ا ياژهیو ارتباط و یوح
گونه که عموم مسلمانان بـاور دارنـد، مـورد قبـول او     آن ،یوح ۀت که مسئلهس دیابوز

اند،  یمتون صرفاً تاریخ یبرخکه  ایناثبات  ي). ایشان برا204: 1379 ،نژاد يعلو( ستین
داللـت ندارنـد بلکـه صـرفاً بـه       یواژگان بر واقعیـت خـارج  « که زیسوسور ن ۀاز نظری
). 293-285: 1383ند (ابوزیـد،  ک استفاده می »ندارد یاشاره دارند و وجود عین یمفاهیم

 يگفتـار  گونـاگون  يها اما ممکن است در ساحت ،صحیح است یشناس این اصل زبان
آن  ینابخشـ  معرفتیا  یبخش بر معرفت یرمان دالیل و، فلسفه، دین، یچون علوم تجرب

بـر   یمبنـ  يا تنها هـیچ قرینـه   نیز نه قرآن یتاریخ يها وجود داشته باشد. در مورد گزاره
 قـرآن تأکید  ،)282-281: 1387، يها وجود ندارد (ساجد این گزاره نبودن بخش معرفت

) و 63عمـران:   آلهـا (  بـودن آن ) واقعـی 111هـا (یوسـف:    آموز بودن داسـتان  بر عبرت
: 1387، يداللت دارد (سـاجد قرآن  يها بخش بودن گزاره نبودن آیات بر معرفت افسانه

 کلمـه ی ان لبشـر  کانا مو« يشور ةسور 51 ۀت که آی). ابوزید بر این باور اس315-317
در مورد کالم ...»  شاءی ما باذنه یوحیف رسوال رسلی او حجاب وراء من او ایوح اال اهللا
 ،یکالم الهـ  ،بر اساس این آیه دینظر ابوز ازکه دیدگاه غالب است.  یاست نه وح یاله

  ):92: 1380(ابوزید،  استسه نوع 
  ؛...»... اال وحیا  «الهام  يبه معنا یوح. 1
حضـرت   يکه فقط در ماجرا...» او من وراء حجاب  «...سخن گفتن از پس حجاب . 2
  ده است؛روي دا (ع) یموس

او یرسـل رسـوال    ...«کنـد   یرا الهام مـ  یفرستادن رسول (فرشته) که به اذن خدا مطلب. 3
  ....»فیوحی باذنه ما یشاء 
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 یمعهود است که در آن جبرئیل کلمات را به پیامبر الهام وحیان یاین نوع سوم همان وح
 »علی قلبک لتکون من المنـذرین  نزل به الروح االمین «. آیات یکند نه ابالغ قول وحیان یم

سـازگار   أينیـز بـا ایـن ر    )979: (بقره »... نزله علی قلبک باذن اهللا ...« و )194-193 :(شعرا
پیوند دارد. ، نه زبانو  ،نیست، الهام با اندیشه و افکار ین زبانسخن گفت ياست. الهام به معنا

داده اسـت و در   یعرب قالب(ص) است که به آن  کالم ملفوظ از جانب پیامبر قرآنبنابراین 
 یو شخصـ  یکریم بیـان زبـان   قرآندانیم که از چه نوع است.  نمی هللامورد خود اصل کالم ا

 یمشـابه وحـ   يتـا حـدود   یاسـالم  یجـا وحـ   اوست و این يو نبوی روح ۀپیامبر از تجرب
قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبـل ان   «کهف  ةسور 109 ۀاست. آی یمسیح

بگو اگر دریاها بر نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شوند پـیش از آن  «...» تنفد کلمات ربی 
منحصـر بـه    یگوید کـالم الهـ   یه ما مب ،»آیند دریاها تمام خواهند شد که این کلمات به سر

خداوند بر هریـک   ؛یابد یعام م ییو الهام معنا یانبیا نیست. در این صورت وح یدین یوح
هللا فرسـتد. کـالم ا   ینمـ  يا اما فرشته ،کند یو الهام می موجودات وح یتمام یها حت از انسان

کرده است. و هریک از مـا  را پر  یهستکل  هللاکالم ا و الهام است. یها وح عموم انسان يبرا
 ۀرا بـا همـ   یاین نظریه پیوند آدماز نظر او . کند را دریافت می هللاکالم ا ،بسته به استعدادش

  .)24 :1379 (ابوزید، بخشد یتعمیق م یهست
  
  ابوزید و سیالیت داللت متن 2.3

معتقـد   ،)parole( »گفتـار «) و langue( »زبـان «ضمن تفکیک میـان   ابوزید با الهام از سوسور
است که در داخل نظـام  ی جزئ ینظام زبان کی ةدهند نشان ،است که هر گفتار و متن خاص

برقرار اسـت.   یدیالکتیک اي هها قرار دارد و بین زبان و گفتار رابط انسان ۀنهفته در حافظ یکل
خـود ارتبـاط دارنـد و از     یو فرهنگـ  یزبان هاي با واقعیت ییاز سو یترتیب متون دین بدین

هـا و عناصـر    ها و اشارات متون سرشار از واقعیت گیرند. داللت یتأثیر م ها دیگر از آن يسو
تعامل وجود دارد، اما ایـن افـق    يبرا یرو، افق مشترک زمانه است. از این یو فرهنگ یتاریخ
و تغییــر  یو فرهنگــ یزبــان يهــا تغییــر واقعیــت ۀقابلیــت آن را دارد کــه در ســای كمشـتر 
ـ ابوزو تغییـر شـود (   ي، دچار نوسـاز يتفسیر يها اندازها و افق چشم  ؛194-193: 1992 د،ی
د و اغلـب  شـو  پس تحول زبـان موجـب سـیالیت داللـت متـون مـی       ).389: 1390 ،یواعظ
 یزمان«نویسد  یابوزید م). 280: 1383کشاند (ابوزید،  یم يآن را به داللت مجاز ياه تدالل
 مرحلـۀ  در دیـن  يمعنـا  کـه  نیسـت  آن مرادمـان  اسـت  مندتاریخ متون داللت گوییم یم که
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 ایسـتا  و ثابـت  يامر تأویل، و تفسیر مرجع عنوان به زبان زیرا است، ثابت متون يگیر شکل
  .»شود یم دگرگون و متحول واقعیت و فرهنگ با همگام بلکه نیست،

اگر نصوص به تعبیر سوسور حکم گفتار را دارند و در تحـول زبـان و فرهنـگ ایفـاي     
 یتـر داللـت و معـان    د و بـیش شو کنند، تحول زبان موجب سیالیت داللت متون می ینقش م

ـ ابوز( کشـاند  یم يبه سمت داللت مجاز یو حقیقی ها را از معنا و داللت اصل آن : 1992 د،ی
 ياقتضـا  ییمعنـا  يپذیر ابوزید بر آن است که این قابلیت تحول). 390: 1390 ،یواعظ ؛198
و  یها با واقعیت فرهنگ و پیوند آن یبودن متون دین يودن و بشرب یزبان ۀمتن و الزمی درون

بلکـه   ،متـون باشـد   کقرائت ایدئولوژی ياز بیرون و مقتضا یکه تحمیل است نه آن یاجتماع
و  یفرهنگـ  يهـا  آن بـا تحـول افـق    نیـافتن  و تحـول  یمتن دین يمعنا يانگار اعتقاد به ثابت

 است که از خارج بر مـتن  ی، تأویلیو فرهنگ ینو همنوا نشدن متن با تغییرات زبا یاجتماع
 طلبانـه از مـتن   منفعتي ها این قسم برداشت ).208-207: 1992 د،یابوز( تحمیل شده است

  .خالق است قرائت مغرضانه و غیر ،»تلوین«تأویل و تفسیر نیست، بلکه  واقعدر
  
  ابوزید و قصدگرایی 3.3

هستند و ابوزیـد   قصدگراییاصلی سه نوع  مفسرمحوري ، ومحوري متن ،محوري لفؤم
کردن نقش مفسر و خواننده است،  محوري ۀبر پایاین رویکرد  به نوع سوم گرایش دارد.

ـ  یلجد ۀاست که فهم را از پس رابط یکه مفسر کس آن هم از آن جهت  همفسر و متن ب
نظر گادامر و پیروانش هستند کـه ابوزیـد نیـز یکـی از      نیا گذارانانیبن. آورد یمدست 

یعنی با خواندن وحـی توسـط    ،نزولش ۀمتن از اولین لحظ«گوید:  ابوزید می .هاست آن
تبـدیل  » مـتن بشـري  «بودن خارج شده و بـه  » متن الهی«از  ،پیامبر در زمان نزول وحی

گر نخسـتین مراحـل    نمایان ،رسد. فهم پیامبر از متن زیرا از تنزیل به تأویل می ،شود می
 بـا  رابطـه  در دینـی  گفتمـان  خیاالت به و است، ريراهی با عقل بش حرکت متن در هم

شود، آن هم بـر فـرض وجـود     فهم پیامبر با داللت ذاتی متن هیچ توجهی نمی مطابقت
نسبی و  شرك از جهت تطابق میان امر مطلق و گونه تصورها به نوعی چنین داللتی. این

شود، و این در زمانی است که میان قصد الهی و فهـم بشـري از    متغیر منجر می ثابت و
انگاري پیامبر،  این قصد حتی اگر فهم پیامبر باشد، مطابقت داده شود. این موجب خدا

بـودن او را   کید بر نبـی أیا مقدس نمودن آن تا حدي است که حقیقت بشر بودن او و ت
  .)126: همان( »مخفی نماید
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 دیوزاب روش. 4

 يدین عصر 1.4

دانـد. از   مـی  يگـر  با سلفی تقابلاست و دیدگاه خود را در  یدین یدار نواندیش ابوزید طرف
ـ  ؛توان مقلد متفکران پیشین بود ینظر او امروزه دیگر نم  یمـا بـاق   يبـرا  یاین متفکران میراث

پذیرفت. باید بـه  توان دربست  ها را نمی آن ۀاست، هم تأثیرگذارر ما داند که هرچند  گذاشته
ندارد، کنار گذاشته شـود و   يچه با عصر ما سازگار پرداخت تا هر آن یدین ۀاندیش يبازساز
وي  .شود يچه هماهنگ با روزگار ماست با زبان متناسب با عصر حاضر از نو بازساز هر آن

 یافـق تـاریخ  « نیـز در » قرائـت مـتن  «است،  یمحصول فرهنگ قرآنکه  این ۀبر پایافزاید  می
کند و  در ارتباط با زمان نزول آن معنا پیدا می یگیرد. پس احکام اسالم صورت می» خواننده
را  یرا پیاده کنند، نص قرآن یبه ویژه حدود اسالم یخواهند احکام فقه که امروزه می کسانی

کنند، چون تصورشان این اسـت کـه    کنند و در نتیجه هدف دین را انکار می از واقع جدا می
باید به سراغ واقـع و   قرآنفهم  يمطلق است که بر واقع مطلق قابل اجراست. برا نص قرآن

در تکـوین آن توجـه    قـرآن رفت و به نقش فرهنگ عصر نزول  قرآنفرهنگ روزگار نزول 
پرداختن به امور مطلق و غیر عینی به سراغ حقـایق   يمتن به جا ةکرد. با این روش، خوانند

جا که متن تابع فرهنگ روزگار خود است، همواره بایـد بـه    رود. از آن می یمحسوس و عین
را بـه سـخن در آورد. از    گو نشست و آنو قرائت و تأویل آن پرداخت. با متن باید به گفت

ـ   ؛دو وجه عام و خاص است يمتن دارا ينظر و مـتن   ییمعنـا  ۀوجه خاص آن همـان جنب
دارد و وجه عام آن مربـوط بـه   پیدایش متن اشاره  یو فرهنگ یتاریخ يها است که به زمینه

در  یاسـالم  ۀجامعـ بـه بـاور وي   شود.  نو می یمتن است که با هر قرائت يزنده و پویا ۀجنب
بود و تجارت بـرده از عناصـر    يدار بردهبر  یو مبتن ياقبیله يا (ص) جامعه خدازمان رسول 

بـرده   يآزادسـاز  نظیر ازدواج و يرفت. لذا احکام زیاد آن به شمار می ينظام اقتصاد یاصل
بایـد کنـار    رااز میـان رفتـه، آن احکـام     يدار متناسب با آن روزگار بود. امروز که نظام برده

چون سحر، جـن،   ياند. ابوزید معتقد است امور گذاشت. احکام جزیه و ربا نیز همین گونه
اند  نداشته یو حقیق یها یاد کرده است، وجود عین از آن قرآنو تعویذات که  ،شیاطین، حسد

آیـات   ۀافزاید همـ  اند. وي می راه یافته قرآنرسول اهللا به  ۀباور مردمان زمان علتو صرفاً به 
بشـر   ياند و برا شوند و به گذشته پیوسته یمحسوب م یشواهد تاریخ ودال بر این امور جز

نیـز   يزندارند و در قالب تأویل مجـا  دربر یمعاصر که از این باورها فاصله گرفته است پیام
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شـیطان و   که در بـاب جـن و   یبرد. لذا مطالب یمعنای ةتوان از این بخش متون دینی بهر ینم
  ).67: 1386 ،یشوند (خوات لیأوت باید مجدداً ،آمده قرآنسحر در 

  
 تاریخی افق در متن فهم یا قرائت 2.4

سـازي را   گیري و فرهنـگ  شکل ۀدو مرحل قرآنمعتقد است  قرآنبا ادعاي تاریخیت  ابوزید
اول محصولی فرهنگی است و از فرهنگی  ۀدر مرحل قرآن؛ از نظر او پشت سر گذاشته است
شدن بـه   لیتبدپس از نیز سازي  فرهنگ ۀدر مرحل .ثیر پذیرفته استأکه در آن شکل گرفته ت

 د،ی(ابوز است شده لیتبد گرید متون تیمشروع سنجش يبرا ياریمتن حاکم و غالب، به مع
ـ او ا یاصل ة). پروژ11: 1390 ا،ینیقائم؛ 70 ،67: 1380 ـ  مثابـۀ  را بـه  قـرآن بـود کـه    نی  یمتن

ـ  یخیتار یامکان بررس جادیا هدف باکند و آن را  تیتثب یو زبان ،يبشر ،یفرهنگ ،یخیتار
 نظر از. گرداند دور یانیوح يادهیپد ۀمثاباش بهیاصل سرشت از متون، ریسا اقیبه س یعلم
حـدوث   یحاکم بر عصر تاریخ يهاو باور یبازتاب مناسبات فرهنگ ینص هرگونه اساساً او
و  یینـوا متن لزوماً با معتقدات و باورها و مناسبات عصر خویش هـم  ةاست و نویسند صن

 يعصـر و  یبرساخته و محصول فرهنگ کجز ی يکه متن چیز يا کند، به گونه می یراههم
 یمتن را در افق تاریخ باید کننده و مفسر قرائت) لذا 394-385: 1390 ،ینخواهد بود (واعظ

ـ باهم اکنون و در هر عصـر دیگـري    قرآن دیافزا یم ي. وکنند فهمآن،  بـا نگـاه بـه افـق      دی
 يها چه؟ این عبارت خود، گونه ییعن ید. اما فهم متن در افق تاریخشو ریزمان تفس یخیتار

  :دکرتابد که باید آن را از کالم ابوزید استخراج  یاز تفسیر را برم یمختلف
  زبان معنایی تحول به توجه 1.2.4

ها به دست آورد زیرا زبـان در جامعـه آموختـه     الفاظ را در زمان کاربرد آن یمفسر باید معان
 يگرا بدان معتقدند، و چه فطـر  شناسان رفتار که روان اجتماع باشد، چنان ةچه آفرید ،شود یم

رنـه   کچون اریـ  یشناسان و زیست یچون نوام چامسک یشناسان گونه که زبان بدان ی،و ذات
 يدارند. تحول زبان در تـاریخ جوامـع بشـر    چون جرج میلر اظهار می یشناسان برگ و روان

ـ   یحت  قـرآن ن زبـا کـه   یدر میان ساکنان یک مرز و بوم قابل انکار نیست و این امـر در عرب
چه اصولیان در بحث معـروف حقیقـت شـرعیه از آن سـخن      دارد. آن يشواهد بسیار است
از ایـن نکتـه غافـل     مفهوم النص. گرچه ابوزید در کتاب استاند، با این تحول مرتبط  گفته

  .ستامقصود او فراتر از این معن ،نیست
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  نزول شأن به توجه 2.2.4

ن نزول به فهم کند و معتقد است شأ یبا شأن نزول تأکید م یآشنای بر مفهوم النصابوزید در 
حکـم   لیدلحکمت یا  یجزئ ۀواقع کتواند از درون ی یرساند و م یحکمت شریعت مدد م

بر  يکه این مسئله، بند اینتعمیم حکم را فراهم آورد. البته مشروط به  ۀو زمین کشف کندرا 
آن را کشف کند. بـه   يشأن نزول، داللت متن معنا ةمفسر ننهد و او تالش کند از پنجر يپا

امـا هنـوز   )، 103-102: 1398ابوزیـد،  بیگانـه نیسـت (  تحلیـل زبـان    ااو این روش ب ةعقید
  .است یباق یحکایت فهم متن در افق تاریخ

  جاهلی ادب و عربی زبان با آشنایی 3.2.4
، یچون شیخ طوسـ  یبوده و مفسران يمورد اهتمام جد قرآن یاین نکته در میان مفسران ادب

 البتـه انـد.   دهکـر  ها استشـهاد مـی   ، و ابوحیان به اشعار عرب در فهم واژگان یا ترکیبیطبرس
به کـار نبـرده اسـت. عبـداهللا      ها آن یفرهنگ مصطلح جاهل يمعنا ها را در همیشه واژه قرآن
 ی). این دیدگاه، مخالفان120/ 1: 1363، یعباس گفته بود شعر دیوان عرب است (سیوط ابن

را  قـرآن بر این باور است که نباید شعر عرب را اصل و  يون نیشابورچ يهم دارد و مفسر
ابوزیـد معتقـد اسـت فهـم      ي). به هـر رو 6/ 10: 1996، ينیشابور یفرع بر آن قرار داد (قم

کنـد و بـر ایـن     ککم یتواند به فهم متن در افق تاریخ یم یعرف زمان نزول و ادب جاهل
  ).103-102: 1398دارد (ابوزید،  هیکهم ت معنا

 نزول زمان فرهنگ بر قرآن بودن ناظر 4.2.4
بـه تـدریج آن را دگرگـون سـاخت.      ،را مدنظر داشت زمان نزول کریم گرچه فرهنگ قرآن
 قـرآن نـد و  ا بودهکامالً متفاوت  یمفاهیم یکه از باب مثال نماز و حج در فرهنگ جاهل چنان
 ییدر تأثیر ایـن آشـنا   حال. به هر )184: (همان ها لباس فرهنگ خود را پوشانده است بر آن

 ة) نیازمند فهم نحو199: (بقره» افیضوا من حیث افاض الناس« ۀکه فهم آی تردید نیست چنان
  ).296 /1-2: 1380 ،یطبرس( کردن مردم از سرزمین مشعر یا عرفات است کوچ

  جاهلیت فرهنگ از تأثیرپذیري 5.2.4

باشـند، زیـرا بـه زبـان،      يمتون بشـر  و، جزقرآنو از جمله  یابوزید اگر متون دین ةبه عقید
منـد هـم    اند، ناگزیر تـاریخ  اند و در آن دوره شکل گرفته مشخص وابسته يا و دوره ،فرهنگ

آن، بـه حسـاب    وکه جـز  یکه داللت این متون از آن سازمان فرهنگ اخواهند بود، بدین معن
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گیرنـد   رجـع تفسـیر قـرار مـی    م یپذیرد از این رو زبان و محیط فرهنگ ینم ییآیند، جدا یم
ت ئقرا يچه براآن لیالخطاب و التأوکتابش  نیدر آخر دی). ابوز139-138: 1384 زاده، ی(نق

مفهـوم  در  قـبالً را کـه   یمطالب کند، یم انیب رادرنظر گرفته شود  دیباآن  یخیمتن در افق تار
نوشـته، بـه طـور خالصـه و      لیالتأو اتیۀ و آلالقرائ اتیاشکالو  ،ینینقد الخطاب الد ،النص

باید سطوح  متن يو مغزا ،به دست آوردن مفهوم، فحوا يبرا دیگو یو م کند یم انیمنسجم ب
  درنظر داشت: رازیر 

 .1 اسـت: (دیالکتیک متن و واقعیت) کـه شـامل دو سـطح ذیـل      الف) افق تاریخی متن
را  یفرهنگـ  يفکر ی، وضعیت دینیسیاس یاجتماع يها ) که افققرآنمتن ( یسطح نزول کل

روم و ایـران،   يدو امپراطـور  در مقایسـه بـا  در این سـطح موقعیـت جزیـره،     .گیرد میدربر 
 یسطح نزول تـدریج  .2د؛ شو یو اقتصاد قریش و غیره محاسبه م ،جایگاه یهود و مسیحیت

  )؛140مند بیان کند (همان: روش يا را به گونه قرآنساختار  یمنشأ تاریخکه 
داد و  ۀخواننده) را درنظـر گرفـت. نتیجـ    یو فرهنگ يمفسر (افق فکرب) افق تاریخی 

هـا خواهـد   آن با افق دید مفسر به مفهوم متن در پیوند افـق  یمتن در افق تاریخ يستد معنا
دارد کـه در دیـدگاه    اشـاره  يجا ابوزید عیناً به همـان چیـز  ). این21: 1379نژاد،  يبود (علو

متـون   ،عمـل  ۀخود در مرحل ةاست. ابوزید پس از طرح اید معروف» ها پیوند افق«گادامر به 
  :داند یرا سه دسته م

 نیا درد. کنن یزمان خود را منعکس م یند و واقعیت اجتماعا ی. متونی که صرفاً تاریخ1
واژگان بر واقعیت خارجی داللت ندارد بلکـه صـرفاً بـه    «سوسور را که  ۀنظری دیابوز مورد،
ـ  اشاره دارند وجود یمفاهیم ). 293-285: 1383را پذیرفتـه اسـت (ابوزیـد،    » ندارنـد  یعین

کننـد نیسـت بلکـه نظـر بـه       یپیشـین را بـازگو مـ    يها که تاریخ ملت یمتون دیمقصود ابوز
اند و امروز بـه   از واقعیات موجود در روزگار خود بهره گرفته يدارد که به گمان و ینصوص
ر گذاشته شوند. ابوزید در بخش عقایـد  ها، باید کنا آن یمنسوخ شدن واقعیت اجتماع علت

، نجـات  یوجود جن و سحر و شیطان و حسد و در بخش احکام، مقررات مربوط به بردگـ 
ـ (ابوز آورد یبرده، ازدواج با کنیز و احکام معاشـرت بـا بردگـان را مثـال مـ      ؛ 213: 1992، دی

 ةایـن احکـام را بـه مـوز     ی). به گمان ابوزید واقعیت تکامل تاریخ307-305: 1383، دیابوز
  ؛تاریخ سپرده است

از مفـاهیم چـون عبودیـت     یدارند. ابوزید برخـ  يویل مجازأکه قابلیت تی متون .2
گونه مفـاهیم در   به این کاو تمس ۀآورد که به گفت یخداوند و حاکمیت پیامبر را مثال م
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نـگ و واقعیـت   امـا فره  ،دارد یاین گفتمان پرده برمـ  ی، از بعد ایدئولوژیکیگفتمان دین
 ۀشـود سـلط   یعبودیت باعث مـ  ).294: 1383 د،ی(ابوز کند یها را تخطئه م آن یاجتماع

را کـه قابلیـت    یپیـدا کنـد و انسـان    یشناخت و معرفت شناختیوجود توجیهها  حکومت
با  يمحدود کند. و ینظام اجتماع یدارد در نوع یاجتماع یپذیرش هرگونه نظام سیاس

کوشد این مفهـوم را بـه    یو تفاوت میان عبادت و عبودیت، م یاز بردگی بندگ کتفکی
گـر پیونـد خـدا و خلـق      کند و آن را با رحمت و مودت (حب) که بیان کنزدی يآزاد

  ؛دکناست، سازگار 
(مـراد)   يدارنـد و خواننـده را از معنـا بـه مغـز      یمعنای ۀکه قابلیت توسع ی. متون3

مربـوط بـه    ۀدو زوای ینصوص با واقع اجتماعد. از نظر ابوزید به هنگام پیوند نرسان یم
آن » یاصل يمعنا«و فهم  كنخست مربوط به در ۀند. زاویشو یم کدیگر تفکیهم از یک

آن است. براي ایـن منظـور الزم    یشناخت جامعه ياز سنخ تاریخ به معنا ياست که کار
 یو زبـان  یتاریخ ۀخود قرار گرفته، زمین یو فرهنگ یاست که نصوص در بافت اجتماع

: 1390 ،یواعظـ  ؛114: 1992 د،یـ حاکم بر آن عصر در کانون مطالعـه قـرار گیـرد (ابوز   
 یکنـون  یو اجتمـاع  یدوم مربوط به فهم نصوص با توجه به بافت فرهنگـ  ۀ). زاوی388

معاصـر (و   یاست که در حقیقت تأویل متن و قرائت خالق آن بر حسب بافت اجتماع
). معنـا آن  217: 1992 د،یـ صدور مـتن) اسـت (ابوز  عصر  یو اجتماع ینه بافت فرهنگ

آن، به  یآید و با توجه به تحلیل ساختار متن و بافت تاریخ یاست که مستقیماً به ذهن م
ـ           یدست م از  یبرخـ  ۀآید. مـراد از چنـد جهـت بـا معنـا متفـاوت اسـت زیـرا بـه گفت
ست و راه خـود  با معنا محکوم نی یهمیشگ یبه همراه» مراد«گران آثار ابوزید،  پژوهش

تاریخی  ۀجنب» معنا). «222(همان:  دهد یخویش، ادامه م ۀبا عصر و زمان یرا با هماهنگ
دین  یاما مراد چنین نیست. درحقیقت فهم مقاصد فعل ،است یثبات نسب يدارد و دارا

نـژاد،  عـدالت  ←انتقال از معنا به مراد، میسـر اسـت (   ۀو اهداف کل شریعت و در سای
هـرش   نظریۀ بر قسمت این در ابوزید. شویم ییند اجتهاد مافر واردجا این). 84: 1380

 یمستقیم است که از ساختار زبان ی، تأکید دارد. معنا مفهوم»مراد« یلفظ يدر مورد معنا
 نشئتندارد و از آن  ییاما فحوا هرچند از معنا جدا آید، یبه دست م یدر بافت فرهنگ

دارد، محصول قرائت عصر غیر از عصر نـص   يعصر ۀجنب ،گرفته و وابسته به آن است
اوضاع زمانـه حرکـت    يپویا دارد و افق واقعیت جار ۀاست که بسته به افق قرائت جنب

  ).310-285: 1383(ابوزید،  دهد یآن را جهت م
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» فهـم «بـودن   یو نسـب  قـرآن شدن  یانسان د؛یابوز يریتفس ۀشیاند امدیپ. 5
  آن(ص) از  امبریپ

انتقادات بر  ینتر هاي اوست و بیش که جزو اولین کتاب ینینقد الخطاب الدابوزید در کتاب 
  نویسد: ، میه استاو را سبب شد

دگرگون شـد و از   یوح ۀدر لحظ قرآناز  امبریبا قرائت پ یعنی) از هنگام نزولش قرآنمتن (
ـ تنز«از  رایشد، ز لیتبد »یمتن انسان«و  »یفهم انسان«به  یاله یمتن ـ تأو«بـه   »لی تحـول   »لی
 ی) با عقل انسـان قرآنمتن ( ستد و داد ۀمرحل نی) اولقرآناز متن (» (ص) امبریفهم پ. «افتی

  ).46: 1992، دیاست (ابوز

مسلمانان در طول تاریخ  ؛او متوجه است که این سخن با افکار مسلمانان سازگار نیست
ـ فهم عقال یگانه، قرآناند که فهم پیامبر از  داشتهنظر اسالمی اتفاق  ی نیسـت، بلکـه هرچـه    ن

گوید از آموزش وحیانی الهی است (و ما ینطق عن الهوي. إن هو اال وحـی یـوحی)، بـه     می
این پندارهاي تفاسیر دینی که فهـم  « ارزش تلقی کند: خواهد این اشکال را بی همین دلیل می

د دانند قابل توجه نیسـت، زیـرا بـر فـرض وجـو      پیامبر را مطابق داللت ذاتی متن قرآنی می
نهـد   ترازو می کانجامد، زیرا مطلق و نسبی را در ی می كداللت ذاتی این پندار به نوعی شر

شـمارد. ایـن    سان می داند، زیرا قصد الهی و فهم انسانی را یک تراز می و ثابت و متغیر را هم
کردن این حقیقت که او انسـان اسـت    پیامبر، یا به تقدیس او و پنهان» انگاري خدا«پندار به 

ـ   قرآنسان او  ). بدین64: همان( »... انجامد یم مـتن الهـی و    کرا از لحظۀ وحی، دیگر نـه ی
داند و علت آن هم این است کـه   مقدس می مقدس و ثابت، بلکه فهمی انسانی، متغیر و غیر

است، بـه   یانسان یدارد، و آن قرائت، قرائت قرآناز  یقرائت ینزول وح ۀ(ص) در لحظ پیامبر
ـ ! امـا او ا سـت یثابت ن ینسان است و فهم انسانا امبرین که پروش لیدل نیهم را  قـت یحق نی

نـه فقـط    ،باشـد » شده آموخته« یتواند فهم یکه فهم آن حضرت م دهد یمورد توجه قرار نم
 »يهـا  افـق  ونـد یپ« يبـر مبنـا   کـال یآزاد و قرائت هرمنوت افتیو در ینو عقال یتجرب یفهم

انگـارد و بـه    اعتقادي را نادیده مـی  ةشد رفتهیپذ قیاز حقا ياریبس وي بر این اساس. گادامر
 د،نـژا  ي(علـو  پـردازد  یمـ  قـرآن از متن  ی(ص)، بلکه حت امبریتنها از کالم پ نه ییزدا قداست

  :که است گفته را نکته نیا شیاز پ ینینقد الخطاب الد). او در همان کتاب 205: 1379
بـه   ی،) باشد وجود ندارد، بلکـه هـر قرائتـ   قرآن( متن در شیکه از پ يعناصر ثابت و جوهر

کنـد   ی) آن را کشـف مـ  قرآنجوهر خودش را دارد که در متن ( ی،و اجتماع یخیتار يمعنا
  ).57: 1992 د،ی(ابوز
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 ست،یقائل ن ،شدهیبه عنوان متن انسان ،يثابت و جوهر ییمعنا قرآن يبراسان او  نیبد
) اسـت  قرآناز متن ( يبشر یظر او درواقع قرائتن از زین قرآن ری(ص) در تفس امبریو سخن پ

 یانسـان  فهـم  آن يجـا  بـه  و انگاشـت  دهیناد را ریتوان آن تفس یم نی! بنابراریو متغ یو نسب
 »یقصد الهـ «ثابت است چه  آن چون م،ینگاریب مقدس را فهم آن دینبا رایز نشاند، را يگرید

 ریتواند ثابت و مطلق باشد، بلکه متغ یاست نم یانسان یکه فهم» (ص) امبریپ فهم« اما است،
دار  زمـان  يو اجتهاد فکـر  یانسان يمعنا يانگار سان کی«معتقد است:  دیابوزاست.  یو نسب

 ری(تفس »ینیخطاب د«انجامد، که  یم ياعتقاد نۀیدر زم به مشکالت مهمی … یبا متون اصل
 نیو د فکر انگاشتن گانهی به یعنیو سنت از آغاز تا اکنون) بدان توجه ندارد!  قرآن یاسالم

 ؛)38: همـان » (انجامـد  یمـ  یو زمـان  یجه افزودن قداسـت انسـان  ی، و در نتیو اله یو انسان
ـ  ،ينبـو  ریشمردن تفاسمقدس نیبنابرا نادرسـت اسـت و    قـرآن خـود   ةشـد مـتن قرائـت   ای

 دیـ است. ابوز یاسالم دیبر خالف عقا يامر امبر،ی) و سخن پقرآن( متن به دنیبخش قداست
 »نیـ د« م،یشـو  قائـل  زیتما »ینیفکر د«و  »نید« نیکه ب میریناگزجا  نیا: «دیافزا یم نیهمچن

ـ ید فکـر  که یحال در هستند، ثابت یخیطور تار هاست که ب یاز متون مقدس يا مجموعه  ین
 متـون  آن داللـت  اسـتخراج  و لیـ وتأ و متون آن فهم يبرا یانسان ياجتهادها) ینید فهم ای(

بـه محـض    قـرآن «: دیـ گو یکه مـ  دیابوز يها گفته درست لی). اما با تحل131: مانه» (است
را  یمتنـ  چیاو هـ  کـه  کـرد  ادعـا  تـوان  یم ،»شد لیتبد یانسان یو متن یانسان ینزول، به فهم

ـ پ یبا قرائـت انسـان   یوح ۀهم از لحظ قرآنر او باو در رایداند، ز یمقدس نم بـه مـتن    امبری
: 1379 د،نـژا ي(علـو  نـدارد  تقـدس  یانسان فهم و است، افتهی لیتبد یانسان یو فهم یانسان
 وجود یقرآن ناب قین به حقاافتیدست يبرا یراه چیه کرد،یرو نیا با گرید ي). از سو206

ـ ا ایارائه دهد،  قرآنو ثابت از  ح،یصح مطلق، يریتواند تفس ینم زین امبریو پ ندارد بـا  کـه   نی
ـ بگ عهـده  به را عیتشر، نقش قرآن یاحکام اجمال لیشرح و تفص ). ایشـان  208: همـان ( ردی

) و بـر آن اسـت کـه    14: 1379دانـد (ابوزیـد،   پیامبر می يو نبو یروح ۀکریم را تجرب قرآن
، و الهام نیز با اندیشه و یکند نه ابالغ قول وحیان یم یجبرئیل کلمات را به پیامبر الهام وحیان

ـ   یو شخصـ  یبیان زبـان  یافکار پیوند دارد نه زبان. بنابراین قول، وح  ۀپیـامبر (ص) از تجرب
: مـان هاست ( یمسیح یمشابه وح يتا حدود یاسالم یوحجا  ایناوست و  يوو نب یروح
نیسـت کـه در    يا حادثـه صـرف   یوح«این عقیده که  ینقد الخطاب الدین). او در کتاب 45

داده باشد و سپس متوقف شده و بشریت را به حال خـود رهـا کـرده     يگذشته چند بار رو
انسـان در هـر زمـان و مکـان اطـالق       یاست که بر هر فعالیت ذهن یعنوان یاست بلکه وح
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). ابوزید هـر فعالیـت   41: 1380 ،نژاد داند (عدالت یم یگرانه از وح روشن یرا فهم» شود یم
هسـتیم کـه    یما پیامبران ۀپذیرد که هم ینیز م يپندارد و در گام بعد یم یانسان را وح یذهن

خداسـت   يطبیعـت همـان صـدا    يرسد؛ در نتیجه نـزد مـا صـدا    یم یاز طبیعت به ما وح
  ).14: 1379(ابوزید، 

  
  یبررس و نقد. 6

 یواضـح  یمحذورات کالم ينظر ابوزید دارا به تقریر مورد یدانستن وح یو تاریخ يبشر
ترین این محاذیر لـزوم راه یـافتن    دهند. مهم یآن شهادت م یاست که عقل و نقل بر ناصواب

ال یأتیه الباطل من بین «فصلت  ةسور 42 ۀکه در آی است، حال آن قرآنامور باطل و ناروا در 
ـ   قـرآن خداوند آشکارا ساحت » یدیه و المن خلفه تنزیل من حکیم حمید  ۀکـریم را از رخن

ـ       داند. افزون بر این  مبرا می یهرگونه باطل  ۀبـه حکـم عقـل صـدور کـذب و باطـل از ناحی
محصـول  «محذور دیگر آن است که اصرار بـه   .خداوند خالف حکیم بودن پروردگار است

اسـت، بـا    یاول و آخر نص دینـ  یو اجتماع یکه واقعیت فرهنگ و این قرآنبودن » یفرهنگ
زید در عـین  ندارد و ابو يو سازگار یخوان هم یوح ياعتقاد به وجود پیشین و فرالفظی برا

 ۀکند و ایـن نکتـ   یم یرا نف قرآن يهرگونه وجود پیشین برا قرآنداشتن  یاعتقاد به منشأ اله
 یو روحـان  یفوقـان  يمراتب وجود يشده بر پیامبر دارا یوح قرآنپذیرد که  یرا نم ياعتقاد

 اسـت  يیـافتن از آن مراتـب وجـود    تنـزل  ۀچه بر آن حضرت نازل شـده نتیجـ   است و آن
دارند که  یبا صراحت تمام از این حقیقت پرده برم یآیات قرآن ی). برخ397:1390 ،ی(واعظ
است که به لحاظ رتبه و منزلت مقـدم   يتر یعال يوجود ۀاصل و مرتب يشده دارا نازل قرآن

 است؛ ملفوظ به تدریج نازل شده قرآنو سابق بر 
» نیالعـالم  رب من لیتنز *اال المطهرون  مسهیال  * مکنون کتاب یف * میکر لقران انه«ـ 

 ؛)80-78(واقعه: 
 ؛)22-21(بروج: » محفوظ لوح یف * دیمج قرآن هو بل«ـ 
 ).4-3(زخرف: » میحک یلعل نایام الکتاب لد یانه ف و * تعقلون لعلکم ایعرب قرآنا جعلناه انا«ـ 

 يتر وجود یمراتب عال يماده دارا ۀدر نشئ يگفت هر وجود توان ینیز م یبه لحاظ عقل
 کننـد. بـر   یاست که از آن به تطابق عوالم وجود یاد مـ  یدر عالم مثال و عقل و وجود اسمائ

متصـور اسـت کـه     ینیز مراتب و وجودات برتر و فوقـان  قرآن يبرا یعقل ياساس این مبنا
سره  یک قرآنکه ادعا شود  دهند. به هر تقدیر این یشده را تشکیل م نازل قرآن یحقایق متعال
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عصر نزول است و هیچ هویـت   یو اجتماعی و اتفاقات و واقعیات فرهنگمحصول حوادث 
دانشـمندان  همچنین ). 398: 1390 ،یندارد، مغایر صریح عقل و نقل است (واعظ اي یپیشین
بـه   یایـن کتـاب آسـمان    مهمبه خداوند را از امتیازات  قرآن ی، انتساب الفاظ و معانیاسالم

و سایر احادیث منتسـب بـه    ی، حدیث قدسقرآن آوردند و بر همین اساس میان حساب می
در این خصـوص، اخـتالف نظـر     یپیامبر تفاوت قائل بودند. البته میان دانشمندان علوم قرآن

 کنـد  یگیـرد و منتقـل مـ     ملفوظ را از جانب خداونـد، فـرا مـی    یبوده است که جبرئیل وح
صـورت الفـاظ هـم     یوح ۀبه فرشت یزمان با انتقال معان)، یا هم157 /2-1: 1363، ی(سیوط

بودن الفـاظ   یاز دالیل و شواهد وحیان ی). برخ159/ 25: 1384عاشور،  شود (ابن یآفریده م
 در» قـول و قرائـت  «شـدن تعبیـر     کار گرفته به ،آیات یو لفظ یاز اعجاز بیان اند عبارت قرآن
) و ظـاهراً  19؛ تکـویر:  13؛ طـارق:  5از آیات آمده است (مزمل:  يکه در تعداد یوح مورد

کـه   از وظایف پیـامبر  نیشود نه صرف مدلول. همچن یدال و مدلول گفته م ۀقول بر مجموع
؛ آل عمـران:  18؛ قیامـت:  98کند، قرائت و تالوت است (نحـل:   یکریم، بر آن تأکید م قرآن
الفاظ و متن، در میـان باشـد نـه     يیابند که پا یمعنا م یتالوت و قرائت، وقت ؛)4؛ مزمل: 58

گر  پیامبر (ص) نمایش يممنوعیت تغییر و تبدیل آیات برا گرید ي. از سویصرف زاید معان
تبدیل کنـد   يدیگر یتواند به معان یم یوجود عبارات مشخص است وگرنه الفاظ را هر کس

گمان  ). بی15(یونس: » … یال یحان اتبع اال ما یو یان ابدله من تلقاء نفس یقل ما یکون ل«
بود چه معنا داشت که پیامبر الفاظ و عبـارات   یو نه عین الفاظ در میان م یمعان ياگر فقط پا

 کلسـان  كال تحـر «نباشـد؟   یرا تکرار کند و خداوند به او وعده دهد کـه نگـران فراموشـ   
کـه تبیـین دقیـق کیفیـت     پذیریم  ). البته می16(قیامت: » …لتعجل به ان علینا جمعه و قرانه 

ملفـوظ را از لـوح    یکه جبرئیل وحـ  چندان ساده نیست. این ي، کارقرآنبودن الفاظ  یوحیان
، الفاظ در نفس جبرئیـل،  یزمان با انتقال معان محفوظ برگرفته و به پیامبر آموخته است یا هم

 يگـر  ورتآفریده شده است، یا جبرئیل که فرشته مبرا از عصیان و تخلف است الفاظ را ص
ـ   یکه وحیان معناست نیبد)، 157 /2-1: 1363 ،یده است (سیوطکر  یبودن الفاظ آیـات قرآن

ابوزیـد، قداسـت    ان. درنهایت باید گفت که التزام به سخناستبر هر سه نظریه قابل انطباق 
را بـه عصـر جاهلیـت محـدود      قـرآن )، 151-149: 1384 زاده، ینقزداید ( یرا م یالفاظ قرآن

 ،بـرد  یرا از میان مـ  یکند، اعجاز بیان یم یرا نف قرآنبودن  یو جاودانگ یجهان ۀجنبسازد،  یم
ـ نوع  کیرا به دلیل آن که آن هم  قرآنمرجعیت  سـازد   یاسـت، مخـدوش مـ    ينبـو  ۀتجرب

  .دیگشا یضابطه م یناروا و ب يها  تأویل ي)، و راه را برا40: 1379، ی(حسین
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ـ نـزولش بـر پ   ۀاز لحظـ  قـرآن شدن  ياز بشر ییقصدگرا مبحثدر  دیابوز اسـتفاده   امبری
 کـه  نیلف و اثبات اؤبه قصد م دنیرس يمعنا هب ،فهم متن یبر نف یکند، تا هدف خود مبن یم

شـود بـه سـراغ     یاصرار او باعـث مـ   نید. اکنرا محقق  ،ستین لیتأو جز يزیچ او نزد فهم
ـ ا در او اما ریتکف اتی، مانند ادبدینما یم دیبرود که از او بع ییها راه چنـان بـه    هـم  وهلـه  نی

 فهـم  بـا  یاله قصد تطابق که ستین یماند. شک یوفادار م ياشعر يها ها و برنامه يدئولوژیا
 نـدارد؛  شـرك  بـه  یربط که است يامر باشد، یفرستادگ و یاله فیتکل مورد در اگر امبر،یپ
خواسـته و بـدون   گونه که صاحبش  رسالت خود را آن ،هدف نبوتش يبه اقتضا ،دیبا امبریپ

کـه حکمـت فرسـتنده (خداونـد      چنـان . کنـد  ارائه خود خاص لیو تأو یاعمال نظر شخص
و تحقـق   امیـ چه او را در رسـاندن پ  اش را به تمام آن کند که فرستاده یاقتضا م نیمتعال) چن

ـ    ازنقض غرض که  که نید، و اکن، مسلح کند یهدفش کمک م  ياسـت رو  حینظـر عقـال قب
 یشـرک  گـر ید دهـد  یمـ  ياو رو ةو اجـاز  تیتطابق با هـدا  نیا که تحقق اج ندهد. و از آن

 از اسـتقالل  بـا  را خود تیموقع کیشر که است متصور یحال در شرك رایز ست،ین متصور
 دکتـر  نیـ محقق نشده است. اضافه بـر ا  يزیچ نیدست آورده باشد و چنه ب متعال خداوند

؛ استرا مالك قرار داده  نیبرداشت خود از د گران،یبرداشت د یاز بررس شیپ اوالً« دیابوز
ـ توانـد بـا افکـار و تصـوراتش از د     یم یکه هر انسان یاو درواقع وجود اصول و مسلمات  نی

و متون آن داشته  نیفهم د يکه انسان در تالش برا یداشته باشد را باور ندارد، پس هر فهم
از  دیـ چـه ابوز  پس خود آندرست باشد،  يزیچ نیاست. اگر چن ریو متغ ینسب یباشد فهم

مطلـق کـه هـر     قـت یکه به سـطح حق  ستین یفهم نسب کیتر از  شیب يزیفهمد چ یم نید
 .رسد ینم ،آن را باور کرده و به وجودش اعتراف کند دیبا یانسان

 یامر به ارجاع محکم به متشـابه بـاق   يبرا یمعقول يمعنا چیمتن ه یداللت ذات ینف یاً،ثان
 کنـد  تـالش  آن بـه  دنیرس يبرا انسان که یمطلق قتیحق چیه گرید هیپا نیگذارد. بر ا ینم

 نیـ خواهـد بـود، و ا   قـت یها حق انسان دنیتعداد فهم ةکه به اندازچرا داشت نخواهد وجود
ـ ا ردیبپـذ  دیـ چه انسان عاقـل با  و آن »قتیحق تینسب« یۀنظر رشینخواهد بود جز با پذ  نی

مطلـق را   قتیفرد حق کی. است ینسب آن از انسان فهم فقط و بوده مطلق قتیحق که است
تـر از   شیب ایتر  کم ةبه انداز یو فرد سوم گریبه نسبت د يگریفهمد و د یم یتا حد مشخص

مفسر،  تیبر محور يغرض صاحب متن و بناگذار یبر نف دیابوز يارآن دو. با نظر به پافش
ـ ا دیـ گفت کـه دکتـر ابوز   نیقیتوان به  ینمانده و م یباق يدیترد چیه يجا  کیـ هرمنوت ةدی

 .دارد ینیدر ضمن قرائت متن د میکر قرآنآن بر  قیدر تطب یو سع رفتهیرا پذ یفلسف
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 فهـم  جهت از یاله متن و یانسان متن انیم یتفاوت ایآ دیپرس دیچه گذشت، با آن ۀبا هم
دو مـتن از جهـت دو    انیسان است؟ واضح است که م کی دو هر يبرا مسئله ای دارد وجود

 بعـد  سه يدارا یانسان متن که شکل نیوجود دارد؛ بد يلف و متن، تفاوت جوهرؤمحور م
لـف و غـرض   ؤو غرض م تین انیم يدور ایو تباعد  یکینزد ایتقارب  ،یدست کی ای تطابق

لـف را  ؤمتن و م نیجز تطابق ب یحالت یمتن اله يتوان برا یکه نم یمتن وجود دارد. در حال
اشـراف   یبر دانش زبان به شکل کامل و جـامع  یمتن الهکه صاحب نیا لید. به دلکرفرض 

اسـت   يا نکته نی. اندارد صاحبش و متن نیب یدست کیجز تطابق و  يا جهیکه نت يدارد، امر
  ).174-173: 1386 ،ي(حامد است گرفته دهیناد ای دهیند را آن دیسفانه ابوزأکه مت

ـ به د بودن قائل باب در شانیاعتقادات ا یتوان در بررس یرا م ینکات فراوان نیهمچن  نی
دهـد   یبودن این امور ارائه نم یواقع بر غیر یهیچ دلیل يکه و نخست آن ؛متذکر شد يعصر

م، تجربـه و احسـاس را   پوزیتیویسـ و پذیرش  ییگرا تجربه ۀبخواهد به مدد غلب یو اگر کس
ونـه وجـود   تنها ایـن امـور بلکـه هرگ    باور به وجود موجودات و حقایق قرار دهد، نه يمبنا
از خداوند و مالئکه گرفته تـا بهشـت و دوزخ و حیـات پـس از مـرگ و مطلـق        يماد غیر

و  ،تجربـه  ،کـه حـس   باید انکار و تخطئه شـود. افـزون بـر ایـن    » شهادت«در مقابل » غیب«
ـ     یندارند و نمـ » لسان حصر«بر آن  یمتک یعلم يها یافته  یتواننـد وجـودات و روابـط عین
 يهـا  میان پدیده یار کنند. به همین دلیل است که کشف روابط تجربو انک یرا نف یتجربفرا
در حوادث جهان  یاله ةنظیر دعا و معجزه و اراد يماد تأثیر عوامل غیر یتواند ناف ینم يماد
از افراد و نـه تغییـر ایـن بـاور      یکه اساساً نه اعتقاد جمع دیگر آن یمشکل منطق .باشد يماد

واقعیـت   یداشتن یا نف یتواند شاخص و معیار وجود عین ینم کی دیگر هیچ یتوسط گروه
 يبـه امـر   يا کـه در گذشـته مـردم عصـر و زمانـه      باشد. نه ایـن  يچیز يبرا یو وجود عین

بـودن ایـن امـور     یبـر واقعـ   ينظیر جن یا شیاطین باور داشـتند شـاهد   ینامحسوس و غیب
 یین امور باور ندارنـد دلیلـ  به ا یمدرن غرب يها از انسان یکه بخش وسیع و نه این ،شود یم

تعجب است کـه ایشـان    ي. پس جااستبودن این موجودات  یواقع بر نبودن و غیر یمنطق
و  يو احادیث نبو یبا وجود این همه آیات قرآن یمنطق چنین محکم و در عین حال غیر

کنند. گویا ایشـان از ایـن نکتـه     یم یداشتن این موجودات را نف یوجود واقع ينبو غیر
مسبوق به حضـور ادیـان    قرآنآمیز حجاز عصر نزول  كشر ۀاند که جامع غفلت ورزیده

داشته  يو توحید یاله ۀها ریش آن يها از باورداشت يا اند و پاره بوده یو ابراهیم يتوحید
، ینظیر اهللا، نب یدر متن وحیان يکلید یاند مفاهیم یادآور شده يچنان که بسیار است. هم
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، غیب، یاسالم، ایمان، وح ملک، جن، شفاعت، تقوا، کرامت، کفر، قیامت، جنت، جهنم،
عرب عصر نـزول   يبرا یهمگ یواژگان فقه اسالم یدنیا، آخرت، یوم الحساب، و برخ

 در قرآنو این نه از سر آن است که  )42: 1373 ،یلیمعهود و آشنا بوده است (جل یوح
در آن  ياست، بلکه به سبب آن است که ادیان توحید منفعل خود ۀفرهنگ زمان با رابطه

نازل شده است  يتوحید ينبوت دیگر انبیا ۀادامدر  قرآنسرزمین ریشه داشته است و 
 ).402-401: 1390 ،ی(واعظ
 یتلقـ مطابق با واقع  ریو غ ها، انسان ریسا فهم مانند زین امبریپ فهم یحت دیابوز دگاهید در

کـه   دانـد  ینم ییگو و ندارد یوح از یدرست ریتصو که است نیا او یاساس اشکال. شود یم
دانـش   کـه ی حـال  در کنـد  یمـ با خود واقع ارتباط برقرار  امبریاست و پ يعلم حضور یوح

 ابـد ی یمـ خطا راه  ،يدارد که در آن بر خالف علم حضور یحصول ۀجنب متن، ةدربار گرانید
. کـرد  یتلقـ  عالمـان  فهـم  هیشـب  و مقدس ریغ را امبریپ فهم دینبا که است جهت نیهم از و

 ي. به نظر وافتیبه مراد متن راه  توان یمکه چگونه  کند یممشخص ن اًقیدق دیابوز نیهمچن
ـ م در نظـر  دیتجد به تا کند کمک مفسر به تواند یمگادامر  کیهرمنوت  خـود  یفرهنگـ  راثی
 نیهمـ  از). 49: 1996 د،یز(ابو دهد دخالت متن ریتفس در را عصر هر يهادگاهید و بپردازد

 ینوع گادامر از يریرپذیتأث با و دهد یمنقش خواننده را در فهم متن دخالت  يجاست که و
قرائت هـر مـتن در افـق     گرید انی. به بداند یمبرقرار را متن و خوانده  انیم یکیالکتید ۀرابط
متن پرداخت. او بـا   ةدوبار لیبه قرائت و تأو دیو همواره با ردیگ یمخاص صورت  یخیتار

و وجـه   ردیـ گ یمـ  درنظـر  آن يبـرا  را خـاص  و عام وجه دو و کند یمکه از متن  یماتیتقس
 آورد یمبه شمار  ایپو يحال وجه عام را امر نیدر ع داند؛ یمخاص را مربوط به عصر نزول 

 یشـناخت  یهسـت  میاز مفـاه  یبرخـ  که اوالً ندارد جز آن يا چاره شود، یمنو  یکه با هر قرائت
را ثابت  نید يدر بعد احکام، فقط امور عباد اًیکند و ثان يعصر ریتفس ای کند را حذف قرآن

  از مراد متن. يو یبه طرز تلق هکند، آن هم با توج یتلق
 منظور  که شود  یم  معلوم دیابوز  حاتیز توضا یباب قرائت یا فهم متن در افق تاریخ در

ـ با  مسـامحه   یکمـ  بـا   بلکـه  ست،ین  عتیشر یکل مقاصد و  یفقه  اسیق مراد، از او  گفـت  دی
ـ پو اجتهاد و  است  زمانه و  دوره هر در  یوح یفعل مقاصد  فهم مراد از او منظور  مـد اکار و ای

 در کار  نیا و کند  محقق را  عتیشر یکل  اهداف ن،ید  یفعل مقاصد  فهم با بتواند  که  است  آن
در   گـاه   مراد متن  ينظر و  ). به85: 1380نژاد،  (عدالت است سریم مراد  به معنا از  انتقال یۀسا

ـ ب  کند. بـه  دایپ  یدسترس  آن  بکوشد تا به دیو مفسر با  است  پنهان  آن  يمعنا ـ با گـر ید  انی  دی
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آورد و آن  ید. ابوزید تفاوت ارث دختران و پسران را مثال مکر  را کشف  متن  یپنهان  اهداف
کنـد و تفـاوت ارث و    ی، مقایسه مـ ياخرو يزن و مرد در عمل و جزا يرا با داستان تساو
زمـان  آن  ۀاز نظـام پدرسـاالران   یتابعرا داده است  يکه مرد را بر زن برتر ،احکام مشابه آن

اختالفات در بحث ارث با استناد بـه ایـن روابـط، خـتم      ةکند که همواره پروند یتوصیف م
خـود، بـا آداب و رسـوم، عـرف و      یدر حرکت تشریع یگوید متن دین یشده است. او م یم

کـه   کنـد؛ ایـن   یاند، برخورد نمـ  آن زمان بوده یاجتماع ی،که محور بافت فرهنگ ییها ارزش
کند  یها ایجاد نم در بافت ارزش یکند بدین معنا نیست که هیچ انعطاف یگوییم برخورد نم یم

، دیابوز ؛86: 1996 د،یکند (ابوز یت ماست که از مراد پنهان در پس معنا حکای یبلکه انعطاف
اند،   يمساو  عمل  از نظر پاداش  مرد و زن  هرچند دو جنس  که  معتقد است  ي). و222 :1992

ـ آ  یمـ   دسـت   بـه   متن  ي»معنا«از   که  است  یمطلب  نیدارند و ا تفاوت  از نظر ارث   نیـ و ا دی
  به  است. اما با توجه  بوده  متن  نزول  زمان  یاجتماع یفرهنگ وضعیت  به  با توجه زین  اختالف

  اخـتالف  و داد  ارائه  متن از گرید  یقرائت  توان یم  است  نهفته  آن  يمعنا  در پس  که  متن» مراد«
است که  یو اجتماع یواقعیت فرهنگ« که ابوزید ریتعب نیا. کرد  حل  يا گونه  به را  االرث سهم

 .است یدالیل توجیه و فاقد هرگونه یافراط يتقریر »دهد یل مرا تشکی یاول و آخر هر متن
 یو فرهنگـ  یتـاریخ  عناصـر  ياثرگـذار  حدود و قلمرو که است نیا او ریتقر گریدل کمش

را بازتـاب   قـرآن در  يورود عناصـر  یابوزید به طـور گزینشـ   ،مثال ي. براستیمند ن ضابطه
نیز در قلمرو  يکه عناصر دیگر حال آنداند،  یم ینزول وح ۀزمان یعناصر و واقعیات فرهنگ

آورد؟  یها را از این باب به حساب نمـ  معتقدات مردمان آن زمانه وجود داشته است، چرا آن
اکرم بوده است.  یمردمان عصر نب يباورها ةو عبودیت از زمر ،نمونه اهللا، رب، پرستش يبرا

دارد که مردم اهل حجاز و مشرکان معاصر آن حضرت به اهللا  از این حقیقت پرده برمی قرآن
ولئن سـالتهم مـن خلـق السـماوات واالرض     «ها و زمین معتقد بودند:  به عنوان خالق آسمان

آنان به اصل ربوبیت و  یعنی ؛در ربوبیت بود كمشکل آنان شر ولی )25 (لقمان:» لیقولن اهللا
مشـهود   يهـا  از امور مربوط به انسان گرفته تـا دیگـر مخلوقـات و پدیـده     که امور عالم این

بـه تکثـر    امـا ، داشتند قرار دارد، باور یتحت قیمومیت و ربوبیت وجود الوه یحیات، همگ
را باور نداشتند. آیا  یتعال يانحصار ربوبیت در خدا و در ربوبیت مبتال بودند كارباب و شر

خـالق و   ينظیر اهللا به عنـوان خـدا   یا شود ورود مضامینبا وجود این، صحیح است که ادع
ـ ، قرآنربوبیت و مربوبیت در  ۀمقول همـان   ،اسـت  یبازتاب فرهنگ عصر نزول در نص دین

  .)390: 1390 ،ی(واعظ ؟طور که ورود عناصر مد نظر او از این باب است
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کـردن   متن، و دنبـال  یو تاریخ یاصل يمعنا به نکردن بسنده بر یمبن شانیدر باب اعتقاد ا
تفسـیر سـیال و    یمورد نظـر ابوزیـد بـه نـوع     يتوان گفت فحوا یم زی) آن ني(مغز يفحوا
دهـد و   یمـتن را مـ   ییمعنا ۀتوسع ةانجامد؛ زیرا اوالً به خواننده اجاز یگرایانه از متن م ینسب
ول و عصر نـز  یو زبان یو محصور به حصار واقعیات فرهنگ یکه آن را از داللت تاریخ این

و  یاسـاس واقعیـت فرهنگـ    دهـد کـه بـر    یتکوین متن رها سازد و ثانیاً به خواننده اجازه م
پذیر اقدام کنـد و   پذیر و تأویل توسعه یزبان يها خویش به بازتأویل آن نشانه ۀزمان یاجتماع

 يخوانـد. پـس فحـوا    یمـ » متن يفحوا«آن را  ياز متن دست یابد که و» يعصر یقرائت«به 
و نیز بر حسب تطورات  يو یو تاریخ یحسب تعلقات فرهنگ خواننده و بر متن بر حسب

 یشود. در ایـن تقریـر از فحـوا بـا هـیچ میـزان و شاخصـ        یمتحول و متغیر و سیال م یزبان
به خداونـد و صـاحب نـص    را شود،  یقرائت قلمداد م یچه فحوا و هدف نهای توان آن ینم
ـ    با متن، دست ییمعنا ۀنسبت داد. در مواجه یدین ، هـدف آن  یو ایمـان  یکـم در محـیط دین

فحـوا   يکـه طبـق تقریـر و    استنباط شود؛ حـال آن  یاست که مراد متکلم از کالم و متن دین
عصر خوانندگان متنوع و متکثـر در بسـتر    یمتن بر واقعیات فرهنگ یجز تطبیق تأویل يچیز

 ینگرفتن اساسـ  با معنا و فاصلهنیست و اصرار ابوزید بر لزوم تعامل فحوا  یتحوالت تاریخ
کنـد و نشـان    ی، مشکل انتساب را حل نمـ یو تاریخ یاصل يتأویل کاشف از فحوا از معنا

 از). 400 همـان: قابلیت انتسـاب بـه خداونـد را دارد (    ییدهد که از چه رو چنین فحوا ینم
و  یتمـاع و اج یماهیت متن و پیوند آن بـا واقعیـت فرهنگـ    ةابوزید دربار یمبان گرید يسو

متن و توجـه   یتاریخ يبر لزوم فراتررفتن از معنا يو اصرار و» فحوا«و » معنا«میان  کتفکی
را در برابر اجتهاد رایج  يو ،تأویل متن ییمتن به عنوان هدف نها يعصر يو معنا يبه مغز

بـه   یسـنت  یپذیرد که گفتمـان دینـ   یدهد. ابوزید این نکته را م یدر جوامع اهل سنت قرار م
 وضـعیت پذیرد که با توجه بـه   یمتن قائل است و این نکته را م ةامکان و قابلیت فهم دوبار

رود؛  یسطح فهم فقهـا فراتـر نمـ    این اجتهاد از یشود، ول یزمان و مکان، اجتهاد تازه و نو م
ـ   یبه بخشـ  فقطاجتهاد را  یزیرا گفتمان دین  یو تشـریع  ینصـوص فقهـ   یاز نصـوص یعن

ورزد  یمخالفت مـ  ییا قصص دین يامور اعتقاد ۀبا هر نوع اجتهاد در عرصکند و  یمحدود م
 ی). مشکل دیگر اجتهاد مورد نظر گفتمـان دینـ  392: 1390 ،یواعظ ؛84-83: 1992 د،ی(ابوز

 یتاریخ يتوجه است و با تصلب بر معنا ینص ب یفرهنگـ  یآن است که به واقعیت تاریخ
متن به ثبـوت و   يببرد و با غفلت از سیالیت معنا خواهد جامعه را به عقب یمتن م یو اصل

کـه نـص برآمـده از آن     یرسد. به تعبیر دیگر، هم نص و هـم واقعیتـ   یمتن م ییجمود معنا
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 يدر تحـول معنـا   يشوند و تحول واقعیت و زبان و فرهنگ تـأثیر  یاست به اسطوره بدل م
گیـرد   ینص قرار م ۀمقهور سلطنظر آن  و اجتهاد مورد ی؛ بدین ترتیب گفتمان دیننداردمتن 
ـ ). اعتقاد به قرا392: 1390 ،یواعظ ؛99-98: 1992 د،ی(ابوز ـ افر يهـا  مـد ایپ يریپـذ  تئ  یوان

  شود: یها اشاره م آن از یبرخ بهخواهد داشت که 
و  ییافـق معنـا   يحـال کـه مفسـر دارا    نیمؤلف: در عـ  ییبه افق معنا فتنانی الف) دست

مؤلـف   ییبه افق معنا یابیمتن، دست ریهدف از تفس است، شیخاص خو يفکر يها دگاهید
ـ کنـد. مفسـر نبا   یهدف را دچار ابهام م نیمفسر، وصول به ا تیدادن ذهن است و دخالت  دی

را بـا   شیخـو  تیـ خود مضمحل کند و ذهن اتیو ن تیمؤلف را در عقالن اتیو ن تیعقالن
 از يا مجموعـه  از يریـ گ هـره بکند. مسلم است که مفسـر بـا    لیبر متن تحم ای زدیمتن درآم

مـتن   بـه امـر فهـم    یتنها خلل ها نه از آن یشود که برخ یبا متن مواجه م یها و معلومات دانش
 کـه  يموارد در اما. است فهم حصول اتیها از لوازم و ضرور آورد، بلکه وجود آن یوارد نم

 بـه  ریستف همان و ناروا یدخالت شوند، لیتحم متن يمحتوا يمعنا و مضمون بر دانسته شیپ
  .است شده انجام يرأ

ـ  یمعنا: اگر مفسر با معان افتنین نیب) تع ـ یاز متـون د  یتینهـا  یب مواجـه اسـت، چـه     ین
ـ بـه م  یمـتن سـخن   حیصح يوجود دارد که مفسر بتواند از معنا ینیتضم نظـر   آورد؟ بـه  انی

 و داشـت  نخواهـد  را مـتن  از صادق يمعنا به وصول ییتوانا مفسر صورت نیرسد در ا یم
). امـا  335: 1383 ،ی(عباسـ  شود قائل زیتما متن، از نادرست و درست يمعنا نیتواند ب یمن
متـون بـه    یو معنـاده  ییایـ عقالست که با اعتماد بـه گو  ةریمعنا، مخالف س نیافتن نیتع نیا

 چیهـا هـ   پردازند وگرنه نـزاع آن  یو تفهم، وضع و ابالغ قانون و نزاع و دفاع م میمراوده، تفه
  ).41-40: 1379رشاد،  ←( نداشت ییگونه معنا

ـ تمـام ع  تیو شکاک ییگرا ینسب ن،ید يریپذ قرائت ۀجینت نیتر : گرانییگرا یج) نسب  اری
 یتشـناخ  معرفـت  ییگرا یردود است. نسبم يامر شناسانهمعرفت دگاهیکه از د است یمعرفت
 ،یخیتـار  ةدورصدق را به حسب زمان، مکان، جامعه، فرهنگ،  ایاست که معرفت  ینگرش

شود وابسته به ارزش  یم یچه معرفت تلق داند و آن یم ینسب يامر ،یو اعتقاد شخص تیترب
ـ ). در هرمنوت338: 1383 ،ی(عباسـ  اسـت  فوق ریمتغ چند ای کی تیو اهم هـم   یفلسـف  کی
 یکـ یهـا بـدان    آن بـاور  و قـت یحق زا افراد فیشود و تعر یم رفتهیپذ ییگرا یاز نسب یشکل

گوناگون افـراد در   يگوناگون، تفاوت خواهد کرد و اعتبارها يها لیبر تأو یبلکه مبتن ستین
در  یو قطعـ  یینهـا  اریـ مع چیهـ  و ردیگ یم يجا »ها لیها و تأو افق داللت«و  »ها افق انتظار«
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و  ندیآفر یرا م ییها ضابطه و ارهایمتفاوت وجود ندارد. انسان، خود، مع يها برداشت يبرتر
 ،یخیتـار  يهـا  تیـ موقع شـدن  دگرگـون  بـا  ،ینسـب  مالك نیداند که ا یو م ردیگ یبه کار م
ندارد  يبا صدق و کذب سازگار ییگرا ینسب ن،یاست. بنابرا ریپذرییتغ ،یو فرهنگ یاجتماع

 ییفهم را بـا افـق معنـا    رایز ،گرفتار است تیگرداب نسب نیدر هم زین یفلسف کیو هرمنوت
و  یخیتـار  ریـ فهـم غ  رشیبـودن فهـم، از پـذ    یخیباور به تار علتزند و به  یم وندیمفسر پ

 تینسـب  ز،ین آید برمی اتیو روا اتیچه از آ طبق آن گر،ید يمستقل مفسر امتناع دارد. از سو
نت سـ چه در کتاب و  آن ازخاطبانش م فهم که ردیتواند بپذ یمن نید. است مردود ینید فهم

 (مائده: »نور«به  قرآن »است نیکتاب و سنت هم واقعاً«باشد که نتوان گفت  يا ده به گونهمآ
 نیـ ) وصـف شـده اسـت و ا   203اعـراف:   ؛138: عمران(آل  »تیهدا«) و 157 اعراف: ؛15
ر نـو  و کتـاب  از يرویپ زین یاتیشت. آگذا نخواهد یباق ییگرا ینسب يبرا یمجال چیه ریتعاب
ـ اتبعوا ما انزل ال«کند؛  یرا بر مسلمانان فرض م یاله هـذا  «) و 43 (اعـراف:  »ک مـن ربکـم  ی
بـه   یابیمعنـا دارد کـه دسـت    یزمـان  قرآناز  تی). تبع155 (انعام: »تاب انزلناه مبارك فاتبعوهک

 لغوبـودن  تیو شـکاک  یـی گرا ینسـب  ۀباشد. الزمـ  ریپذ امکان ،مطلق و ثابت یو معان میمفاه
ور کـل ممتنـع   ط به یاله تیهدا صورت نیا در و بود خواهد هم کتب انزال و رسل ارسال

 بـدون  و اسـت  نیقی ،مانیا ۀالزم رایز مغایرت دارد زین مانیبا ا ییگرا یشود. نسب یفرض م
 او بـه  مـؤمن  دارد شـک  خـدا  وجـود  به که یزمان تا انسان. است یمنتف خدا به مانیا ن،یقی

اعتقـادات   رایز مغایرت دارد، زین نید يها ضرورت با ییگرا ینسب سو، گرید از. بود نخواهد
مانند  ینید اتیاصل تحقق ضرور یدهد و مناف یرا مورد شک قرار م نید يو احکام ضرور

 علمکـم یو  هالکتاب و الحکم علمکمی«یۀ آ که نیتر از همه ا و دوزخ است. مهم ،معاد، بهشت
 کتـاب  امبر،یپ قیدارد که خداوند از طر یم انیصراحت ب ) به151 (بقره: »مالم تکونوا تعلمون

از درك واقع قاصر است،  همواره يبشر فهم اگر. است داده میتعل مسلمانان به را حکمت و
 قرآناند؟  کتاب و حکمت آموخته امبر،یپ قید که مسلمانان از طریتواند بگو یم قرآنچگونه 

 (اعـراف:  »هـذا بصـائر للنـاس   «) و 138(آل عمـران:   »للنـاس  انیهذا ب«چون  یبا ذکر عبارات
 باشد »بصائر« ای »انیب«مردم  يتواند برا یم یزمان قرآنکند که  یم تیادعا را تثب نیا زی) ن203

  ).342: 1383 ،ی(عباس باشد کالم مطابق که باشند شده نائل کالم نیا از یفهم به مردم که
در غرب به مفسر اجـازه   تینسب ؛شده است يبند متفاوت صورت کردیبا دو رو تینسب

ی حـال  در نـد یافریب متن خود از رونیرا ب او معن متن را بفهمد یمتن برون به شکلیدهد که  یم
 و مــتن ۀطــیح از گــذر ةاجــاز یاســالم تمــدن ةحــوز در یزبــان کیــهرمنوت کــردیرو کــه
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در درون مـتن صـورت    یافتیـ رو هر فهم و در  نیدهد از ا یمن را لفؤم قصد کردن فراموش
ـ پ مورد نیا در دیابوز که جا آن از لکن. است آشکار یتفاوت نیا و ردیگ یم  گـادامر  يآرا روی

و  یـی گرا یهـا بـه نسـب    آن شیاو و گـادامر، گـرا   يهـا  شـه یها بـر اند  نقد نیتر يادیبن است،
در  يدیـ اسـت. پرسـش کل   ینیمتون د ریخاصه تفس ،یدر فهم و معن تیبه قطع معتقدنبودن

 ایدهد  يرأ لیدر تأو تیبه قطع دیبا ایدانش آ نیاست که ا نیا کیهرمنوت ۀخصوص فلسف
 »وجـود نـدارد   ییو نها یدرست و قطع یلیتأو اًاساس«با عبارت  گادامر نجامد؟یب تیبه نسب

مـتن،   یمعنـ  يریپـذ رییو بـا طـرح تغ   دیرا صـراحت بخشـ   ییگفتمـان چنـدمعنا   نیترمهم
 ،یینهـا  يمعنا نبودکشف قصد مؤلف و  نبودن ممکنمتن،  يبرا دیجد يمعناها يریگ شکل

 ۀدر مقدمـ  یید. عالمـه طباطبـا  کر نیو تدو يبندمتون صورت لیرا در تأو يدیجد کردیرو
روش،  نیـ در ا رایـ ز ؛ریاست تا تفس قیتطب تر شیدوم ب ةویدارند که ش یم انیب زانیالم ریتفس

آن. عالمـه   ریهستند تا تفسـ  یخود بر متون قرآن يها ادراك شیو پ اتینظر لیدرصدد تحم
 ةوینحـل، بـه شـ    44نسـاء،   174آل عمـران،   96 اتیبا استناد به آ ،زانیالم ۀمقدم يدر انتها

: نـد یفرما یم نیرالمؤمنیکه ام نهج البالغه 123 ۀپردازند و با ذکر خطب یم قرآن ریمطلوب تفس
 یاز آن شاهد بعض یکند و بعض یم انیرا ب گرید ییها از آن، پاره يا است که پاره نیچن قرآن

 متـون  لیتأو وثاقت و یدرست اعتبار، به يمؤد ینامتنیب ریدارد که تفس یم حیاست، تصر گرید
 اگر که بود غافل نکته نیا از دینبا نی). بنابرا13-4 /1: 1393 ،یی(طباطبا شد خواهند یقدس
ـ  ).Hirsch, 1976: 214( داشـت  نخواهـد  تینیع ،لیتأو گرید نباشد ثابت معنا اگـر   نیهمچن
آورد،  یکننده از متن فراچنگ مـ  لیباشد که تأو ییلف نباشد بلکه آن معناؤمتن قصد م يمعنا

متن وجـود نخواهـد داشـت و بـه      یقیحق يمعنا افتیدر يبرا ینیتضم چیدر آن صورت ه
ـ  دی. بادیخواهد انجام ینید سمیو پس از آن به پلورال ییگرا تینسب و  یقطعـ  یمالکـ  یدر پ

  اوست. تین يمؤلف و آشکارساز قصد زیبود که آن ن یینها يا ضابطه
 يها فهمشیو پ قیو ابوزید این یگانه معنا هرگز به عال ،گر، گادامردیها يبرخالف تئور

 یريتفسـ  یافـت ره یندرسـت را همـ   یـل اسـاس تأو و  اریـ مع رشیشود. ه یمفسر آلوده نم
تنهـا  نـه  متن خود به توجه با آن فهم متنی، هر فهم براي یقتحقدر: یسدنو یشمارد و م یبرم
مگـر   شـود  ی. متن فهـم نمـ  استمتن  یلتأو يضرور ایندفر ینو اعتبار، بلکه ا یدرست یارمع
هیـرش دو مهـارت   ). Hirsch, 1967:134( را بر اساس خودش تفسیر و فهـم کنـیم   آنکه  آن

به ساختن معنـاي   گوید مهارت فهمی میکند و  دیگر تفکیک می فهمی و تشریحی را از یک
شود اما مهارت تشریحی همان مهارت تفسیر و تبیین متن  متن بر اساس خود متن اطالق می
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مدخلیت  نهاي او نیز در تأویل مت فرض بر اساس متن و فهم مفسر است که انتظارات و پیش
بـه تفـاوت    نکـردن  هتوجـ  هاي هرمنوتیک هایدگر و گـادامر را  دارد. او اشتباه اساسی فلسفه

داند و معتقد است که تفسیر علی رغم گوناگونی از یک معنـا سـخن    این دو فهم می بنیادین
فهم متن بر اساس  ةها باید دربار ها و تأویل گوید و آن معنا گوهري است و تمامی تفسیر می

و ). ibid: 144( یک فهم درست و واقعی وجود دارد فقطجو بنشیند چه و خود آن به جست
هدف اساسی هرمنوتیک نیز دستیابی به همین معناي نهایی و تأویل متن بر حسب خود متن 

دن این دو مهارت، اسـاس تأویـل را بـر مهـارت     کرجا  . گادامر و سپس ابوزید با جابهاست
تشریحی بنیان نهاده و به جاي تأویل متن بر اساس خـود مـتن، آن را بـر حسـب عالئـق و      

گرایی در  داند از این روست که دچار نسبی نده، قابل تفسیر و فهم میکن هاي تأویل ادراك پیش
بر  ها در بهترین حالت صرفاً اند. لکن تأویل گري در تفسیر متن شده تأویل و قائل به تاریخی

گـاه کامـل    وابسته به شواهد است و چون مدارك هیچ ها آن احتمال و حدس بوده و درستی
  .)Gadamer, 1975: 3-43( بود مطلق نییتب به افتنیدست یتوان مدع یمن هرگز پس ست،ین

  
  گیري نتیجه. 7

» یمحصول فرهنگ«را  قرآن ،»یمتن وحیان يمند تاریخ«ابوزید، ضمن تلقی نادرست خود از 
که او چگونه  . اشکاالت وارد بر این نظریه مورد مالحظه قرار گرفت؛ اینداند عصر نزول می

ارتبـاط بـا وضـعیت     گر که طبعـاً بـی   اي هدایت برنامه مثابۀ به قرآننتوانسته بین متن وحیانی 
کـه فقـط در    »یتـاریخ  یمتنـ «و » یمحصول فرهنگ«فرهنگی و اجتماعی مخاطبان نیست، با 

گونـه   ماندگی فرهنگی اسـت، هـیچ   زمان خود قابل استفاده بوده و سرشار از نمادهاي عقب
  تفکیکی قائل نشود!

تکثـر  نیز به خطا رفته اسـت؛ زیـرا دیـدگاه وي     مفسر متن و امتزاج افقدر باب  ابوزید
گرایـی محـض را بـه دنبـال خواهـد       نسـبی  و ،کذب معیار صدق و ندادن پایان متن، ارائه بی

وحـی در   ۀمخالف نظری ،قرآنغیر وحیانی دانستن الفاظ  ةهمچنین نظر ابوزید دربار. داشت
گرفتن مرجعیـت   نادیده ،قرآن، نفی اعجاز آنقرزدایی از الفاظ  قداست ،آن ۀالزم و بوده قرآن
ایـن  و  دانـد  دینی می ۀتجرب ابوزید وحی را الهام و. گرایی دینی است کثرت در دین و قرآن

هاي اجتماعی، سیاسـی،   همان دیدگاه رایج در خصوص وحی در مسیحیت با زمینه ،رویکرد
 وي ةایـد ایـن   در تعارض آشکار است. قرآنوحی در  ۀفرهنگی خاص آن است که با نظری

رسـد   موجودات وحی مـی  ۀبه هم و هستیم، ما پیامبر ۀهم، که هر فعالیت ذهنی وحی است
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موجـودات را  ۀ هم است و »القاي پنهانی سریع« وحی که ةباطل است. ایشان بین معناي واژ
 اسـت.  که همان معناي وحی تشریعی اسـت خلـط کـرده    ،کالمی آن يمعنا گیرد و می دربر

پذیري دین در  نیز که از پیامدهاي ناگزیر اعتقاد به قرائت قرآنگرایی مفاهیم  اشکاالت نسبی
  رویکر ابوزید است به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
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