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 117 \ قرآن در دوره معاصر یخیتار-یادب ریتفس یروش شناس

 
  1تاریخی قرآن در دوره معاصر-روش شناسی تفسیر ادبی

  2سید محمد موسوی مقدم
 3جنان امیدوار

  چکیده
در سده اخیر، برخی از دانشمندان نواندیش مسلمان نظیر امـین الخـولی و همسـرش    

کارگیری ه بنت الشاطئ، محمد احمد خلف اهللا، محمد آرکون، نصر حامد ابوزید با ب
هـای سـاختار   در بررسی اصـول گـزینش واژگـان، ویژگـی     های مطالعات ادبیروش

-هـای سـبک  انـد ویژگـی  جمالت، صنایع ادبی به کار رفته در آیات قرآن سعی کرده

آنان به قرآن به مثابه یک اثر . کنندشناختی قرآن را برجسته و به بهترین نحو بازنمایی 
ین ادبی، در سـیاق  های نوبا بهره گیری از پژوهشد ادبی می نگریستند که بای-هنری

لذا تمام تالش خود را به بسط یک نظریه جدید در تفسـیر  . تاریخی اش تفسیر گردد
ایـن اندیشـمندان در    یهـا در این مقاله دیدگاه. نمودندمعطوف ادبی و تاریخی قرآن 

  .شودمی گزارش، تحلیل و بازشناسی  تفسیر ادبی و تاریخی قرآن
-هـای سـبک  های هنری قرآن، ویژگـی ، ویژگیتفسیر قرآن، مطالعات ادبی :کلیدواژه

                                                 
تفسـیر قـرآن در دوره جدیـد و    "ز مقالـه  مقاله ای که در پیش روی شماست برگرفته ا این.  1

نوشته راترود ) Exegesis of the Quran: Early Modern and Contemporary( "معاصر
 Encyclopaedia of the(المعـارف قـرآن الیـدن     دایـرۀ از ) Rotraud Wielandt(ویالنت 

Quran (فجین دمن مک اولیـ "المعارف خانمی به نام  دایرۀسرویراستار این . است" )Jane 

Dammen McAuliffe ( جورج تاون آمریکـا "استاد دانشگاه" )George Town (   اسـت کـه
در شـهر  ) Brill( "بریـل "همراه با جمعی از مستشرقان غربی و کشیشان مسیحی در مؤسسـه  

. هلند به تحقیق درباره معارف قرآن و تدوین مقاالت قرآنی اقدام نمـوده انـد  ) Leiden(الیدن 
هـای آنـان   های تفسیری علمای مسلمان و دیدگاهدر این مقاله به بررسی تالش راترود ویالنت

  .درباره روش شناسی تفسیر قرآن از نیمه قرن نوزده تا به امروز می پردازد
  sm.mmogaddam@yahoo.com        دانشجوی دکتری مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم.  2
 قم کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه.  3
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  .  شناختی قرآن، شرایط تاریخی و فرهنگی
  مقدمه. 1

 -ادبـی تفسـیری و مطالعـاتی   هـای  نگارنده در این مقال به اجمال بر آن است تـا روش 
بازشناسی و توصیف نماید و نقاط قوت و ضعف آنهـا  قرآن را در دوره معاصر تاریخی 

  . جمند بکشاندرا به داوری خوانندگان ار
  

  تفسیر قرآن از منظر مطالعات ادبی. 2
کـه  (استاد زبان و ادبیـات عـرب دانشـگاه مصـر      -)م1967م (اساساً، این امین الخولی 

کـه   بود -)نامیده شد و امروزه به دانشگاه قاهره معروف است ملک فؤادبعدها دانشگاه 
   1.برد های مطالعات ادبی را در تفسیر قرآن به کار اوّل بار روش

او خود تفسیر قرآنی ننوشت، امّا بخش قابل توجّهی از سخنرانی هـای خـود را بـه    
خود، به تاریخچه  میالدیِ 1940مسائل تفسیری اختصاص داد و نیز در آثار بعد از سال 
  .و وضعیّت جاریِ لوازمِ روش شناختیِ تفسیر پرداخت

فی «خود به نام ه جیزم، همکار معروفش طه حسین در و1933پیش از این در سال 
، اشاره کرده بود که کتاب های مقدّس یهودیان، مسیحیان و مسـلمانان هماننـد   »الصیف

 نیجـ : نک( هاست  انسانه آثار هومر، شکسپیر و گوته متعلّق به میراث مشترکِ ادبیِ هم
کتاب «؛ مدخل »کثرت گرایی دینی و قرآن«، مدخل المعارف قرآن رۀیدا ف،یدمن مک اول

ادبی آغـاز   -و مسلمانان باید مطالعه روی قرآن را به عنوان اثری هنری )»و قرآن مقدّس
ادبی در تجزیـه و تحلیـل آن بهـره گیرنـد، دقیقـاً هماننـد        کنند و از پژوهش های نوینِ

                                                 
 »کشّـاف «شیوه ادبی که امین الخولی مطرح کرده است، با شـیوه ادبـی سـنّتی مثـل تفسـیر       . 1

، متفـاوت  استاش بر صرف، نحو، معانی و بیان  طبرسی، که تکیه »جوامع الجامع«زمخشری و 
هـای آن    تـرین ویژگـی   امین الخولی روش خاصّی را در تفسیر مطرح کرده است که مهم. است

استقرای لفظی قرآن، جستجوی موضوعی، ترتیب زمان نـزول، بررسـی مفـردات    : زند ااعبارت
ـ (قرآن، بررسی ترکیبات قرآن به کمک علوم ادبی و بررسی سیاق  التفسـیر  امـین الخـولی،   : کن

  ).44، معالم حیاته و منهجه الیوم
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: نـک ( اندبرخی از علمای یهودی و مسیحی که این کار را روی کتاب مقدّس انجام داده
وی . )219-14/215م، 1974، بیـروت،  لـدکتور طـه حسـین   المجموعۀ الکاملۀ لمؤلّفـات ا 

رفـت، امّـا هـیچ دلیلـی هـم       افزوده بود که چنین رویکردی از شیوخ االزهر انتظار نمـی 
چـرا نبایـد بـه    . نداشت که مطالعه روی کتب مقدّس تنها در انحصار علمای دین باشـد 

ضـوعات پژوهشـی در   موه هایی به مثاب چنین کتابه مردم اجازه داد آرای خود را دربار
بـا ایـن    ؛)216همـان،  ( بیان نماینـد؟ » با قطع نظر از جایگاه دینی شان«هنر ادبی، ه حوز

ه کشور او اقدام آشکار به تجزیه و تحلیل قرآن به مثاب حال، او به این نتیجه رسید که در
اساسیِ طرح شـده در ایـن   ه امین الخولی در اندیش. متنی ادبی، هنوز هم خطرناک است

 .هارات با طه حسین شریک بود و آن را به صورت برنامه ای عینی درآورد و پرورانداظ
چند تن از شاگردان طه حسین، همـراه بـا شـاگردان وی، سـعی کردنـد ایـن برنامـه را        

  .اجرایی کنند که طبق پیش بینی طه حسین، بخشی از آن با پیامدهای تلخی همراه بود
رین کتاب عربی و مهم ترین اثـر ادبـی در ایـن    بزرگ ت«از نگاه امین الخولی، قرآن 

بـه   .)»ادبیات و قـرآن «مدخل : ؛ نک303مناهج تجدید،  ،یالخول نیام: نک( است» زبان
ادبـی، تفـاوتی    -این کتاب به عنوان اثری هنـری ه های مناسب برای مطالع نظر او، روش

  .های مورد استفاده برای دیگر آثار ادبی ندارد  با روش
  :مقدّماتی برای هر اثری باید برداشته شود یِدو گام اساس

یا در مورد قرآن، ورودش به این جهان از  - تاریخی و شرایط پیدایش آنه پیشین. 1
بدین منظور، آنچه که باید  مورد مطالعه و مداقّـه قـرار   . باید بررسی شود -طریق وحی 

 عصـرِ  اعـرابِ  اعیِآداب و سنن دینی و فرهنگی و موقعیّت اجتم: عبارت است از ،گیرد
و  )»زبـان عربـی  «مـدخل  : نـک ( نزول، که نخستین مخاطبان پیـام نبـوی بودنـد؛ زبـان    

: نـک ( قـرآن از جانـب پیـامبر    آیـاتِ  دستاوردهای ادبی پیشین آنان؛ تاریخ گذاری بیانِ
  .هاجز این؛ اسباب نزول آیات و )»تاریخ گذاری و قرآن«مدخل 
تبط با بحث که بدین نحو به دست آمده، باید اطّالعات مره با در نظر داشتن هم. 2

گونه که نخسـتین مخاطبـان آن مـی فهمیدنـد،       معنای صحیح متن، کلمه به کلمه، همان
خولی بر اساس رأی شـاطبی چنـین   . )»شکل و ساختار قرآن«مدخل : نک( تعیین گردد
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بایسـت   ، مـی ]ص[اندیشد که خداوند برای فهماندن مراد خود به اعراب زمان پبـامبر  می
فهم ایشان، که با دیـدگاه هـا و تصـوّرات    ه زبان آنان را به کار برده و سخنش را با نحو

  .شان مشخّص می شد، همساز کرده باشد  سنّتی
این، پیش از تعیین مراد خداوند از متن، نخست باید معنای آن را به گونه ای  بر بنا

ایـن کـار    ،لی تأکید می کندکه خو و چنان - فهمیدند، دریافت که اعراب عصر نزول می
 ن،یشـ یپ ،یالخـول  نیام( انجام پذیرد» دینی ه یبا قطع نظر از هر گونه مالحظ«می تواند 

آن گاه می توان ویژگی های هنری قرآن را با استفاده از همان مقوالت و با استناد . )304
-بدین. قرار دادبه همان قوانین مورد استفاده در بررسی آثار ادبی، مورد مطالعه و مداقّه 

گزینشِ واژگان، ویژگی های ساختار جمالت،  سان، می توان با مطالعه و بررسی اصولِ
، اسـلوب قـرآن را در عبـارات گونـاگون     جز این هاصنایع ادبیِ به کار رفته در آیات و 

. )»قرآن یمعنا شناس«؛ مدخل »فنّ معانی و بیان قرآن«مدخل : نک( کاوش قرار داد مورد
خـاصّ را بررسـی    ادبـیِ ه توان نوع ساختار عبارات متعلّق به یک گون حو، میبه همین ن

هنر ادبی از طریق رابطه ای ویژه بین محتوا یا موضوع از یک ه از آنجا که آثار حوز. کرد
شوند، خـولی اهمیّـت خاصّـی     های صُوَری بیان از سوی دیگر مشخّص می  سو و شیوه

ه شود و بر این نکته تأکید می ورزد که الزم می متن قرآن قائل برای واحدهای موضوعیِ
شان را معطوف به یک آیه یـا  ا که توجّه تفسیر صحیح، آن است که مفسّران به جای آن

مـورد توجّـه    ،آیات و عباراتی را که از آن موضوع سخن می گوینده عبارت نمایند، هم
فهمـی خـاص از   در عین حال، رویکرد خولی بر اساس . )306-304همان، ( قرار دهند

نخسـت  ه از نظر او، ادبیات نیز مانند هنـر معمـوالً در وهلـ   : طبیعتِ یک متن ادبی است
 راهی است برای جلب عواطف مردم به عنوان وسیله ای برای هدایت آنان و تصمیمات

-رو، او معتقد است مفسّر نیز باید سعی کند تأثیرات روان شناختیِ ویژگـی   از این. شان

  . مخاطبان اوّلیه اش توضیح دهد ایزبانی، بره قرآن را، به ویژه از جنب هایِ هنریِ متنِ
من وصف القرآن الکریم لیوم الدین «کارشناسی ارشد خود ه که رسال - شُکری عیّاد
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ظاهراً نخسـتین کسـی اسـت کـه طرحـی       - را به راهنمایی خولی نگاشت 1»والحساب
  .است تحقیقاتی را مبتنی بر این اصول به انجام رسانده

در میان شاگردان خـولی، همچنـین بایـد از همسـر وی عایشـه عبـدالرحمن بنـت        
-، بر حسب ویژگـی »التفسیر البیانی للقرآن الکریم«تفسیر وی با عنوان . الشاطیء نام برد

ه کـه وی در دیباچـ   چنان .روش شناختیِ خولی طراحی شده استه های اساسیِ اندیش
عایشـه  . کنـد  ، اشـاره مـی  اسـت  دریافـت کـرده  کـه از خـولی    ئـی کتابش آشکارا به آرا

های کوتاه قرآن را برای تفسیر انتخاب کرد تا نتایج   داً تعدادی از سورهعبدالرحمن تعمّ
  .حاصل از به کارگیری روش خولی را به نحو بسیار مؤثّر نشان دهد

دهد و نویسـنده اشـاره ای    هر یک از این سوره ها واحدی موضوعی را تشکیل می
 بیـ تتر] (ص[به جایگاه هر سوره در تاریخ گذاری متن قرآن طبق بیـان پیـامبر  اجمالی 

و اهمیّت موضوع آن سوره را در زمان نزول در مقایسـه بـا دیگـر     می کند) نزول سوره
برای روشن تـر کـردن ایـن موضـوع، بنـت      . نماید  تبیین می] ص[مراحل رسالت پیامبر

و مسـائل مربـوط    می کندز آنها اشاره ای الشاطیء به دیگر سُوَر مرتبط یا بخش هایی ا
کوشد حدّاقل بخشـی از   در این کار، او می. نماید به اسباب نزول هر سوره را بررسی می

وی  .)»تاریخ و قـرآن «مدخل : نک( تاریخی هر سوره را ترسیم کنده خطوط کلّی پیشین
 نسـبیِ  ترین ویژگی های سبک شناختیِ هر سـوره، ماننـد بلنـدی یـا کوتـاهیِ       برجسته

ماننـد  مشخّص، تکرار بعضی الگوهای صرفی و نحوی و  بدیعیِ جمالت، تجمّع صنایعِ
هـای    خاصّ میان این ویژگـی ه کوشد رابط کند و می را به بهترین وجه بازنمایی می آنها

برای این منظور به بسیاری از آیات  او. سبک شناختی و موضوع هر سوره را نشان دهد
پردازند یا ویژگی هـای سـبک شـناختیِ     ا که به همان موضوع میمشابه از دیگر سوره ه
ها بـر   او همچنین به تأثیر عاطفی این ویژگی. کند دهند، استشهاد می یکسانی را نشان می

: نـک ( مستمعان توجّه دارد و به موضوعاتی از این دسـت، ماننـد تـأثیر فواصـل قرآنـی     
 به عالوه،. سوره ها می پردازد یبیِبر گزینش واژگان و ساختار ترک )»نثر مسجّع«مدخل 

                                                 
 216-213، ص »اتّجاهـات «شرقاوی، : بی تا، چاپ نشده، اگر چه خالصه ی انتقادی آن در . 1

  .موجود است
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ها یـا عبـارات مشـکل هـر      واژه؛ این گونه که دهد او تفسیری دقیق و آیه به آیه ارائه می
از طریق مقایسه با دیگر آیات قرآن که شـامل همـان عبـارات یـا مشـابه آن       -سوره را 

و نقـد و   های قـدیم عربـی   هستند، استشهاد به اشعار قدیمی عرب، مراجعه به لغت نامه
در تمـامیِ ایـن   . دهـد می شرح  -تفاسیر قرآن عمدتاً کالسیک بررسی آرای نویسندگانِ

بـه طـور کلّـی،    . گـذارد  ظهور مـی ه دانش و فضل خود را به منصه موارد، او منتها درج
پـردازد،   تفسیر عایشه عبدالرحمن و دیگر آثار وی که به دشواری های تفسیر قـرآن مـی  

زیرا وی از مطرح کردنِ نکـات   ؛یافته است سنتیدر میان علمای مقبولیّت مناسبی حتّی 
اعجازِ سـبکیِ  ه ورزد و ظاهراً کاری جز اثبات دوبار حسّاسِ جزمی و خشک اجتناب می

  .واژه شناسی، ندارد ه یهای پیشرفت قرآن، امّا این بار بر مبنای روش
یکـرد خـولی در   محمّد احمد خلف اهللا، دیگر شاگرد خولی به دلیل به کارگیری رو

دینـی  ه آثار خود با دشواری های فراوانی روبـرو شـد و مـورد خشـم علمـای برجسـت      
الفـنّ  «دکتـری اش بـا نـام     ی هم، او رسـال 1947در سـال  . دانشگاه االزهر قـرار گرفـت  
تقدیم ) اکنون با نام دانشگاه قاهره( ملک فؤادرا به دانشگاه » القصصی فی القرآن الکریم

 ادبیـات کـه آن را ابـزاری بـرای جلـب     ه خـولی دربـار  ه اساس نظریّ خلف اهللا بر. نمود
عواطف و هدایت آنها مطابق با اهـداف نویسـنده مـی دانسـت، بـه مطالعـه و بررسـی        

قصـص قـرآن   از  – راسـخ خـود  ه به عقیـد  -آنها   هبه وسیلتا  پرداختابزارهای هنری 
ر تفکّـر مسـلمانان   د خیو تار یوح«ویالنت، ( تفسیری بسیاری روزآمدی به دست دهد

  .)offenbarung( ،139-152(» متجدّد
که به لحاظ روانی اثرگذار باشند، الزم نیست با واقعیّـات   های قرآن برای آن داستان

خلف اهللا حتّی لوازم دیگری را که برای ایـن هـدف خیلـی    . تاریخی کامالً مطابق باشند
ها باید با زبـان متعـارف مخاطبـان،      این داستان به باور او. گیرد مناسب ترند، در نظر می

شاطبی و خـولی  ؛ چنان که افکار پیشینیان و آداب و سنن داستانی شان در ارتباط باشند
هـا بایـد    این داستان. اهمیّت فهم دریافت کنندگانِ اصلی پیام گفته بودنده تر دربار پیش

کـه،   نبـاالخره ایـ  . متناسب با احساسات و شـرایط روحـی و روانـی مخاطبـان باشـند     
از ایـن رو، وی بـه ایـن نتیجـه     . های قرآن باید به خوبی ساخته و پرداخته شوند داستان
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پیامبرانِ گذشته، تـا حـدّ زیـادی حقیقـت تـاریخی      ه های قرآن دربار رسد که داستان می
هـای قـرآن،    اعتقاد راسخ داشـتند کـه داسـتان   ] ص[ندارند؛ گرچه اعراب معاصر محمّد

ولی خداونـد اساسـاً آنهـا را در     ؛آنچه واقعاً رخ داده است های صحیحی اند از  گزارش
ـ  یعنـی بـه    - شـناختی   واقعیّـات روان ه قرآن نه به عنوان واقعیّات تاریخی، بلکه به مثاب

 بـه کـار بـرده اسـت    ] عصر نزول[عنوان وسیله ای برای اثرگذاری بر عواطف مخاطبان 
  .)111و  50م، 1965قاهره  ،یالفنّ القصص(

م این کار، خداوند موضوعات مطرح شـده در ایـن قصـص قرآنـی را از     برای انجا
ند، اخـذ کـرده    با آنها مأنوس بود پیش ترافسانه ها و تصوّرات ذهنی که اعراب جاهلی 

در طـی  ] ص[این، خداوند به منظور حمایت روحی و عاطفی از محمّـد  افزون بر. است
مخالفـت بـا   «مـدخل  : نـک ( پرسـتان مکّـه    بسیار طاقت فرسای ایشان بـا بـت  ه مواجه
، وضعیّت روحی وی را در قصص پیامبران گذشته در قرآن، با شکل دادن )»]ص[محمّد

  .کرد خود او، منعکس می ه یاین داستان ها بر طبق تجرب
به های پیامبران در قرآن  داستانه ، این برداشت حاکی از این است که درونمایمسلّماً
. و نخستین مخاطبان پیام الهی بوده است] ص[پیامبرمطابق با ظرفیّت ادراک  طور عمده

هـا را آن چیزهـایی دانسـت کـه      بر این اساس، می توان منشأ مطالب اصلی این داسـتان 
و اعراب معاصر وی از آداب و سنن بومی و محلّی می فهمیدند یا آنچه که ] ص[دمحمّ

اهللا، این انطباق اگرچه، طبق نظر خلف . بر مبنای تجربه اش می فرمود] ص[دخود محمّ
انگیزی شود که خدا، به عنوان یگانه مؤلّف قرآن، به نحو حیرت از این حقیقت ناشی می

ولی خلـف   ؛و مخاطبان او همساز کرده بود] ص[داستان های قرآن را با موقعیّت محمّد
اهللا هرگز تردیدی به خود راه نمی دهد که تمامی متن قرآن، کلمه به کلمه از جانب خدا 

  .هیچ گونه مشارکتی در ایجاد آن نداشته است] ص[شده و محمّدوحی 
یکـی   .شود سوی هیأت بررسی دانشگاهش رد می خلف اهللا ازه با وجود این، رسال

. از دالیل آنان، این بود که نتایج رساله اش از لحاظ دینی مشکوک و سؤال برانگیز است
زیـرا وی   ؛اهللا را مجرم شـناختند   االزهر طی بیانیه ای خلف ضمناً، هیأتی از علمای مهمّ
اندکی بعـد،  . های قرآن به کلّی از حقیقت تاریخی برخوردارند  منکر شده بود که داستان
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   .او به بهانه ای دیگر از سِمَت دانشگاهی اش برکنار شد
ـ    ه یهای پراکنده ای در راستای مطالعـ   از این گذشته، تالش اثـری  ه قـرآن بـه مثاب

ولی عمـدتاً مصـری   ، نویسندگانی که متعلّق به مکتب خولی نبودهادبی از سوی  –هنری
بیّـومی، خطـوات   : م، نـک 1960تـر تـا دهـه    برای جزئیّات بیش( بودند، صورت گرفت

  . )339-336التفسیر البیانی، ص 
اثر سید قطب، گواهی اسـت بـر میـزان حسّاسـیت زیبـا      » التصویر الفنّی فی القرآن«

و شـامل   - تر به عنوان منتقدی ادبی مطرح بوده اسـت  که پیش – آنه شناختیِ نویسند
امّا بر خالفِ آثـار شـاگردان خـولی، ایـن      ؛اظهار نظرهای محکم و قانع کننده ای است

التصـویر  «ترین فصل طوالنی. مندِ یک روش نبوده است کارگیری نظام  کتاب مبتنی بر به
گونـه    ، سید قطب هیچخالف خلف اهللا بر .به قصص قرآن اختصاص یافته است» الفنّی
در یـک کـالم   . هـا روا نمـی دارد    و تردیدی نسبت به حقیقت تاریخی این داستان شکّ
هنر قصّه پردازیِ قرآن پدیـد  ه روز افزونی به مطالع ۀم، عالق1970ه از ده: توان گفت می

القصـص القرآنـی فـی منظومـه و     «از باب نمونه، عبـدالکریم خطیـب،   : نک( آمده است
قضایا التکـرار  «؛ قصبی محمود زلط، »سیکولوجیّۀ القصّۀ فی القرآن«تهامی نقره، ؛ »مفهومه

؛ امّا با )»معالم القصّۀ فی القرآن الکریم« ،ی؛ محمّد خیر محمود العدو»فی القصص القرآنی
آگــاهی از سرنوشــت خلــف اهللا، نویســندگانی کــه در دوران اخیــر بــه ایــن موضــوع  

  .تر بیان نمایند ند که نتایج خود را محتاطانهااند، مراقب پرداخته
  

  جدید در تفسیر قرآن با توجّه به تاریخمندی آن ه هایی در بسط نظریّتالش. 3
مکتب تفسیری خولی اهمیّت زیادی برای بازیابی معنـایِ قـرآن مطـابق بـا      ،پیش از این

-نگریست کـه مـی   متنی ادبی میه قائل شده بود و به قرآن به مثاب] ص[فهم زمان پیامبر

  . در سیاق تاریخی اش تفسیر گردد - مانند هر اثر ادبی دیگری - بایست
به این باور رسیدند که متن قرآن  سرانجامم برخی از دانشمندان 1950ه از اواخر ده

به شکل بسیار گسترده تری با تاریخ در ارتباط است و این حقیقت تغییـری بنیـادین در   
  .می سازدروش های تفسیری را ضروری 
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دئود رهبـر، عـالم پاکسـتانی اسـت کـه بعـدها در       ) محمّد(یکی از این دانشمندان، 
ـ  . آمریکا به تدریس مشغول شده ایاالت متّحد م در 1958ه در مقاله ای کـه وی در ژانوی

کنفرانس بین المللی اسالمی در شهر الهور قرائت نمود، بر این نکته تأکیـد ورزیـد کـه    
، مـردم  ]ص[و عالوه بر معاصران محمّد - ه در قرآن آمده استخداوند که کالم جاودان

هـا و خاصّـه    انسـان ه شرایط همـ ه دربار« - دهد این روزگار را نیز مورد خطاب قرار می
هیچ پیامی را نمـی تـوان   «و » گوید سخن می] ص[سال آخر زندگانی پیامبر 23حوادث 

» چـالش «مقالـه  ( »دم فرسـتاد بدون توجّه به اوضاع و شرایط عینی و واقعی، به سوی مر
)Challenge) ،279ــه وی کــه در شــماره : ؛ نــک » رهبــر«. )MW 1نشــریه  48مقال

هـای بررسـیِ مـتنِ     خواهد که به این کالم الهی در روش مصرّانه از مفسّران مسلمان می
ای بـرای   العـاده  وحیانیِ قرآن عنایت و توجّه نمایند و در این چهارچوب اهمیّـت فـوق  

در قـرآن  ) الناسـخ والمنسـوخ  (و نسخِ احکام سابق با تشریع احکام جدید  اسباب نزول
مفسّران با در نظر گرفتن این حقیقت که ه کند که هم او ابراز امیدواری می. شود قائل می

کالم الهی از ابتدا با شرایط تاریخی همسـاز بـوده و در طـی معـدود سـالیانی از دوران      
هـای زنـدگی     ییر یافته است، در مواجهه با چالشمطابق با شرایط تغ] ص[نبوّت محمّد

  . تری داشته باشند مدرن انعطاف پذیری بیش
اسالمی در ه م استاد اندیش1988فضل الرحمن، دانشمند پاکستانی االصل که تا سال 

» تحـوّل یـک سـنّت فکـری    : اسالم و مدرنیته«دانشگاه شیکاگو بوده، نیز در کتاب خود 
قرآن از طریق انطباقش با شرایط تـاریخی دوران  ه پیام جاودانبا رمزگشایی از ) م1982(

ی برای این و کشف و تبیین معنای آن برای مؤمنان امروزی، راه حلّ] ص[رسالت محمّد
بنا . دهد ارائه می] یعنی تأویل و تفسیر دقیق آیات مشکل قرآن[مشکل هرمنوتیکی قرآن 
گـوی  دینی و اجتماعی است کـه پاسـخ  شامل بیاناتی اخالقی، «بر نظر وی، قرآن اساساً 

تجاری مکّـه در  ه ، به ویژه مشکالت جامع»مسائل خاص در شرایط تاریخی معیّن است
؛ از این رو، فرآیند تفسیر امروزه نیازمنـد حرکتـی   )»مکّه«مدخل : نک( ]ص[زمان پیامبر

حرکت از وضع حاضر به عصر نزول قرآن و سپس بازگشـت بـه زمـان    «: دوسویه است

                                                 
  .اطّالعات کتاب شناختی آن در بخش منابع آمده است.  1
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  :این رویکرد متشکّل از سه مرحله است. )5همان، ( »حال
شـرایط  ه فرد باید اهمیّت یا معنای حکـم مـورد نظـر را بـا مطالعـ     «که،  نخست آن

  ؛»گوی آن است، دریابدای که آن حکم پاسخ لهئتاریخی یا بررسی مس
باید آن پاسخ های خاص را تعمیم دهد و آنها را به عنوان احکامی بـا  «که،  م آندوّ
اجتمـاعی از متـونی    -تاریخیه اجتماعی، که در پرتو پیشین–وعات عمومیِ اخالقیموض

  ؛»، اعالم کند...خاص قابل دستیابی است
اجتمـاعیِ عصـر    -این احکام عمومی را باید در بافت عینـیِ تـاریخی  «که،  م آنسوّ

  . )همان( »حاضر تجسّم بخشید
مراکش، پـیش از  ه الل طلبانمالکی و رهبر جنبش استقه علّال الفاسی، عالم بر جست

م اندیشه ای روش شناختی شبیه به این رویکرد ارائه کرده بود؛ گرچه 1950ه این در ده
، 125النقد الذّاتی،  :مقایسه کنید با( این طرح او منحصر در تفسیر اصول فقهی قرآن بود

  .)241-240، 193-190، مقاصد الشریعۀ؛ 221
هـای صـحیح     شه ورزیِ نظری در بـاب روش اندیه گیر در عرصتحوّلی نو و چشم

تفسیر قرآن، تقاضا و خواست عالم مصری، نصر حامد ابوزید برای یک الگـوی جدیـد   
) م1990( اش»مفهوم النصّ«تقاضایی که در چندین اثر خود، به ویژه در  ؛تفسیری است

می استاد تمـا ه وی این کتاب را به همراه درخواستش جهت ارتقا به درج. کند مطرح می
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قاهره، که در گروه ادبیات عرب آن تـدریس  ه به دانشکد

  . کند، تقدیم نمود می
 ؛بخشـد  رویکرد ابوزید به تفسیر قرآن، تا حدودی سنّت مکتب خولی را تداوم مـی 

شیوه ای که طبـق آن  ه شروع روش خولی را، یعنی نظر وی درباره امّا در عین حال نقط
تأکید خولی بر این بود که قرآن پیش . رآن را واقعاً تفسیر نمود، تعمیم می بخشدبتوان ق

از هر چیز دیگر، اثری ادبی است و باید بدین گونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ امّا 
است و باید طبق اصول علمـی  ) نصّ(ابوزید به راحتی اعالم می دارد که قرآن یک متن 

تلقّی او از فهم یک متن، مبتنـی بـر   . رود، فهمیده شود ه کار میکه عموماً در فهم متون ب
ـ        ه پـرداز  الگویی از فرآیند ارتباط اسـت کـه نخسـتین بـار از سـوی ریاضـیدان و نظریّ
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ـ «م در کتـاب  1947در سـال  (شـانون  . ای. اطّالعات آمریکـایی سـی   ریاضـی   ه ینظریّ
م به شـدّت  1960ه و از ده ارائه شد) ویور به چاپ رسید. با همکاری دابلیو» اطالّعات

ـ «شناسی قرار گرفت و بـه عنـوان     مورد استقبال متخصّصان زبان » مـتن ادبـی   ه ینظریّ
  . پذیرفته شد

  :توان به صورت زیر ارائه نمود این الگو را می
اطّالعات موجود در یک پیام تنها زمانی قابـل فهـم اسـت کـه فرسـتنده، آن را بـه       

که برای دریافت کننده شناخته شـده  ) ی از نشانه هایعنی نظام(صورت عبارت رمزگانی 
یند وحی نیز صادق اسـت کـه در   آطبق نظر ابوزید، این الگو لزوماً در فر. است، بفرستد

به عنوان اوّلین دریافت کننـده،  ] ص[آن پیامی الهی به بشر انتقال یافته است؛ یعنی پیامبر
رمزگـانی قابـل فهـم بـرای ایشـان      اگر متن بـا   ،توانایی فهم متن وحیانی را نمی داشت

یند برای مخاطبان وی، مردمی که وحی برای آنها نازل شده، آهمساز نشده بود، و این فر
رمزگان قابل فهم برای هر پیامبر و مخاطبان پیام وی متشکّل است از . نیز صدق می کند

و سنّت شرایط اجتماعی ه زبان مشترک و محتوای آگاهی شان، که تا حدّ زیادی به وسیل
از این رو، خـدا بایـد وحـی قرآنـی را بـا زبـان، شـرایط        . گردد شان تعیین میافرهنگی 

  .همساز نموده باشد] ص[محمّد زمانِ اعرابِ اجتماعی و سنّت فرهنگیِ
مفسّران معاصـر  : این قضیه پیامدهای گسترده ای برای روش های تفسیر قرآن دارد

مزگانی کـه بـه شـرایط خـاصّ تـاریخی زمـان       برای فهم پیام الهی، از یک سو، باید با ر
هـای خـاصّ زبـانی،      یعنـی آن ویژگـی   -و اعراب معاصر وی گره خـورده ] ص[پیامبر

اجتماعی و فرهنگی که دیگر متعلّق به آنان نیست، آشنا شوند؛ تنهـا بـدین نحـو، قـادر     
ا از خواهند بود عناصر متعلّق به این رمزگان را در متن قـرآن شناسـایی کـرده و آنهـا ر    

  .حقیقتِ همواره معتبرِ وحی تمیز دهند
یعنـی   - از سوی دیگر، مفسّران بایـد رمزگـان نخسـتین دریافـت کننـدگان وحـی      

را به رمزگانی قابـل فهـم بـرای خـود، یعنـی زبـان و        - و اعراب معاصرش] ص[پیامبر
این قضیه همچنین بدین معناست کـه  . زمان خود برگردانند شرایط اجتماعی و فرهنگیِ

تا دوران ] ص[تفسیر از زمان پیامبره توانند بدون نگاه نقّادانه، به سنّت دیرین سّران نمیمف
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های پیشین مانند زمخشری یا فخرالدین رازی،  خودشان اعتماد کنند؛ یعنی مفسّران سده
انـد تـا پیـام الهـی را بـه رمزگـانی متناسـب بـا دوران          مطمئنّاً نهایت سعی شان را کرده

 .ما رمزگان خود را می طلبده د، امّا زمانخودشان برگردانن
مسلّماً، با این الگوی نظام مند می توان متن قرآن را بدون دست برداشتن از اعتقـاد  

-قرآن و اعتبار ابدیِ پیام آن، به گونه ای تفسیر نمود که دریافـت ه به وحیِ کلمه به کلم

ه بـرای مفسّـر امـروزی    کـ ] ص[های مطابق با بافت اجتماعی و فرهنگیِ تعـالیمِ پیـامبر  
. شرایط تاریخیِ گذشته قرار گیرند و دیگر، الزامی نباشـد ه پذیرفته نیست، بتواند در زمر

خـود راسـخ اسـت و     در حقیقت، ابوزید هماره با صراحت اعالن کرده که در این باورِ
اعتقادش بر این است که رمزگان تاریخی و فرهنگی متن قرآن از جانب خودِ خداونـد،  

 .به آن راه نیافته است] ص[مؤلّف آن، به کار رفته و از طریق محمّدتنها 
با این همه، شیخ عبدالصّبور شاهین، یکی از اعضای هیأت بررسی آثار ابوزیـد، بـه   

استاد تمامی رأی مخالف داد و گذشته از نسبت هـای دیگـر، او را   ه ارتقای وی به درج
و ه ایگر از سنّت گرایان یا اسالم گرایان بچند تن د. متّهم به داشتن عقاید غیردینی نمود

هـای   م، به تحریـک یکـی از اعضـای سـازمان    1995در سال .  نسبت الحاد و کفر دادند
که وی دست از دین اسالم کشـیده و از ایـن    اسالم گرا، دادگاهی در قاهره به دلیل این

. ونی اعـالم نمـود  تواند با زنی مسلمان ازدواج کند، ازدواج او را باطل و غیرقـان  رو نمی
وی کـه بـه عنـوان    . دادگاه تجدید نظر دیگری در مصر نتوانست این حکم را فسخ کند

فردی مرتد در معرض خطر اعدام از سوی متعصّبان اسالم گرا قرار داشت، ناگزیر بـود  
  .منصبی را در یک دانشگاه اروپایی بپذیرد

ـ   محمّد آرکون، دانشمندی الجزایری االصل که سال اریس کرسـی تـدریس   ها در پ
ابوزید، امّا با یـک رهیافـت نظـری     ای تقریباً مشابهِ نتایجِ داشت، به نتایج روش شناختی

، یعنـی  »واقعیّـت قرآنـی  «) fait coranique(از نظـر آرکـون،   . متفاوت، دست یافـت 
گردد کـه اساسـاً ایـن     واقعیّتی که همه تالش ها در فهم قرآن نهایتاً به این تحلیل باز می

بوده که به اعتقاد  )»اسالم«؛ مدخل »شفاهی بودن«مدخل : نک( گفتار شفاهی نبوی متن،
ایـن گفتـار کـه در مـتن     . و مخاطبان وی، وحی خداونـد بـوده اسـت   ] ص[خود پیامبر
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جمـع آوری  «؛ مـدخل  »خطّی قـرآن  ینسخه ها«مدخل : نک( مکتوب مصحف عثمانی
های زبانی و متنیِ گره خـورده    در گونهتجلّی یافته و البتّه دقیقاً عین آن نیست،  )»قرآن

: نـک ( ای و نمـادین  های بیـانیِ اسـطوره    تاریخی و نیز در قالب اسلوبه به شرایط ویژ
شکل گرفته  )»تصویر پردازی نمادین«؛ مدخل »نشانه شناسی و طبیعت در قرآن«مدخل 
آن بایـد  با طبیعتی ویـژه اسـت و سـاختار     شناختیزباناین گفتار دارای تفسیری . است

های مختلف   سراسر سنّـت تفسیری که از سوی جناح. مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
متن قـرآن بـه   . یندی مختصّ به این واقعیّت قرآنی استآاسالمی عرضه شده، فره جامع

ای  معنای دقیق کلمه، تا ابد پذیرای طیف نامحدودی از هـر نـوع تفسـیر جدیـدِ بـالقوّه     
ه ن اصرار دارند نتایج حاصل از تفسیری خاص را در مراحل اوّلیـ است؛ امّا سنّـت گرایا

قرآن و سنّت تفسـیریِ  ه در هر پژوهش علمی در زمین. یند، مطلق و مسلّم بدانندآاین فر
آن، باید به این نکته عنایت داشت که حقیقت دینی، تا آنجا که مسلمانان و پیروان سایر 

کـه   ا بفهمند، مؤثّر و کاراست، مشروط بر اینتوانند آن ر می» ادیان تشریعی اهل کتاب«
علمـای معاصـر بـرای تشـخیص     . ای منطقی میان متن وحیانی و تاریخ یافت شود رابطه

تفسیرهای خاصّ سنّتی متن قرآن از معنای تجویزی و هنجار بنیادِ آن برای خواننـدگان  
  .عی بهره برندامروزی، باید از ابزارهای نشانه شناسیِ تاریخی و زبان شناسیِ اجتما

  
  نتایج

آنچه در این نوشتار پیش روی صاحبان اندیشه و قلم قرار گرفت گزارشی از تحوالت 
های پژوهشی در حوزه علوم قرآنی در جهان معاصر بود که هدف آن بازشناسی روش

  .جدید در عرصه اعجاز بیانی قرآن از سوی اندیشمندان مسلمان بود
سی ادبی اعجاز قرآن بر میراث گذشتگان نهاده دستاورد قرآن پژوهان در سبک شنا

اما محصول کار و تالش علمی معاصران ارائه تصویر و ترسیم جدیدی از  ؛شده است
این تالش نسبت . قانون روشمند ادب و زبان قرآن کریم در الگوی اعجازآمیز آن است

ر فهم و تر و بهتری برخوردار است و معاصران د به کار پیشینیان از ژرف بینی بیش
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هایی تکیه و توجه نموده اند که در آثار گذشتگان  دریافت اعجاز بیانی قرآن به روش
  :نمایان نیست و از جمله آن

  ؛توجه به تناسب دوره تاریخی و حیات اجتماعی مسلمانان عصر نزول -
  ؛نقش فرهنگ زمانه در نظام مندی بیان واژگان آیات قرآن -
  ؛های نوین ه بر دانشبازبینی قصه های قرآن با تکی -
  و عرفی؛ فهم و برداشت ادبی قرآن با رعایت اصول عقالیی -
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