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  الرحمان در تفسیر قرآننگاهی به رویکرد هرمنوتیکی فضل
  1علیرضا آزاد

  
  چکیده
الرحمان یکی از نواندیشان مسلمان بود که سعی داشـت بـا نقـد و تحلیـل     فضل
شناسی مطالعات اسالمی، بر کارایی دین در جهان امروز بیافزایـد و مسـیر   روش

  .تحقق جامعه دینی را هموارتر نماید
این مقاله پس از طرح ماهیت فکری وی و بیان جایگاه قـرآن در اندیشـه او،   در 

و روش تفسیری فضل الرحمان و برخـی از پـیش فـرض هـای هرمنـوتیکی او      
  .سانی آن با مبانی هرمنوتیک کالسیک و نئوکالسیک بیان شده استهم

  فضل الرحمان، تفسیر قرآن، هرمنوتیک: واژه های کلیدی
  

  مقدمه. 1
مقدمات علوم اسـالمی را  . در هزاره پاکستان دیده به جهان گشود  1الرحمانفضلدکتر 

آموخت و در کنار مطالعات فقهی و کالمـی و تفسـیری،    الدینموالنا شهابنزد پدرش 

                                                 
  علمیه خراسان ۀحوز 1کارشناسی ارشد علوم قرآن و مدرس سطح.  1

alireza.azadamoli@gmail.com  
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ادامه اخذ مدرک فوق لیسانس ادبیات عرب از دانشگاه پنجاب انشگاهی را تا دتحصیالت 
، مـدت  آکسـفورد در دانشگاه  سیناابنرامون فلسفه و پس از دفاع از رساله دکترایش پی داد

   .انگلستان پرداخت دورهامسال به تدریس فلسفه اسالمی در دانشگاه  هشت
آغـاز   گیـل مـک عالیت خود را در مؤسسه مطالعات اسالمی دانشـگاه  ف 1958از سال 

متـون  آلمانی و فرانسوی بـه مطالعـه و پـژوهش     یونانی، با آموختن زبان های التین، .نمود
  .فلسفه اسالمی پرداخت فلسفی غرب در کنار تحقیقاتش پیرامون

مسیر فعالیت های علمـی او را   1961به کشورش در سال الرحمان فضلمراجعت 
اسـالم و  «له ئها بـه شـدت درگیـر مسـ    پاکستان در آن سال. عمیقاً تحت تأثیر قرار دارد

ـ کارهـای ر اهیکـی از ر  2تأسیس مرکز تحقیقات علوم اسالمی. بود» تجدد یس جمهـور  ئ
لیت مرکزی که بـا هـدف بـازنگری و    ئووتردید مسبی. وقت، برای گذار از این ورطه بود

برد برنامه مدرنیزاسیون کشور تأسیس شـده  تدوین قوانین مرتبط با فقه اسالمی جهت پیش
انه خواههای آرمانکه دیدگاه طولی نکشید. ای نبودبود، در جامعه سنتی پاکستان کار ساده

وی را در چالشی اساسی با برخـی نهادهـای سـنتی     الرحمانفضلطلبانه و افکار تجدد
مجبور به استعفا شـد و بـرای همیشـه جـالی      1968دینی قرار داد تا آن جا که در سال 

وطن نمود و بیست سال باقیمانـده عمـرش را صـرف تحقیـق و تـدریس در دانشـگاه       
تمـدن اسـالمی موفـق بـه دریافـت جـایزه       به خـاطر تتبعـاتش پیرامـون     .کرد شیکاگو

گـاهی در شـهر دمشـق بـه     در گذشـت و در آرام  1988شد و در سال  دالجورجیولوی
  3.خاک سپرده شد

های فردی و اجتمـاعی  سبب شد که دغدغه الرحمانفضلزندگی پر فراز و نشیب 
ـ . های علمی و دانشگاهیش گره بخـورد او با تعلقات دینی و ملی او و مشغله ه نـه  تجرب

ولیتش در مؤسسه تحقیقات اسـالمی پاکسـتان و برخـورد    ئوچندان خوشایند دوران مس

                                                                                                                   
است که به  )مFazl al-Rahman Malek  )1988-1919 الرحمان ملکفضلنام کامل او . 1

Fazlur Rahman  شهرت یافته است.  
2. Central Institute for Islamic Research 

استفاده  Saeed, 2004, 37-66 :و نیز  Rahman, 1985, 153-159 :در این بخش، بیشتر از. 3
  .شده است
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هـای  بـازی های پیش روی اصـالحات دینـی او را از تغـوّل در اصـطالح    عینی با چالش
یـابی معضـالت   های رومانتیک خارج کرد و بـه تأمـل و ریشـه   پردازیآکادمیک و ذهن
پس از آن تاریخ، . ع اسالمی شده بود، وا داشتگیر اندیشه دینی در جوامفکری که دامن

را در  روشاو وجه همت خود را مصروف نوسازی بنیان معرفت دینـی کـرد و مقولـه    
کانون توجه قرار داد و موفقیت هر گونه حرکـت اصـالحی را منـوط بـه بازاندیشـی و      
  . اصالح در روش شناسی مطالعات اسالمی در پرتو فهم صحیح ونظام مند قرآن دانست

را بـه سـبب تـرویج     محمـد عبـده  که مصلحانی چـون   به رغم این الرحمانفضل
را بـه جهـت    ابـواالعلی مـودودی  و  حسن بناهای اصالحی و اشخاصی نظیـر  اندیشه

 ،ستایدمقابله با تندروی در تجددگرایی اسالمی و دفاع از اسالم در برابر سکوالریزم می
اسب این عصر و ارتجالی بـودن راه حـل   ولی از جملگی آنان به علت نداشتن روش من

تـر تـوان فکـری خـود را بـه تـدارک       کند و در مقابل، بـیش های پیشنهادیشان انتقاد می
زیرا به اعتقـاد او بـا روش هـای سـنتی      ؛دهدشناسی جدید اسالمی اختصاص میروش
  .توان اندیشه اسالمی را با چارچوب فکری عصر جدید انطباق دادنمی

شناسانه در حوزه نقد تـاریخی میـراث   به بسط و بازاندیشی روش او تالش خود را
علوم اسالمی و شناخت شرایط حاکم بر انسان کنونی و بیش و پیش از هر چیز، به بـاز  

شـاید  « :نویسـد بـاره مـی  او در ایـن . های تفسیر قرآن معطوف ساختاندیشی در روش
می بر محور جست و جوی اما به نظر من بحث درباره حیات عقالنی اسال ؛تعجب کنید

مسلمانان چنان کـه بایـد بـه مسـائل      منتها... روش صحیحی برای تفسیر قرآن قرار داد 
کـه حیـات عقالنـی اسـالمی هنـوز       نتیجه ایـن ... اصلی روش و دانش تفسیر نپرداختند

  . (Rahman, 1982, 10-11) »محقق نشده است
گیـرد و  تفسیر قرآن پی مـی  به این ترتیب او پروژه فکری خویش را با تنقیح روش

دینی و  -امیدوار است که با پیوند میان عقالنیت و اخالق، نظریه تشکیل جامعه اخالقی
تعلیم و تربیت اسـالمی بـه   «: او می نویسد. نظام تعلیم و تربیت اسالمی را تدوین نماید

وهر هـای آن، گـ  معنای حیات عقالنی اسالم و نه اسباب و لوازم تعلیم و تربیت و روش
حیات عقالنی اسالمی حاصل یک اندیشه اسـالمی  . تعلیم و تربیت واالی اسالمی است

ناب، اصیل و کار آمد است که بایـد راه درسـت داوری را دربـاره یـک نظـام تعلـیم و       
  (Ibid, 10-11) .»تربیت اسالمی نشان دهد
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که حرکت فکری خود را از فلسفه آغاز کـرده بـود، از عـدم توجـه      الرحمانفضل
گویـا فیلسـوفان آنقـدر    « :اندیشد کـه فیلسوفان به مباحث اخالقی می نالد و با خود می

شیفته عظمت مباحث مابعدالطبیعی شده بودند که ورود به مباحث اخالقی در نظرشـان  
 (Denny, 1989, 87-88) .»کسر شأن بود

ی او، چرا که در منظومه فکر ؛البته این گله به معنای طرد فلسفه از جانب او نیست
طبیعه قرآنی استوار است کـه بـه اعتقـاد او کسـانی جـز      ال بعد خیمه اخالق بر عمود ما

به هر روی، هدف او تدوین یک نظام اخالقـی بـود و   . فیلسوفان بر پا دارنده آن نیستند
او مـی  . درستی اجرای احکام فقهی را نیز منوط به داشـتن چنـین نظـامی مـی دانسـت     

گاه نکوشیدند بر پایه قرآن ، نظام اخالقی بنا کنند و این در عالمان اسالمی هیچ« :نویسد
بـه عـالوه،   . حالی است که هر فردی تحت تأثیر نشاط اخالقی آن قرار خواهـد گرفـت  

آیـات قـرآن همـواره در    ... اخالق عصاره قرآن و نیز رشته پیوند میان کالم و فقه اسـت 
 .»سـتورات فقهـی آننـد   اسـت کـه عصـاره د   ] اخالقـی [حال توضیح اهداف یا اصـولی  

(Rahman, 1982, 154)  
های علوم اسالمی به ویژه فقه، تفسیر و کـالم  وی روش نقد تاریخی در همه حوزه

به نظر او ایـن نقـد بایـد میـزان     . دانستشناسانه میرا گام نخست مسیر نوسازی روش
وشـن  ر ،ناسازگاری جهان بینی قرآنی و آنچه را که در مباحث کالمی عرضه می دارنـد 

هـایی از ایـن نقـد تـاریخی را در     نمونـه . سازد و راهی به سوی علم کالم نوین بگشاید
های کالمی بـه دلیـل عـدم درک    اندیشه« :او می نویسد. بینیممی اسالم و مدرنیتهکتاب 

تـرین  ای بـود، دچـار بـیش   بینـی ویـژه  انسجام نهفته موجود در قرآن که محصول جهان
وزه فقه به دلیـل نبـود نسـبی چنـین بینشـی، اسـتفاده از       در حالی که در ح. خسران شد

چنین رویکـردی در حـوزه کـالم،     .میراث بیگانگان را تا حد قابل قبولی رواج داده بود
در قرن دوازدهم مـیالدی وقتـی ایـن    ... الاقل در میان اشاعره، نتایج شومی به بار آورد 

عقالنی فیلسوفان مسلمان که  -با مابعدالطبیعه فلسفیمواجه شد ) اشاعره(مکتب کالمی 
کوشید تا با سـنن اسـالمی سـازگار افتـد، بـا      ولی به سختی می ،زیربنایی یونانی داشت

 -پس از آن فلسفه بـه محـیط فکـری   . قدرت مطلق خود آن را کما بیش درهم شکست
فیلسوفان . معنوی شیعه پناه برد و در آنجا بالید یا به کسوت روشنفکرانه تصوف در آمد

اما ایـن درک از بررسـی خـود حاصـل      ؛بودنددرک کرده لب صوفیه انسجام قرآن و اغ
  (Rahman, 1982, 2-3) .»نشده بود
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. گیرد اش به تاریخ، نوک پیکان انتقاد را به سوی اعصار گذشته مینگاه نقادانه او در
چنان  -به اعتقاد وی، انحطاط جوامع اسالمی نه از زمان تجاوز غربیان در قرن هجدهم 

بلکه بسیار زودتر از این تاریخ آغاز شـده   -اندکه بسیاری از مصلحان مسلمان ادعا کرده
انجماد فکری و جایگزینی دانش مبتنی بـر شـروح و تفاسـیر و بسـته شـدن بـاب       . بود

 اجتهاد و ابتنای علوم اسالمی بر تقلید صرف از سلف، منجر به این انحطاط شده است 
(Saeed, 2004, 37-66).  نشاند و اعتقـاد  ترین تیرهای انتقاد را بر پیکر اشاعره مییزاو ت

البتـه  . داندای جدی به تصویر مختارانه انسان از خویش میآنان به جبر و رجاء را لطمه
های خود، حساب اسالم خالص را از اسالم تاریخی جـدا کـرده و جـوهر    او در بررسی

له و ئمان را به درک عمیـق ایـن مسـ   انگارد و مصلحان مسل این دو مقوله را متفاوت می
محمد شـبلی  خواند و از کسانی مانند های اسالمی فرا میتوجه جدی به پیشینه اندیشه

 زمینـه او در همـین  . کنـد گام چنین رویکردی بودند، به نیکی یـاد مـی  که پیش 1نعمانی
م های تاریخی علـو نوشت و به دگردیسی 2شناسی اسالمی در تاریخروشکتابی به نام 

با این حال باید گفت که وی التفـات چنـدانی بـه سـنجش فلسـفی      . اسالمی اشاره کرد
کالمـی،   -سه حـوزه فلسـفی   3فردریک دنیمعرفت تاریخی نداشت و لذا کسانی مانند 

ای بـه بعـد   اند و اشاره برجسـته  دینی را جوالنگاه فکری وی دانسته -اخالقی، اجتماعی
 (Denny, 1989, 5-21) .اند تاریخ گروی او نکرده

  
  الرحمانقرآن در اندیشه فضل. 2

باورانه به جـای عمـل بـه مضـامین     که مسلمانان در غفلتی خوش از این الرحمانفضل
-اند، تأسف میبخش را تبدیل به شیء صرفاً مقدسی کردهعالیه قرآن، این کتاب زندگی

خـود را مصـروف    دید و لذا تمام جهـد سار زندگی مؤمنانه میاو قرآن را چشمه. خورد
  .بخش آن کردارائه روشی کارآمد جهت کشف ساختار اخالقی قرآن و پیام های حیات

                                                 
. از پیشگامان تاریخ نگاری دینی نو در شبه قاره هند) م1914-1857( شبلی نعمانی محمد. 1

  .در تاریخ ادبیات فارسی است شعر العجماز جمله آثار او کتاب 
2. Islamic Methodology in History 
3. Fredrik M. Denny 
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ای های قرآن توجه بایستهبه نظر او دانشمندان به روح کلی و وحدت حاکم بر پیام
در دوران معاصـر رو بـه تزایـد نهـاده      خصوصاً 1نگرانههای جزء اند و لذا رهیافتنکرده
رویکردی سبب شده که غالب احکام از آیاتی استنباط شوند کـه بـه   وجود چنین . است

از ایـن رو تـدوین روش    . (Rahman, 1982, 2-3)انـد  هـیچ روی مـراد فقهـی نداشـته    
-هرمنوتیکی مناسب جهت فهم قرآن در قالب یک کلِ به هم پیوسته، الزم بـه نظـر مـی   

  . رسید
تافت و از این که بر نمی ،م استمبنی بر این که قرآن کتاب احکارا او دیدگاه رایج 

فقهاء به جای تأسیس یک نظام حقوقی مبتنی بر اصول عالی اخالقی و گنجاندن احکام 
آن نظام هماهنگ، فقه را ثانی إثنین و نه تـالی تلـو اخـالق قلمـداد      چارچوبفقهی در 

تـاریخی   -کند و منشأ این اشتباه را عدم توجه به بافت فرهنگیاند، ابراز تاسف میکرده
بـه عنـوان مثـال در    . شـود داند و در اغلب آثارش این نکته را متذکر مـی زمان نزول می

هر بیان حقوقی یا نیمـه حقـوقی در قـرآن،    «: نویسدمی مضامین اساسی در قرآنکتاب 
تاریخی سخن  -برای فهم دقیق این تبیین باید زمینه اجتماعی. قانونی دارد -تبیینی عقلی
امـا   ،انداء سنتی گرچه در پی شناخت تبیین عقالنی از موضوعات بودهفقه... را دریافت 

شود تا تصور کننـد کـه حتـی اگـر حکمـی بـرای مـوقعیتی        جمود فقهی شان باعث می
  (Rahman, 1980, 48) .»خالص صادر شده باشد، باید اعتباری جهانی داشته باشد

ول وحـی و سـیره   نـز « :داردبیـان مـی   شناسی اسالمی در تاریخروشاو در کتاب 
عملی پیامبر هرگز از مقتضیات تاریخی بریده نبـوده و صـرفاً بـه کلـی گـویی انتزاعـی       

کالم خدا هر چند در برهه تاریخی مشخصی نـازل گشـته و رفتارهـای    . نپرداخته است
اما کالم خـدا و رفتـار پیـامبر صـرفاً      ،معین پیامبر در اوضاع تاریخی خاصی صادر شده

  (Rahman, 1965, 9) .»استخاص تاریخی نبوده متعلق به این برهه 
تنهـا از   ،انـد هر جا مفسران کوشیده« :نویسدمی اسالم و مدرنیتههمچنین در کتاب 

مـثالً در حـوزه قـوانین کیفـری کـه حـدود       ، راه قرآن به استنباط احکام فقهی بپردازنـد 
  (Rahman, 1982, 2) .»شود، نتیجه رضایت بخشی به دست نیامده استخوانده می

                                                 
1. Atomistic 
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ای کـه  ارتباط بین وحی و بافت فرهنگی و اجتمـاعی جامعـه   الرحمانفضلبه نظر 
قرآن در آن نازل شده، پس از چند سده از میان رفته و همین امـر سـبب ایجـاد گسـلی     

های فراوانی در فرآیند تـدوین کـالم و فقـه اسـالمی     که منشأ خلل است فرهنگی گشته
 -م سنتی وحی بدون در نظر گرفتن بافت اجتمـاعی پیامد طبیعی اخذ مفاهی.  شده است

ها قابل اجرا انگاشته شـود  ها و مکانتاریخی آن باعث شد که احکام قرآن در همه زمان
و بسیاری از عالمان گمان کنند که چون قرآن از جانب خداونـدی اسـت کـه علـم بـه      

هـا  هـا و مکـان   انهر آن چه در آن است نیز باید با همـه زمـ   گذشته، حال و آینده دارد، 
 توجه حداقلی فقیهان به اسباب نزول، ناشی از همین سوء برداشت است . سازگار باشد

(Saeed, 2004, 43-45).   
به عقیده او احکامی که در آیات فقهی قرآن بیان شده، متناسب با شرایط ویژه عصر 

 -یو تسرّی آنها به همـه اعصـار بـدون در نظـر گـرفتن مقتضـیات فرهنگـ        استنزول 
ها کمکی به تحقق اهداف عالیـه ایـن   اجتماعی اقوام و ملل و شرایط زمانی و مکانی آن

امروزه نمی توان دستورات قرآن را عیناً و جزء به « :گویدلذا می. کندکتاب آسمانی نمی
زیرا این امر ممکن است مانع تحقق بسـیاری   ؛جزء عملی ساخت و در جامعه اجرا کرد

  (Rahman, 1966, 127) .»از اهداف قرآن شود
تاریخی عصر نـزول فهمیـد    -به نظر او باید قرآن را بر اساس زمینه خاص فرهنگی

آن اصـول    و پس از استنباط اصول کلی و روح حاکم بر پیام قرآن در آن برهه تـاریخی، 
او از دو سـطح  . را متناسب با شرایط کنونی جامعه و متقضیات بشر امروز به کار گرفت

  . گویدفقهی قرآن سخن می -وط بر احکام اخالقیمطلوب و مشر
-الرحمان را در مورد این دو سطح، به خوبی تنقـیح مـی  عبداهللا سعید دیدگاه فضل

سـطح  امـا   ؛سطح مطلوب ممکن است در زمان وحـی حاصـل گـردد یـا نگـردد     « :کند
 هـای سـاختاری  مشروط آن چیزی است که در زمان وحی با در نظر گرفتن محـدودیت 

بسـتگی شـدید قـرآن بـا شـرایط      . ن زمانه، قابل دستیابی باشـد پیامبر و شرایط آجامعه 
موجود در زمان وحی ایجاب می کند که تعالیم آن ناظر به مسـائل آن زمانـه و شـرایط    

در عین حال متضمن وضعیت مطلوب است که مسلمانان باید در   .ویژه مردمان آن باشد
کنـد کـه بهتـرین    الرحمان استدالل مـی فضل .شرایط و زمان های دیگر در پی آن باشند

وی . ابزار قابل دسترسی برای فهم مطلوب و مشروط در بیانات قرآنی نقد تاریخی است
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قرآن بـی شـک وضـع حقـوق     . برای تبیین این نکته مثال تعدد زوجات را طرح می کند
ساس آیـات  بر ا. زنان و جایگاه آنان را در مقایسه با شرایط پیش از اسالم بهبود بخشید

نبایـد   چه نتوانند عدالت را در حق همه همسران شان رعایـت کننـد،   قرآن، مردان چنان
کند که هر اندازه که آنان تالش و با صراحت اضافه می بیش از یک همسر اختیار نمایند 

اما از سوی دیگر قرآن به مردان اجازه . باز هم رفتار عادالنه غیر ممکن خواهد بود ،کنند
پس چون می توان این دو مجموعه از تعالیم را . ت که چهار همسر داشته باشندداده اس

خواست خوشبختی زندگی خانوادگی را در کنار هم فهمید؟ پاسخ آن است که قرآن می
امـا   است؛ به حداکثر برساند و برای این هدف ازدواج با یک همسر مطلوب می دانسته

یت جامعه عربستان آن روزگـار سـازگار مـی    از سویی باید این هدف اخالقی را با واقع
جامعه ای که چند همسری چنان در آن ریشه دوانده بود که از بین بردن آن . کرده است

بنابراین قرآن تعـدد زوجـات را در   . بدون نفی خود هدف اخالقی هرگز میسر نمی شد
صـریح  اما با گنجاندن شرایطی آن را محدود کرد و در عین حال ت ؛سطح فقهی پذیرفت

وی . نمود که برای رفتن به سوی هدف اصیل پیامبر جامعه تک همسری مطلوب اسـت 
کند که در ساختار فقه اسالمی و تفسیر قـرآن بـه تمـایز بـین مطلـوب و      خاطرنشان می

  (Saeed, 2004, 59-61)» مشروط اهمیت اندکی داده شده است
  : داندت به دو امر میفهم پیام قرآن در زمان نزول را مستلزم التفا الرحمانفضل

توجه به تأثیر قرآن بر فرهنگ مردمان آن زمان که رفته رفتـه خـود را در قالـب    . 1
  ) سنت زنده. (سنت ومسلمین  نمایان ساخت

توجه به ساختار ذهنی، شاکله شخصیتی، رفتار و گفتار نخستین دریافـت کننـده   . 2
  ). سنت نبوی(وحی 

اشتن پیش فهمی از موقعیت کالن اجتماع، او درک صحیح سنت زنده را منوط به د
سبک معیشت در عربسـتان عصـر بعثـت و نیـز      مذهب، آداب و رسوم، نهادها و اصوالً

اطالع از تأثیر منازعات ایران و روم و تأثیر آن بر تعامالت درون شـبه جزیـره در کنـار    
های نخستین تسلط بر ادبیات فخیم و زبان قویم عربی و آشنایی با آراء دانشمندان سده 

داند و عدم توجه به عناصر تشکیل دهنده این سـنت زنـده را منشـأ صـدور     اسالمی می
  .داند که مانع سر زندگی و نشاط اسالم در جهان امروز شده استاحکامی می
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ای بسـط  داند که به نحو خالقانـه جا که او سنت زنده را همان سنت نبوی میاز آن
ل بیش از پیش در مقولـه وحـی و نبـوت و توجـه بـه      یافته و تفسیر شده است، لذا تأم

او . شماردرا الزم می) ص(های شخصی و شخصیتی پیامبر اکرمشرایط روحی و ویژگی
بـه بـاد انتقـاد     ،روندکسانی را که بدون مراجعه به سنت به سراغ فهم و تفسیر قرآن می

-ار پیامبر فهمیده میکه قرآن بدون توجه به اعمال و رفت تصور این« :گویدگیرد و میمی

چیزی چون حیات روزمره پیامبر و اوضاع و احوال او بـه  . غیر معقول است کامالً ،شود
بخشد و این که در قرن بیستم چنین بیانگاریم که مردمـان  موزه های قرآنی انسجام نمیآ

اطراف پیامبر میان قرآن و تمثل آن در پیـامبر تفکیـک قائـل بودنـد، تصـوری کودکانـه       
  (Rahman, 1962, 10) .»است

در نظر او پس از وفات پیامبر، مسلمانان از طریق سنت زنده، مطالب بسیاری را بـه  
ها رسیده بود، افزودند و اجماع امت، به این سنت زنده مجموعه محدود سنتی که به آن

بدین ترتیب اجماع، حدیث را از محدوده سنت جـدا کـرد و سـنت    . مشروعیت بخشید
  (Ibid, 5-21) .مند و منسجم ساختنظام زنده را تا حدی

او از گفتمان فلسفی کسانی نظیر فارابی، ابـن سـینا، ابـن رشـد و مالصـدرا و آراء      
له وحی و نبوت ئدر تبیین مس شهرستانیو  غزالی ، تیمیهابن، حزمابندانشمندانی مانند 

-اما جهـت  ،بود سیناابنعلی رغم این که رساله دکتری او پیرامون فلسفه . گیردبهره می

علت این امر شاید این باشد . تری داردنزدیکی بیش رشدابن دیدگاه هایهایش با گیری
نیز به واسطه تکیه بر مسند قضاوت همانند رئیس سابق مؤسسـه مطالعـات   رشد ابنکه 

-اسالمی به طرح مباحث صرفاً نظری در حیطه عقالنیت فلسفی بسنده نکـرد و دغدغـه  
انگـاری  ؛ اما ایـن بـه معنـای ناچیز   هایش نمود داشتقی نیز در اندیشهحقو -های فقهی

او در شـیکاگو چنـدین مقالـه    . نبود الرحمانفضلگفتمان فلسفی در تأمالت احیاگرانه 
را منتشر نمود و به این وسیله، ادامه حیات فلسفی جهان اسالم  مالصدراپیرامون فلسفه 

احب نظـران غربـی قـرار گرفتـه اسـت،      پس از ابن رشد که مورد غفلت بسیاری از صـ 
   1.گوشزد کرد

                                                 
 :به ،رشداسالمی بعد از ابناطالع از علل کم توجهی متفکران غربی به فالسفه کسب جهت . 1

  .مراجعه نمایید 157  ،1383  ،داوری
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کالمـی   -او هر چند که در ابتدای مسیرِ شدنِ خویش، تنها همـان تلقیـات فلسـفی   
ولی پس از دوران ریاست مؤسسـه   ؛رایج در خصوص وحی و نبوت را در ذهن داشت

هـای آکادمیـک و   مطالعات اسالمی پاکستان و در مصاف با صاحبان تلقی سنتی، سـنجه 
از آن پـس  . طلبانه در پیش گرفتیلسوفانه را کنار نهاد و رویکردی احیاگرانه و اصالحف

ای متراکم از وی به دنبال تدوین طرح یک زندگی مؤمنانه بود و قرآن را نه مانند مزرعه
دید گاه انبوهی از آراء کالمی، بلکه به سان درخت واحد و تنومندی میاحکام و رویش

سار آن به زنـدگی مؤمنانـه فـردی و اجتمـاعی بپردازنـد،      نند در سایهتواها میکه انسان
-بـاره مـی  وی در ایـن . است )25ابراهیم، ( »تُؤْتی أُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذْنِ رَبها  «درختی که 

آن گونه فهمی از پیام قـرآن اسـت    ،روش تفسیری که من از آن سخن می گویم« :گوید
 .در بعد فردی و اجتماعی در سایه قرآن زندگی کننـد ازد، قادر می سکه مؤمنان به آن را 

دلـی و صـداقت الزم،    در این تالش صرفاً معرفتی غیر مسلمانان هم به شرط داشتن هم
اما ایمان کـه انگیـزه الزم را بـرای     ؛ها با مسلمانان سهیم باشندتوانند در برخی حوزه می

کـنم   انکار نمی. لمانان واقعی استفقط ویژگی مس ،آوردزیستن در سایه قرآن فراهم می
تـر ممکـن    تواند ثمره خود همین تالش و معرفتی باشد و یا به بیانی واضح که ایمان می

  (Rahman, 1982, 4) .»است و باید به چنین تالشی منجر شود
  

  ی هرمنوتیکیِ دو حرکتی نظریه. 3
 1ظریـه دو حرکتـی  نشناسـانه، ارائـه   برای اصالح روش الرحمانفضلکار ترین راهمهم

برای  تفسیر هرمنوتیکیِ قرآن اسـت کـه در ادامـه ایـن نوشـتار بـه شـرح آن خـواهیم         
  .پرداخت

در حرکـت اول،  . گیـرد  براساس این نظریه، عمل تفسیر طی دو حرکت انجـام مـی  
رود و در حرکت دوم از عصـر نـزول بـه زمـان     مفسر از زمان حاضر به عصر نزول می

  . گرددحاضر بر می
در مرحله نخسـت از حرکـت اول بـا شـناخت     . اول شامل دو مرحله استحرکت 

اجتماعی عصرنزول به فهم پیام گزاره خاصی از قرآن پرداخته  -تاریخی فضای فرهنگی

                                                 
1. Double Movement Theory 
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شود که از یک سو با مورد خاصی که گزاره مذکور پاسخی بـه آن بـوده، در ارتبـاط    می
در مرحلـه  . باشدآن هماهنگ میهای قراست و از سوی دیگر با روح کلی حاکم بر پیام

اجتماعی فراگیر، با بذل توجه بـه   -های اخالقی دوم از حرکت اول جهت حصول گزاره
-های جزئی انتزاع مـی بافت تاریخی، فلسفه و علل تشریع قوانین و اصول کلی از پاسخ

  .شود
در حرکت دوم، مفسر باید روح آن اصول کلی را بر شرایط خاص جامعه خـویش  

االت خـاص امـروز را از قـرآن بگیـرد و     ئوحاضر بدمد تا بتواند پاسخ دینی سدر عصر 
اند، امروز و در این سـاختار  بگوید آیاتی که دیروز و در آن ساختار اجتماعی نازل شده

قرآن واکنشی بود که خداوند در برابر اوضاع «: او می نویسد. چه معنایی خواهند داشت
مبر به ویژه نسبت بـه مشـکالت جامعـه اقتصـادی     اخالقی عربستان عصر پیا -اجتماعی

 ؛قرآن واکنشی است به آن شرایط. واکنشی که در ذهن پیامبر نمود یافت ؛مکه نشان داد
زیرا اغلب آیات آن شامل مطالب اجتماعی، دینی و اخالقی است که به مشکالت برهـه  

امـا  . اسـت  گاهی پاسخ قرآن به مسایل و مشکالت، ساده. دهدتاریخی خاصی پاسخ می
هر چنـد کـه   . ها را به صراحت یا نسبتاً صریح بیان کرده استمعموالً دلیل صدور پاسخ

اما بـا بررسـی شـرایط تـاریخی      ،کندگاه قوانین کلی مشخصی را نیز اعالم میگاه و بی
در نتیجه احکامی کلی را از آنها  .توان به دلیل همان پاسخ های ساده نیز پی بردحتی می
مود که مفسران این کار را به درستی و روشنی برای بخش اعظم آیـات قـرآن   استنباط ن
که پیام گـزاره   این ،نخست  :پس نخستین مرحله از تفسیر دو بخش دارد. اند انجام داده

که گزاره یاد شـده پاسـخی بـه آن    فهمیده شود معینی از قرآن با مطالعه شرایط تاریخی 
خی نصـوص قرآنـی بایـد دربـاره نحـوه زنـدگی و       البته پیش از مطالعه تاری. بوده است
های اعراب در آسـتانه  های اصلی آن اعم از جامعه، دین، آداب و رسوم و سنتشاخصه

  .ظهور اسالم و به ویژه در مکه و پیرامون آن مطالعه اجمالی صورت گیرد
 -ها به صورت اهداف و مقاصد کلی اخالقـی ها و بیان آن گام دوم، تعمیم آن پاسخ

تواند با توجه به پیش زمینه اجتماعی و تاریخی و دلیل صدور آن ماعی است که میاجت
در . آیـد از نصوص قرآنی به دسـت مـی   -که در اغلب موارد بیان شده است -پاسخ ها 

واقع اولین گام یعنی فهم پیام بخش معینی از قرآن، خود مستلزم گام دوم است و مـا را  
هـای قرآنـی بـه    آیند باید نسبت به مفهوم کلی آمـوزه طی این فر. کندبه آن رهنمون می
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به طوری که هر پیامی که فهمیـده شـود، هـر     ؛عنوان یک کل، توجه الزم صورت گیرد
ا که قرآن بـه  چر ؛حکمی که بیان گردد و هر هدفی که طرح شود، با بقیه هماهنگ باشد

ر ایـن مرحلـه   د. بینی معین و نگرش خاصی نسبت به زندگی دارد، جهانعنوان یک کل
باید از برداشت کلی حاصل از مرحله پیشین، به برداشتی کـه در شـرایط حاضـر قابـل     
عرضه و تحقق باشد، رسید؛ یعنی باید آن برداشت کلی را در قالب موقعیت تـاریخی و  

این کار نیازمند مطالعه دقیق و دوباره شرایط فعلی و تجزیـه و  . اجتماعی کنونی ریخت
آن است تا بتوان با ارزیابی شرایط حاضر و اعمال تغییرات الزم و  تحلیل عناصر سازنده
  .ها ارزش های قرآنی را تحقق دوباره بخشیدتعیین مجدد اولویت

این تالش یا جهاد فکری که عناصری از گذشـته و حـال را در بـر دارد اصـطالحاً     
مربـوط بـه   اجتهاد یعنی تالش برای فهم معنـای مـتن یـا سـنتی     . شوداجتهاد نامیده می

گذشته که حکمی را شامل است و اصالح و قبض و بسـط آن حکـم و یـا بـه عبـارت      
دیگر جرح و تعدیل آن، به گونه ای که بتوان با استفاده از راه حل های جدید، آن را بر 

   (Rahman, 1982, 6-10)» مسایل مستحدثه تطبیق داد
هـای هرمنـوتیکی بـه    چارچوب این نظریه به اذعان صاحب آن، برخاسته از اندیشه

، متکلم مشهور پروتستان، 2شالیرماخربرای اولین بار . است 1دور هرمنوتیکی ویژه ایده
ولـی ایـده آن را بـه دانشـمند      ؛ساختار دور هرمنوتیکی را به صورت منقحی مطرح کرد

البتـه دور هرمنـوتیکی بعـدها در     .)16همان، (نسبت داد  3فریدریش آستمعاصر خود 
بـا لحـاظ    7ریکـور و  6گـادامر ، 5هیـدگر ، 4دیلتایها به ویژه هرمنوتیست اندیشه سایر

سـابقه ای    استفاده روشمند از این ایـده در حـوزه هرمنوتیـک،   . تغییراتی باز پروری شد
هـای  های دورتر هم بـه شـکل  هر چند که شاید بتوان گفت که از زمان .ساله دارد 200

به کارگیری . گرفتنی مورد استفاده قرار میدیدینی و برونهای درونگوناگون در حوزه

                                                 
1. Hermeneutical Circle 
2. Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher (1768-1834) 
3. Friedrich Ast(1778-1841) 
4. Wilhelm Dilthey (1833-1911) 
5. Martin Heidegger (1889-1976) 
6. Hans Georg Gadamer (1900-2002) 
7. Paul Ricoeur (1913-2005) 
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فرآیند حرکت از جزء به کل و بالعکس، در فرآیند فهم قرآن و به ویژه در روش تفسـیر  
  1.شود به کار برده می -که مفسران معاصر توجه مضاعفی به آن کرده اند -قرآن به قرآن

ب نـزول و  چه بعضی قرآن پژوهان در تفـاوت شـأن نـزول و سـب    آید آن به نظر می
   2.باشد الرحمانفضلهایی از نظریه دو حرکتی سو با بخشاند، همتعریف تأویل گفته

به هر حال، اهمیت نظریه او در آن است که هم به شرایط زمان نزول وحـی توجـه   
داشته و هم مقتضیات دوران جدید را لحاظ نموده است و در عین حفظ تقدس و تأبّـد  

  . آن، ارتباطش با جهان واقع را نیز حفظ کرده است متن قرآنی و تعبّد نسبت به
  

  های هرمنوتیکی نظریه دو حرکتی فرض پیش. 4
هـا،  هایی استوار اسـت کـه رد یـا قبـول آن    فرضنظریه تفسیری دو حرکتی بر پایه پیش

  . دهدالشعاع قرار میپذیرش این نظریه را مستقیماً تحت
قابل  متن یا سنت مربوط به گذشته،  های این نظریه آن است کهفرضاز جمله پیش

که خـود، تحـت تـأثیر آن سـنت      3توان آن را بر اساس فهم رایجدرک عینی است و می
ی کالسـیکی  هـا  هرمنوتیسـت فرض مورد قبول  این پیش. پدید آمده است، ارزیابی کرد 

. اسـت  6هیـرش  و 5بتی هایی مانندو نئوکالسیک دیلتایو  4درویزن و شالیرماخر نظیر
ی را درنوردید و بـه فهـم عینـی از    زمانهای  توان فاصله بر این باورند که میینان ا. است
ای برای غلبه بر ایـن گسـل زمـانی    وسیله» فهم«به نظر آنان  .رسید مندهای تاریخ پدیده
آنان هرمنوتیک را به عنوان ابزاری کارآمـد بـرای پیمـودن ایـن فاصـله      از این رو . است

                                                 
 ،المیزاناز میان تفاسیر قرآن به قرآن که در دوران معاصر نوشته شده است می توان به .  1
جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد این  .اشاره کرد اضواء البیانو  الرحمنء آال، الفرقان 

 .198- 127، 2ج ،1386بابائی، : روش تفسیری رک

: ویل رکأپیرامون معانی تو  .100، 1378معرفت، : پیرامون تفاوت شأن و سبب نزول رک.  2
 .97 و 32- 22، 1، ج1385معرفت، 

3  . Normative Understanding 
4. Johann Gustav Droysen (1808-1884) 
5. Emilio Betti (1968) 
6. Eric. D. Hirsch (1928-…) 
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عصر تفسیر و بـه عبـارت دیگـر، مؤلـف و مفسـر بـه کـار        تاریخی میان عصر تألیف و 
   .)218، 1383واعظی، ( دردنب می

قـرار دارد کـه    گادامرهای فلسفی نظیـر  این عقیده در نقطه مقابل باور هرمنوتیست
هـای تـاریخی را در همـه اشـکال آن، برآمـده از زمـان و       تفسیر متون گذشته و پدیـده 
رسیدن به درک عینی از امور مربوط به گذشـته را  دانند و موقعیت هرمنوتیکی مفسر می

  .کنندغیرممکن قلمداد می
در تفسیر قرآن، عینیت گرایی و اعتقـاد   الرحمانفضلهرمنوتیکی  فرضدیگر پیش
امـری عینـی، ثابـت و    ی متن گرایی آن است که معنا مقصود از عینیت. به تعیّن معناست

ضـیات فهـم و افـق تـایخی او تغییـر      تغییرناپذیر است و برحسب ذهنیـت مفسـر و مقت  
ن معنا قـرار دارد کـه بـر عـدم     گرایی و عدم تعیّ در مقابل این مبنا، ایده نسبیت. کند نمی

ها و تغییر آن در پی امتزاج افق معنایی مفسر با افـق   ال بودن فهمامکان درک عینی و سیّ
مفسـر در فرآینـد   اگر فرض، بر اساس این پیش .)60-58همان، ( معنایی متن تأکید دارد

ایـن  . تفسیر متن، به مقصود مؤلف دست یابد، به امری ثابت و فراتاریخی رسیده اسـت 
گراییِ هرمنوتیک فلسفی قـرار دارد کـه بـه علـت اعتقـاد بـه پیونـد         نگره در برابر نسبی

 محتوای فهم با امور متغیر، به تاریخی بودن فهـم و تغییرپـذیری آن حکـم کـرده اسـت     
  .)434همان، (

-فـرض تا حدود زیادی مشابه پـیش  فضل الرحمانهای نظریه تفسیری فرضشپی

گرایانـه  های کالسیک و نئوکالسیک و مخالف آراء نسـبی گرایانه هرمنوتیستهای عینی
شـود کـه در   گرایی بر این نکته تاکید مـی در مکتب عینی. های فلسفی استهرمنوتیست

 بتیو  شالیرماخرکسانی ماننـد  . اثر را یافتفرآیند تفسیر باید معنای مورد نظر آفریننده 
با این تفاوت که در ایـن جـا عکـس     ؛داندفرآیند تفسیر را پیمودن مسیر آفرینش اثر می

ذهنیت و مقاصـد صـاحب اثـر نقطـه       در آفرینش اثر،. شودمسیر پیدایش اثر پیموده می
پایـانی اسـت؛ زیـرا     نقطه اما در فرآیند هرمنوتیک تفسیر،  ؛آغازین فرآیند خلق اثر است

مفسر بر آن است که از تفسیر اثر به فهم ذهنیتی که سبب خلق آن شده اسـت برسـد و   
ایـن بـاز آفرینـی در ذهـن مفسـر      . دنیای معنایی متبلور در سیمای اثر را باز آفرینی کند

یعنی ذهنیت بیگانه صاحب اثر را که در موضوع تفسـیر متجسـد شـده      انجام می گیرد؛
کند و در درون خویش به بازاندیشی و بـازآفرینی آن  ن خویش ترجمه میدر ذه  است،
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گرایی بر عدم قابلیت درک عینی از هر آن چیزی از سوی دیگر، مکتب نسبی. پردازدمی
دانـد و   فهم را آمیختگی افق مفسر و اثر مـی  گادامر. ورزداصرار می ،مند استکه تاریخ

ها و انتظـارات او  داوری ا تشکیل یافته از پیشموقعیت هرمنوتیکی و افق معنایی مفسر ر
تـاریخ ِ اثـر   وی . ها متاثر از سنت و تاریخ اثـر هسـتند  داوری از نظر او پیش. پندارد می

 .)319-317همـان،  (داند  را ویژگی عام و شرط الزم برای هر تفسیر و تجربه می 1گذار
  . فهم عینی امور، ممکن نیستماند که اصل  تردیدی باقی نمی  اگر مبنای او را بپذیریم،

نظریـه    داند که که اگر دیدگاه گادامر درست باشد،به خوبی می الرحمانفضلدکتر 
بـر   گادامرای او از پایه اشتباه خواهد بود؛ لذا در صدد پاسخ گویی به حرکت دو مرحله

 گفته شود آگاهی فرد نسبت به خـود، تنهـا حرکتـی    ،شایسته نیست« :گویدآید و میمی
همچنـین منطقـی نیسـت کـه     . گیـرد دایره بسته حیات تاریخی صورت مـی در است که 

های ایشان از پیش و در اصل توسط تاریخ های اثر گذارشان تعیین  العملبگوییم عکس
ای العمـل آگاهانـه  این است که هـر عکـس   ،رسدچه قابل دفاع به نظر میآن. شده است

یکـی درک عینـی   . ید از هـم متمـایز شـوند   نسبت به گذشته شامل دو لحظه است که با
و اگر مسـتندات مـورد نیـاز آن فـراهم     ) که گادامر آن را ناممکن می داند(گذشته است 

کـه بـه نـاگزیر شـامل      العمل اسـت  پذیر است و دیگری خود عکساصوال امکان ،باشد
تعیـین  چه که از پیش نه آن(است  کند چه که شرایط زمان مفسر تعیین میها و آنارزش
و تاریخِ اثرگذار نیز بخشی از آن شرایط و تالش آگاهانه و فعالیت خـود آگاهانـه   ) شده

  (Rahman, 1982, 9-10) .»مفسر نیز، بخش مهمتری از آن است
  

  یجانت
را به این نتیجه رساند کـه بسـیاری از    الرحمانفضلگرایان، دکتر تجربه مصاف با سنت

العات اسالمی دارد و جهت رسـاندن دیـن بـه    شناسی مطمشکالت دینی ریشه در روش
  . شناسانه روی آورداش در جهان امروز باید به نقد و تحلیل روشجایگاه شایسته

او میان اسالم اصیل و اسالم تاریخی فرق نهاد و هرگونه برداشت فقهی و کالمی از 
تن اجتماعی عصر نـزول و در نظـر گـرف    -آیات الهی را منوط به بررسی فضای فرهنگی

  . تأثیری که این آیات در زندگی فردی و اجتماعی مخاطبین اولیه وحی داشتند، نمود
                                                 

1. Wirkungagechichte or The effective history   
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او خاطر نشان کرد که استفاده فقهی و کالمی از آیات، بـدون در نظـر گـرفتن ایـن     
نظریـه  بـر ایـن اسـاس او    . کنـد مسایل، کمکی به تحقق اهداف عالیه نزول قـرآن نمـی  

تـا احکـام و قواعـدی کلـی از نصـوص دینـی        خویش را ارائه داد و کوشید دوحرکتی
استنباط کند و این احکام کلی را که تأمین کننده اهداف عالیـه الهـی اسـت، بـا شـرایط      

  . زمانی و مکانی و اقتضائات اجتماعی و فرهنگی عصر نزول، جری و تطبیق دهد
های هرمنوتیک کالسـیک  فرضهای این رویکرد هرمنوتیکی مشابه پیشفرضپیش

  .های هرمنوتیک فلسفی استفرضالسیک و مغایر با بسیاری از پیشو نئوک
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