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Abstract 
Ta’wil (esoteric interpretation) is one of the main concepts taken into consideration for 

long by the Shī‘a and Mu‘tazila for the understanding of the divine verses. The 

Traditionists have always had a negative view to esoteric interpretation and their 

exegetes have avoided this concept and have taken this avoidance to be the correct 

practice. In the modern times, Abu Zayd – a Mu‘tazila thinker – deems esoteric 

interpretation as the true understanding of the Qur’ān. He believes that today we can 

connect with the Qur’ān and have a qur’ānic life through esoteric interpretation. He 

also believes that this type of interpretation revives the Qur’ān in the modern time. The 

article at hand uses a descriptive-comparative method to report and criticize the 

viewpoint of Abu Zayd toward esoteric interpretation based on the viewpoints of 

Allama Tabataba’i. The findings reveal that what he labels as esoteric interpretation is 

semantically and conceptually different from what Allama Tabataba’i calls esoteric 

interpretation. Allama Tabataba’i takes esoteric interpretation an effort to attain the 

profound knowledge of the Qur’ān which cannot be expressed merely by the words, 

while Abu Zayd considers esoteric interpretation as era-bound understanding of the 

Qur’ān. Of course, there might be a common point between the two stances: the deep 

understanding of the Qur’ān can help solve the present-day and future problems of the 

human. 
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 دیدگاه اساس آن بر نقد و لیتأو در ابوزید حامد نصر نظر بررسی

 ره() طباطبایی عالمه
 

 7علی اله بداشتی، 8محمد محمدرضایی، *1حسنعلی مطیعی

 ایران قم، قم، دانشگاه الهیات و معارف اسالمی، کالم، دانشکدۀ دکتری، گروه فلسفه و دانشجوی. 1

 ایران قم، فارابی دانشگاه تهران، فلسفۀ دین، پردیس گروه استاد. 8

 ایران قم، قم، استاد گروه فلسفه و کالم، دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه. 7

 (21/23/2118؛ تاریخ پذیرش:23/22/2113)تاریخ دریافت:

 

 دهیكچ

 اهل. اند کرده توهه  ن به الهی  یات فهم ، برایتاکنون ابتدا از معتزله و شیعه که است ییها واژه نیتر مهم هملۀ از لیتأو

انرد   کرده اهتناب لیتأو از  نها مفسران واند  پنداشته بدعت را  ن گاهی واند  داشته منفی نگاهی لیتأو به حدیث، همواره

 لیر تأو را قرر ن  درسرت  فهرم  معتزلی، راهکار متفکران از ابوزید کنونی عحر در .اند دانسته درست را  ن از بودن دور و

 ههران  و در داشت قر نی زندگی کرد و برقرار ارتباط قر ن با امروز توان یم لیتأو با که است اعتقاد این بر ؛ ویداند یم

نظر  اساس بر را تأویل دربارۀ ابوزید دیدگاه قیتطبی – توصیفی روش با نوشته در این. داد مجددی حیات قر نامروز به 

 و معنرا  لحرا   بره  داند یم لیتأو طباطبایی نچه  ، بااواند یم لیتأو او  نچه داد نشان کنیم. نتایج می نقد و گزارش عالمه

 یرارای  را الفا  که داند یم قر ن عمیق معارف به دستیابی برای تالشی را «لیتأو» طباطبایی. دارد شگرفی ااتالف مفهوم

 و کرد پیدا دو  ن برای همعی وهه بتوان شاید . البتهداند یم قر ن فهم کردن عحری را لیتأو ابوزید نیست؛ ولی  ن بیان

 .کرد حل را بشر فردای و امروز توان مسائل می قر ن، عمیق فهم با اینکه  ن

   یدیواژگان کل

 .دابوزی حامد طباطبایی، محکم، متشابه، نحر ، عالمهلیتأو
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 مقدمه

 زمران  از. است «لیتأو» از بحث ،یپژوهش قر ن ژهیو به اسالمی علوم در مهم مباحث از یکی

 برر  اندیشرمندان  و اسرت  شرده  مطرح گوناگونی یها دگاهید لیتأو ۀدربار قر ن، نزول  غاز

 بره  همرواره  شیعه اندیشمندان میان این در .اند ستهینگر لیتأو به متفاوت یها شیگرا مبنای

 را  ن و انرد  داشرته  منفری  نگراهی  لیر تأو به سنت اهل  نان، براالف و مثبت نگرش لیوتأ

 نیدتریر هد با ،محری اندیشمندان از گروهی معاصر دوران در. اند دانسته بدعت با مترادف

 و انرد  سرته ینگر لیر تأو به دارند، غربی ااستگاه که علومی ژهیو به بشری علوم یدستاوردها

 - 2141) ابوزیرد  حامرد  نحرر . انرد  برده کار هب قر ن  یات فهم برای ریراهکا عنوان به را  ن

شرود   محسوب می اندیشمندان اینِ نیتر مهم ۀهمل از بود، محری اندیشمندان از که (1222

 در. است پردااته لیتأو درباره یپرداز هینظر به (بشری ییگرا عقل) اعتزالی رویکردی با که

 برزر   مفسرر  تعریر   اسراس  برر  ابوزید نحر حامد نظر رد تأویل ۀواژ معنای نوشتار، این

 است. شده نقد ییطباطبا عالمه قر ن،

 اقررار  بره  «نر   مفهروم » کتراب . است شده استناد وی  ثاری به ابوزید ۀنظری بیان برای

 ترالش  لرذا . است تأویل و «وحی» ۀدربار او اتینظر  ارین و نیتر مهم ۀدربردارند اودش

 د.شو استناد( ن  مفهوم) کتاب این به شد

 کرار  هبر  بار شش مجموعدر  قر ن در( متشابه و متشابهاً متشابهات،) تشابه ۀواژ مشتقات

 و «محکرم » بخرش  دو بره  قرر ن،  الهری   یرات  ،عمرران   ل ۀسرور  هفتم ۀ ی در فقط اما رفته؛

 است. شده تقسیم «متشابه»

 ف أ مََّا مُت ش ابِهَاتٌ وَأُخ رُالْکِت ابِ  أُمَُّ هُن َّک مَاتٌ مُحْ اتٌیَآ مِنْهُالْکِت ابَ  کَیْعَل  أ نْز ل  یال َّذِ هُوَ»

 إِل َّا ل هُیت أْوِ عْل مُیَ وَمَا لِهٌیت أْوِ وَابْتِغ اءَ الْفِتْن ةِ ابْتِغ اءَ مِنْهُ ت ش ابَهَ مَا ت َّبِعُون یَف  غٌیْزَ قُلُوبِهِمْ یفِ ن یال َّذِ

 الْأ لْبَابِ؛ أُولُو إِل َّا ذ َّک َّرُیَ وَمَا رَبَِّن ا عِنْدِ مِنْکُلٌَّ  بِهِ آمَن َّا ولُون قُیَ الْعِلْمِ یفِ وَالر َّاسِخُون  الل َّهُ

 که است محکم  یات ،کتاب  ن از برای که فرستاد تو بر را قر ن که ادایی اوست

 در کره   نران  و است متشابه دیگر برای و اداست کتاب  یات سایر مرهع و اصل

 شربهه  راه دین در  ن کردن تأویل به تا رفته متشابه پی از ،است باطل به میل دلشان



  3 )ره( ییعالمه طباطبا یدگاهو نقد آن بر اساس د یلدر تأو یدنظر نصر حامد ابوز یبررس

 دانرش  اهرل  و اداونرد  هز کسی را  ن تأویل که یصورت در  رند، پدید گری فتنه و

 بره  و  مرده،  مرا  پروردگار هانب از همه که گرویدیم کتاب ۀهم به ما: گویند نداند؛

 «. گاهند اردمندان تنها( دانش) این

 موضوع ۀنیشیپ

 ابوزیرد  نحرر حامرد   و( ره) ییطباطبرا  عالمره  ،متفکر دو دیدگاه در تأویل درباره که  ثاری

 محمرد ( نواعتزال شناسی هریان مقاالت مجموعه) «ابوزید با چالش» مانند است، شده نوشته

 و نقرد » و واعظی احمد اثر «قر ن یمند خیتار از ابوزید تقریر نقد» ؛دیگران و صالحی عرب

 ایرن  محتروای  ،گلری  هرواد  «قر نری  وحری  چیستی ۀدربار بوزیدا نحر حامد دیدگاه بررسی

 تعراری   مقاله این در زیرا ،کند ینم وارد  ن بودن نو به  سیبی و دهند ینم پوشش را نوشته

 .اواهیم داد برتری دیگری بر را یکی نهایت در وکنیم  می مقایسه متکلم دو

 دو ایرن  هرای  تعریر   کره  دشو داده پاسخ ها پرسش این بهکه  شود یم سعی اثر این در

 .است تعری  کدام  ن از ترهی  و اتقان و چیست؟ تأویل از بزرگوار

 عمران آل ۀسور هفتم یۀآ نزولشأن 

 دقیق شناات برای. اند شده تقسیم متشابه و محکم ۀدست دو به عمران  ل ۀسور مهفت ۀ ی در

 .نیست فایده از االی ،نزول شأن به یا اشاره ی،بند میتقس این محتوای

 نقرل  (ع)براقر  امام از الثقلین، حدیثی نور تفسیر درعمران   ل سورۀ هفتم یۀ  نزولن أش در

 و  مدند )ص(پیامبر برادرش، ادمت و ااطب بن حی اتفاق به یهودی نفر چند که است شده

 را اسالمی هامعۀ عمر( 42=، میم12=، الم2= ال ) ابجد حسب بر «الم» مقطعۀ حروف ذکر با

 در را «الرر » و« الم » مانند مقطعه حروف سایر چرا :فرمود )ص(پیامبر. کردند عیینت سال 32

 .)112 و 112 :1 شیرازی، ا مکارم)؟ دیکن ینم محاسبه را اسالم عمر و نگرفته نظر

 برا  نتیجره  لحرا   به که شد ذکر دیگری نزول شأن «القر ن ظالل فی» تفسیر در همچنین

 پیرامبر  نرزد  نجرران  مسریحیان  از یا عرده : اسرت  نچنری   ن و بروده  یکری  فروق  نزول شأن



4   ،7911، بهار 7 ة، شمار71دورة فلسفه دین 

 ارود  مستمک را «روحه اهلل کلمه» )ع(مسی  حضرت ۀدربار قر ن تعبیر و  مدند )ص(اسالم

 اتیر   و دهند قرار توهیهی )ع(مسی  اداانگاری و تثلیث برای که قحد این با و داده قرار

 هفرت  ۀ یر  .بگیرنرد  نادیده ،دکن یم نفی را اداوند مثل و شرک هرگونه که را قر ن شمار یب

 .)112 :1 ا شیرازی، مکارم) داد یقاطع پاسخ  نها به و شد نازل عمران  ل ۀسور

 ،لیتأو کاربست ،لیتأو معناشناسی موضوعات بهکه  دارد ضرورت تأویل تاشنا برای

. شرود  پردااتره  حامرد  نحرر  نگراه  از ،مؤول شرایط و لیتأو رویکرد ۀتاریخچ ،لیتأو انواع

 .شوند نقد و تطبیق عالمه ۀاندیش اساس بر ها ن سپس

 در .اسرت  تأویرل  دارای متشابه  یات فقط که هستند نظر این بر پژوهان قر ن از گروهی

 وهود فرقی متشابه و محکم  یات بینو  است تأویل دارای( قر ن) الهی  یات ۀهم که یحال

 .(41 :1 ا ی،یطباطبا) ندارد

 معرفتی و فكری مبانی

 کترب  سرایر  و «المیرزان  تفسریر » همله از( ره) ییطباطبا عالمه یها شهیاند و ثار  بررسی با

 قرر ن   یات تمامی بین هماهنگی دادن نشان برای تالش را وی ۀاندیش مبانی توان یم ایشان

 سره  حرول   یرات  ۀهم نکهیا گرید مبنای. ندارد وهود  نها در ااتالفی چیه اینکه ودانست 

  یرات  درک و فهرم  قردرت  بشر عقل اینکه دیگر. اند شده نازل نبوت و معاد توحید، محور

 و عقلری  دلیرل   یره  هر برای ،داشت عقلی تفکر در که نظیری کم تبحر با لهذا. دارد را الهی

 .(12 :المیزان ۀمقدم  ملی، هوادی) اند کرده بیان را  ن و هوو هست یدییتأ

 درک اینکره  بررای  قر ن .است اودش غیر از قر ن یازین یب ایشان ۀاندیش بنیان سومین

 فهرم  تروان  ،ارویش  معرفتی وسع ۀانداز به ها انسان ۀهم و ندارد نیازی اودش ریبه غ شود

 .دارند را قر ن

 اعتزالری  ییگرا عقل (اول :کرد بیان را برهسته مبنای دوتوان  می ابوزید ۀاندیش کلیت در

 عقالنری  فهم برای را معتزله یشناات معرفت اصولوی . است فراگرفته را او ۀاندیش ۀهم که

  ؛است  ن از عقالنی تعریفی دنبال به تأویل موضوع در لذا ،داند یم مداکار الهی وحی



  5 )ره( ییعالمه طباطبا یدگاهو نقد آن بر اساس د یلدر تأو یدنظر نصر حامد ابوز یبررس

 قر ن وحی که است این ابوزید یمند خیتار از مراد ،قر ن ژهیو به وحی یمند خیتار (دوم

 ابوزیرد، ) است نزول عحر فرهنگ مطابق و مخاطبان عقل به مقید و  مده وهود به تاریخ در

1223: 183). 

  لیتأو یلغو یمعنا

 .دیگو یم او. است  ورده اواب ریتعب یمعنا به را لیتأو. 2

 یهرا  بره  «احالم» مۀکل ینیگزیاز ها نکته این .است اواب تعبیر همان االحادیث لیتأو

 ارود  اطرافیران  از پادشراه  وقتری  ،شرود  یم روشن یوس  ۀسور ازی دیگر یۀدر   ،احادیث

 ابوزیرد، ) «کننرد  تفسریر  و معنرا » کرده اسرت،   شفته را او و دیده که را وابیا که اواست

2181: 133).  

« حردیث » ریر و تعب لیتأو سیاق در اواب اینکه علت که است اعتقاد این بر نحر حامد

از  را  نچره  بلکره  ،کنرد  ینم لیتأو را شده دهید یایؤر گر اود لیتأو که است نیا گرفته، نام

از  کره  کالمی  ن یعنی .کند یم ریو تعب لیتأو را  ن گر لیتأو  ورده، زبان به شده دهید اواب

 ؛کند یم تعبیر رااست   ورده زبان به ایرؤ ریتحاو

 اواهرد  اتفاق کینزد ۀندیدر   کهاست  یدادیرو از ابر ل،یتأو یبرا یگرید یمعنا. 1

 کره  اسرت  یحروادث  زا ییگوشیپ ینوع یمعنا به لیتأو یعنی .است امدهین شیپو هنوز  افتاد

  .است گذاشته نام «االفعال لیتأو» را  ن لذا .افتاد اواهد اتفاق

و  وی اعمررال) السررالم علیهمررا اضررر و موسرری از داسررتان را لیررتأو معنررای ایررن وی

 بیران  ،لیر تأو معنرای  :گفت توان یم قتیدر حق. است کرده برداشت (موسی به شیها پاسخ

 فرد به که لدنی علم ۀواسط به مگر ،نیست کش  قابل داللت این که کارهاست پنهان داللت

 .(182 و 131: 2181 ابوزید،) است شده اعطا (پیامبر مثالً) یااص

 یءشر  اصرل  بره  بازگشرت  لیتأو ،شده گفته مورددو  در لیتأو معنای که رسد می نظر به

 ؛(182: 2181 ابوزید،) است  ن یو معنا داللت کش  برای (ثیو حد سخن یا باشد فعل)

 .است «هدف و تیغا» به دنیرس لیتأو یلغو یمعنا نیسوم. 1

. است شده قائل اعشی شعر به استناد با را لیتأو رسیدن غایت به معنای این نحر حامد
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 رو و برنرده  پریش  کهبوده  یراه در یزیاز چ «کردن مراقبت» معنای لیتأو که توضی  این با

 .(182: 2181 ابوزید،) برسد و هدف مقحد به تا هلوست به

 فاصحبا السقاب ربعی تاول      حبها تاول کانت انها علی

 انردک  دلرش  در زن  ن عشرق » :که دیگو یم اعشی بیت این تفسیر و شرح در ابوعبیده

 دم هر که نوزاد شتر بچه این همانند ،شد او همدم عشق سرانجام تا کرد پایداری  نقدر بود؛

 .(2181:182ابوزید، )« شود همراه و مدمه و شود بزر  مادرش مانند تا کند یم رشد

 و اسرت  رهروع  معنرای  بره  واو، سرکون  و همزه فت  به« اول» عربی ۀماد از لیتأو ۀکلم

 شرود  یمر  گفته «قر ن لیتأو» هرگاه .دهد یم معنا برگرداندن، شود، برده تفعیل باب به هرگاه

 عالمره  مرحروم . شرود  یمر  گرفتره  نتیجره   ن از قر نری  یهرا  معرفرت  که است منبعی منظور

 بیانرات  کره  واقعری  اسرت  حقیقتی تأویل»: اند کرده تعری  گونه نیا را لیتأو( ره) ییطباطبا

 چنرین  است،  ن به مستند "شیها حکمت" چه و "مواعظش" چه و "احکامش" چه قر نی

 عالمره )« متشرابهش  چره  و محکمرش  چره  هسرت،  قر نری   یرات  تمرامی  باطن در حقیقتی

 حقیقرت  یرک  و شرده  دیده روش یک از فراتر لیتأو تعری ، ینا در(. 33 :1 ا ی،یطباطبا

 و کنرد  مری  گرذر   یره  ظراهر  از و یافرت  اواهد دست  یه حقیقت به  ن، به دانای که است

 لیر تأو بلکره  ،نیسرت   ن لفر   حقیقری  «مفهروم » لیتأو. دانست اواهد را  ن اصلی غرض

 .دارد اارهی وهود و است «عینی حقیقتی»

 هسرتند  لیتأو دارای قر نی  یات ۀهم یعنی.است عام، لیتأو دی  یبرم تعری  از چنانکه

 .رسرد  ینم نظر به درست ،اند دانسته لیتأو دارای را متشابه  یات تنها مفسران برای اینکه و

 و متشرابه  و محکم از اعم قر ن اتی  ۀهم ،ییطباطبا عالمه منظر از لیتأو تعری  اساس بر

 را لیر تأو از غررض وی  .هسرتند  لیتأو دارای همگی.. . و یا موعظه ات ی و االحکام اتی 

 و چرارچوب  در مقرام  این که است واالیی و بلند مقام دارای که دانسته عینی امری شناات

 الفرا   از ناچرار  بره  ،بگویرد  سرخن  انسان با اواسته یم یتعال ی بار چون و گنجد ینم الفا 

 ذهرن  به که مفاهیمی قبیل از (هی  لیتأو) حقیقت این» :دیفرما یم عالمه. است کرده استفاده

 یواریچهارد در نیست ممکن مقام بلندی لحا  به و است عینی امری بلکه نیست، ،رسد یم
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 ،اسرت  در ورده کالمش ات ی و الفا  قالب در را  نها تعالی اداوند اگر و گیرد های الفا 

 و گوشره  بره  را بشرر  ذهرن  اواسرته  اسرت،  افتراده  سرروکار  کودک با که  چون حقیقت در

 کره  دشرو  یم روشن یاوب به(. 33 :1 ا ی،یطباطبا عالمه)« سازد نزدیک حقایق از یا روزنه

 .هستند لیتأو دارای ن قر اتی  ۀهم

  یرات  لیتأو از مراد و دهد یم را «برگرداندن» معنای تفعیل باب در رهوع؛ یعنی لیتأو

 به قر ن برگرداندن یعنی قر ن لیتأو لذا. است مأاذ و مرهع یک به  یه برگرداندن ،متشابه

 .(13: 1 ا ی،یطباطبا) است شده گرفته  نجا از ، ن معارف که یمأاذ و منبع

 ااصی مفهوم دارای بازگشت این و دهد یم را «بازگشت» معنای «لیتأو» عالمه نگاه در

 کتابخانره  بره  کترابی  دادن برگشرت  و وطرن  به سفر از فردی برگشت و بازگشت با و است

 .کند یم توفیر

 . هستند که  ۀسور 81و 33  یات معنا این دلیل

 صَبْرًا. هِیْعَل  ت سْت طِعْ ل مْ مَا لِیسَأُن بَِّئُکَ بِت أْوِ

 صَبْرًا. هِیْعَل  ت سْطِعْ ل مْ مَا لُیذ لِکَ ت أْوِ 

 ترسریم  )ع(اضرر  افعرال  از )ع(موسی ذهن در  نچهکه  شود یم داده نشان  یات این در

 در لیر تأو از منظرور  پرس  .اسرت  متفراوت  کاملطور  به بود، )ع(اضر رضغ  نچه با شده،

 صورت به کاری هر (مراهعه) برگشت (84 و 81 ،33  یات و باال  یات) که  ۀسور  یات

 برا  مرذکور  لیر تأو کره  کرد اضافه باید .(18 و 13 :1 ا ی،یطباطبا) است  ن واقعی عنوان و

 اسرت  این تفاوت. دهد یم را «بازگشت» یمعنا همان یوس ، ۀسور  یات در تفاوت اندکی

  است مُمَثَل به مثل مراهعه  یات این در لیتأو که

 :دیفرما یم یوس  ۀدر سور

 یلِا  تُهُمْیْا رَأ  وَالْق مَار   وَالش َّامْ َ ک وْک بًاا   عَش ر  أ حَدَ تُیْرَأ  یإِنَِّ أ بَتِ ایَ هِیلِأ بِ وسُفُیُ ق ال  إِذْ»

 .(4: یوس ) «ن یسَاجِدِ

  :دیفرما یم مچنینه و
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 ق ادْ  ق بْلُ مِنْ یَایَرُؤْ لُیت أْوِ هَذ ا أ بَتِ ایَ و  ق ال  سُجََّدًا ل هُ وَ خ رَُّوا الْعَرْشِ یعَل  هِیْأ بَوَ وَ رَف عَ»

 .(222: یوس ) «حَقًَّا یرَبَِّ جَعَل هَا

 کره  اسرت  رفتره  کرار  بره  ییشرامدها یپ برای لیتأو ۀواژ ، یه این درکه  دشو یم مالحظه

 و صرورت  ،ندیب یم اواب در ایرؤ صاحب  نچه. دشو یم منتهی پیشامد  ن به ایرؤ سرانجام

 برقرار اهایرؤ و شامدهایپ میان که نسبتی و رابطه بنابراین .است پیشامد  ن از مثالی و نمونه

 صرورت   ن بره  معنرا  که صورتی شود؛ محسوب می معنا و صورت میان نسبت همان ،است

 ..کند یم هلوه

  ن هماننرد  ،اسرت  حقیقرت   ن مثرال  با شده تجسیم حقیقت میان نسبتی دیگر عبارت به

 .(18 و 13 :1 ا ی،یطباطبا) شد بیان )ع(اضر و موسی داستان در که  یاتی

  یرات  ظراهر  برا  کره  معنرایی   ن یعنری  لیتأو که اند کرده معنا گونه نیا را لیتأو گروهی

 «لفر   ظراهر  مخرال  » معنای به لیتأو که رنظ این با ییطباطبا عالمه مرحوم .است مخال 

 و هدید کاربردی( لف  ظاهر مخال ) معنا این که است اعتقاد این بر و بوده مخال  باشد،

 :1 ا ی،یطباطبرا ) نردارد  وهرود   ن درسرتی  برر  دلیلی و است نزول دوران از بعد به مربوط

42). 

 یا هیر   داشتن تأویل ،شد نبیا ییطباطبا عالمه منظر در لیتأو معنای در  نچه مجموع از

 بره  را  یره   ن  ن، درک بررای  و گرفته سرچشمه معرفتی منبع از  یه که است این معنای به

 ایشران  نظرر  حسب نیهمچن. است تأویل همان دادن برگشت این. میده یم برگشت منبعش

 .نداردااتحاص  متشابه  یات به تأویل داشتن و هستند تأویل دارای همگی وحی  یات

 بلکره  دارند، لف  مداول و معنا کهنیست  مفاهیمی از لیتأو اشاره دارد که این به ینهاا و

 ،لیتأو وص  است، لیتأو دارای قر ن  یات شود گفته هرگاه و است عینی و اارهی امور

 .(42 :1 ا ی،یطباطبا)  یات اود نه است  یاتِ متعلق وص ِ

  لیتأو یاصطالح کاربست

 کرد بیان گونه نیا ابوزید نحر حامد منظر از را لیتأو تعری  وانت یم توضیحات این از بعد
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و  و دانستن فهم برای دوم ۀنقط به اول ۀاز نقط ذهنی حرکتی ،است حرکت یک لیتأو»: که

 حرکت با ولی ،نداریم شنااتی از  ن که است پدیده با مواههه اول ۀنقط ؛یا دهیپد شناات

 شرناات  ایرن  (شرناات  کسب برای) ثانوی ۀنقط به (است ذهنی حرکت این) نقطه نیاز ا

 بره  رسیدن "معنای  به هم لیتأو ۀکلم که اکنون...» :دیگو یم نحر حامد .«اواهد  مد دست به

 نیز تفعیل صرفی از وزن که است بر حرکت داللت معنا دو این اشتراک وهه .است "غایت

 ههرت  در یرا  یا دهیر دپ یرا  ءشری  از حرکت است عبارت لیتأو که گفت توان یم . ید برمی

و  تردبیر  برا  همرراه   ن، و عاقبت غایت به رسیدن ههت در یا اش ریشه و اصل به بازگشت

 در فهررم یو عقلرر ذهنرری حرکترری بلکرره نیسررت، مررادی حرکررت ایررن امررا. از  ن مراقبررت

 ،کرردیم  بررسی تاکنون که لیتأو کاربردهای یدر تمام که  نست امر این دلیل. هاست دهیپد

 ویرل أت و اسرت  شرده  اضافه "فعل" ای "حبّ"،"یتؤر"،"احالم" چون الفاظی به کلمه این

(  ن بره  رهوع با) شهیو ر اصل کش  برای ذهنی حرکتی معنای به نیز الفا  این به مضاف

  .است( از  ن مراقبت و تدبیر با) و عاقبت غایت به رسیدن یا

 :ندرسا یم زیر نتایج به را ما ابوزید نگاه در لیتأو معنای بررسی

و  مستحسرن  یامرر ، شرمردند  یم مذموم را  ن که گذشتگانرا براالف  لیتأو شانیا. 2

 ؛است« یزندگ به یمعنابخش» و قر ن شدن زنده سبب کهداند  می واهببلکه 

 لیر تأو نکره یا یبرا .استقائل  ریتفس ازتر  و گسترده عیوس ییمعنا لیتأو یبرا شانیا. 1

 یو  گراه  علرم  بره  دنیرسر  و معرفتو کسب  شناات یبرا یو ذهن یفکر حرکت کی را

 .(183: 2181 د،یابوز حامد نحر) داند یم

 کند یم بیان تفسیر با را  ن تأویل، کاربست تبیین در همواره «متن معنای» کتاب ۀنویسند

 .داند ینم یکیرا  تفسیر و تأویل که حال عین در. کند یم برقرار عمیق ۀرابط و دو این بین و

 در  ن دقرت  و نظرر  با مفسر که است یا واسطه یا« تفسره» نیازمند موارهه ریتفس یندافر

 نیراز  واسرطه  یرن ه اب همواره که است «یندیافر» لیتأو اما ،شود یم نائل اود مراد کش  به

 «عاقبرت » ییهرو  یپر  یرا  هرا  دهیر پد« اصل» در کش  ذهن بر حرکت مبتنی گاه بلکه، ندارد

 صرورت  «سروژه » و «ابرژه » میران  مسرتقیم  ۀرابط یۀپا بر شاید لیتأو دیگر، بیان به . نهاست
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 ایرن  .اسرت  واسرطه  کمرک  بره  بلکره  نیست، مستقیم رابطه این ریدر تفس  نکه حال پذیرد،

 نیازمنردیم  واسطه ینه اب صورت دو هر در نشانگراست؛ ءشی و گاه زبانی متنی گاه واسطه

 صرورت  شناسا فاعل توسط عموضو فهم فرایند  ن، قیاز طر که ایست نشانه بۀمثا اود به که

 .(183: 2181 ابوزید،) ردیپذ یم

 یو بررس نقد

 و تفسیر بین حامد نحر یعنی. است ویلأت و تفسیر بین هدی هداانگاری تعری  این ۀالزم

 دنبرال  بره  کره  دانرد  یمر  کسانی را نامفسر و داند ینم یکی را دو  ن و است قائل فرق لیتأو

 ایرن  بره  در عمرل   یرا  کره  اواهرد برود   نیر ا سرؤال  ناکنرو . هستند  یات و مفردات معنای

 تالش ،لیتأو و تفسیر بین تفاوت قیاز طر نویسنده تعری  نیدر ا است؟ قائل هداانگاری

 (واسطه) «تفسر» از تفسیر در همواره: کند که بیان وذکر  را لیتأو اصطالحی معنای که دارد

 لیر تأو بره  مسرتقیم  مرؤول  و نیست انیدر م یا واسطه هیچ لیتأو در ولی .کرد استفاده باید

 . است تأویل و تفسیر بین فارق این. پردازد یم  یات

 لیر تأو و تفسریر  برین  نویسرنده  زیررا  دارد، وهود یا دوگانه سطور این ۀنویسند نظر در

 :گوید میی دیگر های در ولی ،داند یم لئحا را نیچ وارید دو این نیو ب است قائل تفاوت

 و  زاد لیر تأو بررای  ولؤمر  و مفسر باشرد  دیابتدا با ،گر باشد لیتأو دبتوان مؤول اینکه برای

 :2181 ابوزیرد، ) داند یم ناپسند و مردود ،نباشد ریبر تفس مبتنی که را ویلیأت و نیست قید بی

112). 

 دیابوز نگاه از لیتأو انواع

 لیر تأو: اسرت  انرواعی  دارای تأویرل  کره  دارد اعتقراد  ابوزیرد کره   کررد  برداشرت  تروان  یم

 اهتنراب  کیدئولوژیا لیتأو از مکرر کیداتأت در وی. غیرایدئولوژیک لیتأو و ایدئولوژیک

. پنردارد  یم و راهگشا درست را لیتأو نیو ا است ولوژیکئغیراید لیتأو اواهان و دهد می

 .است اقتحادی و سیاسی اهداف و اغراض دارای ایدئولوژیک تأویل

 امرین  از را لیتأو نوع این البته .است ولوژیکغیرایدئ لیتأو طرفدار همواره حامد، نحر
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 را قررر ن از وی قرائررت و اسررت کرررده ااررذ تفسرریر ادبرری مکتررب برهسررتگان از الخررولی

 هردف  از دوری دلیل به ،وص  این با ییها لیتأو که است معتقد و داند یم کیدئولوژیاغیر

  .(181 و 188 :2181 ابوزید،)هستند  ترپذیر اتکا مادی، و یاسیس

 و کردهرا یرو دییر تأ یعنری  ایدئولوژیک، یها هدف برای ایدئولوژیک لیتأو وی باور در

 پذیرد. یم انجام فلسفی یا علمی اقتحادی، سیاسی، یها هدف

  ن بررای  و کررده  ترغیرب  غیرایردئولوژیک  لیر تأو بره  همواره حامد نحر اینکه نظر به

 زانیاز م براورداری لحا  به را نحر حامد ادعای این اینکه برای، است برشمرده یمحسنات

 قر نری  مستندات به دارد ضرورت داد، قرار  زمایی راستیو  سنجش مورد راستی، و صحت

 بره  )ص(اسرالم  امبریاز پ قطعی و سنت  یه کدامکه  شود مالحظه و نگریسته  ن "سنت" و

 شرده  اسرتناد « ولوژیکئدیغیرا لیتأو» به تابعین و از صحابه نقلی به حتی ای کرده توصیه  ن

 .است

 قر نری  مستند به را  ثارش مخاطب گاه چیهوی  حامد، نحر دکتر  ثار و کتب بررسیدر 

 سرنت  و  یره  کردام  به اسرتناد که  دیگو ینم او به و دهد نمی داللت« یکژولوئغیراید لیتأو»

 .کرد ولوژیکئغیراید لیتأو باید

  تأویل ۀتاریخچ

 لیر تأو ۀزمینر  در ابوزیرد . دارد ازگشرت ب او اعتزالی رویکرد به ویل،أت در حامد نحر روش

 و حردیث  اهرل  ابوزیرد،  رویکررد  در .دارد زیرادی  ریتأث یاعتزال گذشتگان از« متن» عقالنی

 اود معتزلی اسالف و هستند دینی یها و گزاره متن بر و همود قر ن لیتأو مخال  اشاعره

 مرورد  در او. (13 :2183 وصرفی، ) انگارد یم هان   همراه را و اود شمارد یم لیتأو موافق را

 :سدینو یم چنین اعتزالیان گرایی لیتأو

 و یونرانی  هنردی،  ایرانری،  یهرا  طیمحر  فرهنگی تحرک و از نشاط یریگ بهره با معتزله»

 و همرود  معررض  در زمان گذشت با که اند کرده ایفا متونی لیتأو در سازنده نقشی محری

 ایشران  ترا  برود  یمرد اکار بسریار  ابزار« مجاز» مفهوم از معتزله ۀاستفاد .داشتند قرار ایستایی
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  نهرا  بره  بودند، شدن کمرنگ معرض در که را هایی داللت و معانی نشاط و طراوت بتوانند

 .(42: 2182 ابوزید،) برگردانند

 است افرادی از ،یمحر نومعتزلی ۀبرهست شخحیت عبده محمد شیخ، معاصر دوران در

 محمرد »: سرد ینو یمر  زمینه این در ابوزیدبود.   ورده روی قر ن ویلأت در معتزله ۀشیو به که

 عقلی لیتأو را  مده قر ن در "زدگی شیطان"،"حسد"،"سحر" به مربوط تعابیر از  نچه عبده

 وصرفی، )« اسرت  بروده  دایرل   یرات  بیان در ،وحی مخاطب مردم فهم بود معتقد و کرد یم

2183 :23). 

 در را ارولی  روش ابوزید. است رمح نومعتزلی های شخحیت از دیگر یکی اولی امین

 و عقرل  برین  ۀرابط به قائل عبده محمد»: سدینو یم زمینه این در واست  دانسته عبده امتداد

 هرم  الخرولی  امرین  روش .دانسرت  ینم پذیرفتنی را باشد عقل مخال  که نقلی او. بود متن

 .(23: 2183وصفی، )« حسین طه و عبده محمد ۀاندیش از بود ترکیبی

 مبنای» :نویسد می و است کرده معرفی الخولی وامدار را اود ،قر ن فهم ۀزمین در ابوزید

 «...ام داده قرار( الخولی) او مبانی و دیدگاه راستای در را اود کار

 دانسرت  هریانی یلیتأو شیوۀ راستای در باید را ابوزید یلیتأو فوق، شیوۀ مطالب به با توهه

 یافت. رواا ابوزید و اولی و عبده توسط عاصرم و در دوران شد  غاز معتزله از که

 ایرن  در تفسریری  منرابع  و اسرت  مشرکل  بسیار موضوعات از لیتأو برای ابتدایی یافتن

 .اند کرده سکوتزمینه 

 و« متشرابه  و محکرم »  یرات  یرافتن  برای تالش که است این پذیرفت باید اهماالً  نچه

  ن در تشکیک و قر ن لیتأو برای تالش. گردد یمبر قر ن نزول و اسالم صدر به  نها لیتأو

 و کررده  ثبت را تالش این اود قر ن .گردد یم باز مدینه در)ص(پیامبر با کتاب اهل هدل به

 هریچ  کره  شرود  محسروب مری   نبوت عحر تاریخی منبع یگانه قر ن .است داده پاسخ را  نها

 .(282 :2112 ابوزید،) ندارد راه  ن در تردیدی

 اتیر نظر: گفرت  تروان  یمر است،   مده لیتأو ۀدربار« المیزان تفسیر» در  نچه بررسی در

 انحرراف  به را  نها ،ااتالف این گستردگی و بوده مختل  بسیار لیتأو ۀواژ ۀدربار نامفسر
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 از ینامفسرر  و اسالم صدر به را انسان ن،امفسر ااتالف سرنخ هوی و هست. است کشانده

 مبحرث  الرط  اسرالم،  صردر  نامفسر انحراف ۀعمد علت .کند یم رهنمون تابعین و صحابه

 روایرات  و سربحان  اداونرد  کرالم  از تروان  یم را این است؛ لیتأو بحث با متشابه و محکم

 .(41 :1 ا ی،یطباطبا عالمه) .فهمید )ع(ائمه از هشدوارد

 کره  هدلی و گردد یمبر قر ن نزول دوران به لیتأو ۀتاریخچ که شود یم روشن بنابراین

 که بودند قحد این بر و داشتند «روحه و اهلل» ۀکلم و مسی  ۀدربار )ص(مبرپیا با کتاب اهل

  یات ۀهم و کنند سوءاستفاده قر ن ۀ ی از )ع(عیسی حضرت «ادایی» و تثلیث ۀمسئل برای

 :1 ا ،2131 شریرازی،  مکرارم ) انگارنرد  نادیرده  را اداونرد  به شبیه و شریک نفی در الهی

112).  

  غراز  تروان  یمر  ،شرد  بیران  عمرران   ل ۀسور مهفت ۀ ی نزول نأشۀ دربار  نچه به توهه با

 ورودبرا   و بعردی  دوران در مررور  بره  که دانست( ص)پیامبر با کتاب اهل ۀمجادل را لیتأو

 .یافت گسترش اسالم قلمرو به هدید افکار

 ابوزید نگاه در وِلمؤ شرایط

 لیر تأو بررای  ال صر  را کسری  هرر  و اسرت  قائل مهمی نقش وِلؤم برای ابوزید حامد نحر

 شررایطی  ولؤمر  بررای  لذا، است یمهم هایگاه و منزلت دارای لیتأو وی نگاه در .داند ینم

  گراه   نها از باید مفسر یک که باشد علومی دارای باید وِلؤَم که اعتقاد دارد و شود می قائل

 .اسرت  بردیع  و بیران  معرانی،  علم شامل ،بالغت علمو  نحو و صرف شامل علوم این .باشد

 داللری  ابعاد کش  در عقل یا ذهن حرکت توانایی دارای باید ،علوم براین عالوه وِلؤم یک

 .کند یمتعبیر  اهتهاد به ،توانایی این از البته .باشد قر نی متن عمیق

 و موضروعات  احکرام  اسرتخراا  و فقره  در حروزۀ  لیر تأو اهتهاد به قدرت دارای باید مؤوِل

 بخرش،  هرر دو  در متن درونی یها هیال به رسیدن منظور به اینکه برای. باشد قر نی از متن غیرفقه

 و تأویرل  احکرام  در حوزۀ اهتهاد»: سدینو یم زمینه این درنحر حامد است.  نیاز عقل حرکت به

 بره  رسریدن  برای دو هر نیست، چه متفاوتها  بخش دیگر لیتأو در اهتهاد با قر ن فقهی فقرات

 (.113: 2181ابوزید، )« کنند یم تکیه عقل و ذهن بر حرکت متن، درونی یها هیال
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 مترون  در ااص مجتهد یک باید ولؤم یک که دارد اعتقاد نحر حامد که رسد می نظر به

  وردن دسرت  هبر  با  نگاه باشد، ااصش یها یژگیو ۀهم با مفسر یک شرایط دارای ی ودین

 نحر حامد اینکه تر زوناف .یازد دست لیتأو به مردم، محال  رعایت باو  متن در اهتهاد ۀقوّ

 اینکره  سرانجام(. 118 و 113: 2181ابوزید، ) داند ینم کافی لیتأو برای را سنتی نقلی علوم

 بررای  الزم علروم  از منرد  بهرره  و مفسر یک باید ابتدا ولؤم یک که است باور این بر ابوزید

 :دیگو یم ابوزید. باشد ولؤم یک سپس و تفسیر

 دلخواه به را متن وی تا نیست حساب بی و مطلق اینجا در هکنند لیتأو یا اواننده نقش»

 بره  راهع ضروری های دانش از یا پاره شناات بر لیتأو که است الزم بل ،کند لیتأو اود

 .(188: 2181 ابوزید،) «باشد مبتنی - گنجد می تفسیر تعری  در که - قر نی متن

 باال جمالت نقد

 اینجرا  در و شرود  یقائرل مر   روشرنی  بسریار  ۀفاصل لیأوت و تفسیر بین هایی در دکتر نحر حامد

سرازوکار   ،لیر تأو بررای  حامرد  نحرر  کره  داشرت  توهه باید اما. داند یممبتنی  بر تفسیر را لیتأو

 قتراً یحق کنرد  یمر وهو  هست بیشتر چه هر وی  ثار اوانندۀ .دهد ینم دست به و کاربردی روشن

 کره  بکنرد  را بررود و ترأویلی  ( مرتن ) قرر ن   یرات  لیتأو سراغ به  ن با که بیابد ابزاری تواند ینم

از  اهتنراب  ایشران  تحرذیرهای  از. کند یم مواهه تحذیر با را گر تأویل همواره ولی باشد، مرضی

نبایرد   قر نری  مرتن  لیر تأو همچنین .باشد کننده لیتأو فرد ایدئولوژی در ادمت که است تأویلی

 دسرت  بره  گراه  هریچ  را یلیترأو  چنرین  یچگرونگ  ولی باشد، مؤول شخحی و امیال اواسته تابع

 را ذکرر  تحرذیرهایی  و صرفاً چیست؟ غیرایدئولوژیک لیتأو که ویژگی کند ینم و بیان دهد ینم

 ناامیرد  لیر تأو سرازوکار  کرردن  پیردا  مرتن، از  اواننردۀ  در نهایت نیستند. مؤول کمک که کند یم

، لیر تأو کره  پنردارد  یم او .دارد عنام قر ن از کسان و افراد برداشت لیتأو ابوزید نگاه در. شود یم

 باشد. قر ن گر لیتأو تواند یم  یات، در متفکر هر و قر ن قاری هر ندارد، بلکه ااصی سازوکار

  ن اول :کنرد  یم استناد )ع(امیر حضرت از سخن دو به ،اود نگاه این دییتأ برای ابوزید

( قرر ن )  ن تنزیرل  سرر  برر  ن نرا  با دیروز :دیفرما یم عباس ابن به صفین هنگ درکه  هنگام

 ؛میهنگ یم  ن لیتأو سر بر امروز و میدیهنگ یم
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 برا  قر ن با :گفت او به )ع(علی ،بود اوارا با محاهه پی در عباس ابن که هنگام  ن دوم

 .کن محاهه سنت با است، گوناگون وهوه حامل ن قر نکن؛ محاهه اه ن

  ن از لیر تأو و تحرریم  وری، نرو  کتراب  84 ۀصفح در  نچه با وهود ابوزید حامد نحر

 کتراب  همران  88 ۀصفح در .پندارد یم قر ن از متفاوت برداشت را لیتأو ،شود یم برداشت

 ۀگمشرد  کره  - معنرا  بره  دسرتیابی  زیرا. است یگانه اود سرشت در لیتأو یندافر :دیگو یم

 یرا  فهرم  بررای  ترالش  نیرز  و سط  بهترین در چندبعدی کوششی نیازمند - است تفسیرگر

 اواهد بود. قر ن متن سرشت - ضمنی ولو - یافتدر

  ن نر   و متن که قر ن فهم کردن عحری یعنی ،ابوزید نگاه در لیتأو که دی  یم نظر به

 عحرر  قبول مورد  نچه و عحر که فهماند و فهمید را قر ن متن باید یا گونه به و است ثابت

 حسرین  طره : دیر گو یمر  حامد نحر. پوشش با ولی قر ن انکار یعنی این و دارد قبول است،

 مشرابه  بره  را قر نی داستان  ن و ردیگ یم بهره عبده محمد روش مبنای از مشکل، رفع برای

 صرحت  در تشرکیک  معنای به حل راه این. کند یم لیتأو تمثیل اساس بر، متشابهات از یکی

 درقر  بره  را مرردم  قر ن ، دیگر سوی از و نیست تاریخ کتاب قر ن سو یک از ؛نیست ن قر

 ییهرا  داستان درستی و راستی هویو هست در نباید. دهد یم قرار مخاطب اود عقل و فهم

 و رایرج  یهرا  قحه  نها زیرا ،کرد رهوع علمی تاریخی یها کتاب بهاست،   مده قر ن در که

 صرحت  برر  کیرد أت برر  افزون حسین طه که کنیم اشاره باید اینجا. اند بوده مردم میان مشهور

 چه قر ن، برابر در مردم شگفتی که کند یم کیدأت است، زمان ۀ ین نماترین هاینک و قر ن متن

 نروعی  از برااسرته  ،انرد  برنداشرته  پرستی بت از دست که  نها چه و اند  ورده اسالم که  نها

 زده شرگفت  ،دنرد ید یمر  و دندیشرن  یمر  وقتری  که بود چیزی  ن و بدیع هنری اثر بیان ۀرابط

 .شدند یم

 (گرفرت  را قرر ن  قح  نادرستی یا درستی سراغ نباید) سخن این ۀالزم که شود دقت

 ارود  ایرن  و باشرد  داشرته  وهرود  ناراسرت  سخن شاید (قر ن) ادا کتاب در که است این

 خ لْفِاهِ  مِانْ  وَل اا  هِیْدَیَ نِیْبَ مِن الْبَاطِلُ هِیأْتِیَ ل ا»: دیفرما یم قر ن .اداست سخن صری  مخال 

 .(41: فحلت) «دٍیمحَ مٍیحَکِ مَِّنْ لٌیت نزِ
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 ناراسرتی  مطلرب  و سرخن  هریچ  ،قرر ن   یات در که رسد نظر می به چنین  یه این مفهوم

 (نرزول  عحرر ) پیامبر عحر مردم سوی از الهی، سخن عنوان به قر ن پذیرش. شود ینم یافت

 دور به و صحی  است سخنانی  ن ۀهم که بوده دلیل این به نزول، از بعد یعحرها مردم و

 مرردم  پرذیرش  عردم  بررای  مروهبی  باشد، داشته راه  ن در ناراستی سخن اگر و ستینارا از

 قرر ن،  در ناراسرت  سرخن  وهرود  پرس  ؛نردارد  همخروانی  نزول هدف با این و بود اواهد

 .است ناپذیرفتنی و پایه بی سخنی

 قرآن تفسیر برای لیتأو به توسل علت

 پرژوهش  نیازمنرد  که است میمه پرسش قر ن، تفسیر برای لیتأو به توسل علت از پرسش

 کتراب  سراسرر  در نحر حامرد  اماگنجد.   ینم مقاله این در که ی اواهد بودمستقل و گسترده

 ،کنریم  یابی علیت را کیدأت این بخواهیم اگر .دارد کیدأت ویلأت بر  ثارش، دیگر و متن معنای

 منردی  تراریخ  برر  ،قرر ن  عقالنی لیتأو برای ابوزید عقلی دلیل نیتر مهم که دکر اذعان باید

 بوده نزول دوران فرهنگ از ناشی قر ن مفاهیم که اعتقاد دارد وی .است مبتنی قر ن مفاهیم

از  دسته سه اود ادعای اثبات برای او. است فرهنگ  ن بر قر ن وابستگی بر شاهدی این و

 دهد: می ارائه مفاهیم

 (ا غیرب؛  عالم به طمربو مفاهیم (ب  ن؛ مشابه امور و هن سحر، چون مفاهیمی (ال 

 .فروش و ارید به مربوط مفاهیم

 در کره  اسرت  مفراهیمی   مرده،  قر ن در که اول ۀدست مفاهیم که است معتقد حامد نحر

 چنرین  وهرود  رو ایرن  از. انرد  بوده موهود اسالم از پیش اعراب و قر ن نزول دوران فرهنگ

 .نیست  نها اارهی و عینی وهود بر دلیل ،قر ن در مفاهیمی

 در کره ...  و قلرم  و لوح کرسی، عرش، مانند ،غیب عالم به مربوط مفاهیم دیگو یم وی

  هستند. نزول دوران اهتماعی و فرهنگی تحورات از برگرفته اند، شده ذکر قر ن

  نهرا  مانند و ،قرض فروش و ارید به مربوط مفاهیم که است نظر این بر وی همچنین

محسروب   ییها واژه ها نیا و هستند نزول حرع گفرهن بازتاب همگی ،اند  مده قر ن در که
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 عررب ) اسرت  قرر ن  فرهنگری  واقعیت بازتاب قر ن، متن در  نها فراوان کاربرد که شوند می

 ایرن  اگرر  گرویی . است  فرینشگر اهتهاد یک تأویل، به توسل .(224 :4 ا ،2111 صالحی،

 سرخن  ،فرهنرگ  تطرور  اثر در و گرفته اوده ب ییرایم حالت دینی نحوص ،نباشد اهتهادها

 کره  اسرت  تأویل با و دهد یم دست از را اود معنای و شود یم ناشدنی درک بشر برای ادا

  ن فرهنرگ  برا  دیالکتیرک  اسراس  بر یا دوره هر در ،شود یم داده عحری معنای نحوص به

 یهرا  گرزاره  به یمعنابخش این حقیقت در. دشو یم ارائه دینی نحوص از نویی تأویل ،عحر

 .شود یم دین سازی تمدن و  نها ماندن زنده سبب که است دینی

 نقد

 مفاهیم تقسیم ۀالزم که داشت توهه باید ابوزید حامد نحر نگاه در لیتأو یابی علت نقد، در

 ۀنکتر  ایرن  از غفلرت  هستند، مند تاریخ مفاهیم این اینکه استنتاا سپس و دسته سه به قر نی

 .است وی عمر پایان تا بشر هدایت یبرا کتابی قر ن که اواهد بود اساسی و مهم

 و بقره ۀسور283 و 283  یات در صراحت به (بشر هدایت برای قر ن نزول) هدف این

 :است  مده هاثیه ۀسور 12 ۀ ی و عمران  ل ۀسور 218 ۀ ی

 ش اهِدَ  ف مَانْ  لْفُرْق انِوَا یالْهُدَ مِن  ن اتٍیَِّوَبَ لِلن َّاسِ یهُدً الْقُرْآنُ هِیفِ أُنْزِل  یال َّذِ رَمَض ان  ش هْرُ»

بِکُامُ   الل َّاهُ  دُیا رِیُ أُخ ار   امٍیََّأ  مِنْ ف عِدََّةٌ سَف رٍ یعَل  أ وْ ضًایک ان  مَرِ وَمَنْ صُمْهُیَف لْ الش َّهْر مِنْکُمُ 

 اکُمْ وَل عَل َّکُمْ ت شْاکُرُون  هَدَ مَا یعَل  الل َّهَوَلِتُک بَِّرُوا  الْعِدََّة وَلِتُکْمِلُوا  الْعُسْر بِکُمُ  دُیرِیُ وَل ا سْر یُالْ

 ؛(283: بقره)

 مردم، راهنمایی برای قر ن، که ماهی است؛ رمضان ماهِ( معدودِ روز چند در )روزه،

 کرس   ن پس. است شده نازل  ن در باطل، و حق میان فرق و هدایت، های نشانه و

 سفر در یا بیمار که کس  ن و! بدارد روزه باشد، حضر در رمضان ماه در که شما از

 را شررما راحترری اداونررد،! بگیرررد روزه  ن، هررای برره را دیگررری روزهررای اسررت،

 اردا  و کنید تکمیل را روزها این که است این هدف! را شما زحمت نه اواهد، می

 «.کنید شکرگزاری که باشد بشمرید؛ بزر  کرده، هدایت را شما اینکه بر را

 ؛(218: عمران  ل) ن یلِلْمُت َّقِ عِظ ةٌوَ مَوْ یهُدً وَ لِلن َّاسِ انٌیَبَ هَذ ا»
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 «.پرهیزگاران برای است اندرزی و هدایت و مردم؛ عموم برای است بیانی این،

 ؛(12: هاثیه) وقِنُون یُ لِق وْمٍ وَ رَحْمَةٌ یهُدً وَ لِلن َّاسِ بَصَائِرُ هَذ ا»

 یبررا  اسرت  رحمرت  و هدایت ۀمای و بینایی وسایل(  سمانی شریعت و قر ن) این

 «.دارند یقین(  ن به) که مردمی

 عحرری  و قرر ن  مفراهیم  یمنرد  خیترار  .اسرت  شده نازل« الناس» هدایت برای قر ن که

« کتراب » بودن هادی همله از ؛دهد یم نشان را ملزوم نادرستی که دارد لوازمی  نها پنداشتن

 قرر ن  فراهیم م یمنرد  خیترار  ۀنظریر  بنرابراین  .دارنرد  دنبال به را ها نسل و عحرها ۀهم برای

 از قرر ن  ۀاسرتفاد  بردانیم  کره  اسرت  مهرم . دارد مغایرت شده اشاره  یات با و است نادرست

 نه ،است بوده مخاطبان به قر ن یها  موزه تفهیم برای ،نزول زمان فرهنگ در رایج یها واژه

 ۀغیرمنفعالنر  و  گاهانره  گرزینش  برا  قرر ن  کره  دانست باید .ها واژه  ن فرهنگ از اثرپذیری

 تثبیرت  و ایجراد  و هراهلی  مرنحط  فرهنرگ  برا  مبارزه صدد در نزول، عحر یعرب یها هواژ

 .(223 :4 ا ،2111 صالحی، عرب) است بوده الهی رهنگف

 گیری نتیجه

 تعبیرر   ن لغروی  معنرای . است اصطالحی و لغوی معانی دارای تأویل نحر حامد دیدگاه در

 معنرای  و کارهرا  پنهران  لرت دال کشر    ن، وقروع  از پریش  رویردادی  از دادن ابر اواب،

 در یرا  ،یا دهیر پد یرا  شریء  حرکتی از است عبارت ،دارد  ن بر بسیاری تأکید که اصطالحی

 برا  همرراه   ن، عاقبرت  و غایرت  به رسیدن ههت در یا اش شهیر و اصل به بازگشتِ ههت

 .  ن از مراقبت و تدبیر

 در قرر ن   یرات  فهرم  ایبرر کره   است معتقد و دارد ابزارانگارنه نگاهی تأویل بهابوزید 

 او نرواعتزالی،  هریران  بره  ابوزیرد  تعلرق  به توهه با .گرفت بهره تأویل از باید ،امروز ههان

 .داند یم سیاسی حاکمان ادمت در را تأویل مخالفان

 بازگشت نوعی معنای  به تأویل. دهد یم اهمیت بسیار تأویل به نیز( ره) ییطباطبا عالمه

 بره  بازاند و  شده دیده ایرؤ در که اتفاقاتی ۀنتیج و سرانجام معنای به همچنین است، ااص
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 هنس از تأویل ،داند یم قر ن غیرملفو  حقیقت را تأویل عالمه. است حقایق تجسم معنای

 و عظمرت  چنان از حقیقت این. است اارهی و عینی امری بلکه نیست، لف  مدلول معنا و

 ابرزار  تأویرل  عالمره،  نظرر  در. ردیر گ ینمر  های الفا  ححار در که است براوردار بزرگی

  یرات  شرمول  بره  هرچنرد  ،نردارد ااتحراص   متشابه  یات به تأویل ابوزید نگاه در. نیست

 غیرایردئولوژیک  و ایردئولوژیک  بره  را تأویرل  نحرر حامرد  . است نکرده تحری  نیز محکم

  ن از بایرد  کره  دانرد  یمر  ااصری  تفکرر  اردمت  در را ایدئولوژیک تأویل وکند  می تقسیم

 بررای  و داند می تأویل دارایرا  متشابه و محکماز  اعم قر ن  یات ۀهم عالمه، .کرد اهتناب

 .کند ینم ذکر اقسامی  ن

 برا  و نردارد  ارتباطی بشر امروزی زندگی با قر ن که بود اعتقاد این بر ابوزید حامد نحر

 لیر تأو  وردن دست هب برای سازوکاری گاه هیچ اما ،کرد برقرار را ارتباط این توان یم لیتأو

 .ارائه نداد لیتأو یک درستی برای شااحی و

 در لفظری  مشرترک  یرک  لیر تأو کره  مشرخ  شرد   لیتأو از توصیفات این با همچنین

 .است متفاوت  نان نگاه در لیتأو معنای و بوده حامد نحر و عالمه کاربست

 نگراه  در و بلنرد  معرارف  و حقیقری  معنرای   وردن دسرت  هب برای لیتأو ،عالمه نگاه در

 و تییأمبرد  زیررا  ،انجامد یم قر ن انکار به نگاه این. است قر ن معنای کردن عحری ابوزید

 شرده  نرازل  را قرر ن  کره  الهری   یرات  برا  نگاهی چنین. انگارد یم نادیده را قر ن بودن هادی

 .ندارد همخوانی است، رااواهان بشر هدایت کهداند  می باری اداوند ازسوی
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 کتابنامه

 ،رابعره  هالطبعر  ،المضرب المراُه خطاب یف قرائه الخوف دوائر تا(. )بی نحر حامد ،ابوزید .2

  .العربی الثقافی المرکز :بیروت

 مرتضری  ۀترهمر  ،قارآن  علاوم  در یپژوهشا ماتن  یمعناا (. 2181) رررررررررررررررررر  .1

 و.ن طرح انتشارات ، چ پنجم، تهران:نیا کریمی

، چ موسوی احسان ۀترهم ،قرآن ریتفس در ینعقال کردیرو(. 2112) ررررررررررررررررر .1

 .نیلوفر انتشارات دوم، تهران:

 نشرر  ها: ، بیفرنودفر فریده ۀترهم ،خدا اتیآ و )ص(محمد(. 2111) رررررررررررررررر .4

 .علم

  نا. ها: بی ، بیالج مهدی ۀترهم ،لیتأو و میتحر ،ینوآور تا(. رررررررررررررررر )بی .3

https://tavaana.org/sites/default/files/Innovation%252C%2520Interdiction%252C%2

520and%2520Hermeneutics.pdf 

  نا.  ها: بی ، بی رمین محسن ۀترهم ،قرآن به نو یکردیرو(. 2111) ررررررررررررررر .3

 ای از نصر حامد.   ، مقالهقر ن به نو یکردیرو .1

http://mohammadmojtahedshabestari.com/. 

 اهلل روح ۀترهمر  ،تاه یمدرن کاردن  یاسالم ای اسالم کردن مدرنتا(.  )بی رررررررررررررررر .8

 نا. ها: بی ، بیزاده فرا

 ء.اسرا نشر ، چ هفتم:قرآن شناخت زانیم قرآن، (.2111) عبداهلل ، ملی هوادی .1

 االسرالم  تحجر  تنظریم  و تحقیرق  ،ایا دن و نیا د نسبت(. 2112) ررررررررررررررررررررر .22

 ء.اسرا نشر :قمهشتم، چ  ،موفق روغنی علیرضا

 االسرالم  تحجر  تنظریم  و تحقیرق  ،نیا د از بشار  انتظار(. 2112) رررررررررررررررررررر .22

 ء.اسرا نشر :قم ،موفق روغنی علیرضا

 سرید  االسرالم  تحج تحقیق ،)ع(تیب اهل و قرآن ییهمتا (.2113ررررررررررررررررررر ) .21

 .اسراء نشر :قمچ ششم،  ،صادقی محمود
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 واعر   مرتضری  االسرالم  تحجر  تحقیرق  ،نباوت  و یوح (.2181ررر )رررررررررررررررر .21

 .اسراء نشر: قم ، چ دهم،هوادی

 هعفرر  و فتحیره  عبراس  تحقیرق  ،اعجااز  ریتاأ   و قتیحق(. 2114رررررررررررررررررر ) .24

 .اسراء نشر :قمچ اول،  ، ریایی

 .31 ۀشمار ،اندیشه کیهان ،یفطر معرفت و قرآن (.2133علی ) ،گلپایگانی ربانی .23

 انتشرارات  :قم، چ اول، معاد و امامت نبوت، یقیتطب کالم(. 2183) رررررررررررررررررررر .23

 .اسالمی علوم ههانی مرکز

 . هوان ۀاندیش کانون :تهرانچ اول،  ،نید قلمرو و ضرورت(. 2111ررررررررررررررر ) .23

 یربرران علرری تلخرری  ،اتیاااالله یفاا محاضاارات کتاااب ق(. 2413) هعفررر سرربحانی، .28

 .الحادق امماال سسهؤم :هشتم چ ،یگانیگلپا

 ۀسسر ؤمقرم:   ،عقال  و ثیحاد  قارآن،  پرتاو  در یاسالم دیعقا(. 2183) رررررررررررررر .21

 .کتاب بوستان

 دفترر  :همردانی  موسروی  ۀترهمر  ،1لرد  ه ،زانیا الم ترا(.  )بری  حسین محمد ،طباطبایی .12

 .اسالمی انتشارات

 ،کاربن  یهانر پروفسور با تمذاکرا مجموعه عه،یش (.2111ررررررررررررررررررررررررر ) .12

 .کتاب بوستان ۀسسؤم :قمچ پنجم، 

 هررادی سررید کوشررش برره ،لایرساا مجموعااه(. 2111) ررررررررررررررررررررررررررررر .11

 .کتاب بوستان :قمچ دوم،  ،اسروشاهی

 هرادی  سرید  کوشرش  بره  ،یاساالم  یها یبررس(. 2183) ررررررررررررررررررررررررررر .11

 .کتاب بوستان :قم ، چ اول،اسروشاهی

 هررادی سررید کوشررش برره ،اسااالم در قاارآن (.2113رررررررررررررررررررررررررررر ) .14

 .کتاب بوستان :قم ، پ هشتم،اسروشاهی

 ناصرر  از پراورقی  یا مقدمره  ،مرموز شعور ای یوحتا(.  )بی رررررررررررررررررررررررررر .13
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 .دارالفکر انتشارات :قم ،شیرازی مکارم

 علری  دکترر  تحقیرق  و ترهمره  ،یدیا توح لیرسا(. 2183) رررررررررررررررررررررررررر .13

 .کتاب بوستان :قم ، چ اول،اسروشاهی هادی سید کوشش به ،شیروانی

 ی.امین امام پژوهش و  موزشی ۀسسؤم :قم ،یقرآن یوح (.2111) هواد گلی، .13

 ،اول سرال  ،کالمی معرفت ،نومعتزله یشناسانیجر(. 2181) یوسفیان حسن گلی، هواد؛ .18

 .1 ۀشمار ،پاییز

 نقرد  و شناسی هریان مقاالت مجموعه ،دیابوز با چالش(. 2111) محمد ،صالحی عرب .11

 .نو اعتزال

 .االسالمیه دارالکتب ، چ پنجم، تهران:نمونه ریتفس(. 2131) ناصر ،شیرازی مکارم .12

 و حکیمباشری  حسرن  ۀترهم ،قرآن رامونیپ شبهات نقد(. 2188) هادی محمد ،معرفت .12

 .تمهید فرهنگی ۀسسؤم :اول چ ،دیگران

 .اسالمی فرهنگ نشر دفتر :قرآن انکار(. 2114) عبداهلل ،نحری .11

 ،الجرابری  عابرد  ،دیا ابوزنصر حامد  با وگوگفت: انینومعتزل(. 2183) محمدرضا ،وصفی .11

 .معاصر نگاه :تهران ،اول چ ،حنفی حسن و  رکون محمد
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