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  چكيده
 امين ادبي تفسير مكتب در افكارش كه مصري دگرانديشنصر حامد ابوزيد 

. بود قائل متن فهم در هرمنوتيك براي وافري همس گرفت، شكل الخولي
 دهد  ميقرار بررسي مورد را فهم به مربوطهاي  نظريه كه است دانشي هرمنوتيك

 مكاتبنظريات ابوزيد كه در . ستگرا نسبي و گرا عينيو داراي دو رويكرد اساسي 
 به هرمنوتيكيها،   كوشيده است تا از ميان آن، هرمنوتيك تأمل نمودهمختلف

 با .ن استوار سازدو روش برداشت از قرآن را بر مبناي آمتمايز دست يابد 
 روش مورد نظر او بيشتر متأثر از يابيم ميابوزيد درهاي   ديدگاهي مطالعه

 از هرمنوتيك است؛ لكن خود مدعي است گادامر يگرا نسبيهرمنوتيك 
عتدل ميان  راهي م،گونه  اينو است مند گرديده  ي اريك هرش بهرهگرا عيني
 اشاره به مباني ضمن اين مقاله . استبرگزيده گرايي عيني و گرايي نسبي

پردازد و   هرمنوتيك او ميگرايي نسبي و گرايي عيني به تبيين هرمنوتيك ابوزيد
 در گرايي نسبي، چيرگي اش تفسيريهاي  ضمن بيان مصاديقي از برداشت

مفسر و مخاطب متن  يسوياز  گرايي نسبي اين .دساز  ميآشكاررا هرمنوتيك او 
هاي ناروا و   باب تأويل، سوي ديگرو ازدارد   مي دور نگاهاالهيقرآن را از مراد 

 هدف اين مقاله تبيين نوع رويكرد  بنابراين.گشايد  ميبدعت را بيش از پيش
 تفسيري وي و نيزهاي  هرمنوتيك ابوزيد و تأثير اين رويكرد در برداشت
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  مقدمه. 1

شناختي  اين واژه از منظر ريشه    . هرمنوتيك در يونان باستان متداول بوده است      ي    واژه
نيز با هرمس اي  بطه به معناي تفسيركردن است و را   Hermeneuin فعل يوناني  برگرفته از 
  .رسان يونانيان دارد خداي پيام
مربوط بـه  هاي  هرمنوتيك دانشي است كه نظريه « :توان گفت   مي يك تعريف ساده   در

 برداشت از هرمنوتيك قابل      تعريف و  اين .)164 :، ص 11( »دهد  مي فهم را مورد بررسي قرار    
در توضيح قلمـرو هرمنوتيـك       پالمر ريچارد .است آنتطبيق بر رويكردها و نظريات مختلف       

اصول تفسيري  ي    مجموعه( خاص هرمنوتيك: داند  مي كامالً متمايز ي    را شامل سه مقوله    آن
هـاي    شناسي فهم و تفسير در شـاخه       روش( هرمنوتيك عام    ؛) معرفتي ي  ويژه براي هر شاخه   

ي   فهـم، بـدون تمايـل بـه ارائـه         ي    تأمل فلسفي در پديده   (  هرمنوتيك فلسفي  ؛)متعدد علوم 
   .)28 :، ص9() حاكم بر آنهاي  روش

 بخـشي  :اسـت مختلف علوم اسالمي عرضه شده     هاي     در شاخه  هرمنوتيكهاي    انديشه
از اي     پـاره  ؛از علم اصول به مسائل مربوط به فهم متن و قواعد حاكم بـر آن اختـصاص دارد                 

 بايـد    تفسير قرآن به قـرآن، تفـسير رمـزي و تمثيلـي            ؛ است هرمنوتيكمقدمات تفسير نيز    
  .)53 - 52 :صص، 13 ( به شمار آيدهرمنوتيكهايي از گرايش  گونه

 ابوزيـد مقـاالتي نگاشـته شـده،       نـصر حامـد      قرآنـيِ هـاي      ديـدگاه  ي  اگرچه در زمينه  
برخي از  . طور خاص مورد عنايت پژوهشگران واقع نشده است         به ششناسي هرمنوتيك رويكرد
  : ازعبارت است،  به چاپ رسيدهاو باب آراي كه درهايي  پژوهش
 ي  نژاد كه در مجلـه      تأليف سيدحيدر علوي   »تن در افق تاريخي آن    فهم م « ي   مقاله .1
نويسنده در اين مقاله كوشيده است . به چاپ رسيده است) 21ي  شماره (قرآنيهاي  پژوهش

  سازد؛ن نمايد و خاستگاه آن را آشكاريرا براي خوانندگان تبي فهم تاريخي ابوزيد
 ،ديگري كه فهم تـاريخي قـرآن را از منظـر ابوزيـد بررسـي نمـوده                ي    لهعنوان مقا . 2

از  23 ي  كـه در شـماره    اسـت    تأليف عبـداهللا نـصري       »وزيد و قرائت متن در افق تاريخي      اب«
   به چاپ رسيده است؛قبسات ي فصلنامه
زاده  ليف حـسن نقـي  تأ» ابوزيد و برداشت او از قرآن هاي    انديشه«با عنوان   اي     مقاله .3

هـاي     به چاپ رسيده كه برخـي از برداشـت         مطالعات اسالمي  ي   فصلنامه 68ي    در شماره كه  
  او را مورد انتقاد قرار داده است؛قرآني 

، تـأليف سـعيد     نـصر حامـد ابوزيـد     هـاي     انديشهي    دربارههايي    نقد و بررسي    كتاب .4
  .ه است توسط انتشارات مشق امروز در تهران به چاپ رسيد1380 كه در سال نژاد عدالت



 ...گرايي در هرمنوتيك نصرحامد ابوزيد  گرايي و نسبي رسي عينيبر

 
 

31
ابوزيـد بـه چـاپ      هـاي      ديـدگاه  ي   شد، اگرچه مكتوباتي در زمينـه      گونه كه بيان    همان

نيامـده  رويكـرد هرمنوتيـك وي بر     صدد تعيـين و تبيـين        به طور خاص در   يك    هيچرسيده،  
ابوزيـد از   نـصر حامـد     پـذيري   تأثير«بـا عنـوان     اي    منـصف حامـدي مقالـه     است؛ البتـه سيد   

 دوم  ي  در شـماره  كـرده كـه     ترجمـه   آن را   اعتـصامي   مهدي  نگاشته كـه سـيد    » رقانمستش
جهـت شـناخت     ايـن مقالـه نيـز گـامي در        .  قرآن و حديث به چـاپ رسـيده اسـت          ي  مجله
 حاضـر در پـي تبيـين رويكـرد          ي  مقالـه ؛ لكـن    شود  مي ابوزيد محسوب ي    انديشههاي    ريشه

 ت و بيـان   سـ گرا  عينـي  و   گـرا   نسبيهرمنوتيك ابوزيد از ميان دو رويكرد اساسي هرمنوتيك         
  تفـسيري وي بـر     قرآنـي و آراي   هـاي      ابوزيد چه تأثيري در برداشت     ي   رويكرد عمده  كند مي

  .نهد  ميجاي
  

   اوي وزيد و خاستگاه انديشهبامروري بر زندگاني نصر حامد . 2
در .  در شهر طنطا در غرب مصر متولـد شـد          1943 ي  نصر حامد ابوزيد در دهم ژوئيه     

 از  قحافـه را حفظ كرد و در بيست سالگى امام جماعت روستاى           پانزده سالگى نيمى از قرآن      
 1972در سـال    . شـد  بيست و پنج سالگى وارد دانـشگاه قـاهره            در .توابع شهر طنطا گرديد   

 فـوق   ، چهار سال بعـد    ودانشگاه قاهره     ادبيات ي   از دانشكده   را ليسانس زبان و ادبيات عربى    
قـضية المجـاز فـى القـرآن      وى ي وان رسالهعن. ليسانس خود را نيز از همان دانشكده گرفت    

ى خود  دكتر.  به چاپ رسيد   اإلتجاه العقلى فى التفسير    در كتاب    ، بود كه بعدها   عند المعتزلة 
تأويـل  ي    ى او درباره  دكتر ي  رساله.  گرفت ي زبان و ادبيات عرب    ي   در رشته  1981را در سال    

 دراسة فـى    :فلسفة التأويل  :ب كتاب  قال  در ،هاي بعد   سال عربى بود كه در    قرآن از ديدگاه ابن   
 كتاب به زبان عربـى و       12وى داراى   .  به چاپ رسيد   العربى بن  الدين  تأويل القرآن عند محيى   

به تناسب موضوع در    ها    هاى عربى و انگليسى است كه برخي از آن          مقاله به زبان   70بيش از   
  .)178 :، ص10(گرفته است  اين نوشتار مورد استفاده قرار

 راه امين الخـولي     ي   ادامه اش  ابوزيد در مطالعات تفسيري   شناختي     ادبي و زبان   رويكرد
 تفـسيري متفـاوت از ميـراث        نـو اين رويكـرد    . در بررسي قرآن به مثابه يك متن ادبي است        

عربي است كه بيشتر با تأكيد بـر علـم صـرف و نحـو و بالغـت بـه بررسـي ادبـي و                          اسالمي
 تفـسير  ي  ابوزيـد در زمينـه    شناختي    ادبي و زبان  هاي    شپژوه. پردازد  مي قرآنشناختي    زبان

  .)15 :، ص4 (او در هرمنوتيك به مثابه يك علم استهاي  برآمده از ديدگاه
گذار مكتـب     بنيان قاهره و  دانشگاه   ياستاد زبان و ادبيات عرب    ) 1976م  ( امين الخولي 

 به مباحث   هايش،  نرانياو خود تفسير مكتوبي تأليف ننمود، اما در سخ        . ادبي در تفسير است   
روش ادبـي خـولي متفـاوت از روش          .تفسيري پرداخت شناسي    تفسيري و نيز مباني و روش     
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 .اساس علم صرف و نحو و بالغت است         زمخشري است كه بر    الكشاف تفاسير سنتي همچون  

مهم روش امين الخولي بررسي موضوعي، بررسي ترتيب نـزول، بررسـي   هاي    از جمله ويژگي  
، 8(اسـت    عربي و بررسـي سـياق     شناسي    گيري از زبان   قرآن با بهره  شناسي    تارمفردات، ساخ 

  .)44 :ص
 براي نمونـه، عايـشه   ؛ خولي در تفسير از سوي شاگردان او استمرار يافتجديدنگرش  

 نگاشت كه بـر      للقرآن الكريم  يالتفسير البيان  بنت الشاطي شاگرد و همسر او كتابي با عنوان        
ديگـر او    اهللا شـاگرد   محمد احمد خلف  . الخولي طراحي شده است   اساس مباني و روش امين      

همچنـين شـكري عيـاد از ديگـر         .  تأليف نمـود   الفن القصصي في القرآن    نيز كتابي با عنوان   
؛ اما  نگاشتمن وصف القرآن الكريم ليوم الدين و الحساب با عنواناي  نامه  پايانويشاگردان 

اگرچه او . مكتب ادبي امين الخولي همت گماشت ي به احيا1980نصر حامد ابوزيد در سال 
مستقيماً تحت نظر خولي درس نخواند، خود اذعان نمود كه به مكتب ادبـي خـولي تمايـل                  

 - 10 :، صـص  4 (هاي قرآني خود در پيش گرفتـه اسـت          دارد و رهيافتي ادبي را در پژوهش      
19(.  

دبيات نوگرا گنجانده و    و ا ) تراث( ميراث اسالمي  1ابوزيد طرح خود را در سياق و بافت       
جديـد بـه بـازخواني و تفـسير مجـدد ميـراث              هاي  روش كارگيري هطريق ب  از كوشيده است 

تـوان ميـراث اسـالمي را ناديـده           هاي قرآني، نمي    ، در پژوهش  وياز نظر   . ديابدست   اسالمي
بايـد در روش  ؛ بلكـه   پـذيرفت ،گونـه كـه هـست    تـوان آن را آن  در عين حـال، نمـي     ؛  گرفت
  .)68 - 50 :صص، 4 (رداري از ميراث تجديدنظر شودب بهره

  :مندي از ميراث بايد اين نكات را در نظر گرفت از نظر او، در بهره
 ؛ ما نيستي  زمانه باافكندن آنچه متناسب بيرون. 1
 ؛هاي مثبت ميراث اسالمي تأييد ابعاد و جنبه. 2
اي كه مناسب و سـازگار   نه به گو،دهي زبان آن  نوسازي و بازآفريني ميراث و سامان     . 3
  .)16 :، ص4 ( ماستي با زمانه

 از ميـان     را  نوع رويكرد هرمنوتيك ابوزيـد     له در پي تبيين اين مسأله است كه       اين مقا 
ــدگــرا نــسبي و گــرا عينــيدو رويكــرد اصــلي  ــأثير   و درياب ــدهت ر د وي را ي رويكــرد برگزي

هرمنوتيـك در   هـاي     نخست رويكرد  رو الزم است    ايناز. بشناسد از آيات قرآن     هايش  برداشت
  .اين نوشتار تبيين گردد

 
  هاي هرمنوتيكرويكرد .3

  ن ـچني نـك را ايـرمنوتيـهي  دهـتوان دو رويكرد عم يـ م،يـبندي كل در يك تقسيم
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  :برشمرد
  ؛2گرا عينيهرمنوتيك . 1
  .)433 - 430 :ص، ص13 ( 3گرا نسبيهرمنوتيك . 2

 ي هرمنوتيـك    ايـن دو رويكـرد عمـده      از  هريك   هاي   خاستگاه و ويژگي   ،در اين بخش  
شوند تا   مي معرفيگرا نسبي و گرا عينيهاي   ترين هرمنوتيست  شود و سپس برجسته     مي بيان
  . آنان رديابي نمودن روش خاص ابوزيد را در ميان آرايبتوا
  گرا نسبي هرمنوتيك .1. 3

يـزي در زمـاني     ممكـن اسـت چ    .  حقيقت نسبي و تغييرپذير اسـت      ،اين ديدگاه  بر بنا
هـيچ   .حقيقت به شمار آيد و در زماني ديگر يا براي افراد ديگر كاذب و فاقد حقيقـت باشـد      

 فهم معتبـر ممكـن نيـست و       رو    ازاين .مالكي براي داوري و شناخت معتبر از نامعتبر ندارند        
  .)431: ، ص13 ( تفسيرهاي متنوع و متكثري ارائه كرد،توان از هر اثر مي

 فهم گرايي نسبيمهم  از مباني   . و گادامر آن را ادامه داد     كرد   آغاز   يه را  اين نظر  هايدگر
  :اين است
هايي كـه در      بلكه بستگي دارد به پرسش     ؛فهم يك متن به معناي نهايي نظر ندارد       . 1

   ؛)73 :، ص16 (شود  ميبرابر آن مطرح
، معـاني  بنـدي آن   به افق ديد خواننده و زمـان       بسته ،ها به دليل متغيربودن پرسش   . 2
پس انواع زيادي حقيقت وجـود دارد      . گردد  مي  نسبي است و موجب تكثر معنايي      يمتن امر 

 و جهـان در خـود نـه          است هاي ما نهفته   هاي جهان در تأويل    ارزش. يا حقيقتي وجود ندارد   
 ؛)87 :، ص2 ( پس حقيقت جز تأويل ما نيست.معنايي دارد و نه ارزشي

 ،گيـرد   مي  آنچه موضوع فهم قرار    .هيچ نقشي ندارد  لف و مقصود او در فهم متن        ؤم. 3
او نيـز   . تـري نـدارد   برشود و بر ديگر مفسران       ر تلقي مي  مفسف نيز يك    ؤلم. خود متن است  

   .)193 :، ص16 ( معناي متن و اثر اوستتفسير اثر خويش است و تنها مالك ي خواننده
. ق مـتن پيونـد دارد     لف بـه موضـوع و افـ       مؤفهم با افق معنايي مفسر و چگونگي نگاه         

لف ؤ به فكر م   ،خواننده بايد سعي كند با طرح پرسش از فضا و افقي كه خود در آن قرار دارد                
پس عمل .  دست يابد و با تركيب و امتزاج افق معنايي مفسر با متن به فهم نسبي دست يابد

  .)73 :،ص16(ايم توان ادعا كرد به فهم نهايي دست يافته گاه نمي پايان است و هيچ بي تفسيرْ
  گرا عينيهرمنوتيك . 2 .3

   مسلماً ،يي مطرح شودگرا عينيجا كه  هر. يي استگرا يـنسبي در مقابل ـيگرا يـعين
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دو خـصلت مهـم     . وجـود دارد  هـا     آنهـاي     فـرض  اصـول، مبـاني و پـيش      اي    اعتقاد بـه پـاره    

. ق آن اسـت   دادن به ثبات و نيز تمايز فاعل شناسـايي از موضـوع و متعلـ               يي ميدان گرا  عيني
  :عبارت است ازگرا  عينيبرخي از مباني هرمنوتيك 

  ؛يك معناي نهايي دارد كه همان مقصود و منظور مؤلف است متنْ. 1
 برابري و نابرابري فهم خواننده با آن معني و مقـصود            نادرستمعيار فهم درست از     . 2

   ؛است
 ،اسـت رك صحيح آن   رسالت مفسر د  . شود  مستقل از خواننده و مفسر درك مي       اثرْ. 3

  .)126 :، ص17 (كند مينه ذهنيت و خواست او كه با اثر و محتواي آن امتزاج پيدا 
 گرا عينيي  برجستههاي  هرمنوتيست .3.3

اميليو بتي در مقابـل هرمنوتيـك فلـسفي از           :)1968 - 1890 (اميليو بتي . 1 .3. 3
توانـد عينيـت      مـي  ايي كه معياره ؛كند كه مطيع معيارهاي علمي است       مي هرمنوتيكي دفاع 

 تفسير فعاليتي است كـه هـدف از         ،از نظر بتي  .  در علوم انساني تضمين كند      را تفسير و فهم  
شـرح و   .اسـت  درك و فهم دنياي ذهني انسان ديگر هدف تفـسير . آن رسيدن به فهم است 
 كـه رفتـارگرايي و     حـال آن   ،است وصول به آن     ي  معنادار واسطه هاي    تفسير اظهارات و قالب   

بتي تفسير عيني آثار و اظهارهاي معنادار را تابع         . هرمنوتيك وجودي چنين ديدگاهي ندارد    
 ي  لحظه( نظريي    تفسيري را چهار لحظه   هاي     اين شيوه   و داند  مي متنوع تفسيري هاي    قالب
 نامـد   مـي  )شـناختي  شكلفني  ي    لحظهشناختي،   رواني    لحظهانتقادي،  ي    لحظهاللغوي،   فقه

  . )435 :، ص13(
يـي در   گرا  عينـي اريك هرش از مـدافعان سرسـخت        : )1928( اريك هرش . 2. 3. 3

لف و امكان طرح بحـث      ؤهرش با دفاع از تعين معنايي متن لزوم توجه و قصد م           . متون است 
 ي غالـب قـرن بيـستم در حـوزه       هـاي     اعتبار در تفسير خود را در موضع انتقادي به گـرايش          

 او بـر آن     .اسـت اعتبار تفـسير    ترين كتاب هرش       مهم .ه است هرمنوتيك و نقد ادبي قرار داد     
معناي متن امري قـصدي اسـت و        ؛ زيرا   است كه استقالل معنايي متن سخني ناصواب است       

هـرش فهـم را      .توان از معناي متن سخن گفت       نمي بدون در نظر گرفتن قصد و آگاهي فرد       
 ارتبـاط   »معنـا بـراي   « از نظر وي، فهم مـتن بـا       . داند  مي ساختن و تعبير معناي لفظي متن     
آن اسـت كـه نقـد        هرش بر . تبيين معناي لفظي نيست    ندارد و در نتيجه تفسير چيزي جز      

معنـا نـسبت     «پذيرد و معطوف بـه      مي از فراغ از درك معناي لفظي صورت       متن هماره پس  
، 13 ( بيان نسبت معناي لفظي با معياري خارج از متن اسـت           داوريزيرا محتواي   ؛   است »به
  .)457 :ص
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 مباني هرمنوتيك ابوزيد در تفسير قرآن. 4

و مبـاني  ها    فرض ، پيش  تفسيري وي   آراي درابوزيد و تأمل    نصر حامد    آثار   ي  با مطالعه 
 وي طـرح    ي  و مباني انديـشه   ها    فرض  پيش استقصاي. گردد  مي فهم و هرمنوتيك وي آشكار    

 بيـان مهـم آن    بـاني    در ايـن بخـش م      .سازد  مي و رويكرد غالب هرمنوتيك او را نمايان       كلي
  :شود مي

  )ص ( روحي و معنوي پيامبر اسالمي متن قرآني به مثابه تجربه. 1. 4
مه اللَّه إِلَّا وحيا     ما كاَنَ لبشَرٍ أَن يكلَّ     و«: فرمايد  مي  شوري ي   سوره 51 يآيهخداوند در   

        هبِإِذْن ىوحولًا فَيسلَ ررْسي ابٍ أَوجاى حرن وم لىِ    أَوع إِنَّه شَاءا ييم     مكتوجه به   با ابوزيد .4»ح
وحي و الهام   ؛ زيرا   ستاو ي   وحي بر قلب و انديشه     اسالم وحي بر پيامبر     استمعتقد   اين آيه 

قرآن كالم ملفوظ پيـامبر اسـالم در        رو     ازاين .زبان و الفاظ  با  با انديشه و افكار پيوند دارد، نه        
  .)99 - 98 :صص، 4 (قالب زبان عربي است

  سياليت داللت متن. 2. 4
و  5ميان زبـان  ) شناس برجسته  شناس و نشانه   زبان( سوسور ابوزيد با تبعيت از ديدگاه    

يك نظام زبـان  ي    دهنده گفتار و متن خاص نشان      هر كند  مي  بيان او. كند  مي  تفكيك 6گفتار
ان زبـان و گفتـار      انـسان اسـت و ميـ      ي     نهفته در حافظه   كلي است كه در داخل نظام       يئجز

  . برقرار استديالكتيك ي رابطه
خـود  ي    زباني و فرهنگـي زمانـه و زمينـه        هاي    بر واقعيت سويي  متن ديني از    رو     ازاين

   .)194 - 193: صص ،6 (پذيرد  ميتأثيرها  ديگر از آنسويي نهد و از   ميتأثير
عبيـر سوسـور    اگر نصوص به ت   «: نويسد  مي ويژگي سياليت متن چنين   ي    ابوزيد درباره 

كننـد، تحـول زبـان موجـب       مـي حكم گفتار را دارند و در تحول زبان و فرهنگ ايفاي نقش           
را از معنـا و داللـت اصـلي و          هـا      داللت و معـاني آن     ،گردد و پيشتر    مي سياليت داللت متون  

  .)198 :، ص6 (»كشاند  ميحقيقي به سمت داللت مجازي
   7تن در افق تاريخي از طريق فهم مكشف معنا و فحواي متن. 3. 4

ينـد فهـم    آفر؛ لكـن    از ديدگاه ابوزيد، فهم متن نيازمند درك معناي تاريخي آن است          
جـوي فحـواي   و  چون بايد گام ديگري نيز در جسترسد؛  نميمتن با درك اين معنا به پايان   

  . متن در بافت زمان حاضر پيموده شود
گذشته و فحواي مـتن در      كريستر استندال محقق كتاب مقدس ميان معناي متن در          

 .)209 - 196 :صص، 19 (زمان حاضر تفكيك نموده است
  :قد است فهم متن نيازمند پيمودن دو گام مهم استتابوزيد نيز مع

  ؛بازگشت به معنا در سياق و بافت تاريخي و فرهنگي. 1
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 .)230 :ص ،4 (يافتن به فحواي متن در بافت زمان حاضر دست. 2

 ،تغيـر مدر حالي كـه فحـواي آن         ،استناي تاريخي متن ثابت      مع كند  مي ابوزيد بيان 
فحوا بايد مبتني بر معناي تاريخي و در پيونـد بـا سـياق    رو     ازاين .ولي وابسته به سياق است    

 ،در فحـوا  .  نـسبت و ارتبـاط ميـان معنـاي مـتن و خواننـده اسـت                ي  فحوا دربردارنده  .باشد
 در كشف معناي تاريخي     ي متن   خواننده اگرچه. كند  مي متن نقش بيشتري بازي   ي    خواننده

  پس از كشف معناي تاريخي بـه پايـان        او نقش   ،فحوابدون در نظر گرفتن      ،استمتن سهيم   
 يـافتن فحـواي معنـا از        ،از سوي ديگـر   .  مشخص و ثابت است    تاريخي چون معناي    ؛رسد مي

يند آ فرين امرا. استمتفاوت اجتماعي  بر حسب سياق تاريخيديگر ي  به خواننده اي    خواننده
 از شخـصي بـه شـخص        متنپس فحواي   . آورد  مي ناپذير تفسير و تنوع تفاسير را پديد       پايان

 معنايي زبان و نيز تغييـرات       ي   بسته به توسعه   يابد؛  مي ديگر و از زماني به زمان ديگر تفاوت       
  .)56 :ص، 3 (سياسي در سياق اجتماعي

؛ قـرآن الزامـي اسـت      تفسير   يندآر ف در كشف معناي تاريخي متن    كند  مي بيانابوزيد  
رو مـتن      ازايـن  .در راستاي فهم جديد و متناسب با دوران معاصر كافي و وافـي نيـست              لكن  

 كـه تـأويلي نـو از آن         بـود خواهد   اواقعاً كار  زماني معاصر مفسر     ي  در دوره قرآني در صورتي    
 توضـيح  وي. كنـد   مـي  ينـد آن تبيـين    آ تلقي خويش را از مفهوم تأويـل و فر         پس .ارائه شود 

آل الـشيء،   « معناي اول تأويـل از فعـل         :ستاي  يمعناكاربرد   داراي دو    تأويلي    واژه دهد مي
 و  »آلَ «بر اين مبنا، تأويـل كـه از        . به معناي بازگشتن   است؛ريشه گرفته    »يؤول، أوالً و مĤالً   
  .بازگرداندن پديده به علل و اسباب اصلي آن است به معناي ،است »أول «سه حرف اصلي

ي   مفهوم النص تأويل را به معناي آشكارساختن معنا و داللـت نهفتـه             ابوزيد در كتاب  
   .)229 :، ص4 (كند  ميآن را آشكارهاي  داند كه علل واقعي و ريشه يك پديده يا رويداد مي

  به معناي اصـالح و تـدبير  »آلَ الشيء أوالً و ايالء«ي  وي معناي دوم تأويل را از ريشه    
 تأويل بـه معنـاي رسـيدن بـه هـدف از طريـق مراعـات،                 اخيرْبنابراين مبناي   . ددان  مي امور

  .)111 :، ص6 ؛230 :، ص4 (مديريت و اصالح است
 ؛نتيجه به كار رفته اسـت      عاقبت و  تأويل در قرآن به معناي     دهد كه   مي ابوزيد توضيح 

لَ إِذا     «: إسراء آمـده اسـت    ي     سوره 35 ي  مثالً در آيه   فُـوا الْكَيـأَو طاسِ        وس زِنُـوا بِالْقـ و لْـتُمك 
  8.»الْمستَقيمِ ذلك خَيرٌ و أَحسنُ تَأْويالً

كرد آن موجـب شـده اسـت تـا وي در             مفهوم تأويل و كار    ي  اين ديدگاه ابوزيد درباره   
 بر ضرورت كشف فحواي متناسب بـا بافـت          ،لزوم كشف معناي تاريخي در تفسير آيات      كنار  

 مدلول مـستقيم  نامع« :نويسد  مي تمايز ميان معنا و فحوا    ي  زيد درباره ابو .حاضر تأكيد نمايد  
الفاظ نصوص است كه برآمده از تحليل ساختار زباني در بافت فرهنگي آن است و مـضموني        
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به عبـارت ديگـر، معنـا همـان داللـت تـاريخي       . اند است كه معاصران متن از آن درك كرده   

تـاريخي دارد؛ يعنـي     ي    معنا جنبه . آن است گيري    شكل وطنصوص در چارچوب حدود و شر     
تنها از طريق شناخت دقيق بافت زباني درون متن و بافت اجتماعي و فرهنگي بيـرون مـتن     

ـ فحوا هرچند از معنا جدا    . آيد  مي فراچنگ  ي  گيـرد، جنبـه     مـي  شدني اسـت و از آن نـشأت       ن
ي كـه غيـر از       عـصر  اسـت؛ آمده از قرائت عصري نصوص        به اين معنا كه فراهم     دارد؛عصري  

  .)217 :، ص6( »عصر صدور و حصول نص است
 تمـايز ميـان معنـا و فحـوا در ديـدگاه او مطـابق بـا تمـايز ميـان                      استابوزيد مدعي   

meaning و significance229 :، ص4 ( اريك هرش استي  در نظريه(.  
 ميـان ايـن دو نظريـه    گفـت اريك هرش بايد ي  باب تطابق ديدگاه ابوزيد بر نظريه     در

 از آن ياد  » معناي لفظي «يا  » معنا«آنچه هرش به عنوان     «؛ زيرا   شود  نمي يچ تناسبي يافت  ه
شود و امري ثابت و غير قابـل تغييـر اسـت و            مي كند، بر محور قصد و نيت مؤلف متعين        مي

كـه در تـصوير ابوزيـد از معنـا،            حال آن  كند،  نمي هيچ پيوندي با امور وراي قصد مؤلف پيدا       
 مغاير و متفاوت كامالًشود و در نقطه نظري       نمي قصد مؤلف در نظر گرفته    براي   هيچ سهمي 

 محوريـت   مـتن  به واقعيات اجتماعي و بافت فرهنگي و نيز فهم معاصـران از              ،با اريك هرش  
 .)56 :، ص14( »شود  ميداده

اموري ي    از نظر هرش همه   «؛ زيرا   تلقي اين دو متفكر از فحوا يكسان نيست        همچنين
معناي متن صورت پـذيرد،  ي  درباره) معناي مورد نيت مؤلف   (اغ از معناي متن     كه پس از فر   

 خويش در  يمتن گذشتهي  از نقد و سنجش و داوري گرفته تا تغيير موضع نويسنده درباره  
مـتن و تطبيـق    همچنان كه اموري نظيـر اسـتنطاق  . گيرد  ميقرار» معنا نسبت به«ي  دايره

» مغـزي «فحوا يـا    ؛ اما   است» معنا نسبت به  «د نيز جزء    معناي آن بر شرايط و موقعيت جدي      
 بلكه  نيست؛معنا يا نسبت سنجي ميان معنا و امري بيرون آن           ي    در نزد ابوزيد چيزي درباره    
  ).56: ، ص14( »فحوا غايت قرائت متن است

مندي  تاريخ به ابوزيد: كشف معنا از طريق فهم متن در افق تاريخي آن          .1. 3. 4
. از ديـدگاه وي، قـرآن در واقعيـت و فرهنـگ شـكل گرفتـه اسـت         . اد دارد متن قـرآن اعتقـ    

وسيع شامل نهادهاي اقتـصادي، اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي اسـت و                 مفهومي واقعيت«
 »گيرد مي بر عالوه بر نخستين گيرنده و مبلغ وحي، نخستين مخاطبان متن قرآني را نيز در    

   .)72 - 71 :ص، ص5(
ط زمـاني و مكـاني      شـرو  از   ،لي فرهنگي است كه نخست    قرآن محصو است  وي معتقد   

شدن بـه مـتن حـاكم و غالـب، بـه معيـاري بـراي                 از تبديل  عصر نزول تأثير پذيرفته و پس     
  .)69 :، ص5 (سنجش مشروعيت متون ديگر تبديل شده است
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افـق تـاريخي    است   براي فهم قرآن به مثابه يك محصول فرهنگي الزم           ،ويديدگاه   از

افـق تـاريخي مـتن      .  بازشناسـي شـود    ،ي از ديالكتيك متن و واقعيت است      متن آن كه حاك   
  :قرآني داراي دو سطح است

اجتمـاعي، سياسـي، وضـعيت دينـي، فكـري و           هـاي      كه افق  متنسطح نزول كلي    . 1
وري روم و   امپراتـ  موقعيت جزيره در مقايسه بـا دو         ،در اين سطح  . گيرد  مي فرهنگي را در بر   

  ؛شود  ميمحاسبه... اقتصاد قريش و ،يحيتايران، جايگاه يهود و مس
 روشـن بيـان   اي    سطح نزول تدريجي كه منشأ تاريخي سـاختار قـرآن را بـه گونـه              . 2

  .)139 - 138 :ص، ص11 (كند مي
ي همچـون   هـاي    از طريـق روش    ، فرايند كشف معنـاي تـاريخي مـتن        از ديدگاه ابوزيد  

بـه  ... رسي آيـات مكـي و مـدني و        بررسي اسباب النزول، بررسي تقدم و تأخر آيات قرآن، بر         
  .)209 - 179 - 145 :صص، 5 (رسد  ميانجام

از ديدگاه ابوزيد،   : كشف فحوا از طريق فهم متن در افق تاريخي مفسر         . 2. 3. 4
و ) قعيتديالكتيك متن و وا   ( بايد سطوح افق تاريخي متن       ،يافتن به فحواي متن    براي دست 

 داد  ي  نتيجه. را در نظر گرفت   )  متن ي  ه  كنند  افق فرهنگي و فكري قرائت    (افق تاريخي مفسر    
هـا    در پيونـد افـق  ، با افق ديد مفسر به مفهـوم مـتن    ،و ستد معناي متن در افق تاريخي آن       

ف معرو» ها پيوند افق «كه به    كند  مي گادامر اشاره    ي  اين ديدگاه ابوزيد به نظريه    . خواهد بود 
 آن اسـت كـه بـا در         و بر  كند  ميمفسر تأكيد    افق تاريخي خواننده و     ابوزيد بر  رو   ازاين .است

 وي به پيـروي از      ،اين اساس  بر. توان به مفهوم متن دست يافت       مي ،نظر گرفتن اين دو افق    
  .متعدد از دين استهاي  گادامر قائل به امكان فهم

 و   مفـسر فهـم   هـاي     داوري  و پـيش  هـا     رضف   پيش   بود كه   بر آن  9 گادامر   گئورگ  هانس
   متعـين    تـاريخي    لحـاظ    بـه    است كه    پيشيني   فهم   داراي تفسير. سازد   مي   را ممكن   سوءفهم

 و   مفروضـات  در نتيجـه  .گيـرد   مـي  فـرض  پـيش  را    افقـي    يعنـي  ؛ دارد   تعلق   سنتي  و به      شده
  جـوي و  جـست .  هـستند   آنهاي    شرط  يشپ؛ بلكه    نيستند   فهم   مانع   خود ما ضرورتاً    اعتقادات

  مورد تفـسير قـرار       خاصي   از ديدگاه   هر شيء و هر متني    .  است   بيهوده فرض  پيش   بدون  فهم
؛  هاسـت   افـق    تركيـب    مستلزم تفسير   كه   گفت  توان   مي سازد و    را مي    خاصي   افق  كه گيرد  مي

 و  اشـيا  بـا      مفسر در مواجهه    افق. تن م   مفسر و افق     فهم   يا افق    و حال   گذشتههاي    افق  يعني
   مطمـئن   تـوانيم   نمـي .  وجود نـدارد     و نهايي    تفسير عيني   هيچ؛ اما   شود   مي   تعديل   دائماً  متن
مـا در   هـاي     تفسيرها و قـضاوت   .  است   قبلي   يا بهتر از تفسيرهاي      تفسير ما صحيح     كه  شويم

  . است  آينده  تجديدنظرهاي  در معرض  گذشته مورد تفسيرهاي
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اتهـام بـه     ،اسـت  ابوزيـد كـه متـأثر از گـادامر           ي   بـه نظريـه     شـديد  يكي از اعتراضات  

 او، حقيقت مطلق يك پندار محسوب       ي  بر نظريه   بنا رسد  مي  چون به نظر   ؛يي است گرا  نسبي
منجـر  به تفـسيري معتبـر     ابوزيد اصولي كلي را مطرح نموده كه معتقد است        ؛ اما   شده است 

 پيونـد و    ازپـس آگـاهي     . استست كه در پيوند با معناي اصلي        رو  ازاينفحوا  اعتبار  . شود مي
اين اعتبار تا هنگـامي اسـت كـه         . سازد  مي تفسير معتبر را ميسر   ي     ارائه متنارتباط فحوا با    

  .)201 - 200 :صص ،15 (نباشدشناختي   ناقض قواعد روشتفسيرْ
يـي  گرا عينـي يي شود، اما نه گرا عينيتواند منجر به      مي اصلاز نظر ابوزيد، رعايت اين      

 يـي بـافتي يـا فرهنگـي اسـت      گرا  عينـي دهـد،     مـي  يي كـه او پيـشنهاد     گرا  عينينوع  . مطلق
  .)240:،ص4(

 داند كه بـر اسـاس كـشف معنـاي           مي گرا  عينيهرمنوتيك خود را    جهت  آن  ابوزيد از   
ي اسـت   ايدر پيوند با فحـو     معناي تاريخي همواره     ، اين از نظر وي   .استاستوار  تاريخي  ثابت  

كننده  وا متناسب و سازگار با عصر قرائت       اين فح  .يابد  كه مفسر در زمان معاصر خويش درمي      
 گرايش وي به هرمنوتيك     قد روش هرمنوتيك ابوزيد بايد گفت     در ن ؛ لكن   و مفسر متن است   

كند كه معناي تاريخي صـرفاً مربـوط بـه            مي خود اذعان ؛ زيرا   ي گادامر چيره است   گرا  نسبي
الزم است مفـسر بـا      رو    ازاين .استي  ه است و در زمان معاصر فاقد كاراي       اني گذشت زمي    دوره

 اين فهم   .ديش به فهم جديدي از متن دست ياب        فرهنگي و اجتماعي عصر خو     وضعتوجه به   
دارد، در    مـي  بر آنچـه ابوزيـد اذعـان        بنا .زمان مفسر است   جديد متضمن فحواي متناسب با    

 )اواز منظـر  (شود كه همگي    مي ي متعدد و متكثري بازتوليد    زماني متعدد، فحواها  هاي    دوره
كننده و   معاصر قرائت ي     زمانه وضع اهميت دارد، سازگاري با      ويآنچه از منظر    . صحيح است 
است ابوزيد مدعي   . رددمتكثر و متناقض گ   هاي    حتي اگر منجر به برداشت     ؛استمفسر متن   
 بـر    روشـي  شـود و    مي اش حفظ   پيشنهادي ناي تاريخي در هرمنوتيك    فحوا و مع   پيوند ميان 

و مصاديقي كه   ها    در طرح مباحث خويش و در نمونه      ؛ لكن   استبرگزيده   گرايي  عينيمبناي  
دن بـه   نمـو  ده انگاشـتن معنـاي تـاريخي و بـسنده         شود، ناديـ    مي ارائه نموده، آنچه مالحظه   

ين برداشت  حتي اگر ا   ؛است شدهي فرامتن بر متن تحميل      برداشت جديدي است كه از سو     
هـاي   ي از برداشتهاي  در اين مقاله به نمونه    . منافي باشد  االهيو فهم جديد با مقصود و مراد        

  . استگرايي نسبي كه مبتني بر كنيم  اشاره ميتفسيري وي
  

  :مباني هرمنوتيك ابوزيدپذيرش پيامد . 5
  ي از جايگاه رسالتزداي بودن فهم پيامبر اسالم و قداست نسبي

   است ييسازد، كشف فحوا  ميد و مؤثرـرآن را مفيـد، آنچه تفسير قـوزيـباه اـاز ديدگ
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اگرچـه   ؛اسـت  مفـسر    ي  معاصر مفسر و درك اين تناسب بر عهده       ي    ط دوره شرومتناسب با   

وي بـر  ؛ زيـرا  باشـد  )ص(م پيـامبر اسـال  ي  مغاير با سنت و سـيره ،آيد  مي كه حاصل  ييفحوا
تنهـا   )ص(فهـم پيـامبر اسـالم     است  فهم معتقد    گرايي  نسبياساس ديدگاه خويش مبني بر      

مفسر موظف نيـست برداشـت      رو    ازاين .استتفسيري ممكن   هاي    و برداشت ها    يكي از قرائت  
 :نويسد  مينقد الخطاب الدينياو در كتاب   . تفسيري خود را فداي ديدگاه پيامبر اسالم نمايد       

وحي دگرگون شـد و از      ي     لحظه متن قرآن از هنگام نزول يعني با قرائت پيامبر از قرآن در           «
. از تنزيل به تأويـل تحـول يافـت        ؛ زيرا    به فهم انساني و متن انساني تبديل شد        االهيمتني  

 :، ص 6(» داد و ستد متن قرآن با عقل انساني است        ي    فهم پيامبر از متن قرآن اولين مرحله      
46(.  

يويــستي و مباحــث خــويش صــرفاً رويكــردي پوزيتي  جــا كــه ابوزيــد در ارائــه از آن
وحي و الهام بـه پيـامبر اسـالم و بـه تبـع آن درك متعـالي آن                   ي    مسأله ،گرايانه دارد  تجربه

 علـم   ازبه درستي آشكار نيست كه آيـا وي         . نمايد  مي حضرت براي وي امري نامعقول جلوه     
اين حقيقت مسلمي است كه وحـي     ؛ زيرا   ورزد  مي حضوري پيامبر اسالم غافل است يا تغافل      

چنـان بـه     وي آن ؛ لكـن     نـه علـم حـصولي      ،پيامبر اسالم از نوع علم حضوري است       به   االهي
اي   يازد كه مطلق انگاشتن فهم پيـامبر را گونـه           مي دست )ص( از تفسير پيامبر   ييزدا قداست
اين پندارهاي تفاسير ديني كه فهم پيـامبر را مطـابق           «: نويسد  مي پندارد و چنين    مي شرك

بر فرض وجود داللت ذاتي اين پندار ؛ زيرا  قابل توجه نيست،دانند  ميداللت ذاتي متن قرآن  
نهـد و ثابـت و متغيـر را           مـي  مطلق و نسبي را در يك تـرازو       ؛ زيرا   انجامد  مي به نوعي شرك  

اين پندار بـه خـداانگاري      . شمرد  مي  و فهم انساني را يكسان     االهيقصد  ؛ زيرا   داند  مي تراز هم
  .)64  :، ص6(»انجامد مي  ، اين حقيقت كه او انسان استكردن پيامبر يا به تقديس او و پنهان

  

 از تطبيق روش هرمنوتيك ابوزيد در تفسير قرآناي  نمونه. 6
  )بررسي آيات حقوق زن(

 ايـن   10ولري هـوفمن  . حقوق زن است  ي    لهمسأ اسالمي حقوق    حساس يكي از مسائل  
سير مجـدد در بافـت      حقوق اسالمي دانسته كه نيازمند تفـ      بس انتقادي   را از مباحث     لهمسأ

  .)89 :، ص18 (مدرن است
  :  به اين موضوع اختصاص داده است راابوزيد خود دو كتاب 
  . قراءة في خطاب المرأةدوائر الخوف؛. 2 ؛المرأة في خطاب األزمه .1

بـه عبـارت ديگـر،       .اسـت  زن فاقد ابعاد اجتمـاعي       ي  ، نگاه دين به مسأله    اواز ديدگاه   
  .)80 :، ص7 (زن را ناديده انگاشته است ي واقعيت اجتماعي مسأله
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معتقد است بايد اين تفـاوت      ؛ لكن   وي تفاوت زيستي ميان زن و مرد را پذيرفته است         

  ).80: ، ص7( را از نظر فرهنگي و اجتماعي با زندگي دوران معاصر سازگاري داد
 حقـوق   ي   موضوعات تأثيرگذار بر مـسأله     ي  كند كه همه    مي او نخست اصولي را مطرح    

نهد تا    مي ابوزيد مبحث تساوي حقوق زن و مرد را محور پژوهش خود          . گيرد  مي ن را در بر   ز
  .)207 :، ص7 ( در اين زمينه روشن نمايد رابتواند گفتمان قرآني

ميـان قـرآن و تـورات       اي     تساوي زن و مرد، ابوزيـد مقايـسه        ي  به منظور تبيين مسأله   
ي   نمايـد تـا از شـجره   اغـوا  را )ع(ريفت كـه آدم  ، شيطان حوا را ف    توراتبر    بنا :دهد  مي انجام

 آدم و حوا را به طور مساوي مـسئول و مـشمول             هبوطْ ي   در حادثه  قرآن؛ اما   ممنوعه بخورد 
ليات را  يي و ساير اسـرا    توراتهاي     داستان اوليه   مفسران كند  مي ابوزيد بيان  .داند  مي مجازات

  .)207 :، ص7 (به تفاسير قرآن افزودند
 1 ي  در آيـه   .اسـت دانسته  ) نفس واحده ( هر دو را آفريده از يك روح         حوا آدم و    قرآن

  : نساء آمده استي سوره
ثَّ           « بـ هـا وجونْهـا زخَلَـقَ م ةٍ ود نْ نَفْـسٍ واحـم الَّذي خَلَقَكُم كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسهيا أَي

  11.»الَّذي تَسائَلُونَ بِه و الْأَرحام إِنَّ اللَّه كانَ علَيكُم رقيباً نساء و اتَّقُوا اللَّه ومنْهما رِجاالً كَثيراً 
دانـد و آن      مي  باطل ، چپ مرد است   ي  يافته از دنده   كه زن خلقت  را  ابوزيد اين ديدگاه    

  همچون تفـسير طبـري يافـت       اوليهداند كه در تفاسير      مياي    را برگرفته از تصورات اسطوره    
 ي  ساس، معتقد است كه تفاسـيري همچـون تفـسير طبـري بـراي جامعـه               بر اين ا  . شود مي

زمـان  هـاي      حاوي عقايد و انديـشه     تفاسيرگونه    اين وي،از نظر   . نيستقابل استفاده   معاصر  
نسل كنوني بايد به قرائت عقالني ايـن ميـراث بپـردازد و آن را مـورد                 رو    ازاين .دهستنخود  

دسي بـه آن ببخـشد و كوركورانـه محتـواي آن را             كه تق   بي آن  دهد؛بازكاوي و پژوهش قرار     
  .)23 :، ص7 (بپذيرد

 ديدگاه ابوزيد در باب قواميت .1. 6
ه              «: فرمايد  مي  نساء 34 ي  در آيه خداوند   ا فَـضَّلَ اللـَّ بِمـ اءس الُ قَوامـونَ علـى النـِّ الرِّجـ

 لىع مضَهعهِم       بالونْ أَما أَنفَقُواْ مبِم ضٍ وعشـريفه  ي  عموم مفسران با استناد به اين آيـه        12.» ب 
داننـد و بـا توجـه بـه        مردان مي  ي  قواميت، سرپرستي، رياست و مديريت خانواده را بر عهده        

كنند كه دليل قواميت مردان آن است كه          مي  بيان »بما فضل اهللا بعضهم علي بعض     «عبارت  
 برتـري را از ديـدگاه خـود بـر           البته ايـن مفـسران شـؤون      . خداوند آنان را برتري داده است     

از . از نظر ابوزيد، اين آيه بايد به مثابه وصف موقعيت موجـود مالحظـه شـود               ؛ اما   اند شمرده
 بلكه بيان واقعيـت موجـود       نيست؛ االهينظر وي، ترجيح مرد بر زن خواست و حكم مطلق           
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نـي ارتقـاي    يعزمانه است كه بايد اصالح شود تا با هدف اصلي گفتمان قرآني در حقوق زن                

   .)214 :، ص7 (تساوي و برابري مطابق گردد
اقتـصادي   اجتمـاعي هـاي     وليتؤ بر عهده گـرفتن مـس      »قوامه «، معناي لغوي  اواز نظر   

كـه مـالك     كند بـر ايـن      مي  متن قرآني داللت    و توانند بپذيرند   مي  هر دو  زناست كه مرد و     
  .) از جنسيتبا قطع نظر( باشد و نيز قدرت انفاق »أفضليت «قواميت بايد

   ارث زني مسأله. 2. 6
 توارث از ديدگاه قرآن نيـز       ي  قواميت در مسأله  ي    فهم سياق و بافت آيه    از نظر ابوزيد،    

 نـساء روايـت شـده، در        ي   سـوره  11 تـا    7النزولي كه پيرامون آيـات       اسباب. تأثيرگذار است 
  . توارث پيش از ظهور اسالم استي ارتباط با مسأله

گـذاري    معيـار ارزش »مـرد بـودن   «الف سنت پيش از اسالم كه خ براست  وي معتقد   
، اواز نظر    . اصل است   ارث ي  شد، در توارث اسالمي، سهم زن در تقسيم سهميه          مي محسوب

 :، ص 7 ( معادل سهم دو زن تعيين شده است       ، براي مرد  كه  كند بر اين    مي متن قرآني داللت  
232(.  

يين نموده كه نبايـد از آن حـد تجـاوز            قرآن حداكثر سهم مرد را تع      كند  مي وي بيان 
 و در مقابل حداقل ميزان سهم زن را مشخص نموده است كه نبايد كمتر از نصف سهم                  شود

ي   مـورد نظـر در زمينـه      ي    ، اين تفسير مؤيد گفتمان كلي قرآن و سـوره         اواز نظر   . مرد باشد 
  .)234 - 233 :ص، ص7 (برابري حقوق زن و مرد است

افت تاريخي  ب «:بندي ارث زن و مرد چنين است       سهميهباب   د در گفتار ابوزي  بخشي از 
نه  ،استمرد  ي     تعيين بهره  ارثبندي   دهد كه هدف قرآن از سهميه       مي آيات نشان  و مدلول 

 حـال بـه حقـوق برتـر و سـهم بيـشتر دسـت               زن؛ زيرا معموالً اين مردان بودند كه بـه هـر          
تـوان چنـين نتيجـه        مـي  بنـابراين . بردند ي م  ولي زنان همواره كمتر از آنان سهم       يافتند؛ مي

 اجتمـاعي صـورت   هـاي     بيشتر براي تحقـق برابـري در عرصـه        ها    بندي گرفت كه اين تقسيم   
ايـن  بديهي است وقتي برداشت مـا از        . دادن به مرد در برابر زن      گرفت، نه به هدف ارزش     مي

اين مـسأله بـه      ،تاسآيات تنها اين باشد كه آيات براي تعيين حقوق زن در ارث نازل شده               
 طبيعي آن اين است كه ارزش يـك  ي كند و نتيجه  ميديني سرايتهاي  تمام ابواب و عرصه  

گذاري انـساني زن و مـرد        حتي ارزش  ،به عبارت ديگر  .  نصف ارزش مرد است    ي  زن به اندازه  
  ).234- 233:صص ،7(»شود  مي هريك از آن دو قياسميراث و ميزان ارث بري  به مسأله

   شهادت زن در دادگاهي سألهم. 3. 6
.  در بحث شهادت مرد و زن در دادگاه نيز رويكردي مشابه در پيش گرفته است              ابوزيد

 بقره، شهادت يك مرد معادل شهادت دو زن در ي  سوره28ي از نظر عموم مفسران، بنابر آيه
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 بلكـه   ؛ست، اين آيه نسبت دو به يك را در شهادت تشريع ننموده ا            اواز ديدگاه   . دادگاه است 

 كنـد   مـي ابوزيد بيان.  مالي است كه زنان عصر نزول با آن آشنا نبودند       ي  آيه در مورد معامله   
. كنـد   مـي زن در تمامي شؤون كـار و زنـدگي مـشاركت          ،استاكنون كه سياق تغيير نموده      

  .)235 :ص ،7(گيرند  مي گاه از آنان پيشيمشاركت زبان مساوي با مردان است وامروزه 
احكـامي ماننـد   «:دكنـ  مـي باب شهادت زن چنـين انتقـاد         ديدگاه مشهور در   ازابوزيد  

 بودن زنان از برخي از وظايفي كه گمـان  شهادت و گواهي زنان در هنگام قضاوت و يا محروم        
كـه آنچـه مشخـصاً در مـورد           مانند قضا در حـالي     ندارند،بيت آن وظايف را      رود زنان اهل   مي

توانـد    نمـي  ها بيان وصـف حـال زنـان آن دوره اسـت و            تن ،استشهادت زنان در قرآن آمده      
وليت و  ؤتواننـد مـس     نمـي  كـه زنـان   هـا     اين گفتـه  . مثابه قانون ازلي و ابدي براي زن باشد        به

هـايي    تكـرار گفتمـان    خانواده، اجتماع و زندگي ايفا كنند،     هاي    مردان را در عرصه   هاي    نقش
-233 :صص ،7(»ان گذشته است  گذشته مربوط است و زمانش     است كه به قرون و عصرهاي     

235(.  
  جاتو تعدد زي مسأله. 4. 6

شـناختي     نيز ابوزيد معتقد است كه سياق وحي و ساختار زبـان           زوجاتدر بحث تعدد    
 بلكـه بـراي     ؛ نبـوده اسـت    دائم امر تشريعي    زوجاتكند كه امر به تعدد        مي متن قرآن تأييد  

 3 و 2 ي كند، آيـه   مي زوجات اشارهتعددي   آياتي كه به مسأله   . زماني معين وضع شده است    
 و اين زمـاني اسـت كـه مـردان           شد نساء است كه در مدينه پس از جنگ احد نازل            ي  سوره

 كه پيامد آن    يي اسالمي با موقعيتي استثنا    ي  به دليل رويارويي جامعه   . بسياري شهيد شدند  
چند همـسر   شد كه   زماني اجازه داده    ي    شدن فرزندان شهدا بود، به مسلمانان آن برهه        يتيم

البته از نظر ابوزيد، دليل غيرمستقيم نزول اين آيه آن است كه چون پيش از اسـالم                 . گزيند
 ازدواج كنـد، محـدوديتي نداشـت،      هـا     توانست به طور رسمي بـا آن        مي تعداد زناني كه مرد   

 يط سخت و خاص   شرو برايش زن كاهش دهد و      4اسالم سعي نمود اين تعداد را به        رو    ازاين
   .ذاردبگ

بافت نزول آيه عالوه بر سـاختار       «: نويسد  مي  سوره نساء  3 و   2ابوزيد با اشاره به آيات      
 بلكه يك قـانون     نيست؛ امر و قانوني دائمي      زوجاتكند كه تعدد      مي تركيب لغوي آن تأكيد   

آنچه باعث اشتباه در امـر تعـدد        .  آن روز بوده است    ي  آمده موقت براي درمان مشكالت پيش    
ه، اين است كه اين مسأله پيش از اسالم به صورت يـك عـرف و عـادت درآمـده               زوجات شد 

بعـد از  ؛ امـا  كـرده اسـت    نمـي كه اين عرف از هيچ ضابطه و معياري پيـروي اي   به گونه  بود؛
ها را در چارچوب   آن مبارزه كند و     ييها خواست با چنين عادت     مي  در حالي كه اسالم    ،اسالم

ضـوابط را از      ايـن معيارهـا و     ،فقهـي هـاي     فسيرها و تأويل   ت معيارها و ضوابط مشخص دهد،    
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، 7 (»مردانـه تطـابق دادنـد     هاي    را با ذهنيت  ها    شان خارج ساخته و بار ديگر آن       مسير اصلي 

  .)217 :ص
از اين روي ابوزيد معتقد است، برداشت فقها از اين آيات مبتني بـر ذهنيـت مردانـه،                  

  .ان حقوقي قرآن يعني مساوات و برابري استجانبداري جنسيتي و در تقابل با هدف گفتم
  

  گيري نتيجه. 7
 الفـاظ پيـامبر      حـاوي  متن قرآنـي  است  نصر حامد ابوزيد معتقد      چنان كه اشاره شد،   

 زبـان بـشر     قـرآن  زبان   .است معنوي و نبوي آن حضرت       ي  بيانگر تجربه  است كه    )ص(اسالم
 ،يز كه به زبـان عربـي اسـت        ن قرآن متن   .استشناختي    پس قابل بررسي علمي و زبان      .است

 ارتبـاط  .يابـد   ميزبان در بستر فرهنگ تحول؛ زيرا  نزول است ي    متأثر از فرهنگ عربي زمانه    
 محصول واقعيت فرهنگي    قرآن از سويي، متن     : ارتباطي ديالكتيك است   فرهنگميان متن و    

 مـتن   اين فهـم  بنـابر .  خود اين متن ميراثي فرهنگي را آفريـده اسـت          ،است و از سوي ديگر    
 برداشـت از  ،از ديـدگاه ابوزيـد   . نزول قرآن استي زمينه فهم فرهنگ زمانه و قرآني مستلزم   

 تاريخي كه ابوزيد آن را      يفرايند كشف معناي   .استآيات قرآن نيازمند كشف معناي تاريخي       
 همچـون بررسـي     ييهـا  پندارد، از طريق روش     مي meaning همسان تلقي هرش از مفهوم    

 بـه انجـام   ... و مـدني و   رسي تقدم و تأخر آيات قرآن، بررسـي آيـات مكـي             براسباب النزول،   
لكـن   ؛ معناي ثابت تاريخي ضروري است     كشف ، در تفسير آيات   كند  مي وزيد بيان اب. رسد مي
 يـافتن بـه تأويـل آيـات        راهكار وي براي دست   . د تأويل است   از متن قرآني نيازمن    مندي بهره

   .متن استي  كننده سر و قرائتي زماني مف كشف فحواي متن در دوره
 فحواي متناسب با عصر مفسر بايد در پيوند با معناي ثابت تاريخي             كند  مي وي تأكيد 

دهد، نه تنها نشاني   ميكه در تبيين روش برداشت فحوا ارائه مصاديقي وها  نمونه؛ لكن باشد
 عوامـل   توسـط  كـه    كند  مي  بلكه معناي تاريخي را فداي مفاهيمي      ،ندارد از اين پيوند در بر    

 مكاتبي همچون اومانيـسم، فمينيـسم، سكوالريـسم       ها     كه منشأ آن   متني دوران معاصر   برون
 از نوع رويكرد تفسيري و ،طور كلي به .بر گفتمان تفسيري قرآن تحميل شده است ،است... و

رسد كه وي در مواجهه با مناسبات فرهنگـي           مي چنين به نظر   ،نصر حامد ابوزيد   هرمنوتيك
روش ...  حقوق بشر و    اجتماعي عصر حاضر و در راستاي تبيين مسائلي همچون حقوق زن،          و  

و نظريات  ها    نمايد تا جانب باورداشت     مي اي ساماندهي  برداشت خود را از متن قرآني به گونه       
با مقـصود   ها     اگرچه سازگاري اين برداشت    ماند؛ معاصر محفوظ و مصون      ي  محور دوره  انسان

به عبارت ديگر، روش پيـشنهادي ابوزيـد در برداشـت از مـتن قرآنـي                . دهي تضمين نشو  اال
 ؛دكن  خداوند مرتفع نمي  و مراد    عدم تعارض فهم با مقصود       ي  درباره انسان مؤمن را     ي  دغدغه
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توان اطمينان يافت كه مغزي يا فحواي مورد نظر ابوزيد حـداقل ناسـازگار و                 مي زيرا چگونه 

 گرايي عينيمچنين وي مدعي است هرمنوتيكي مبتني بر  ههي نيست؟در تعارض با مراد اال
دهد كـه روش او       مي  نشان ،مصاديقي كه در آثار خويش ارائه نموده      ؛ لكن   نمايد  مي را تجويز 

بخـشد و     مـي  پلورالسيم معرفتي و اعتقادي رسميت    اي     گونه  در نتيجه   و گرايي  نسبيبه  تنها  
گـسترش بـدعت،    ي    گشايد و زمينه   مي باب تفسير به رأي را بيش از پيش به روي مغرضان          

  .سازد  مياز اهداف اصيل دين فراهمرا التقاط فكري و انحراف اصلي 
   

  ها يادداشت
1.context         2. objective hermeneutics        3.relative hermeneutics  

جـابى يـا    وحـى يـا از فراسـوى ح       ]  از راه [و هيچ بشرى را نرسد كه خدا بـا او سـخن گويـد جـز                 . 4
  .كار ي سنجيده آرى، اوست بلندمرتبه. اى بفرستد و به اذن او هرچه بخواهد، وحى نمايد فرستاده

5. language                                6. parole 
مغزي معادلي عربي اسـت كـه       . به كار برده است   » مغزي«ي    نيا اين واژه را ترجمه      مرتضي كريمي . 7

آورده است؛ براساس تمايزي كه اريك      » Meaning«در مقابل   » Significance«ابوزيد براي واژه    
 اسـت كـه احمـد        يـاد  شـايان . اين نوشتار بيان شده است    ي    هرش ميان آن دو قائل شده و در ادامه        

: ، ص 12؛  390:، ص 5( به كار برده اسـت       Significanceرا معادل   » معنا نسبت به  «واعظي عبارت   
468.(  

كنيد، پيمانـه را تمـام دهيـد و بـا تـرازوى درسـت بـسنجيد كـه ايـن بهتـر و                         و چون پيمانه مى   . 8
  .تر است فرجام خوش

9. Hans Georg Gadame                     10. Valleri J.Hoffman 
از او آفريـد و از  ] نيـز [آفريد و جفتش را    » نفس واحدى «اى مردم، از پروردگارتان كه شما را از         . 11

او از همـديگر    ]  نـامِ [ بسيارى پراكنـده كـرد، پـروا داريـد و از خـدايى كـه بـه                   آن دو، مردان و زنان    
كنيد، پروا نماييد و زنهار كه از خويشاوندان مبريد كه خـدا همـواره بـر شـما نگهبـان        درخواست مى 

  !است
 بـه ] نيـز [كه خدا برخى از ايشان را بر بعضى برترى داده و            اند؛ به دليل آن     مردان سرپرست زنان  . 12

  .كنند كه از اموالشان خرج مى دليل آن
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