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  مقدمه. 1
 ر.ك؛( سـابقه بـودههـاي جدیـد تفسـیري کـه از زمـان طبـري تـا کنـون بـیاز دیدگاه

، پژوهان مصري مورد توجه قرار گرفتهآنو در دوران معاصر بین قر) 152: 1432، سبحانی
تـوان در جریـان فکـري نومعتزلـه هـاي آن را مـیرهیافت ادبی در تفسیر اسـت کـه ریشـه

پـرداز مطالعـات ی بزرگتـرین نظریـهخول نیبا نام ام شتریبامروزه ، تفسیر ادبی. جستجو کرد
در حوزه نظـري  پژوهان مصري فعالو از قرآن) 304: 1391، پاکتچی ر.ك؛( ادبی معاصر

هـاي تفسـیري بعـد خـود جا که نظریه خـولی در جریـاناز آن. شودتفسیر ادبی شناخته می
هـاي اندیشـه نـومعتزلی در نظریـه خـولی حـائز بررسـی بنیـان، تاثیرات قابل توجهی داشـته

  .سازدتر میاهمیت شده و ارزیابی این نظریه و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن را علمی
داران ایـن گرایی در شکلی جدیـد ظهـور کـرد و طـرفردهم جریان عقلدر قرن چها
خـولی نیـز فـردي . نواندیشـی اسـت، مشخصه اصلی نومعتزله. نامیده شدند جریان نومعتزله

 مارتین لـوتر، او تحت تاثیر اندیشمندان غربی مانند یوهان فوك. نواندیش بود، فکرروشن
  ).15و13، 10: 1980، سیشم ر.ك؛( دادبها می به روش علمی کروچه بندتو و

ایـن دیـدگاه از ، طی مطالعـاتی و است پژوهیقرآن در جدید رویکردي، خولی نظریه
 ادبـی تفسـیر روش و مبـانی بـازنگري. «اسـتتحلیـل و بررسـی شـده، حیث مبانی و روش

 ایمـانی و محدثـه و پویـازاده اعظـم، پورقاسـم محسـن تألیف، »خولی امین منظر از معاصر
حسـینی از ایـن دسـته طیـب محمـودسـید تألیف، »معاصر ادبی تفسیر روش شناسیآسیب«

 نسـبت« نیـز در پژوهشـی دارایمـان حمید و فراهانی زرنوشه پیروزفر و حسن سهیال. هستند
 هـايبنیـان نقـد و امـا تحلیـل؛ انـدکردهرا بررسی » معتزله هاياندیشه با خولی ادبی مکتب
  .خولی زاویه جدیدي در مطالعه این نظریه است تفسیري نظریه نواعتزالی اندیشه
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  نومعتزله یشناسمفهوم. 1
اعتزال نو گرایش فکري در عصر حاضر است کـه ریشـه در مکتـب کالمـی معتزلـه و 

طرفداران این گرایش ) 263 :1438، متقی ر.ك؛( هایی با آن داردها و تفاوتالبته شباهت
ورزان معاصري هستند که بـه دنبـال نسـبت بـین سـنّت و مدرنیتـه بـوده بـراي تبیـین اندیشه
ایشـان کـه . اندهاي جدید از درون سنّت به گفتمان انتقادي در حوزه کالم روآوردهمولفه

و سیاسی کاربردي ، هاي عملیجنبه، کوشند با محوریت عقلمی، شوندنومعتزله نامیده می
شدن باب اجتهـاد از رهایی از بدعت به نام سنّت و تقلید و گشوده. اسالم را آشکار سازند

 در آنـان از گرچـه بسـیاري) 11و5، 1387، وصفی ر.ك؛( هاي پرکاربرد آنان استگزاره
  .اندمانده ناکام راه این

ــیدر پــژوهش ــاوینی ماننــد اصــحاب مکتــب عقل ــا عن ، هــاي معاصــر از ایــن گــروه ب
، رومــی ر.ك؛( یــا پیــروان مدرســه عقلــی جدیــد) 10: 1435، شــرقه ر.ك؛( وشــنفکرانر

  .شودنیز یاد می) 730ص، 2ج، 1307

 هنومعتزل جریان در هاي تفسیرویژگی. 2

هاي فکري همواره در تبیین متون دین از جملـه فهـم و تفسـیر قـرآن تاثیرگـذار جریان
اند قـرآن مستثنی نیست و طرفداران آن تالش کردهجریان اعتزال نو نیز از این امر . اندبوده

، گشاي معضالت امروزي جوامع مسلمان استرا با نگاهی متفاوت و به عنوان متنی که راه
هاي مرسوم متفـاوت بـوده و بـر به همین جهت منابع و روش تفسیر آنها با شیوه. فهم کنند

بر عقل در فهم معانی قرآن و تأکید متفاوت . هاي رایج تفسیري اصرار دارنداصالح روش
)؛ 127: همـان( نقد مـنهج سـلف در تفسـیر)؛ 30و11: همان، شرقه ر.ك؛( تقدم آن بر نقل

 ر.ك؛( دفـاع از دیـن و اصـالح جوامـع اسـالمی)؛ 81: همـان( تاثر از رویکـرد مستشـرقان
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لـزوم اصـالح سـنّت سـلف و )؛ 279: همـان( 1هاي غربـیتاثر از روش)؛ 281: همان، متقی
 اولیـه و تاریخیـت نـص قـرآن مخاطـب فهـم بـه و توجه) 57و40: شرقه ر.ك؛( نواندیشی

بررسی نظریه تفسیري خولی نشان . از مختصات تفسیر در نگاه نومعتزله است) 141: همان(
  .ها در نظریه تفسیري خولی یا شاگردانش وجود دارددهد این ویژگیمی

 معرفی نظریه تفسیري خولی. 3

 متون فهم اقتضـائات، ادبـی متن عنوان به قرآن معرفی با خود کوشیدهنظریه  خولی در
 رویکـرد هـر باید بـر را ادبی در تفسیر رهیافت، طبق نظریه او. تطبیق دهد قرآن بر را ادبی

خـولی ) 18: 1392، ابوزیـد ر.ك؛( کرد مقدم فقهی یا عرفانی، فلسفی، مانند کالمی دیگر
 هکـ دارد قـرار تريواجـب هـدف، هـدایتی قـرآن هدف از شیپ خالف عبده معتقد است

، یعملـ ایـ باشـد یخواه آن مقصد علم؛ رندیگیم سرچشمه آن دیگر از مقاصد و اغراض
 فهـم از است آورد که عبارت دستبه را هدف آن دیابتدا با مفسر، ياخرو ای باشد يویدن

و هـر ) 304: 1961، خـولی ر.ك؛( اسـت یعربـ ادب اثـر نیبرتـر هکـ جهـت آن از قرآن
بودن قرآن یـا تصـدیق آن بـه دلیـل عقیـده بدون ایمان به دینیو....  دهري، وثنی، مسیحی

تـرین بلکه به عنوان بزرگ، بردن از محتویات آن یافتن یا انتفاعخاص و نه به قصد هدایت
-چـه مـیسپس صاحب هر مقصد و غرضـی آن، باید با آن مواجه شود، کتاب ادبی عربی

  ).303: همان( اخذ کندخواهد از آن 
شناختی و هاي روانگیري از ابزارهایی همچون تحلیلبهره، پژوهش به شیوة موضوعی

دریافـت معـانی قـرآن در ، شناختی درباره مخاطبان اولیه قرآن جهت فهم بهتـر آیـهجامعه
خولی ممیزه نظریه تفسیري ، تاریخی عرب عصر نزول و انکار تفسیر علمی-بافت فرهنگی

  .است
                                                   

 و شناسـی مـردم یـا و ادبـی هرمنوتیـک، معناشناسـی، نقـد علـم قرآن، نیازمند از جدید درك از نظر ابوزید براي .1
  ). 14: 1387وصفی،  ر.ك؛هستیم. ( انتروپولوژي
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  یخول هینظر ینواعتزال شهیاند يهاانیبن. 4
هاي نواعتزالی نظریه تفسـیري خـولی آشـکار و نقـد شود ریشهدر این بخش تالش می

  .شود

  نواندیشی لزوم و قرآن از مفسران تفسیر و فهم به سلبی نگاه. 4-1

. بردن باورهاي قدیمی بـراي نواندیشـی در فهـم قـرآن اسـتمبنایی خولی از بین شعار
کـه تحـت تـأثیر آراء کـرد بـدون ایـنوي به شاگردانش توصیه مـی) 302: 1961، خولی(

در قـرآن تفکـر ، اندوعظ یا فقه تلقی کرده، گیرند که قرآن را کتاب بالغتمفسرانی قرار
به عقیده او او فهم مفسران کـه طبـق زمـان خـود بـوده و ) 32: 1966، غالب ر.ك؛( کنند

، هـاي موجـودتاویالت و خـوانش، مانند شروح، رخ دادههایی که توسط مفسران سوءفهم
پـژوه مانع رسیدن به فهم مخاطبان اولیه قـرآن شـده و قـرآن، هایی متراکمهمچون حجاب
 به همـین دلیـل از نظـر او تمـام) 219: 2017، رفاعی ر.ك؛( ها را کنار بزندمعاصر باید آن

رایـج  تفاسـیر ویژگـی کـه کالمـی فقهی و، اعتقادي هايگزاره مانند دینی هايفرضپیش
  ).304-303: همان، خولی ر.ك؛( نقشی ندارند قرآن فهم فرآیند در، است

  :نقد

نکـردن بـر اصل نوآوري و توجه به نیازها و اقتضائات زمانه در فهم پیام قرآن و اکتفـا 
تـاکنون باشد و اساساً همین مبنا از گذشته مورد تأیید عقل و شرع می، هاي گذشتگانیافته

تـوان در تشـویق لذا نقطه قوت این نظریه را مـی؛ موجب رشد و شکوفایی علم تفسیر شده
آیـد وي بـه دسـت میاز مجموع آثار خولی به. پژوهان به فهم جدید از قرآن دانستقرآن

باشد که رویکرد اجتمـاعی بـه تفسـیرش دنبال فهم متناسب با مشکالت جامعه اسالمی می
، گالیـه دارد، پژوهان امـروزي بـر تفاسـیر موجـودتمرکزِ صرف قرآنخولی از . استداده

دهـد و مفسـر یـا اي رخ نمیهیچ فرآیند تازه، »کار بر روي تفاسیر دیگر« زیرا از نظر او در
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هایی اما باید توجه داشت در این میان لغزش، رسداي از فهم قرآن نمیبه تجربه، پژوهقرآن
-هم در نواندیشـان عـرب، 1هم در میان نواندیشان ایرانی، هاي آندرکمین است که نمونه

  :هاي نواندیشی در نظریه خولی عبارتند ازآسیب. شودزبان مشاهده می

  نوگرایی در تمام ابعاد دین. 4-1-1
دانسـت کـه شـامل همـه خولی تغییر و تطور را قانون و سنّت حاکم بر جهان هستی می

، حمایـت از ایمـان مـردم و حفـظ آن از کفـر و تحجـراز نظر او براي . ابعاد زندگی است
، رفاعی ر.ك؛( صورت گیردباید نوعی اجتهاد در تفسیر اعتقادات ، ايمطابق نیاز هر دوره

-تبیین و اعالم مـی» االسالمالمجددون فی« وي این دیدگاه خود را در کتاب) 218: 2017
: کنـد کـهاشـاره مـی از پیـامبرباره به حدیثی و در این کند اساس تجدید در اسالم آمده

، داودابـی ر.ك؛( کنـدرا تجدید میفرستند که دین امتم خداوند هر صدسال فردي را می«
ایـــن ) 721: 1395، و ســـاالر يســـوار ر.ك؛)». (4291ح، المالحـــم تـــابک، 469: 1420

، بـودن مبـدا شـمارش صدسـالو عدم روشـن، به دلیل وجود ابوهریره در سند آن، حدیث
  .استمردود 

مثابه انقالبی باشـد کـه  اي و بهاز نظر خولی نوگرایی و قرائت جدید از دین باید ریشه
انتخاب ، و تغییر در عبادات و معامالت) 7: 2019، رفاعی( امت اسالمی بدان احتیاج دارند

وي معتقد بود تطور عقائد امروز واجب . ترین براي بقاء استترین در عمل و مناسبآسان
سـازد کـه منظـورش تطـور اصـل ولی مرادش را روشن نمی)، 217: 2017، همان( باشدمی

، اصول دین و دیگر عقایـد اساسـی، زیرا بخش اعتقادات؛ اعتقادات است یا طرق فهم آن
چراکه باور بـه اصـول اعتقـادي ماننـد ) 80: 1386، يزدیمصباح  ر.ك؛( پذیر نیستقرائت

 و شده و از ضروریات دین است اثبات، قطعى صورت به توحید یا خاتمیت نبوت پیامبر
ندارد و عدم پذیرششان به منزلـۀ خـروج از  وجود آنها درباره مختلف نظرهاى اظهار جاى

                                                   
  . افرادي مانند سروش، مجتهد شبستري و ملکیان. 1
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 مـدعاي شـامل، کنـدمی ادعا خولی که تطوري عمومیت آنکه بر عالوه) همان( دین است
  .را متزلزل خواهد ساخت آن و بود خواهد هم او خود

ادعایی که ، شودطلبانه خولی شامل احکام فقهی نیز میو اصالح فکرانهدیدگاه روشن
البتـه . در آن زمان تنها خولی آن را طرح کرد و پـیش از او کسـی متعـرض آن نشـده بـود

ولی براي مثـال ، خولی توضیحی درباره نحوه نوآوري و تجدید نظر در احکام فقهی نداده
توانـد با ایـن توضـیح کـه نمـازگزار مـی، کندمطرح می امکان اقامه نماز جمعه در منزل را

منظـور خـولی از تجدیـد . از رادیو گوش کنـد، خطبه نماز جمعه را که از ارکان آن است
دادن به مفهوم نفی سازي اداء فرائض عبادي و توسعهتسهیل و آسان، نظر در احکام عبادي

سمحه و سهله  دینچراکه از نظر او اسالم ) 220: 2017، رفاعی ر.ك؛( حرج استعسر و 
رُه: «فرموده است و پیامبر  خـولی البتـه) 79: 1987، یخـول ر.ك؛». (اِنّ خیـرَ دیـنِکم اَیسـَ

 در اما) 14: 2019، یرفاع ر.ك؛( سازد روشن کامال را خود فقهی دیدگاه تا نکرد فرصت
قرائـت در برخـی احکـام فقهـی بـه  اخـتالف و تطـور پذیرش است گفتنی او دیدگاه نقد

قابـل قبـول اسـت و در تـاریخ فقـه و ، موجبه جزئیه و نوعاً به خاطر تبدل موضـوعصورت 
اشکال چنین نظریاتی در این است که تاسـیس اصـول . فقاهت همواره وجود داشته و دارد

نـه قبـولِ تجدیـد نظـر در فقـه یـا ) 44: 1387، وصفی ر.ك؛( فقه جدید را ضروري دانسته
 ر.ك؛( شـودانند اصل حجاب بانوان تشکیک مـیضروریاتی م در گاه و پذیرش تطور آن

در احکام امـور  محوريمصلحت خولی شاگرد اهللاخلف چنانکه) 114-113: 1435، شرقه
-خلـف ر.ك؛( کندمی مطرح را احکام حلیت و حرمت در قرآن به کردنبسنده دنیوي و

 نیـد اتیضـرور از هکـبل، اجماعى و نىیقی، فراوانى امکاح اسالم در) 22 و35: 1982، اهللا
 ارکـان بـا مسـاوى امکاح نیا از یک هر ارکان. دارد واحدى قرائت مسلمانان انیاست که م

  ).79: 1386، مصباح یزدي ر.ك؛( است اسالم لک
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  گسست پیوند با سنّت تفسیري. 4-1-2
هـایی کـه بـه اندیشه. کندهاي سنّتی تفسیر را تخطئه میخولی دیدگاه مفسران و روش

درحالیکـه ، و مانع پیشـرفت و گسـترش اسـالم در زمـان معاصـر هسـتندگمان وي متحجر 
تـدریجی اسـت و بایـد بـه ، هاست که هماننـد رزق مـاديمعارف قرآن رزق معنوي انسان

، 1ج، 1380، جـوادي آملـی ر.ك؛( گذشتگان و کار علمی آنان به دیده تکریم نگریست
  ).239-238ص

هایشان مرتب بـه یعنی مفسران در کتاب، روابط بینامتنی وجود دارد، در سنّت تفسیري
 انـد و نـوعی ارتبـاط زنجیـروار بـین تفاسـیر وجـود دارداقوال مفسـران پیشـین ارجـاع داده

فکـرانش معتقدنـد بایـد تمـامی ایـن سـنّت اما خـولی و هـم) 298: 1391، پاکتچی ر.ك؛(
، گذاشـته شـوند هاي قبلی کنـارپیوندها و روابط بینامتنی از هم گسسته و دیدگاه، تفسیري

شود کـه قابـل ارجاعی به تفاسیر پیشین مشاهده نمی، پژوهانلذا در آثار این دسته از قرآن
  .تأمل است

نبودنِ سنّت تمام متقـدمان در تفسـیر نیسـت و هرگـز نقصنقد ما به خولی به معناي بی
رآنـی گاه دچار خطا یا لغزش در فهم یـا تبیـین معـارف قشود که گذشتگان هیچادعا نمی

کـردن تمـام دانسـتن و مطـرودتاریخی، بلکه اشکال در نفی مطلق میراث تفسیري، اندنشده
منـابع ، طور کلی در جریان اعتـزال نـوبه. کندهاست که خولی از آن به قاطعیت یاد میآن

 ر.ك؛( شـوندمندي از جرگۀ اعتبـار خـارج مـیحدیث و سنّت با حربه زمانمندي و تاریخ
کـه خـولی چنـان) https://www. mehrnews. com/news/3745508 29/6/1395، ییرزایم

، رفـاعی ر.ك؛( گیـردرا از فلسفه و علوم انسـانی جدیـد بـه اسـتعاره مـی» تاریخیت« واژه
افکار زمان خود بـوده و  مطابق نیازها و، لذا اگر مفسّري فهمی از قرآن داشته) 218: 2017

پژوه خـود یک قرآن، بنابراین لزومی ندارد امروز در قرن بیستم، تاریخ مصرف آن گذشته
لـذا خـولی تفسـیر ) 296-295: 1391، پـاکتچی ر.ك؛! (آراء مفسران متقدم کند را درگیر

  .نامدخود را تفسیر امروزي می
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میراث قرآنـی و دینـی ماسـت و ایـن بها از اي گرانباید پذیرفت اقوال مفسران گنجینه
با تکیه و تمرکز بـر مبـانی و ، کار گرفتهامکان وجود دارد که مفسر رویه متعادل و میانه به

طبـق ، متقدمان و البتـه داشـتن نگـاه محققانـه و برگزیـدن صـحیح از سـقیم مبادي دیدگاه
هـاي علمـی ها حاصل تـالش و مجاهـدتضوابط علمی تالش کند از میان اقوالی که سال

هاي تفاسیر گذشته را جبران نموده و با نگاهی نـو بـر کاستی، گزینی کردهبه، عالمان بوده
تـر خواهـد بـود و آسـیبتر و کـمرسد این راه منطقیبه نظر می. غناي این گنجینه بیافزاید

  .منافاتی هم با نوآوري در فهم ندارد

  ها از قرآنبودن فهمنسبی. 4-1-3
تـوان مرجـع انه نوعا متن تفسیر نهـایی نـدارد و هـیچ مرجعـی را نمـیدر تفکر نواندیش

 ر.ك؛( شـودپایـان مـیمتن محتمل تفاسیر بیالخطاب تفسیر متن قرار داد و رسمی و فصل
 ر.ك؛( فهم نسبی اسـت، خولی معتقد بود فهم بشري از قرآن) 4: 1378، ياشکور یوسفی

-سیطره زمان زندگی مفسر و واقعیـتسو تحت چون فهم مفسر از یک) 76: 2009، احمد
-قرآن فهمیده می وسیله آنهاي دوران زندگانی او و از سوي دیگر تابع زبانی است که به

) 58: 1425، احمد ر.ك؛( تطور استهمواره در حال تغییر و ، »زبان« و» زمان« شود و این
در » الخـولیامـین عنـد الفکرالتجدیـديفی العلمانیـهالجـذور« در کتاب» محمدسالم احمد«

فصلی را به تأثر خـولی از ، بودن سنّت تطور و دگرگونیتبیین علت اصرار خولی بر حتمی
-نظریه داروین اختصاص داده که معتقد بود سنّت دگرگونی و قاعده انتخـاب اصـلح هـم

 1996، یخـول ر.ك؛( در معنویات نیز قابل تعمیم اسـت، که در طبیعت جریان داشتهچنان
تعبیر به قرائـت قـرآن مطـابق بـا مقتضـیات روز و تفـاوت ). 7: 2019، رفاعی و 87 ):الف(

 قـبض نظریه به نزدیک، هاي زمانی مختلف از سوي خولیهاي کسب شده در بازهمعرفت
  ).3-2: 1380، سروش ر.ك؛( است» عبدالکریم سروش« شریعت بسط و

 و عقـل دخالت جهت از اما؛ است ثابتی دینی متن، الفاظ جهت از بدین معنا که قرآن
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از ) 47: 1389، یواعظـ ر.ك؛( دهـدمی دسـت از را اشثبات معنایی، تفسیر در انسان فهم
فایده و تنها مناسـب زمـان خـود و نیازشـان این جهت خولی فهم گذشتگان از قرآن را بی

 هـاىداشـته بـا متناسب هکباشد  بشر فهم بودننسبى به قائل سىک که اگرحالیدر، داندمی
 از اىهیقضـ تیـاکح و ارائـه بـه توانـدنمـى هرگـز، ابدیمى رییتغ و تحول نیپس ای و نیشیپ

-مـى اىشـنونده چیهـ نـه. دینما اعتماد خارجى تیواقع و قتیحق به نسبت علمى اىیقضا
 بـراى راهـى نـه و مانـدمى باقى فهم براى مجالى نه، ابدیدر درست را ندهیگو منظور تواند

: جـوادي آملـی ر.ك؛( سـتین شـناخت وجـود ارکـان و تکیاکشـ جز زىیچ نیا و میتفه
1372 :276-277.(  

 سـتین عصـرى و نیـز نسـبى، نـىید معرفت. تفسیر بخشی از هندسه معرفت دینی است
. اسـتآورده فراهم را تالش مفسران نهیزم عوامل و نیازها و شرائط، واقع در) 259: همان(

جاست که قائل اما اشکال آن، انکارناپذیر است امري، ها از قرآندر عالم اثبات تعدد فهم
منـد را منـد بـراي قـرآن نباشـیم یـا اقـوال غیرضـابطهبه یک معناي نهایی و ثابت یا ضـابطه

  .بپذیریم
، هاي متفـاوت مفسـراندهد در عین وجود دریافتمرور تفاسیر قرون مختلف نشان می

هاي مشترك از فرضناشی از پیشتواند هاي مشترکی وجود داشته که میهمواره دریافت
 و زمان از فارغ که) 30روم/( ها را خطاب کردهزیرا قرآن فطرت انسان؛ جمله فطرت باشد

  ).33، 1ج، 1380، جوادي آملی ر.ك؛( دارد اعتبار جغرافیا و مکان

  محور در تفسیرمحور بر نگاه هدایت غلبه و تقدم نگاه متن. 4-1-4
قـرآن  بـه محـورنگر بـر نگـاه هـدایته و تقدم نگاه متنغلب، چالش دیگر نظریۀ خولی

 انـدفرض قرار دادهتفکیک قائلند و آن را پیش» مفسر« و» متن« نوگرایان اساساً میان. است
-ها بررسی مـییعنی متن مستقل از خالق و سایر فهم)؛ 3: 1378، ياشکور یوسفی ر.ك؛(

رسـیدن بـه ، و محـور، اهللا کشـف مـرادمفسر بـه دنبـال ، که در نگاه سنّتیتوضیح آن. شود
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، مـتن، فکرانـهامـا در نگـاه روشـن، نقش طریقیت داشـت، مقاصد الهی از قرآن بود و متن
پیرامـون مـتن و ، هاي مختلف ادبی و فلسـفیپردازان معاصرِ نحلهنظریه. محور قرار گرفت

ردانـی از گبـا روي، گام با تحوالت اجتماعی و فرهنگی عصـر جدیـدهم، هاي آنویژگی
) 90: 1395، ینیو حسـ يریام ر.ك؛( نگرش سنّتی به متن که مرکزیت آن مراد مؤلف بود

لذا مفهوم مـتن . برآمدند) 61-59: 1373، بارت ر.ك؛( در پی ارائه هویتی متفاوت از متن
به جاي توجه به تأثیرات اجتمـاعی و ، هاي آن گسترش پیدا کرد و در نقد متونو مصداق

  ).همان، ینیو حس يریام( متن مورد توجه قرار گرفتخودِ ، اخالقی
پژوهانی مانند خولی ضمن آنکه به هدف هدایتی قرآن معتقدند و قائل به حـذف قرآن

اند و پـیش از اما هدف مقدم از تفسیر را فهم قرآن به مثابه متنی ادبی دانسته، مولف نیستند
هـاي اعتقـادي بهـره فـرضو از پیشکه در فهم قرآن به جنبه هدایتی قرآن توجه داشته آن

) 303-302: 1961، خـولی ر.ك؛( گونه و نه کالم وحیانی به قرآن داشـتهنگاه متن، گیرند
هاي غربی در مطالعه قرآن به عنوان یک متن بهره گرفتند کـه در آن مطالعـات و از روش

هـاي تفسـیري چیزي که در جریان. شناسی اولویت داردشناسی و روانجامعه، شناسیزبان
  .هاي ابوزید اثرگذار بودمتاخر مانند اندیشه

بـودن قـرآن بـه عنـوان یـک شـاهکار ذیل همین مبناست که خولی بر استقالل و ادبـی
او معتقـد . کنـدعربی و متن ادبی و مطالعه آن فارغ از قصد خالق و هدف نزول تأکید مـی

آن را بخواند و پژوهش ادبـی باید قر، است یک عرب اصیل یا هرکه با عربیت پیوند دارد
هـاي اي از ادبیات زبـانهاي مختلف روي گزیدهمثل مطالعاتی که امت، در آن انجام دهد
نخسـتین چیـزي ، مطالعه و بررسی ادبی کتاب بزرگـی نظیـر قـرآن. دهندمختلف انجام می

، ننداست که محققان باید به بررسی و مطالعه آن بپردازند و حق این کتاب بزرگ را ادا ک
واجـب اسـت کـه ایـن ....  هـدایت شـوند، گرچه نخواهند به راهی که قرآن ترسیم کـرده

ترجمـه ، تفسـیر مـدخل، خـولی ر.ك؛( مقصد و هدف بر هر مقصد و هـدفی مقـدم باشـد
  ).90: 1390، مرادپور
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منتقـد ادبـی ، که خولیضمن تأکید بر این، یکی از پژوهشگران» الدین گوککرنجیب«
 :gokkir,2014( کار برداي بود که متد ادبی را در تحلیل قرآن بهورمیانهو اولین محقق خا

کرد برخی اندیشمندان مفسر در مواجهـه بـا دسـتاوردهاي جدیـد با انتقاد از عمل) 72 :22
  :نویسدغربی ازجمله خولی می

رویکردهـاي ، گرفته از همتایان غربی خود هستندگروهی از محققان مسلمان که الهام«
گرفته از غـرب را بـر قـرآن تطبیـق دادنـد و تـالش کردنـد قـرآن را تحـت تفسیريِ نشأت

هاي فلسفی و متنی غربی مثل نقد ادبی بازخوانی کنند و بیشتر از طرح این سوال چارچوب
و بـراي مـردم ؟ شـودقرآن چطور فهمیده مـی« هایی مانندسوال، دهدکه قرآن چه معنا می

، هاي محققـان غیـر مسـلمان در غـربسو با تالشهم. ح کنندطر» ؟دهدمدرن چه معنا می
این رویکـرد غربـی را در فهـم ، اي مانند امین خولی و نصرحامد ابوزیدمتفکران خاورمیانه

بلکه تعریف قـرآن نیـز ، دهد نه تنها متدولوژي تفسیرتحقیقات نشان می. کار بردندقرآن به
را به جاي کلمات الهی بـه عنـوان یـک مـتن  آنها قرآن. توسط این محققان تغییر داده شد

 :ibid» (تعریف کردند و این یعنی با قرآن باید مانند هر متن دیگـري ادبـی مواجهـه شـود

83-84.(  
کننـد و افرادي مانند خولی کلمات مقدس خداوند را به صورت یک متن تعریف مـی

محتمل اسـت . کشاندهایی ازجمله تاریخیت خواهد چالش هالهیات قرآن را ب، این تعریف
، محمد آرکون، عابدالجابري، حسن حنفی، پاي نصرحامدبه همین دلیل بتوان خولی را هم

، مجتهد شبستري و سروش دانست که معتقدند قرآن محصـول فرهنگـی اسـت و پیـامبر
البتـه ) 41: 1387، یصـالحعـرب ر.ك؛( تحت تأثیر فرهنگ زمانه آن را تلقی کرده اسـت

 امـا بایـد، هاي تفسیري منحرف بعد خـود مـؤثر بـودهدر برخی جریان آراء تفسیري خولی
تر عمل کرده و بـه دلیـل تعهـد بـه زيِ متعادل، بردهوي در مقایسه با افراد نام کرد اعتراف
ــعبدالحم ر.ك؛( شــرقی ــر) 25: 1966، دی ــرد اســالمی االزه ــه رویک ــدي ب  ر.ك؛( و پایبن
همچنانکه آثـار تفسـیري ، متوجه اوست در عمل اشکاالت کمتري) 9: 1386، فیعبداللط
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هـاي اشکاالت یادشـده غالبـا در جریـان. دهدتفاوت وي با سایر نواندیشان را نشان می، او
  .شودبعدي متاثر از دیدگاه خولی مشاهده می

  بینیعدم تنقیح مبانی فهم متن و تبیین جهان. 4-1-5
 زمینـه که شده تشکیل هایىنشانه از متن که است فرض، متن فهم به مربوط مباحث در
) 296: 1391، يآزاد و مسـعود ر.ك؛( آوردمـى فـراهم مـتن معنـاى بـه را خواننـده انتقال

در  مـداريمـتن و مفسـرمداري، مـداريمؤلف نظریهمنجر به ایجاد سه ، هاماحصل دیدگاه
پژوهـی الزم اسـت مبنـاي نظـري خـود در تفسـیر را مشـخص فهم متن شده و بر هر قـرآن

الزم بـود وي ایـن مسـئله را روشـن ، با توجه به شناخت خولی از این دست مباحث. سازد
سـو او از یـک. نظر داراي آشـفتگی و ابهـام اسـت اینکه نظریه او از درحالی، ساختمی

امـا در عمـل )، محـوريمؤلف( کند که باید به فهم صحیح از قرآن دست یافـتتأکید می
-که ذوق شخصی مفسر را هم در فهم دخیل میحالیدر، محوري استگویا متعهد به متن

هـا فکرانه و تلفیق گزارهاین اشکال محتمل است ناشی از نگاه روشن) مفسرمحوري. (کند
نبـودنِ دستاوردهاي جدید دنیاي مدرن باشد که هر دو محصول شفافو باورهاي سنّتی با 

  .بینی اوستجهان
نیازمنـد ، اند که نقـداز این اصل غفلت کرده، اساساً نوگرایان در نگاه منتقدانه به سنّت

، نوگرایـان بنـا بـه دالیلـی. شودبینی است و تفکر انتقادي در هر سرزمینی مستقر نمیجهان
کـه ) 10: 1378، ياشـکور یوسـفی( انـدهاي فلسفی و بنیادین توجه کـردهکمتر به پرسش

  .شودپیامدهاي آن در آثارشان مشاهده می

  عقلی ادبی در فهم قرآن-لتأکید بر تحلی. 4-2

گـرفتن عقـل در اثـر غلبـه افکـار نادیـده، ماندگی مسـلماناناز نظر نومعتزله علت عقب
گرایـی بنابراین عقـل. ها در بیشتر جوامع اسالمی به ویژه مصر استگري و اخبارياشعري
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. و در بستر ظهور روشـنفکري نومعتزلـه تحلیـل کـرد خولی را باید در حاشیه تفکر اشعري
گیـري از آن در پرتـو دانـش گرایـی و بهـرهتأکید بر عقـل، ویژگی مهم نومعتزلیانِ معاصر

خـولی بـر نقـش قـوه تفکـر و عقـل در ) 719: 1395، و ساالر يسوار ر.ك؛( جدید است
بیداري عقل و پرهیز از جمود بر ، اسالم تأکید داشت و با اصرار بر نفی تقلید از گذشتگان

) 18: 2009، احمـد ر.ك؛( دانسـتمـیمشکالت جهان اسـالم  وضعیت موجود را راه حل
، پـژوه سـنیکه از نظر او در جایگاه یک قرآنویژه آنبه، که به نوبه خود قابل توجه است

) 276-275: 1961، خـولی ر.ك؛( ضـعیف و غیـر قابـل اعتمادنـد، روایات تفسیري اندك
» المُحـرّره العقـولُ اَیتُهـا« یـا» المُفکِّره العُقولُ اَیتُها« بارها با تعبیر» رمضانفی« وي در کتاب

) 73-67-66-65-19-18-11-9: 1987، خـولی ر.ك؛( کنـدمخاطبان خود را خطاب می
  :نویسدخولی در تأکید بر قوه عقل می

به شکل بسیار قوي با قدرت تعقل او و خضـوع ، گذاري قرآن براي انسانیت انسانارزش«
متفکـران و ، عالمـان، مخاطبـان قـرآن عـاقالن. سـان در ارتبـاط اسـتاشیاء در قبال فهم ان

، و معیـار قبـولی یـا رد، بسیاري اوامر قرآن ناظر به نظر و تدبر و تعقل. اندمتفقهان در دین
و ) 286بقـره/» (وُسـعَها إِلّـا نَفسًا اللَّهُ لِّفُیکال: «طاقت انسانی و اساس مسئولیت انسان است

» اند و نص قرآنی را تحت سیطره عقل قرار دادندبه عقل پناه آورده روست متفکرانایناز
  ).21: 1987، یخول(

بلکه ، حواس یا مشاعر را متحیر نکرده، هاچشم، از نظر وي قرآن به عنوان یک معجزه
یابـد و از همـین عقل را خطاب و حجت قرار داده و هیچ باطلی از قبل و بعد بدان راه نمی

 سَیلَـ يعِبـادِ إِنَّ﴿: اح شریره و شیاطین را بر تفکر انسـانی رد کـردهروست که سیطره ارو
) 66طه/( ﴾سِحْرِهِمْ مِنْ هِیإِلَ لُیخَی: «و سحر را تخیل شمرده) 65اسراء/» (سُلْطانٌ هِمْیعَلَ کلَ
  ).21-20: 1987، یخول(

امـور  قصد دارد امکان طرح هرگونه مسائلی مبتنی بر سحر و، گویا خولی با این بیانات
  .نفی کند، گرا سازگار نیستغیبی را که با عقل مدرن و حس
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  :نقد

  :عبارت است از، اشکاالتی که از این ناحیه در نظریه خولی وجود دارد

  ابهام در معناي عقل. 4-2-1
اما در آثارش اشاره صریح به ایـن مسـأله ، کندخولی بر نقش عقل در تفسیر تأکید می

آمده تبیینی از مرادش از عقل و نحوه کاربست آن در تفسـیر عملندارد و در جستجوي به
 در یخـارج و یداخلـ شـواهد لهیوسبه هک عقل ياجتهاد اربردک اگر وي به. دست نیامدبه
داشـته باشـد کـه در ایـن صـورت عقـل  تأکیـد، شـود پرداختـه يبندجمع به و تدبر اتیآ

، کـار رود کـه ایـنسایر قرائن و شـواهد بـهتواند به عنوان یک قرینه در کنار اجتهادي می
  .شیوه جدیدي نیست و در سنّت تفسیري غالباً مورد توجه مفسران بوده است

 که منبعیـت آن هم عقل از نوع نومعتزلی، نگرداگر وي به عقل به عنوان یک منبع می
، نیـامصـاحبه بـا قـائمی ر.ك؛( کندمی صادر حکم خودش و منتقد دین است، دارد مطلق
برخی معتقدنـد خـولی . در این صورت اشکال جدي بدان وارد است) 61-60، 1ج، 1393

مـدرن در بلکـه پسـت، شناسی جدید متاثر از عقالنیت خودبنیاد مدرنیتـهسعی کرد از زبان
  ).110، 1ج، 1393، مصاحبه با خسروپناه ر.ك؛( مباحث تفسیري استفاده کند

معـادل ادراك و فهـم آمیختـه بـا ، او بـر عقـل دهندة توجـهاما تحلیل آثار خولی نشان
مخاطـب خـود را در » رمضـانفـی، القرآنمن هدي« وي در کتاب. عاطفه و احساس است

نوعی . استخطاب کرده» المُومِنه القُلوبُ اَیتُها« با» المُفکِّرهالعقولُ اَیتُها: «کنار تعبیري مانند
بیشترین نتیجه را دارد و به احتمال زیاد تأکید بر شیوه اقناع عقلی همراه با اطمینان قلبی که 

هـا بـه حـالوت معـانی و زیـرا گـرایش جـان، ذوق ادبی و تفسیر بیانی در همین راستاست
گرایی خولی به معناي یعنی عقل، در پذیرش استدالل عقالنی مؤثر خواهد بود، لطافت آن

  .ظهور داردبلکه در نگاه ادبی به قرآن ، عقل فلسفی یا عقل نظري نیست
نفی هرگونه تفسیر باطنی و تحمیـل ، ترجیح مفاهیم کاربردي و پرهیز از مباحث نظري
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هـاي رایـج در تفاسـیر از قالوحفـظ ظهـور آیـات و دوري از قیـل، قواعد ادبـی و بالغـی
  .گرایی خولیستمصادیق عقل

  فقدان نگاه وحیانی به عقل. 4-2-2
کم نویسنده بدان دست شود یا دستنمیهمراهی عقل و وحی در آثار خولی مشاهده 

که مرز میان تعقل و پندار و شعور و احساس و به اصطالح تمایز میان علم و حالیدر، نیافته
هـایی کـه شـعور و ادراكِ منطقـی جهل مرکب همیشه روشن نیست و چه بسـیار احسـاس

جاي حکم  تلقی شده و این هشداري است که مفسران مبادا رأي و نظر شخصی خود را به
  ).233: 1375، یلیعق ر.ك؛( عقل سلیم بر قرآن تحمیل کنند

ممکـن ، چون عقل که رسول باطنی است، عقل باید ابزار و در خدمت فهم وحی باشد
، 1ج، 1380، جــوادي آملــی ر.ك؛( اســت زمــانی گرفتــار مغالطــه گــردد و کــاذب باشــد

عقـل بشـري را کنـار و هـم بودن عقل در کنار نقل این نیست کـه مقصود از منبع) 170ص
عقل یکـی از ابزارهـاي فهـم قـرآن ) 125: 1386، همان ر.ك؛( رتبه معانی وحیانی بنشانیم

برآینـد ، یعنی فهم و تفسـیر قـرآن، مند و قرین نقل باشدکه ضابطهاما مشروط به این، است
  .تعامل عقل و نقل است

  تقدم عقل بر نقل. 4-2-3
) 30و11: 1435: شرقه ر.ك؛( تفسیر نومعتزله استکردن عقل بر نقل که ویژگی مقدم

البتـه محتمـل . هـاي نظریـه خولیسـتاز چـالش) 65: 2009، احمد ر.ك؛( در نظریه خولی
اما به هـر ؛ سنّت باشدبودن احادیث متقن در سنّت تفسیري اهلناشی از کم، است این ایده

  .ه خواهد داشتتبعات خود را به همرا، بردن به عقلحال گریز از وحی و پناه
خولی هنگام تبیین نقش عقل در فهم قرآن به سنّت گذشتگان در خضـوع نـص قـرآن 

، اي با دلیـل عقلـی تعـارض کنـدکند اگر آیهنقل می» آمدي« مقابل عقل اشاره کرده و از
پـس ، همان عقل بشري و قوه انسانی است، از نظر خولی این عقل. دلیل عقلی حاکم است
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گونه درك کنیم حیات انسانی بر این دنیا و کره زمین براساس قواي اشکالی نیست که این
 ظـاهرا او منطقـه) 22: 1987، یخول ر.ك؛( انسانی و خارج از هرگونه توهم و تخیل است

زیـرا ، شناسـدبه رسمیت نمی، نداشته باشد را آن فهم توان عقل که وحی براي اختصاصی
کشـیدن از ظهـور هم قائل به تاویـل و دسـتهم حکم عقل را مقید به قید قطعی نساخته و 

 شوندنمی مذهبی تأویالت یا اشاري، باطنی معانی متحمل آیات نیست و معتقد است الفاظ
جوادي  ر.ك؛( نه همتاي وحی، حال آنکه عقل همتاي نقل است) 61: 1410، قیام ر.ك؛(

هایی ماننـد محتمل است بین عقل و نقل رخ دهد که راه حل، و تعارض) 22: 1386، آملی
 هنگام تعارض ظاهر آیه با دلیل یقینـی عقلـی دارد آیه بردنتاویل و ظهور از کشیدندست

  ).46: همان(

  فهم ادبی قرآن با اهداف انسانی و اصالح جامعه. 4-3

 بـا داشـت بود که سعی اسدآبادي الدینجمالسید، گراجریان فکري عقل شروع نقطه
 ر.ك؛( کنـد تفسـیر زمـان نیازهـاي بـا سورا هم قرآن، اصالحی نگاه و دین از تازه قرائتی

هـاي جدیـد بـا هـدف اهداف خولی در تفسیر ادبی نیـز برداشـت از) 279: 1420، دغامین
-از نظر خولی تفسیر ادبی در نظم کالم یا سیاق قصص متوقـف نمـی. اصالح جامعه است

 کنـدجامعه را جستجو مـی بلکه اهداف مهم و انسانی ازجمله اصالح نفس و هدایت، ماند
را که معتقد است هنـر فقـط بـه خـاطر » هنر براي هنر« وي گزاره) 72: 1966، عیاد ر.ك؛(

-نفی کرده و بعد ادبی، داشت هنر باید تحسین شود و نباید از آن چیزي جز زیبایی انتظار
، احمد ر.ك؛( هنري قرآن را وسیله اصالح حیات بشر قرار داد که هدف نزول قرآن است

  ).36 ):ب( 1996، یخول و 58: 1425
. از امتیازات نظریه اوست قرآن به اجتماعی جدید نگاه این مبناي خولی به دلیل داشتن

 دهـدارتباط بین روزه و اصـالح جامعـه را نشـان مـی، اي آیاتبراي مثال وي با ذکر دسته
روزه را از یک عمل عبادي صـرف کـه شـاید تـا کنـون و ) 54-52: 1987، یخول ر.ك؛(
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-بـا بهـره دهـد یـابه یک عمل مؤثر اجتماعی ارتقاء می، جنبه فقهی آن بیشتر برجسته بوده
بـراي تخلـق بـه صـفات  نفـس ریاضـت و تمرین، دهد روزهگیري از تفسیر ادبی نشان می

شـود اطالق میزیرا صمد به کسی ، است، شدن به صفت صمدیت خداوندالهی و نزدیک
  ).13-7: 1987، یخول ر.ك؛( شودکه در جنگ گرسنه و تشنه نمی

االحکـام نیـز دهد از آیاتها از آیات قرآن نوآوري داشته و نشان میاین نوع برداشت
فکـران او از هـاي خـولی و هـمامـا بـا وجـود تـالش؛ هاي جدید استنباط کردتوان پیاممی

انـد گـام مهـم و نواعتزالی خولی این گروه تـا کنـون نتوانسـتههاي نومعتزلیان به دلیل بنیان
عینی و وضعیت جوامع  شواهد که بردارند جدي در حل مشکالت جوامع امروزي مسلمان

 کـه مـواردي در حتـی عقـل بـه افراطی بهاءدادن طرفی از. اسالمی دلیلی بر این مدعاست
-تـاریخی و قـرآن هـايمـوزهآ از بسیاري تعلیق موجب بعضا، کند دخالت تواندنمی عقل

  .استشده آنها دانستن
، دیـن با مواجهه در کارا منطق نیز و کارآمد عقالنیت و فلسفی دستگاه در واقع فقدان

 و کامیــابی اشــکال عمــده نومعتزلیــان اســت کــه مــانع دینــی فعــل و دیــن فهــم افـق دو در
 ر.ك؛( اسـتاسـالمی شـده  جوامـع عملـی و فکري، اجتماعی تحول در هاآن کارآمدي

  ).38: 1393، رشاد

  تأکید بر فهم مخاطبان اولیه قرآن. 4-4

داند که مفسر امروزي لزوماً بایـد بـه خولی فهم مخاطبان اولیه قرآن را معیار مهمی می
 ر.ك؛( بـودن ادبیـات اسـتنظریه وي مبنی بـر اقلیمـی، علت طرح این مبنا. آن توجه کند

آن را بـه يد معنـایبا، ن مراد خداوند از متنییتع در نظریه خولی براي) 81: 1966، سیشم
نظـر از توانـد بـا قطـعین کـار مـیـافـت و ایدر، دندیفهمیکه اعراب عصر نزول م ياگونه

از نظـر وي ) 304: 1961، یخـول ر.ك؛( ردیانجـام پـذ ینـید گیرياعتبار و جهت هرگونه
القـرآن آن به علوم حولشناسایی فرهنگ زمان نزول از ضروریات تفسیر ادبی است که از 
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  ).310: همان( کندیاد می

  :نقد

-عـرب کـه پیـامبر و نخسـتین قرار دادن مخاطبانعربى و خطاب زبان به قرآن نزول
بـه ، سـازدمـی عقالیی و ضروري قرآن را اولیه مخاطبان فهم به رسیدن)، 4ابراهیم/( زبانند

عصــر نــزول و فاصــله ســال از  1400کــه فاصــله تــاریخی یعنــی گذشــت حــدود ویــژه آن
اجتمـاعی و ، اجتمـاعی و اعتقـادي مـا بـا مختصـات فرهنگـی، تفاوت فرهنگـی، گفتمانی

ر یاعتقادي مردمان عصر نزول ازجمله عوامل ضعف فهم قرآن است و به همین دلیـل تفسـ
بـراي مثـال . اسـت تفسـیري قواعد ازجمله، قرآن نزول زمان در لماتک میمفاه طبق اتیآ

-بـه، در فضاي فرهنگی جامعه عرب عصر نزول آشنا نباشـیم» رب« و» دعب« اگر با الگوي
، پـاکتچی ر.ك؛( کنـدچه چیزي را نفی می» اله اال اهللاال« شویم عبارتدرستی متوجه نمی

در ، دهـد پایبنـدي آنـان بـه ایـن اصـلالبته آثار خولی و شاگردانش نشان می) 338: 1391
امـا ؛ نبودنـد تفسیر و دریافت پیام قـرآن بـدان ملـزم معنایابی واژگان بروز یافته و ایشان در

، کاربرد ایـن اصـل آسیب. در تفسیر آیات مورد توجه قرار گرفت اصل پس از خولی این
  :باشد که پیامدهاي ذیل را خواهد داشتافراط در آن می

  تفسیر فرهنگی از قرآن. 4-4-1
 از فقـط این است که آیـاتدر صورت افراط  قرآن اولیه مخاطبان فهم بر نتیجۀ تأکید

 ایـن در شوند که تفسیر، نزول زمان تاریخی حوادث منحصر در و فهم مخاطبان اولیه منظر
و مـومن  یاصـفهان ییرضـا ر.ك؛( گشـته نـزول شـرایط و محیط به محدود قرآن صورت

کـه قـرآن متنـی پویـا و در حـالی، شـودو منجر بـه تفسـیر فرهنگـی مـی) 121: 1394، نژاد
، ساز آن بـودههاي تفسیري بعدي که نظریه خولی به نوعی زمینهدر رهیافت. ستجاودانه ا

گیري هاي بعدي منجر به شکلاین نگاه به شکل افراطی مورد توجه قرار گرفته و در دوره
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: 1386، سـروش ر.ك؛( هاي نادرست در تفسیر از قرآن و فهم تاریخی از قرآن شدگزاره
  ).60-59 و 57: 1381، و همو 10

، قـرآن تعابیر و الفاظ خدا از مراد که است این فرهنگی قرآن تفسیر اساسی فرضپیش
باید توجه داشت هرچند توجه بـه . فهمیدندمی نزول در عصر عرب که است معنایی همان

اما نباید ، هاي زمان نزول از حیث فرهنگی و جغرافیایی جهت فهم قرآن الزم استویژگی
  ).335: 1391، پاکتچی ر.ك؛( سایه افکنداین مسأله بر کل متن قرآن 

 قرآن نزول بدو از هاانسان همه بلکه، اندنبوده العربجزیره اعراب فقط قرآن مخاطبان
و ) 107انبیـاء/، 28سـباء/، 158اعـراف/( هسـتند قـرآن مخاطـب، برپاسـت دنیا که زمانی تا

 معنـاي تمام، آن مخاطب عرب، شده نازل عربی زبان به قرآن چون که کرد ادعا تواننمی
 اندشده خاص معنایی داراي ادبیات قرآنی در هاواژه زیرا برخی، فهمیدهمی را قرآن آیات

 فرهنـگ در اما، نیستند نزول عصر در شانکاربردي و وضعی معانی به ارتباطبی گرچه که
زمـان که گاه از سوي عرب همان ) 120: 1389، شاکر ر.ك؛( متفاوتند معناي داراي قرآن

یعنـی بـه . اما کافی نیست، بنابراین توجه به فهم مخاطبان اولیه الزم است، مورد سوال بوده
 فرهنـگ و اولیـه مخاطبـان فهـم شـناخت بـه وابسته را قرآن فهم تواننمی طور صددرصد

؛ کتـاب خـدا بـر چهـار امـر اسـتوار اسـت: آمده اتیروا یبرخ در لذا، دانست نزول زمان
، خواص يبرا، اشارت، فهم عوام يمتناسب برا، عبارت؛ قیوحقا فیلطا، اشارت، عبارت

اسـت  یاطعـام روحـان ةسفر کیقرآن . اءیانب يقرآن برا قیخدا و حقا يایاول يبرا فیلطا
از آن  تشیو ظـرف قهیذوق و سل يگسترانده شده و هر کس به مقتضا کسانیهمه  يکه برا
  ).278، 75ج، 1403، یمجلس ر.ك؛( بردیبهره م

نیـل ، مندي از فرهنگ خاصی شرط نیست تا بدون آناساسا در فهم معارف قرآن بهره
  ).32، 1ج، 1380، جوادي آملی ر.ك؛( به اسرار قرآنی میسر نباشد
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  سازي قرآنغفلت از فرهنگ. 4-4-2
اجتماعی قرآن درصـدد ایجـاد فرهنـگ جدیـد و -هاي فرهنگیبخش مهمی از گزاره

ر ییـتغ، تـرین تغییـرات در جامعـه جـاهلیبراي مثال از مهم، بوده تیجاهل فرهنگ در ریتأث
 ل بـهیرا تبـد» قـوم« و» خون مشترك« نیگزیرا جا» مان مشتركیا« قرآن. بود یلگینظام قب

 بـراي درك مفهـوم). 10حجـرات/( ﴾اِنَّما الْمُوْمِنوُن اِخْـوَة﴿ساخت و اعالم داشت » امت«
  .کافی نیست ولی، فهم نظام قبیلگی الزم است، »امت«

رهنمـون سـاخت  يدیـجد یرا به معان مخاطبان خودز قرآن ین یق شرعیحقا ةدر حوز
، کفـر، مـانیا، جهـاد، زکـات، حج، صوم، هصال مانند یواژگان، سابقه نداشتشان انیکه م
 یاساسـ يرییـبلکه بـه تغ، ماندرات در واژگان محدود نیین تغیالبته ا؛ اسالم شرك و، نفاق

تعـابیر ز یـب نیـدر حـوزة تراک، فـارغ از مفـرداتهمچنـین . دیـانجام یدر تمام ابعاد زنـدگ
 َراِجُعوَن ِإَلْیِه َوِإنَّا ِللَِّه ِإنَّا، اْلَوکیُل ِنْعَم َو اللَُّه َحْسُبَنا، اللَِّه َعَلى لکَوَتَو، باهللاال القوة«: ماننـد يدیـجد
) 42: 1388، ب زادهیـنق ر.ك؛( نداشت ییآشنادر قرآن مطرح شد که عرب با آنها  »و...

، نـدارد اشکال این است که این مسـاله بـه صـورت تئـوریزه در نظریـه خـولی موضـوعیت
 نـه، خداست کالم فهم هندسه و نقشه از بخشی، قرآن اولیه مخاطبان فهم شناسایی چراکه

 نـزول زمـان تـاریخ و فرهنگ صرف شناخت. است نداشته توجه بدان خولی که، آن همه
. اسـت الزم نیـز مؤمنانـه نگـاه بلکه، باشد صحیح فهم تشخیص در کاملی ضابط تواندنمی
 بینـیجهـان تشـکیل در قطعی نقش که کلیدي اصطالحات از یک هیچ ایزوتسو مدل طبق

 کلـی اسـتعمال طـرز و مجمـوعی سـاختمانی نظام بلکه، نبوده شدهوضع تازه، دارند قرآنی
مـثال ، نمود تحول دچار را اعراب بینیجهان دارریشه ايگونه به که بود قرآن متن در آنها

 محسوب خدا دختران یا بودند پرستش حتی و تقدیس شایسته اسالم از پیش که فرشتگان
 کنـار در و یافتنـد هسـتی نظام سلسله در معینی مقام، خدامرکزي نظام استقرار با، شدندمی

 معناي، کلمه یک در این دیدگاه. شدند محسوب خدا بندگان از اي بنده، موجودات سایر
 ارزش، شـود اسـتعمال خاصـی بینـیجهـان و معنـایی نظـام در گـاه هـر امـا، دارد واحدي
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 خاص هايبینیجهان و هانظام در معنا هايقالب و یعنی الفاظ، یابدمی خاصی معناشناختی
 لفظـی و زبـانی هايقالب از متأثر دیگران به زبانی انتقال هنگام بینیجهان و گرددمی فانی
 در قرآن آمدن با است که عظیمی تحوالت ایجاد علت همین و گرددنمی خاص زبان آن

  ).43 و 26، 10-6: 1374، ایزوتسو ر.ك؛( آمد پدید اعراب جاهلی جامعه

  هاي جدید علوم انسانی غربیگیري از روشبهره. 4-5

، احمـد ر.ك؛( مطالعـات جدیـد غربـیفکران معاصر و تحت تـأثیر خولی جزء روشن
در . شناسـی غربـی در نظریـه او شـدبود که منجر به جـایگزینی نظریـات زبـان) 16: 2009
شـناختی هاي یک مفسر شامل سه دسته اطالعات زبانداده، هاي سنّتی رایج تفسیريروش

 )300: 1391، یپـاکتچ ر.ك؛( اطالعات نقلی و اطالعات دانشی یـا علمـی اسـت، و ادبی
کند عمل می، هاي سنّتی موجود استفکري که قائل به نقد روشخولی در گفتمان روشن

پذیرد و هیچ دسته اول را طبیعتاً با اصالحات و تعدیالتی می، و در مواجهه با این سه دسته
امـا دسـته دوم و سـوم از نظـر ، ها شـودتواند منکر این دسته از دادهمفسري غیر باطنیه نمی

لـذا ایـن دو کنـار گذاشـته و ناچـار ، جـدي هسـتند هـاياشکاالت و کاستیخولی داراي 
خـولی تحـت . شـودهاي سنّتی تفسیر قـرآن مـیشناسی غربی جایگزین روشنظریات زبان

 کـرده اراده را قرآن بودنادبی از جدیدي معناي، غربی انسانی علوم جدید هايتاثیر روش
 را قرآنـی معاصـر و نوظهور آراء برخی و تهداش پی در را خاصی تفسیري لوازم و آثار که

بـراي مثـال . کرد و محتمل است قرآن را در حد یک متن ادبی تنزل دهد خواهد پشتیبانی
: خـولی( بـر فهـم بافـت مـتن، پیش از تاکید خولی در فهم قرآن به عنوان یک مـتن ادبـی

 راسـتین و اصـیل معنـاي، معنـایی زمینـه یـاري به توانیممی بود معتقد» دیلتاي«) 303: همان
 تـا بیسـت هـايدهـه از توضـیح آنکـه) 536: 1380، احمدي( کنیم کشف را ادبی اثر یک

-پژوهش و یافت غلبه متن ایجاد بستر از فارغ گراییمتن رویکرد، میالدي اخیر قرن هفتاد
 کـه مـیالدي هشـتاد دهـه در اینکه تا شد محروم اثر خلق تاریخ از منديبهره از، ادبی هاي
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 دیگـر و» گرینبلـت«، بـود» فوکـو میشـل« نظریات براساس نو گراییتاریخ شکوفایی زمان
 توجـه گرینبلـت. کردنـد تأکید ادبیات و تاریخ میان گفتگوي بر» نو گراییتاریخ« منتقدان

 مـتن تفسـیر در مـتن بافـت کلیـدي نقش بر و جلب فرهنگ به را ادبی نظریه به عالقمندان
 را نظریه خـولی تواننیز نمی) 165: 1394، پورخجسته و بابازاده میرزاد ر.ك؛( کرد تأکید

 از انسـانی علـوم کـه) 9: 1386، عبـداللطیف ر.ك؛( دانسـت ادبی نقد نظریات با ارتباطبی
: 1402، کابانس ر.ك؛( کنندمی ایفا آن در تأثیربسزایی شناسیجامعه و شناسیروان جمله

  ).63و22

  :نقد

  :چند محور قابل بررسی استدر ، اشکاالت این بخش

  پژوهی غربیتأثر از تحوالت دین. 4-5-1
 مقدس متون معاصر مطالعات در در تفسیر که ابتدا غربی جدید هايکارگیري روشبه

 پدیدارگونـه تلقـی از و بـوده غـرب در پژوهیدین تحوالت از ناشی، رفته کاربه غرب در
 داریـپد، هنـر. نـدارد یتفـاوت اتیادب و هنر با نید رویکرد این در. گیردمی سرچشمه دین
-جنبـه یخیتـار داریـپد، گرید يسو در نید و اسـت ملل و اقوام یحس يهاجنبه یخیتار
 بیترت نیا به. نامقدسند آن یپ در و ینیزم، یکیتکـالید، یانسـان دو هـر امـا؛ فاهمـه يهـا

 حسـی هـايجنبه به را آن و انگاشت ادبی متون صورت به را دینی متون توانمی که است
  ).12-11: 1391، توکلی بینا ر.ك؛( کرد منتسب دین

  انسانی متون و عهدین، قرآن بین ماهوي تفاوت. 4-5-2
 بحـث، غربی کـه خـولی متـاثر از آن بـوده متن فهم و شناسیزبان جدید هايحوزه از

 به را آن و کرد عربی زبان وارد را هرمنوتیک که بود کسی اولین خولی. است هرمنوتیک
 خـولی فـوت از سال پنجاه گذشت از بعد شبستري مجتهد که کاري. ساخت مرتبط تفسیر
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تأثیرپـذیري ضـمنی او از ، خـولیمداقه در دیدگاه ). 221: 2017، رفاعی ر.ك؛( داد انجام
دهد و مؤید این است که گویا وي در نظریـه تفسـیري هرمنوتیک شالیر ماخر را نشان می

که ) 982، 3ج، 1407، یروم: و نک 59: 1425، احمد ر.ك؛( این سنّت بودهخود متأثر از 
کـارگیري آنهـا در فهـم مـتن جـواز بـه، نظر از صحت و سقم این دسته از نظریـاتصرف

-ماخر در توصیه به تکنیک براي مثال شالیر. محل بحث است، مقدس وحیانی مانند قرآن
بایـد از ، کند براي پرهیز از سـوءفهمتأکید میشناختی متن هاي روانهاي دستوري و جنبه

محتمـل اسـت خـولی . قواعد دستور و ادبیات و نزدیک شدن به ذهنیت مؤلـف بهـره بـرد
 کنـار، براي یافتن فهـم آنـان، به دلیل اصالت فهم مخاطبان اولیه قرآن، متأثر از این اندیشه

دانـد و مـی مهم قرآن با مواجهه در را آنان روحی حاالت، دستوري و فنی نکات به توجه
-البته شـالیر مـاخر در مـدخل تفسـیر در دایـره. کندشناسی حاالت آنان تاکید میبر روان

کند بین تفسیر قرآن و شروح تـورات و انجیـل و تأکید می» الدیانات و االخالق« المعارف
 ر.ك؛( سایر نصوص ادبی تفاوتی وجود ندارد و ظاهراً خـولی ایـن نظـر او را اخـذ کـرده

که تفاوت ماهوي بین قرآن و عهدین و متـون انسـانی وجـود حالیدر) 90: 1423، هرماس
  .دارد

 ر.ك؛( اياسـطوره ایـده به توانمی، از نتایج تکیه بر نظریات ادبی رایج در متون ادبی
 خولی شاگرد» اهللاخلف« قرآنی هاىپنداشتن داستانو تمثیلی) 205-198: 1999، خلف اهللا

دانـد کـه در آن افـراد و گفتگوهـا لزومـا واقعـی اي مـیقصه تمثیلی را قصه وا. کرد اشاره
خولی بـه ). 183: همان( نیستند و گاه کل قصه یا برخی از آن مبتنی بر فرض و خیال است

کند رهیافت ادبی به قـرآن تنهـا روشـی اسـت کـه روشـنفکران حسین تاکید مینقل از طه
  ).25: 1392، ابوزید ر.ك؛( دهدمسلمان را از اسکیزوفرنی نجات می

  مستشرقان از تاثر. 4-5-3
 بررسی محض ادبی اثر یک عنوان به را آن که است قرآن به بشري نگاه در مستشرقان
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، هرماس ر.ك؛( اندکرده تلقی عربی ادب کهن میراث از ترپایین را آن رتبه برخی حتی و
 رویکــرد، قــرآن بــه خــولی ادبــی نگــاه اصــلی منشــاء اســت محتمــل روازایــن) 82: 1423

 ادبـی روش در قـرآن فهـم انحصـار و خـولی نظریـه پیگیـري، نتیجـه در و بوده مستشرقان
 جـامعی ر.ك؛( شـودمـی قـرآن مصـدر دانسـتنبشـري و قـرآن قداست جداکردن موجب
  ).310و306، 209: 2009، سلمی

  خطاناپذیر و وحیانی گاهتکیه فقدان. 4-5-4
ریـزي خـولی در پـی. گاه متقن و خطاناپـذیر اسـتفقدان تکیهکاستی دیگر این نظریه 

استناد نکرده تا آن را موجه و مسـتدل  هاي دینیی و سنّتانیوح يهابه گزاره، نظریه خود
-شناسـی غربـی و ادبـیتوجهی از آراء وي به مطالعـات زبـانبلکه ریشه بخش قابل، سازد
بایـد توجـه داشـت در . بشري اسـت کند که مربوط به متونکردن قرآن بازگشت میتلقی

پـرداز قطعـاً بایـد نظریـه، اي که مربوط به فهم کتـاب مقدسـی همچـون قـرآن اسـتنظریه
کـار بندي نظریـه خـود بـههاي قطعی دینی براي مفصـلشواهد و مستنداتی مبتنی بر گزاره

  .گیرد تا از مبانی و روش آن نظریه حمایت و پشتیبانی کند

  يریگجهینتبحث و 
هاي نظریه تفسـیري خـولی هش حاضر نشان داد جریان فکري نومعتزله که از بنیانپژو

محـور بـه مختصات خاصی در فهم قرآن دارد و اگر تکیه بر عقل و تقدم نگاه مـتن، است
صرف نظر از اثبات توانمنـدي قـرآن در رفـع مشـکالت ، قرآن را ویژگی غالب آن بدانیم

؛ هاي مهمـی را متوجـه ایـن نظریـه خواهـد نمـودستیها یا کاآسیب، این نوع تفکر، امروز
  .چنانکه آثار شاگردان خولی شاهد این مدعاست
 شـناختیمـتن و مبـانی قـرآن فهـم مبـانی از آنجا که جریان فکري نومعتزلـه در تنقـیح

فردمحـور و بـه ، گرفته تحـت تـاثیر ایـن جریـاننظریات شکل غالبا، مند نبودهتاکنون نظام
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غالبا منسوب به نام افرادند و دقیقا به همین دلیل است که این گروه ، مکتبجاي تبدیل به 
جریـان . هاي مهمی در زمینـه حـل مشـکالت جامعـه بردارنـداند بر اساس آن گامنتوانسته

فکري نومتعزله هم در مبانی فهم قرآن و هم مبانی قرآن شـناختی خـولی تاثیرگـذار بـوده 
دهـد کـه نـه تنهـا خولی در حد متن ادبی قوي تنـزل مـیاین نگاه قرآن را در نظریه . است

کـار بلکه الزم است نظریات جدید فهـم متـون ادبـی در آن بـه، داراي معانی طولی نیست
 موجـب تفسـیر در» محـوري مـتن« غلبـه رویکـرد. انـدگرفته شود که خاص متـون انسـانی

 زنـده و پویـا متنـی عنـوان به و شوند تبدیل فرهنگی و ادبی متونی به مقدس متون شودمی
، دینـی در نتیجـه هویـت، گیرند قرار پژوهش موضوع، اعتقادي و ایمانی هايجنبه از فارغ

 فـراهم را قـرآن منـديتـاریخ زمینـه و شده سلب آن قصص بودن نماواقع و قرآن قداست
  .است قرآن جاودانگی و جامعیت با تعارض در شود کهمی
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