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)دانشهنگىم انسانى و مطالعات فرهشگاه علوعضو هيئت علمى پژومين(كتر محسن آرد
ان مى=باشد،وى ساليانـىس تهـرآن و حديث از دانشگاه تربيـت مـدرم قرشته علـو ر-ختـهآمو

گشـت وان بـازاهى لبنان شد و پس از تكميل تـحـصـيـالت، بـه ايـرجهت تحصيل و تـحـقـيـق ر
آن و حديث به تأليI و تحقيق دلبسته است.م قر علو-مينهسالهاست كه در ز

جمه،تحقيقسط ايشان ترقانى كه تو زرمناهل العرفانانسنگ اكنون به بهانه انتشار كتاب گر
مينه=هاى مختلI انـديـشـه=هـاىو تحشيه شده است با وى به گفت و گو نـشـسـتـيـم و در ز

آن و سيرم قرتفسيرى معاصر و جريان=هاى اصالح دينى و سير تطور تفسير و مباحث علو
ا نيزامى بينات رگان گرانندديم. اميد است خوب بهره=ها برش آنها،به ويژه در جهان عرنگار
بيناتبيناتبيناتبيناتبيناتدمند افتد.                                                                         سو

مناهل العرفاندان كتاب گرد كه جناب عالى به تحقيق و برده سالى مى=شوده و پانزچهاربينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
اد.چرجع و مهم قلمداد مى=شو مطالعات اسالمى از جمله آثار مر-مشغول هستيد.كتابى كه در حوزه

لفه=هاى آن در حالخى مؤف سنتى هستيم كه برار صراث=خواره ميرآنى هموم قركه ما در حوزه علو
جمه اين كتاب بگوييد.اى ترد بر خو- از انگيزهًد.لطفاضه ندارحاضر چندان امكان عر

ظ#ان كار موبه عنو١٣٧١ا بنده در سال جمه و تحقيق كتاب مناهل رترمين:دكتر آر
هشكده حكمت و فلسفه تغيير نام داده آغاز حكمت و اديان كه امروز به پژو(هشكدهدر پژو

تهيه و تنظيم:فريد اسدى دهدزىتهيه و تنظيم:فريد اسدى دهدزىتهيه و تنظيم:فريد اسدى دهدزىتهيه و تنظيم:فريد اسدى دهدزىتهيه و تنظيم:فريد اسدى دهدزى
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د شدن نسخه دستاملى از جمله مفقوساندم. اما علل و عوو پس از سه سال به انجام ر
اغت از كارق# كار شد.فرجب توايى و سياسى مول كتاب و اشتغاالت اجرشت جلد اونو

سال اخير نصيب اين حقـيـر شـدالت سياسى دوى كه در پى تحـوفيق اجبـارمجلس و تـو
فچينى و تهيه نمايـهى و حـرواستارت بر ويرد تا به تكميل كار و نظـاراهم آورا فـرصتى رفر
داختن به كتاب مناهل بايد بگويم همانطور كه مىOدانيد ماهOام از پره انگيزم.اما در باردازبپر

االتقان فىكشى و الدين زر اثر بـدرالبرهان فى العلوم القرآنآنى پـس از م قره علودر حوز
آن نداريم.البته آثارم قرمينه علوطى كتاب جامعى در ز اثر جالل الدين سيوالعلوم القرآن

شته شدهه نوه دههOهاى اخير در اين حوزن گذشته و به ويژشمندى طى قر ارزًان و بعضااوفر
ا شاملآنى رم قرسى نيست، يا تمامى مباحث علوها يا به زبان فاراست، اما عمده اين كار

جه شدم كه اين كتاب كتابى نيستدم،متوا آغاز كرجمه كتاب رد. پس از اينكه ترنمىOشو
اى اعـالم ود.كتابى بسيار پر منبع و مأخذ اسـت.دارجمه آن اكتفا كـران به تركه فقط بتـو

دجوقانى نكات و مسائلى در آن وى زرب فكراسطه مشرانى است.همچنين به واواسامى فر
ه بر اين ابهامOهـا،ضيح از كنار آنها گذشت، عالون توان به سادگى و بـدود كه نمىOتودار

ف مىOشد.از اين رو كـار ازطرجمه بـرد داشت كه بايد در تـرجو وًكاستىOهايى نيز بعـضـا
ن گشت.آن افزوفت و تحقيق و تعليق نيز براتر رجمه فرتر

ماييد بداعت اثر در چيست؟د بفر مى=شوبينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
دار اسـت.خورى بر نسبت به آثار مشابه از جامعيت بيشـتـرمناهل العرفـانميـن:دكتر آر

هر مصرل دين االزقانى كه از استادان دانشكده اصـونويسنده آن شيخ محمد عبدالعظـيـم زر
ق#ده و در حد تقليد از گذشتگان متو به مباحث كالسيك بسنده نكرًفااست،در اين كتاب صر

ل، از يافتهOهـاىام به مبانى و اصـوداخته و ضمن التـزح و ابداع پـرنمانده است،بلكه بـه طـر
الOها و چالشOهـاىخى سئوهO جسته و به تناسب مباحـث، بـرجديد نيز در تبيين مسائـل بـهـر

آمدهده ـ در صدد پاسخ به آنها برح بوا ـ البته در حد مسائلى كه در هفت دهه قبل مطرجديد ر
ى و به سبك جديد است.هان و اتقان امروزيك برمناهل ان گفت كه اقع مىOتواست. در و

هان است كه بعد از نهضت اصـالح ديـنـىآن پژواسته از آن نسلـى از قـرخوايشان بـر
كت محمدى محمد عبده پديد آمدند.اين نسل تحت تأثـيـر حـرهبرمعاصر در مصر بـه ر

انديشه�هاى تفسيرى معاصر
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ى اسالمى و احيـاىه بيداران دورهOاى كه مىOتـوآن داشت.دورد نوينى بـه قـرعبده رويكـر
ى، شيخ محمد على سالمه، شيخايران شيخ طاهر جزاد مى تواسالمى ناميد.از اين افر

دند كه تكد.اينها كسانى بوا نام براز و… رافعى، شيخ محمد عبدالله درمصطفى صادق ر
فعآنى داشتهO و در رم قـرا در شاخهOهاى مختل# علـوشمندى رىOها و كتابOهـاى ارزنگار
ىايراثر جزالتبيان فى علوم القرآن شيدهOاند. در بين اين آثار مينه كوهاى جديد در اين زنياز

مناهلاجه شد.در مقايسه اين دو كتـاب،ى موقانى با اقبال بيشتـر اثر زرمناهل العرفانو 
قانى از كتابد زرنگاشته شده است و خومناهل بسيار جامعOتر است. البته تبيان پيش از 

ح مباحثى نيز به طرايرجاع نشان مىOدهد كه جزده است.اين استناد و اراستفاده كرتبيان 
ى است،فضل تهيـهايرجه داشته است.اما اگر فضل تقدم بـا جـزآنى نيز توم قرنوين علـو

نقانى است. در نيم قراجه شد با زراگير موآن كه با اقبالى فرم قرمينه علوكتابى جامع در ز
مناهـلآنى يافت كه در تنظيم و تبويب بـه م قرمينه علـوان كتابى در ز نمىOتوًگذشته تقريبـا

ن استثناان بـدو در ايرًصاجاع داده نشده باشد.مخصـوارمناهـل ده و يا در آن به اقتدا نكـر
اقع اين كتاب امروزدند.در واستناد كرمناهل شتند به آنى كتاب نوم قره علوكسانى كه دربار

د.ب مىOشوآنى محسوم قرمينه علومنبع و مأخذى در ز

دد؟مانى باز مى=گرآن به چه زم قرشته=اى به نام علو سابقه و تاريخ رًالاصوبينات: بينات: بينات: بينات: بينات: 
ماج مصطلح علوآنى، روم قرشهاى علوه سير نگاردر سالOهاى اخير دربارمين:دكتر آر

ب ما تك نگاريهايىفته است.خوت گرشمندى صورآن و تاريخچه اين دانش تحقيقات ارزقر
آن دستهOبندى مىOكنيم، از همـانم قره مباحث علومرا در زه مسائلى كه امروز آنهـا را در بارر

د در اينقانى در كتاب خودهOاند.زرآن نبوم قران علو داشتهOايم. اما تحت عنو(ص)عصر پيامبر
ساند.ن پنجم مىOران يك دانش به قرا به عنوآن رم قرده و سابقه مصطلح علومينه تحقيقى كرز

سد،امان هفتم مىOرآن به قرم قرل مشهور تاريخ پيدايش مصطلح علواو تأكيد مىOكندكه بنا بر قو
فىاهيم بن سعيد حو اثر على بن ابرالبرهان فى علوم القرآنالكتب المصريه به كتاب او در دار

لين كتابىفى اوقانى كتاب حو جلد تنظيم شده است.به نظر زر٣٠ده كه در خور) بر٤٣٠(م 
 تاريخچه اصطالحًاآن استفاده شده است.اما ظاهـرم قراست كه در نام آن از مصطلح علـو

ًاضيح دادهOام ظاهرتومناهل نه كه در كتاب سد.آن گوفى مىOرن پيش از حوآن به دو قرم قرعلو
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فىن پيش از حود يك قرى كه حدو اثر ابوبكر محمد بن قاسم انبارعجائب علوم القرآنكتاب 
ش يافته است.شته نگارآن و در اين رم قرلين كتابى است كه با نام علومىOزيسته او

ضيح دهيد.كى توشته=ايد اندضيحات و تعليقاتى كه بر كتاب نو درباره توًلطفابينات: بينات: بينات: بينات: بينات: 
نظر كامل و نهايى نيسـت ازمناهل،ائه شده در د نظر ارارموهOاى ازدر پارمين:دكتر آر

ه شد.درال قبل بدان اشـارآن در سئوم قره تاريخچه مصطلح علـودى كه در بـارجمله مور
د.درد حتى المقدور تصحيح و تكميـل شـوارشش شده،اين مـواشى كـوتعليقات و حـو

 از منظر ديدگاهOهاى اهلًد  طبعـاب كالمى و مذهبى خواسطه مشردى هم ايشان به وارمو
دى كه حائزارعى نداشته است.در موجوداخته و به منابع شيعى رسى مسائل پرسنت به برر

د.ايشان در اين كتابضيح داده شوقىO توده تالش شده ديدگاه شيعى نيز در پاوراهميت بو
 درً به منابع اهل تسنن اعتمادى كامل داشته است.مثالًفااى نقد ديدگاهOهاى شيعه صربر

ا به اعتقاد بهخى از علماى اهل سنت،شيعه راى برآن ايشان با اتكاى به آربخش تحري# قر
ل كافى استناد مىOكند، در اين بحث به حديثى از اصوًآن متهم مىOكند و اگر مثالتحري# قر

دهد اعتماد كرده، بلكه به نقل عالمان همفكر خوع نكرجو به آن رًم است كه مستقيمامعلو
د.شت تصحيح شوده در پانود سعى شده اگر نقايصى بواراست.در اين مو

اى صحابه،بيش از شيعـه اسـتـنـادان اهل تسنـن بـه آرادرد ديگر اين است كـه بـرمور
عىضوا در مول صحابى را عادل مىOدانند.به طور مثال آنان قوا آنها صحابه رمىOكنند،زير

ده باشد، گفته پيامبرا به پيامبر مستند نكرل ركه قابل اجتهاد نيست حتى اگر صحابى آن قو
عى كه امكان اجتهاد در آنضوا معتقدند عدالت صحابى اقتضا مىOكند در مومىOدانند زير

ده باشد از پيامبر شنيده است حتى اگر تصريح نكرًا نگفته و حتماد مطلبى رنيست،از خو
انداى اجتهاد نيست. صحابى نمىOتول جايى بر در شأن نزوًكه از پيامبر شنيده است. مثال

الى رحى باشد يا از پيامبر شنيده باشد، شأن نزول ون آن كه شاهد نزود و بدواز جانب خو
لع نازضوه فالن مواى آيهOاى بيان كند. لذا اگر صحابى گفته باشد كـه فـالن آيـه دربـاربر

ا  ازد حضور داشته و يا آن رشى از صحنهOاى است كه خوار سخن او  گزًشده است، حتما
خىخى آيات،برل بره شأن نزواى صحابه در بارپيامبر شنيده است. از اين رو اختالف آر

ا يكى  از آيهOاى رًند. مثالل معتقد شوا ناگزير ساخته كه به تعدد نزواز عالمان اهل سنت ر

انديشه�هاى تفسيرى معاصر



گفت و گو∂∏  سال� چهاردهم

هل شده است و صحابى ديگر گفته در باره فالن حادثه نازده كه در بارش كرارصحابى گز
ضد. اين اخبار متعارا دارى عكس هر دو نظريه رل شده است و ديگرحادثهOاى ديگر ناز

لى ديگر باعث شده،كه به نظريه تكرر نزوف و اعتقاد به عدالت صحابى از سواز يك طر
ه و منشاءسد كه انگيزا نفى كنم اما به نظر مى رل رار نزواهم نظريه تكرسند.من نمىOخوبر

مينه عقيده به عدالتى در اين زل يك آيه و زياده روار نزواعتقاد عالمان اهل سنت در تكر
ده است.لى در كار نبوار نزوده است. اما اگر كمى دقت كنيم،مى بينيم كه تكرصحابى بو

لئك لهم األمن و هما إيمانهم بظلم أوا و لم يلبسوذين آمنوّالقتى آيه: گفته شده است وًمثال
دند ايمن و هدايـتا به ظلم نيالود ردند و ايمان خو( آنان كه ايمـان آور)٦/٨٢(انعام،نمهتدو

د كه كسى ظلم نكند.منان آمدند به پيامبر گفتند مگر مـىOشـول شد،مؤيافته هستند) نـاز
دن ازغم ايمـان آوراين مطابق اينOآيه،عـلـىOرتكب ستم شده و مىOشويم بنـا بـرهمه ما مـر

دگى بين آنان بـهخـورع يأس و سرده و هدايت يافته نيستيـم.يـك نـوعذاب خدا ايمن نبـو
ح مىOكنند ايشاOن مىOگويند:منظور از اين ظلم، مطر(ص)ا با پيامبرع رضود آمد.اين موجوو

ك ال تشرّذ قال لقمان البنه و هو يعظه يا بنـىِو إك است، و در تأييد اين تفسير به آيه:شر
عى تفسير آيه به استناد مىOكنند.يعنى پيامبر با نو)١٣/ ٣١(لقمان، ك لظلم عظيمرّ الشِّنه إّبالل

ك است و نه هر ظلم وآن به اصحاب مىOفهماند منظور از ظلم در آيه ، شرآن به قرآيه يا قر
ند. حال بنگريد كهاع آن مىOشوخى از انـوتكب بر مرًالستمى كه انسانOهاى عادى معمـو

ّهك بالل ال تشرّذ قال لقمان البنه و هو يعظه يا بنىِو إل:د در شأن نزوى در صحيح خوبخار
ا إيمانهم بظـلـما و لم يلبسـوذين آمنوّال (قتى آيـهايت مىOOكند كـه و روك لظلم عظـيـمرّ الشِّنإ

دندع كرجو ر(ص)ان شدند به پيامبرل شد اصحاب نگرنازن،لئك لهم األمن و هم مهتدوأو
هل آيه سورجه كنيم.شـأن نـزوى تواين اگر به نقل بخـارل شد.بنابـره لقمان نـازو آيه سور

ا مسلم نقلده است همان حديث ره انعام بو سور( آيه(هال اصحاب از پيامبر دربارلقمان سئو
دندح كرا مطرد رانى خودند و نگراجعه كرقتى اصحاب به پيامبر مرت كه ومىOكند با اين تفاو

اندا خول شد بلكه مىOگويد پيامبر در پاسخ ايشان اين آيـه ر لقمان نـاز(ه سور(نمىOگويد آيه
ايت مسلم آمده «فتلى».ل» در روت«فنزيعنى به جاى عبار

ى است كه پيامبر از تفسيرًفالى در كار نيست بلكه صر شأن نزوًبنا بر نقل مسلم اساسا
ايت شأند كه اصحاب در روشن مىOشوه انعام به دست داده است. از اينOجا روآيه سور
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دى كهاران فهميد كه در خيلى از مودهOاند. از آن چه گفته شد مىOتـول چندان دقيق نبونزو
دهلى در كار نيست.آيهOاى بـول اين است،شان نـزويكى از صحابى گفته است شان نـزو

ده اند.الى شده و ايشان در تبيين معناى آن به آيه ديگر استـنـاد كـراست كه از پيامبر سئـو
لديم نبايد حكم به تكرر نزوخورت برش متفاوارل آيهOاى به دو گزاين اگر در شأن نزوبنابر

ضيح داده شده است.جمه مناهل توقى تردى است كه در پاوراركنيم.اينOها مو
آن هم در بين اهـلل دفعى  قـر اعتقاد به نـزوًجاهايى هم مسئله اختالفى اسـت،مـثـال

سىOها نشان مىOدهد كه اين نظر از طريـق اهـلايج است هم در بين اهل شيعه.بـررسنت ر
د.د ندارجـومينه وى در اين زايت معتبـرد شيعى شده است.و در منابع شيـعـى روارسنت و

اويان اهل سنت است به منابعل دفعى از طريق «حفص بن عمرو» كه از رايت نزو روًاظاهر
تضىدهOاند.مانند:سيد مرل دفعى قائل نبوخى از علماى شيعه به نزود شده است.برارشيعى و

فتهOاند، از علماى جديـدخى از عالمان سنى مذهب نيز بر اين نـظـر رب.برآشـوو ابن شهر
حال مسئله اختالفى است در حاشيـهل دفعى قائل نيستند.به هـرى به نزوفريقين نيز بسيـار

جاعات كتاب بسيارلOها و اره بر اين،نقل قوضيح داده شده است.عالود توارمناهل اين مو
شل نگارغم اينكه كتاب به سبك جديد نگاشته شده،نويسنـده اصـوزياد است،اما على ر

ال و احاديثده است. در نقل اقوى كرددارس منابع خوده و از ذكر آدرعايت نكرا رجديد ر
دهطى نيـاورده است.اما با اين حال اسمى از سيـوطى اعتماد كرد به سيـوارى از مودر بسيار

ده است درع كرجود به متن اصلى رقانى خوى كه مخاطب فكر مى كند كه زراست. به طور
ده است. اينطى نقل كرقانى از سيول نشان مى دهد كه زرع نقل قواهد و نوتى كه شوصور

ًد. مثالفتار اشتباهاتى شوال گرقانى در نقل اقواجعه به منابع اصلى باعث شده كه زرعدم مر
ى اشتباهـىاوده و يا در ذكر نام رايتى اجتهادى كرطى در نقل از منبع و يـا رواگر جايى سيو

 نقل شده است.ًايت عيناان اصل روى به عنوده است،اجتهاد يا اشتباه وكر
جاع دادهل ارسOها سعى شده است حتى المقدور به منابـع دسـت اوجمه و ذكر آدردر تر

د و نهنتى در كـار بـو نه اينتـر٧٣ و ٧٢ن در سالOهـاى د. چود.اين كار بسيار مشـكـلـى بـوشو
فتيم در منابـع و كـتـابـخـانـه هـاا بايـد مـى رايى و….هـمـه رده كتـابOهـاى روحOهاى فـشـرلـو

دند. بهطى بوست مضبو چاپOهاى قديمى داشتند و فاقد فهـرًمامىOگشتيم.كتابOها هم عمو
جـاعل ارا به منابع دست اوايات رال و رود،اقوارصد مود درهر حال در اين كار، در بيش از نو
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ا ذكر نمىOكند.فقط با ذكر كنيه مىOگويـد كـه نام منبع رًقانى اصالدادهOام.يك جاهايى هـم زر
قتىده خدا مىOداند. يا وا زف را گفت. حال فالنى كيست و در كدام كتابش  اين حرفالنى اين ر

اين اعتقاد هستند كه تفسيرخى از علما برى صحبت مىOكند مىOگويد:برازه تفسير فخرردربار
خى از علما چه كسانى هستند.بنده جسـتـجـوى همه چيز هست جز تفسير. حـال بـرازفخرر

ا ازده است. يا  جملهOاى را آورد چنين سخنى رخوالمحيط حيان در جه شدم كه ابودم و متوكر
چه بنده درا بگويد. هرس يا نام كتاب رن آن كه آدره حمد نقل مىOكند بدوه سورى در بارازفخرر

ا نيافتم. تا اينكه اينلى ردم چنين قوى نگاه كـراز فخر رتفسير كبيره حمد در كتاب تفسير سور
آن صحبت مى كند).ه نظم قرى ديدم. (آنجا كه در بارازفخررم تفسيرا در جلد چهارنقل ر

دازيمآنى بپرم قرالى كه مطرح است اين است كه اگر به تاريخچه نگاشته=هاى علوسئوبينات: بينات: بينات: بينات: بينات: 
البرهـانده=اند.به طور مثـال د بومانه خوجه مى=شويم كه اين كتاب=ها معلول سيسـتـم فـكـرى زمتو
ده=اند امانانى تكوين پيدا كرم يود علوآيند ورودش علمى و فرجه به گرطى با توسيواالتقان كشى و زر

ا  گسست از منابع و سنتعى خأل روبرو هستيم.چيزى كه من اسم  آن رپس از دوره انتقال ما با نو
ند، هنوز بر مـدارضه مى شـوآنى عرم قـرنى كه در حوزه علـوم.در حال حاضر متـوفكرى مى=گـذار

ا چه مى دانيد.آن نويسى سده=هاى پيشين كار مى=كنند. دليل آن رم قرسنت علو
نه مناسبOتر باشد:ال بدين گوفكر مىOكنم اين سئومين:دكتر آر
آنم قرمينه علـوطى جامعOترين كتابOهايى هستند كـه در زسيواتقان كشى و زربرهان 

ق# شد و پس از اين دوطى متوآنى پس از سيوم قرا سير تكامل علوتدوين شده است.چر
دهOايم؟شته نبوى ماندگار در اين ركتاب ما شاهد اثر

د.از بو٦ و ٥ن ج تمدن اسالمى در قرد تمدن اسالمى مىOدانم.اوكوا من رـ دليل آنر
ضه وليد و عـرنOهاى بعد به تدريج  بـه تـود در قرجمه آغاز مىOشـوم كه نهضـت تـرن دوقر

ن ما بان ادامه مىOيابد.در اين دو سه قـره دو ـ سه قرسيم. اين دورفايى علمى مـى رشكو
ن شش بهاجه هستيم.از قرصهOهاى علمى موفايى در تمامى عرليد فكر و شكوايش و توز

ليد وايش و تود روبرو هستيـم.زكومينه هاى علمى با يـك ربعد به تدريج ما در تمامـى ز
مى نظير تفسير، فلسفـه،م اسالمى و حتى علوصهOها از جمله علوخالقيت در تمامى عر

ى ديگر مىOشويمح نويسى مىOدهد.به تعبيرا به تحشيه نويسى و شرد رفان و… جاى خوعر
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صهح و حاشيه نويسى بدان معناست كه در عـراج شـرليد گذشتگان.روف كننده تـومصر
فتـه وايش از ميـان رى و خالقيـت و زل شده و بارورفتار انحطـاط و نـزوعلم و دانش گـر
آنى،همينم قـرد علوف فهم افكار گذشتگان  شده است.در مور مصروًفعاليتOها عمدتا

مينهگى است اما در زندگى مىOكند آدم بزرن هشتم و نهم زطى كه در قراتفاق مىOافتد.سيو
مندانه مطالب گذشتگان است.ى و تبويب هنرآور نيست.هنر او جمعOآورآنى نوم قرعلو

آور وصيت است.او عالمى جامع است اما نواجد اين خصو تمامى كتابOهاى او وًتقريبا
ىندگى مىOكند كـارن هفتم زكشى كه در قـرعكس زرخالق و صاحب نظريه نيسـت. بـر

ماقع علوآنى اسـت.در وم قرمينه علوكشى يك ابداع در ززربرهان ائه مىOدهد.ى ارابتكار
د.د مىOشوكوفتار ره تمدن اسالمى گرطى مانند ديگر دانشOها در حوزآنى پس از سيوقر

آنى مـشـاهـدهOم قـرمينـه عـلـو هيچ اثـر جـامـع و بـديـعـى در زً پس از اينOهـا تـقـريـبـا
ل تمدن وه افوه دوران قدما هستند.اين دور خو(ف كننده و تغذيهOكنندهنمىOكنيم.همه مصر

ن ما شاهد پيدايشدهم ادامهO مىOيابد.در اين قرن سيزند تا قرم اسالمى است.اين روعلو
دى  اسالمى و يا نهضت اصالح انديشه دينى هستيم كه البـتـه بـه نـوبـه خـونهضت بيـدار

ك عقب ماندگى در بينقعيت درب است.در اين مـواجهه مسلمان با جهان غرل مومعلو
د البته هزينهOاى سنگينى از ناحـيـهاجهه خود مىOآيد.اين مـوجوان به ومصلحان و احياگـر

١٧٩٨ن به مصر در سـال ى در مصر حمله ناپلـئـوآغاز اين بيـدارا باعث شد. سـرب رغر
مـانس در زان و روان شكست مفتـضـحـانـه در جـنـگOهـاى ايـرميـالدى اسـت  و در ايـر

انه استعمار است. اين ضربات سنگيـن در مـصـر و ايـرفتحعلىOخان قاجـار و آغـاز دور
د. همها درپى دارى رعى بيدارگاهى از عمق انحطاط و عقب ماندگى است و نوجب آمو

كبير دست به اصالحات سياسىد .كسانى مثل اميرى بايد كربه فكر مى افتند كه يك كار
هصه سياسـت و اداران  اصالحOگـر در عـرهبره  پيدايـش راقـع دوره در ونند.ايـن دورمى ز

نس.اينهـا درالدين پاشا در تـوكيه و خيركبير و مدحت پاشا در تـركشور است،نظير اميـر
ىصه هاى فكرى در عرى بكنند و كسان ديگرسازانى سعى مى كنند نومينه سياسى و عمرز

ىم نائينى، اقبال الهـورحونند،مانند محمد عبده،سيد جمال،مـردست به اصالح مىOز
صهفايى مجدد در عرشد و شكوآن و رگشت به قره است كه با نهضت بازو….در اين دور

هOهايىن بيستم با چهرائل قرد از اوكوه غفلت و رآن روبرو هستيم. بعد از يك دورم قرعلو
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ضا، محمد على سالمه، شـيـخشيد رى، رايرآنى مانند شيخ طاهـر جـزم قرمينه علـودر ز
دان عبده هستندى و… روبرو هستيم كه جملگى از شاگرف، طنطاومحمد حسنين مخلو

ىشOهاى تفسيـره  پيدايش روه دورند. اين دوريا از افكار او و استادش سيد جمال متأثـر
آن هستيم.م قرمينه علوىOهاى بديعى در زشمند نظير المنار و تك نگارجديد، تفاسير ارز

عه نهضت بيـدارىان در تببين جريان=هاى فكرى زير مـجـمـو ببينيد نكته=اى كـه مـى=تـوبينـات:بينـات:بينـات:بينـات:بينـات:
دىند.يا در ادامه رويكـرلوژيكى به دين داردى ايدئـو رويكرًداشت اين است كه اين جريان=ها عمدتـا

اه پيدا مى=كنند.متدلوژى غالبآنى ردى هم البته به مباحث قرلوژيك پيدا مى=كنند.چنين رويكرايدئو
آن يك متدلوژى اثباتى است. يعنى بطور پيشين بر اعتقاد و باورى معتقدان به قرهشگرهيافت پژور

قتىدى بدون پيش فهم نيست.اما واسر در پى اثبات آن مى=باشند.بله البته هيچ رويكرهستند و سر
د انتقادى به همـاناره بدون هيچ تحليل و رويـكـرا تجويز كنيد و همـو يك بـاور رًاهيد دائماشما بخـو

دى كه بدون هيچ چالش علـمـى ازدى اثباتى است.رويكـرداده=هاى پيشين اكتفا كنيد. چنين رويـكـر
ان يك منبعآن پيشتر به عنود.به طور مثال قردازد و به تحقق آن مى پرد مى گذرهاى پيشين خوارگز

م مختلI به اثبات اين قدسيتار و علواره بايد با ابزد كه ما هموقدسى و متافيزيكى قلمداد مى شو
xم نيست. شما مى=گوييد ار داد معلود تحليل قرا مورد ران اين رويكردازيم. اما حال كجا مى توبپر

 +yخى جاها   هميشه صفر است، حال اگر يكى بگويد ممكن است در برo تبديل بـه uد. باز شو
اند علمى باشد كه شما قيدى بـر آنتى كه يك مطلب مى تـو است؟ در صورoشما مى گوييد ايـن 

انار داد.من به ايرد تحليل انتقادى نيز قرا موران آن رمانى بتونه اى باشد كه زش شما بگونيد و رونز
املان اسالمى به خاطر عوان و احياگر قبل از انقالب،متفكرًنگاه مى كنم در اين صد سال اخير اقال

لوژيك و اثباتى پيـداد ايدئوان چنان رويكرايط حاد و سياسى انقالب ايرايط سياسى مانند شـرو شر
گان و آقاى طالقانى.بـاكتر شريعتى و مهنـدس بـازرمى=كنند كه گويى اين است جز اين نـيـسـت. د

آن كتاب هدايتا القا كنند كه قراستند چنين تصور و تصوير ى راره مى=خو… غيره همواهاى علمى وابز
اناوديم.كتـاب=هـاى فـرآن باز گـرسيد،پس بـه قـران با آن به سـعـادت ربخش و مفيـدى اسـت،مـى=تـو

مات علمىگ كسى است كه با آن همه معلوگان نشانگر همين تفكر است. اين متفكر بزرمهندس بازر
ناگون علمـى روزاى ابعاد گـوآن دارسد كه قرشته=اى مدرن به اين تز مـى ران در راوو تحصيالت فـر

كتر شريعتى يـكـى ازد.ددازآن مى پـراره به اثبات اكتشاف=ها و پتانسيل=هاى علـمـى قـراست و همـو
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حمانهغم اينكه بى رد.وى على ران است وى البته بسيار تندتر و انقالبى=تر عمل مى كرهمين متفكر
لى اهداف پروژه=اش همچنان سنتى باقى ماند.وى هم بدون هيچ نقد كالنى بهد وا نقد مى كرسنت ر

اره به اثـبـات آنآنى،كمى زبان و بيـان مـدرن داد و هـمـومينه مطـالـعـات قـرسـه=اى در زمباحـث مـدر
غمجه مى كنيم. على رش كه تود بسيار پيچيده اى است اما به آثارداخت.شريعتى با اينكه فرمى=پر

انهشگرش يكى است. از قضا يكى از پژوف=هاى وى در تمامى آثارانتقادات جدى به حوزه سنت اما حر
 جلد منتشر كند.من به وى گفتم٥ا گزينش كند و در غالب د كه تمامى آثار شريعتى رم آن دارعز

ا كه من به تحقيـقا خالصه كنيد. چـر جلد اثر شريعتـى ر٤٠انيد در يك جلد تمامـى كه شما مى تـو
خى ازش داده است حـتـى بـرار و پرورد تـكـرا در چنديـن اثـر خـوف رديده=ام كه شريـعـتـى يـك حـر

ا بگويم. منظور من اين استفم رانسته=ام حرمين! فكر مى كنم تومثال=هايش يكسان است. جناب آر
مآن اثباتى است.علو، اما مى=بينيم كه نگاه آنان به قرآنى در قرن حاضرنق فعاليت=هاى قرد روجوكه با و

مى هستند كه به اثباتم نيست.علوآنى تحليلى مانند ديگر علوم قرضه مى=كنند علوآنى كه آنان عرقر
د.اجهه تحليلى از ما كاسته مى شوت مو قدرًد.در اين نگاه اساسادازآن مى=پرقر

ا پشت سـره رى اسالمى تا حال حاضـر چـنـديـن دورما از عصر بـيـدارميـن:دكتـر آر
حله شيفتگى است كه اين شيفتگى مسلمان و غير مسلمـان هـمحله مرگذاشتيم. يك مر

سىا مىOبيننند و فكر مىOكنند كه اگر به اين مظاهر دسترحله مظاهر غربى رد.در اين مرندار
ان مسلمان بعد ازان و متفكرد.در بخش متفكران مىOشوپيدا كنند،اين عقب ماندگى جبر

ه دفاع از كيان دين و اسالم و انديشه اسالمـىد كه دورحلهOاى آغاز مىOشـوحله،مراين مر
ب دفاع كنند،وهنگ جديد غرشند در مقابل فره مىOكوان مسلمان در اين دوراست.متفكر

ب وشبختى بشر است، اسالم بهتر از غـرب مدعى سعادت و خواثبات كنند كه اگر غـر
ىOها و نكاتآورا تضمين كند. آن نـوشبختى بشر راند سعادت و خوانديشه جديد مىOتـو

دد است.اين رويكرجود، آن انديشهOها در انديشه اسالمى نيز مود دارجوب ومثبت كه در غر
د تدافعىعى رويكرد اثباتى نيست بلكه نـوديد رويكربه دين البته آنچنان كه شما تعبير كـر

د .اجه شوب موضع دفاع از دين با غراهد از مواست كه مىOخو

د جدلى و كالمى! رويكربينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
تفسيرح شما در ضوا بـه ودى رد جدلى و كالمى.چنين رويكربلى رويكـرمين:دكتر آر

انديشه�هاى تفسيرى معاصر
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ى كند و آنچهه دين پاسداراى اين است كه از حوزاقع تمام تالش عبده بر ميبينيد.در والمنار
اقعد و در ود بگيرى دارگارآنى تالئم و سازهنگ جديد كه فكر مىOكند با تفكر دينى و قراز فر

ان اسالمىحلهOاى است كه متفكرحله مرد و اين مرى دين بكار بگيرى و باروردر خدمت ستبر
د وكو ر(همانده از دورد بازافه و جموه با تحجر و خردند.يكى مبـارزه مىOكردر دو جبهه مبارز

هنگختگان جديد و شيفتگان فراجهه با افكار جديد و دانش آموى در موت دينى و ديگرخور
قى و اسالمى دست بشوييم و برويم بـهدند بايد از تمام هويت شـرب. كه قائل بـوجديد غر
گير استهر درف با علماى االزن عبده از يك طر كسى همچوًهنگ غربى و….مثالسمت فر

ان مسلمانى كه دانشان و حتى متفكرن شبلى شميل و فهد آنطوى ديگر با كسانى چوو از سو
ن طههنگ و مدنيت اروپايى هستند. شايد كسى چـوب و به شدت تحت تأثير فرخته غرآمو

انه از متفكـرنه شاخصى از اين گـروه بعد از عبده است نـمـوط بـه دورحسين كه البته مـربـو
د.د تجديد نظر كرد خوش نكنيم كه او بعدها در افكار و رويكرامومسلمان باشد. البته فر

ف است. دوره=اى كه وى فى ادب الجاهلى و يا فىمعروفتنة الكبرى  -دوره=اى كه به دورهبينات: بينات: بينات: بينات: بينات: 
د!انگيز بو،كه درباره سير نبوى است بسيار چالش برفتنه الكبرىا مى=نويسد.كتاب شعر الجاهلى ر

ىه پس از فى ادب الجاهلى است.فتنه كبرى يك دور كبر(بلى البته فتنهمين:دكتر آر
گشت مىOكند!هOاى است كه طه حسين بازدور

اما باز هم چالش آفرين است!بينات: بينات: بينات: بينات: بينات: 
ى كتابى به نـامب وهنگ و مدنيت غـران شيفتگى و اعتقاد به فـردر دورميـن:دكتر آر

ىهنگ و آينده مصر است.در ايـن كـتـاب وه فـر مىOنويسد كـه دربـارالمستقبل الثـقـافـى
ندىده و پيونان بوب يعنى يوه تمدنى غرابسته به حوز وًشد تا ثابت كند مصر اساسامىOكو

گشت بهفت و سعادت مصر نيز در آينـده در گـرو بـازد و پيشرق نـداره تمدنى شـربه حوز
د.اهد آينده اى داشته باشد بايد غربى شوب است و اگر مصر مىOخوه تمدنى غرحوز

د كه آميختهجوشند در انديشه دينى موانش مىOكوه عبده و همفكرحال در اين دوربه هر
ماندهافات بازايد و خرى از زود و كهنگى است تجديدنظر كنند و بسياربا غبار تحجر و جمو

ده ازدم باز كرا در ميان مرد رمان به نام دين جاى خـول زا كه در طوهنگى راز سنتOها و فر
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 زيادهًب نيز استفاده مىOكنند.حتى در اين جنبه احياناهنگ غردايند و البته از فرپيكر دين بز
ايشمى بييند كه جاهايى به شدت  گرتفسير المنار د. شما در ت مىOگيرىOهايى نيز صوررو

جيه كند.ادثى طبيعى توان حوا به عنوات رد تا معجزعلمى پيدا مىOكند. تمايل زيادى دار
 تفكر دينى(ى آبله باشد.مشخصهه فيل احتمال مىOدهد طير ابابيل بيمار در تفسير سورًمثال

حله به تدريجلوژيك نيست، بلكه خصيصه اصالحى است.اين مره تفكر ايدئودر اين دور
الرفى و سكوات عرفتن تفكرنق گرنگOتر شدن نقش استعمار و رود. با پررل مى شودچار افو

دارخورت بيگانه مسلط بر مصر برصه سياست، كه از حمايت قدرفتن آنان در عرو ميدان گر
سياليستىسوناليستى وات ناسيوا به تفكرد ره داشته جاى خون سيطرد، تفكر دينى كه نيم قربو

الت بين المللى، ضع# ميالدى و در پى تحو١٩٠٥ت عبده در سال مىOدهد. پس از فو
 فروپاشـى آن درًم و نهايتالت در جنگ جهانـى دولت عثمانى، شكست ايـن دوشديد دو

الر كه در قالـبات سكو،انديشه دينى اصالحى نيز به تدريج به نفـع تـفـكـر١٩٢٤سال 
د.سياليسم ظاهر شدند، به محاق مىOروناليستى و بعدها در قالب سوانديشهOهاى ناسيو

اسانى و عالمـهند خرا مىOبيند.آخوند رطه بنگريد همين روان بعد از مشـروشما اگر به اير
ى هستند و تفكر دينـىنائينى و سيد طباطبايى و شيخ هادى نجمOآبادى نماد اصـالحـگـر

ًطه عمدتاى مشروهبرطه گفتمان مسلط است و به همين علـت ره مشرواصالحى در دور
د.ل مى شوطه اين تفكر دچار افوا است اما پس از مشروان دينى اصالحOگرهبردر دست ر

د.ا مىOگيرسياليستى جاى آن رناليستى و سوالر ناسيوات سكوو تفكر

اسيون عصر پهلوى ناميد!نيزان مدران به آن دورا كه ميتويا چيزى ربينات: بينات: بينات: بينات: بينات: 
ا ديد.در مصر نيزل ران اين افوهOاى است كه مىOتوضاخان دور ر(هبله.دورمين:دكتر آر

لان از اين جهت ها خيلى به هم شبيه است. سـيـر تـحـوهمين اتفاق مىOافتد.مصـر و ايـر
ى و نهضتOهاى اجتماعى تاريخ معاصر هر دو كشور بسيار به هم شـبـيـهجريانOهاى فكـر

ناليستى در حل مشكالتالر و ناسيوات سكوآمدى تفكراست. به تدريج با آشكار شدن ناكار
ب بسيار منفى استعمار غر(هنگ اروپايى كه با تجربـهليه فرخشش اوفتن دركشور و از بين ر

ان و هم درد، هم در ايراهO بوامع اسالمى همرهنگى جوت منابع و تخريب بنيادهاى فردر غار
اديكالاجه هستيم. در مصر شاهد پيدايش جـريـان راديكال دينى مـوكت رمصر با يك حـر

انديشه�هاى تفسيرى معاصر
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ى مىOكند.بعداز آنا پايهOگذاران المسلمين هستيم كه حسن البناء آن رليستى اخودينى و پوپو
ائه مىOدهد.يعنـىلوژيك ار ايدئوًا تكامل بخشيده و اسالمى كامـالى رسيد قطب انديشه و

ابر اسالم.ى در بر تمامى مظاهر غربى و بلكه بشر(ا و نفى كنندهاديكال، بنيادگراسالم ر

ائلد.از يكسو در اوگى سياسى بسيار پيچيده=اى دارندماييد. وى زدرباره سيد قطب بفربينات: بينات: بينات: بينات: بينات: 
انا مى=تود كه وى راديكال مى=شولى بعدها چنان سياسى و رد ادبى داشت وگياش بسيار رويكرندز

ايى اسالمى دانست!گران بنياديكى از بنيانگذار
 در ابتدا مشى دينىًندگى بسيار عجيب و غريب داشته است.اصالى زومين:دكتر آر

فـدب ود به حزى از پدر خـوگ شد به پـيـرواده مذهبى و سنـتـى بـزرنداشته.در يك خـانـو
دصه شعر و ادب مىOشوشته ادبيات است.بعدها يك منتقد عرغ التحصيل رندد.فارمىOپيو

عكسايش دينى خاصى داشته باشد. حتى برن آن كه گرند. بدوو در نشريات ادبى قلم مىOز
ى كند.نيستى نيز همكارسياليستى و كموايشات سواى گرد كه با نشريات دارهيچ ابايى ندار

ايش ادبى نگاشته است!ا با=گرا كه اين كتاب رشت؟چرا كى نو رالتصوير فنى فى القرآنكتاب بينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
دى است. او در اين كتاب رويكران ادبى وط به دور مربوالتصوير الفنىمين:دكتر آر

الليلودم:خوردم به اين آيه برائت مى كرا قرآن رمانى قرى مىOگويد:من زد. وآن دارادبى به قر
ى زيبا واندم ديدم عجب تشبيه استعارا خوقتى اين آيات ر.واذا عسعس و الصبح اذا تنفس

ى و ادبى سيـدق هنرده است. ذوفتن شب و آمدن صبح بـه كـار بـرسيم راديبانهOاى در تـر
»التصوير الفنى فى القرآند كه او به فكر تألي# كتاب «ا باعث مىOشوقطب پس از اين ماجر

ى سيد قطبل فكرآغاز تحود اما سرلوژيك ندار جنبه ايدئوًبيفتد. اين كتاب هر چند اساسا
دگى ازخور تحت تأثير افكار حسن البنـاء و سـر١٩٤٠ در سالهOاى دهه ًده است.بعـدابو

دنداب سياسى فعاليت مىOكره كه در قالب احزالر آن دورناليستى و سكوجريانOهاى ناسيو
ايشدند به اسالم گـرفتار بوت فاسد حاكم و استعمار حامى آن گـرى با قدرشكارو به ساز

 كتاب عدالت اجتماعى مىOنويسد و يك سفر به آمريـكـا١٩٥٠ائل دهه پيدا مىOكنـد. او
د.ديك آشنا مىOشوى از نزمايهOدارد و با مظاهر سرمىOرو
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ا بنيانگذاران وى رسد.مى=توايانه مى=رگرد بنياد فنى به يك رويكرًيعنى از يك منظر كامالبينات: بينات: بينات: بينات: بينات: 
اند!طالبانيسم معاصر خو

حاللى به هرا بنيانگذار طالبانيسم بناميـم. وى رخير بىOانصافى است كه ومين:دكتر آر
ى استاديكاليسم اسالمى و يا آن چيزاه و يا رلوژيك تمامتOخوى بنيانگذار يك اسالم ايدئوو

ب. اينكه همـهف است.يعنى نفى تمام مظاهر غرا معروب به اسالم بنيادگـركه امروز در غر
ىان وفداراى عبده و طرد انتقادى به آره هاى اسالمى دربياوريم. رويكرا بايد از دل آموزچيز ر

هنگى تمدنىد، نفى تمامى مناسبات اجتماعى، اقتصادى، فره و… دارة دروزمانند محمد عز
متى، اقتصـادى وب و اعتقاد به اين كه تمامى نظامات اجتماعى، مـدنـى، حـكـوجديد غـر

د، نفى تمامى حاكميتOهاى غير اسالمى.اينOهان اسالم به دست آورا بايد از درواجتماعى ر
گىاهانه آن به اسالم است.من ويژع تمامت خولوژيك آن هم از نو ايدئوًد كامالبيانگر رويكر

مى هم منظورم. در اين نامگذار دينى بكار مىOبر(حله از انديشهاى اين مرا برلوژيك رتفكر ايدئو
لوژيك نداشتهOاند و ياان پيش از سيد قطب، حتى عبده به دين نگاهى ايدئواين نيست كه ديگر

ه فعاليتOهـاى نبايد به اسالم چنين نگاهى داشت. اگر به نقش آفرينى اسالم در حـوزًاساسا
لوژيك به اسالم نه ممكن است و نه مفيد.بلكهسياسى معتقد باشيم نفى نگاه ايدئواجتماعى و

ىاهانه و حداكثرى تمامت خولوژاى تفكر سيد قطب ايدئولوژيك برمنظور من از مشخصه ايدئو
ان نماينده تفكر اصالحى اعتدالى دينى،يكان هم چنين است بعد از نائينى به عنواست.در اير

لوژيك وا مى بينيد.از دهه بيست به بعد اسالم ايدئوالر رات سكونق تفكره حاكميت و رودور
ن طالقانـىگانى چوانى آن تحت تأثير افكار سيد قطب و بـزرع شيعى و ايراديكال البته از نـور
ان مذكور نسخهOاى متعادلOتر ازان متفكرسد.البته در ايرشد مىOكند و به دكتر شريعتى مىOرر

گانـى ازات سنى و الهام از بزراسطه تفكرضه مىOكنند. سيدقطب بـه ولوژيك عراسالم ايدئو
ىب تأثيـرى و نيز نهضت سلفى كه در جـهـان عـراهل سنت نظير ابن تيميه و ابن قـيـم جـوز

ى از چنينائه مىOدهد.اما انديشه شيعى عـارا ار بنيادگـرًده داشته است،اسالمى كامـالگستر
م  شريعتىحوانى نظير طالقانى و مرده است.در نتيجه انديشه دينى متفكراديكاليسمى بوسابقه ر

اديكال نيست.در كنار اين جريانOهاه افكار سيد قطب  رلوژيك است،اما به اندازچه ايدئواگر
ىده گفتمان هم داريم.از جمله گفتمان علمى كه در مصر كسانى مانند طنطاوى خرما يك سر

ات در اسالمگان با كتابOهايى مانند مطهرم مهندس بازرحون مران كسى چودر مصر و در اير

انديشه�هاى تفسيرى معاصر
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حله و در دههOهاى اخير شـاهـدشيدهOاند.پس از اين مـرديناميك و… در ترويـج آن كـوموو تر
فتOشناسانه به ديند معرا رويكران آن رى در انديشه دينى هستيم كه مىOتوپيدايش جريان ديگر

ىلوژان گفت ضد ايدئولوژيك نيست بلكه مىOتود به دين نه تنها ايدئوناميد.در اين تفكر رويكر
خالف دو تفكر ديگر كههنگ است تا يك مكتب،بـراست.اسالم در اين تفكر بيشتر يك فر

دند،در تفـكـرك بودر اعتقاد به نقش آفرينى اسالم در حيات اجتـمـاعـى و سـيـاسـى مـشـتـر
دى و ايمانى است.ندگى فرفتOشناسانه جديد اسالم بيشتر متمايل به ساحت زمعر

ده گفتمانان خرا كه شما تحت عنواهيد شد كه آن چيزى رجه خوده باشيد متواگر دقت كربينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
ب مىخى از آنها بسيار جريان ساز و نقاط عطفى در تاريخ فكر اسالمى معاصر محسودانسته=ايد.بر

دالى نوين پديد مى=آيد كه يك رويكـرآنى جريانى به نام اعتزم قرند.از قضا در همين حوزه علـوشو
النان تحنت عنودى كه تحت عنوند.رويكر تخصصى و اكادميك اما جهت دار به متون دينى دارًفاصر

قه هاى بارًلى است. اصالف است. شايد بنيان گذار اين جريان امين الخود ادبى به تفسير معرورويكر
لى كسى است كه نقطه عزيمتش مانند دود.امين الخود ندارجولوژيك در تفكر آنها وسياسى و  ايدئو

اندان و پيروآنى است.شاگرم قرف اسالمى (تفسير و تأويل)،مباحث علومقاله وى در دايره المعار
گانان معاصر كسى چون ابوزيد از نمايندوى مانند محمداحمدخلI الله، فاطمه بنت الشاطى و در دور

عى تفكر است كه بـر تئوريك و تخصصى است اما نتيجه آن نـوًشان كامالآن هستند.كسانى كه آثـار
د؟د بسيار چالش آفرين هم بوا باعث مى=شوآن ركى و سياسى به قرلوژهيافتى غير ايدئواساس آن ر

د آمد همين جريان است.ايـنجويكى از جريانOهايى كه در مصـر بـه وميـن:دكتر آر
ان يك متنآن نه از منظر يك معتقد مسلمان بلكه به عـنـوده است كه به قرجريان سعى كر

ا بايد بـهآن ردند كه قردند اما معتقد بـوا نفى نمىOكرد. البته خاستگاه االهـى آن رادبى بنگر
آنع نگاه به قرن اين نوآن بيشتر مديو اعجاز قر(مينهاء جديد در زان يك متن ادبى ديد. آرعنو

ا بنگريد…است.شما اگر كتاب بنت الشاطى ر
هنگى چاپ شده!ات علمى و فرسط انتشارسى تو كه به فاراالعجاز بيانى قرآن مجيدكتاب بينات:بينات:بينات:بينات:بينات:

ى است كهآن متعلق به اين جريان فكر تأكيد بر اعجاز بيانى قرًبله اصالمين:دكتر آر
آنى علمى ومان كه در بخش قـره بيانى و ادبى مىOداند.از قضا مـن آن زا يك معجزآن رقر
ى جهـتشمندش به جناب صابراى ارزا به علت محتـودم اين كتاب رل بوهنگى مشغـوفر
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دند.لى بودان جناب امين الخوى شاگـردم.انديشمندان اين مكتب فكرصيه كـرجمه توتر
حامدايانه نصرگرد و ادامه آن افكار نود.ادامه پيدا كرق# نبومنتها اين جريان به اين حد متو

دمان خود كه در ز» بواالتجاه العقلى فى تفسير القرآنى هم «ب پايانOنامه ود.خوابوزيد بو
ابر صاحبان تفكره در برّن احمد خل# اللبسيار بحث انگيز شد و فكر مى كنم كسانى چو

آن نگاه مىOكنـد.ساله از ديدگاه عقالنى مستقل به قردند.او در ايـن رسنتى از آن دفاع كر
 ابوزيد با بنت الشاطـىًد.طبعـاال ببرسئوا زيـرحيانى آن راهد خاستگـاه ون اينكه بخـوبدو

ا به آن جريانتيكى رمنون هرداشت.و نگاه مدرى برنترت است،ابوزيد گامOهاى مدرمتفاو
دهاىد و دستاورلد بود جريانى موى كرلى پايهOگذارحال جريانى كه امين الخود.به هرافزو
آنى داشت.م قره علوشمندى در حوزارز

كننده پس از خأل چندين سده=اى دانست!ليدلد و تود يك جريان موا مى شواين جريان ربينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
د و خيلى از اسالفآن دار تأويلى به قرًدى كامالبله! البته ابوزيد رويكرمين:دكتر آر

د.بهلى به شمار آورا جزو نحله امين الخوان او رفته است.شايد ديگر نتـود فاصله گرخو
ديكOتر است.فتOشناسانه از اسالم نزه آثار اخير او كه بيشتر به جريان معرويژ

تى علمانى=تر است!د.به عبارالر دينى تأكيد بيشترى دارانب سكود بر جواحساس مى=شوبينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
اى اوف نظر از اين كه با آرحال صرافقم.به هرست است. با شما مودرمين:دكتر آر

د كهآن و نص دينى داره فهم قرىOهاى قابل تأملى در حوزآورافق باشيم يا مخال#،او نومو
ان به سادگى از كنار آن گذشت.نمىOتو

ش تـكد نگـارجوديد بـا ولوژيكى و انقالبـى نـام بـران ايدئـوجريان هايى كه شمـا تـحـت عـنـوبينـات:بينـات:بينـات:بينـات:بينـات:
ان كسىدر ايرًآنى كارى انجام دادند!مثالم قرآن آيا اينان به طور جدى درباره علونگارى=هايى درباره قر

آنى انجام دادهم قرآنى و علوآن داشت.هيچگاه كار قرگشتى به قركتر شريعتى كه تا حدى نگاه بازچون د
….م مطهرى وحود؟ مرده بوائه كرآنى ارم قرگان تا=به=حال اثرى درباره علواست.كسى چون مهندس بازر

مشته علوت تخصصى بـه ران ما به صـورخالف مصر متفكـران بردر ايرميـن:دكتر آر
ائه دادهOاند.مينه اراكندهOاى در اين زجه اما پراى قابل تود آرداختند اما در آثار خوآن نپرقر

انديشه�هاى تفسيرى معاصر
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هاى آقاى شبسترىان كار جدى انجام نشده.االن كارانيم بگوييم كه در ايـرالبته نمى=توبينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
ادآنى است.شايد معتقديد ايـن افـرم قربسيار بديع است از قضا به طور تخصصى روى حوزه عـلـو

ب هستند!تحت تأثير همان نحله فكرى جهان عر
ان با نمايندگان متأخر  آن جريان مقايسها مىOتوى ربه نظر من آقاى شبسترمين:دكتر آر

ا نمىOشناسم كه نماينده جريانى شبيه جريانى باشد كه اميـنى ران متفكرد. بنده در ايركر
انانيد در ايرا مى توش راى عبده ، سيد قطب و… متناظرد. شما برى كرلى پايهOگذارالخو

الى و بنت الشاطىجهى از تسامح پيدا كنيد.اما متفكر متناظر امين الخوان قابل توالبته با ميز
ان نمىOيابيد.ند در ايران يك متن ادبى بنگرآن به عنوكه از يك نگاه ادبى و انتقادى به قر

مآنى و فلسفه علـوم قرانيد بگوييد ما به طور جدى روى مباحث عـلـوپس شما نمى=تـوبينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
آنى كارى انجام داديم؟قر

هايى كه ما داريم انجام مىOدهيمان ما خيلى عقب هستيم.حتى كاردر ايرمين:دكتر آر
هاى حال حاضـر دراب انجام مى دهند عقب اسـت.كـارهاى نويى كه اعـرنسبت به كـار

جها اگر نگاه كنيم متوم النص رب است.مفهوهاى دو ـ سه دهه پيش جهان عراستاى كارر
شسال قبل از كتاب قبض و بـسـط آقـاى سـرو١٥ـ ١٠د اهى شد كه اين كتـاب حـدوخو
ا ببنيد.انيد نظريه قبض و بسط رضه شده است اما در مقدمه اين كتاب مى توعر

خى فكـرالبته اين ضعI است كه كسى از آن سوى جهان اسالم خبر نداشتـه بـاشـد. بـربينـات:بينـات:بينـات:بينـات:بينـات:
 چنينًتى كه اصالد كار تقليدى است.در صورمى=كنند اگر حاال يك نيم نظريه=اى از كسى اقتباس شو

ند عقب هستيم!ديك به ما دارب كه مسائل بسيار نزنيست االن ما خيلى نسبت به انديشه=هاى جهان عر
گ در كارو بار مسائل تحقيقـىبله اين هم يكى از نقصOهاى بسيار بـزرمين:دكتر آر

ا ودهOاند تا با آرب بيشتر آشنا بـوان ما با جهان غـرآنى است.اينكه متفـكـرم قرن علوامـوپير
تباطمان بان بيستم مـا ارل قره در نيمه اوب،در حالى كه يك دوران عرانديشهOهاى متفكـر

ان مثـالده است.به عنوگذار بوتباط بسيار هم تأثـيـرد و اين ارب زياد بومصر و جهان عـر
اكبى اسـت؟ كوطبايع االستبدادد بسيار تحت تأثير كتـاب  خوتنبية االمهنائينى در كتـاب 

(ى و انديشههOهاى فكرشمندى در آشنايى بيشتر به حـوزكت ارزالبته در سالOهاى اخير حر
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اهد داشت.كتى خوه آثار پربرّب آغاز شده كه انشاء اللدينى جهان عر

ان جهانخى از صاحب نظرفت! براز قضا آقاى طالقانى هم بسيار از اين كتاب تأثير پذيربينات: بينات: بينات: بينات: بينات: 
اكبى است.ديك به آقاى كواسالم بر اين اعتقاد هستند كه پروژه طالقانى بسيار نز

ابطO ديگر از رو(نهد.يك نموح و منتشر كرا شر رتنبيه االمهبله آقاى طالقانى مين:دكتر آر
ى مشاهدهطنطـاوجواهر ان در كتاب تفسيـر ا مىOتـوب ران عرانيان و متفكـرى ميان ايـرفكر

فته تا علماى آذربايجـانم كاشانى گرحوان،از مرد.در اين كتاب نامهOهايى از علماى ايـركر
دهOاند.قبل ازى چاپ شده است،كه از كتاب ايشان تقدير كره خطاب به شيخ طنطاوآن دور

انى كه در مصر منتشر مىOشده و به ايرسى زبان بسيـارطه نيز نشريات فاره مشروآن در دور
ده است.ثر بوى،سياسى و اجتماعى مصر مؤالت فكرانيان با تحومىOآمده در آشنايى اير

…ثقى ومثل حبل المتين، العروه الوبينات: بينات: بينات: بينات: بينات: 
ثقى در پاريس منتشر مـىOشـد امـاه الونه حبل المتين در كلكـتـه و عـرومين:دكتـر آر

د داشته.جوى وتباط فكرش در مصر منتشر مىOشدند. يعنى اين ارنشرياتى نظير ثريا و  پرور
ه طالقانـىّه قمى و آيةOالـلّدى كسانى مانند آية الـلجره بروّم آيه Oاللحوه مربعدها هـم در دور

ًد.اصال قطع مىOشوًتباطات كامالم سده اخير ارتباطاتى با آن جا داشتهOاند.در نيمـه دوار
نان ما چه سنتى و چه مدرخ مىOدهد.بيشتر متفكرب رنمىOفهميم چه اتفاقى در جهان عر

ه انديشه دينى جهانالت حوزدند و اين باعث عدم اطالع ما از تحوب بيگانه بوبا جهان عر
ىب زياد شده است.بهOطوران عراى متفكرح آرجمه و طر ترًب شده است.البته جديداعر

جمـه وان تر سال در ايـر٦٠اق بعد از ،على عبـدالـرزاالسالم و اصول الحكـمكه كتـاب 
فته،ت گرب صورجسته جهان عران برى كه از متفكرجمهOهاى اخيرد.همين ترمنتشر مىOشو

اكه جريان تفكر سنـتـىديك است.چـرنشان مىOدهد كه چقدر انديشهOهاى آنان بـه مـا نـز
دگى است.ما نيز در اينجا باى زه اهل سنت تحت سلطه فضاى اشعـرب به ويژجهان عر

الى سنىاعتزا و نوگرن سالهاست كه جريان نواجهيم.اكنـوى موات شيعى شبه اشعرتفكر
د عقلىت شناخت رويكـره از ضروران ما امروز تـازب پديد آمده اما متفكـردر جهان عـر

ابتى كه در سطح انديشه كالمىحالى كه ما شيعيان به دليل قرالى سخن مىOگويند.دراعتز

انديشه�هاى تفسيرى معاصر
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ديم.بهجه مىOكران اهل سنت به اين جريان تودتر از متفكرال داريم بايد زوبا مذهب اعتز
دگىى زى و… كه از مرز اشعـرن محمدعابدالجابرنظر من انديشهOها و افكار كسانى چـو

ايندى كهايند است.فرل يك فرى محصـواهگشا است.عابدالجابراى ما ردند،برعبور كر
حيد عبدهسالة التودند. اگر راز عبده به بعد از حيطه مذهب شافعى و حنبلى و… عبور كر

دها آغاز كرى رهاى تفكر اشـعـرنه عبور از مـرزاهيد شد كه او چگـوجه خـوانيد متـوا بخور
ىOهاى آنان احتياج داريم.آوراست.به نظر من ما خيلى به نو

آنى ما مى بينيم كهم قـرساله=هاى علوش ردم.در اوج نگارال نخست بر مى=گرمن به سئوبينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
منانى در جهان اسالم نيستند و حتى تكوين علوم يوآيند انتقال علوآنى بى تأثير از فرم قران علومتفكر

ان معاصر آند.در دورنانى در جهان اسالم بوم يو تا حدى متناسب با انتقال علو٥ و ٤آنى در قرون قر
آنى به دانش=هاى زبانى مانند زبـانم قـراى تبيين حوزه=هاى علوالى هم مى=بينيم كه بـراعتـزجريان نو

تا به صـور زبان=شناسـى رًلى كسى است كه اسـاسـاجوع مى=كنند.امين الـخـوتيك رمنـوشناسى و هـر
ده است.شما درجمه كرا ترخى از متون اصلى زبان=شناسى ر به زبان عربى برًاانده و ظاهرآكادميك خو

صيه مى=دانيد؟ا قابل تواد كلى رآنى چه متدلوژى و چه موم قرنق مباحث علواى روحال حاضر بر
مىده كه از ابتدا در جهان اسالم باشد.يعنى علوى نبوآنى يك چيزم قرعلومين:دكتر آر

د آمده است.جوآنى داشته باشيم. بلكه مانند بقيه دانشOها به تدريج به وم قربه نام علو

فت بشرى هستند!=يعنى اينها معربينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
ى است.البته دانشآنى هم مانند ديگر دانشOها يك دانش بشرم قربله علومين:دكتر آر

اجهه مسلمانان بـا حاصل موًآن تكوين يافته است.و عمدتـاى كه با استناد به دين و قـربشر
اثر آشنايى با افكار و انديشهOهاى ملل ديگر پديد آمده است. و يا نيازاالتى است كه برسئو
هايى است كه به تدريج با آناى پاسخگويى به نيازآن برن مسلمانان به فهم بهتر قـرافزوروز

آن اهميت يافته است به دليـلم قر بحث اعجاز در علوًاجه مىOشدند. اگر مى بينيم مثـالمو
ان اديان ديگر از ملل ديگراجههOهاى كالمى و مباحث مذهبى است كه مسلمانان با پيرومو

ده است. درايج نبو اصطالح  اعجاز در ميان مسلمانـان رًه اى اصالداشتهOاند.تا يـك دور
آن استفاده نشده است. اگر شما به تاريخدن قره بوه به معجزاى اشاره اعجاز براژآن نيز از وقر
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آن در ميان مسلمانانه اعجاز قراژم است كه ون سوآن نگاه كنيد در مىOيابيد كه از قرم قرعلو
ى بهنهOاند،آنها نيز به تدريج پديد آمده و چيزد. خيلى از مباحث ديگر نيز اين گوايج مىOشور

من چهـارآن به قـرم قـرد سابقه اصـطـالح عـلـوفته اسـت.خـوآنى شكـل گـرم قـران علـوعنـو
دمض كرده است. چنانOكه پيش از اين عرايج نبوآن رم قرسد.قبل از اين اصطالح علومىOر

 از اين اصطالح استفادهعجائب علوم القرآند به نام ى در كتاب خولين بار ابوبكر انباراى اوبر
ان يك بحث مستقل، بيشتر يك بحـثآن به عنوم قر بحث تحري# در علـوًمىOكند.يا مثال

آن نمىOيابيد.بنگريد فصلى به نام تحري# قرالبرهان متاخر است.شما اگر در 

آنى آمده است!م قرشهاى علوليه سير نگاران اوآن هم در دورالبته علم جمع قربينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
دهعى بى سابقه بـوضوى نداريم يعنى مـوه تحري# چيـزلى دربـاربله! وميـن:دكتر آر

اجههان بحثى مستقل نتيجه موح بحث تحري# به عنو طرًاست.اين نشان مىOدهد احتماال
ده است كه مسلمانان در اينآن و چالشOهايى بوبا شبهات و طعنOها نسبت به اصالت قر

اجهاجه شدهOاند.امروز نيز در پى همين چالشOها با مبـاحـث جـديـدى مـومينه با آن مـوز
آن باز كند.از جمله اين مـبـاحـث ،م قرا در علود رمىOشويم كه به تدريج بايـد جـاى خـو

مانه است….هنگ زحى از فرآن و وى قرع تأثيرپذيرضومو

مانه!درهنگ زتاب فرآن و بازان قرد! تحت عنود دارجوعى كه در پروژه ابوزيد وضوبله موبينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
دند!ا مطرح كران هم آقاى ايازى در كتابى اين مسئله راير

اه،استخود فرساله از مقصوه اين كتاب هم در نقد سه رده سال پيش،تازمين:در دكتر آر
حى همزبانى باان «ومشاهى و كسى به نام هدايت جليلى كه مقالهOاى به عنوبهاءالدين خر

دند! سال پيش در كيان منتشر كر١٢ا در بشر» ر

شتند! پيشترنات نوّمينه در مجله بيتاهى در اين زمشاهى نيز مقاله كوبله جناب آقاى خربينات:بينات:بينات:بينات:بينات:
مانىد. همانطور كه زار بگيرآنى قـرم قراند ذيل مباحث علود. اينها همه مى=تواين مباحث مطرح نبو

آنىم قرا در غالب يكى از مباحث علوت،آن رد،اما بعدها به ضرورآنى مطرح نبوم قربحث اعجاز در علو
با سپاس فراوان از حضرتعالى كه اين فرصت را در اختيار ما قرار داديد.با سپاس فراوان از حضرتعالى كه اين فرصت را در اختيار ما قرار داديد.با سپاس فراوان از حضرتعالى كه اين فرصت را در اختيار ما قرار داديد.با سپاس فراوان از حضرتعالى كه اين فرصت را در اختيار ما قرار داديد.با سپاس فراوان از حضرتعالى كه اين فرصت را در اختيار ما قرار داديد.دند.طرح و ساماندهى كر

انديشه�هاى تفسيرى معاصر


