
 
  کریم قرآن اي الیه سه تفسیر نظریه بررسی و نقد

 
  4بگی علی حسن ،3علیرضا طبیبی ،2کیوان احسانی ،1مرضیه قدمی
  )19/3/1401 :مقاله پذیرش تاریخ ـ25/2/1401 :مقاله دریافت (تاریخ

  

  چکیده
اي از سوي جعفر نکونام مطرح شده و آن به این مضمون است که تفسیر روزآمد از قرآن  الیه نظریه تفسیر سه

. تفسیر تاریخی ذکر معنایی است کـه میـان   است در گرو به دست دادن سه الیه تفسیري تاریخی، فراتاریخی و عصري
متعارف بود. تفسیر فراتاریخی نیز عبارت از بیـان معنـایی کلـی و خـالی از مختصـات       $عرب حجاز عصر پیامبر

قومی و تاریخی از آیات است؛ طوري که آن معنا میان همه اقوام بشري مقبول باشد. تفسیر عصري عبارت از معنـایی  
اند  عبارت يا هیسه ال ریتفس ۀینظر یمبان نیتر از مهم یاست که با موارد و مصادیق عصر حاضر قابل انطباق باشد. برخ

 يخمنـد یتار يمبنـا  به نظر برخـی از ناقـدان   بر متن بودن قرآن. هیبودن زبان قرآن، حاش یقرآن، عرف يخمندیاز: تار
ـ سـه ال  ریاست که تفسـ  یمدع هینظر نیقرآن دانسته شده است؛ منتها ا یو جاودانگ تیقرآن ناقض عموم  یمنـاف  يا هی

بر متن بـودن،   هیحاش يمبنااما است.  یخیتار هیقرآن فقط ناظر به ال يخمندیو تار ستیقرآن ن یو جاودانگ تیعموم
دانسـته   یمورد اشاره فقط ناظر به مسـائل  هیآ هینظر نیبودن  قرآن به شمار رفته است؛ اما در ا ءیکل ش انیمعارض تب

 است؛ نه تمام حاجات بشر تا ابـد.  شده ریتعب هیمطرح بوده است که از آن به حاش $امبریشده که در دوره رسالت پ
ـ ا هیقرآن شمرده شده است؛ اما صاحب نظر يها آموزه تیحقان یبودن قرآن مناف یعرف يمبنادر نقد دیگر  مبنـا را   نی
 ياز گـزاره هـا   یباطل مقابله کرده و وجود برخـ  يها سنتداند؛ چرا که قرآن با باورها و  یقرآن نم تیمخل به حقان

ـ اضـمناً   شـود.  یجدل و مماشات شمرده م لیباطل در قرآن از قب ـ نظر نی ـ مـوارد بـا نظر   یدر برخـ  هی ـ ابوز اتی و  دی
بـه   هینظر کینظر است که نو بودن  نیکند. منتها نکونام بر ا یم یدارد که نو بودن آن را نف ییها الرحمان مشابهت فضل
فضل اهللا که فقط ناظر به  هیبر خالف نظر هینظر نیاست که ا نیا هینظر نیا زاتیاست و از جمله تما هیآن نظر زاتیتما
ـ اشکاالت ا گرید ازو باالخره . ردیگ یاحکام در برم ریاحکام و غ اتیقرآن را اعم از آ اتیاحکام بود، تمام آ اتیآ  نی

بـر   ریتفسـ  ریمناسب نبودن تعب زیآن و ن يمرحله به جا ریو رجحان تعب هیدر عنوان نظر هیال ریمناسب نبودن تعب هینظر
دانسـته و بـا    یرا تسامح ریتعاب نیکاربرد ا هیآن است. منتها صاحب نظر يبه جا قیتطب ریو رجحان تعب يرحله عصرم
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  و پیشینۀ آن بیان مسأله -1

اي یک نظریه تفسیري است که از سوي جعفر نکونام مطرح شـده اسـت.    الیه تفسیر سه
؛ یعنی متناسب با عصر و مصر خودش این است که قرآن یک متن تاریخمند استوي تلقی 

هاي قرآن تناسبی با روزگار حاضر ندارند؛ اما امکان  نازل شده است و لذا بسیاري از آموزه
اي از آیات قرآن تفسیري به دسـت داد کـه بـا     تفسیري سه الیهآن وجود دارد که با روش 

نخسـت بـه تفسـیر تـاریخی     الزم است مقتضیات عصر حاضر متناسب گردد. این چنین که 
آیات قرآن پرداخت؛ یعنی آیات را چنان تفسیر کرد که مردم عصر نزول می فهمیدند تـا از  

تفسیر فراتاریخی آیات پرداخـت؛   این رهگذر به معناي مراد آیات دست پیدا کرد؛ سپس به
یعنی یک معناي عامی را براي آیات جستجو کرد که خالی از مناسـبات تـاریخی و قـومی    
باشد و سرانجام به تفسیر عصري یا فرهنگی آیات پرداخت؛ یعنی یک تفسـیري کـه در آن   

 حال باید دید کـه تفسـیر  مناسبات و مقتضیات عصر حاضر لحاظ شده باشد، به دست داد. 
  اي از قرآن بر چه دسته از مبانی استوار بوده و روش انجام آن چگونه است؟ سه الیه

وبالگ نـامبرده  در  1395در سال  براي اولین بار »اي قرآن کریم الیه تفسیر سه«نظریۀ 
هاي چندي، این نظریـه   ها و مصاحبه . پس از آن در نشستشدمطرح » مدهامتان«با عنوان 

 »اي قـرآن کـریم   الیه نشست تخصصی بررسی تفسیر سه« آن جملهکه از  بررسی و نقد شد
کـه بـا حضـور     است »انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی«است که به اهتمام 

پژوهشـگاه علـوم   « قاسم درزي و محسن آرمـین در   صاحب نظریه و دو داور به نام هاي
  برگزار شد. » انسانی و مطالعات فرهنگی

اي از قـرآن   الیه دیدگاه تفسیر سه«قد سیدرضا مؤدب است که با عنوان از دیگر نقدها ن
منتشـر شـد و   » المللـی قـرآن   خبرگزاري بـین «در پایگاه » سخنی مبهم و غیرمستند است

و همچنین در گروه تلگرامی  »ها چیستی«پایگاه نیز در است.   پاسخ داده ار نقد وينکونام 
 اي الیـه  زمینـۀ تفسـیر سـه    ز صاحب نظریـه در توضیحاتی ا» گفتگوهاي قرآنی و حدیثی«

    .است یافتهانعکاس 
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اي به گونه منسجم و جامع کاري اسـت کـه در ایـن     نقد و بررسی نظریه تفسیر سه الیه
اي پرداخته  در این مقاله، نخست به معرفی نظریه تفسیر سه الیه .شود مقاله بدان پرداخته می

ـ   می ایی و روش شـناختی بـر آن وارد شـده اسـت،     شود و آنگاه نقدهایی که به لحـاظ مبن
   گردد.   گزارش و تحلیل می

  
  اي تفسیر سه الیه معرفی -2

: الیه تاریخی، الیه فراتاریخی و الیـه عصـري   عبارتند ازمراد از سه الیه در این نظریه 
عبارت از همان معنایی است که عرب حجـاز   صاحب نظردر نظر  تاریخیالیه  یا فرهنگی.
کردند؛ چون قرآن به زبان آنان و براي هدایت آنان  درك میاز آیات قرآن  $عصر پیامبر
یعنـی همـان عـرب حجـاز عصـر      بـراي مخاطبـان   وي بر این نظر است که  .نازل شده بود

مفهـوم   آنـان  بـراي  آیات مشکلی براي کشف معانی قرآنی وجود نداشته و مراد $پیامبر
در حقیقـت  راي فهم مقاصـد آیـات نداشـتند و    بنابراین آنان نیازي به تفسیر ببوده است و 

تفسیر، امري عارضی است که بر اثر گذشت زمان و فقدان قرائن و دخالت پیش فرض هـا   
  .به وجود آمده است

از آیـات قـرآن    $نکونام راه فهم مقاصـدي را کـه عـرب حجـاز عصـر رسـول خـدا       
عبـارت انـد از: ظـاهر و     دانـد کـه   فهمیدند، مراجعه به همان اطالعات و معهودات آنان می می

 و نیز مندرجات زمان و مکانحوادث آن ؛ شخصیت مخاطبان قرآن؛ آیات مشابه؛ سیاق آیات
کند با تکیه بر این اطالعات، ایـن مرحلـه از تفسـیر در چنـد گـام       عهدین. وي سپس ذکر می

ا از استخراج اسباب نزول واحده؛ شود که از این قرار است: شناخت واحدهاي نزول انجام می
بررسی واژگان و تعابیر کلیـدي  ؛ روایات موافق ظاهر و سیاق آیاتبرداري از  بهره ؛خود قرآن

  .ترجمه تاریخی سوره مربوطو  سوره و مقایسه آنها با موارد مشابه از قرآن
ـ  یمعنـای الیه فراتاریخی آیات قرآن عبـارت از   در نظر نکونام معنـاي  کـه  ی اسـت  کل

و با الغاي خصوصیات تـاریخی و قـومی    آید عنا به شمار میمصداقی از آن متاریخی آیات 
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 را محوریـت  آیـات  فراتاریخی به دست دادن الیهلزوم  وي آید. از آیات قرآن به دست می
. او بر این نظر است که بایـد  داند میهاي قرآن  بیان ماهیت آموزهعقل و فطرت در  بخشیدن

آدمی برشـمرد کـه در قالـب عبـارات     ماهیت آموزه هاي قرآن را عبارت از عقل و فطرت 
رو، وي در بیان الیه فراتاریخی آیات قرآن می کوشد که  قرآن شکل پیدا کرده است؛ از این

مقتضیات تاریخی و قومی آیات را الغا کند و یک معنایی کلی به دست دهـد کـه آنچـه در    
  . ظاهر آیات قرآن ذکر شده است، مصادیقی از آن معناي کلی برشمرده شود

آیـات اسـت.    نیان وي تا حدودي شبیه بیان آیت اهللا معرفـت در کشـف معنـاي بـاط    ب
اهللا معرفت براي به دست دادن باطن قرآن به الغاي خصوصیاتی می پـردازد کـه در در    آیت

مالك و مناط حکم دخالتی ندارند و از رهگذر آن به مالك و مناط حکم دست پیـدا مـی   
منتهـا نکونـام تفسـیر فراتـاریخی را بـه       )28 /1 ،  فسـرون ؛ التفسیر و الم : معرفتـ (نک کند.

سازد و در تمام آیات می کوشد، یک معناي کلی کـه در   خصوص آیات احکام منحصر نمی
  آن خصوصیات قومی و تاریخی وجود نداشته باشد، جستجو کند. 

عصري یا فرهنگی در نگاه نکونام عبارت از آن مصـداق و مـوردي اسـت کـه در      الیه
توان براي آن معناي کلی فراتاریخی پیش گفته ذکر کرد. همچنان کـه خـود    اضر میعصر ح

آیات قرآن حاوي مصادیقی است که در عصر نزول وجود داشته، تفسر عصري یا فرهنگـی  
  شود. است که در عصر حاضر یافت مینیز حاوي مصادیقی 

  
  نقد مبنایی نظریه تفسیر سه الیه -3

اي مطرح اسـت، بـه    ه در زمینه مبانی نظریه تفسیر سه الیهترین نقدهایی ک برخی از مهم
  آید. قراري است که در پی می

  
  تاریخمندي قرآننقد  .3-1

نکونام بر این نظر است که قرآن تاریخمند است؛ یعنی متناسـب بـا مقتضـیات عصـر و     
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نیازها و شرایط بشر در هـر زمـانی بـا عصـر دیگـر      القاء شده و لذا چون  $مصر پیامبر
با نیازها و شرایط دیگـر اعصـار تناسـب دارد.    لزوماً توان گفت که قرآن  ، نمیاوت استمتف

  ).1399(نکونام، 
 ، مبنـی بـر ایـن کـه    نکونامبا ذکر دیدگاه  پیش گفته محسن آرمین در نشست تخصصی

هـایی   معنا و پیام خداوند عرب عصر نزول را مخاطب قرار داده و با آنها سخن گفته و قطعاً
فـرض   این اساس ما با چند پـیش  :  بر، اظهار داشتفهمیدند ها می کرده است که آنرا مراد 

مواجه هستیم: اوالً، قرآن یک پدیدة تاریخمند است و خداوند هرچه گفته ناظر به مسائل و 
مشکالت عرب عصر نزول بوده؛ نه مسائل و مشکالت مـا و نـه حتـی مشـکالت جوامـع      

گفت کـه   اي سخن می روم و ایران. ثانیاً، خدا باید به گونهمعاصر با نزول قرآن، مانند جامعۀ 
هـا مخاطبـان    ها را بـه کـار ببنـدد. در واقـع آن     فهم باشد و آن براي عرب عصر نزول قابل

اند نه ما. ثالثاً، مراد ما از فهم مراد خداونـد، فهـم    بوده $منحصر به فرد خدا و پیامبر اکرم
و  دانـد. (نکونـام   را با این معنـا تاریخمنـد مـی    عرب مخاطب خداوند است و نکونام قرآن

  )»اي قرآن کریم الیه نشست تخصصی بررسی تفسیر سه« ،1399مهر 10،آرمین و درزي
اي از آیات قرآن تلقی  ردود برشمرده و آن را معارض پارهبرده تاریخمندي قرآن را م نام

. فهم مفسران ندا ر آوردهشما تمام انسان ها یا تمام مؤمنان بهکرده است که مخاطبان قرآن را 
این است که این تعابیر عموم افراد » یا ایها الذین آمنوا«یا » یا ایها الناس«از تعابیري چون 

 عصـر  حجـاز  عـرب  ،قرآن مخاطبان اگربشر را تا ابد مخاطب ساخته است. به نظر ایشان، 
ـ « ،»همک هلا ای« ،»العرب هایاای« شکل به قرآن خطابات دیبا ،ندبود $محمد حضرت  ای

آیات  درنیز . است حجاز عرب قرآن مخاطبان که دهد نشان تا بود آنها مانند و »ثربی اهل
 »للْبشَـرِ  ذکـرى « براي عمـوم بشـر اسـت؛ نظیـر     آنقر که است دهیگرد حیتصر قرآندیگر 

 هـدى « و )52 ،قلـم ال( »للْعـالَمینَ  ذکـرٌ « و) 36 ،مـدثر ال(» للْبشَـرِ  نَـذیراً «  و) 31 ،مدثرال(
ـ جاثال( »للنَّاسِ بصائرُ« ،)96 ،عمران آل( »للْعالَمینَ  ،)52 ،میابـراه ( »للنَّـاسِ  بـالغٌ « ،)20 ،هی

کافَّـًة  إِالَّ أَرسـلْناك  مـا  و« ؛)138 ،عمران آل( »للنَّاسِ بیانٌ« و) 185 ،بقرهال(» للنَّاسِ هدى«
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 و« ؛)156 ،عـراف اال( »جمیعـاً  إِلَیکم اللَّه رسولُ إِنّی نَّاسال أَیها یا قُلْ« ؛)28 ،سبأ( »للنَّاسِ
یأُوح الْقُرْآنُ هذَا إِلَی کمرأُنْذل بِه نْ ولَغَ م؛)19 ،نعامالا( »ب »آخَرینَ و منْها مقُوا لَملْحی  بِهِـم 

و وزیزُ هالْع کیم؛)3 ،جمعهال( »الْح »والَّذي ه سلَأَر ولَهسدى ربِالْه قِّ دینِ والْح ظْهِرَهیلَى لع 
 خـاتَم  و اللَّـه  رسـولَ  لکـنْ  و رِجـالکم  منْ أَحد أَبا محمد کانَ ما«؛ )9 ،صفال( »کلِّه الدینِ

  ).  40 ،حزابالا( »علیماً ء شَی بِکلِّ اللَّه کانَ و النَّبِیینَ
ـ پ کـه  آنان چه است؛ بشر افراد همه قرآن، مخاطبان که نیا بر نددار داللت اتیآ نیا  امی
 آنـان  از بعـد  کـه  یکسـان  چـه  و بودنـد  کرده افتیدر $محمد حضرت زمان در را قرآن
در  یاسالم صولا در محکم و قطعی اصول از نیز اسالم نیده بودن جاودان .کنند یم افتیدر
ـ ا بـه هم هست  یجهاناز طرفی . است نمسلمانامورد توافق اکثریت  که است اسالم نید  نی

قوم و اقلیمـی   هر از را ها انسان تمام و یستن یخاص میاقل و قوم چیه به ه مخصوصک معنا
 پایـان  تـا  یست ون محدود یخاص دوران و عصر به یاسالم دعوت شود؛ بنابراین شامل می

؛ آلوسـی،  150-2/136؛ فـیض کاشـانی،   333رضی الدین،  ـ :. (نکداردکاربرد  بشر خیتار
  ).327-330؛ مصباح یزدي، 372

زراره تاریخمندي قرآن با ظاهر پاره اي از روایات نیز در تعارض است. از جمله روایتی کـه  
و حرامه حـرام   مةحاللُ محمد حاللٌ ابداً الی یوم القیا« فرمودند:آورده است که  % از امام صادق
حالل محمد تا روز قیامت حالل و حـرام او  ؛ ء غیره یجی ، ال یکون غیره و المـةابداً الی یوم القیا

  ).1/58کلینی،  ـ:(نک» غیر آن نخواهد بود و غیر او نخواهد آمد .قیامت حرام است روز ات
. از دارد تـازگی  همیشـه  قـرآن  کـه  آمده اسـت  روایات عالوه بر آن، در مضمون برخی

رسِ إالّ  ما بالُ القر« جمله نقل است که از امام صادق پرسیدند: شرِ و الـد زداد عَلى النَّ آنِ ال ی
ۀً چه سرّى است که قرآن هر چه بیشتر خوانده و بحث شود، بر تـازگى و طـراوت   ؛ غَضاضَ

  شود؟  آن افزوده مى
، و ال ألنَّ اللّه َ تبارك و تعالى لم یجعلْه لزمـانٍ دونَ زمـانٍ  آنگاه امام صادق پاسخ فرمود: 

چـون خداونـد   ؛ الِقياَمةِ ، و عند کُلِّ قَومٍ غَض إلى یومِ هو فی کلِّ زمانٍ جدیدلناسٍ دونَ ناسٍ، ف
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تبارك و تعالى، آن را تنها براى زمانى خاص و مردمى خاص قرار نداده است. از ایـن رو، در  
  )  2/87، صدوق: ـ نکهر زمانى و براى هر مردمى، تا روز قیامت، تازه و با طراوت است. (

دهـد کـه تمـام ایـن      نکونام نیز با تکیه بر قرائن مقالی و مقامی این آیات توضیح میالبته 
آیات خطاب به مردم و مؤمنان زمان و مکان نزول قرآن است و آنان که چنـین آیـاتی را دال   

شمارند، به زمان و مکان نزول آیات و نیز سیاق آیات بـی تـوجهی مـی     بر عمومیت قرآن می
یا ایهـا  «تعبیر  $است که وقتی خطاب به مردم مکه یا مدینه عصر پیامبرکنند. او بر این نظر 

به کار می رفته است، خود همان مردم مکـه یـا مدینـه عصـر     » یا ایها الذین آمنوا«یا » الناس
افزاید که استشهاد کنندگان به آیات پـیش   منظور بودند؛ نه کسان دیگر. نیز وي می $پیامبر

کـار   ومیت قرآن است، عنایت ندارند؛ مثل احکامی که امروزه بهگفته به شواهدي که ناقض عم
آید؛ مانند جهاد ابتدایی و برده داري و جزیه از اهل کتاب و یا مسائل مستحدث مثل بیمه  نمی

اي در قـرآن   و بانکداري و شبیه سازي و تغییر جنسیت و انتخابات و تفکیک قوا که هیچ آیـه 
شمارد که از آن بـا   صف، نکونام قرآن را داراي این ظرفیت میالو راجع به آنها وجود ندارد. مع

    )13(نکونام،  .برداري کرد اي براي روزگاري غیر عصر نزول هم بهره تفسیر سه الیه
تفسیر فراتاریخی قـرآن بـا   گوید که  آرمین در بخشی دیگر از نقد خود بر این نظریه می

، فهـم مـراد و پیـام    قـرآن  تفسـیر  سودي ندارد؛ چون هدف از فرض تاریخمند بودن قرآن
خواهد درك کند خدا از او بـه عنـوان یـک     میدر هر عصري خداوند است و یک مسلمان 

با عرب عصـر نـزول صـحبت     فقط خداوند  که اینمسلمان چه خواسته است؛ ولی با فرض 
بـا  بی فایده اسـت.  تالش براي تفسیر فراتاریخی  ،اند نبوده دیگران مخاطب اوکرده است و 

معنـا خواهـد    فرض تاریخمندي قرآن، تفسیر قرآن به معناي کشف مراد خدا در حق ما بـی 
خداوند توجهی به ما و مسائل امروز ما نـدارد و بـا عـرب عصـر      یفرضچنین بود؛ زیرا با 

گوید نه ما. او با این معنا در خطابات خود، انسـان از آن جهـت کـه عـرب      نزول سخن می
یم کـه  یداده است؛ نه از آن جهت که انسان است. اگر بگـو عصر نزول هست، مخاطب قرار 

هو انسان مخاطـب قـرار داده اسـت، مـتن قـرآن تاریخمنـد نیسـت؛ چـون          انسان را به ما
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؛ باشداش این است که انسان را بما هو عرب مخاطب قرار داده  تاریخمند بودن قرآن، الزمه
کشـف کنـیم کـه خداونـد از مـا چـه       ما بخواهیم  است تا بنابراین مرادش ناظر به ما نبوده

در حقیقت تالشی براي فهم عرب عصر نزول است؛ نـه   . تفسیر طبق این نظر،خواسته است
بلکه یـک نـوع تحقیـق     ؛فهم مراد خداوند؛ لذا این جستجو، به معناي مصطلح تفسیر نیست

شسـت  ن« ،1399مهر 10،و آرمین و درزي شناسی و از این قبیل خواهد بود. (نکونام باستان
  .)»اي قرآن کریم الیه تخصصی بررسی تفسیر سه

خدا از او چه خواسته است،  ،که یک مسلمان بخواهد این در پاسخ اظهار داشت، نکونام
با فرض تاریخمند بودن قرآن هم قابل تأمین است؛ چنان که میرزاي قمی هم در عین حالی 

ا از نظـر تکلیـف همسـان    که قایل بود، قرآن خطاب به مشافهین اسـت، تمـام مسـلمانان ر   
. البتـه نکونـام بـه گونـه اي متفـاوت از      )1/403میرزاي قمی،  ـ :کندانست. ( مشافهین می

دانـد   میاي  بسان نسخه را قرآنکند. او  استدالل می عمومیت تکالیف قرآنی میرزاي قمی بر
از همـان  که طبیبی براي بیمارانش نوشته است و آنگاه دیگرانی که همان بیماري را دارنـد،  

او می افزاید: هرگز مخاطب قرآن بودن، کنند.  ها براي درمان بیماري خود استفاده می نسخه
مالزمه ندارد با این که به تکالیف قرآنی عمل شود که اگر چنین بود، مگر مشـرکان قـریش   

 ،و آرمـین و درزي  (نکونـام  مخاطب قرآن نبودند؛ اما چرا به تکالیف قرآنی عمل نکردنـد؟ 
  .)»اي قرآن کریم الیه نشست تخصصی بررسی تفسیر سه« ،1399 مهر 10

خـدا از او چـه خواسـته     ،این که یک مسـلمان بخواهـد   در پاسخ اظهار داشت، نکونام
که میرزاي قمی هم در عین  است، با فرض تاریخمند بودن قرآن هم قابل تأمین است؛ چنان

سلمانان را از نظر تکلیف همسـان  حالی که قایل بود، قرآن خطاب به مشافهین است، تمام م
عمومیـت   . البته او به گونـه دیگـري بـر   )1/403میرزاي قمی،  ـ :کنمشافهین می دانست. (

که طبیبی براي بیمـارانش  داند  میاي  بسان نسخه را قرآنکند. او  استدالل می تکالیف قرآنی
هـا بـراي درمـان     نوشته است و آنگاه دیگرانی که همان بیماري را دارند، از همـان نسـخه  

افزاید: هرگز مخاطب قرآن بودن، مالزمه ندارد بـا ایـن    او میکنند.  بیماري خود استفاده می
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که به تکالیف قرآنی عمل شود که اگر چنین بود، مگر مشرکان قریش مخاطب قرآن نبودند؛ 
  (نکونام، مدهامتان)اما چرا به تکالیف قرآنی عمل نکردند؟ 

تعریف کرده، مبنی بر این کـه آن عبـارت از کشـف    قاي آرمین آچنان که  البته تفسیر آن
با تاریخمندي قرآن ناسـازگار اسـت؛ امـا     است،بما هو انسان معناي مراد خدا براي انسان 

وقتی فرض بر این باشد که حدود نود سوره قرآن مکی است و خطاب به مردم مکه معاصر 
و خطاب به مردم مدینه معاصـر  و حدود بیست و چهاره سوره قرآن مدنی است  $پیامبر

ردمـان مکـه یـا    ایشان القاء شده است، در تفسیر آیات باید در جستجوي معنایی بود کـه م 
ان بمـا هـو انسـان از    از آیات قرآن می فهمیدند؛ نه معنایی که انس $مدینه معاصر پیامبر

  )جا: همانـ نک( فهمد. آیات قرآن می
  

  حاشیه بر متن بودن قرآننقد  .3-2
اي بـر  نکونام بر این نظر است که قرآن بسان حاشیه بـر مـتن اسـت. وي قـرآن را حاشـیه     

و  $. او بر ایـن نظـر اسـت کـه پیـامبر     داند می یعنی دین حنیف $فرهنگ عصر پیامبر اکرم
هـیچ   $قومش بر همان دین آباء و اجدادي خود یعنی دین حضرت ابراهیم بودند و لذا پیامبر

عبـارت از حاشـیه زدن و اصـالح کـردن      $بنابراین رسالت پیـامبر  دین جدیدي نیاورده بود؛
از جملـه شـواهد او حـدیثی از     ).1399مهـر  10همان دین آباء و اجدادي بوده است. (نکونـام،  

ْمَحةِ بعثَنی «است که فرمود:  $پیامبر هْلَِة اَلسَّ   ).28 نکونام، ؛5/494. (کلینی، »بِالَْحنِيِفيَِّة اَلسَّ
دیـن   نـه آنچـه در  آمده؛  $در قرآن فقط همان حواشی اصالحی پیامبر به نظر ایشان

وجود داشت و عرب حجاز بدان آگاهی داشـتند و عامـل بـدان     $آباء و اجدادي پیامبر
بودند. به نظر نکونام اگر کسی بخواهد تمام دین اسالم را مورد مطالعه قرار دهد، باید عالوه 

هم که از طریق سنت بـه مـا منتقـل شـده اسـت،      قرآن که حاشیه است، به متن دین اسالم 
جویـد:   آید، استشهاد می یاتی از قرآن نظیر آنچه در پی میاو در این زمینه به آ .مراجعه کرد

إِبـراهیم حنیفـاً و مـا کـانَ مـنَ      ِملَّـَة صراط مسـتَقیمٍ دینـاً قیمـاً     یقُلْ إِنَّنی هدانی ربی إِل«
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أَبـیکم إِبـراهیم هـو    ِملَّـَة ما جعلَ علَیکم فی الدینِ منْ حـرَجٍ   و«؛ )161نعام،ال(ا »الْمشْرِکینَ
و  $. در این آیات اظهار شده است که هم پیـامبر )78حج، ال( »سماکم الْمسلمینَ منْ قَبلُ

هم عرب حجاز عصر ایشان بر ملت ابراهیم یعنی دین حضرت ابراهیم بودند. وقتـی چنـین   
 $و عرب حجاز بر دین حضرت ابراهیم بوده باشند، رسـالت پیـامبر   $شد که پیامبربا

  شود. کاري جز حاشیه زدن بر دین حضرت ابراهیم دانسته نمی
البته نظر مشهور بر این است که در قرآن هر آنچه که مردم تا ابـد بـراي هـدایت خـود نیـاز      

نه حاشیه بر دین و در این زمینه به ایـن آیـه   دارند، آمده و لذا قرآن را باید متن دین تلقی کرد و 
و رحمـۀً و   يء و هـد  و نَزَّلْنا علَیک الْکتاب تبیاناً لکلِّ شَـی «استشهاد می جویند که آمده است: 

ام آنچـه کـه   اند که در قرآن، تم مفسران ذیل این آیه اظهار داشته .)89 نحل،ال( »للْمسلمینَ يبشْر
  .: طباطبایی، المیزان، ذیل آیه)ـ (نک هاست تا ابد، آمده است. هدایت انسان مربوط به

کند: یک مورد آیاتی اسـت   نکونام دو مورد شاهد نقض براي چنین ادعایی را مطرح می
هاي الت و منات و عـزي   که در آنها امور خاص عصر نزول آمده، مثل نهی از پرستش بت

هار و مانند آنها که امروزه هیچ کـارآیی نـدارد و   و امر به شرکت در جنگ تبوك و حکم ظ
جع به آنهـا نیامـده   دیگر مسائلی که پس از عصر نزول حادث شده و هیچ بیانی در قرآن را

 تبیـان رو، آیـه   از ایـن ) 13سازي و تغییر جنسیت و ماننـد آنهـا؛ (نکونـام،     است، مثل شبیه
عصر نزول مطـرح بـوده اسـت؛    را ناظر به خصوص مسائلی می شمارد که در  )89نحل، ال(

یعنی قرآن تمام چیزهایی را که مورد حاجت مردم عصر نزول بوده، بیان داشته است. البتـه  
مستحدث توان با تفسیر عصري و فرهنگی قرآن براي مسائل  نکونام بر این نظر است که می
  هایی را از آیات قرآن استخراج کرد. بعد از عصر نزول هم آموزه

  
  ی بودن زبان قرآننقد عرف .3-3

اي قرآن کریم است. نکونام بر ایـن   الیهتفسیر سه ۀمبانی نظری دیگر عرفی بودن زبان از
نظر است که زبان قرآن، عبارت از همان زبان رایج و شناخته شدة عرب عصر نزول اسـت؛  
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بنابراین براي فهم آیات قرآن باید به اطالعات و معهـودات آن مـردم در آن دورة تـاریخی    
. وي عرفی بودن زبان قرآن را مستلزم ایـن لـوازم برشـمرده    )1378. (نکونام، راجعه کردم

پیـروي از قواعـد   ؛ $گیري از واژگان زبان عرب حجاز عصر حضرت محمـد است: بهره
قرآن براي  نقابل فهم بود؛ در قرآن آنانهاي بالغی زبان وجود ویژگیآنان؛  دستوري زبان

عه به کالم ایشان در فهم مقاصـد آیـات قـرآن و تناسـب     جواز مراج؛ عرب حجاز آن عصر
  (نکونام، مدهامتان) مضامین قرآن با فرهنگ آن مردم.

شـود   یکی از اشکاتی که بر این مبنا گرفته شده، این است که عرفی دانستن وحی باعث مـی 
ی امور باطل در قرآن راه یابد؛ زیرا وجود خطا در تاریخ و ذهن بشري محتمل است. در صـورت 

 »حمیـد  حکـیمٍ  مـنْ  تَنْزِیـلٌ  خَلْفـه  مـنْ  ولَـا  یدیه بینِ منْ الْباطلُ یأْتیه لَا«فرماید:  که خداوند می
  یابد. آن راه نمی به نه پس از آن و قرآن روى پیش ). طبق این آیه باطل از42(فصلت، 

دانـد؛   دن مضامین آن نمـی منتها نکونام عرفی بودن زبان قرآن را هرگز مستلزم باطل بو
هاي باطل جاهلیان مورد نقد واقع  زیرا در بسیاري از آیات قرآن بسیاري از باورها و سنت

هاي باطلی هـم در قـرآن بـدون نقـد آمـده کـه از سـوي         شده است و البته برخی از گزاره
روشنفکران دینی بر جدل و مماشات حمل گردیده و وجود آنها نقصی براي قـرآن دانسـته   

  )جا(هماننشده است. 
  

  نقد روشی تفسیر سه الیه -4
اي قـرآن مطـرح گردیـده اسـت، جنبـه       اي از اشکاالتی که بر نظریه تفسیر سه الیه پاره

  شود. روشی دارد که اینک بررسی و نقد می
  

  اي نو نبودن نظریه تفسیر سه الیه .4-1
ریه جدیدي دانسته شناختی نظ از سوي آقایان درزي و آرمین، این نظریه از جهت روش

اي پیش از این از سـوي افـرادي چـون ابوزیـد و      نشده و اظهار شده است که چنین نظریه
نشسـت  « ،1399مهـر   10 ،و آرمـین و درزي  فضل الرحمان مطـرح شـده بـود. (نکونـام    

  ).  »اي قرآن کریم الیه تخصصی بررسی تفسیر سه
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ان مقـوالت معنـا و مغـزي در    آرمین دو مقوله تفسیر تاریخی و تفسیر فراتاریخی را هم
مدلول مستقیم الفاظ نصوص است کـه برآمـده از    »معنا«افزاید:  شمارد و می نظر ابوزید می

انـد. بـه    درك کرده قرآنمعاصران  آن را تحلیل ساختار زبانی در بافت فرهنگی آن است و
همـان داللـت تـاریخی نصـوص در چـارچوب حـدود و شـرایط        » معنـا «عبارت دیگـر،  

یعنی تنها از طریق شناخت دقیق بافت زبانی  ؛ري آن است. معنا جنبۀ تاریخی داردگی شکل
آیـد؛ امـا مغـزي عبـارت از      متن فراچنگ مـی  بافت اجتماعی و فرهنگی بیرون متن و درون

هاي زبانی و فرهنگی زمان حاضر متناسـب اسـت. وي مـتن را     که با ویژگی استمفهومی 
کند. سـطح   کیب این دو سطح، داللت نهایی را ایجاد میداند که تر داراي دو سطح داللت می

سطح دوم، مغزي و فحوا را تشـکیل   و اول، مفهوم تاریخی و حقیقی متن و ظاهر متن است
  )115-118، جاهمان ؛217دهد. (ابوزید،  می

که نظریه تفسیر سه الیه اي همان نظریه تفسـیر دوحرکتـی فضـل     کردنیز درزي اظهار 
ا آنچه را که نکونه الیـه اول و دوم دانسـته اسـت، فضـل الرحمـان در      الرحمان است. منته

حرکت اول تفسیر خود قرار داده است. فضل الرحمان در بیـان دو حرکـت مـی گویـد کـه      
 اسـباب  مانند منابعی از استفاده با اول، حرکت مرحله اول از در حرکت اول دو مرحه دارد:

 اول، حرکـت  از دوم مرحلـۀ  شـود. در  مـی  بررسـی  آیـات  فقهـی  و اخالقی مفاهیم نزول،
 مبنـایی  کلـی،  اصـول  سوم، حرکت در و شود می برداشت کلی اصول مفاهیم، این براساس
 ایـن  الرحمـان  ) فضل1386(علمی،  .است جدید عصر شرایط با متناسب قوانین طرح براي
 در تسن با اول ۀمرحل در که می داند جزء به کل و کل به جزء حرکت دو براساس را نظریه
دارد.  پیونـد  جدید علوم متخصصان و حاضر عصر شرایط با دوم ۀمرحل در و است ارتباط

  ) ,Fazlur Rahman, 1979, 221زاده، به نقل از:  : حاجی ـنک(
بنابراین تفسیر دو حرکتی فضل اهللا به واقع مشتمل بر سه مرحله است و بـر همـان سـه    

  .پذیرد اي انطباق می الیه سه مرحله تفسیر
اي نـه مـأخوذ از امثـال     سخ نکونام به این اشکال این است که نظریه تفسیر سه الیـه پا
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ابوزید و فضل اهللا است؛ نه انطباق کامل بر آنها دارد. این که بسیاري از دانشمندان اسـالمی  
هاي مشـابهی را طـی کـرده باشـند، امـري       در مقام روزآمد سازي تفسیر قرآن باشند و راه

هاي آنان هم به همین جهت است. افـزون بـر ایـن، یـک      هاي تالش طبیعی است و شباهت
تواند به این معنا باشد که هیچ جهت مشـترکی بـا نظریـات پـیش از آن      نظریه نو هرگز نمی

نداشته باشد و یا حتی هیچ بخشی از آن از دیگران اخذ نشده باشد. نو بودن یک نظریه بـه  
نه به جهات اشتراك و شـباهت آن بـا دیگـر    وجوه تمایز آن نظریه از نظریات مشابه است؛ 

  اي با نظریات دیگر این است که: نظریات. برخی از وجوه تمایز نظریه تفسیر سه الیه
که نظریـه   اوالً، نظریه دو حرکتی فضل الرحمن فقط ناظر به آیات احکام است؛ حال آن 

  آنهاست. ت قرآن، اعم از آیات احکام و غیراي ناظر به تمام آیا تفسیر سه الیه
اي بیان شده، مخصوص به  ثانیاً، روشی که در تفسیر فراتاریخی در نظریه تفسیر سه الیه

مختصات قـومی و   ،خود است. در این نظریه اظهار شده است، براي تفسیر فراتاریخی قرآن
  گردد.  تاریخی عرب حجاز عصر نزول الغاء می

ه در آن هست، هرگز از سوي ابوزیـد  اي با طول و تفصیلی ک ثالثاً، نظریه تفسیر سه الیه
الرحمن مطرح نگردیده و یک مقایسه ساده کافی است که تفاوت چشمگیر آن را بـا   و فضل

  نظریات ایشان آشکار سازد. (نکونام، مدهامتان)
  

  اشکال اصطالح الیه بر مراحل نظریه .4-2
رح اسـت،  گوید کـه آنچـه در ایـن نظریـه مطـ      قاسم درزي در نقد عنوان این نظریه می

شود. الیـه، ویژگـی    هاي تفسیري دانسته می آید؛ بلکه مرحله هاي تفسیري به شمار نمی الیه
؛ اما نسبت میان تفسیر آیند به شمار میالیه  ،ظاهر و باطننسبت مراتبی بودن دارد.   سلسله

را . واژة مرحله، عموماً مفهوم ترتیب زمانی شود دانسته نمی فراتاریخی و تفسیر عصري الیه
اطالق بر تفاسیر سه گانـه تـاریخی و فراتـاریخی و عصـري در ایـن       در خود دارد و براي

مناسب است. در این نظریه سخن از سه مرحله تفسیر اسـت: ابتـدا تفسـیر تـاریخی      نظریه
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گیرد و بعد تفسیر فراتاریخی و پس از آن تفسیر عصري. نکونام هم پذیرفت که  صورت می
بر این نظریه تناسب بهتـري دارد؛ چـون فقـط تفسـیر تـاریخی       اي اطالق تفسیر سه مرحله

اند، الیـه دانسـته    باطننسبت به تفسیر فراتاریخی که در طول همدیگرند و از سنخ ظاهر و 
شود و لذا اطالق تفسیر سه الیه اي بر این نظریه تسامحاً صورت گرفته و این با نظر بـه   می

: ـ (نکـ  هر و بـاطن آیـت اهللا معرفـت اسـت.    خاستگاه این نظریه است که همان نظریـه ظـا  
وي نظریه خود را نظریه تغییـر یافتـه و اصـالح شـده      )28 /1 ،  ؛ التفسیر و المفسرون معرفت

 10 ،و آرمـین و درزي  آورد. (نکونـام  ر زمینه بطن قرآن به شمار مـی همان نظریه نامبرده د
  .)»اي قرآن کریم الیه نشست تخصصی بررسی تفسیر سه« ،1399مهر 

  

  الیه عصري تطبیق است نه تفسیر .4-3
این است که در الیـه عصـري،    اي بر نظریه تفسیر سه الیه یکی دیگر از نقدهاي آرمین

شود، بر موارد و مصـادیقی کـه در عصـر     است که مالکی که به دست داده می اهتمام بر این
و آن  )جـا (همان ماست، تطبیق داده شود. این تالش نامش تفسیر نیست؛ بلکه تطبیق اسـت. 

: ـ کـ ناسـت کـه عالمـه طباطبـایی مطـرح کـرده اسـت. (       » جري و تطبیقی«مشابه همان 
  ).1/42طباطبائی، 

پاسخ نکونام به این اشکال این است که البته اگر تفسیر را به معناي کشف مراد بگیـریم،  
ـ  ه شـمار  فقط همان الیه تاریخی تفسیر دانسته می شود و حتی الیه فراتاریخی نیز تفسیر ب

هم که عمـالً در تفاسـیر بـه چشـم     آید؛ اما اگر تفسیر بیان لوازم معنا و یا ذکر مصداق  نمی
کلی بـر مصـادیق عصـري هـم      که تطبیق معانی خورد، دانسته شود، هیچ اشکالی ندارد می

شمار آید. ما وقتی که مراد خود را تفسیر به معناي اخیر تعریف کنیم، هیچ ایـرادي   تفسیر به
  که بر هر سه الیه تفسیر اطالق نماییم. (نکونام، مدهامتان)ندارد 
  

  نتایج مقاله -5
  :گردد می حاصل زیر نتایج آمد، عمل به اي الیه سه تفسیر نظریه دربارة که هایی بررسی از
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 یخیفراتار ،یخیتار هیقرآن در سه ال اتیآ حیمتکلف توض يا هیسه ال ریتفس هینظر -1
  است. يو عصر
ـ  عبارت يا هیسه ال ریتفس یۀنظر یمبان نیتر هماز م یبرخ -2 بـودن زبـان    یاند از: عرف

  بر متن بودن قرآن. هیقرآن و حاش يخمندیقرآن، تار
  قرار است: نیمذکور از ا یمبان نهیها در زم از نقدها و پاسخ یبرخ -3

است که قرآن فقط عرب  نیقرآن مستلزم ا يخمندیاست که فرض تار نینقد ا کی. الف
ـ و شواهد نقـض آن عبـارت ان از: آ   ستین نیاطب ساخته باشد؛ حال آن که چنرا مخ  اتی
کـه قـرآن را    یاتیآ ایو » آمنوا نیالذ هایا ای«و » الناس هایا ای«چون  یعام يریتعاب يحاو

را رسول کافه مردم و خاتم  $امبریپ ایکند و  یم یناس معرف ای نیعالم ایبشر  يذکر برا
. منتها نکونـام  دینما یم یمعرف يرا ابد يمحمد عتیکه شر یاتیروا ایخوانند و  یم امبرانیپ

 $امبریباز بر مخاطب بودن عرب عصر پ اتیآ نیو زمان و مکان نزول ا اقیبر س هیبا تک
قـرآن   يخمنـد یمسائل مستحدث را هم شاهد تار نهیدر زم اتیاصرار دارد و عدم وجود آ

  کند. یذکر م
مردمـان   ياست که قرآن بـرا  نیمستلزم ا يخمندیراست که فرض تا نیا گری. نقد دب

ـ یدهد که قرآن بسان نسخه طب یاعتبار نداشته باشد؛ اما نکونام پاسخ م گرید اسـت کـه    یب
ـ  يماریکه همان ب يگریکسان د ینوشته است؛ ول يماریب يبرا تواننـد از آن   یرا دارند و م

  مند شوند. نسخه بهره
بر متن باشد؛  هیتواند حاش یاست، نم ءیکل ش انیکه تب یاست که قرآن نیا گری. نقد دج

عدم وجود مسائل  زیو ن $امبریناظر به خصوص عرب عصر پ اتیاما نکونام در پاسخ، آ
  ادعا شمرده است. نیمستحدث در قرآن را ناقض ا

ـ بودن با راه  یتالزم عرف گری. نقد دد باطـل در قـرآن اسـت کـه قـرآن آن را رد       افتنی
باطل در قـرآن مالزمـه    افتنیبودن و راه  یعرف انیاست که م نیکونام اکند؛ اما پاسخ ن یم

  اشکال خواهد بود. یوجود باطل در قرآن از باب جدل و مماشات ب یوجود ندارد و حت
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  قرارند: نیهم از ا یروش ينقدها -4
و فضل الرحمان اسـت و   دیهمان روش ابوز هینظر نیاست که روش ا نینقد ا کی. الف
ـ . پاسخ نکونام استیلذا نو ن ـ م یاسـت کـه تشـابهات    نی ـ روش ا انی ـ نظر نی ـ و نظر هی  اتی

ـ انـد. نظر  نامبردگان هست؛ اما نه مأخوذ از آنان است و نه محدود بـه آنچـه آنـان گفتـه      هی
ـ که ا است؛ حال آن ربوطاحکام م اتیالرحمن فقط به آ فضل ـ نظر نی ـ اعـم از ا  هی ـ آ نی  اتی

  آنان است. اتیاز نظر شیهم ب هینظر نیا لیاست. تفص
ـ ال گریبا همد يو عصر یخیو فراتار یخیتار ریاست که نسبت تفس نیا گری. نقد دب  هی

ـ   رفتنیبلکه مرحله است. نکونام ضمن پذ ست؛ین دارد  یتناسب بهتر عنوان مرحله، اظهـار م
  مناسبت دارد. هیبا ال یخیو فراتار یخیتار ریکه رابطه تفس

اسـت   نی. پاسخ نکونام اریاست؛ نه تفس قیتطب يعصر ریاست که تفس نیا گری. نقد دج
  اشکال است. یب قیبر تطب ریهم مندرج است و لذا اطالق تفس قیتطب ریکه در تفاس
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