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 چکیده
ترین موضوعات مورد گفتگوی مناقشه بر سر الهی یا بشری بودن قرآن کریم از مهم

های متأخرتر در قالب اسالمی بوده است که در دوره ۀاندیشمندان در طول تاریخ اندیش
هر یک به نحوی  ،مسلمانو روشنفکران  است مقدس/دنیوی بودن قرآن مطرح شده ۀدوگان

است  روشنفکرانی متفکر معاصر سوری از جمله ،اند. محمد شحروراین بحث را دنبال کرده
است  ای را ارائه دادهویژه ۀ هرمنوتیکیله ورود کرده و نظریئخاصی به این مس ۀکه از زاوی

شود. این نوشتار شناخته می« ثبات متن و حرکت محتوی»یا « تشابه» ۀنظری ا عنوانکه ب
 ۀاز نظری ایبندیفکری این اندیشمند، صورت ۀتالش کرده است با تحلیل محتوای پروژ

عصری  . نگارنده معتقد استنماید آن را تحلیل و ارزیابی نهایت وی ارائه داده و در «تشابه»
. همچنین، است نظریۀ تشابه لوازم ترینمهم وت ازفلسفۀ نب و تعارض با شدن فهم متن

 شود و اشتراکات بسیاری باشحرور در برخی مواضع به هرمنوتیک گادامری نزدیک می
سروش دارد و از این جهت تمام ایرادات وارد بر « قبض و بسط تئوریک شریعت»نظریۀ 

 د بود.هرمنوتیک گادامری و دیدگاه سروش، بر دیدگاه شحرور نیز وارد خواه
، مغالطه حرکت محتوا، هرمنوتیک ــ تشابه، ثبات متن ۀنظریمحمد شحرور،  :گانواژ کلید

  پریشی، سروش.زمان

                                                   
رشـتۀ فلسـفۀ علوم اجتماعی، موسـسـۀ آموزش عالی حوزوی امام  4پژوه سـط  . دانش*

 rajabi136251@yahoo.comرضا)ع( )نویسندۀ مسؤل( 
 . عضو هیئت علمی جامعۀ المصطفی العالمیۀ**

 11/6/1396پذیرش:  - 1396 /3 /25دریافت: 

 نامه تخصصیدو فصل
 مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

 1395، پاییز و زمستان 4سال دوم، ش
 129-154صفحات 

 

  

Studies Of Moslim Contemporary 
Thought  

Year,2- No. 4 
Fall and Winter 2017 

 

 



 ش1395پاییز و زمستان  ،چهارم ، شمارهدوم مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، سال

 

 

130 

 مقدمه
از امر متعالی)مقدس(/ امر بشری یا زمینی)دنیوی(  دوگانۀبحث و مناقشه بر سر 

حول که  ترین موضوعات مورد گفتگوی اندیشمندان در طول تاریخ اندیشه بودهمهم
که نوعی داخل  «وحی» مسئلۀحل  از جمله ؛گرفته استشکل آن مباحث مختلفی 

گیری این بحث به ویژه پی شودزمینی ـ بشری تلقی می در تاریخِ الهی کردن امر
های فکری مهمی را در تاریخ درگیری ،«قرآن کریم»متن وحیانی پیامبر خاتم  دربارۀ

حدوث و قدم قرآن کریم یا  ۀدوگان به صورتاندیشه اسالمی رقم زده است. در آغاز 
 تا بحث از الهی یاهای متأخر اما در دورهبودن آن ظهور کرد  غیر مخلوق مخلوق یا

الهی/بشری یا مقدس/دنیوی  ۀدوگاندر قالب و  است پیش رفتهبشری بودن قرآن 
 حامد ابوزید در جهان عرب و عبدالکریمنصر رکون ومحمد ا .تجلی یافتبودن قرآن 

روشنفکرانی هستند که هر یک به نحوی این بحث را دنبال  ،سروش در ایران
 اند.کرده

مسئله ورود خاصی به این  ۀاویمحمد شحرور از جمله متفکرانی است که از ز
ثبات متن »یا « تشابه» ۀآن را نظری ای را در حل آن ارائه داده کهویژه ۀکرده و نظری

 است. نامیده« و حرکت محتوی
مورد بحث، توجه به یک مقدمه ضروری  ۀن نوشتار به منظور توضی  مسئلدر ای

ما از سویی به الهی بودن قرآن و نیز خاتمیت اسالم معتقدیم و از سوی دیگر آن  :است
دانیم و روشن است که آدمی در طول حیات خود تغییرات را کتاب هدایت بشر می
ای های تازهکند و هر روز به یافتهزیست تجربه می ۀشیو و مختلفی را در معنای زندگی

این سؤال قابل طرح است که هدایت بشر در طول  ،رسد. با این مقدمههستی می ۀدربار
توان با متنی واحد، بشریت چگونه می .شودتاریخ با یک متن واحد الهی چگونه حاصل می
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کند ر طول تاریخ کسب میکه د آگاهیمختلف را با تنوع نیازهایی که دارد و سطوح 
کشد؛ الهی/بشری بودن قرآن را به میان می ۀدنبال کردن این مسئله، دو گان .هدایت نمود

 رساندچگونه قرآن به عنوان متن ثابت مقدس و الهی، هدایت تمام تاریخ را به انجام می
د دو بع ها صالحیت دارد.ها و مکانۀ زمانبرای هم محتوای رسالت پیامبر خاتمو 

حل این دوگانه محور  .دنیوی بودن قرآن چگونه قابل جمع استـمقدس / بشریـالهی
 دهد.محمد شحرور را تشکیل می« تشابه» ۀنظری

ایشان را تقریر « تشابه نظریۀ»، ابتدا در ادامه پس از معرفی اجمالی شحرور
 .تحلیل و ارزیابی آن خواهیم پرداخت کرد و سپس بهخواهیم 

در است.  میالدی1938میالدی  متولد سال و سوری یمتفکر ،محمد شحرور
و در  استدریافت کرده  از دانشگاه مسکو رامهندسی عمران لیسانس  1964سال 
دانشگاه ایرلند  دردکترای خود را  1972لیسانس و سال فوقتحصیالت  1970سال 

تدریس مهندسی دانشگاه دمشق  ۀدر دانشکد کهایشان در حالی به پایان رسانده است.
موضوعات مرتبط با آن را آغاز و قرآن کریم  ۀتحقیق دربار 1970از  کرده استمی

 تا کنون آثار متعددی را در این حوزه منتشر کرده است. وکرده 

 «ثبات متن و حرکت محتوا»یا « تشابه» ۀنظری چیستیـ 1
ابتدا طی دو  ،دین منظورتشابه خواهیم پرداخت. ب به تقریر نظریۀدر این بخش 

 مقدمه به تحریر محل بحث و جایگاه این نظریه خواهیم پرداخت و در ادامه دو تقریر
 از این نظریه ارائه خواهیم نمود. را

 ـ تحریر محل بحث1/1
اشاره  به و تحریر محل بحث،تشا ۀور روشن شدن مدعای شحرور در نظریبه منظ
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شود و مبانی قرآن شناختی او مربوط مییک مقدمه به  :مقدمه ضروری است دو به
 دیگر اشاره به مبنای معرفت شناختی اوست. مقدمۀ

 شود:تعلیمات را شامل می وحی الهی دو دسته ،از دیدگاه ایشان: مقدمۀ اول
های فردی ـ تعلیماتی ناظر به سلوک و رفتار انسان که همان احکام و ارزش1 

شود. این دسته از تعلیمات در آیات مربوط می اند و به شأن رسالت پیامبرو اجتماعی
آیات »یا « الکتابام»یا مصحف شریف نمود یافته است و « تنزیل حکیم»تشریعیِ 
 ،زیرا تبعیت از امر و نهی تشریعی الهی ؛اندنامیده شده و غیرقابل تأویل« محکمات

انسان  نیاز از تأویل= محکم( به آگاهیزمانی ممکن است که به صورت روشن )بی
 (.132: 1990فاقد ویژگی تشابه باشد )شحرور،  و هراه یافت
این دسته از تعلیمات به شأن  :هستی و قوانین جاری در آن رۀـ تعلیماتی دربا2 

یا « قرآن»نبوت پیامبر مربوط بوده و در آیات تکوینی تجلی کرده است و آیات 
جاز پیامبر و نیز تحدی قرآن، اند. اعشوند و قابل تأویلنامیده می« آیات متشابهات»

 (57ـ54، 34: 1990تنها نسبت به این بخش از کتاب است. )شحرور،
مشتمل بر آیاتی است که تعلیمات نبوی، به جز متشابهات، البته باید دانست که 

« تنزیل حکیم»نامد. می« تفصیل الکتاب»ها را و شحرور آن اند و نه متشابهنه محکم
وحیانی فوق را  ۀگانتعالیم سه ۀشریف است و هم ، کل مصحف«الکتاب»یا 

 گیرد.دربرمی
است و در معنا کردن آیات قرآن به  عقالنیت علمی تۀ: شحرور شیفمقدمۀ دوم

های مختلف علوم دقیقه و علوم انسانی ـ ت پیوسته از نظریات علمی در حوزهصور
 برد تا به قرائتی جدید از آیات دست یابد.اجتماعی بهره می

تشابه شحرور ناظر به آیات متشابه یا همان  ، اوالً: نظریۀتوجه به این دو مقدمه با
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این دسته از  را به صورت ویژه دربارۀ« قرآن»ح آیات تکوینی است که او اصطال
به نظریه ثانیاً: شحرور با تأکید بر عقالنیت علمی کوشیده است ؛بردآیات به کار می

تضمین را « قرآن»از  و موافق علم های جدیدئتقرا ۀای دست یابد که امکان ارائ
 نمایند.

 تشابه ـ تقریر نظریۀ1/2
است. شحرور متن قرآن را  «فهم متن»از « متن»تفکیک تشابه،  محور نظریۀ

ها از متن داند و در مقابل معتقد است فهم انسانمقدس، الهی، مطلق و ثابت می
ها و علمی موجود در زمانمطابق عصر و زمانه و میراث  قرآن، نسبی است و

ثبات » ۀبه نظری ،گیرد. در واقع ایشان با این تفکیکهای مختلف صورت میمکان
 .است رسیده« متن و حرکت محتوا
علم  از راه توجه بهـ 1است :  کرده خود را به دو صورت تقریر ۀشحرور نظری

 انسانی. محدودیت توجه به از راه ـ2مطلق الهی؛ 

 علم مطلق الهی: توجه بهالف( 

ـ ذات خداوندی و علم و معرفت او مطلق است. خداوند برای هدایت مردم، علم 1
ـ چون از یک 2؛ کندها اعطا میبه انسانهای آسمانی مطلق خود را به صورت کتاب

رسد و از طرف و بدون آن به کمال نمی است طرف تفکر انسانی به زبان گره خورده
های معرفتی و سط  نسبی و تابعی از زمینهو ایق و فهم ادیگر شناخت انسانی از حق

های انسانی را در علم، این ویژگیی معرفت موجود نزد اوست، بنابراین خداوند در اعطا
، ها استها و مکانزمان ـ چون قرآن آخرین کتاب الهی و برای همه3 و گیردنظر می

به شکلی ارائه نموده است که  خداوند علم مطلق خود را در قالب آخرین کتاب آسمانی



 ش1395پاییز و زمستان  ،چهارم ، شمارهدوم مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، سال

 

 

134 

فهم نسبی از آن ممکن باشد؛ به این صورت که محتوای مطلق در قالب متنی ثابت 
های ها، به حسب علوم و آگاهیکه در گذر عصرها و زمان ای استبه گونه درآمده اما

 .(36، 58: 1990زمانه، قابل تأویل باشد )شحرور،
ها و همه زمان های مختلف دررای قرائتقابلیت قرآن ب ،شحرور با این استدالل

 کند.را اثبات می هامکان

 :انسانی یت علممحدود توجه بهب( 

ـ در قرائت هر متنی، سه 2 ؛ـ قرآن متنی الهی و دارای محتوایی مطلق است1
ـ خواننده از طریق قرائت 3 ؛قاری یا خواننده ،متن ،رکن وجود دارد: مؤلف یا نویسنده

در صورتی که  ـ4 ؛یابدترتیب به ذهن مؤلف راه میشود و بدینمتن با مؤلف آشنا می
مندی از علوم و معارفی که در متن در بهره به تمام معنای مراد نویسنده دست یابد

ـ خواننده برای فهم متن، به طور خودکار و 15؛گرددمانند مؤلف می است نمود یافته
گیرد و در صورتی که از معلوماتش استفاده خود را به کار می پیشینیناخودآگاه معلومات 

فهم متن  ۀـ معارف و معلومات خوانندگان که الزم6 ؛یابدنکند چیزی از متن در نمی
 معرفت انسانی همواره نسبی است ،نتیجه است، متطور و در حال پیشرفت است و در

های انسان ۀاست پس برای انسان واحد یا مجموعـ چون معرفت انسانی نسبی 7 و
میسر نیست. است یک دوره، فهم کامل و مطلق متن قرآن چنانکه خداوند اراده کرده 

                                                   
سی به1 ستر ضافه کردن مقدمۀ دیگری د تمام معنای مراد  شحرور در برخی آثار خود، با ا

کند و آن اینکه : اگر کسی بتواند به تمام معنای مراد خداوند خداوند را محال ارزیابی می
)علوم و معارفی که در متن نمود یافته( دســـت یابد مســـتلزم آن اســـت که در علم و 

ــد. پس هی  ــریک خداوند باش ــت یابد کس نمیمعرفت، ش تواند به همۀ علوم قرآن دس
 (. 40: 1994)شحرور، 
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فهم متن الهی است  ۀبنابراین انسان به جهت محدودیت معارف و معلوماتی که مقدم
تواند معارف قرآن دسترسی ندارد و تنها در طول تاریخ و با پیشرفت علوم می ۀبه هم

متن ثابت الهی را تأویل نماید و به تناسب معلومات موجود در هر عصر به درکی نسبی 
 .(30ـ29: 2008؛ شحرور، 40: 1994از محتوای متن دست یابد )شحرور،
از متن الهی ثابت را توان درک نسبی انسان  ،شحرور بر اساس این استدالل

 کند. وجه مشترک هر دو استدالل این است که در عین ثبات متن، برایاثبات می
این  کند. شحرور ازآن محتوایی متغیر و متناسب با دستاوردهای بشری را اثبات می

کند و معتقد است تعبیر می« ثبات نص در عین حرکت محتوا»خصوصیت قرآن به 
ه بقرآن « متن ثابتِ»نیست؛ یعنی  اینات قرآن چیزی جز مراد از متشابه بودن آی

متناسب با معلومات  ییش در هر عصر«حرکت محتوا»جهت برخورداری از قابلیت 
 باشد.همان عصر قابل تأویل می

مبنا و معیار تفسیر آیات قرآن)آیات که دهد های او به خوبی نشان میاستدالل
قواعد اول از  ۀاست. او در شرح قاعد« عقل علمی» تکوینی(، علوم بشری یا همان

یا فقط به مقتصای 1هر متنی تنها به مقتضای عقل و مطابقت عینی»گوید: ویل میأت
فهمیده  2، نسبت به اموری که همواره در عالم غیب خواهند بود،«استقراء»عقل یعنی 

ت تکوینی تنزیل تأویل آیا ،او بر همین اساس .(196: 1990)شحرور،« شود.می
                                                   

ــبت. 1 ـان  اندافتهی تحقق ماده درعالم اکنون کهی امور به نس ــور و مرئی و منظر انسـ و در حض
 .(شهادت عالم)است

شحرور عالم مادی2 صطالح  ست که تحقق یافته اما هنوز در . مراد از عالم غیب در ا ای ا
شت یا جهنم جزء  شده. مثالً به ست و یا هنوز واقع ن سان نی عالم غیب مرئی و منظر ان

سان شده و در منظر ان ست یعنی هنوز در عالم ماده واقع ن سرانجام بعد از ا ست اما  ها نی
 (.267: 1990انفجار ثانی در عالم تحقق خواهد یافت )شحرور، 
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کند نه رجال دینی و معتقد ن عالمان علوم تجربی ارزیابی میئو)قرآن( را جزء ش
چون بیرونی، ابن هیثم، ابنمراد قرآن از راسخان در علم، دانشمندانی همکه است 

، 193ـ192: 1990رشد، نیوتن، انشتین، داروین، کانت، هگل و ... است )شحرور،
205). 

 تشابه در نظریۀقواعد تأویل ـ 1/3
از  محوریت نظریات علمی جدید در فهم و تفسیر آیات تکوینی چنانکه دیدیم،

شحرور برای رسیدن به  .رویکرد تأویلی شحرور استنظریۀ تشابه و ترین اصول مهم
نامد، قواعد دیگری را مطرح ساخته که تأویلی که خود آن را تأویل معاصر از قرآن می

 شناختی است:زبان عمدتاً
رآن به هی  چیزی خارج از خود قرآن اعم از کالم صحابه یا ـ برای فهم ق1

تنها کافیست در  ،قرآن، کالم الهی است و برای فهم آن .تابعین و ... نیاز نداریم
 .(28: 2008تعامل با متن کتاب، اصطالحات آن را کشف کنیم )شحرور، 

د است آیه فراتر از تحلیل لغوی و ادبی؛ شحرور معتق ـ ضرورت تحلیل بالغی2ِ
شناختی از صورت آیه به دست  ،تحلیل ادبی به سان تحلیل منطقی)صوری(، تنها

دهد. شناخت مفردات برای ونه اطالعی از محتوای آن ارائه نمیگ دهد اما هی می
زیرا متکلم در تخاطب با شنونده به دنبال افهام  ؛کندفهم مراد متکلم کفایت نمی

 در شود نهدر نظم و ساختار جمله ظاهر میمفردات نیست و اساساً معانی مراد، 
بلکه تحلیل بالغی ، دتوان به تحلیل ادبی و لغوی آیه اکتفا کرمفردات. بنابراین نمی

 .(36ـ35: 1994نیز ضروری است )شحرور، 
گیری مخاطب نیز در شکل ۀجامع، ر ساختار جمله، شنونده و خوانندهـ عالوه ب3

است؛ به عبارت دیگر  ابالغی فۀکارکردهای زبان، وظیوظایف یا معنا مؤثرند. یکی از 
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است. بنابراین زبان از یک طرف با متکلم  گوینده و شنوندهارتباط میان  ۀزبان وسیل
ارتباط دارد و خواننده یا شنونده برای نفوذ به شنونده مرتبط است و از طرف دیگر با 
های ذهنی ات و اندوختهکارگیری معلومای جز بچاره عالم ذهنی متکلم یا نویسنده

های ذهنی با مفردات و ساختار جمله خود ندارد و در دیالیکتیک یا تعامل اندوخته
 .(30ـ29: 2008شحرور،  و 42ـ41: همان گیرد )شحرور،که معنا شکل می است
نه الفاظ مترادف وجود دارد و نه ساختار  «تنزیل حکیم»در  :ـ اصل عدم ترادف4

است « قرآن»غیر از اصطالح « کتاب»براین مثالً: اصطالح یا ترکیب مترادف. بنا
توان معنایی برداشت کرد نمی« للذکر مثل حظ االنثیین»چنانکه از ساختار کالمی 

 .(31: 2008)شحرور، 1قابل برداشت است «للذکر مثال حظ االنثی»از ساختار که 
کند. این ر تغییر میـ زبان به موجب ارتباطی که با فکر دارد با تطور معارف و افکا5

رود و هم شامل شود که در کالم به کار میتطور هم شامل مفردات و لغاتی می
و جوامع  2های معرفتی اوستتابعی از زمینه ،ساختارهای جمالت. پس زبان هر جامعه

چون قرآن ، قابل توجه اینکه ۀاند. نکتبه حسب تطور معارف خود در ساختن معانی سهیم
 ۀدر ارائها را آناین تطورات نظر داشته و  ۀاعصار است زبان قرآن به هم ۀبرای هم

است؛ یعنی هم مفردات و مصطلحاتی دارد که در جاهلیت عرب سابقه  معارف اخذ کرده
توان در فهم قرآن نداشته و هم اسلوب بیانی نوینی با خود آورده است. از این منظر نمی

به حسب  را ت اکتفا نمود و همین امر، فهم قرآنبه مفردات و معانی موجود در جاهلی
                                                   

فتــار همین 1 گر یقــاً  ق ین آیــه د فهم ا یی، در  فقــه را ــــت  ـــحرور مــدعی اس . ش
 (174ـ173: 2000خطاست.)شحرور،

سط  معرفتی 2 ست. . مثالً:  شعار آن نمود یافته ا جاهلیت عرب مالزم با مفرداتی که در ا
توان معادلی برای جاذبه زمین یافت و نه معادلی برای کرویت در این فرهنگ، نه می

 آن.
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 .(41: 1994)شحرور،  سازدمعارف جدید ممکن می

 جایگاه سنت پیامبر در نظریۀ تشابهـ 1/4
به عنوان منابع معرفت دینی  مالحظه شد، شحرور عقل و نقل را چنانکه تا کنون

های معرفتی )نظامعقل قرآن و ۀطدر ضمن بحث نیز تصویری از راب .پذیرفته است
علم و دستاوردهای  ۀتنها در سای ،قرآن ،که بر اساس آن به دست آمده است بشر(

اما باید  شودشود و معنا در تعامل متن با علوم، ساخته میعلوم مختلف معنادار می
 .مشخص شود که سنت در این نظریه چه جایگاهی دارد

در این صورت،  ها و احکام آن است کهیا دربارۀ نحوۀ زندگی انسان سنت پیامبر
باشد وجوب  اخالق و عبادات در شرح آیات مربوط بهر که پیامببه جز اقوال و افعال 

در طول حیات اطاعت ندارند؛ یعنی بیانات ایشان در حوزۀ جامعه و سیاست هر چند 
تعلیمات طاعۀ نیستند و یا در شرح اما بعد از آن واجب اال پیامبر وجوب اطاعت دارد

قابل پذیرش است  در صورتی بخش از سنتاین بیان شده است که  تنزیل تکوینیِ
 (.45: 1395)رجبی، با مفاهیم عام قرآن و حقایق هستی و عقل مطابقت کند که

حداقلی  بر این اساس سنت پیامبر یا دخالتی در فهم قرآن ندارد و یا دخالتی کامالً
 ت.خواهد داش

 تشابه ـ تحلیل و ارزیابی نظریۀ2
تشابه، این نظریه را از  درکی تحلیلی ــ انتقادی از نظریۀ به منظور رسیدن به

جایگاه شحرور تشابه،  ۀابتدا بر اساس نظریدهیم. زوایای مختلفی مورد توجه قرار می
کرد. در ادامه پس از  مشخص خواهیم های مختلف روشنفکریرا در میان جریان

این نظریه، نسبت این نظریه را با برخی  دربارۀ دیدگاه برخی از اندیشمندان طرح
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قادی تمفاهیم فلسفی و نظریات مشابه روشن خواهیم کرد و در پایان برخی نکات ان
 را در میان خواهیم نهاد.

 های مختلف روشنفکریـ جایگاه شحرور در میان جریان2/1
 ۀاز مواجه بندییک تیب ۀشحرور در میان روشنفکران بر اساس ارائ جایگاه تعیین

روشنفکران با قرآن را به دو  ۀمواجه توان. میشودانجام می« قرآن کریم»روشنفکران با 
ای این متن را متنی بشری و محصول ذهن پیامبر تلقی ـ عده1کلی تقسیم کرد:  ۀدست
دیگری ۀ ـ عد2 ؛دهندخی مورد بررسی قرار میکنند و آن را به عنوان یک متن تاریمی

 ،پردازندگیرند و به تأویل و تفسیر آن میمینظر این متن را به عنوان یک متن الهی در 
شود بلکه در تأویل و تفسیر آن، از یکدیگر در میان این جریان نیز رویکرد واحدی دیده نمی

اما در جهت توجیه دستاوردهای شوند: الف( برخی متن الهی را به روش کالسیک جدا می
کند. این جریان از ظرفیت موجود در میراث اسالمی در جهت رسیدن مدرنیته تفسیر می
در تفسیر خود از متن الهی، از  ب( برخی دیگر و کندابعاد آن استفاد می ۀبه مدرنتیه با هم
میان هرمنوتیسین های رایی دربرند و با نگاههای مدرن تفسیر متن بهره میابزارها و روش

ها، اعم از هرمنوتیک رمانتیک، هرمنوتیک فلسفی یا رویکردهای معاصرتر ساختارگرا و 
 پردازند.گرایی، به تحلیل متن میپساساخت

با عنایت به این مقدمه، شحرور در مواجه با قرآن، آن را به مثابه یک متن الهی 
کدام از ید به درستی در هی اش شاهای معرفتیکند اما به جهت نوع زمینهاخذ می

دو رویکرد تفسیری فوق قرار نگیرد. چنانکه مالحظه شد شحرور فارغ التحصیل رشته 
مهندسی است؛ نه تحصیالت فلسفی یا دینی دارد و نه به وضوح تمایالتی را به یکی 

توان او را در با این حال در مجموع می دهد؛از رویکردهای فلسفی معاصر نشان می
کنند. او های مدرن تفسیر میکسانی قرار داد که متن الهی را با ابزارها و روش ۀزمر
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مبتنی بر زمینه« ثبات متن و حرکت محتوا» ۀتفکیک متن از فهم آن و طرح نظری با
های معرفتی هر عصر به رویکردهای هرمنوتیکی اصالت مفسِر یا مرگ مؤلف ملحق 

یعنی  تجربه کرده است معرفتی کههای البته شحرور به جهت زمینهشود. می
نگاه ریاضیاتی به تفسیر  ۀناشی از آن، با غلب تحصیالت مهندسی و نگاه ریاضیاتیِ 

شناسی جدید از طریق پردازد. همچنین با توجه به آشنایی با مباحث زبانمتن می
های شناسی به خصوص اصل عدم ترادف و تحلیل، از ابزار زبان«الباب جعفر دک»

 رسد.های جدیدی میید و بعضًا غیر متعارف به برداشتلغوی جد

 شحرور رخی اندیشمندان جهان عرب به نظریۀـ نقد ب2/2
 روشنفکران جهان عرب درباره نظریۀ شک مرور دیدگاه برخی از اندیشمندان وبی

جهت دیدگاه تواند بخشی از دیدگاه تحلیلی ما را تأمین کند. از این محمد شحرور می
 طه عبدالرحمن، نصر حامد ابوزید و محمد ارکون را مطرح خواهیم نمود. 

 ـ دیدگاه طه عبدالرحمن دربارۀ نظریۀ شحرور2/2/1
قرائت »در عرض  ،«قرائت عصری»وی قرائت شحرور از قرآن را تحت عنوان 

ابزارهای های مدرن، از قرائت دهد و معتقد استقرار می« قرائت تراثی»و نیز « مدرن
افکار  ۀیحی و نظریات انتقادی جدید دربارالهیات مس شناختی علوم انسانی وروش

؛ در حالی که قرائت هستندد و در پی بازتولید تمدن غربی در جهان اسالم نبربهره می
آنکه به بازتولید تمدن غربی کند بیعصری از دستاوردهای معاصر خود استفاده می

کند: ای تأیید تحلیل خود از رویکرد شحرور دو دلیل اقامه میبیاندیشد. عبدالرحمن بر
ـ صاحبان 2 ؛کندمعرفی می« قراءۀ معاصرۀ»ـ شحرور رویکرد خود را تحت عنوان 1

 .(177: 2006اند )عبدالرحمن، رویکردهای مدرن به نقد دیدگاه شحرور پرداخته
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رزیابی کلی طه از رویکرد تفسیری شحرور تا حدودی با ا نوشتار حاضر ارزیابی
شحرور نیز  د. نگارنده بر این عقیده است کهعبدالرحمن از دیدگاه شحرور تفاوت دار
اندیشد و در این مسیر نیز از ابزارهای به نوعی به بازتولید تمدن غربی می

از این جهت، با رویکردهای مدرن  در نتیجه ؛بردشناختی جهان مدرن بهره میروش
 1.ندارد یجهان اسالم تفاوت

 شحرور نصر حامد ابوزید دربارۀ نظریۀـ دیدگاه 2/2/2
نوعی قرائت ایدئولوژیک و رویکرد شحرور به قرآن را  ،ابوزید متفکر مصری

م نسبت به تمام قواعد فهآن تجاهل  و معتقد است الزمۀ کندمغرضانه ارزیابی می
 .(115: 1995ابوزید،است ) متن

م و متشابه تقسیم آیات به آیات محکعمران که منشأ آل 7 در فهم آیۀ شحرور
و نه به ا را نادیده انگاشته است. قواعد فهمتشابه است تمام  و به نوعی مبنای نظریۀ

نه در فهم  ،کندانواع سیاق فرهنگی، سیاق تخاطب و سیاق لغوی کالم توجه می
 وسابق عنایتی دارد  یهای علمانگرد و نه به تالشت میآیات به اسباب نزول آیا

ها این است که بتواند قرائت خاص خود را ارائه دهد و تجاهل این ۀهدف از هم
  .(118ـ117: )همان های ذهنی خود را اثبات نمایدفرضپیش

 به ویژه آیات تکوینی قرآن نیز به منظور مطابقشحرور در تفسیر سایر آیات 
 گیرد.میرا نادیده  قواعد فهمتمام  ،ساختن معنای آیه با دستاوردهای علمی

 شحرور محمد ارکون دربارۀ نظریۀـ دیدگاه 2/2/3
 ای کامالًمهندسی به حوزه ارکون به شحرور در انتقال از حوزۀفارغ از تعریض 

                                                   
 به برخی ابعاد این ادعا خواهیم پرداخت.ادامه این نوشتار در  1
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تالش شحرور در حل دو  ،ارکون های اسالمی،متفاوت با تخصص او یعنی پژوهش
گرایی کارانه و از موضع اسالمبعد الهی و بشری وحی قرآنی را تالشی محافظه

برای جادوانۀ آن را کند صحت الهی قرآن و صالحیت داند که تالش میارتدکس می
آنکه اصل تصور الهیاتی از تاریخ بشری با توسل به معرفت علمی تأمین نماید، بی

با تفکیک میان سه  ارکون .(15: 2005ش قرار دهد. )ارکون،وحی را در معرض پرس
نقد خود را  3«هانیاندیشیده»ـ 3و 2«ناپذیرهااندیشه» ـ2؛ 1«هااندیشیدنی»ـ 1مفهوم 

 سازد.مطرح می
زبان  ۀکه در عرصهستند که موضوعاتی  «پذیرهااندیشه»یا « هااندیشیدنی»

و  لق داردای که به آن تععی و سیاسیهای عقیدتی وابسته، نظام اجتمامتکلم، نظام
قل عکه  هستند موضوعاتی« ناپذیرهااندیشه» آنها ممکن است. ۀ...، اندیشیدن دربار

این  ۀتاریخی، امکان اندیشیدن دربار ۀهای خود در یک مرحلهت محدودیتبه ج
ا یدینی یا سیاسی  ۀکه سلطهستند موضوعاتی  «هانیاندیشیده» موضوعات را ندارد.

 .(20ـ17: 1999)أرکون، نددامیمجاز ن را آنها ۀاندیشیدن دربار ،ام اجتماعینظ
تفکیک مفهومی فوق، معتقد است تجددخواهی شحرور از چارچوب  ارکون بر پایۀ

از این  ها وارد شود«نااندیشیده»تواند به دایره رود و نمیفراتر نمی« اندیشه پذیر»
فشار سنگین  ای است کههای محدود و اندک شحرور حداکثر نوآوریرو، نوآوری

 .(72ـ 71دهد )همان: صنگاه الهیاتی به وحی اجازه می

                                                   
  الممکن التفکیر فیه 1
  المستحیل التفکیر فه .2

 یهالمفکر ف .3
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 تشابه های فلسفی نظریۀداللتـ 2/3
یۀ ؛ با این حال نظراست است و نه تحصیالت مرتبط فلسفی داشته فولسیف نهشحرور 

کمک  ها به فهم دقیق این نظریهدارد که توجه به آنبه مفاهیم فلسفی  اتیاشارتشابه، 
 کند. می

 و سوبژکتیویسمنظریه تشابه  ـ2/3/1
در کانت، تحکیم  های دکارت تأسیس ووزهکه در آم ی استاصل ،سوبژکتیویسم

: 1379شود )پازوکی،می و به عنوان مفهوم محوری جهان مدرن شناختهاست  شده
کردن الگوی تفسیری خود، ناخودآگاه یا آگاهانه شحرور نیز در تئوریزه  .(178ـ175

ثبات متن و حرکت »یا  تشابه ۀدهد. چرا که نظرییسم ارجاع میبه سوبژکتیو
دکارتی و جدایی نومن ـ فنومن کانتی  ۀجدایی سوژه ـ ابژ هبو، آشکارا ی ا«محتوا

. او با تفکیک میان نص و فهم، در واقع بر جدایی سوژه یا فاعل شناسا دهدحوالت می
ست و با همین تفکیک است که از ابژه و در اینجا جدایی مفسر از متن، تأکید نموده ا

عصر در قامت  کند. بر این اساس دینداران هرراهم میبازخوانی مجدد متن را فۀ زمین
گیرند و عصری خود را در تفسیر متن به کار می هایی با مفاهیم متغیر، مفاهیمسوژه

 یابند.به توصیفی متناسب با عصر خود دست می

 و رویکردهای هرمنوتیکی تشابه نظریۀـ 2/3/2
کند تیکی را اعالم نمیهای هرمنوگاه تعلق خود به جریانهرچند شحرور هی 

« ثبات متن و حرکت محتوا»اما چنانکه اشاره شد با تفکیک متن از فهِم آن و طرح 
های معرفتی هر عصر، به رویکردهای هرمنوتیکی اصالت مفسِر یا در چارچوب زمینه

شود. حتی برخی از عبارات او در چارچوب هرمنوتیک گادامری مرگ مؤلف ملحق می
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 کنیم:مبانی شحرور را از دو جهت با گادامر مقایسه می ،در ادامه 1قابل تفسیر است.
از آنکه به متن توجه داشته  ها که بیشاز سویی بر خالف رمانتیک رـ گادام1
کرد. از بر مرجعیت متن تأکید می ه ور جستجوی ذهنیت و روان مؤلف بودد، دباش

« ساختارهای فهمپیش» گرفت و با طرحگر را نادیده نمیسوی دیگر او نقش تأویل
باشد. بر این اساس، از ها شرط امکان فهم میفرضها و پیشداوریمعتقد بود پیش

بر روی متن و سپس حک و  هافرضفکندن پیشا یعنی« هاافقآمیزش »طریق 
شود از متن متولد می 2«تازه»، معنایی «دور هرمنوتیکی»اصالح فهم از طریق 

 .(133ـ126: 1387)شرت، 
معانی نزد متن و مؤلف نیست بلکه مفسر به حسب  ۀدیدگاه گادامر هم از
« لتعام»یا « گفتگو»، «دیالکتیک»تواند از طریق ها و اطالعاتی که دارد میفرضپیش

هایی را از خبر است کشف کند و پاسخهایی را که حتی مؤلف از آن بیبا متن، واقعیت
آمد )هادوی آن متن به دست نمیمتن به دست آورد که در روزگار پیشین از 

  .(207: 1385تهرانی،
گیرد اما در مجموع دیدگاهی را به کار نمی« هاآمیزش افق»هرچند شحرور اصطالح 

او معتقد است: عالوه بر ساختار  ،کندسازد که با این مبنای گادامر تطبیق میرا مطرح می
گیری معنا مؤثرند؛ زبان به مخاطب نیز در شکل ۀجمله، شنونده و خواننده و بلکه جامع

مرتبط است و از سوی  گوینده ، از یک سو باشنونده و گویندهارتباط میان  ۀعنوان وسیل

                                                   
شوند شحرور را نیز در جریانی قرار دهیم که از منظر همین نکته و نکته پیشتر سبب می .1

 پردازد.ابزارهای مدرن و پست مدرن به بازخوانی قرآن می

بنابراین قصد مفسر فهم معنای نخستین متن یا نیت اولیه مؤلف یا معنای تاریخی اولیه  .2
 (.133: 1387یک عمل یا رویداد نیست )شرت،
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ای خواننده یا شنونده برای نفوذ به عالم ذهنی متکلم یا نویسنده چاره شنونده. دیگر با
در دیالیکتیک یا تعامل های ذهنی خود ندارد و جز بکارگیری معلومات و اندوخته

: 1994گیرد )شحرور،های ذهنی با مفردات و ساختار جمله است که معنا شکل میاندوخته
 .(30ـ29: 2008؛ شحرور، 42ـ41

ـ گادامر با تفکیک میان معناشناسی و هرمنوتیک، بیشتر به هرمنوتیک 2
بیر شالیر ماخر ظواهر الفاظ یا به تع ۀبر آن است که معناشناسی در حیطگراید. او می

های باطنی و در قلمرو تفسیر دستوری قرار دارد در حالی که هرمنوتیک، به داللت
ها و سؤاالت داوریها، پیشفهمها، پیشفرضناپیدای الفاظ توجه دارد و به پیش

پردازد. از این منظر دو عبارت که از تواند پاسخ گوید میمستتری که در هر عصر می
 تواند دو عبارت کامالً اند، از نگاه هرمنوتیک میارز و معادل همه، همنگاه معناشناسان

متغایر و متفاوت باشند؛ به این معنا که روح سخن در دو عبارت با قالب ظاهری 
)هادوی 1بار معنایی مختلف بلکه متضاد داشته باشند تواندو می مشترک، متفاوت بوده

 .(210،220: 1385تهرانی،
به نحوی تغییر معنای الفاظ را مطرح « حرکت محتوای متن» ۀشحرور نیز با اید

سازد. وی معتقد است زبان به موجب ارتباطی که با فکر دارد با تطور معارف و می
شود که در کالم به کار کند. این تطور هم شامل مفردات و لغاتی میافکار تغییر می

                                                   
ای است که دارای ساختاری از جهت معناشناسی جمله« دین جاودانه است»مثالً عبارت  .1

سال قبل  سال قبل و یا هزار  صد  ست؛ هرجند امروز یا  واحد بوده و مفید معنای واحد ا
ــخن مورد توجه قرار می ــد. ولی در هرمنوتیک روح این س ــده باش گیرد؛ از این گفته ش

سا ست در طول تاریخ معانی متفاوتی را افاده کند منظر این عبارت با  ختی واحد ممکن ا
اینک گفت با مراد ما که همو مقصــود کســی که این ســخن را هزار ســال پیش می

 (220: 1385،یتهران یهادو) گوییم فرق کند.می
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های تابعی از زمینهرود و هم شامل ساختارهای جمالت. پس زبان هر جامعه می
معرفتی اوست. و جوامع به حسب تطور معارف خود در ساختن معانی 

هم « حرکت محتوا در عین ثبات نص»در حقیقت  .(41: 1994)شحرور، اندسهیم
معنایی جز این ندارد که یک متن )به صورت مشخص متن قرآن( در عین حال که 

های معرفتی سب با اطالعات و زمینهمتنی ثابت و واحد است در هر عصر، معنایی متنا
 .(60ـ36،59: 1990)شحرور، یابد همان عصر می

به مفاهیم  شود، شحرور بدون آنکه تصری  کرده باشدطور که مشاهده میهمان
دهد و به ویژه در چارچوب هرمنوتیک گادامر عمل فلسفی هرمنوتیک ارجاع می

 کند.می

  ض و بسط تئوریک شریعتقب نظریۀ و تشابه ـ اشتراکات نظریۀ2/4
 یاری با نظریۀهای بسشباهت شحرور «ثبات متن و حرکت محتوی» نظریۀ

 ۀدور : اول اینکه هر دو، متعلق به یکسروش دارد« قبض و بسط تئوریک شریعت»
 ۀبض و بسط تئوریک شریعت در فاصلقاند؛ مقاالت فکری در جهان اسالم

میالدی منتشر شده است و  1990ـ1998مقارن باو شمسی  69ـ67هایسال
ترین اثر محمد شحرور انتشار دقیقًا همان سالی است که اولین و مهم 1990سال
 ۀمربوط به نظرییعنی مباحث « الکتاب و القرآن»اول از کتاب  است. او بابیافته 

 :1990نگاشته است )شحرور، 1987تا  1986 در سال را« ثبات متن و حرکت محتوا»
محتوای واحدی دارند؛ چه اینکه محتوای واحد  ،: هر دو نظریه؛ دوم این که(48ـ46

 خود را تحت ۀنظری ،ها نیز انعکاس یافته است: سروشاین دو نظریه در عنوان آن
؛ «ثبات متن و حرکت محتوا»نامید و شحرور « قبض و بسط تئوریک شریعت»عنوان 

اند. مبنای و به نتیجه یکسانی رسیده هشدز هر دو نظریه با یک مبنا آغا: سوم این که
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وش، تفکیک است و مبنای سر« فهم متن»از « متن»تفکیک  راصلی دیدگاه شحرو
و  «کتاب و سنت»همان « دین» ،البته در این دیدگاه ،«معرفت دینی»از « دین»
: 1373گیرد )سروش، به کتاب و سنت تعلق می معرفتی است که« معرفت دینی»

توان نتیجه گرفت که سروش نیز در واقع میان متن اخیر می ۀنایت به نکتبا ع .(245
و فهم آن تفکیک کرده است. همچنین هر دو، بر نقش معلومات نظری و 

هر دو  ،کنند و در نهایتدستاوردهای علمی در فهم متن و نیز تکامل علوم تأکید می
تکیه بر علوم و فهم متن دینی با ضرور ت آیند: مشترکی نائل می ۀبه نتیج
دین یا همان متن دینی. در « فهم عصری»های علمی یا به عبارت دیگر دستاورد

این چارچوب، هر متن در طول اعصار مختلف، معانی مختلفی خواهد یافت که 
ها است. سروش در این ارتباط معتقد است: های معرفتی آنمتناسب با زمینه

های علمی و فلسفی آن عصر است ریفهمیدن زبان هر عصر در گرو فهمیدن تئو»
 ؛ثبات معانی نیست ۀکنندبه هی  روی تضمین تو به این لحاظ ثبات الفاظ و عبارا

های اهل عصر در تن الفاظ ثابت، روح معانی مختلف چرا که تغییر تئوری
 .(296همان: «)دمد.می

 شحرور ۀاندیش ـ ارزیابی نهایی2/5
 ظریۀن متفکران عرب، انتقادات دیگری نیز نسبت بهعالوه بر انتقادات  ،در نهایت

 پردازیم. ترین این انتقادات میقابل طرح است که در ادامه به مهم تشابه

 نبوت با فلسفۀ تشابه تعارض نظریۀـ 2/5/1
او در جهت تبیین خاتمیت نبوت و رسالت پیامبر اسالم ۀ شحرور مدعی است پروژ
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 ۀو نظری 1هاستها و مکانزمان ۀبرای هم «تنزیل حکیم»بات صالحیت )ص( و اث
اما بررسی  .(446ـ445: 1990در همین جهت ارائه گردیده است )شحرور،« تشابه»

گویای این مطلب است که او به جای تبیین ختم نبوت و رسالت و نظریه، دقیق 
و استقالل بشر از دین و وحی الهی  کرده اثبات جاودانگی اسالم، ختم دیانت را اعالم

 را اثبات نموده است. 
دهای را در چارچوب دستاور« قرآن»، حرکت محتوای متن «تشابه» ۀاو در نظری

دار تنها در چارچوب دستاوردهای بشری معنا ،آن، قرآنکند و بنا بربشری توجیه می
ل های معرفتی معنای آن دچار دگرگونی و تحوها و زمینهگردد و با تغییر زمانمی
کند و معناست که قرآن به خودی خود بر هی  معنایی داللت نمیشود. این بدان می

ان چه بشر بد آن ،برای معنادار شدن خود به علوم هر عصر نیازمند است. در نتیجه
دید، جوردهای المی بپردازد و بعد از تحصیل دستنیاز دارد این است که به تحقیقات ع

دارد نه تنها ارزش معرفتی ن قرآن ،را بر آن حمل نماید. در این صورت« قرآن»متن 
ای برای هدایت بشریت نیست بلکه خود برای معنادار شدن و حامل هی  راهنمایی

ان دین، میز»های بشری است؛ در حالی که بنا بر براهین عقلی، محتاج راهنمایی
ق عقل است که در پرتو هدایت وحی تا آنجا که اف ۀعلم و عقل است ... این وظیف

  .(232: 1386آملی،جوادی«)ن خود را بارور نماید.پرواز اوست توا

 نسبیت فهم ـ2/5/2
یکی از  شناخت انسان از حقایق و تطور و تحول آن محدودیت چنانکه دیدیم
« ثبات متن و حرکت محتوی»یا « تشابه» ۀزیربنای اصلی نظری مقدمات و بلکه

                                                   
 کند.های خود این ادعا را تکرار میشحرور در تمام کتاب .1
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ارف مبتنی بر این اصل و ضمیمه کردن اصلی دیگری که بنا بر آن، مع شحرور. ستا
کرد که ، چنین استدالل میندشدفهم متن معرفی می ۀو معلومات خوانندگان، الزم

 ۀفهم متن الهی است به هم ۀکه مقدم انسان به جهت محدودیت معارف و معلوماتی
تواند متن پیشرفت علوم میمعارف قرآن دسترسی ندارند و تنها در طول تاریخ و با 

ثابت الهی را تأویل نماید و به تناسب معلومات موجود در هر عصر به درکی نسبی از 
 .(30ـ29: 2008؛ شحرور، 40: 1994محتوای متن دست یابد )شحرور،

رسید و بر اساس ترتیب شحرور به نسبیت فهم متن و عصری بودن آن نیز بدین
 های معرفتی همان عصر اعتبار دارد.ا زمینهآن در هر عصری قرائت متناسب ب

 (عدم اعتبار ظهور و معنای عصری از آیاتپریشانه )های زمانبرداشت ـ2/5/3
 ،توضی  اینکه ؛است 1پریشیزمان گرفتار مغالطۀ تشابه، رسد نظریۀبه نظر می

طب های ذهنی مخااندوخته با تعامل یا دراین اساس که معنا در دیالیکتیک شحرور بر 
را مطرح « حرکت محتوای متن» ۀاید ،گیردا مفردات و ساختار جمله شکل میی

ساخت؛ این ایده بدان معناست که یک متن )به صورت مشخص متن قرآن( در عین 
در هر عصر، ظهور و معنایی متناسب با اطالعات و  حال که متنی ثابت و واحد است

شحرور هم جز « تشابه» ۀنظریکند و روح همان عصر پیدا میهای معرفتی زمینه
 این نیست.

مبتنی بر این نظریه، فهم معتبر در هر عصر، فهمی است که با دانش آن عصر سازگار 
ای در زمان نزول نداشته باشد اعتبار باشد و در نتیجه، فهمِ زمان حال ولو اینکه هی  زمینه

درحالی که یکی از شرایط حجیت یک برداشت این است که امکان آن برداشت در  دارد.

                                                   
1 . anachronism 
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پریشی یا تناقض زمان نزول وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت دچار مغالطۀ زمان
 ایم.تاریخی شده

 ۀزمین»یکی از مبانی داللی برداشت از قرآن این است که به عبارت دیگر، 
 اراده شده در زمان نزول آیات برای عموم عقالً ای که از آیات الهیمعانی «فهم

ای، معنایی را استفاده کند که وجود داشته باشد. بر این اساس اگر شخصی از آیه
تحول فرهنگ و  ۀآن اصالً موجود نبوده و در نتیج 1«فهم ۀزمین»در زمان نزول 

این معنا حجت نخواهد بود )هادوی  است چنین معنایی کشف شده ،دانش
الهی،  ۀزیرا بر اساس حکمت زبان و حکیم بودن گویند ؛(319:  1385ی،تهران

قطعاً گوینده، مراد معینی از گفتار خود دارد و معنای خاصی را اراده کرده است. 
 ۀای از آیات قرآن( اراده کند که زمینمعنایی را از کالم خود)آیه ،حال اگر خداوند

د و بشر پس از گذشت زمان و فهم آن در زمان نزول قرآن وجود نداشته باش
های علمی و فلسفی توان فهم آن معنا را تحصیل نماید، در این صورت پیشرفت

ـ یا هی  معنایی از آیه 1از دو حال خارج نیستند:  تمردم عصر نزول نسبت به آیا
اند، لغو قرآن ۀفهمند که در این صورت، نزول آیه برای آنان که مخاطبان اولینمی
ـ یا آنان معنایی از 2؛ باشددور لغو از خدای حکیم، قبی  و محال مینمود و صمی

فهمیدند اما آن معنا، مراد واقعی خداوند نبوده و همواره فهمی غلط از آیه آیه می
شان به ای به گمراه شدن مردم و گرفتاریاند. در این صورت چنین آیهداشته

                                                   
ــت که امکان دارد معنایی از یک آیه تأکید بر زمین .1 ه فهم در زمان نزول، از آن جهت اس

، خطا قابلیت فهم در آن زمان را داشته باشد ولی عقالی آن زمان در فهم آن معنا از آیه
ست اما باید معنایی که از قرآن  شدند. به همین دلیل فهم آنان برای ما حجت نی کرده با

ـــت می نهکبرداش یت و زمی قابل هادوی  ینیم  ـــد.) باش ته  ـــ گار را داش فهم در آن روز
 (319: 1385تهرانی،
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مستلزم اغراء به جهل است و اغراء  ،انجامد. به عبارت دیگرمی« جهل مرکب»
 .(361، 321ـ320به جهل نیز قبی  و صدورش از خدای حکیم محال است )همان: 

فهم آن  ۀمحال است خداوند معنایی را از کالم خود اراده کند که زمین ،بنابراین
ای از آیات، معنای عمیقی آن فراهم نباشد. البته ممکن است آیه ۀبرای مخاطبان اولی

ها نیز بر اساس فهم آن برای مردم عصر نزول نیز وجود دارد و آن ۀته باشد که زمینداش
ظهور آیه، آن معنا را درک کنند اما در اثر پیشرفت علم و فلسفه و درگذر ایام، مردم 

تری از همان معنای مُدرَک مردم عصر نزول تر و عمیقسایر اعصار، به تبیین دقیق
مزبور تغییر نکرده و معنا و مفاد آن دچار تحول  ۀور آیدر این حالت ظه ؛دست یابند

تری از همان معنا و مفاد گذشته ارائه شده است. مثالً معنا نشده است بلکه تبیین دقیق
قرآن  ۀنیازی مطلق الهی است و همین معنا را مخاطبان اولیبی« اهلل الصمد»و مفاد 

تر یافته است. اینکه مردم تبیینی عمیقاند اما در پرتو حکمت متعالیه، کردهنیز درک می
های معرفتی خود دست یابند، تنها به همین هر عصر بتوانند به درکی متناسب با زمینه

تر از همان ظهور و معنای اولیه( معنا دارد اما اگر ظهور و معنای اخیر)تبیین عمیق
فراهم قرآن  ۀفهم آن در عصر مخاطبان اولی ۀمعنای جدیدی شکل گیرد که زمین

 .(321نباشد، این معنا اعتبار نخواهد داشت و همان ظهور زمان نزول معتبر است )همان:

 گیرینتیجه
 در پژوهش حاضر تالش کردیم نظریۀ محمد شحرور، متفکر سوری، دربارۀ حل

را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. شحرور دیدگاه مقدس/دنیوی بودن قرآن ۀ دوگان
 .نامیده است« ثبات متن و حرکت محتوی»یا « تشابه» ۀنظری خاص خود را در این باب

تحلیل  مورد و در نهایت یمارائه داد را تشابه ۀاز نظری ایبندیصورتابتدا این نوشتار  در
 و ارزیابی قرار دادیم. 
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چگونه قرآن به عنوان متن دیدیم که این نظریه پاسخ به این مسئله است که 
دو بعد  و رساندرا به انجام می بشری تمام تاریخثابت مقدس و الهی، هدایت 

آیات  راین نظریه ب .دنیوی بودن قرآن چگونه قابل جمع استـمقدس/بشریـالهی
دانست و بر اساس می« آیات متشابه» آنها را که شحرور تمرکز داشت تکوینی قرآن

در گذر  ،آن تِمتن ثاب است؛ به این معنی که قابل تأویلمتنی ثابت اما « قرآن»آن، 
کند و و تغییر می های زمانه تأویل گشتهها، به حسب علوم و آگاهیعصرها و زمان

در چارچوب  و معنای آیات ثبات متن و حرکت محتوی همان «تشابه» در واقع
 است. های روزدانش

تشابه، به این دیدگاه متمایل شدیم که این نظریه، بازخوانی  در تحلیل نظریۀ
 وب ابزارهای پست مدرن به ویژه هرمنوتیک مفسر محور است.قرآن در چارچ

قبض و بسط  ابه، نقاط اشتراک بسیاری با نظریۀتش همچنین دریافتیم که نظریۀ
داد. ابتناء بر تفکیک متن و فهم متن و اولویت دادن به  سروش تئوریک شریعت

 معارف و ذهنیت بشتری از مهمترین نقاط اشتراک این دو نظریه بود.
عصری شدن فهم نبوت،  ایم که تعارض نظریه با فلسفۀقیدهپایان بر این ع در
 .است تشابه نظریۀ لوازم باطل ترینمهم پریشی، اززمان استلزام مغالطۀ و متن
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