
 

 

 

  
  
  

كتاب  يبررس نقد و
  الديني الخطاب  نقد

   10/4/1391: تاريخ تأييد  1/4/1390: تاريخ دريافت
  *نسب ياسد يمحمدعل   ________________________________________________________  

  چكيده
مفهـوم  «خصـوص از   بـه  ابوزيـد  گريكتب د يچندان از مدعا »ينينقد الخطاب الد«كتاب  يمدعا
اشـكاالت   شـده و  انيـ تـر ب  روشـن  يشـكل خـاص وگـاه    بـه  اتيهمـان مـدع   و ستيجدا ن »النص

شـده در فصـل اول    هئـ ارا يهم در قسمت مبان ،رو نياز ا .وارد است زين »نقد الخطاب«مطروحه، بر 
قـرآن و  (  ينـ يخود را در مواجهه با متـون د  هينظر قتيدر حق ويكه  يانيكتاب و هم در فصل پا

 هـاي  لدر اسـتدال  ياشـكال و  نيتـر  مهـم  .اسـت  ياشكاالت اساسـ  يدارا ،اند كرده انيب)  اتيروا
 گـر يبرخـورد د  ةنحـو  عـدم توجـه بـه    زيـ عدم توجه به اجتهـاد و ن  ت،يعدم جامع شانيا ينيد درون

 نيبـ  ياساس يعدم توجه به فرق زين ينيد است و در مطالعات برون ينيبه متون د عهيمثل ش ،مذاهب
 ريتـأث از زمانـه   يقدر به يمحدود به زمان و مكان و گاه يكالم بشر ،است يكالم بشر و كالم اله

 ندهياز جمله آ زياما كالم خداوند برخاسته از علم جامع او به همه چ ؛رود يكه به خطا م رديپذ يم
 ريـ در غ. سـت ني خطـا و اشـتباه   موجبارتباط  نياما ا ،جامعه دارد تيبا واقع يرتباطگرچه ا .است

كتاب  يبررسنوشته، مطالب فوق با  نيدر ا. و ارسال رسل لغو خواهد شد نيفلسفه د ،صورت نيا
  .گردد يم يبررس ديابوز »ينينقد گفتمان د«

نقد، گفتمان، فرهنگ زمانه، فهم متن، انواع داللت متون، اشـاعره و   د،يابوز :واژگان كليدي
  .يمند خيتار

                                                      
  ).hahmadpoor@yahoo.com(ي اسالم شهياند و پژوهشگاه فرهنگ شناسي گروه قرآنارياستاد *
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  مقدمه
نقد گفتمـان  در زبان فارسي بـه  را  نصر حامد ابوزيد نقد الخطاب الدينيكتاب ترجمه 
.  اسـت  التينـي  Discourse از  اي ترجمـه   عربـي   زبـان   به  الخطاب .اند برگردانده ديني

توان گفت واژة گفتمان در محاورات غربي، دربردارنـدة فرهنـگ و ديـدگاه     بنابراين مي
هاي غير اسالمي به عالم و آدم را دربردارد كه بر پايه  خاصي است و برآيندي از ديدگاه

گيـرد؛ بلكـه ايـن     رت نمـي وگو براساس حقايق بيـرون از ذهـن طـرفين صـو     آن، گفت
، يكي از مفاهيم كليدي اين واژه. كند وگوست كه معيار حق و عمل را مشخص مي گفت

طـور سيسـتماتيك،    اعمـالي هسـتند كـه بـه    «هـا   نزد وي، گفتمـان . ستفوكودر انديشه 
ها دربـارة موضـوعات    گفتمان... گويند دهنده موضوعاتي هستند كه خود سخن مي شكل

آنها سازنده موضـوعات بـوده و   . كنند ت موضوعات را تعيين نميصحبت نكرده و هوي
رو، معاني و مفـاهيم نـه    از اين. »دارند فرايند اين سازندگي، مداخله خود را پنهان مي در

سياسـي افـراد بـا    ـ   از درون زبان، بلكه از درون اعمال تشكيالتي و ارتباطات اجتماعي
  .)55 -50ص ،219، ش1383، نوه سليمي ( شوند يكديگر حاصل مي

حـاكم بـر كـالم اشـعري     ناظر به گفتمان ديني بيشتر در اين كتاب  ابوزيدمستندات 
  .استو فرهنگ غالب بر دانشگاه االزهر جامعه مصر 

هـاي   چـاپ ، در دي آننق رويكرد سبب بهبود كه  الخطاب الدينيعنوان اوليه كتاب 
  .تغيير عنوان داد نقد الخطاب الدينيبه بعدي 

در مجـالت مختلـف چـاپ    كه  بودهسه مقاله  اي در اصل، صفحه 240اين كتاب 
  .شده است

، به همراه مقدمـه   محمد جواهر كالمو  حسن يوسفي اشگوريكتاب مذكور توسط 
اين اثر چـون خـود    مترجمان. صفحه ترجمه شده است 310ارسالي از سوي مؤلف در 

اند و با هـدف تـأثير برجامعـه اسـالمي ايـران بـه        به گرايش نويسنده كتاب متمايل بوده
رو، مواردي را كه با ايـن تـأثيرگزاري تنـافي داشـته      اند، از اين ترجمه آن همت گماشته

و  خمينـي  امامكه شامل مطالبي عليه  25و  24اند؛ مانند صفحات  است، ترجمه نكرده
كتاب مهم و  در هرحال چون اين اثر، يكي از چند. باشد مي سلمان رشدي منيتأييد ض

فكـران   و در محافـل داخلـي هـم ميـان روشـن      اسالم است تأثيرگذار در جهان عرب و
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داراني پيدا كرده است، ضرورت دارد برخي از مباحـث اصـلي آن نقـد و بررسـي      طرف
  .تر است عگردد، گرچه نقد كامل آن نيازمند فرصت و مجالي وسي

  گفتمان ديني معاصر، مكانيسم و مباني فكري آن: فصل اول
به نقد كتاب تحت عنوان گفتمان ديني معاصر، مكانيسم ومباني فكري آن، فصل اول در 

در . كند، مـي پـردازد   ياد مي) حاكم(جريان راست سنتي كه از آن با عنوان گفتمان ديني 
هـاي   عنوان مكانيزم شمارد كه به كم برمياين فصل شش ويژگي را براي گفتمان ديني حا

ها از اين قـرار   اين مكانيزم .شوند مشترك دو گروه راست سنتي وچپ مدرن قلمداد مي
؛ انگـاري ديـن بـا تفكـر دينـي      عينيت برداشت از دين با خود دين، يا يكسـان . 1: است

جعيـت  تكيـه بـر مر  . 3؛ هاي طبيعـي و اجتمـاعي   مبدأيت خداوند براي تمامي پديده .2
  .پوشي از نگرش تاريخي چشم. 5؛ گرايي جزم. 4؛ سنت و ميراث گذشتگان

  :پردازيم اينك به توضيح و نقد حداقلي مباني فوق مي

  انگاري دين با تفكر ديني يكسان) الف

هاي خود فعال بود وعقل بشري هم  معتقد است در ابتدا نصوص ديني در عرصه ابوزيد
در بسـياري از  . شواهد اين امر هم بسيار اسـت . شد يكار گرفته م  هاي خود به درعرصه

گـويي وحـي اسـت يـا از عقـل       د آيا مطلبي كه تو ميپرسيپيامبر از وي  ةصحاب ،موارد
گفت از عقـل خـودم اسـت كـه در ايـن       گاهي مي پاسخ؟ پيامبر هم در باشد ميخودت 
. كردنـد  يگـاهي بـا او اخـتالف پيـدا مـ      كردند و صحابه آراي خود را اظهار مي ،حالت

 ،شما خود به امور دنيايتان داناتريد :»انتم اعلم بدنياكم«: اين حديث پيامبر كه فرمود همچنين
  .)77، ص1383ابوزيد،  :ك.ر( يد مطلب فوق استؤم

تـوانيم قصـد پنهـان خـدا را از      رسيد كه مـا مـي   رفته رفته گفتمان ديني به اين ادعا 
ان ديني درك نكرد كه چنين حرفي بس خطيـر  گفتم .الي اين متون استخراج نماييم البه

جالب است كه همين افراد ايـن شـيوه   . است و در طول تاريخ چنين ادعايي نشده است
ديـن   دربـارة موضـع مناسـبي    يگيرند كه در قرون وسط را بر اصحاب كليسا اشكال مي

  .)78ص همان،: ك.ر( نداشته اند
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  داليل
زيـرا تـاريخ گذشـته     ؛من از اسالم درست استتواند ادعا كند كه تنها فهم  كسي نمي .1

هاي مختلفي بود كه همگي بنابر عوامل اجتماعي،  ها و فرقه شاهد تعداد رويكردها، نحله
  .)79ص همان،: ك.ر(اند  سياسي به وجود آمده اقتصادي و

قـرآن از جهـت الفـاظ     .خصايل انساني حتي پيامبر اسالم، نسـبي و متغيـر اسـت    .2
مـتن از نخسـتين    .جهت مفهومي و تفسيري پيوسـته متغيـر اسـت    ولي از ؛مقدس است

. نزول وحي، از متني الهي به متني انساني تبديل شد و از تنزيل بـه تأويـل رسـيد    ةلحظ
برابـر   ـ  بر فـرض وجـود چنـين داللتـي     ـ  فهم پيامبر از متن را نبايد با معناي ذاتي نص

ه قصد الهـي و فهـم انسـاني از    چراك ؛شود نوعي شرك منجر مي چنين گماني به ؛دانست
نيـز   يعني مطلـق و نسـبي و   ؛گيرد يكسان مي ـ  گيريم كه فهم پيامبر باشد ـ  اين قصد را

شـود و بـا    اين گمان به الوهيت پيامبر منتهي مـي . گذارد ثابت و متغير را در يك كفه مي
  ).126، صهمان( انگارد تقديس او حقيقت بشربودن پيامبر را ناديده مي

  ررسيب نقد و

تواند ادعا كند كه فهـم مـن از متـون، عـين      مي ،هركس كه نزد خود دليل قطعي دارد. 1
بنـابراين از نظـر منطقـي     .گرچه از ديد ديگران ممكـن اسـت خطـا باشـد     ؛اسالم است

توان با وي بحـث كـرد و در    گرچه مي ؛اينچنين فكر نكن فتوان به چنين كسي گت نمي
  .متزلزل كردمقدمات يقين او را  ،صورت امكان

حتي اگر بپذيريم دين يا مذهبي تنها براساس عوامل اجتماعي و نياز مـردم زمانـه   . 2
مغـاير مـراد    ،دهد كه برداشت مـردم از آن  از نظر منطقي اين نتيجه را نمي ،به وجود آيد
 ؛چراكه ممكن است رويكردي ديني ايجـاد شـود كـه مطـابق حـق اسـت       ؛گوينده باشد

آن  درسـتي رباره متون ديني به رويكردي خاص معتقد است و بر د ابوزيدكه خود  چنان
  .)310-274ص همان،: ك.ر(اصرار دارد 

متون ديني از توان  زيرا مي ؛توان يك حكم جاري ساخت بر خصائص انساني نمي .3
هاي بينش، گرايش  ها در عرصه آورد كه پيوسته انساندليل  يو نيز شواهد تاريخي فراوان

در  ،تمامي اموري كه مرتبط با فطرت انساني اسـت  .بت داشته و دارندو عمل، اموري ثا
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  .)474-460، ص1370مطهري، : ك.ر(اند طول حيات بشري امري ثابت و جهاني بوده
چرا اگر اين . كالم خدا و قرآن مخلوق خداست و پيغمبر اكرم مخلوق ديگر خدا. 4

  شود؟ هي ميمخلوق آن مخلوق ديگر را فهم كرد به الوهيت پيغمبر منت
خصوص در عرصه بيان و تفسير وحي  هب ،گفتارش درستي ،الزمه عصمت پيغمبر. 5

مي باشد و بـه همـين دليـل بايـد فهـم       ،كه از سوي خدا بر دوش وي نهاده شده است
هرحـال ايـن    در .سبب امداد الهـي بـاالتر دانسـت    از فهم ديگران به ،پيغمبر را از وحي

 ؛منافـات دارد  ،ي كـه بايـد معصـوم باشـد     ترين چيز يمسئله با عصمت پيامبر در ضرور
يعني تفسير وحي و بيان مراد خداوند از آيات قرآن، همان امري كـه از طـرف خداونـد    

تفهـيم   تفسـير و  بسـياري قرآن كريم در آيـات  . مأمور شده بود تا آن را به انجام رساند
سـوره   44جمله آيات را به رسول خود سپرده است و از آن وبيان جزئيات معناي قرآن 

بايد  ،گويد پيامبر در اين مرحله عصمت نداردب ابوزيداگر . سوره بقره است 221نحل و 
 ؛دليـل اسـت   ن در دريافت وحي انحصاري بـي آگفت تفكيك عصمت ايشان و انحصار 

چـون   در اخذ وحي هـم نخواهـد داشـت    ،زيرا اگر در امور ديني عصمت نداشته باشد
  .افات دارند هردو، با فلسفه وحي من

بنـابراين   .شرك به معناي اعتقاد به تأثير مستقل موجـودي در برابـر خداسـت   . 6
زيـرا علـم    ؛ربطي به شرك ندارد قرآني، مطابقت فهم خداوندي با فهم پيامبر از متن

بلكـه   ؛گرفته از علم و آموزه الهي است واز خدا مستقل نيسـت  تئپيامبر به متن، نش
 مطهري،: ك.ر(سبب اصلي هر فعلي در عالم هستي است خداوند  .اوسته وابسته ب

 .)117، ص1387

خدا كتابي بر است؛ چراكه  ابوزيدكالم خدا الزمه ادعاي  لغويت و تناقض در. 7
روشـن نـام    ونيز آن را كتاب مبـين   فراوانيرسول و پيغمبر خود فرستاد و در آيات 

نتوانـد  كننده وحـي اسـت،    يانكه طبق آيات قرآن، ب مبر او كهاحتي پي حال اگر ؛نهاد
 ـ  العياذ باهللا ـ  معناست كه خداوند هم او چه گفته است، بدينبفهمد كه خداي او به 

اثر ارسال كرده است؛ چراكـه كسـي    كالمي منتاقض بيان نموده و هم پيامي لغو و بي
  .بر آن آگاه نيست

د، در پاسـخ  از طرفي، اگر بگويد اين بشر است كه بيش از اين تـوان بـر فهـم نـدار    
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آيد؛ زيرا بايد پرسيد اگر بشر چنـين اسـت، چـرا خداونـد      گوييم باز لغويت الزم مي مي
 كتابي را فرستاده است كه بشر مخلوق خود او، توان فهم آن را ندارد؟

  هاي طبيعي و اجتماعي مبدأيت خداوند براي تمامي پديده) ب

 اسباب طبيعـي و  جاي علل و منظور از عنوان فوق آن است كه گفتمان ديني خداوند را
زيـرا بـدون چنـين     ؛كنـد  ها را تفسير مـي  تمامي پديده ،اجتماعي نهاده و با اين رويكرد

مگر ريسمان باشد كه تمامي اجزاي جهـان   ؛اجزاي جهان آشفته خواهد بود ،مكانيسمي
  .)82ص ابوزيد،: ك.ر(پيوند دهد ) خدا(را به خالق و مبدأ نخستين خود 

  :در اين زمينه از اين قرار است ابوزيدادعاهاي 
 ؛است بار زيانبه حال جامعه  ،اين رويكرد كه خدا را جاي علل طبيعي قرار دهيم .1

  .)همان: ك.ر( گرداند زيرا كاركرد عقل را در امور زندگي و واقعي مختل مي
همان مبـدأ   ،زيرا تنها حاكم است؛ خود از ميان رفته هانسان خودب ،دراين مكانيسم .2

جايگاه قـوانين طبيعـي و اجتمـاعي و معرفـت مسـتقل از گفتمـان دينـي         حد است ووا
  .)83-82همان صص: ك.ر( شود ارزش مي بي

ادامه همان فكر اشعري قديمي است كه هرگونـه قـوانين عـالي در     ،اين مكانيسم .3
كـرد و هـوادار جبـر كـاملي بـود كـه در واقـع پوشـش          طبيعت و جهـان را انكـار مـي   

  .)همان: ك.ر(زد  برگرايي اجتماعي و سياسي هم به آن ميايدئولوژيك ج
هاي اجتماعي منجر خواهـد   چنين مكانيسمي ضرورتاً به حاكميت الهي در صحنه .4

اين مكانيسم بـا حاكميـت كـه يكـي از      ،ترتيب بدين .شد كه نقيض حاكميت بشر است
ضد سكوالريسـم  خورد تا به كمك يكديگر بر  پيوند مي ،هاي گفتمان ديني است شالوده

  .)83ص همان،: ك.ر( مقابله نمايند

  نقد و بررسي

آن است كه همه چيز با تدبير و مـديريت الهـي    ،الزمه توحيد قرآني در ربوبيت خداوند
امـا لـوازم    ؛در مقابل خدا كسي را نشايد كه عرض اندام كنـد  در عالم انجام مي گيرد و

 عالمان شيعي، ذيل آيات مربوطه، بر ،رو از اين .ستآورده ا ابوزيدآن، مطالبي نيست كه 
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و ضمن ابطال ) 200، ص]تا بي[الهدي،  علم(اند  جدايي فعل مخلوق از خالق تأكيد كرده
تفكيك و رد جبر و تفويض و قبول توحيد افعالي و تثبيـت نظـام علـت و معلـول، راه     

در واقـع   .انـد  ودهپيمـ  ،مي شود تعبير» االمربين االمرين«اي را كه از آن به  معتدل و ميانه
ايشان بر خالف متكلمان معتزلي، اختيـار انسـان را متوقـف بـر اجـازه و مشـيت الهـي        

 را انكـار تعـالي و سـلطنت مطلقـه الهـي      عموميت قدرت حـق  ترتيب، و بدين اند دانسته
جبر و تفويض را ابطال كـرده و   ،نقل شده صادقروايت معروفي كه از امام  .اند نكرده

مورد اتفاق عالمـان  ) 362، صق1398، صدوق(االمرين را تثبيت مي كند نظريه امر بين 
 ؛يه استاه جبر واختيار نيز بر همين پبرويكرد شيعه در تفسير آيات مربوط  .شيعه است

خـدا شـما و    :»واهللا خلقكم و ما تعملون«: مثال، شيعه معتقد است اينكه قرآن مي گويد رايب
براينكه انسان و اعمـال او را مخلـوق    اهر اين آيه افزونظ ،)96 :صافات( اعمالتان را آفريد

يعني فاعل اعمال اختياري انسـان، دو   ؛دهد اعمال را به انسان نيز اسناد مي ،داند خدا مي
انسان كه  ،خدا كه فاعل تسبيبي است و ديگري ،يكي :فاعل است كه در طول يكديگرند
خـداي تبـارك و تعـالي    : سـت ا فرموده رضااز امام . فاعل قريب و سبب مباشر است

خـواهي و بـه    اي فرزند آدم به مشيت من است كه تو چيزي را بـراي خـود مـي   : فرمود
دهي و در پرتو نعمت من است كـه تـو بـر     قدرت من است كه تو واجبات را انجام مي

، 1357، صـدوق : ك.ر( معصيت من توان داري، من تو را شنوا، بينـا و توانـا قـرار دادم   
ها، مرتكب معصيت، بينـا،   ين حديث، انسان موجودي مريد، فاعل واجبدر ا .)362ص

شود كه همة اين امور از جانب خدا و در پرتو مشـيت، قـدرت،    شنوا و توانا معرفي مي
نعمت و عطاي الهي به او داده شده، تا با كمال بينايي و توانـايي و آزادي، از ايـن همـه    

، 1383جـوادي آملـي،   : ك.ر(اده كنـد  نعمت خدادادي حسن استفاده و يـا سـوء اسـتف   
  .)481-480ص

  تكيه بر مرجعيت سنت و ميراث گذشتگان) ج

  :كند ادعاهاي زير را مطرح مي ابوزيددراين زمينه 
گفتمان ديني آرا و اجتهادهاي پيشينيان را به نصوص غير قابل بحث و تجديد  )الف

  ؛)88ص، 1383ابوزيد، : ك.ر(  دهد نظر قرار مي
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و درواقع معرفت  ـ  گيرد با خود دين يكي مي و اجتهادهاي گذشتگان راها  گفته )ب
  .)همان: ك.ر( ـ گيرد ديني را با دين يكسان مي

زيـرا داليـل ذكرشـده در مكانيسـم      ؛كنـد  داليلي بر رد اين مكانيسم ذكر نمي ابوزيد
  .كند نخست براي اينجا كفايت مي

  نقد و بررسي

گـروه   ،از منظر عقل و شرع .اند و يا غير معصوم ميا معصو: اند گذشتگان دو گروه )الف
از منظر عقل بايد مورد قبول قرار گيرد و همانند اصـل   ،اول هر نوع ميراثي داشته باشند

برخالف گروه دوم كه هيچ دليلي بر حجيت كالم آنان نيسـت   ؛با آن برخورد شود ،دين
ت كه ايشان ممكن اسـت  آن اس ،چراكه فرض ؛توان ميراثشان را عين دين دانست و نمي

گفتار امامان مذاهب فقهيـه اهـل سـنت حجيتـي نـدارد و       ،رو از اين .ندكنخطا و اشتباه 
تواند در مقابل آنان رأيـي ديگـر    مي ،هركس در صورتي كه براي خود دليلي داشته باشد

  ؛بر اهل سنت از اين حيث درست است ابوزيدانتخاب كند واشكال 
حرف كه نبايد كالم خود يا كالم گذشتگان را عين دين كه اشاره شد، اين  چنان )ب
 درمـورد ممكن اسـت   ،زيرا هر فردي با شناختي كه از دين دارد ؛معقول نيست ،دانست

دين بداند و مطلبـي ديگـر    وتواند چيزي را جز اجزاي دين به قطع برسد و در نتيجه مي
: ك.ر( و قطع او را گرفتتوان جلوي انديشه  در اين مسير نمي را از دين خارج بداند و

پس وقتي كسي دليل بر عينيـت اعتقـاد خـود بـا ديـن       .)31، صق1427، شيخ انصاري
  .بايد به آن تن دهد ،داشته باشد

  گرايي جزم) د

انديشان تنها خـود را   جزم .يعني در اختيارداشتن تمام حقيقت، ابوزيدگرايي از نظر  جزم
دانند و  ل تشخيص حق و باطل درمورد دين ميدانند و تنها خود را اه عالم به اسالم مي

گويند هيچ حكمي ارزش  آنان مي.كنند ن آنان حق دارند مدافعان و مخالفان اسالم را معي
نه آراي اين فـرد يـا آن فـرد و جـز      ،مگر متكي بر نصوص و قواعد شرعي باشد ،ندارد

 ؛معناسـت  يكالم خدا و رسول او كالم كسي حجت نيست و اختالف در دين و اصول ب
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  .)96، صهمان( جزئيات باشد مگر اختالف در فروع و
احياناً تكفير  معتقد است الزمه اين رويكرد، دشمني جاهالنه با دگرانديشان و ابوزيد
گويند كه گويا  هاي عيني و اجتماعي آنچنان سخن مي آنان در توصيف واقعيت .آنهاست

  .)99همان، ص: ك.ر( آنها كفر است شمارند كه اختالف بر سر بديهيات اوليه را بر مي

  بررسي نقد و

نتيجـه فراينـد    ،پـذيرش پيامـدهاي آن در افـراد    داشـتن و  جزم ،كه اشاره شد چنان ،يكم
افـرادي كـه    داشتن را نداري و نمي توان به كسي گفت تو حق جزم خاص خود است و

  .از وي بستانند گو نمايند تا مقدمات جزم راو توانند با وي گفت تنها مي ،مخالف اويند
حال چـرا خـود    ؛جا بايد چنين باشد در همه ،غير ممكن است ،داشتن اگر جزم ،دوم
برداشت آنان را خارج از  تازد و هاي مدرن مي چپ گرا و با جزم، به رقيبان سنت ابوزيد

  .؟تابد اما جزم آنان را برنمي ،پندارد دين مي
 هاسـت و  در تمـامي عرصـه   ،قـع گرايـي دروا  در رد جزم ابوزيدمدعاي واقعي  ،سوم

هرمنوتيك فلسفي را براي فهم  ويچراكه  ؛پندارد احكام عقلي را با قطعيت ناسازگار مي
 ـ  عقل با احكـام نهـايي و قطعـي    اينكه: گفت اوبايد به  ،رو از اين .پذيرد متون ديني مي
ام سر آشتي ندارد، خود از احكام عقلي است يا غيـر عقلـي اگـر از احكـ     ـ  يعني جزمي

اگـر  بـراين،   عـالوه ؟ ايـد  الجمله پذيرفتـه  پس شما احكام عقلي قطعي را فيعقلي است، 
تمام  ،را حتي از تن بديهيات خارج سازيم آن قطعيت را از تمامي قضايا سلب نماييم و

 ،»محـال اسـت   ،اجتماع متناقضـين «مثال اگر بپذيريم اينكه قضيه  ؛ريزد فرومي ها استدالل
در  هـا  بنـاي تمـام اسـتدالل    ،بلكه تاريخي و غير جزمي است ؛حكم قطعي عقلي نيست

توان درستي هر حكـم   سادگي مي هزيرا با قبول امكان تناقض ب. ريزد تمامي علوم فرو مي
  .كرد قبولو نقيض آن را 

اما نبايد ديگران را از  ،نجامدبيگرايي گرچه ممكن است به تكفير هم  البته الزمه جزم
ها كه از روي جهالت و ناداني حتي به  مثل تكفيري ـ  و با حركاتيابراز عقيده منع نمود 

  .به حقوق قطعي آنان تجاوز كردـ  اهل توحيد رحم نمي كنند
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  پوشي از نگرش تاريخي چشم)   ه

معتقد است بايد فاصله زماني بين متن گذشته و تفسير فعلي آن را مد نظـر قـرار    ابوزيد
پوشي موجب شده اسـت مشـكالت    اكه اين چشمچر؛ پوشي كرد داد و نبايد از آن چشم
ل گذشته يكسان بگيرند و در نتيجه فكر كنند كـه بـا امكانـات و    ئعصر حاضر را با مسا

چنـين رويكـردي موجـب    . نمـود  برطرفتوان مشكالت حال را  هاي گذشته مي حل راه
از شـناخت عميـق    شده كه گفتمان ديني در فهم درست مشكالت كنوني كوتاهي كند و

  .)106همان، ص: ك.ر( ا ناتوان گرددآنه
اجتمـاعي و   ـ  وي معتقـد اسـت ضـروري اسـت بـا نفـي مفـاهيم اصـيل تـاريخي         

هـر چنـد    ؛جاي آنها، فهم متون تغييـر نمايـد  ه تر و مترقي ب كردن مفاهيم انساني جانشين
احيـاي   اصرار بر بازگرداندن اين متون به معاني لفظـي كهـن و  . مضمون متن ثابت باشد

شده از اين رهگذر، همانا انكار مـتن و واقعيـت و تحريـف اهـداف عـام       ساختهمفاهيم 
داند كـه   ارث را در قرآن و سنت برخاسته از فرهنگ زمانه مي ةايشان مسئل. وحي است

نگرش تاريخي قابل حل است و بايد دختر هم مانند پسران در ارث سهم داشته باشد  با
يگر بردگي به معناي قديم وجود نـدارد  د است ي معتقدو .)308ـ306همان، ص: ك.ر(
  .)295همان، ص: ك.ر(د هم حكم آن بايد زايل گرد در نتيجه هم بردگي و و

  بررسي نقد و

معناي دين كامل و جاودانه آن است كه بـراي تمـامي مشـكالتي كـه ارتبـاطي بـا        ،يكم
ن ايـ مقـي  ه داده ودر اين مسير فرئحل ارا ها دارد، راه هدايت و سعادت و شقاوت انسان

چراكه دين اسالم بر پايه مبـاني فطـري و امـوري جاودانـه و      ؛ها نيست مكان ها و زمان
كمال  ابوزيدمگر آنكه  ؛)586ص، 6، ج1371طبرسي، : ك.ر(جهاني بنا نهاده شده است 

بايسـت مـدعاي    اگر چنين است مـي  .بخشي اسالم را انكار نمايد هدايت جاودانگي و و
  .به دنبال چنين رويكردي نيست اما ظاهراً ؛يدخود را آشكارا بيان نما

  .تر است تر و انساني فهم مسائل جديد غير از فهم جديد و مترقي شناسي و موضوع ،دوم
اگر منظور از حق، حاكميت مقبوالت معاصر بر مفاهيم برخاسته از وحي و يـا   ،سوم
تأثير مثبـت   بودن چيزي بايد گفت گذشته و آينده در حق ،هاي گذشتگان است برداشت

  .يا منفي ندارد
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  تلوين سنت بين تأويل و :فصل دوم
كنـد و در آن، بـه نـوع     شـروع مـي   »تلـوين  سنت بين تأويل و«فصل دوم را با عنوان 
 ةايشان را دربار ةشيو پردازد و گرايان انديشمند مسلمان مصري مي مواجهه فكري چپ

حـرف   .به چـالش مـي كشـد   دين و رابطه متن با جهان مدرن و واقعيت  رابطه علم و
توان به اين هدف  هاي سنتي گذشته نمي اساسي وي در اين زمينه آن است كه با روش

آورد كه در  مي بلكه سر از تلوين در ؛نائل آمد و اين شيوه ربطي به تأويل متون ندارد
نحـوي كـه دوسـت     انديشي خود، متون را به كوشند بنا برمصلحت نويسندگان مي ،آن

 كننـد  رأي مي هدر حقيقت اينان قرآن را با قرائتي مغرضانه تفسير ب كنند و دارند تفسير
  .)178- 177صهمان، : ك.ر(

معتقد است بايد قـرآن را بـا تـأويلي     ،ني صورت نگيرديبراي اينكه چنين تلو ابوزيد
معنـا نمـود و آن    ،از تلوين چپ اسالمي متفـاوت اسـت   صحيح كه از از تأويل سنتي و

اين شيوه را در  .)178همان، ص: ك.ر(نقد ادبي است  ةي جديد و شيوشناس قواعد زبان
  .دهيم انواع داللت متون مورد بررسي قرار مي

  قرائت متون ديني: فصل سوم
اين سـه  . كند در اين فصل و پيش از بيان انواع داللت متون، به سه مطلب اشاره مي ابوزيد

  :انواع داللت را بررسي خواهيم كردگيريم و پس از آن،  مطلب را با نقدي مختصر پي مي

  انديشه ديني؛ محصولي تاريخي) الف

از حقايق مسلّم تاريخي اين است كه انديشة بشـري از جملـه انديشـة    : گويد وي مي
ديني، همانا محصول طبيعي شرايط تاريخي و حقايق اجتماعي زمانه خـويش اسـت   

  ).263همان، ص: ك.ر(

  نقد و بررسي

در صورت نخست كه رابطة آيات قرآني . نزول دارند يا ندارند آيات قرآني يا سبب. 1
ها سبب شده تا حـوادث دوران نـزول    با محيط نزول و حل معضالت و پاسخ پرسش
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شـود ـ عموميـت     سبب فرودآمدن آياتي گردد ـ كه به حوادث، اسباب نزول گفته مي 
ل نبـوده،  آيه محفوظ است و با الغاي قيود زماني و مكـاني كـه در اصـل حكـم دخيـ     

االيام اين قاعده اختـراع شـده كـه سـبب      احكام كلي قابل استخراج است؛ لذا از قديم
اين قاعده براساس احاديث موجود در . شود نزول، موجب تخصيص عموم الفاظ نمي

و اگر سبب نزول نـدارد، مسـئله   ) 3، ص2ق، ج1380عياشي،: ك.ر(كتب شيعه است 
اي نازل شده باشد كه هم حكم آن  در حادثه اي بنابراين ممكن است آيه. روشن است

كـه در مكتوبـات    حادثه و هم حكم همة حوادث همانند آن را بيان كرده باشد؛ چنـان 
  .روزمره، نظير آن بسيار است

پندارد يا بايد قرآن را محصول فرهنگي زمان خود بدانيم يا آن را ازلـي   مي ابوزيد. 2
دو قضيه تناقض وجـود نـدارد    ايد گفت بين اينب. طوركلي دور از جامعه قرار دهيم و به

تـوانيم بگـوييم قـرآن نـه      تا نفي يكي، اثبات ديگري را به همراه داشته باشد؛ زيـرا مـي  
گويـد ـ و نـه بـدون در      محصول فرهنگي عصر خويش است ـ بـه معنـايي كـه او مـي     

  .شده است نظرگرفتن شرايط نازل
اگـر  . كنـد  منـد نمـي   نسـخ و زمـان   هاي قرآن را گذشت زمان به خودي خود پيام. 3

اي سـخن گفتـه باشـد،     حكيمي در چندهزار سال پيش بـراي جمعـي در شـرايط ويـژه    
 با مراجعه به كتبي كه نويسـندگان  .اعتباري آن سخن نخواهد شد گذشت زمان سبب بي

 .توان به اين امر آگـاهي يافـت   اند بشر را مخاطب خويش قرار دهند، مي كه آنها خواسته
هـاي پيشـينيان و امـروز و هـر روز      ها و نصـيحت  هايي پر است از يادآوري ابچنين كت

كنند و اخالق و فضيلت و آداب زندگي را  ها به چنين سخناني استناد مي ديگر نيز انسان
منـد   عنـوان امـوري زمـان    كس با سـخنان پيشـينيان بـه    هيچ .كنند با آن سخنان تفسير مي

هـا   جهان و صاحبان مكاتب اعتقادي براي همة زمانكند؛ مثالً كتب فالسفة  برخورد نمي
البته اين نوع كتب چون از سوي معصـوم   .شده و براي زماني خاص نبوده است نگارش

اند، گاهي توأم با خطاست؛ اما سخن بر سر ادعاي نويسـندگان آنهاسـت و    نگاشته نشده
  .روشن است كه تأليف چنين كتابي از سوي خدا فاقد خطا خواهد بود

هاي موجود در قـرآن، حكايـت از دوام آنهـا دارد و در هـيچ آيـه يـا        زبان گزاره .4
بودن آن اشاره نشده و از اين جهت همانند قواعد علوم است، بنـابراين   روايتي به موقت
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دهندة آن است كه اين اصل از آغاز دروغ و يا  اگر اصلي از اين اصول تغيير پذيرد، نشان
نابراين زمـاني كـه وحـي قـرآن كامـل گرديـد و از سـوي        ب. آميخته به جهل بوده است

خداوند ديگر وحيي صادر نشد و تكليف آيات عام و خاص، ناسـخ و منسـوخ و غيـره    
  .روشن شد، ديگر ممكن نيست بخشي از آن را موقت بينگاريم

براي براندازي نصوص ديني در ذات خود نامحدود است و مـرزي   ابوزيدروش  .5
تنها چيـزي كـه بـر ايـن نصـوص حـاكم اسـت         ابوزيدگاه فكري ندارد؛ چراكه در دست

ها و خواست جمعي و نحوة درك آنان از متون اسـت كـه بـه ايـن متـون معنـا        گرايش
توانـد هـم آراي    در نتيجه كسـي نمـي  . دهد و خود متن به خودي خود داللتي ندارد مي

 ابوزيـد الي است كه را بپذيرد و هم به اصلي ثابت از دين معتقد باشد و اين درح ابوزيد
  .اي براي مسلمانان پيچيده است نسخه

  تغاير دين با تفكر ديني )ب

دين همانا . ن دين و تفكر ديني فرق بگذاريمايمالزم است : گويد در همين بخش مي
دينـي چيـزي جـز     كه فكر درحالي ؛تاريخي است اي از متون مقدس ثابت و مجموعه

 باشـد  اسـتخراج داللـت آنهـا نمـي     أويـل و اجتهادهاي بشري براي فهم آن متون و ت
  .)264- 263ص همان، ،ابوزيد: ك.ر(

  نقد و بررسي

ده آيا منظور الفاظ قرآن است يا آنچه از قرآن فهميـ  ،گويد دين مقدس است اينكه مي. 1
 دين نيسـت و اگـر مفـاهيم و    ،باشد كه اين الفاظمراد ؟ اگر الفاظ مادي ظاهري شود مي

 ؛اي ندارد و غير ديـن اسـت   با دين رابطه ابوزيدطبق مدعاي  ،است هاي محتوايي گزاره
 پس چه چيزي مقدس است؟ ؛هاي ما از نصوص است همان برداشت ،چراكه مفاهيم

مفاهيم ثابت و يقيني كه تمـامي عقـالي عـالم وقتـي      :نوع است مفاهيم ديني دو. 2
مانند اصـول توحيـد و    ؛شمارند آن مطالب را از مفاهيم قرآني مي ،قرآن را مطالعه نمايند

بسياري مباحث اخالقي و تكليفي و ديگر مفاهيمي كه برداشت مفسران است و  شرك و
 ابوزيـد روشـن اسـت كـه آنچـه      .كنـد  گاهي مفسري با مفسر ديگري اختالف پيدا مـي 

 .تواند مربوط به قسم اول باشد گويد نمي مي
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برداشـت خـود را   گويد كسي حـق نـدارد    وي در جايي ديگر در همين رابطه مي. 3
همـان،   :ك.ر(چراكـه ديـن بـا برداشـت مـا تغـاير دارد        ؛اصل دين و مقدس قرار دهـد 

زيـرا   ؛اين حرف، سخني نادرست است: بايد گفتچنانكه اشاره شد  ،در پاسخ .)78ص
همـان چيـزي    ،كافي دليل داشته باشد و معتقد باشد برداشتش از دين ةانداز اگر كسي به

ت تو حق نداري چنين اعتقادي داشته فتوان به او گ نمي ،ه استاست كه خدا اراده نمود
 .گفت نبايد قطع داشته باشي ،شود به كسي كه قطع دارد باشي، به همان ميزاني كه نمي

  هاي فكري و عقلي عرصه بهديني  ةانديشورود  ؛سازي علوم اسالميالزمة  )ج

هـاي مختلـف    ه آن در كنفرانسدعوت ب سازي علوم و در زمينه علم ديني يا اسالمي ابوزيد
كه محصول شـرايط زمـاني و مكـاني     ـ  است كه تفكر ديني آنفرجام اين دعوت  :گويد مي

از عقلـي گرفتـه تـا ابـداعي كـه متـون دينـي بـه آنهـا           ،در ديگر قلمروهاي فكري ـ  است
 هنـر و  كردن ادبيـات و  اسالمي: گويد نيز مي .)265- 264صهمان، (وارد شود  ،اند نپرداخته
 ؛كردن علوم نيست دعوتي است كه خطرش كمتر از دعوت براي اسالمي ،فرهنگ انديشه و

  .ون زندگي مسلط شوندئانجامد كه رهبران ديني بر تمام ش زيرا هردو به آن مي

  نقد و بررسي
به معنـاي ورود و در   ،سازي علوم كه بيشتر در علوم انساني مطرح شده است اسالمي. 1

توجـه  د وربلكه مـ ست؛ انگاشتن علوم ني محكوميت علم و ناديده نتيجه حاكميت دين و
  .مات ديني در اين علوم استمسلّ قراردادن

علوم انساني بر  ،از طرف ديگر شود و علوم ديني از اقسام علوم انساني قلمداد مي. 2
درمورد برخي از معارفي كه در قرآن و روايـات   كم دستتمامي قلمروها سايه افكنده و 

ماند و بتفاوت باقي  حال چگونه براي يك انسان مؤمن امكان دارد كه بي ،ر داردآمده نظ
 به منتاقضات عمل كند يا به آنها ايمان آورد؟

دو  اين چون وچراي رهبران ديني نيست و كردن علم، تسلط بي منطقي ديني ةالزم. 3
باب چراكه حاكميت بـر جمعـي، اسـ    ؛جداي از يكديگر است ةاز لحاظ منطقي دو حوز

  .طلبد خاص خود را مي
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  اقسام متون ديني در داللت

ي ايـن متـون را از نظـر    و .از متون ديني، تنها متن قرآن و روايـات اسـت   ابوزيدمنظور 
  :نمايد داللت، به سه دسته تقسيم مي

  .آن را منسوخ و ابطال كرده است ،داللتي كه واقعيت و تحوالت اجتماعي
انـد و   در عصر ما معناي مجازي پيـدا كـرده  ( رندداللتي كه قابليت قرائت مجازي دا

  ).پذيرفت ،توان آنها را با همان معاني حقيقي كه در صدر اسالم داشتند ديگر نمي
: ك.ر(قابليت توسعه و گسترش دارند  ،و در نهايت داللتي كه با استناد به فحواي آن

  ).285همان، ص
  :پردازيم حال اندكي به بررسي اين اقسام مي

ديگـر   و انـد  اما فقـط شـواهد تـاريخي    ،وني كه الفاظشان در قرآن آمدهمت )الف
  مصداقي ندارند

 :ها از اين قبيل است بر ادعاي بطالن اين گزاره ابوزيدلي يدال

داراي  سـلبي و  هـاي منفـي و   جامعه قبل از اسالم داراي مفـاهيم و ارزش  :دليل اول
سـنت   شـريعي در مـتن قـرآن و   نظام خاص بود كه طبيعي بود از نظر داليل زبـاني و ت 

داري،   لي از قبيل بردهئمسا .اند ن رفتهايماما بر اثرتحوالت تاريخي آنها از  ؛منعكس گردد
رابطه با كفار و كيفيت اخـذ ماليـات از آنهـا،     ةتعدد زوجات، داشتن كنيز، حد زنا، نحو
: ك.ر( انـد  يـل ربا از اين قب و تأثير چشم زخم ها، سحر، تأثير حسد، جن، شياطين، تعويذ

 .)293ـ285همان، ص

امـا بايـد بـه     ؛نـابود نشـد   كـامالً ...گرچه در قرآن بردگي، داشـتن كنيـز و   :دليل دوم
گيري كلي اسالم توجه نمود كه هدفش آن بوده كه اين موارد را از ريشه براندازد  جهت

  .)286ص همان،: ك.ر(
مصـلحت مـردم منافـات    هاي لفظي متون گاهي نه تنها با  توسل به داللت :دليل سوم

  .رساند بلكه به موجوديت ملي و قومي زيان مي ،دارد
بـودن آن   دهنـده واقعـي   نشان ،ورود برخي از الفاظ در قرآن مانند حسد :دليل چهارم

چراكـه   ؛عنـوان مفهـومي ذهنـي داللـت دارد     بلكه بر وجود آن فرهنگ زمانه بـه  ؛نيست
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بلكـه بـه    ،كند ودهاي خارجي اشاره نميشناسي نو معتقد است واژگان زباني به وج زبان
  .)289همان، ص: ك.ر(پردازد  ميذهني  مفاهيمي صرفاً

  بررسي نقد و

بخش است و قرآن نازل شده تا عناصر مثبـت   كتاب هدايت ،فرض آن است كه قرآن. 1
حال اگر در متن . تأييد و عناصر ناروا را نفي و نظامي جديد براي سعادت بشربنا نهد را

با اين هدف متعال كـه مـورد قبـول     ،زا وجود داشته باشد شقاوت صري ناروا وقرآن عنا
  .متغاير خواهد بود قطعاً ،هم است ابوزيدامثال 
زيرا  ؛قابل اثبات نيست ابوزيدروشن خواهد شد كه ادعاي  با رجوع به متن قرآن،. 2

هنـگ حـاكم   در متن قرآن مطالب فراواني وجود دارد كه قرآن با قاطعيت تمام مقابل فر
، حـد زنـا   )279: بقـره (جنگ بـا خدادانسـتن آن    از جمله در مسئله ربا و است؛ ايستاده

 دربـارة هـاي فـراوان    ، توبيخ)37: احزاب(  انگاشتن حقيقي ، پسرخوانده را پسر)2: نور(
تـوان گفـت خداونـد در     گونه آيات مي اينوجود آيا با  .و غيره زنان و اصحاب پيامبر

  نزول قرآن مماشات كرده است؟ ةفرهنگ منحط زمان قرآن با بخشي از
گيري كلي اسالم توجه نمـود كـه درصـدد بـود      گويد بايد به جهت مي ابوزيد. 3

اثبـات ايـن مطلـب     .را از ريشـه برانـدازد  ) كنيزداشـتن  و بردگـي (كلي اين موارد  به
سياق آيات مربوطه اسـت   فهمي دقت در جمالت و نيازمند دليل است و روش چنين

ي وهاي ديگر  اين نوع نگاه با گفته چنين كاري نكرده است و اصوالً ابوزيده آقاي ك
گويد قرآن با فرهنگ زمانه خود مماشات كرده كـه   زيرا از طرفي مي ؛در تضاد است

كسي هم از آن مطلع نشـده   بيان نكرده و آن بايد اين باشد كه قرآن مطالبي را ةالزم
اين است كـه گرچـه    ،داري بوده اسالم محو برده گيري گويد جهت الزمه اينكه مي و
 ،گيـري كـل اسـالم را بدانـد     اما اگـر كسـي كـه جهـت     ،شكل خاص مطرح نكرده به
 .داري در اسالم نيست فهمد كه برده مي

 :بايد گفت ابوزيددر نقد دليل سوم . 4

امري عرفي  جمالت، هاي لفظي و حجيت ظهور كلمات و تمسك به داللت، اوالً
مشروط بـه بـودن    ،برداشتن از آن دست است كه نزد همگان معتبر است و عقاليي و
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 سـخنان لغـو و   تمـامي كتـب و   در غير اين صورت، معاني ظاهر .تسقرينه خاص ا
 ؛بيهوده خواهد شد

 كـامالً  ،هاي لفظي با مصلحت مـردم منافـات دارد   كه تمسك به داللت اين ادعا، ثانياً
  ؛بدون دليل و سند است

در مواردي تمسك به داللت ظاهري الفاظ، در مواردي با مصـلحت مـردم    اگر، ثالثاً
ـ   به شكل موقت كم دست ـ  اين منافات، قيدي خواهد بود كه نبايد ،منافات داشته باشد

  ؛به داللت ظاهري جمله مربوطه، تمسك جست
قـومي   تمسك به داللت ظاهري الفاظ با موجوديت ملي و گويد اينكه وي مي  ،رابعاً

معناست كه جامعه اسالمي منحرف يا ضـعيف   چنين باشد، بدين اگر واقعاً ،ات داردمناف
ـ     داران در اين شده و روشن است كه وظايف زمام تـدريج   هگونه شـرايط آن اسـت كـه ب

  ؛اسالم را تغيير دهندآنكه نه  ،جامعه را اصالح نمايند
درسـت   ،كننـد  لت ميبالذات بر مفهومي ذهني دال و اينكه واژگان زباني اوالً ،خامساً

 .اين نيست كه مفاهيمي مثل حسد را بـدون وجـود خـارجي بـدانيم     اش هاما الزم ؛است
عنوان اينكه حقيقتي خارجي  همه بحث بر اين محور است كه هرگاه فرآن به مفهومي به

  .حقيقت خارجي ندارد ،توان گفت آن مفهوم نمي ،اشاره كند ،است

  اند ز شواهد تاريخيهايي كه ابوزيد مدعي است ا نمونه

كلي ساقط شـده   هحكم آنها ب، ابوزيدشود كه طبق ادعاي  در اينجا به سه نمونه اشاره مي
انـد و   اند كه زماني براي مردم اعتباري داشته و اكنون باطل شـده  تنها شاهدي تاريخي و

  :برخي از آنها از اين قرار است. اي از حقيقت ندارند بهره

  وجود جن: اول

وي جن، بخشي از فرهنگ زمان نزول وحي است كه شاعر و كاهن و مجنـون   به اعتقاد
هاي مربـوط بـه آنهـا     اشعار منسوب به جنيان، قتل. آيند حساب مي عناصر آن فرهنگ به

نشان از اين است كه جن در عصر نزول وحي، از عناصر فرهنگي آن بوده اسـت و  ... و
در  ابوزيـد . اي آن را تغييـر داده اسـت   اندازهاي پذيرفته و تا  قرآن اين عنصر را تا اندازه

كنـد و   را به همان سياق تفسير مـي » و الشعراء يتّبعهم الغاوون«تأييد سخن خود، آيه كريمه 
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گويد منظور از شاعر همه شعرا نيستند تا شعراي مؤمن با استثنا از آن خـارج شـوند؛    مي
ان آن روزگـار بـا جـن    بلكه منظور، همان شاعر عصر جاهلي است كه بـه گمـان مردمـ   

ايـن  . انـد  ارتباط دارد و به تعبير ديگر، شاعر و مجنون و كـاهن، اعضـاي يـك خـانواده    
قـرار گرفتـه اسـت و در    » و الشعراء يتّـبعهم الغـاوون  «خانواده است كه موضوع آيه كريمه 

  ).91-79ق، ص1382ابوزيد، : ك.ر(خارج از آن موضوع است  ثابت بن حساننتيجه 

  بررسي و نقد

و حتـي در بعضـي آيـات    را درست دانسته » شيطان«و » جنّ«خداوند اعتقاد مردم به . 1
اگر حال  .كند تقسيم ميمؤمن و كافر  ةدو دسترا به  و آنان هجنّيان را به ايمان فرا خواند

 كم دستو اسالم تأثيري نداشت،  اعتقاد و عدم اعتقاد اعراب به جنّ در اهداف پيامبر 
بنـدي و   اكتفـا كنـد و بـه دسـته     به جـن گزارش خود از اعتقاد مردم  توانست همانند مي

  .پنهاني آنان نپردازد ياه گزارش
هـاي فرهنگـي    اي از سنت ر پارهببرا گفت كه اگر دين در وضوح مي بايد به ابوزيد. 2

شـدت   كند، چرا در برابر بسياري ديگـر از اعمـال و عقايـد آنـان بـه      مياعراب سكوت 
  كند؟ محكوم مي ايستاده و آنها را

اينكه ما بـه  . الفاظ را با حقايق خارجي خلط كرده است ابوزيدرسد  به نظر مي. 3
گوينـد و يـا بـرعكس، بـه ايـن نتيجـه        گوييم و ديگران جن مـي  امور موهوم، ديو مي

. رسد كه در حقيقت خارجي جن با تعريف ويژة آن نيـز اخـتالف داشـته باشـيم     نمي
اختالف در معاني و حقايق عيني آن نيست؛ مثالً اگـر مـا   اختالف در الفاظ، به معناي 

به چيزي طبيعت بگوييم و ديگري آن را دنيا و سومي نيچر بنامد و لفظ طبيعت يا دنيا 
نزد او به معناي ديگر باشد، دليل بر اين نيست كه ما قطع نظر از الفاظ، به يـك قـدر   

  .مشتركي باور نداشته باشيم
حر، چشم زخم و فرشتگان و نيز تأثيرات عالم ديگـر بـر   موجوداتي مانند جن، س. 4

اين عالم از جنس مادي نيستند تا با علوم غربي و عقول جزئي مورد انكار قـرار گيرنـد،   
توان موجودات غير انساني يا غير مادي را انكـار نمـود؟ آيـا بـا داليـل       به كدام دليل مي

  آن است؟ ةدهند توان به چنين امري دست زد، يا تجربه نشان عقلي مي
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آن نيسـت كـه    ةدهند نشان ،اينكه برخي از اعتقادات مردم با خرافات همراه باشد. 5
توان گفت چـون مـردم آن عصـر گمـان      آيا مي ،ن اعتقاد باطل و ناروا بوده استآاصل 
بردند كه شاعر با جن ارتباط دارد و جن مورد نظـر آنـان يـا آنچـه دربـارة آن گفتـه        مي
  طوركلي موهوم است؟ پس جن به ؛هوم استاموري مو ،شود مي

  ربا :دوم

داند؛ چراكه يادآور نوع خاصي از معـامالت   ربا را از مصاديق شواهد تاريخي مي ابوزيد
در » سـود «عنوان  هاي بانكي امروزي وجود ندارد و آنچه به اقتصادي است كه در سيستم

  ).291ن، صهما: ك.ر(معامالت بانكي متداول است، مفهومي غير از رباست 

  نقد و بررسي

در معـامالت بـانكي امـروز وجـود      ،مفهوم خاصي كه در قـرآن دارد  ربا با اگر واقعاً. 1
 ؛ها نـدارد  ند و هيچ فقيهي اشكالي از اين جهت به بانكا اشكال ها بي نداشته باشد، بانك

  .جايي وجود دارد كه موضوع ربا تحقق داشته باشد چراكه حرمت ربا در
به معناي عدم وجـود ربـا در   ، هاي فعلي ربا وجود ندارد ريم كه در بانكاگر بپندا. 2

هرگـاه   ،اي كه تورم صفر يا نزديك به صـفر اسـت   حداقل در جامعه مثالً ؛جامعه نيست
ربـا   قطعـاً  ،اضافه نمايـد  %20، كسي به فقيري قرض دهد و شرط نمايد هنگام پرداخت

 .ذكر نمايد عدم وجود رباتواند گذشت تاريخ را دليل بر  است و كسي نمي

توان حكم موجـود در قـرآن    نمي كنوني باشد يا نباشد، ةاينكه ربا در جامع اصوالً. 3
 .كردرا دربارة ربا محو 

مانند اصـرار بـر پوشـيدن ديـش      ،كردن ربا در معامالت بانكي گويد داخل مي ابوزيد
يد پذيراي خطر افتـادن  اينكه هر دم با سريع امروز دارد و داشه در وسايط نقليه شلوغ و
 بايد گفت اگـر  ويدر پاسخ  .)291همان، ص: ك.ر(ود ها ب زير چرخ ماشين در گذرگاه

بـه چـه    ،همان رباي حرام قلمداد گردد ،گيرد ها انجام مي ربا حرام باشد وآنچه در بانك
از آن صرف نظر نمود و آن را باطل فرض نمود؟ا آيا نبايد گفت ايـن بانـك    دليلي بايد

  نه احكام قطعي اسالم؟ ،كه بايد اصالح گردداست 
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  از غير مسلمانان جزيه گرفتن: سوم

  :معتقد است ابوزيد
امروزه كه اصل مساوات در مسائل حقوقي و تكاليف پذيرفته شده، صـرف نظـر از   «

اختالفات ديني، رنگ، پوست و جنسيت، ديگر تمسك به حكم تاريخي جزيـه صـحيح   
  ).143ص م،1997 ابوزيد،( »نيست

باره نه  اين در) قرآن و سنت(تمسك به معاني واژه به واژه متون «: گويد مي ننيهمچ
آن متوجـه اصـل كيـان كشـور و ملـت       زيانبلكه  ؛تنها با مصالح جامعه ناسازگار است

اي بكشيم كه  به مرحله ؛كدام ضرر باالتر از اين است كه جامعه را به عقب بكشيم .است
براي رسيدن به جهاني برپاية مسـاوات، عـدالت و آزادي از آن    اي طوالني بشر با مبارزه

 .)143ص همان،: ك.ر( گذر كرده است

  بررسي نقد و

جزيه نوعي ماليات بوده است و چون غيرمسلمانان از پرداخت زكات معـاف بودنـد،   . 1
خود ابوزيـد بـه ايـن مسـئله در     . پرداختند اين ماليات را غيرمسلمانان به نام ديگري مي

 .)130م، ص1999 ابوزيد،: ك.ر(كند  ي ديگر اشاره ميجاي

اگر فقيهي حكم دهد كه با آن منافـات   اصل عدالت بر احكام اسالمي حاكم است و. 2
بنابراين از اين  .اعتبار است بي ،آن حكم ،ظلم به بندگان خدا باشد ،آن ةداشته باشد و الزم

ورد چنـدان از ميـزان منطقـي    آ مـي  اومثـالي كـه    صـغروي اسـت و   ابوزيدنزاع با  ،جهت
مربوط به  ،اين حكم ،اوالً: چراكه ممكن است فقها با تنقيح مناط بگويند ؛برخوردار نيست

هاي مسلمان در كشورهاي خود در آن زمان  تعامالت گذشته و برخوردي كه آنان با اقليت
 ،ا داشته باشددر حال حاضر هر كشوري با مسلمان همان رفتار ر ،ثانياً شود و مي ،اند داشته

 .كيشان آنان در داخل خواهيم داشت ما هم شبيه همان رفتار را با هم

داند  ديگر براي فرد مسلماني كه اسالم را حق مي ةاي به مرحل گذر بشر از مرحله. 3
چراكـه ممكـن اسـت جهـان      ؛م دينـي اسـت  معارف مسلّ ،بلكه مهم ؛چندان مهم نيست

قـرن در تبـاهي    كه بلوك شـرق بـيش از نـيم    نانچ ؛بشريت در اشتباهي عميق به سر برد
 .سر برده الحاد ب
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همان ماليات اسـالمي   ،اين مطلب بوده كه اگر جزيه ابوزيدممكن است در ذهن . 4
پرداخت ) ذليالنه(گويد بايد در حال صاغربودن  پس چرا آيه مي ،هاست مربوط به اقليت

هـا بايـد در    از اين است كه اقليت در پاسخ اين كالم، بايد دانست كه اهانت غير .نمايند
در  راغـب  .زيرا اصل جزيـه ربطـي بـه اهانـت نـدارد      ؛خاصي از جامعه قرار گيرند ةرد

به معناى خراجى است كه از اهل ذمـه گرفتـه شـود، و     «جزيه«كلمه : گويد مي مفردات
ـ   بدين مناسبت آن را جزيه ناميده  گـرفتن آن اكتفـا  ه اند كه در مقابل حفظ جان ايشـان ب

: گويد و درمورد ماده صغر مي) »جزي« ذيل 485، صق1412 راغب اصفهاني،(  شود مى
 ؛اطالق شوند ،متضادى است كه ممكن است به يك چيز و ليكن به دو اعتبار ياز اسما

اما نسبت به چيز ديگـرى بـزرگ    ،زيرا ممكن است يك چيزى نسبت به چيزى كوچك
 ؛مورد اعتماد اسـت  راغبكالم : گويد نيز مي  طباطباييعالمه  .)»صغر« مادههمان، ( باشد

ايشـان را حفـظ كنـد و     ةگيرد كه هم ذم زيرا حكومت اسالمى جزيه را به اين سبب مى
كلمـه   ةدربـار  راغب. ايشان برساند ةهم خونشان را محترم بشمارد و هم به مصرف ادار

بـه يـك    متضادى هستند كه ممكن اسـت ي از اسما »كبر«و  »صغر« :گفته است »صاغر«
زيرا ممكن است يك چيـزى نسـبت بـه چيـزى      ؛چيز و ليكن به دو اعتبار اطالق شوند

اين كلمه اگر بـه كسـر   : گويد تا آنجاكه مى .كوچك باشد و نسبت به چيز ديگرى بزرگ
صاد و فتح غين خوانده شود، به معناى صغير و كوچك است و اگر به فتح صاد و غين 

شـود   به كسى اطالق مـى  »صاغر«خواهد بود و كلمه  هردو خوانده شود، به معناى ذلت
آن دسته از اهل كتاب كه راضى بـه دادن   ةكه تن به پستى داده باشد و قرآن آن را دربار

 »حتَّى يعطُوا الْجِزْيةَ عـنْ يـد و هـم صـاغرُونَ    «: است استعمال كرده و فرموده ،اند جزيه شده
ـ     بحث از اوصاف سـه  مورد ةاز آنچه در صدر آي .)29 :توبه( عنـوان   هگانـه اهـل كتـاب ب

حكمت و مجوز قتال با ايشان ذكر شده و از اينكه بايد با كمـال ذلـت جزيـه بپردازنـد،     
آيد كه منظور از ذلت ايشان خضوعشان دربرابر سنت اسـالمى و تسليمشـان    چنين برمى

ير جوامـع  در برابر حكومت عادله جامعه اسالمى است و مقصود اين است كه مانند سـا 
آرايى و عرض انـدام كننـد و آزادانـه در انتشـار      توانند در برابر جامعه اسالمى صف نمى

عقايد خرافى و هوى و هوس خود به فعاليت بپردازند و عقايد و اعمال فاسد و مفسـد  
. بلكه بايد با تقديم دو دستى جزيه همواره خوار و زير دست باشند ؛خود را رواج دهند
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معنـاى مـذكور اسـت، نـه      »صغار ايشـان «هور دارد در اينكه منظور از پس آيه شريفه ظ
احترامـى نمـوده و يـا آنهـا را      داران اسالم به آنان توهين و بـى  ن و يا زمامانااينكه مسلم
هرچنـد بعضـى از    ؛زيرا اين معنا با سكينت و وقار اسالمى سازگار نيست ؛مسخره كنند

  ).242-241، ص9، ج ق1417 مه طباطبايي،عال(ند برداشتي دار چنين آيه از ن امفسر

  متوني كه بايد تأويل مجازي شوند) ب
افـراد بـه    معناي خود را داشته و ،در زمان نزول ابوزيدبرخي از الفاظ قرآني از منظر 

نها معناي مجازي دست آاما اكنون بايد براي  ؛كردند شان عمل مي همان معناي حقيقي
را  »عبـد «كلمـه   وي. س معناي حقيقي آنها عمل كـرد توان براسا چراكه نمي ؛و پا كرد

در عصر ظهـور اسـالم، رابطـه ميـان مـردم براسـاس       : گويد د و ميآور براي نمونه مي
هـا   ن نكته مورد تأكيد قرار گرفت كه انسانيدر متون ديني ا. داري بود عبوديت و برده

ه همـان  پس مفهـوم عبوديـت كـ    .مختص خداوند است ،تنها عبد خدايند و عبوديت
هاي بعدي داراي معناي ديگـري   اما اين مفهوم در عصر ،گي است در آن عصر بود برد

داري بـه شـكل قـديم     اكنون برده هم. شده كه نسبت به معناي اول حالت مجازي دارد
يعني بدون تسـلط   ؛شكل جديد آن موجود است اما به ،وجود ندارد) مفهوم لغوي آن(

جـدايي نـژادي، تسـلط سـفيد     . كشـاند  تثمار مـي بر جسم و روح طرف، او را بـه اسـ  
 ،شورانند ها را عليه اعراب مي ها بر سياهان آفريقا، و نيز آنهايي كه صهيونيست پوست

در برابر  ي كهكه عبوديتآنحال  ؛گذارند داري را به نمايش مي درواقع شكلي نو از برده
 باشـد؛  مـي زي آن بلكه به مفهـوم مجـا   ؛به معناي لغوي آن نيست ،شود خدا مطرح مي

چيـزي اسـت كـه از     ،ايـن  عالقه و محبـت و  تعلق خاطر و عشق و يعني دلبستگي و
زيرا گفتمان دينـي بـر همـان معنـاي حقيقـي آن اصـرار        ؛شود گفتمان ديني پنهان مي

بـه   ،خدا در بعد عبوديت پس اصرار گفتمان ديني بر انحصار رابطه انسان و. ورزد مي
 ؛تعـارض اسـت   صراري است كه بـا حقيقـت اسـالم در   معناي لفظي و تاريخي آن، ا

با متون دينـي نيـز در    ـ  يعني محبتـ   اينكه با موجوديت بعد ديگر اين رابطهبر افزون
  .)293و138، صص1383ابوزيد،: ك.ر( گيرد تعارض قرارمي
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  بررسي نقد و

ن آن است كه خداوند از برخي از الفاظ ماننـد عبوديـت، كـه در قـرآ     ابوزيداگرمراد . 1
معناي مجازي را اراده نموده است، نه معناي حقيقي را، اما افرادي مثـل برخـي از    ،آمده

اشاعره به عللي، بر همان معناي مجازي عبوديت اصرار دارند، بايد گفت اين نزاع فرعي 
چراكه اشاعره نيـز در اصـل، معتقدنـد برخـي از الفـاظ قرآنـي داراي        ،و مصداقي است
آن است كه در صدر اسالم و هنگامه نزول، برخي  ابوزيدمنظور اند و اگر  معناي مجازي

اما اكنـون بـه علـل فرهنگـي      ؛همان معنا معتبر بوده است الفاظ، معناي حقيقي داشته و
توانند معناي حقيقي خود را داشته باشند و بايد  ها ديگر آن الفاظ نمي حاكم و تغيير نگاه

زيرا حمل لفظـي بـر    ؛است درستيوه نابايد گفت اين ش .حمل بر معناي مجازي شوند
 معناي مجازي به اين معناست كه خداوند از ابتدا همان معناي مجـازي را اراده كـرده و  

دست ما نيست كه بـه مجـرد تغييـر     نيازمند دليل است و ،روشن است كه چنين حملي
 .رويكردها بگوييم خدا از ما معناي مجازي را خواسته است

هـا از نظـر روح و جسـم     انسـان  ةزند بايد گفـت همـ   مي وزيدابمثالي كه  بارةدر. 2
خـويش را در راسـتاي خواسـت خـدا      ة، فكر و انديشهمملوك خدايند و بايد حتي اراد

نه از سـر   ،محبت به اوست از سر شناخت خدا و اما اين رويكردي ارادي و ؛قرار دهند
آنكـه   ،يكـي  :سـت فرق مولويت خدا با مولويـت ديگـران در دو چيـز ا    .اجبار خداوند

بلكه نيـازي بـه اطاعـت بنـده      ،نيازي هم به ستم ندارد كند و خداوند به كسي ستم نمي
اوسـت كـه مالـك، خـالق، رازق و      آنكه همه چيز ما از خداست و ،ديگر خود ندارد و

 .در همه حال بايد از او اطاعت نمود ،رو از اين .مستحق آقايي و سرپرستي ما را دارد

 ليت توسعه دارندمتوني كه قاب) ج

  :مطالب ذيل را بيان داشته است ابوزيداين نوع متون  دربارة
توان براي عصر حاضر بـا توسـعه    متوني از قرآن را مي ،اين شيوه كه براساس آن. 1

تفكيك ميان معناي متن و محتوا و مغزاي آن است كه بـا بافـت    يةاپبر ،معنايي پذيرفت
معنـا،  . يابـد  فت تاريخي و اجتماعي آنهـا اسـتقرار مـي   نيز با استفاده از با دروني متون و

همان مفهـوم مـتن كـه برخاسـته از داللـت لفـظ در عصـر نـزول و هنگـام تكـوين و           
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اي عصـري   مسـئله  ،اما محتوا گرچه رابطه بـا معنـا دارد  . باشد مي ،گيري متون بوده شكل
فهـم   بـراي . است و وابسته به زمان ومكان و اوضاع اجتماعي خاص هـر عصـر اسـت   

  .دو روند مرتبط به هم نيز وجود دارد جديد ضوعاتدر مومطالب عصري و يا فتوا 
رونـدي جزئـي اسـت و بـه      ،كشف علت حكم كه نزد فقها مالك حكم اسـت . 2

ـ  همان متون احكـام توسـعه نمـي    به متوني غير از كند و احكام ديگرتجاوز نمي و د ياب
ت همان علت كـه  با محوري ،بوده درواقع همان حكم سابق است كه برخاسته از متون

كه روند كشف مقاصـد وحـي نيـز درواقـع      چنان. تواند در عصر حاضر راهگشا باشدن
يابي است كه فقط در حفظ جـان، مـال، نـاموس و ديـن خالصـه       استمرار همان علت

 ). 303همان، ص :ك.ر(شد  مي

مانـه حركـت   كند درواقع افق واقعيت جاري اوضاع ز بيان مي ابوزيدمحتوايي كه . 3
نسبي و سيال است و اين زمانه اسـت كـه   ، پويا ،لذا محتوا متحرك. دهد آن را جهت مي

ـ  .)304همـان، ص ( كنـد   مي وضعيت آن را تعيين ، در زمـان نـزول قـرآن،    راي نمونـه ب
اي به نفع آنـان در آن   تا اندازه قرآن حكم خاص و .كلي از ارث محروم بودند دختران به

پدر ساالرانه حاكم  ةزيرا روابط متعصبان ؛پذير نبود شتر از آن امكانزمان تشريع كرد و بي
بـود و   اجتماعي آن زمان بايد هماهنگ مي ـ  احكام ارث با بافت فرهنگي ،رو از اين. بود

رونـد   .)308همان، ص: ك.ر(با بافت مذكور تعارض داشته باشد  ،نبايد در روند تشريع
كند كه در متـون   آن را تنها به مداري منحصر مي اما ؛فوق مورد تأييد گفتمان ديني است

: ك.ر(  بودن حرمت شراب كـه در مـتن قـرآن آمـده اسـت      مثل تدريجي ؛شود يافت مي
  .)306ـ305همان، ص

يعنـي بـا    ؛اي متن با توجه به محتواي مـتن رسـيد  ه در صورتي كه بايد به ناگفته
ه بـه كجـا برسـد كـه     خواسـت  دقت در متن بايد بدانيم كه هدف شارع چه بوده و مي

لذا معناي بسـياري از احكـام    ؛همه مدعياتش را بيان نكرده است ،سبب جو حاكم به
توان  مربوط به زن را بدون توجه به وضعيت وي در جامعه عربي پيش از اسالم نمي

 معيار ارزش افراد بازدهي اقتصـادي و  آن جامعه زن قيمتي نداشت و در. كشف كرد
ر نهفته درمورد مقوله ارث تا مرز براندازي نظـام متعصـبانه   ام. روحيه جنگجويي بود

  .)307همان، ص: ك.ر(رود  فرا مي
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عبارت است از آزادي انسـان   ـ  كه قابليت توسعه داللي هستند ـ  عام ةاز موارد نهفت
از  .هـاي جـاهلي   چـارچوب  از قيد اسارت زنجيرهاي اجتمـاعي و  ـ  اعم از زن و مرد ـ

نقـيض   ،آزادي و عدالت در برابر ظلـم . گيرد بر جاهليت قرار ميبرا عقالنيت در ،رو اين
  .)308همان، ص: ك.ر( شود بردگي مي

دهـد كـه    متن، واقعيت را چنـان تغييـر مـي   : اين است كه ابوزيدفوق  ةمبناي گفت
ارث  ةلذا امـروزه در مسـئل   ؛هاي اصيل اجتماعي تعارض پيدا نكند چندان با واقعيت

آن  كه گفتمان ديني در چـارچوب گنـگ معـاني متـون بـر     لي ئدختران و زنان و مسا
عنـوان يـك چـارچوب     حتي آن را بـه  غافل از محتواي آن بوده است و ،اصرار دارد

توقـف فرآينـد    باعث انجمـاد داللـت متـون و    ،نمايد و اين ثابت بر تاريخ مسلط مي
  .)308همان، ص(شود  اجتهاد مي

  نقد و بررسي

فهم پيام و مراد دين و ريخـتن آن در قالـب و الفـاظ     روش فهم متون ديني از طريق. 1
منزله اختراع دين جديد در فروع و  هاي حاكم عصري برآنها، به جديد و حاكميت ارزش

  .اصول در هر عصري خواهد شد
ها و احكام عرب قبـل از اسـالم محكـوم و     در قرآن مجيد بسياري از آداب، ارزش. 2

گويـد احكـام صـريح     كه مي ابوزيدرو، ادعاي  از اينابطال شده و يا تعديل گرديده است، 
  .واسطه فرهنگ حاكم جامعه آن روز نهاده شده است، فاقد دليل است قرآن دربارة ارث به

كلي بردارد، اما زمينه فراهم  گويد خداوند خواسته برخي از احكام را به مي ابوزيد. 3
جو حاكم در زمـان نـزول آيـات     سبب كار را بكنيم؛ يعني به نبوده است؛ پس ما بايد اين

مربوط به ارث، خداوند مقداري از احكام آن را بيان كرده و بقيه را بايد خـود مـا ادامـه    
وارد اسـت، فقـدان    ابوزيـد اشكال مهمي كه بر . دهيم و ارث زن با مرد را مساوي كنيم

اگـر   روش علمي در بيان معيار براي اين تعامل با آيات قرآني و احكام آن اسـت؛ مـثالً  
كسي بسـياري از احكـام و معـارف مهـم قرآنـي را بـه بهانـه اينكـه فرهنـگ مـا آن را           

هاي خـود را   پسندد، بردارد و احكام جديدي را بياورد و بگويد خداوند همة آموزه نمي
 چه پاسخي دارد؟ ابوزيدبيان نكرده است و بقيه را به ما واگذاشته است، 
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تـوان بـا معيارهـاي عقلـي و شـرعي       كند، مي ميذكر  ابوزيدهايي را كه  همة مثال. 4
احكام دين را بايد در كل نگريسـت و نبايـد بـه    : پاسخ داد، مثالً درباب ارث بايد گفت

در مسـئلة ارث،  . يك حكم جزئي نظر افكند و نظام ديني و بقيه احكام را فراموش كرد
ن خواهد شد؛ زيرا اگر كسي به همة احكام قرآن نگاه كند، متوجه عدالت اسالم دربارة ز

از منظر قرآن در صورت اول، همة مخارج . زن يا در خانه پدر و يا در خانه شوهر است
پس در هر حال هزينة زن بر عهدة مرد . او را پدر بايد بپردازد و در صورت دوم، شوهر

 .بردن دو برابري مردان حكمي به غايت مترقيانه است در چنين فضايي، ارث. است

  گيري نتيجه
گرچه عليه اشاعره و سلفيان، مطالـب مفيـدي دارد، امـا     ابوزيد نقد گفتمان دينيتاب ك

  :باشد؛ ازجمله دچار نواقصي نيز مي
گرايان جامعة مصـري اسـت و    مخاطب نقدهاي كتاب، تنها اشاعره و برخي چپ. 1

 نويسنده از ديدگاه شيعه اطالع درستي ندارد؛

و  سوسـور شناسـي   رش شـده و مبـاني زبـان   عمدتاً براساس مباني فلسفة غربي نگا. 2
 را پذيرفته و آن را به متون ديني و وحياني سرايت داده است؛ گادامريهرمنوتيك فلسفي 

الرعايـه   بيان كرده، بدون توجه كافي به علم اصول و نيز قواعـد الزم  ابوزيدآنچه . 3
 دربارة اجتهاد و تفسير است؛

بر قرآن، به افراط گراييده است؛ تا جـايي   هاي جامعه عصر نبوي در تأثير واقعيت. 4
هاي جاهليـت   كند و قرآن را شامل مطالب باطل و خرافه كه مسلّمات قرآني را انكار مي

 بخشي آن، ناسازگار است؛ نمايد كه با حقانيت قرآني و هدايت قلمداد مي

علوم انساني رابطه دين و علوم انساني مورد انكار قرار گرفته و علم ديني رد شده؛ اما . 5
زيربناي چنين تفكري سكوالريسـم اسـت   . غربي سخت مورد حمايت وي واقع شده است

در مسـائل عبـادي فـردي     هاي اجتماعي نفـي كـرده و ديـن را    كه اشتمال قرآن را بر گزاره
  .كند؛ با اينكه مسائل اجتماعي در قرآن بسي فراوان است منحصر مي
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