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  »بررسي هرمنوتيكي تفاسير قديم و جديد

  *حوريه شجاعي باغيني

  چكيده
 موضـوع،  كيـ  بـا  مرتبط اتيآ از يمحدود تعداد بر تمركز با قرآن اتيآ يموضوع ريتفس
ـ  موضوعات به نسبت قيعم يفهم و جامع تصور جاديا به كه است يريتفس  كمـك  يقرآن
ـ  مكتب در ريتفس يروش يالگو از استفاده با قرآن در نشيآفر كتاب سندهينو. كند يم  يادب
 سهيمقا و يبررس با او. است پرداخته نشيآفر مربوطبه اتيآ يموضوع يبررس و مطالعه به

 يفهمـ  بـه  دنيرسـ  يبـرا  و يشناسـ   هـان يك يها هينظر با مواجهه در مدرن و يسنت ريتفاس
 يهـا  تيـ موفق بـه  مؤمنانـه  واكـنش  يا گونـه  زيـ ن و ديـ جد يايـ دن اقتضائات از برخاسته

 مكتـب  از يرويـ پ بدون را محور متن برابر در محور مؤلف يكيهرمنوت مطالعه ،روشيعلم
 يريتفسـ  مباحـث  در ديـ جد يافقـ  كـه  است يپژوهش اثر، نيا. است گرفته كار به يخاص

. رسـاند  ياريـ  آن ياعـتال  به تواند يم نقادانه يدگاهيد با همراه يروبررس نيازا د؛يگشا يم
 آن، يمحتـوا  از يا خالصـه  ارائـه  و اثـر  يكل يمعرف از پس حاضر مقالة در اساس، نيبرا

 بـه  نيهمچنـ  ،ييمحتوا و يساختار يها يژگيو از يبرخ به مؤلف روش ليتحل بر عالوه
  .شود يم ارائه يشنهاداتيپي كاست رفع يبرا و اشاره آن يمنف و مثبت يها جنبه
  .قرآن و كيهرمنوت ر،يتفسي ادب مكتب نش،يآفر اتيآنقد كتاب،  :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1
. دارد ريتفس خيتار در يرپايد يا سابقه ،يبيترت روش قرآن، ريتفس مختلف يها وهيش انيم در
 يمعان انيب به خداوند، مراد كامل فهم و هيآ اميپ حيصح درك منظور به مفسر روش، نيا در
 بـه  مصـحف  يكنـون  بيـ ترت اسـاس  بـر  يگريد از پس يكي قرآن اتيآ يليتفص ميمفاه و
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 و يمنـد  ارزش نيعـ  در روش نيـ ا .پـردازد  يمـ  گريكـد ي بـا  ارتبـاط  يب و پراكنده صورت
 اسـتخراج  و يكلـ  دگاهيـ د ارائـة  يبـرا  ات،يـ آ يموضـوع  يپراكنـدگ  به توجه با ضرورت،

 سـت ين يكاف يزندگ متعدد مسائل و بشر ابتالء مورد يها موضوع به نسبت قرآن يها هينظر
  .دارد مكمل به ازين و

 بـا  حاضـر  عصـر  در كـه  است يموضوع ريتفس وةيش ،يبيترت ريتفس كنندة ليتكم روش
 بـه  ييگـو  پاسـخ  يبـرا  علـوم  شـتر يب در موضـوعات  و مسائل به يتخصص نگاه به شيگرا

 ر،يتفسـ  نـوع  نيـ ا در. اسـت  شـده  آورده يرو آن بـه  د،يجد يازهاين و ياساس يها پرسش
 جانبه، همه و قيعمي ديد با و مرتبط گريكدي به و يبند دسته موضوع كي به مربوط يها هيآ

  .)96 شماره 1384 ،داوودى( شوند يم ليتحل و هيتجز
 يپژوهش ياثر ،ديجد و ميقد ريتفاس يكيهرمنوت يبررس: قرآن در نشيآفر راستا، نيا در
 اتيـ آ يموضـوع  يبررسـ  و مطالعـه  بـه  د،يجد و ميقد يبيترت ريتفاس به تيعنا با كه است
  .پردازد يم نشيآفر به مربوط

 و اسـت  بـرده  بهرهي فيتوص روش از است محور موضوع كه كتاب از يبخش در مؤلف
 بـه  نـاظر  يعلمـ  يهـا  گـزاره  وجـود  فرض با كه است سؤاالت نيا به ييپاسخگو درصدد

 سـؤال  و اند؟ كرده ريتفس را آنها چگونه ميقد دوره مفسران قرآن، در عتيطب جهان شيدايپ
 علـوم  در قيـ تحق نينو يها وهيش هيسا در هفدهم قرن از ديجد يها هينظر ظهور آنكه گريد

 داشـته  ديـ جد دوره در مفسـران  نظـر  بـر  يريتأث چه عت،يطب جهان نشيآفر درباره يتجرب
 فصـل  چهار در و برد يم شيپ گام به گام را خواننده بحث، حدود نييتع از بعد مؤلف است؟
  . دهد يم ارائه سؤال دو نيا به پاسخ يبرا را خود يها يبررس جهينت اول

 ابتـدا . اسـت  نموده استفاده يليتحل روش از است محور مسأله كه گريد بخش در سپس
 پـژوهش،  نيـ ا نظـر  مـورد  مـدارك  يبررسـ  در آنكه ليدل به و رديگ يم نظر در را يا هيفرض
 يمعنـا  افتني يبرا را يكيهرمنوت روش به مطالعه حل راه ابد،ي ينم هيفرض دييتأ بر يشاهد
 پاسـخ  قيـ طر نيـ ا از كوشـد  يمـ  نيهمچنـ . دهد يم شنهاديپ نشيآفر گزارش در قرآن متن

  :دينما ارائه را ليذ سؤاالت
 بـا  روش نيا يريتفس نسبت و رابطه كرد؟ ريتفس توان يم چگونه را آمده دست به يمعنا

 بـه  مربـوط  اتيـ آ انيـ ب در قـرآن  ياصـل  مـراد  تينها در و است؟ چگونه گريد يرهايتفس
  د؟يفهم توان يم چگونه را يعيطب يها دهيپد
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ـ  را قيـ تحق نيـ ا دهيـ ا شـود  يمـ  ادآوري مقدمه در قرآن، در نشيآفر مؤلف  از بـار  نياول
 يو. اسـت  گرفتـه  فـرا  هلنـد  دنيـ ال دانشـگاه  سـابق  استاد األصل، يمصر ديابوز نصرحامد
 يعملـ  صورت به و دينما يم استفاده »قرآن ريتفس در يادب مكتب« يمبان از د،يابوز همچون
 بـه  ،الـنص  مفهـوم  كتـاب  در ديـ ابوز. دهـد  يم نشان را مكتب نيا روش يريكارگ به امكان
 يف االتقان كتاب از يانتقاد يقرائت اساس بر قرآن، ريتفس و فهم يمبان و يقرآن علوم يبررس
 يكيهرمنـوت  يليتـأو  شهياند و مذكور مكتب بر هيتك با ،يوطيس نيالد جالل از القرآن علوم

 ديـ جد دوران يازهاين با مطابق قرآن، ريتفس و فهم حيصح روش طرح درصدد و پردازد يم
  ).504 و 22. ص ،1380 د،يابوز( است ياله كالم يزبان قواعد با سازگار حال نيع در و

  
  اثر يكل معرفي. 2

 نـژاد،  عدالت ديسع فيلأت ،ديجد و ميقد ريتفاس يكيهرمنوت يبررس: قرآن در نشيآفر كتاب
 انتشـارات  يسـو  از ييمقـوا  جلد و نسخه 2000 شمارگان با يرقع قطع در صفحه 212 در

 مقدمـه،  شـامل  و دهيرسـ  چاپ به 1392 سال در بار نينخست معاصر نگاه يپژوهش موسسه
  . است جهينت و فصل شش

 طور به كه دهد پاسخ پرسش نيا به تا كوشد يم اتيكل عنوان با حاضر اثرِ نخست فصل
 ريتفس در يعلم كرديرو خاص طور به و ياسالم تمدن و فرهنگ در قرآن ريتفس سنت يكل

 عنوان به را آن اخص طور به يادب مكتب در ريتفس روش يمعرف با و است شده دايپ چگونه
 نيـ ا يالگـو  بـا  مطـابق  را نشيآفـر  به مربوط اتيآ و نديگز يبرم مطالعه نيا يروش يالگو

 ريغ بر قرآن به يخيتار نگاه بر هيتك با وهيش نيا در .كند يم يبررس و مرتب انتخاب، مكتب
 يموضوع هر فهم در نيبنابرا دارد؛ ديتأك آن بودن مبوب ريغ و يكنون مصحف بودن يبيترت
 هـم  كنـار  ديجد يبيترت با و شود لحاظ دارد، وجود ها سوره همة در كه ياتيآ مجموعه ديبا

 فاصـلة  ات،يـ آ بعـد  و قبـل  ه،يآ بودن يمدن و يمك از ديبا يكار نيچن يبرا. شوند گذاشته
 يآگـاه  است شده نازل آن در هيآ هر كه يحال و وضع موضوع، كي به مربوط اتيآ يزمان

 در يموضوع هر يبرا هست، يكنون مصحف در كه يبيترت از ريغ يديجد بيترت و داشت
 يحت و ستين ملتزم يزمان بيترت به و موضوع وحدت به قرآن يكنون بيترت. كرد بنا قرآن
 نيا در. برد يم كار به مشابه يها عبارت با متعدد يها اقيس در را موضوع كي دربارة سخن
 مند روش از مراد. شود يم توجه مند روش صورت به جمله ساختار و لغت يمعنا به روش،

 خاص اقيس و بافت آن در معنا شيدايپ به توجه با خاص ييمعنا بر لفظ داللت كه است آن
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 كيـ  مختلـف  يمعان يجيتدر رييتغ به مفسر رو نيا از مطلق، صورت به نه و شود يم نييتع
 يتمدن يفرهنگ عوامل به ديبا يادب مكتب نگاه از مفسر. دارد كامل توجه زمان طول در واژه
 شد آغاز يوناني آثار ترجمه با كه) سوم قرن( يفرهنگ ياسيس نهضت به ژهيو به و رگذاريتأث
 تحـوالت  يعرب زبان و لغت شد موجب و آورد ديپد را يبزرگ يتمدن راثيم نيا از پس و

 معتقـد  يمعناشناسـ  ايـ  كيسـمانت  علم ةيسا در يادب مكتب. كند توجه ند،يب خود به يفراوان
 يدسترسـ  امكان كلمه ييمعنا راتييتغ اي معنا دو انيم يزمان فاصله درنظرگرفتن بدون است

 و اول اصـل . نـدارد  وجود قرآن جمله آن از و مؤلف تين زين و متن، كلمه، ياصل يمعنا به
 شـده  صـادر  كه است ييفضا همان در قرآن جمالت و الفاظ يمعنا افتني ،يادب مكتب مهم

 كينزد نزول عصر به است ممكن كه آنجا تا كه دارد ازين يمتون و لغت فرهنگ به لذا است؛
 راثيـ م همان است، قرآن نزول دورة يمعان بر كننده داللت يراهنما كه يمنبع نيبهتر. باشند
 يجـاهل  دورة بـه  منسـوب  و مشهور يشعرا اشعار يعني اسالم از قبل  دورة از مانده يبرجا
 زين قرآن در آن كاربرد و استعمال نوع به ديفهم را لفظ يمعنا كه آن از پس ديبا مفسر. است
 اسـت  نشانه زبان چون و داند يم يبشر و يزبان يمتون را ينيد متون يادب مكتب. كند توجه

 زمـان،  مـتن،  يمعان و ميمفاه همة يعني. نباشد يخيتار تواند ينم رد،يگ ينم شكل خأل در و
 در شـوند  يتلقـ  مطلـق  يقدس آنها و نباشند يزبان ينيد متون اگر. دارند تولد بافت و محل
 داللـت  يخاصـ  يمعنـا  بـر  بلكه ستندين مخاطب يبرا نشانه گريد متن، آن يها جمله واقع

 از و فهمنـد  يمـ  را آنهـا  هـم  يخاصـ  كسـان  و انـد  فهم قابل يخاص سميمكان با كه كنند يم
 يعموم يروشنگر و تيهدا كه قرآن از يتلق نيچن و شوند يم خارج يعموم فهم دسترس
 در نظـر  مـورد  مفسراني معرف به فصل، نيا يانيپا بخش در. باشد سازگار تواند ينم است،

 انيـ ب آنـان  يمعرفـ  ضـمن  در كـه  ييها مالك به توجه با مفسران نيا. پردازد يم مطالعه نيا
 محمدبن ابوجعفر يعني) مدرن دوره از شيپ(ميقد عالم از مفسر دو: اند شده انتخاب شود يم

ـ الب جامع نام به او ريتفس كه) 224- 310(ي طبر ريجر ـ تأو عـن  اني ـ  از القـرآن  يآ لي  نياول
 كـرده  اسـتفاده  خود از شيپ يريتفس فراوان اقوال از و است اسالم عالم مكتوب يرهايتفس
 يراز نيفخرالد به معروف يراز يطبرستان يبكر نيحس عمربن محمدبن ابوعبداهللا و است

 متعلق ريتفاس نيمشهورتر از بيالغ حيمفات اي ريالكب ريالتفس عنوان با رشيتفس كه) 543- 606(
- 1358( يجـوهر  بـن  يطنطاو يعني ديجد عالم از مفسر دو گراست؛ عقل مفسران گروه به

 يفـ  الجواهر ريتفس و كند يم ريتفس ديجد علم اساس بر را قرآن كه يكسان نياول از )1278
 كـه  يمفسـر  نيآخـر ) 1321- 1402( ييطباطبا نيمحمدحس ديس و اوست از القرآن ريتفس

WWW.ATHAREBARTAR.COM



 115   حوريه شجاعي باغيني

ـ الم رشيتفسـ  نـام  و شـود  يم يمعرف ـ  زاني  ،1392 نـژاد،  عـدالت ( اسـت  القـرآن  ريتفسـ  يف
  .)36  ـ11  .ص

 اتيآ انتخاب روش فصل، نيا در. است دوم فصل عنوان قرآن دگاهيد از جهان نشيآفر
 نشيآفـر  بـه  مربـوط  اتيآ به تنها يعيطب يها دهيپد باب در اتيآ تمام نيب از. شود يم انيب

 پرداختـه  يكرسـ  و عرش با آنها ارتباط و روز شش در نيزم و ها آسمان خلق شامل جهان،
 لحـاظ  بـه  اتيـ آ نيـ ا. شود يم محدود هيآ 35 در بحث قلمرو ص،يتخص دو با كه شود يم

 و »يكرسـ  و عـرش  بـا  ها آسمان نشيآفر نسبت« ،»قرآن در نشيآفر« طبقه سه در ييمحتوا
 قبـل  فصـل  در كـه  ييالگو به توجه با طبقه هر. شوند يم فهرست »نيزم و آسمان نشيآفر«

 خـاص  يريتفسـ  بـه  اتكا بدون آنها، نزول يِاحتمال بِيترت به يخيتار كرديرو با شد يمعرف
 ارائـه  آنـان  يمحتـوا  از يا يآگـاه  فصـل  نيـ ا يانيـ پا بخش سه در ليتفص به و يبند دسته

 از منبـع  نيتـر  ميقـد  ،يالمعان نظم يف يالمبان كتاب ةمقدم ات،يآ بيترت افتنِي يِمبنا .شود يم
 اتيآ نزول خيتار از يميتقو كه است يهجر پنجم قرن يابتدا در هيالهو مجهول يا سندهينو
 بـر  و يظنـ  ،يشـنهاد يپ را شـده  انيب بيترت مؤلف .دهد يم قرار ارياخت در قرآن يها سوره و

 ريسـ  و منطـق . ابدي رييتغ گريد شواهد افتني با است ممكن كه داند يم موجود قرائن اساس
 و حفـظ  ششـم  و چهـارم  سـوم،  يها فصل در مذكور اتيآ بيترت در آمده دست به يخيتار

 اطالعـات  مجموعـه  بـا  مختلف يها دوره در مفسران مواجهه يچگونگ. است شده استفاده
 در آن انيـ ب درصدد مؤلف كه است يسوال فصل، نيا يانيپا بخش سه اتيآ از آمده دست به
  .)46- 37. ص ،1392 نژاد، عدالت( است يآت فصل دو

 از نشيآفـر  اتيآ فصل نيا در. دارد نام ميقد دوره در نشيآفر ريتفس كتاب، سوم فصل
 ضـمن  .اسـت  شده يبررس بخش سه در يراز نيفخرالد نظر از و بخش دو در يطبر نظر
 كـرد يروي طبـر  ريتفس. شود يم توجه زين ميقد مفسر دو يريتفس كرديرو به گزارش، ارائه
  .)82- 47. ص ،1392 نژاد، عدالت( دارد انهيگرا عقل كرديرو يراز ريتفس ويي روا

 شـود  يم يسع فصل نيا در مدرن؛ دوره در نشيآفر ريتفس به دارد ينگاه چهارم، فصل
 از ينـ يد يعلمـا  ييآشنا ريثأت زانيم بخش، دو در هركدام دوره نيا مفسر دو آراء يبررس با

 داده نشـان  نشيآفـر  اتيـ آ ريتفس در يعلم يِشناس هانيك العاده فوق يها شرفتيپ و ها هينظر
 نشيآفـر  مسأله در خود، بر سابق يِريتفس سنت با آنان مواجهه يچگونگ به نيهمچن. شود

  .)127- 83. ص ،1392 نژاد، عدالت( شود يم دقت زين
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 15 در مؤلف و است پنجم فصل موضوع قرآن از شيپ مردم فرهنگ در نشيآفر داستان
 فرهنگ در نشيآفر ريتصو دربارة ياجمال يمرور با مؤلف. پردازد يم موضوع نيا به صفحه
 جيرا يها دگاهيد انيعبر و انيرانيا ان،يبابل ان،يسومر يها اسطوره قيطر از قرآن، از قبل مردمِ
 از قبل عربستانِ رهيجز شبه در يراتييتغ با را نشيآفر يها اسطوره وجود زين و كند يم انيب را

 داسـتان  نيا درون در كه دارد را مطلب نيا يريگ جهينت قصد و دهد يم حيتوض اسالم ظهور
 را اتيروا تمام مشترك وجه كه آن ضمن است، شده جاديا يراتييتغ مختلف يها فرهنگ در
  .)143- 129. ص ،1392 نژاد، عدالت( شود يم متذكر زين

 يكيهرمنـوت  مطالعـه  عنـوان  بـا  ششم فصل به مربوط حاضر، كتاب180 تا 145 صفحات
 روشِ نيـ ا سـپس  شـده،  انيـ ب روش نيا يها فرض شيپ و يمعرف مورد در ينكات ابتدا. است
 يرهايتفسـ  نسـبت  و سـنده ينو تيـ ن بـر  ديتأك با متن ياصل يمعنا به يابيدست هدف با مطالعه
 ژهيـ و بـه  يعيطب يها دهيپد به ناظر اتيآ ريتفس يبرا يگريد حل راه مثابة به گر،يكدي با مختلف

 بـه  مـؤمن  و معتقـد  مسلمانِ آن، قبول فرض بر كه يريتفس. است شده يمعرف جهان نشيآفر
 نيـ ا در يكلـ  نگـرش . كند حل علوم ديجد يها داده با را خود يذهن يها تناقض بتواند قرآن

  . است يخاص مكتب از يرويپ بدون محور متن برابر در محور مؤلف يِكيهرمنوت روشِ مطالعه،
 يابيارز ابتدا. پردازد يم كتاب مباحث از يريگ جهينت به ،اثر يِانيپا ةصفح ازدهي در مؤلف

ـ  عنـوان  بـه  يطبـر . دهـد  يمـ  ارائـه  ديـ جد و ميقـد  دورة دو مفسران كار از ياجمال  نياول
 قـرآن،  نـزول  دوران در موجـود  اطالعـات  تمـام  نمـود  تالش ،يريتفس اتيروا گردآورندة

 ريتفسـ  عرصـة  بـه  و يآور جمع نشيآفر داستان دربارة ،4 قرن يابتدا تا را نيتابع و صحابه
 آنها نقد به گرا عقل طبقة از يراز ،يطبر منقول مطالب نيا برابر در بعد، قرن سه. دينما وارد

. كنـد  وارد كلمـه  يمنف يمعنا به »اتيلياسرائ« عنوان ريز را يمطالب نيچن ديكوش و پرداخت
 در شـد،  يمـ  دايـ پ اتيـ آ ريتفس در كه يمشكالت مقابل در ،يكالم - يدفاع يكرديرو با يو

 از هـدف  و كـرد  احاله ياله علم به را آنها و دانست ناقص را خود اطالعات ياريبس موارد
 او. نمـود  اعـالم  مـان يا تيـ تقو را قـرآن  در يعـ يطب يها دهيپد و نشيآفر داستان يادآوري

 بـر  و نكنـد  يشناسـ  هـان يك در يوسيبطلم ةينظر محكوم را قرآن اتيآ نمود يسع نيهمچن
 شيدايپ و ديجد دورة شروع با. كند يپافشار بود زين يانتقاد كه خود يكالم - يعقل دگاهيد

 هـا  هيـ نظر نيـ ا برابر در مسلمان مفسران يسو از بارز واكنش گونه دو نو، يعلم يها هينظر
 مدرن دورة در يزندگ وجود با ،ييطباطبا يندگينما به مفسر ،نخست واكنش در. شد داريپد
 روش همان به و نكرد ياديز استفاده يعلم يشناس هانيك و يتجرب دانش از قرآن فهم يبرا
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 توجـه  قرآن ياصل يها اميپ به اتيآ فهم يبرا او. نمود اكتفا هيعلم يها حوزه در جيرا يسنت
 يتفاوت چيه يو روش با. كرد ديتأك شد، يم برداشت الفاظ ظاهر از كه يقرآن يها داده بر و
 انـدازه  نيـ ا در او بـر  مـدرن  دورة ريتأث ديشا. كند يزندگ يا دوره چه در مفسر كه كند ينم

 قـرآن  يامـروز  مخاطبـان  يبـرا  يموجه ريتفس توان ينم يطبر منقوالت با كه شود خالصه
 دغدغـة  بـا  مفسر ،يطنطاو يندگينما به دوم واكنش در. شد اعتنا يب آنها به نيبنابرا نوشت؛
 يشناسـ   هـان يك يها هينظر نيآخر با نشيآفر اتيآ يسازگار صدد در نيد و علم يهماهنگ

 متوجه زين يطنطاو .كند قيتطب گريكدي بر را آنها كوشد يم زيآم تكلف يا گونه به و آمد يبرم
 به نگاه يا گونه مدرن دورة مفسران كار حاصل. باشد اعتنا يب يطبر منقوالت به ديبا كه بود
 صـدر  در را نيـ د مـت يق هـر  بـه  يعلم مناسبات در است صدد در كه رسد يم نظر به نيد

 نـژاد،  عـدالت ( ريخ اي است ندارانيد و نيد نفع به سرانجام نگاه نيا كه نيا از فارغ بنشانند،
  .)191- 181. ص ،1392

 را نشيآفـر  اتيـ آ فهـم  و ريتفسـ  در يكيهرمنوت مطالعه روش يِريكارگ به شنهاديپ مؤلف،
  .داند يم يعلم يها تيموفق به مؤمنانه واكنش يا گونه زين و ديجد يايدن اقتضائات از برخاسته

  
 يشكل يبررس. 3

  ازهايامت 1.3
 صـحافي  و آرايي صفحه نگاري، حروف جهت از اثر اين چاپ كيفيت   و  ايگو كتاب عنوان
ـ  مـورد  چنـد  از ريـ غ بـه  اثر كل در ويرايش و نگارش عمومي قواعد و بوده مناسب   يجزئ

 مطالـب،  فهرسـت  مقدمـه،  ماننـد ي صـور ي ها مؤلفه وجود. است گرديده رعايت خوبي به
 نسـبت  يطرفـ  يب و احترام تيرعا. است مجموعه نيا قوت نقاط ه،ازينما  و منابع فهرست

  .است بارزي خوب به اثر كل در گرانيد ديعقا به
 نيـ ا در. اسـت  پـژوهش  نيا قوت نقاط از ،يموضوع هينما گونة به كتاب، هينما ميتنظ

 و داده قـرار  سـرعنوان  قالـب  در را يعبـارت  اي واژه ،يموضوع ليتحل با محقق ،يساز هينما
 و خواننده به هينما نيا. دهد يم يجا آن ليذ در را سرعنوان حوزة با مرتبط زموضوعاتير

 يابيـ باز يتخصصـ  صـورت  بـه  را خود نظر مورد موضوع كه دهد يم را امكان نيا كاربران
 بيـ ترت انسـان،  آسمان، آب، چون يزموضوعاتير نش،يآفر سرعنوان ليذ مثال، يبرا .ندينما
 ،ييطباطبا عباس، ابن مانند ياعالم گريد مثال در اي. است گرفته قرار....  و قيعت عهد در اول
 آن بـه  كـه  اسـت  يموضـوعات  كـدام  هـر  ليـ ذ و هستند سرعنوان يراز و يطنطاو ،يطبر
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 در خـود  موضـوع  به توجه با تا شود يم داده اجازه نيا كاربر به صورت نيا به اند؛ پرداخته
  .شود ييراهنما مذكور افراد از كدام هر دگاهيد از نظرش مورد مطلب به زمان نيكمتر
  
  ها يكاست 2.3
ـ  قرمز،ي ها رنگ بهي منحن خط سه باي طرحي دارا اثر جلد  بـا  اهيسـ  نـه يزم در سـبز  وي آب
 باي واضح تناسب كه است  آمده كتاب عنوان ليذ در طرح نيا. استي قرآن بةيكت نةيزم پس

 قـرآن  دربـارة  موضوع كه كرد برداشت توان يم آن نةيزم پس از فقط و ندارد نشيآفر عنوان
 به) قرآن در نشيآفر( آن اول بخش كه است درآمده نگارش به خط دو در اثر عنوان .است
 با) ديوجد ميقد ريتفاسي كيهرمنوتي بررس( آن دوم بخش و تر بزرگ فونت با و ديسف رنگ
جلـد،   طـرح  نييپا در. است تر كوچك فونت و اول بخش از متفاوت خط نوع باي آب رنگ
 است ريتصو و متن هرگونه فاقد اثر، جلد پشت .است شده درج ديسف رنگ با سندهينو نام
 هدف انيب وي معرف عدم .ندارد وجودي گريد متن آن مشخصات و انتشاراتي لوگو جز و

  .برشمرد آني ها يكاست از توان يم را جلد پشت در كتاب
 آنها يشناخت كتاب اطالعات يول ،شده برده نام مثال يبرا كتاب دو عنوان 20 صفحه در
  .است نشده نوشته
 وفـات  خيتار بعد يالديم و يقمر والدت خيتار ابتدا ،يطنطاو يمعرف در 34 صفحه در
 است آمده) 1862/1278 – 1940/1358( شكل نيا به آن، بودن يالديم اي يقمر ذكر بدون

 نيا به يقمر بعد و يشمس وفات و والدت خيتار ابتدا ييطباطبا يمعرف در 35 صفحه در و
  .شود هماهنگ است بهتر كه است آمده) ش 1281- 1360/ق.ه 1321- 1402( شكل
  

 ييمحتوا يبررس. 4

  ازهايامت 1.4
 بـه  شـده  ارائـه  مطالب انيب در سندهينو تسلط و قدرت به توان يم كتاب نيا يها يژگيو از
 و يمعـان  رغميـ عل چراكـه  نمود؛ اشاره ياتياله كيهرمنوت بخش ژهيو به روان و واضح يزبان

 نيـ ا بـا  سـاده  يزبان به را مخاطب توانسته مؤلف ك،يهرمنوت روش در دهيچيپ اصطالحات
 ريتفسـ  ي هيـ نظر« همچون مشابه متون با سهيمقا در توان يم را ادعا نيا و دينما آشنا ميمفاه
  .رساند دييتأ به) 1387 ،يواعظ( »كيهرمنوت بر يدرآمد« و) 1390 ،يواعظ( »متن
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 درج. اسـت  مجموعـه  نيـ ا قـوت  نقـاط  از روزآمـد  قاتيتحق به سندهينو استناد نيهمچن
 هر يانتها در اتيآ و جمالت ترجمة و ها نام و اصطالحات ،يسيانگل يها معادل ها، سيرنويز

 ترجمـه  مؤلـف  خـود  توسط كتاب تمام در اتيآ كه خصوص به ،است ريتقد درخور صفحه
 بـه  موضـوعات  از ياريبس در مخاطب، شترِيب ةمطالع يبرا يمقاالت اي كتاب يمعرف. است شده
  .دارد تيحكا روز قاتيتحق به ييآشنا و شانيا يعلم تيجامع از كه ديآ يم چشم
  
  ها يكاست 2.4
 و اثر كل در هم ،مطالب انسجام و يمنطق نظم به ييها يكاست مذكور اثر ييمحتوا يبررس در
  :است ليذ شرح به آن ليتفص كه گردد يم باز فصل هر درون در هم

 اثر كل در مطالب انسجام و يمنطق نظم 1.2.4

 از چهـارم  فصل تا كتاب ساختار كتاب، يها فصل نيب انسجام وي منطق نظم تيرعا نظر از
 دارد وجـود  فصول نيب يارتباط اگرچه بعد به فصل آن از .است برخوردار يشتريب تسلسل

 به حوصله يو وچنانچه است گذاشته خواننده عهده به را آن يضمن فهم سندهينو ييگو اما
 و منطـق  توانـد  يمـ  باشد، نيزبيت يفرد حال نيع در و برساند انتها به را كتاب و دهد خرج

. كنـد  يبنـد  صورت ذهن در را پژوهش ريس و ابديدر اثر كلِ يفحوا از را پژوهش استدالل
 ستين روشن و واضح قبل فصل چهار به ششم و پنجم يها فصل كنندة وصل ةحلق واقع در
 فصـل  چهار يط مؤلف كه حيتوض نيا با كند، يم وارد خدشه مطالب تسلسل به يحد تا و

 يابيـ ارز دارد انتظـار  خواننده و ديگو پاسخ ق،يتحق يفيتوص سؤال دو به است توانسته اول
 را ديـ جد و ميقـد  دوره دو مفسـران  بـه  مربوط چهارم و سوم فصل دو از سندهينو ياجمال
 در آنجـا  از و) اسـت  شـده  آورده يريگ جهينت يعني كتاب آخر بخش در يابيارز نيا( بداند

 يِابيارز بدون كه يدرحال بشود، حل راه شنهاديپ بحث به ورود آماده گريد يسؤال با مواجهه
 ديـ جد قـات يتحق يا پـاره  بـر  ديـ تأك بـا  و شـده  وارد پـنجم  فصـل  بـه  گذشـته  يها بحث
 بعـد  و قبل نشيآفر از ريتصو دو تفاوت دادن نشان درصدد يشناس اسطوره و يشناس باستان

 هـا   اسـطوره  ةدربـار  موضـوع  بـا  مـرتبط  و مسـتند  اطالعـات  ارائه .ديآ يبرم اسالم ظهور از
 ايـ  زهيانگ جاديا جهت است يا مقدمه عربستان، رهيجز شبه در نشيآفر ةاسطور خصوص به

 قـرآن  در نشيآفر درباره يعرف اطالعات انيب از شارع مراد پس« كه خواننده ذهن در سؤال
 گـردد  ينم برقرار زين الزم تسلسل نيبنابرا شود، ينم انيب وضوح به سؤال نيا يول »ست؟يچ
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 بـا  ششـم  فصل كه نيا ژهيو به ابد؛ي يدرم خود بعد و قبل با ارتباط يب را فصل نيا وخواننده
 در ارتبـاط  نيـ ا درك البتـه . ندارد را آن افتني دغدغه خواننده هنوز كه شود يم آغاز يسؤال
  .شود يم حاصل آخر فصل مطالعه نيح

  :كرد يبند صورت و خالصه گونه نيا را كتاب پژوهش ريس توان يم
ـ  و كم ديجد و ميقد دوره مفسران ـ  روزگـار  يفكـر  چـارچوب  و دانـش  مطـابق  شيب

 يهـا  تنـاقض  حل و قرآن متن ريتفس درصدد يكالم اي ياعتقاد يكرديرو با شيخو
  ).چهارم تا اول يها فصل جهينت( برآمدند اتيآ داده نيب يظاهر

 ماننـد  گـر يد منابع در يراتييتغ با قرآن، در نشيآفر داستان دربارة اطالعات از يبعض ـ
 منطقـه  يعاد ريضم و ذهن در و يحيمس و يهودي ،يزرتشت انياد مقدس يها كتاب
  ).پنجم فصل جهينت( داشت وجود مصر و بابل شام، حجاز،

 كـه  يالؤسـ  ست؟يچ قرآن در نشيآفر ةدربار يعرف اطالعات انيب از شارع مراد پس ـ
 فصـل  يابتـدا  ايـ  پـنجم  فصـل  آخـر  در يمنطقـ  نظم و تسلسل جاديا يبرا بود بهتر
  .آمد يم  ششم

 ششـم  فصـل ( شود يم گرفته نظر در نشيآفر اتيآ درباره شارع مراد يبرا يا هيفرض ـ
  .)157 صفحه

 يبرا يشاهد و) چهارم تا اول يها فصل( شد يبررس پژوهش نيا نظر مورد مدارك ـ
 .نشد افتي هيفرض دييتأ

 دييـ تأ و شارع مراد فهم يبرا ريتفس يسنت روش مقابل در كيهرمنوت يريتفس روش ـ
 .)ششم فصل( شود يم شنهاديپ هيفرض

 يبرا يشواهد و شود يم مطالعه نشيآفر به مربوط اتيآ ،يشنهاديپ روش به توجه با ـ
 توجه آنها به سابق يرهايتفس از كي چيه در كه شود يم افتي نظر مورد هيفرض دييتأ

 ).ششم فصل( بود نشده

 فصل هر درون در مطالب انسجام و يمنطق نظم 2.2.4

 در آنـان  يمعرف يبرا مفسران يزندگ ةدور تأخر و تقدم اساس اول، فصل از سوم بخش در
 تيرعا مبنا نيا مدرن مفسران به مربوط چهارم فصل در كه يدرحال شده، لحاظ مطالعه، نيا

  . پردازد يم يطنطاو آراء به بعد و ييطباطبا آراء يبررس به ابتدا يعني است؛ نشده
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 و انتخـاب  هيآ 35 نش،يآفر اتيآ انتخاب روش انيب از پس دوم فصل از اول بخش در
 بِيـ ترت بـه  طبقـه  هر اتيآ فصل، نيا يبعد بخش سه در و شوند يم فهرست طبقه سه در

 شـمار  بـه  كتـاب  صفحات نيتر مهم جزء صفحات، نيا. شوند يم يبررس آنها نزول يِاحتمال
 مفسـران  يآرا بـه  رجـوع  در الگو نيا اساس بر بيترت كتاب يجا يجا در چراكه ند؛يآ يم
 نيـ ا تيرعا نيبنابرا است، شده يادآوري ششم و چهارم سوم، يها فصل در ديجد و ميقد

 كند يم ميترس را فصل هر درون در يمنطق نظم ها، فصل آن رمجموعةيزي ها بخش در مدل
 نشـده  تيرعا هياول يبند طبقه اساس بر فصل نيا يها بخش تيتبع كه است  يدرحال نيا و

 يبررسـ  اتيـ آ از طبقـه  دو به مربوط بخش دو تنها يطبر آراء انيب در سوم فصل در. است
. اسـت  نشده اشاره يكرس و عرش با ها آسمان نشيآفر نسبت به مربوط بخش و است شده
 بيـ ترت امـا  شـده،  يبررسـ  مجزا بخش سه در طبقه سه هر يراز نيفخرالد نظرات انيب در

 ييطباطبا آراء يبررس در چهارم فصل در نيهمچن. است نشده تيرعا دوم فصل در مذكور
 به مربوط بخش و است شده اشاره اتيآ از طبقه دو به مربوط بخش دو به فقط يطنطاو و
 در گانـه  سـه  طبقـات  يالگـو  تيرعا عدم. است مانده مغفول نيزم و آسمان نشيآفر اتيآ

 در دسـته  كيـ  اتيـ آ يبررسـ  خلط باعث چهارم و سوم يها فصل رمجموعةيز يها بخش
 در اتيـ آ نـزول  يشنهاديپ بيترت تيرعا بر فراوان ديتأك وجود با و است شده گريد دسته

 در مثـال  يبـرا . شـود  بيـ ترت تيرعا به ملتزم نتوانسته مؤلف شود يم مالحظه مطالعه، نيا
 ليـ ذ »يكرس و عرش با ها آسمان نشيآفر نسبت« طبقه به مربوط اتيآ يطبر يآرا يبررس
 نشيآفـر « ةدسـت  اتيـ آ يطنطـاو  و ييطباطبا يآرا يبررس در و شده آورده »نشيآفر« طبقه

 الزم نكته نيا يطنطاو مورد در البته. است شده آورده »نشيآفر« دستة ليذ »نيزم و آسمان
 شـده  يبررس اءيانب سورة 30 هيآ تنها »نيزم و آسمان نشيآفر« طبقه اتيازآ كه است ذكر به

 نكتـه  نيـ ا بـه  ،يطنطـاو  يريتفس روش انيب ضمن ،108 صفحة در سندهينو چراكه است؛
 دهـد،  يمـ  ليتفصـ  را ينكـات  »فـه يلط« عنـوان  ريز اتيآ يبعض دربارة يو كه كند يم اشاره
 اتيآ از يا پاره ليذ در پراكنده صورت به يول ندارد، وجود اتيآ از ياريبس ريتفس نيبنابرا
 در بحث مورد هيآ 35 تمام يبررس عدم حيتوض نيا با  است، كرده انيب را خود مطالب همه

 به مربوط اتيآ مورد در 124 صفحه در نيبنابرا است، يرفتنيپذ يطنطاو نظر از مطالعه نيا
 يعنـ ي يمـدن  هيآ به ابتدا از يمك اتيآ ذكر بدون ،يكرس و عرش با نيزم و ها آسمان نسبت

  . كند يم اشاره بقره سوره 255 هيآ
 اول، فصل در آنان يريتفس روش و مفسران انتخاب مالك انيب وهيش در يناهماهنگ كي
 حيتوض نيا با. نشود حفظ مطالب يمنطق نظم شده باعث كه ديآ يم چشم به چهارم و سوم
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 ضـمن  مطالعـه  نيـ ا در نظـر  مـورد  مفسران انتخاب مالك اول، فصل از سوم بخش در كه
 انتخـاب،  مـالك  اعـالم  يجا به )35 صفحه( ييطباطبا مورد در اما شده، اعالم آنان يمعرف
 به كه چهارم و سوم فصل در كه است  يحال در نيا و است شده انيب شانيا يريتفس روش

 يمختصر مفسران آراء شروع از قبل پردازد، يم دوره دو مفسران نظر از نشيآفر ريتفس انيب
 روش انيـ ب يجـا  به) 84 صفحه( ييطباطبا مورد در يول كند، يذكرم آنان يريتفس روش از

  . شود يم مشاهده يو انتخاب مالك يريتفس

  ييمحتوا گريد موارد 3.2.4
 در آنكـه  حـال  ،شـمارد  يبرمـ  هيـ آ 35 را بحـث  قلمرو در داخل اتيآ تعداد 39 صفحه در

 وجـود  بـا  زيـ ن يليتفصـ  يمعرف در و است شده فهرست هيآ 33 آدرس صفحه، نيا يپاورق
 بـه  اتيـ آ تعداد در يناهماهنگ نيا .شود يم ذكر هيآ تعداد نيهم يپاورق نيا با ييها تفاوت

 اما اند، داشته توجه آن به مؤلف كه است فصلت سوره در اتيآ قطع محل در اختالف ليدل
 اتيـ آ يمعرفـ  در نيهمچنـ  .دادنـد  يم توجه را نكته نيا به دقت زين خواننده به بود ستهيشا
 هم و اتيآ تمام بودن يمدن اي يمك نكردن مشخص جهت از هم است، نشده عمل كساني
 فقـط  يگـاه  آمـده،  متن در معنا و آدرس با هيآ يگاه يعني ات؛يآ يمحتوا يمعرف جهت از

ـ  متن و است شده ذكر متن در آدرس و هيآ ترجمه  آن تنهـا  يگـاه  و يپـاورق  در آن يعرب
  .است آمده آن ترجمه اي هيآ كل ذكر بدون بردارد در يمهم اطالع كه هيآ از بخش
 امبريـ پ صـفات  از يكي نزلةم به آموخته دانش يمعن به »ختهيفره« صفت ،178 صفحه در
 شـان يا بـودن  يامـ  به اعتقاد با وصف نيا از واستفاده است شده برشمرده وآلـه  هيعل اهللا يصلاكرم
  .ندارد يتناسب

 بـه  »كيـ هرمنوت روش با قرآن مطالعه جينتا« عنوان ريز ييابتدا نكته سه ،186 صفحه در
 مقـدمات  بـه  مربـوط  باشـد،  كيـ هرمنوت روش با مطالعه جهينت كه آن از شتريب رسد يم نظر

  .شد يم گنجانده ششم فصل در بود بهتر و است روش نيا از استفاده
  

 شنهادهايپ وي ريگ جهينت. 5

 مباحـث  بـه  منـدان  عالقـه  يبرا نو يافق گشودن حاضر كتاب يها يژگيو نيبارزتر از يكي
 توانند يم مندان عالقه كتاب نيا مطالعة با كه است نيا مذكور يژگيو جِينتا از. است يريتفس
ـ  فراوان موضوعات ديجد يها دانش پرتو در و گرفته دهيا ،آن در كاررفته به روش از  يقرآن
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 يبـرا  و كننـد  مجـدد  يبررسـ  يفقه وي آموزش ،يياجتما ،ياخالق مختلف يها  نهيزم در را
 يسـنت  روش بـر  اتكـا  بـا  سندهينو كه يروش. ندينما تالش قرآن ياصل مراد به افتني دست
 قـرآن  فهـم  و ريتفسـ  بـه  و كـاربرده  به نشيآفر اتيآ در را آن از يعمل استفاده رماخر،يشال

 امكـان  بـاب  در ياتيـ كل و هيـ نظر انيـ ب بـه  تنهـا  متفكران، يبرخ برخالف و است پرداخته
 ك،يـ هرمنوت« همچـون  يكتـاب  نمونـه  يبرا. است نكرده بسنده كيهرمنوت روش يريكارگ به

 و قيعال ها، فهم شيپ بر متون فهم و ريتفس ابتناء« يعني كيهرمنوت يكل اصل »سنت و كتاب
 بـه  منـوط  را نيد دانش تكامل و است دانسته مفسران ريتفس تمام شامل را »مفسر انتظارات
 ،1384 ،يمجتهدشبسـتر ( اسـت  كرده مفسران قيعال و ها فهم شيپ حيتنق اساس بر يبازنگر
 نشيآفر اتيآ موضوع بر تمركز با ،يعمل صورت به قرآن در نشيآفر مؤلف اما ،)9- 8. ص
 حيتنقـ  و يبـازنگر  بـه  و كـرده  يبررس را دوره دو مفسران ريتفس در ها فهم شيپ نيهم ريتأث

  .است پرداخته
 از بعد كه است يا جهينت به يابيدست كند يم زيمتما خواننده يبرا را اثر نيا آنچه نيهمچن
. شـود  يمـ  حاصـل  مؤلـف  يشـنهاد يپ وةيش به يريتفس يها بحث يال البه يبررس و مطالعه

 نيـ ا انيـ م كـه  باورند نيا بر ديجد علوم با ييآشنا ليدل به سندهينو گفتة به كه يخوانندگان
 گذشـتگان  يرهايتفسـ  از و دارد وجـود  يناهمـاهنگ  شـود  يم افتي قرآن در آنچه و ها داده

 يهمـاهنگ  دغدغـه  و بماننـد  يبـاق  مؤمن لنديما همچنان و شوند ينم يراض نشيآفر دربارة
 دست به جةينت آن. دارند را نيزم و ها آسمان نشيآفر باب در يعلم يها هينظر با خود مانيا

 يعلمـ  يهـا  داده بـه  خـورده  گره مؤمن، مانيا گريد روش نيا انتخاب با كه است نيا آمده
 بـه  يديـ ترد او يديـ توح مـان يا اصل در آنها از يكي در ديترد صورت در تا ستين يقرآن

 مخاطبان، يآشنا و يعرف معلومات بر هيتك با قرآن كه اصل نيا رفتنيپذ با بلكه د،يآ وجود
 جنبـه  نيتـر  مهم ديشا و رود يم مراد آن دنبال به است، آورده يرو خود ياصل مراد انيب به

  . باشد مراد همان يعمل تحقق و ينظر انيب در تيموفق قرآن، اعجاز
 ليـ ذ شـرح  بـه  هـا  يكاسـت  يبرخـ  رفع يبرا نگارنده نظر از يشنهاداتيپ قسمت نيا در
  : گردد يم  ارائه

 از بعـد  كـه  صـورت  نيـ ا به شد مي ميتنظ يخيتار ريس اساس بر فصول بيترتچنانچه 
 سپسآمد  مي» قرآن از شيپ مردم فرهنگ در نشيآفر داستان« فصل ابتدا اتيكل درباره بحث

 ضـمن  فصـل  دو نيـ اپايان  در و شد مي پرداخته يعيطب يها دهيپد باب در اتيآ يمعرف به
 درپرداخـت،   مي اسالم ظهور از بعد و قبل نشيآفر از ريتصو دو تفاوت انيب به آنها يابيارز
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 يهـا  فصـل  هيـ بق بيـ ترت چراكه ؛شد يم برطرف زين فصول نيب انسجام اشكال صورت نيا
 و 58 صـفحه  در مثـال  عنـوان  به بيترت نيا اساس بر و است مناسب شكل همان به كتاب
زيرا پيشـتر   ،نيست» شد خواهد اشاره پنجم فصل در مطلب ليتفص« ذكر به ازين گريد 123
  .است شده آن متذكر
 آراء بـه  رجـوع  در مبنـا  46 - 39 صـفحات  در اتيـ آ نـزول  ياحتمال بيترت كه آنجا از

 خواننده است، گذاشته بيترت نيا حفظ بر را بنا مؤلف و گرفته قرار ديجد و ميقد مفسران
 نيـ ا بـه  بارها دارد قرار آن در بحث مورد هيآ كه يا طبقه اي هيآ تمام مالحظه يبرا دارد ازين

 مـتن،  شـامل  فصل نيا يانيپا قسمت در يجدول اي نمودار درج نيبنابرا گردد، باز صفحات
 نظـر  مـورد  گانـه  سـه  يها طبقه نييتع با همراه ،هيآ بودن يمدن اي يمك ه،يآ ةترجم و آدرس

  .كند يم تر راحت را اثر يمحتوا با يهمراه سنده،ينو
 متن در گريد موارد در و يپاورق در موارد يبرخ ست،ين هماهنگ اتيآ آدرس به ارجاع

 بـه  يضرور اثر كل در ارجاع شدن دست كي نيبنابرا است، شده ذكر هيآ متن از بعد كتاب
 بـه  يا هيآ ،165 و118 ،106 صفحات مثال يبرا صفحات يبعض در ضمن در. رسد يم نظر

 آنها آدرس اما ستندين مطالعه نيا يبررس مورد هيآ 35 جزء كه است شده درج بحث تناسب
 يگـاه  است؛ نشده عمل نحو كي به اتيآ ترجمة آوردن درمورد نيهمچن .است نشده ذكر
 يپاورق در هيآ و آمده كتاب متن در ترجمه اي شده آورده يپاورق در يگاه و هيآ متن از بعد
  .است شده ذكر

. كنـد  ليتسـه  را هيـ نما از استفاده تواند يم اصطالحات از اشخاص و آثار هينما كيتفك
 مطالعـه  نيـ ا در اتيـ آ از اديـ ز اسـتفاده  و موضوع به توجه با اتيآ ةينما درج كه آن ضمن
  .رسد يم نظر به يضرور
  
  نامه كتاب
  .ميكر قرآن
  .نو طرح :تهران. متني معنا ).1380. (نصرحامد د،يابوز

 .مركز نشر: تهران. متن ليتأو و ساختار ).1390. (بابك ،ياحمد

  .96) شماره 1384( ،معرفت  ،»ميكر قرآني موضوع ريتفسي ايمزا«. محمدرضا ،يداوود
ــدالت ــع ژاد، ع ــر). 1392. (ديس ــرآن در نشيآف ــ :ق ــوتي بررس ــي كيهرمن ــدير تفاس ــجد و ميق . دي
 .معاصر   نگاه  :تهران
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 .نو طرح: تهران. سنت و كتاب ك،يهرمنوت). 1384. (محمد ،يشبستر مجتهد

 و فرهنـگ  پژوهشـگاه  انتشـارات  سـازمان : تهـران . كيـ هرمنوت بـر ي درآمـد ). 1378. (احمـد  ،يواعظ
 .ياسالم  شهياند

  .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم. متن ريتفس هينظر ).1390( .احمد ،يواعظ
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