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  جديد و قديم تفاسير هرمنوتيكي بررسي

  *حوريه شجاعي باغيني

  چكيده
 موضـوع  كيـ  بـا  مرتبط اتيآ از يمحدود تعداد بر تمركز با قرآن اتيآ يموضوع ريتفس
. كنـد  يم كمك قرآني موضوعات از قيعم يفهم و جامع تصور جاديا به كه است يريتفس
ـ  مكتـب  در ريتفس يروش يالگو از استفاده با قرآن در نشيآفر كتاب ةسندينو  اتيـ آ يادب

 ريتفاس ةسيمقا و يبررس با ،او. استكرده  يموضوع يبررس و مطالعهرا  نشيآفر به مربوط
 از برخاسـته  يفهمـ  به دنيرس يبرا و يشناس  هانيك يها هينظر با مواجهه در مدرن و يسنت

 ةمطالعـ  روش ،يعلم يها تيموفق به مؤمنانه واكنش يا گونه زين و ديجد يايدن اقتضائات
 گرفتـه  كـار  بـه  يخاص مكتب از يرويپ بدون را محور متن دربرابر محور مؤلف يكيهرمنوت
، رو نيـ ازا د؛يگشـا  يمـ  يريتفسـ  مباحـث  در ديجد يافق كه است يپژوهش اثر نيا. است
 در اسـاس،  نيـ ا بـر . رساند ياري آن ياعتال  به تواند يم نقادانه يدگاهيد با راه هم يبررس
 روش ليتحل بر عالوه آن، يمحتوا از يا خالصه ةارائ و اثر يكل يمعرف از پس ،حاضر مقالة
 يمنفـ  و مثبـت  يها جنبه به نيچن هم ،ييمحتوا و يساختار يها يژگيو از يبرخ به مؤلف

  .شود يم ارائه ينهادات شيپي كاست رفع يبرا و اشاره آن
  .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 انيدرم
 و يمعان مفسر ،خداوند مراد كامل فهم و هيآ اميپ حيصح درك منظور  به روش، نيا در
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 صورت به مصحف يكنون بيترت براساس يگريد از پس يكي را قرآن اتيآ يليتفص ميمفاه
 ضرورت، و يمند ارزش نيع در روش نيا .كند بيان مي گريد كي با ارتباط يب و پراكنده
 قرآن يها هينظر استخراج و يكل دگاهيد ارائة يبرا ات،يآ يموضوع يپراكندگ به باتوجه
 لكمم به و ستين يكاف يزندگ متعدد مسائل و بشر يموردابتال يها موضوع دربارة

  .دارد  ازين
 بـا  حاضـر  عصـر  در كـه  اسـت  يموضوع ريتفس وةيش يبيترت ريتفس كنندة ليتكم روش

 بـه  ييگـو  پاسـخ  يبـرا  علـوم  تـر  شيب در موضوعات و مسائل به يتخصص نگاه به شيگرا
 ر،يتفسـ  نـوع  نيـ ا در. اسـت  شـده  آورده  يرو آن بـه  ديجد يازهاين و ياساس يها پرسش

 جانبه همه و قيعمي ديد با و مرتبط گريد كي به و يبند دسته موضوع كي به مربوط يها هيآ
  .)96 :1384 داودى( شوند يم ليتحل و هيتجز

 يپژوهش ياثر ديجد و ميقد ريتفاس يكيهرمنوت يبررس: قرآن در نشيآفر ،زمينه  نيا در
 و مطالعـه را  نشيآفـر  بـه  مربـوط  اتيـ آ ديجد و ميقد يبيترت ريتفاس به تيعنا با كه است
  .دكن يم يموضوع يبررس

 و اسـت  برده 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 ييگو پاسخ درصدد

 سـؤال  و اند؟ كرده ريتفس را ها آن چگونه ميقد ةدور مفسران قرآن در عتيطب جهان شيدايپ
 علوم در قيتحق جديد يها وهيش ةيسا در هفدهم قرن از ديجد يها هينظر ظهور كه آن گريد

 داشـته  ديـ جد ةدور در مفسـران  نظـر  رد يريتـأث  چـه  عتيطب جهان نشيآفر ةدربار يتجرب
 فصل 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 ةجينت اول

 ابتـدا . است كرده استفاده يليتحل روش از ،است محور لهئمس كه گريد بخش در ،سپس
 يشاهد پژوهش نيا نظر مورد مدارك يبررس در كه آن ليدل به و رديگ يم نظر در را يا هيفرض
 قـرآن  متن يمعنا افتني يبرا را يكيهرمنوت روش به مطالعه حل راه ابد،ي ينم هيفرض دييتأ بر
 را ليذ سؤاالت پاسخ قيطر نيا از كوشد يم نيچن هم. دهد يم نهاد شيپ نشيآفر گزارش در

  :كند ارائه
 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  ،تيدرنها و است؟ چگونه گريد يرهايتفس
  د؟يفهم توان يم چگونه را يعيطب يها دهيپد
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 از بار نخستين را قيتحق نيا ةديا شود يم ادآوري مقدمه در قرآن در آفرينش مؤلف
 چون هم او،. است فراگرفته ،هلند دنيال دانشگاه سابق استاد االصل، مصري ابوزيد نصرحامد

 امكان يعمل صورت به و كند مي  استفاده »قرآن ريتفس در يادب مكتب« يمبان از د،يابوز
 و قرآني علوم النص مفهوم كتاب در ديابوز. دهد يم نشان را مكتب نيا روش يريكارگ به
 از القرآن علوم يف االتقان كتاب از يانتقاد يقرائت براساس ،را قرآن ريتفس و فهم يمبان

 و دكن يم يبررس  يكيهرمنوت يليتأو ةشياند و مذكور مكتب بر هيتك با ،يوطيس نيالد جالل
 حال نيدرع و ديجد دوران يازهاين با مطابق قرآن ريتفس و فهم حيصح روش طرح درصدد
  ).504 ،22 :1380 ديابوز( است ياله كالم يزبان قواعد با سازگار
  

  اثر يكل معرفي. 2
 نـژاد،  عدالت ديسع فيلأت ،ديجد و ميقد ريتفاس يكيهرمنوت يبررس: قرآن در نشيآفر كتاب
 انتشـارات  يازسو ييمقوا جلد و ،نسخه 2000 شمارگان با ،يرقع قطع در ،صفحه 212 در
 مقدمـه،  شـامل  و دهيرسـ  چـاپ  به 1392 سال در بار نينخست معاصر نگاه يپژوهش ةسسؤم

  .است جهينت و ،فصل شش
 كه دهد پاسخ پرسش نيا به تا كوشد يم »اتيكل« عنوان با حاضر اثرِ نخست فصل

 در يعلم كرديرو خاص طور به و ياسالم تمدن و فرهنگ در قرآن ريتفس سنت يكل طور به
 را آن اخص طور به يادب مكتب در ريتفس روش يمعرف با و است شده دايپ چگونه ريتفس
 يالگو با مطابق را نشيآفر به مربوط اتيآ و نديگز يبرم مطالعه نيا يروش يالگو مثابة به
 قرآن به يخيتار نگاه بر هيتك با ،وهيش نيا در .كند يم يبررس و ،مرتب انتخاب، مكتب نيا
 هر فهم در ن،يبنابرا دارد؛ ديتأك آن بودن مبوبريغ و يكنون مصحف بودن يبيرترتيغ بر

 ديجد يبيترت با و شود لحاظ دارد وجود ها سوره همة در كه ياتيآ ةمجموع ديبا يموضوع
 ات،يآ بعد و قبل ه،يآ بودن  يمدن و يمك از ديبا يكار نيچن يبرا. شود گذاشته هم كنار

 است شده نازل آن در هيآ هر كه يحال و وضعو  موضوع، كي به مربوط اتيآ يزمان فاصلة
 هر يبرا ،ستا يكنون مصحف در كه يبيترت از ريغ ،يديجد بيترت و داشت يآگاه

 ملتزم يزمان بيترت و موضوع وحدت به قرآن يكنون بيترت. كرد بنا قرآن در يموضوع
 كار به مشابه يها عبارت با متعدد يها اقيس در را موضوع كي دربارة سخن يحت و ستين
. شود يم توجه مند روش صورت به جمله ساختار و لغت يمعنا  به روش، نيا در. برد يم

 آن در معنا شيدايپ به باتوجه خاص ييمعنا بر لفظ داللت كه است آن مند روش از مراد
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 يجيتدر رييتغ به مفسر ،رو نيااز ؛مطلق صورت به نه و شود يم نييتع خاص اقيس و بافت
 به ديبا يادب مكتب نگاه از مفسر. دارد كامل توجه زمان طول در واژه كي مختلف يمعان

 با كه ،)سوم قرن( يفرهنگ ياسيس نهضت به ويژهبه و تأثيرگذار تمدن يفرهنگ عوامل
 شد موجب و آورد ديپد را يبزرگ يتمدن راثيم نيا از پس و شد آغاز يوناني آثار ةترجم
 علم ةيسا در يادب مكتب. كند توجه ند،يب خود به يفراوان تحوالت يعرب زبان و لغت
 راتييتغ اي معنا دو انيم يزمان ةفاصل درنظرگرفتن بدون است معتقد يمعناشناس اي كيسمنت
 جمله آن از و مؤلف تين زين و متن، كلمه، ياصل يمعنا به يرس دست امكان ةكلم ييمعنا
 همان در قرآن جمالت و الفاظ يمعنا افتني يادب مكتب مهم و اول اصل. ندارد وجود قرآن
 كه جا تاآن كه دارد ازين يمتون و لغت فرهنگ به بنابراين است؛ شده صادر كه است ييفضا

 يمعان بر كننده داللت ينما راه كه يمنبع نيبهتر. باشد كينزد نزول عصر به است ممكن
 يشعرا اشعار يعني اسالم از قبل  دورة از مانده يبرجا راثيم همان است قرآن نزول دورة

 نوع به ديفهم را لفظ يمعنا كه آن از پس ديبا مفسر. است يجاهل دورة به منسوب و مشهور
 يبشر و يزبان يمتون را ينيد متون يادب مكتب. كند توجه زين قرآن در آن كاربرد و استعمال

 يعني. نباشد يخيتار تواند ينم رد،يگ ينم شكل خأل در و است نشانه زبان چون و داند يم
 و نباشند يزبان ينيد متون اگر. دارند تولد بافت و ،محل زمان، متن، يمعان و ميمفاه همة
 بلكه ،ستنديننشانه  مخاطب يبرا گريد نومت آن يها جمله درواقع ،شوند يتلق مطلق يقدس
 ها آن هم يخاص افراد و اند فهم قابل يخاص سازوكار با كه كنند يم داللت يخاص يمعنا بر
 از اي يتلق نيچن و شوند يم خارج يعموم فهم رس دست ازبه اين ترتيب  .فهمند يم را

 نيا يانيپا بخش در. باشد صحيح تواند ينم است، يعموم يگر روشن و تيهدا كه ،قرآن
 كه ييها مالك به باتوجه مفسران نيا. دشون يم يمعرف  مطالعه نيا در موردنظر مفسران فصل،

 ةدور از شيپ( ميقد عالم از مفسر دو: اند شده انتخاب شود يم انيب آنان يمعرف ضمن در
 عن انيالب جامع نام به او ريتفس كه) 310 - 224(ي طبر ريجر بن محمد ابوجعفر يعني) مدرن
 يريتفس فراوان اقوال از و است اسالم عالم مكتوب يرهايتفس نياول از القرآن آي ليتأو
 يطبرستان يبكر نيحس  بن عمر بن محمد ابوعبداهللا و است كرده استفاده خود از شيپ

 حيمفات يا ريالكب ريالتفس عنوان با رشيتفس كه) 606 - 543( يراز نيفخرالد به معروف يراز
 ديجد عالم از مفسر دو گراست؛ عقل مفسران گروه به متعلق ريتفاس نيمشهورتر از بيالغ
 ديجد علم براساس را قرآن كه يكسان نياول از )1358 - 1278( يجوهر بن  يطنطاو يعني

 ييطباطبا نيدمحمدحسيس و اوست از القرآن تفسير في الجواهر ريتفس و كند يم ريتفس
  .)36  - 11  :1392 نژاد عدالت( است القرآن ريتفس يف زانيالم رشيتفس نامكه ) 1402 - 1321(
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 انتخاب روش فصل، نيا در. است دوم فصل عنوان »قرآن دگاهيازد جهان نشيآفر«
 به مربوط اتيآ به فقط يعيطب يها دهيپد درباب اتيآ تمام نيب از. شود يم انيب اتيآ

 ،يكرس و عرش با ها آن ارتباط و روز شش در نيزم و ها آسمان خلق شامل جهان، نشيآفر
 اتيآ نيا. شود يم محدود هيآ 35 در بحث قلمرو صيتخص دو با كه شود يم پرداخته

 و عرش با ها آسمان نشيآفر نسبت« ،»قرآن در نشيآفر« ةطبق سه در ييمحتوا لحاظ به
 در كه ييالگو به باتوجه طبقه هر. شوند يم فهرست »نيزم و آسمان نشيآفر« و ،»يكرس
 يريتفس به اتكا بدون ها، آن نزول يِاحتمال بِيترت به يخيتار كرديرو با شد يمعرف قبل فصل
 يمحتوا از يا يآگاه فصل نيا يانيپا بخش سه در ليتفص به وشوند  مي يبند دسته ،خاص
 نيتر ميقد ،يالمعان نظم يف يالمبان كتاب ةمقدم اتيآ بيترت افتنِي يِمبنا .شود يم ارائه آنان
 خيتار از يميتقو كه است ،يهجر پنجم قرن يابتدا در هيالهو مجهول يا سندهينو از منبع
 ،ينهاد شيپ را شده انيب بيترت مؤلف .دهد يم قرار ارياخت در قرآن يها سوره و اتيآ نزول
. ابدي رييتغ گريد شواهد افتني با است ممكن كه داند يم موجود قرائن براساس و ،يظن

 و ،چهارم سوم، يها فصل در مذكور اتيآ بيترت در آمده دست به يخيتار ريس و منطق
 با مختلف يها دوره در مفسران ةمواجه يچگونگ. است شده استفاده و حفظ ششم

 مؤلف كه است يالؤس فصل نيا يانيپا بخش سه اتيآ از آمده دست به اطالعات ةمجموع
  .)46 - 37 :همان( است يآت فصل دو در آن انيب درصدد

 نشيآفر اتيآ ،فصل نيا در. دارد نام »ميقد ةدور در نشيآفر ريتفس« كتاب سوم فصل
 ضمن .است شده يبررس بخش سه در يراز نيفخرالد ازنظر و بخش دو در يطبر ازنظر
 كرديروي طبر ريتفس. شود يم توجه زين ميقد مفسر دو يريتفس كرديرو به گزارش، ةارائ
  .)82 - 47 همان:( دارد انهيگرا عقل كرديرو يراز ريتفس ويي روا

 ،شود يم يسع فصل نيا در ؛دارد مدرن ةدور در نشيآفر ريتفس به ينگاه چهارم فصل
 از ينيد يعلما ييآشنا ريثأت زانيم بخش، دو در هركدام ،دوره نيا مفسر دو يآرا يبررس با

 داده نشان نشيآفر اتيآ ريتفس در يعلم يِشناس هانيك ةالعاد فوق يها شرفتيپ و ها هينظر
 نشيآفر ةلئمس در خود بر سابق يِريتفس سنت با آنان ةمواجه يچگونگ به نيچن هم. شود

  .)127 - 83 همان:( شود يم دقت زين
 در مؤلف و است پنجم فصل موضوع قرآن از شيپ مردم فرهنگ در نشيآفر داستان

 در نشيآفر ريتصو دربارة ياجمال يمرور با مؤلف. پردازد يم موضوع نيا به صفحه پانزده
انيعبر و ،انيرانيا ان،يبابل ان،يسومر يها اسطوره قيازطر ،قرآن از قبل مردمِ فرهنگ 
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 ةريجز شبه در يراتييتغ با را نشيآفر يها اسطوره وجود زين و كند يم انيب را جيرا يها دگاهيد
 درون در كهدرصدد حصول اين نتيجه است  و دهد يم حيتوض اسالم ظهور از قبل عربستانِ

 تمام مشترك وجه كه آن ضمن است، شده جاديا يراتييتغ مختلف يها فرهنگ در داستان نيا
  .)143 - 129 همان:( شود يم متذكر زين را اتيروا

 »يكيهرمنـوت  ةمطالع« عنوان با ششم فصل به مربوط حاضر كتاب 180 تا 145 صفحات
 نيـ ا سـپس  اسـت؛  شده انيب روش نيا يها فرض شيپ و يمعرف درمورد ينكات ابتدا. است
 نسـبت  و سـنده ينو تيـ ن بـر  ديـ تأك با متن ياصل يمعنا به يابي دست هدف با مطالعه روشِ
 يهـا  دهيپد به ناظر اتيآ ريتفس يبرا يگريد حل راه مثابة به گر،يد كي با مختلف يرهايتفس
 مسـلمانِ  آن قبـول  فـرض  بـر  كه يريتفس ،است شده يمعرف ،جهان نشيآفر ژهيو به يعيطب

. كنـد  حـل  علـوم  ديجد يها داده با را خود يذهن يها تناقض بتواند قرآن به مؤمن و معتقد
 از يرويپ بدون محور متن دربرابر محور مؤلف يِكيهرمنوت روشِ مطالعه نيا در يكل نگرش
  .است يخاص مكتب

 ابتدا. است كتاب مباحث از يريگ جهينتدرصدد  اثر يِانيپا ةصفح ازدهي در مؤلف
 نياولدرمقام  ،يطبر. دهد يم ارائه ديجد و ميقد دورة دو مفسران كار از ياجمال يابيارز

 ،قرآن نزول دوران در موجود اطالعات تمام كرد تالش ،يريتفس اتيروا گردآورندة
 عرصة به و يآور جمع نشيآفر داستان دربارة چهارم قرن يابتدا تا را نيتابع و ،صحابه

 گرا عقل طبقة از يراز ،يطبر منقول مطالب نيا دربرابر بعد، قرن سه. كند وارد ريتفس
 وارد كلمه يمنف يمعنا به »اتيلياسرائ« عنوان با را يمطالب نيچن ديكوش و كرد نقد را  ها آن
 شد، يم دايپ اتيآ ريتفس در كه يمشكالت مقابلرد ،يكالم ـ يدفاع يكرديرو با او،. كند
 و كرد احاله ياله علم به را ها آن و دانست ناقص را خود اطالعات ياريبس موارد در

. كرد اعالم مانيا تيتقو را قرآن در يعيطب يها دهيپد و نشيآفر داستان يادآوري از هدف
 بر و نكند يشناس هانيك در يوسيبطلم ةينظر محكوم را قرآن اتيآ كرد يسع نيچن هم او
 و ديجد دورة شروع با. كند يپافشار ،بود زين يانتقاد كه ،خود يكالم ـ يعقل دگاهيد
 نيا دربرابر مسلمان مفسران يازسو بارز واكنش گونه دو نو، يعلم يها هينظر شيدايپ

 در يزندگ باوجود ،ييطباطبا يندگينما به مفسر ،نخست واكنش در. شد داريپد ها هينظر
 و نكرد ياديز ةاستفاد يعلم يشناس هانيك و يتجرب دانش از قرآن فهم يبرا مدرن دورة
 يها اميپ به اتيآ فهم يبرا او. كرد اكتفا هيعلم يها حوزه در جيرا يسنت روش همان به

 با. كرد ديتأك شد، يم برداشت الفاظ ظاهر از كه ،قرآني يها داده بر و توجه قرآن ياصل
 مدرن دورة ريتأث ديشا. كند يزندگ يا دوره چه در مفسر كه كند ينم يتفاوت چيه او روش
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 يبرا يموجه ريتفس توان ينم يطبر منقوالت با كه شود خالصه اندازه نيا در او بر
 يندگينما به دوم واكنش در. شد اعتنا يب ها آن به ،نيبنابرا نوشت؛ قرآن يامروز مخاطبان
 نيآخر با نشيآفر اتيآ يسازگار درصدد نيد و علم يهماهنگ دغدغة با مفسر ،يطنطاو
 گريد كي بر را ها آن ديكوش يم زيآم تكلف يا گونه به و آمد يبرم يشناس  هانيك يها هينظر
 كار حاصل. باشد اعتنا يب يطبر منقوالت به ديبا كه بود متوجه زين يطنطاو .كند قيتطب

 مناسبات در است درصدد كه رسد يم نظر به نيد به نگاه يا گونه مدرن دورة مفسران
 و نيد نفع  به سرانجام نگاه نيا كه نيا از فارغ بنشانند، صدر در را نيد متيق هر به يعلم
  .)191 - 181 همان:( ريخ اي است داران نيد

 نشيآفـر  اتيآ فهم و ريتفس در يكيهرمنوت مطالعه روش يِريكارگ به نهاد شيپ مؤلف
 يهـا  تيـ موفق بـه  مؤمنانـه  واكـنش  يا گونه زين و ديجد يايدن اقتضائات از برخاسته را

  .داند يم يعلم
  

 يشكل يبررس. 3

  ازهايامت 1.3
 صحافي و ،آرايي صفحه نگاري، حروف جهت از اثر اين چاپ كيفيت و ايگو كتاب عنوان
ي جزئ مورد چند از ريغ به اثر كل در ويرايش و نگارش عمومي قواعد و است مناسب

 فهرست مطالب، فهرست مقدمه، مانندي صوري ها مؤلفه وجود. است دهش رعايت خوبي به
 در مواجهه با يطرف يب و احترام تيرعا. است مجموعه نيا قوت نقاط از هينما و ،منابع
  .است بارزي خوب به اثر كل در گرانيد ديعقا

 نيـ ا در. اسـت  پـژوهش  نيـ ا قوت نقاط از ،يموضوع هينما گونة به كتاب، ةينما ميتنظ
 و داده قـرار  سـرعنوان  قالـب  در را يعبـارت  ايـ  واژه يموضوع ليتحل با محقق ،يساز هينما
 خواننده به هينما نيا. داده است يجا آن ليذ در را سرعنوان حوزة با مرتبط زموضوعاتير
 يابيـ باز يتخصصـ  صـورت  به را خود موردنظر موضوع كه دهد يم را امكان نيا كاربران و

 در اول بيترت انسان، آسمان، آب، چون يزموضوعاتير ،»نشيآفر« سرعنوان ليذ ،مثالً .كنند
 ،يطبر ،ييطباطبا عباس، ابن مانند ياعالم گريد مثال در اي. است گرفته قرار...  و ،قيعت عهد

 نيـ ا  به اند؛ پرداخته آن به كه است يموضوعات هركدام ليذ و اند سرعنوان يراز و ،يطنطاو
 مطلب به زمان نيتر كم در خود موضوع به باتوجه تا شود يم داده اجازه نيا كاربر به صورت

  .شود يينما راه مذكور افراد از هركدام دگاهيد از موردنظرش
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  ها يكاست 2.3
 زمينـة  پـس  با سياه ةدرزمين سبز و ،آبي قرمز، هاي رنگ به منحني خط سه با طرحي اثر جلد
 عنـوان  بـا  واضـحي  تناسـب  كه است  آمده كتاب عنوان ذيل در طرح اين. دارد يقرآن كتيبة

. اسـت  قـرآن  دربارة موضوع كه كرد برداشت توان مي آن زمينة پس از فقط و ندارد آفرينش
ـ ) قرآن در آفرينش( آن اول بخش كه است درآمده نگارش به خط دو در اثر عنوان  رنـگ  اب
 بـا ) جديـد  و قـديم  تفاسـير  هرمنوتيكي بررسي( آن دوم بخش و تر بزرگ فونت با و سفيد
جلـد،   طـرح  پايين در. است تر كوچك فونت و اول بخش از متفاوت خط نوع با آبي رنگ
 و است تصوير و متن هرگونه فاقد اثر جلد پشت. است شده درج سفيد رنگ با نويسنده نام
 هـدف  و معرفـي  نيـاوردن . ندارد وجود ديگري متن آن مشخصات و انتشارات لوگوي جز

  .برشمرد آن هاي كاستي از توان مي را جلد پشت در كتاب
 يشناخت كتاب اطالعات يول ،است شدهآورده  مثال يبرا كتاب دو عنوان ،20 ةصفح در

  .است نيامده ها آن
 خيتـار  بعـد  و يالديمـ  و يقمـر  والدت خيتـار  ابتدا ،يطنطاو يدرمعرف ،34 ةصفح در
 )1278 /1862 –1358 /1940( شـكل  نيـ ا به آن، بودن يالديم اي يقمر ذكر بدون ،وفات
 و يشمسـ  وفـات  و والدت خيتار ابتدا ،ييطباطبا يدرمعرف ،35 ةصفح در و است آمده
 اسـت  بهتـر  كـه  اسـت  آمـده ) 1281 -1360 /1321 -1402( شـكل  نيـ ا بـه  يقمر بعد

  .شود هماهنگ
  

 ييمحتوا يبررس. 4

  ازهايامت 1.4
 شـده  ارائـه  مطالـب  انيـ ب در سـنده ينو تسـلط  و قدرت به توان يم كتاب نيا يها يژگيو از
 يمعانباوجود  چراكه ؛كرد اشاره ،ياتياله كيهرمنوت بخش در ژهيو به ،روان و واضح يزبان به
 بـا  را مخاطب ساده يزبان به است توانسته مؤلف كيهرمنوت روش در دهيچيپ اصطالحات و
 تفسـير  نظريـة  چون هم مشابه متون با سهيمقا در توان يم را ادعا نيا و كند آشنا ميمفاه نيا

  .كرد دييتأ) 1387 يواعظ( هرمنوتيك بر درآمدي و) 1390 يواعظ( متن
 درج. اسـت  مجموعـه  نيـ ا قـوت   نقـاط  از روزآمـد  قاتيتحق به سندهينو استناد نيچن هم

 يانتهـا  در اتيـ آ و جمالت ترجمة و ،ها نام و اصطالحات ،يسيانگل يها معادل ها، سيرنويز
 يمعرفـ . استكرده  ترجمه كتاب تمام در را اتيآ مؤلف خود ؛است ريتقد درخور صفحه هر
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 از كـه  ديـ آ يم چشم به موضوعات از ياريبس در مخاطب ترِ شيب ةمطالع يبرا يمقاالت اي كتاب
  .دارد تيحكا روز قاتيتحق اب ييآشنا و شانيا يعلم تيجامع
  
  ها يكاست 2.4
 در هم و اثر كل در هم ،مطالب انسجام و يمنطق نظم  در ييها يكاست اثر ييمحتوا يبررس در

  :است ليذ شرح به آن ليتفص كه خورد چشم مي به فصل هر درون

 اثر كل در مطالب انسجام و يمنطق نظم 1.2.4

 از چهـارم  فصـل  تا كتاب ساختار كتاب، يها فصل نيب انسجام وي منطق نظم تيرعا ازنظر
ـ  يارتبـاط  اگرچه ،بعد به فصل آن از .است برخوردار يتر شيب تسلسل  وجـود  فصـول  نيب

 حوصله يو چه چنان و است گذاشته خواننده ةعهد به را آن يضمن فهم سندهينو ييگو ،دارد
 و منطـق  توانـد  يمـ  باشد، نيزبيت يفرد حال نيدرع و برساند انتها به را كتاب و دهد خرج به

. 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 ،درواقع

 فصـل  چهـار  يط مؤلف كه حيتوض نيا با كند، يم وارد خدشه مطالب تسلسل به يتاحد و
 يابيـ ارز دارد انتظـار  خواننـده  و ديگو پاسخ قيتحق يفيتوص سؤال دو به است توانسته اول

 را ديـ جد و ميقـد  ةدور دو مفسـران  بـه  مربوط چهارم و سوم فصل دو از سندهينو ياجمال
 در جـا  ازآن و) اسـت  شـده  آورده يريگ جهينت يعني كتاب آخر بخش در يابيارز نيا( بداند

 يِابيـ ارز بدون كه يدرحال شود، حل راه نهاد شيپ بحث به ورود ةآماد گريد يسؤال با مواجهه
 ديـ جد قـات يتحق يا پـاره  بـر  ديـ تأك بـا  و شـود  مـي  وارد پنجم فصل به گذشته يها بحث
 از بعد و قبل نشيآفر از ريتصو دو تفاوت دادن نشان درصدد يشناس اسطوره و يشناس باستان
ـ  .ديآ يبرم اسالم ظهور  ،هـا   اسـطوره  ةدربـار  موضـوع  بـا  مـرتبط  و مسـتند  اطالعـات  ةارائ

 ايـ  زهيـ انگ جـاد يابراي  است يا مقدمه عربستان، ةريجز شبه در نشيآفر ةاسطور خصوص به
 قـرآن  در نشيآفر ةدربار يعرف اطالعات انيب از شارع مراد پس« كه خواننده ذهن در سؤال

 برقـرار  زيـ ن الزم تسلسـل  ،نيبنـابرا  و شـود  ينمـ  انيـ ب وضوح به سؤال نيا يول ؛»ست؟يچ
 فصـل  كه نيا ژهيو به ابد؛ي يدرم خود بعد و قبل با ارتباط يب را فصل نيا هخوانند و دشو ينم

 نيـ ا درك البتـه . نـدارد  را آن افتنيـ  ةدغدغـ  خواننده هنوز كه شود يم آغاز يسؤال با ششم
  .شود يم حاصل آخر فصل ةمطالع نيدرح ارتباط
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  :كرد يبند صورت و خالصه گونه نيا را كتاب پژوهش ريس توان يم
 روزگـار  يفكـر  ارچوبهـ چ و دانـش  مطـابق  شيب و كم ديجد و ميقد ةدور مفسران ـ

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

 ماننـد  گـر يد منـابع  در يراتييتغ با قرآن در نشيآفر داستان دربارة اطالعات از يبعض ـ
 ةمنطق يعاد ريضم و ذهن در و يحيمس و ،يهودي ،يزرتشت انياد مقدس يها كتاب
  ؛)پنجم فصل ةجينت( 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 ةدربار شارع مراد يبرا يا هيفرض ـ
  ؛)157 ةصفح

 يشـاهد  و) چهـارم  تا اول يها فصل( دوش مي يبررس پژوهش نيا موردنظر مدارك ـ
 ؛دوش مين افتي هيفرض دييتأ يبرا

 دييـ تأ و شـارع  مراد فهم يبرا ريتفس يسنت روش درمقابل كيهرمنوت يريتفس روش ـ
 ؛)ششم فصل( شود يم نهاد شيپ هيفرض

 يبرا يشواهد و شود يم مطالعه نشيآفر به مربوط اتيآ ،ينهاد شيپ روش به باتوجه ـ
 توجه ها آن به سابق يرهايتفس از كي چيه در كه شود يم افتي موردنظر ةيفرض 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
 مبنـا  نيا ،مدرن مفسران به مربوط ،چهارم فصل در كه يدرحال ،است شده لحاظ مطالعه نيا

  .دشو يم يبررس يطنطاو يآرا بعد و ييطباطبا يآرا ابتدا يعني است؛ نشده تيرعا
 و انتخـاب  هيآ 35 نش،يآفر اتيآ انتخاب روش انيب از پس ،دوم فصل از اول بخش در

 بِيـ ترت بـه  طبقـه  هـر  اتيآ فصل، نيا يبعد بخش سه در و شوند يم فهرست طبقه سه در
 شـمار  بـه  كتاب صفحات نيتر مهم جزء صفحات نيا. شوند يم يبررس ها آن نزول يِاحتمال

 مفسـران  يآرا بـه  رجـوع  در الگـو  نيا براساس بيترت كتاب يجا يجا در چراكه ند؛يآ يم
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 نيا تيرعا ،نيبنابرا ؛است شده يادآوري ششم و ،چهارم سوم، يها فصل در ديجد و ميقد
 كنـد  يم ميترس را فصل هر درون در يمنطق نظم ها فصل آن رمجموعةيزي ها بخش در مدل
 نشـده  تيـ رعا هياول يبند طبقه براساس فصل نيا يها بخش تيتبع كه است  يدرحال نيا و

 يبررس اتيآ از طبقه دو به مربوط بخش دو فقط يطبر يآرا انيب در ،سوم فصل در. است
. اسـت  نشده اشاره يكرس و عرش با ها آسمان نشيآفر نسبت به مربوط بخش و است شده
 بيترت اما ،است شده يبررس مجزا بخش سه در طبقه سه هر يراز نيفخرالد آراي انيب در

 يآرا يبررسـ  در چهـارم  فصـل  در ،نيچنـ  هـم . اسـت  نشـده  تيرعا دوم فصل در مذكور
 بخش و است شده اشاره اتيآ از طبقه دو به مربوط بخش دو به فقط يطنطاو و ييطباطبا
 طبقـات  يالگـو  نكـردن  تيـ رعا. است مانده مغفول نيزم و آسمان نشيآفر اتيآ به مربوط

 كيـ  اتيـ آ يبررس خلط باعث چهارم و سوم يها فصل رمجموعةيز يها بخش در گانه سه
 نـزول  ينهـاد  شيپ بيترت تيرعا بر فراوان ديتأك باوجود و است شده گريد ةدست در دسته

. شـود  بيـ ترت تيـ رعا به ملتزماست  نتوانسته مؤلف شود يم مالحظه مطالعه، نيا در اتيآ
 و عـرش  بـا  هـا  آسـمان  نشيآفـر  نسبت« ةطبق به مربوط اتيآ يطبر يآرا يبررس در ،مثالً
 نشيآفـر « ةدسـت  اتيآ يطنطاو و ييطباطبا يآرا يبررس در و »نشيآفر« ةطبق ليذ »يكرس

شايان  نكته نيا يطنطاو درمورد البته. است شده آورده »نشيآفر« دستة ليذ »نيزم و آسمان
 شـده   يبررسـ  ايـ انب سورة 30 ةيآ فقط »نيزم و آسمان نشيآفر« ةطبق اتيآ از كه است ذكر

 نكتـه  نيـ ا بـه  ،يطنطـاو  يريتفس روش انيب ضمن ،108 صفحة در سندهينو چراكه است؛
 ؛دهـد  يمـ  ليتفصـ  را ينكـات  »فـه يلط« عنـوان  ذيل اتيآ يبعض دربارة يو كه كند يم اشاره
 »آيـات  از اي پاره« ليذ پراكنده صورت به يول ندارد، وجود اتيآ از ياريبس ريتفس ،نيبنابرا
 در موردبحث ةيآ 35 تمام نكردن يبررس حيتوض نيا با  .است كرده انيب را خود مطالب ةهم
 بـه  مربوط اتيآ درمورد 124 ةصفح در ،نيبنابرا ؛است يرفتنيپذ يطنطاو ازنظر مطالعه نيا

 يعنـ ي يمدن ةيآ به ابتدا از ،يمك اتيآ ذكر بدون ،يكرس و عرش با نيزم و ها آسمان نسبت
  .كند يم اشاره بقره ةسور 255 ةيآ

 چهارم و ،سوم اول، فصل در آنان يريتفس روش و مفسران انتخاب مالك انيب ةويش در
 حيتوضـ  نيا با. نشود حفظ مطالب يمنطق نظمشود  مي باعث كه ديآ يم چشم به يناهماهنگ

 يمعرف ضمن مطالعه نيا در موردنظر مفسران انتخاب مالك اول فصل از سوم بخش در كه
 روش انتخاب، مالك اعالم يجا به ،)35 ةصفح( ييطباطبا درمورد اما ،است شده اعالم آنان
 ريتفسـ  كـه  ،چهـارم  و سـوم  فصل در كه است  يدرحال نيا .است شده انيب شانيا يريتفس
 روش از يمختصر مفسران يآرا شروع از قبل ،دشو يم انيب دوره دو مفسران ازنظر نشيآفر
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 يريتفسـ  روش انيـ ب يجـا  به) 84 ةصفح( ييطباطبا درمورد يول كند، يم ذكر آنان يريتفس
  .شود يم مشاهده يو انتخاب مالك

  ييمحتوا گريد موارد 3.2.4
 در كه آن حال ،شمارد يبرم هيآ 35 را بحث قلمرو در داخل اتيآ تعداد ،39 ةصفح در
 باوجود زين يليتفص يدرمعرف و است شده فهرست هيآ 33 آدرس صفحه نيا نوشتپا

 اتيآ تعداد در يناهماهنگ نيا .شود يم ذكر هيآ تعداد نيهم نوشتپا نيا با ييها تفاوت
 اند، داشته توجه آن به مؤلف كه است فصلت ةسور در اتيآ قطع محل در اختالف ليدل به
 اتيآ يمعرف در ،نيچن هم .دادند يم توجه را نكته نيا به دقت زين خواننده به بود ستهيشا اما
 هم و اتيآ تمام بودن يمدن اي يمك نكردن مشخصنظر از هم است، نشده عمل سان كي
 فقط يگاه ،است آمده متن در معنا و آدرس با هيآ يگاه يعني ات؛يآ يمحتوا يمعرفنظر از

 يگاه و ،آمده است نوشتپا در آن يعرب متن و است شده ذكر متن در آدرس و هيآ ةترجم
  .است آمده ،آن ةترجم اي هيآ كل ذكر بدون ،دربردارد يمهم اطالع كه هيآ از بخش آن فقط

 صلي( اكرم امبريپ صفات از يكي آموخته دانش يمعن به »ختهيفره« صفت ،178 ةصفح در
 شانيا بودن يام به اعتقاد با وصف نيا از استفاده و است شده برشمرده )وآله عليه اهللا

  .ندارد يتناسب
 »كيهرمنوت روش با قرآن ةمطالع جينتا« عنوان ذيل ييابتدا ةنكت سه ،186 ةصفح در

 مقدمات به مربوط باشد، كيهرمنوت روش با مطالعه ةجينت كه آن از تر شيب ،رسد يم نظر به
  .شود گنجانده ششم فصل در است بهتر و است روش نيا از استفاده
  

 نهادها شيپ وي ريگ جهينت. 5

 مباحـث  بـه  منـدان  عالقـه  يبرا نو يافق گشودن حاضر كتاب يها يژگيو نيبارزتر از يكي
 از توانند يم كتاب نيا مطالعة با مندان عالقه كه است نيا يژگيواين  جِينتا از. است يريتفس

 را قرآنـي  فـراوان  موضوعات ديجد يها دانش درپرتو و بگيرند دهيا آن در كاررفته به روش
 يبـرا  و كننـد  مجـدد  يبررسـ  يفقهـ  و ،يآموزش ،يعاجتما ،ياخالق مختلف يها  نهيزم در

 يسـنت  روش بـر  اتكـا  بـا  ،سـنده ينودرواقـع،  . كننـد  تـالش  قرآن ياصل مراد به افتني دست
 يبرخـ  بـرخالف  و است برده كار بهعمالً آن را  نشيآفر اتيآ فهم و تفسير در ،رماخريشال

 بسـنده  كيـ هرمنوت روش يريكـارگ  بـه  امكـان  درباب ياتيكل و هينظر انيب  به فقط متفكران،
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 كيـ هرمنوت يكلـ  اصـل  سنت و ،كتاب ك،يهرمنوت چون هم يكتاب نمونه يبرا. است نكرده
 تمـام  شـامل  را »مفسـر  انتظـارات  و ،قيعال ها، فهم شيپ بر متون فهم و ريتفس يابتنا« يعني

 حيتنقـ  براسـاس  يبـازنگر  بـه  منـوط  را نيـ د دانـش  تكامـل  و است دانسته مفسران ريتفس
 نشيآفـر  مؤلف اما ،)9- 8 :1384 يشبستر مجتهد( است كرده مفسران قيعال و ها فهم شيپ

ـ  نيهمـ  ريتأث ،نشيآفر اتيآ موضوع بر تمركز با ،يعمل صورت به قرآن در  در هـا  فهـم  شيپ
  .استكرده  حيتنق و يبازنگر و يبررس را دوره دو مفسران ريتفس

 كـه  اسـت  يا جـه ينت به يابي دست كند يم زيمتما خواننده يبرا را اثر نيا چه آن نيچن هم
ـ  وةيشـ بـه  يريتفس يها بحث يال البه يبررس و مطالعه از بعد  حاصـل  مؤلـف  ينهـاد  شيپ
 نيـ ا انيـ م كـه  باورند نيا بر ديجد علوم با آشنا ، برخي خوانندگانسندهينو گفتة به. شود يم

 مـؤمن  اند ليما چنانهم ها آن .دارد وجود يناهماهنگ شود يم افتي قرآن در چه آن و ها داده
 و هـا  آسـمان  نشيآفر درباب يعلم يها هينظر با خود مانيا يهماهنگ ةدغدغ و بمانند يباق
. نتيجـة  شـوند  ينمـ  يراضـ  نشيآفـر  دربـارة  گذشـتگان  يرهايتفسـ  از، امـا  دارنـد  را نيزم
 تـا خـورد   گـره نمـي   قرآنـي  يعلم يها داده به گريد مؤمن مانيااين است كه  آمده دست به

 بـا  بلكـه  د،يآ وجود به يديترد او يديتوح مانيا اصل در ها آن از يكي در ديترد درصورت
را  خـود  ياصل مراد مخاطبان يآشنا و يعرف معلومات بر هيتك با قرآن كه اصل نيا رفتنيپذ

 انيـ ب در تيموفق قرآن اعجاز ةجنب نيتر مهم ديشا و رود يم مراد آن دنبال به استبيان كرده 
  .باشد مراد همان يعمل تحقق و ينظر

  :دشو يم  ارائه ليذ شرح به هايينهاد شيپ ها يكاست يبرخ رفع يبرا ،قسمت نيا در
 بحث از بعد كه صورت نيا به ،شود ميتنظ يخيتار ريس براساس فصول بيترتچه  چنان

 اتيـ آ سپس ،بيايد» قرآن از شيپ مردم فرهنگ در نشيآفر داستان« فصل ابتدا اتيكل ةدربار
 تفـاوت  ،ها آن يابيارز ضمن ،فصل دو نياپايان  در وشود  يمعرف يعيطب يها دهيپد درباب

ـ  انسـجام  اشـكال ، شـود  انيـ ب اسالم ظهور از بعد و قبل نشيآفر از ريتصو دو  فصـول  نيب
 براساس و است مناسب شكل همان به كتاب يها فصل ةيبق بيترت چراكه ؛دوش يم برطرف

 اشـاره  پـنجم  فصـل  در مطلـب  ليتفص« ذكر به گريد 123 و 58 ةصفح در مثالً بيترت نيا
  .است شده آن متذكرتر  زيرا پيش ،نيست ازين» شد خواهد
 يآرا بـه  رجـوع  در مبنـا  46 تـا  39 صـفحات  در اتيآ نزول ياحتمال بيترت جاكه ازآن
 خواننده است، گذاشته بيترت نيا حفظ بر را بنا مؤلف و گرفته قرار ديجد و ميقد مفسران

 نيـ ا بـه  بارهـا  دارد قرار آن در موردبحث ةيآ كه يا طبقه اي هيآ تمام ةمالحظ يبرا دارد ازين
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 مـتن،  شـامل  فصل نيا يانيپا قسمت در يجدول اي نمودار درج ،نيبنابرا ؛بازگردد صفحات
 سنده،ينو موردنظر ةگان سه يها طبقه نييتع با راه هم ،هيآ بودن يمدن اي يمكو  ترجمه، ،آدرس

  .كند يم تر راحت را اثر يمحتوا با يراه هم
 در گـر يد مـوارد  در و نوشـت پا در موارد يبرخ ؛ستين هماهنگ اتيآ آدرس به ارجاع

 يضرور اثر كل در ارجاع شدن دست كي ،نيبنابرا ؛است شده ذكر هيآ متن از بعد كتاب متن
 بحث تناسبم يا هيآ )165 و ،118 ،106 (مثالً صفحات يبعض در ،درضمن. رسد يم ظرن  به

 نشـده  ذكـر  ها آن آدرس اما ،ستندين مطالعه نيا يموردبررس ةيآ 35 جزء كه است شده درج
 متن از بعد يگاه است؛ نشده عمل نحو كي به اتيآ ترجمة آوردن درمورد نيچن هم .است

 نوشـت پا در هيـ آ و آمـده  كتاب متن در ترجمه اي است شده آورده نوشتپا در يگاه و هيآ
  .است شده ذكر

. كنـد  ليتسـه  را هيـ نما از استفاده تواند يم اصطالحات از اشخاص و آثار ةينما كيتفك
 مطالعـه  نيـ ا در اتيـ آ از اديـ ز ةاسـتفاد  و موضـوع  بـه  باتوجه اتيآ ةينما درج كه آن ضمن
  .رسد يم ظرن  به يضرور
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