






  ،3/85، سال چهل و دوم، شمارة پیاپی علوم قرآن و حدیث :مطالعات اسالمی

  9-50، ص 1389 پاییز و زمستان

  ر قرآنی تفسيهاش خاص روی مبانیقی تطبیبررس

  کی کالسياتهسی هرمنوتيها و انگاره

  

علیرضا آزاد
1

  

   دانشگاه فردوسی مشهد ارشدیکارشناسدانش آموخته دورة 

Email: azad.amoli@gmail.com

  دکتر محمدعلی رضایی کرمانی

  استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

rezai1385@yahoo.com Email:   

  دهیچک

 شده بنا صحیحی مبانی پایه بر که است اییشهرو کارگیري  به مستلزم قرآن آیات فهم

 و مبانی اتخاذ در مفسران به تواند می که است هایی پژوهش از یکی تطبیقی مطالعه. باشند

  .رساند یاري تفسیري، بهینه ايشهرو

 و مفسران میان مشترك تفسیري هاي دغدغه وجود و هرمنوتیک اهمیت به توجه با

 به قرآن (قرآن تفسیر اصلی روش پنج مبانی تطبیقی بررسی به حاضر پژوهش در ا،تههرمنوتیس

 کالسیک هرمنوتیستهاي مشهورترین از نفر هفت هاي انگاره با) باطنی عقلی، ادبی، روایی، قرآن،

  .است شده پرداخته) دیلتاي درویزن، بوئک، شالیرماخر، ولف، آست، کالدنیوس،(

 اییتهشباه متفاوت، معرفتی مبادي و اضهفر پیش رغم علی که میداد نشان پژوهش نیا در

  .دارد وجود کالسیک هرمنوتیستهاي هاي انگاره و قرآن تفسیر شهايرو از یک هر خاص مبانی میان

  .کیکالس يستهایهرمنوت ک،یهرمنوت ،يریتفس يروشها ر،یتفس یمبان قرآن، :ها دواژهیکل

                                                                
-22/6/89: بی تصوخی ؛ تار5/12/87:  وصولخی  تار  

 مسئولسندهی نو -1
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  مقدمه. 1

 اسالمی اصیل منابع از الهی مقاصد و معارف استنباط و فهم روشهاي و مبانی یبررس

 رو این از. است اسالم دین از صحیح درك به رسیدن الزمه قرآنی، آیات ویژه به

 پژوهشی هاي برنامه رأس در بایستی آن روشهاي در بازاندیشی و تفسیر مبانی بازشناسی

  .گیرد قرار دینی ورزان اندیشه

 نوبه به نیز آن و اتهبرداش تفاوت در ،دینی اختالفات از بسیاري این، بر افزون

 ناشی نیز اشهرو اختالف و دارد ریشه دینی مبانی از استنباط ايشهرو اختالف در خود،

. اند شده اتخاذ مبانی، آن اساس بر اشهرو این که است مبانی از دسته آن در اختالف از

 مفسران مبانی در چیز، هر از پیش و بیش باید را دینی ايعهنزا اصلی موضع رو نیا از

  .نمود منتقل انجآ به را اصلی داوري و کرد جستجو آنان فهم مقومات و مقدمات و دین

 هاي حوزه و ادیان سایر تجربیات از استفاده ا،شهرو مبانی تنقیح اهمیت و ضرورت

 مستقیمی ارتباط مباحث این با که اییشهدان از یکی. کند می ناپذیر اجتناب را ورزي اندیشه

هرمنوتیک دانش دارد،
1

 و روشنفکران از یگروه اروپا، دینی اصالح نهضت از پس. است 

 به رفته رفته و پرداختند مقدس متون فهم مبانی در بازاندیشی به ا،تههرمنوتیس جمله از

 و رشد سرعت. آوردند يرو فهم، ماهیت در تأمل و متون عام فهم باب در پردازي نظریه

 اندیشه راه چهار را آن امروزه که بوده حدي به اعصار نیا در هرمنوتیک دانش بالندگی

  .دانند می کالمی مسائل کانون و معاصر

 مشترك اصول و ها دغدغه و فلسفی هرمنوتیک بر کالسیک هرمنوتیک تاریخی تقدم

 ايشهرو مبانی میان تطبیقی اي مطالعه که داشت آن بر را ما اسالمی مفسران و آنان میان

 میان سازنده تعامل زمینه تا دهیم انجام کالسیک ايتههرمنوتیس روش و اسالمی مفسران

 این به و کنیم فراهم را دیگر یک ارزنده تجربیات از طرفین گیري بهره و حوزه دو این

  .میابی دست تفسیري ايشهرو و مبانی از بهتري شناخت به وسیله،

                                                                

1. Hermeneutics.
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  طرح بحث. 2

  »يریروش تفس« و »ریتفس« دو اصطالح یمفهوم شناس. 2-1

دهند، مصدر باب تفعیل از   قرار مىInterpretationتفسیر که اغلب آن را معادل 

و توضیح کردن در لغت به بیان، ابانه، جدا کردن، بیان » فسر«. است» ف س ر«ریشه 

دادن امور، آشکار ساختن امر پوشیده، کشف معناى معقول، اظهار معناى معقول، بیان 

 ابن منظور، ؛ 380، مفردات القرآنراغب، (معناى سخن و نظایر آن معنا شده است 

ان مراد، اعم یکشفِ معانى قرآن و ب«و در اصطالح، آن را ) 481، يروزآبادی ف؛3/3033

ر آن یا به حسب معناى ظاهر و غیر آن و ینکه به حسب مشکل بودن لفظ و غیاز ا

) 1/13، یطبرس(» کشف مراد از لفظ مشکل«؛ )47، ریمقدمه جامع التفاسراغب، (» .باشد

 یعل. ف کرده اندی تعر)397، ییخو(» زیاد خداى متعال از کتاب عزآشکارکردن مر«و 

ر ی نسبتاً جامع از تفسیفی توان تعریر را میف زی موجود، تعريرغم اختالف نظرها

  :دانست

تبیین مراد استعمالى آیات قرآن و آشکار کردن مراد جدى آن براساس قواعد «

  .)23، ییرضا(» ادبیات عرب و اصول عقالیى محاوره

و معادل انگلیسى آن » منهج« معادل عربى آن ، که»رفتن«اسم مصدر از » روش«کلمه 

»Method«ک سو، ابن یاز که  نهفته است چرا» راه«در هر سه این کلمات، مفهوم .  است

ابن فارس، (» النهج، الطریق: األول. النون والهاء والجیم أصالن متباینان« :گوید فارس مى

  .)1000، س اللغهییمقا

در « به معنى Meta از ترکیب دو واژه یونانى Methodگر، کلمه ی ديو از سو

 معنى بهMethodدر نتیجه واژه . به وجود آمده است» راه« به معنى Hodsو » امتداد

  .)260گران،  ختهیر(است » در امتداد راه«

  :دی آیر مناسب تر به نظر میف زیف گوناگون، تعریان تعاریدر اصطالح، از م

، استفاده از ابزار یا منابع خاص در تفسیر قرآن است که يریقصود از روش تفسم«
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به عبارت . دهد معانى و مقاصد آیه را روشن ساخته و نتایج مشخصى را به دست مى

دیگر، چگونگى کشف و استخراج معانى و مقاصد آیات قرآن را روش تفسیر قرآن 

  .)22، ییرضا(» گویند

ر یان تفسی مباحث علوم قرآنى و حلقه واسطه ميها ر مجموعهی، از زيریاى تفسشهرو

ر قرآن به حدى است که حتّى برخى با یدر تفس» روش«ت بحث یاهم. و علوم قرآنى است

، ریمقدمه جامع التفاسراغب، (» ه فأصاب، فقد أخطأیمن فسر القرآن برأ«ث یتمسک به حد

نش و اتخاذ ی معنا و مراد بلکه گزدن بهیا نرسیدن یر را نه رسیت تفسی مالك مشروع)93

  .)330، یربان(اند  ح در فهم کالم الهى دانستهیروشى صح

  ر قرآنی تفسيها روش. 2-2

 انجام شده است که از يری تفسياشهروبراي  ی گوناگونيها يبند میتاکنون تقس

ده، سزاوارتر است که یف برگزیبا توجه به تعر. میکن ی ميادکرد همه آنها خودداری

 آن ی به کار رفته در کشف معانير قرآن بر اساس منابع و ابزارهای تفسياشهم رویتقس

  :دینما یتر م ستهیر شایم زین رو، تقسیاز ا. ردیصورت گ

  ر قرآن به قرآنیروش تفس. 1

  ییر روایروش تفس. 2

  یر ادبیروش تفس. 3

  یر عقلیروش تفس. 4

  )ياشار (یر باطنیروش تفس. 5

  روش تفسیر قرآن به قرآن . 2-2-1

و ائمه ) ص(پیامبر اکرم. اي به قدمت خود قرآن دارد استفاده از این روش، سابقه

همین  صحابه و تابعین نیز مفسران و رفته از این روش در تفسیر قرآن بهره گ)ع(اطهار

  ،طبرسی ،شیخ طوسی ،د رضییس، کسانی مانند يدر قرون بعد. اند در پیش گرفتهرویه را 
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: ك.ر(گرفتند  ا بهره شه در تفاسیر خود از این روش در کنار سایر روابن کثیر و زمخشري

اي  این روش در دوران معاصر جایگاه ویژه .)266-263، ر قرآنی تفسیروش شناس، ییبابا

. با محوریت آن، نوشته شده استيیافته و تفاسیر متعدد
1

  

  :اند مل دانستهتسه معنا را مح» القرآن بالقرآن تفسیر«براي حرف باء در اصطالح 

باره،  که قضاوت در این) 361، ی زنجان؛65ابوطبره، (مقابله . 3سببیت . 2استعانت . 1

 بر سه نظریه درباره چگونگی تفسیر قرآنتواند  میاین عنوان، . طلبد مجال دیگري می

  :منطبق شود

بر اساس این نظریه، نه تنها براي پی بردن به معانی و مقاصد : بسندگی قرآن. 1

آن یاري جست آیات قرآن بلکه براي کشف تمام اجزاء و ارکان دین تنها باید از خود قر

توان با تدبر در آیات و مالحظه  اي الزمِ دین را مییهزیرا تمام معارف و احکام و دانستن

  .برخی آیات در کنار برخی دیگر به دست آورد و به غیر آن نیازي نیست

بر اساس این نظریه، براي پی بردن به معانی و مقاصد : بسندگی در تفسیر قرآن. 2

هر چند که تفصیل معارف و تشریح جزئیات .  نیازي نیستآیات قرآن، به غیر قرآن

توان همه  توان از قرآن به دست آورد ولی می اي الزم دین را نمییهاحکام و همه دانستن

.آیات قرآن را به کمک خود قرآن تفسیر کرد

بر اساس این نظریه، در تفسیر قرآن به : استفاده حداکثري از قرآن در تفسیر. 3

ترین سند، خود قرآن است  ل و منفصل آیات باید توجه شود ولی عمدههمه قرائن متص

و تا جایی که امکان دارد باید آیات را با تدبر در خود آیات و استمداد از آیات دیگر 

  .)2/127، يریمکاتب تفس، ییبابا(تفسیر کرد 

 مشهور، کسی پیرو نظریه نخستمفسران که میان اند  گفتهبرخی
2

 برخی و  نیست

                                                                

اثر آیت اهللا صادقی تهرانی   الفرقانتفسیری و یقدر عالمه طباطبا  اثر گران، المیزانتفسیرتوان به  از این جمله می .1

.اثر شیخ عبدالکریم خطیب اشاره کرد  تفسیر القرآنی للقرآنو

 به –جزء پیروان نظریه نخست هستند و میان فرق گوناگون اسالمی ) قائالن به قرآن منهاي سنت(قرآنیون  .2

. وجود دارند–صورت  محدود 
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 را از این نوع  و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآنالهدایۀ در تفسیر ابوزید دمنهوريروش 

 هم تا گوید می  از قرآنتابشی در مقدمه کتاب برقعی آنچه) 128همو، . (اند برشمرده

  .)2/26 ،یبرقع( دهد  نشان میراحدودي تعلق خاطر او به نظریه نخست 

معتقد شود که ایشان به نظریه دوم   استفاده عالمه طباطبایید از برخی کلمات یشا

دهد که وي از نظریه  نشان می تفسیر المیزان توجه به سیره عملی ایشان در یاست ول

  .)141-2/133، يریتفس مکاتب، ییبابا: ك.ر(است  سوم پیروي کرده

دهند روش  از روش تفسیري خود ارائه می اهللا جوادي آملی آیتتقریري که 

: نویسد می تفسیر تسنیم در مقدمه يو. دهد تفسیري ایشان را ذیل نظریه سوم قرار می

گیري از آنها باز   تدبر در سایر آیات قرآنی و بهرهدر این روش، هر آیه از قرآن کریم با«

تبیین آیات فرعی به وسیله آیات اصلی و محوري و استناد و استدالل . شود و شکوفا می

بر این اساس است که برخی از آیات قرآن همه موارد الزم را . تر در تفسیر به آیات قوي

برخی از آیات آن تنها ریزي یک بنیان مرصوص معرفتی در خود دارد و  براي پی

آیات دسته دوم با استمداد از آیات گروه اول . دار بخشی از مواد چنین بنایی است عهده

  .)1/61 آملی، يجواد(» شود تبیین و تفسیر می

شود که نه تنها به  ن برداشت میی، چنمفسرانناگفته نماند که از سخنان برخی 

تفسیر نویسنده  نمونه يبرا. اور دارندبسندگی در تفسیر ب بسندگی بلکه به آیه قرآن

البته غیر از مفاتیح سوره و حروف (من مدعی هستم که حتی یک آیه « :دیگو یم الفرقان

  .)287، یصادق(» از قرآن نیست که نشود آن را با خودش فهمید) رمزي

  :گوید یري میگ البته ایشان در ادامه با تعدیل این موضع

یک دسته آیات، تشابه دارند و با آیات محکم : آیات مشابه قرآن دو گونه هستند«

ترند، به این صورت است که آیه متشابه را با  گر که عمیقیشوند و دسته د فهمیده می

  .)287همو، (» فهمیم خود آن آیه می

  .کنند بسندگی اکتفا می  بسندگی، به قرآن  از آیهگذر به این ترتیب ایشان با 
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  روش تفسیر روایی. 2-2-2

هاي تفسیر به مأثور ترین شیوه ا وعمدهشهترین رو این روش از کهن
1

روش .  است

ه کالم الهی است، نکتفسیر روایی بر این مبنا شکل گرفت که فهم حقیقی قرآن به دلیل آ

اند و براي   واقعی قرآنمفسرانآنان . اي برگزیده الهی ساخته استنهانسا تنها از عهده

روش تفسیر روایی، جنسی است که در . فهم قرآن باید به سخن آنان تمسک جست

  : کرد نوع تصورسهتوان  میذیل آن، 

  .)ص( روایات و سنن نبوياتفسیر قرآن ب. 1

  ).ع( روایات و سنن ائمه اطهاراتفسیر قرآن ب. 2

  . سخنان صحابه و تابعیناتفسیر قرآن ب. 3

  :ز سه نظریه وجود داردیدرباره ضرورت استفاده از روایات در قرآن ن

و براي فهم و تفسیر آن،  فهمید به صورت مستقل توان  را می قرآن  نظریه اول،بنابر

  .ات نیستینیازي به روا

اي نداریم و تفسیر  ، براي فهم قرآن جز مراجعه به روایات چارهنظریه دومبنابر 

  .قرآن باید تنها در چارچوب روایات صورت گیرد

هر چند . هستند اي براي فهم و تفسیر آیات  روایات وسیله و قرینهنظریه سوم،بنابر 

 از معارف ی به برخیاست ولفهمیدنی آن بدون استمداد از روایات،  از معانی قریبرخ

  .)1/140، يریمکاتب تفس، ییبابا(توان دست یافت  آن، جز با استمداد از روایات، نمی

 مطرح ياههدگای دی، خبر واحدند لذا بررسيریات تفسیشتر روایاز آنجا که ب

ات در یر رواید دامنه تأثید در تحییت به سزایر قرآن، اهمیت آن در تفسیدرباره حج

  :ز سه دیدگاه اصلی وجود داردیدرباره حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن ن. ر داردیتفس

 بسیاري از اخباریان و اهل حدیث و حنابله :دیدگاه موافقان حجیت خبر واحد

                                                                

 سخنان صحابه، اتفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به سنت، تفسیر قرآن ب:  استموارد زیرشامل تفسیر به مأثور . 1

.تفسیر قرآن با سخنان تابعین



3/85 علوم قرآن و حدیث                                 شمارة – مطالعات اسالمی                            16 

ت ی و آ)398(اهللا خویی  آیت از میان معاصران، .)67ه، یمیابن ت: ك.ر(اند  جزء این گروه

  .اند این دیدگاه را برگزیده) 23-2/22( اهللا معرفت

سیدمرتضی، شیخ مفید بزرگانی چون :دیدگاه مخالفان حجیت خبر واحد
1
شیخ  ،

اند  دهیدگاه را برگزین دی اعالمه طباطباییو عالمه شعرانی ، شیخ محمد عبده، طوسی

  .)391ه، یابور: زی و ن152-151، ییرضا: ك.ر(

است و آن، مطرح کرده  شیخ مفیداست که  اي دلیل اصلی این بزرگان، همان قاعده

صول علم و یقین است و نه در مواردي است که هدف، ح» حجیت تعبدیه«راه نداشتن 

پذیر است نه در مسائل اعتقادي و تفسیر و تاریخ   عمل، امکاندرتنها » تعبد« زیرا .عمل

  .که حصول اطمینان قطعی مطلوب شارع است

دگاه معتقدند که خبر واحد در حوزه ین دی صاحبان ا:دیدگاه قائالن به تفصیل

ت برخوردار نیست؛ هر چند که  در غیر آن، از حجییآیات األحکام حجیت دارد ول

ها به بیان مقاصد احتمالی آیات پرداخت  توان با استفاده از روایات در این حوزه می

  .)158-1/156،  آملیيجواد: ك.ر(

  روش تفسیر ادبی . 2-2-3

 )ص(پیامبر اکرم. گردد پیشینه استفاده از روش ادبی در تفسیر قرآن به عصر نزول برمی

اند و اصحاب و تابعین  پرداخته عالوه بر شرح معنا به توضیح غوامض الفاظ قرآن نیز می

تر معانی برخی از لغات،  اي لفظی و فهم عمیقیهنیز براي برطرف کردن بعضی از دشوار

 ابن عباس ن موارد، پاسخهايیبارزترین نمونه از ا. اند کرده به میراث ادبی عرب مراجعه می

 با استشهاد به اشعار عرب، برخی لغات ابن عباساست که طی آن ق نافع بن ازربه 

  . را معنی کردقرآن

 .بخشیدند مفسران متقدم با درك این ضرورت، به تفاسیر خود صبغه ادبی بیشتري می

                                                                

ایشان در این باب . دانند اي حجت نمی  از جمله کسانی است که خبر واحد را درهیچ حوزهسیدمرتضی. 1

.نوشته است » فی ابطال العمل بخبر الواحدرسالۀ«نام اي به  رساله
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 رویکرد ،جامع البیان و انیالتب مانند ياي بارز تفاسیریهن روست که یکی از ویژگیاز ا

  .ادبی مؤلفان آنان و توجه به اشعار عرب و قواعد نحوي است

  :ن گونه برشمردیتوان ا ی را میر ادبیمراحل تفس

  شناخت قرائت) الف

قت آنچه ی آن است و لذا شناخت حقی قرآن برگرفته از صورت قرائیصورت کتب

، بسته به ياریبس در موارد. ات استی آینازل شده، مترتب بر شناخت صورت قرائ

. خواهند بودی متفاوتی خوانده شوند، متحمل معانیات با چه قرائتیه آنکیا
1

ن رو ی از ا

 آغاز » القراءة« با عنوان یات را با آوردن بخشی آی، بررسیطبرس مانند مفسران یبرخ

  .کنند  بحث میقرائات گوناگوني  درباره» الحجۀ«و سپس در بخش کنند  می

  م واژگانیشناخت مفاه) ب

را ی است زی مفردات واژگان قرآني، شناخت معنایر ادبی تفسي در راستايگام بعد

توجه به . ر نخواهد بودیپذ م عمالً امکان کالي کلمات، فهم معنايکه بدون فهم معنا

  .  رسد یم واژگان، الزم به نظر میچند نکته در رابطه با شناخت مفاه

دانند  ی میشان را وضع یشتر صاحب نظران، داللت الفاظ بر معانیه بنکنخست آ

م ی، در شناخت مفاه معتقدندی الفاظ بر معانی از آنان که به داللت ذاتی برخیول

ه که ین نظریبر اساس ا. رندیگ یش میان خواهد شد، در پیر از آنچه بی را غیاهواژگان، ر

خ جعفر کاشف الغطاء و عباد بن یافالطون و ش از حکماء و فقهاء و ادباء مانند یبرخ

 ،یالصاحب؛ ابن فارس، 571-569، ی؛ تفتازان74-62س،یأن: ك.ر(رو آنند ی پيمریمان صیسل

 اشاره به آن معنا به کار ي که برايا ک معنا و کلمهین ی، ب)26-22گران،  ختهی ر؛13

دن به یلذا با دقت در الفاظ و رس.  وجود داردی و عالقه ذاتیرود، رابطه منطق یم

                                                                

ض و ی المحیفاعتزلوا النساء ف: مثالً در. شود یده می هم کشی و کالمی به مسائل فقهیفات گاهالن اختیدامنه ا. 1

.شود یباط مناست یمتفاوت یم فقهاحکا ،»طهرنی« به نوع قرائت با توجه) 222/بقره( طهرنی یالتقربوهن حت
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باره،  نی اختالف مبنا در ا.)24، يباقر(افت یشان دست یتوان به کنه معنا یقت آنها میحق

 زبان ارسطو مانند یبرخ. استه ش زبان سوق دادیدای پی چگونگي را به واکاویگروه

آن را ه یمیت  ابن مانندیو برخ) 25، يباقر(ند ا ه بشر دانستيرا زاده توافق و قرارداد ابنا

 د صدریشهز مانند ی نیو برخ) 1/116معرفت، : به نقل از(ند ا هبرگرفته از الهام شمرد

»دیقرن اک«ه ینظر
1

  .)186-1/181صدر، : ك.ر(ند ا ه را مطرح کرد

 یسیاز آنجا که زبان همواره در حال تطور است و واژگان در طول زمان، دگرد

 يشود، الزم است که مفسر به منابع لغو ی می گوناگونییافته و متضمن بارِ معنای ییمعنا

اند، مراجعه   واژگان در عصر نزول و دوران متقدم پرداختهي که به شرح معنايمعتبر

د آمده، ی مستحدثه الفاظ که در دوران متأخر پدی معانيات قرآن بر مبنایفهم مفاد آ. کند

؛ )61، یرجب( کرد يداً از آن خوددارید اکینه تنها ضرورت ندارد بلکه با
 

چرا که هر 

دهد، آگاه است  ی الفاظ رخ مي که در معناییرهاییاء و تغی متعال به کُنه اشيچند خدا

ش، با زبان مردم سخن گفته ی متعال در کتاب خوين نکته که خدای با توجه به ایول

ات یاء و خصوصی داللت بر ذات اشيش، الفاظ را برایاست و مردم در محاورات خو

دا ی الفاظ پينده برای که در آیی افاده معناهايناشناخته آنها در هنگام وضع، و برا

 ی افاده معانيز تنها برایم نین کرشود که الفاظ قرآ یبرند، روشن م یشوند، به کار نم یم

 یروش شناس، ییبابا(م زمان نزول، به حسب نگرش عامه مردم، به کار رفته است یو مفاه

   .)102، ر قرآنیتفس

  ات عربیتوجه به قواعد ادب) ج

بات یل ترکی واژگان، مفسر به تحليافتن معنای و یپس از شناخت قرائت واقع

ن مهم در پرتو قواعد علم یحصول ا. پردازد ی میحاصل از کلمات و ساختار کالم اله

                                                                

ا در ظرف مؤثر یجه اقتران لفظ و معنا به صورت مکرر ین لفظ و معنا نتیت بی ارتباط سبب،دیقرن اکه یبنا بر نظر. 1

م داللت ییگو یدر اصطالح م  کند ویمایجاد ء ین آن دو شی بی ارتباط واقع،ن اقتران در ذهن انسانیاست و ا

.)186-1/181صدر، : ك.ر( کند ید میکتأرا  ءین دو شایم مقارنت است که ی از ارتباطیناش
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 و یه معانی تأدياشه، انواع روی به کمک علوم بالغيدرگام بعد. ر استیپذ نحو امکان

دن به یو راه رس) 135، یتفتازان( شده ی بررس،ي و معنوی لفظيدهایزدودن از تعق

توجه به ي  دربارهان ذکر است که آنچه یشا. گردد یوار ممقاصد نهفته در پس الفاظ، هم

ز قابل ین بخش نیم، در ایشناسان گفت ت آراء لغتیم واژگان در عصر نزول و حجیمفاه

  . ق استیتطب

  یر عقلیروش تفس. 2-2-4

ز یشود و گاهی ن گاهی از این روش، به عنوان روش تفسیر اجتهادي نام برده می

گردد و گاهی هم با گرایش  تحت عنوان یکی از اقسام روش تفسیر به رأي از آن یاد می

  .)175، ییرضا(شود  فلسفی یکسان انگاشته می

 فریقین مفسرانشتر یبرخی از انواع کاربردهاي عقل در تفسیر قرآن مورد اتفاق ب

. شده استاست و برخی کاربردها تنها از سوي فرق و مذاهب خاصی مطرح و دنبال 

  : عبارتند ازدارند،  اتفاق که بر آنی یکاربردها

فریقین  :هاي بدیهی استفاده از عقل براي درك ضروریات و کسب معرفت. 1

هاي منفصل براي فهم   و آن را به عنوان یکی از قرینهپذیرند  میبراي عقلرا این معنا 

قرآن در . یه را معنا کردتوان آ چون در غیر این صورت نمی. برند آیات قرآن به کار می

 که بر مجاز يا نهی مجازهاي عقلی فراوان وجود دارد و در بیشتر این موارد، قرکریم

  . شود یاي بدیهی کشف متهبودن آنها داللت دارد، به استناد همان معرف

عقل در این معنا، به تبیین دقیق و : استفاده از عقل براي تبیین و توضیح آیات. 2

 کار عقل در اینجا تنظیم مقدمات بر اساس أشکال. پردازد کامل مفاد برخی از آیات می

منطقی و یا برهان خُلف، براي تشخیص صحت و سقم منطقی در چینش ) ايسهقیا(

  . ات استی آين معناییمقدمات و تب

درباره حجیت عقل به این : هاي نظري استفاده از عقل براي استنباط گزاره. 3

  تفسیرجایز نبودن اساساً به یمعنا نیز اختالفی بین فریقین وجود ندارد؛ جز آن که گروه
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که همان را ند، باید این معنا براي عقل  اعتقاد داراي که  به جواز تفسیر آن عده. معتقدند

در اینجا عقل . ندبپذیر، استاز آیات قرآن ) در برابر بدیهی(قوه استنباط احکام نظري 

قرائن پیوسته و ناپیوسته کالم به کشف و ا تهها، روای با استفاده از معناي لغت، آیه

  . یابد پردازد و با کاوش و استدالل به فهم مراد خداوند از آیه دست می مجهوالت می

شتر یژه بیدو کاربرد دیگر نیز براي استفاده از عقل در تفسیر قرآن بیان شده که و

  : و معتزله است و عبارتند ازهیامام

که در  (اي مستقل در ادراك حسن و قبح استفاده از عقل به عنوان قوه. 1

  .)تأثیرگذار است... و صفات و  مباحث مربوط به عدل، اسماء

  استفاده از عقل براي تأویل ظواهر برخی از آیات. 2

باحی ندارد در این دو کاربرد، بر خالف کاربردهاي پیشین، عقل صرفاً نقش مص

گیرد و استنتاجاتش در صورت   بلکه به عنوان منبعی مستقل در کنار منابع قرار می

برگرفته اي اطمینان بخشی که از مقدمات یقینی سهاي قطعی و قیانهبرخورداري از برها

  .)190-181، ییرضا: ك.ر( تواند در تفسیر آیات و فهم مراد الهی به کار آید  باشند، می

  )ياشار(فسیر باطنی روش ت. 2-2-5

روش تفسیر باطنی که گاه با عناوینی چون اشاري، عرفانی، شهودي، رمزي، 

اي   ایی است که مباحث پردامنهشهشود از جمله رو از آن نام برده می... صوفی و

گروهی تفسیر . افته و همواره موافقان و مخالفان زیادي داشته استیآن سامان ي  درباره

قرآن را بدون استفاده از این روش، قبول ندارند و گروهی اساساً این روش را تفسیر 

  .)303، ییرضا(دانند  قرآن نمی

هر چند برخی از پیروان روش تفسیر باطنی به تفسیر ظاهري و قرائات و معانی 

کنند  میلفظی کلمات نیز توجه
1

شتر آنان چندان به اصول لفظی و قواعد ادبی ی اما ب

                                                                

ابتدا به شرح وجوه ن است که یچن  االبرارعدة کشف االسرار و تفسیردر  رشیدالدین میبدينمونه، روش براي . 1

ها و اشارات عرفانی و نکات   و سپس رمزپردازد معانی و قرائات و اسباب نزول و بیان احکام و ذکر اخبار می
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و اندك تناسبی کافی است تا از ظواهر آیات به سوي ) 2/379معرفت، (بند نیستند  پاي

سِرّ این رویکرد در آن است که به اعتقاد . عدول نماینددارند، نظر که در معانی باطنی 

یک وجه، وجودِ باطنی آن است که . جه وجودي داردآنان هر آیه منزل دو چهره یا دو و

بینند و وجه دیگر، آن حقیقتی است که در  ش مییاي خونهینه جایاهل حق، آن را در آ

آنان این معانی را نه از طریق کلمات و جمالت و علم . اي اهل حق استنهخارج از جا

ص، اول معناي گویی این اشخا. آورند ظاهر بلکه از طریق شهود باطنی به دست می

ن فهم و یشروع ا. فهمند بینند و سپس همان معنا را از کلمات و جمالت می باطنی را می

درون این اشخاص پرتوي روي کلمات و . دریافت از درون است و نه از بیرون

واضح است که در این . سازد افکند و آنها را به این صورت معنادار می جمالت می

  .)133-132، يمجتهد شبستر(انتقال به معانی نیست نظریه، ساختار زبان مبدأ 

نظران بر این باورند که آنچه در این قبیل تفاسیر آمده است، جنبه  البته برخی صاحب

عارفان پاك اندیش، هنگام استماع یا تالوت آیات احیاناً حق تعالی به تفسیري ندارد بلکه 

دهد این گونه الهامات   افاضات و اشراقات ملکوتی بر ایشان رخ میو  دهرکقرآنی، عنایت 

ن یرخ داده و هرگز جنبه تفسیري ندارد از ا» تداعی معانی«یا افاضات ملکوتی از طریق 

توان آن را  توان آن را از اقسام تفسیر به رأي و تحمیل بر قرآن قلمداد کرد بلکه می رو نمی

اي کلی نهفته در دل آیات، مهالهامات، با توجه به پیاتحت ضابطه دانست زیرا این گونه 

آید و  ب که پس از تعمق در آیه، ابتدا پیام عام آن به دست میین ترتیبه ا. گیرد صورت می

گیرد و این در حقیقت یک گونه پی بردن به  قرار می» جري و تطبیق« سپس در بستر

جري و «عبیر شده و سپس در مقام ت» بطن«اي نهفته در درون آیات است که از آن به مهپیا

 برخی دیگر معتقدند .)2/275معرفت، ( شود بر فرد اکمل یا اهم انطباق داده می» تطبیق

توان مصداق تفسیر آیات دانست چرا که استناد به  که نتایج حاصل از این روش را نمی

، یزنجانعمید (داللت لفظی که شرط اساسی تفسیر است در این روش جایی ندارد 

                                                                                                                                              

.کند  را بیان میلطیف معرفتی که از روح عبارات گرفته شده است
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328(.  

اي فکري لهاي مصطلح علمی واستدالثهقائالن به این روش، ثمره چندانی در بح

لوکان فی االدلّۀ الفکریه و التقریرات الجدلیه غناء أو شفاء لم یعرض « :گویند میبینند و   نمی

   .)18، يقونو( »عنها االنبیاء و المرسلون

آماده سازي دل  نفس و يابهاز این رو وجه همت خود را مصروف زدودن حجا

کنند تا معانی حقیقی آیات از غیب  براي دریافت واردات قلبی و مکاشفات عرفانی می

 قرآن را صادره سید حیدر آملی  نمونه،راين روست که بیایشان افاضه شود؛ از ابهبر قل

 را صادره از سوي فصوص الحکم  و کتاب)ص(از سوي خدا بر قلب پیامبر اکرم

را صادره  التأویالت للقرآن الکریمو کتاب  محی الدین بن عربی بر قلب )ص(پیامبر اکرم

  .)1/22، یآملجوادي (داند   بر قلب خود میابن عربی از سوي

  کیت هرمنوتیف و اهمیتعر. 2-3

 ،فین تعاریتنوع و تعدد ا. ک عرضه شده استی از هرمنوتیف گوناگونیتاکنون تعار

نظران با توجه به اهداف و  صاحب. داردریشه ن دانش ی ایخی تاريابهیدر فراز و نش

 از يف متفاوت و گاه متضادیاند، تعار ن علم داشتهی مباحث اییجو ی که از پییها زهیانگ

  .میکن ین مجال، به ذکر اهم آنها بسنده میاند که در ا آن ارائه کرده

نیآگوست
1

پورحسن، (داند  یم» ل متنی و تأوییعلم به قواعد رمزگشا«ک را ی، هرمنوت

نوسیکالدده ی به عقیول) 20
2

 به فهم یابی هنر دست«ک نه علم، بلکه هنر است؛ ی هرمنوت

آگوست ولف .)5مولر، (» ي و نوشتاريکامل و تام عبارات گفتار
3

علم درك « آن را 

رماخریشال و) 5همو، (داند  یم» ها  نشانهيمعنا
4

نگرد  یم» دنیهنر فهم« به آن به منزله 

                                                                

1. Sant Augustinus (430).

2. Johann Martin Cladenius (1759).

3. Friedrich august wolf (1824).

4. Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher (1834) .
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يلتایدو ) 6، کیمنابع هرمنوتن، یگروند(
1

 یدار ارائه مبان عهده«داند که  ی می آن را دانش

دگریه .)84، یک فلسفی بر هرمنوتيدرآمدن، یگروند(است » ی علوم انسانیروش شناخت
2

 

نی دازایدارشناسیپدک را ی هرمنوتیکه زمان
3

 از ی سنتیدانست در اواخر عمر به تلق ی م

»  اويژه زبان نوشتاری به وگر،یهنر درك زبان انسان د«ک شده و آن را یک نزدیهرمنوت

کوریر .)92، یک فلسفی بر هرمنوتيدرآمدن، یگروند(کند  یف میتعر
4

 که يا  ضمن توسعه

داند  یم) 299، رهاینزاع تفسکور، یر(» ح نمادهایفن تشر«ک را ی متن داده، هرمنوتيدر معنا

  .)13د، یابوز(خواند  یم» ریه تفسینظر« آن را دیابوزو 

زبان و  ز مرهون توجه به دو مقولهیش از هر چی امروز بيایک در دنیت هرمنوتیاهم

یرورت مانند ين امر باعث شده که افرادیهم.  استفهم
5

 را اعالم و یشناس ان معرفتی پا

يهارو  کهي امر؛)305، یرورت(ند یل آن سخن گویک به عنوان بدیاز هرمنوت
6

حاً بر ی صر

 یشناس شود که معرفت یدار م  را عهدهی نقشيا ندهیک به طور فزایهرمنوت«: ورزد ید میآن تأک

  ).35، يهارو(» ش بر عهده داشتیچند دهه پ

»  امروز استیک، کانون مسائل کالمیهرمنوت«: اند  گفتهيا ن روست که عدهیاز ا

  ).9پالمر، (

، بر حصول فهم ی، از آن روست که اساس هرگونه علم و معرفتن بذل توجهاتیا

ن فهم را در نظر دارد و به ی ای و چگونگیستیک، کنکاش در چیمترتب است و هرمنوت

 تحقق فهم ي برايشه بلکه به عنوان ابزاری انتقال اندي برایزبان نه فقط به عنوان راه

د یگشا ی میقت هستیشر و حقت بی شناخت ماهي به سویق زبان راهینگرد و از طر یم

ها و  الزم جهت درك بهتر گفته نهیش، زمی خوین حال با حفظ کارکرد سنتیو در ع

                                                                

1. Wilhelm Dilthey (1911) .

2. Martin Heidegger (1976) .

3. Penomenology of Dasein .

4. Paul Ricoeur (2005) .

5. Richard Rorty .

6. Van Harvey.
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 يها  از رشتهياریک توانسته با بسین روست که هرمنوتیاز ا. کند یها را فراهم م نوشته

»شه معاصریچهارراه اند«کور یپل رد و به گفته ی تعامل حاصل نمایعلم
1

  گردد

  ).45، یواعظ(

.  استینی ديک، نقش آن در اصطالحات و رفورمهایت هرمنوتیگر، اهمید ياز سو

 در يشانه، عمدتاً به بازنگریدن به اهداف نواندی رسي براینی ديستهایمصلحان و رفورم

 ي به عنوان ابزارکین راه، از هرمنوتیکنند و در ا ی اقدام مینی دياتهرها و برداشیتفس

. کنند ی استفاده مینی ديها د و فهم بهتر متون و آموزهی جديدن به برداشتهای رسيبرا

د یافزا ین می مرتبط با ديها ک خصوصاً در حوزهیت هرمنوتین کارکرد بر اهمیشک ا یب

  ).32-12، يمسعود: ك.ر(

  کی هرمنوتیخیادوار تار. 2-4

ر را یخ خود، ادوار زیک در طول تاریمنوتتوان گفت که هر ی میند کلیک برآیدر 

 مملو بود و يری اساطيها شهین، از اندی آغازي ک در دورهیهرمنوت. پشت سر نهاده است

ن یک ایهرمنوت. شد ی مانده از اعصار کهن  استفاده  مي فهم آثار برجايشتر برایاز آن، ب

  .نامند یم» يریک اساطیهرمنوت«ا ی» ک اقدمیهرمنوت«دوران را 

 از یحی و مسيهودیک و استفاده دانشمندان ی به هرمنوتینیکرد دیدوره دوم با رو

.  پس از رنسانس ادامه داشتيل متون مقدس همراه بود که تا سالهایر و تأویآن در تفس

.نامبردار است» یک قدسیهرمنوت«ن دوره به یک ایهرمنوت

ک در قالب علم یوت، هرمنییگرا  از عقليدیدر دوره سوم به واسطه ظهور نوع جد

 یز از بدفهمی پرهي عرضه شد که هدف آن عمدتاً ارائه روشهایا هنر فهم هرگونه متنی

» گرا ینیک عیهرمنوت« متن بود و لذا به ي جوهريدن به مراد مؤلف به عنوان معنایو رس

اد ینامبردار شد و به واسطه سهم ز» کیک کالسیهرمنوت«ا ی» گرا ک روشیهرمنوت«ا یو 

                                                                

1. Cross roads  of contemporary tought.
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.شود یده مینام» کیک رومانتیهرمنوت«یسم در نضج آن، گاهیمانتنهضت ر

ت، ی انسان و در نهايل وجودیک به هدف تحلیستم، هرمنوتیعه قرن بیدر طل

ت هرگونه ین ماهیی تبي برای به کار گرفته شد و در ادامه به عنوان روشیت هستیماه

 و »یک فلسفیهرمنوت « که داشت،یک را به دلیل هدف فلسفین هرمنوتیا.  مطرح شدیفهم

.اند خوانده» گرا یک نسبیهرمنوت«کرد،  یممبارزه  ییگرا ینیکه با عاین خاطر به 

 مخالفت یک فلسفی حاصل از هرمنوتیِگرای ی  با نسبین قرن، گروهیمه دوم ایاز ن

 در ینی طرح نو-ک مطرح بود یک کالسیشتر در هرمنوتی که پ- ییگرا ینیکردند و از ع

.نامبردار است» کیک نئوکالسیهرمنوت«شان به یها ن رو آموزهیز اا. انداختند

  کی کالسيستهای هرمنوتيها انگاره. 2-5

 هستند که در دوره یشمندانیک، آن دسته از اندی کالسيستهایمقصود ما از هرمنوت

وع ی آن، ظهور و شی که شاخصه اصليا دوره. ستندیز یگفته م شی پیخیسوم از ادوار تار

 يک سو و انقالبهای از ینی است که به واسطه نهضت اصالح ديورز  از تعقليدینوع جد

 يستهاینک به آراء چند تن از هرمنوتیا. گر، به وجود آمدی دي از سوی علمیاپیپ

  :میافکن ی می اجمالیک نگاهیکالس

کالدنیوس. 2-5-1
1
   

او هرمنوتیک را فن دستیابی به تفهم کامل و تمام عیار یک قول، اعم از گفتار یا 

»فن« اصطالح استفاده از. نوشتار، تعریف کرد
2

دهد که تلقی او از تفسیر، در   نشان می

  . نیز بعدها این اصطالح را به کار بردشالیرماخر). 5مولر، (معارف ارسطویی ریشه دارد 

وان به معناي قطعی و نهایی اثر هنري ت  معتقد بود که به یاري تأویل میکالدنیوس

                                                                

1. Johann Martin Cladenius (1759).

این واژه در نظر کالدنیوس آن بار معنایی زیباشناختی که امروزه از . به این منظور استفاده کرد Artاو از واژه . 2

گو  ورا نداشت بلکه صرفاً بر صنعتی نظیر آنچه در مبحث صناعات خمس منطق از آن گفتشود  استفاده میآن 

.شد شود، اطالق می می
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نیت «او محور اصلی هرمنوتیک کالسیک یعنی . که مؤلف در نظر داشته، دست یافت

معناي هر اثر، آن چیزي است که مؤلف در سر : گذاري کرد و گفت را پایه» مؤلف

تأویل، در حکم کشف این معناست . پرورانده و تالش کرده تا در اثرش بیان کند می

  ).523، ياحمد(

به نظر او، درك کامل مؤلف و یا گوینده، با درك کامل نوشتار و یا گفتار او 

کند که مقصود و مراد   زیرا گاهی گفتار یا نوشتار، چیزي را افاده می؛مساوي نیست

عکس این نیز ممکن است اتفاق افتد؛ یعنی گاهی همه مقصود . صاحب آن نبوده است

اما او وظیفه هرمنوتیک را درك مقاصد افزون بر . شود صاحب اثر از متن استنباط نمی

  ). 184-183گادامر، (دانست  متن و یا مراد پنهانی نمی

آست. 2-5-2
1

  

ی روحيمعناه استنباط یک را نظریهرمنوت آست
2

از نظر او، هدف . داند ی متن م

گر یبه عبارت د. ز درك روح عهد باستان استی نیراث ادبی و مي مطالعات لغویاصل

نه یگر، زمید کی معنا و تناسب اجزاء اثر با یق تحول درونید از طریک بایهرمنوت

  ).76 -75پالمر، (ن آن را فراهم سازد یوحدت اثر با روح حاکم در عصر تدو

 یت روح جهان خارجیکل يق بازسازی از طریشناس  روشی ارائه نوعآستهدف 

گاه آنها در یق جایا از طریسنده و ی صرفاً با التفات به نويند، آثار فردین فرآیدر ا. است

  عصریخی تاريتشان در فضایشود بلکه بر حسب موقع یده نمی فهمیشناس نظام نشانه

  . گردد ی حاکم در آن عصر، درك مین و باز نمود روح کلیتدو

 یرسد که تلق یآورد، به نظر م یه او در ضمن سخنانش م کییها با توجه به نمونه

ا خالق اثر ینده یدن به قصد گوی جز رسيزیا آثار مکتوب، چینده یان گوی از درك بيو

ک و ی صرف و نحو، علم هرمنوتیمبان  از کتابی در خالل مباحثيبراي نمونه و. ستین

                                                                

1. Friedrich Ast (1841) .

2. The geistige (spiritual) meaning .
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نقد
1

  :سدینو ی م

  در آثار افالطونی جمله مشابهي در آثار ارسطو ممکن است با معنايا  جملهيمعنا«

  .)79پالمر، (» تفاوت داشته باشد

ان سطوح فهمیز می، تماکردمطرح  آستاز جمله مسائل مهمی که 
2

 و سطوح 

نییتب
3

د که شرح یگو یز سخن مین نییهم، از سه سطح تبفاو عالوه بر سه سطح .  است

  .گنجد ین مختصر نمیآن در ا

ولف. 2-5-3
4

  

ها بازشناخته   نشانهيله آنها، معنایداند که به وس ی ميک را علم به قواعدیاو هرمنوت

ا ینده ی گوي و نوشتاري گفتاريها شهیک، درك اندیبه گفته او هدف از هرمنوت. شود یم

  ).92-91همو، (ده، است یشیاند یمؤلف، درست مطابق با آنچه م

 در کنار قدرت درك یخیبه نظر او داشتن اطالعات گوناگون از جمله دانش تار

 دو ساحت و يک را دارایولف هرمنوت. ت اسین درکیدن به چنی متن از لوازم رسیزبان

). 92همو، (شه دارد ی، در فهم رنییتبداند و همانند آست معتقد است که  یسه سطح م

 ي از آن به معناآست عاري است که یعیک در نظر ولف از عناصر ماوراء الطبیهرمنوت

 ییگرا  و عملیینما  باعث واقعيکردین رویچن. ر کرده بودی تعبی و فهم روحیروح

ک اساساً ی، هرمنوتي که گفته شده در نظر ويبه حد. ک ولف شدیشتر هرمنوتیب

ست از یبا ی از قواعد است که ميا ، و در واقع مجموعهي است تا نظری عملیکوشش

  ).81همو، (د یرهگذر عمل، به آنها رس

شالیرماخر. 2-5-4
5
 

                                                                

1. Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und kritik .

2. Levels of understanding .

3. Levels of explanation .

4. Friedrich august wolf (1824) .

5. Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher (1834).
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تالشهاي او بود که هرمنوتیک . اند گذار هرمنوتیک مدرن نام نهاده وي را بحق، بنیان

او صرفاً از معناي متن . گیري آینده آن را تعیین کرد را به یک علم تبدیل نمود و جهت

را محور » فهمیدن«رمز گشایی نکرد و موانع وصول فهم را برطرف نکرد؛ بلکه خودِ 

 او. ه ماهیت فهم و تفسیر را در زمره مباحث هرمنوتیک درآوردلئتوجهاتش قرار داد  و مس

  ).84، یواعظ(نگریست  به تفسیر به منزله یک هنر و به هرمنوتیک به مثابه هنر فهمیدن می

 در تبلور افالطوناهمیت آراء او به عنوان یک کشیش پروتستان و شارح آثار 

الهیات اعتدالی
1

 پر التهاب يها  و فرونشاندن آتش نزاع میان علم و دین و فلسفه در دهه

  .قرن نوزدهم، بر آگاهان امر پوشیده نیست

 به صورت یک نظام  شالیرماخرتردید براي نخستین بار، هرمنوتیک به دست بی

فکري منسجم عرضه شد و از مرحله به کار بستن یک سلسله قواعد معین براي تفسیر 

 عبور کرده و به هرمنوتیک عامیک متن خاص
2

  ).10-9مولر، ( بدل شد 

 معتقد است که براي زبان یک وجود موضوعی و متمایز از فکر مؤلف شالیرماخر

به این . سازد وجود دارد و همین وجود موضوعی است که عملیات فهم را ممکن می

ي آن،  ي زبان کاوش کرد تا بلکه به واسطه هترتیب، او زبان را کلید فهم دانست و دربار

شناختی  حقیقت کنش فهم را دریابد چرا که در نظر او انسانها اهلیت و شایستگی زبان

دهند و اعمال مربوط به گفتار و اعمال مربوط  نشان میخودشان را در اعمال گفتاري

. ن پدیده تفهم را درك کردتوا لذا با تأمل در زبان، می. به تفهم نیز با هم تالئم تام دارند

  ).11مولر، (» هر کنش شناخت، صورتی از کنش زبانی است«: نویسد باره می نیاو در ا

دانست و آن را  رسالت هرمنوتیک را شناختِ مقصود و نیت مؤلف میشالیرماخر 

 از ممکن ی از دشواري و گاهیهرچند که گاه. کرد معیار تفسیر صحیح متن تلقی می

 اما در برآیند کلی، به امکان ،)509، ياحمد(گفت  شناخت نیت مؤلف سخن مینبودن 

                                                                

1. Liberal Teology.

2. General Hermeneutics.
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یعنی درك مقصود و مراد واقعی صاحب سخن را امري . فهم عینی متن معتقد بود

دانست و به امکان مطابقت فهم مفسر با معناي اصیل متن،   مییممکن و قابل دسترس

خبر است و  ؤلف از آنچه آفریده، بینظران معتقدند که م البته برخی صاحب. باور داشت

شالیرماخر ). 526، 509همو، (شناسد  بیند و نمی هایی از اثر خود را نمی همواره سویه

جایگزین » تمام زندگی مؤلف« مطرح کرده بود با کالدنیوسرا که » نیت مؤلف«مفهوم 

یدن به اما این به معناي دست کشیدن وي از تالش براي رس) 133،  تهرانیيهادو(کرد 

نیت مؤلف نیست؛ بلکه بدان معناست که او فهم نیت مؤلف را از راه فهم تمام زندگی 

  .دهد گرفت چرا که معتقد بود هر لحظه اثر، تمام زندگی مؤلف را نشان می او پی می

او به معناي نهایی متن باور داشت و فرض وجود چند معنا براي متن واحد را به 

گفت که هر واژه در هر عبارت، تنها یک معنا  وي با قاطعیت می. کرد صراحت رد می

به این ترتیب او به معناي بنیادین متن ایمان داشت ومقصود ). 526، ياحمد(دارد 

با ). 590، ياحمد(دانست  ترین معنا به معناي اصلی و نهایی متن می نویسنده را نزدیک

پذیرفت بلکه هم  ت مؤلف را نمیاین حال او انطباق و تساوي کامل معناي متن با نی

وجود معناي فراتر از نیت مؤلف را ممکن و هم وجود نیاتی فراتر از معناي متن را 

  .دانست محتمل می

کند و دو  ی اشاره میکیشالیرماخر در ضمن نظرات خود به سه نوع دور هرمنوت

تفسیر دستوري. 1: شمارد که عبارتند از ینوع تفسیر را برم
1

شناختی  تفسیر روان. 2؛ 

)فنی(
2

  . م دادیي آنها خواه  دربارهيشتریحات بی، توضیقی تطبیدر ضمن بررس. 

بوئک. 2-5-5
3

  

 بود که افاده عموم يریدن به علم تفسی درصدد رسرماخریشالبا متابعت از  بوئک

ن نکته واقف بود که پرکردن یاو به ا. ه جامع در باب تفهم بودی به دنبال نظريو. کند

                                                                

1. Grammatical .

2. Psychological or Technical .

3. Philip August Boeck (1867) .
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. سته اصول و روشهاستیح شایق، مستلزم تنقیان محقق و متعلق تحقی میخیفاصله تار

ر در نظر او، شرط یگر تفسیان دیبه ب. کند یر میتعب» ریتفس«ن اصول و روشها به یاو از ا

  ) .22مولر، (ست ح ای به تفهم صحیابی دستيضرور

ير دستوری از چهار نوع تفسيو
1

یخی، تار
2

ی، نوع
3

ي، فرد
4

ده او یبه عق. برد ی نام م

 در یعنی. ردیگ یر صورت نمین چهار نوع تفسیدخالت ا یک متن، بی از يریچ تفسیه

ماند اما   یک متن اگر دستور زبان ما را مدد نکند، متن ساکت و خاموش میل به تفهم ین

 در زبان متن ممکن یخی تاريمدد رجوع به مباد یز بی بر دستور زبان نیتفهم مبتن

 یص اوصاف نوعی، خود محتاج تشخیخیدن به تفهم تاریطور رس نیهم. نخواهد بود

  ). 22همو، (ک متن است ی

به .  مفسر استیط کنونی متن و شرایی نهايان معنای میر پلی، تفسبوئکدر نگاه 

 مفسر و زمان یی متن و زمان مؤلف با افق معناییان افق معنای میر پلی تفس،گریر دیتعب

. سازد یک و مرتبط میگر نزدید کین دو افق را به یر خود، ایاوست و مفسر با تفس

دهد و درك افق  یظر قرار م را مد نیخی تاريها  متن، نشانهیی در درك افق معنابوئک

شناخت بلکه  افق گذشته نه موضوع یداند ول یل می از متن، دخیگذشته را در فهم کنون

   ).139،  تهرانیيهادو(کند  ی میانی است که در کار فهم متن، کمک شايصرفاً ابزار

داند بلکه به آن اکتفا نکرده  یدن به مراد مؤلف از متن را ممکن می نه تنها رسبوئک

 که مؤلف در ی اصليدن به معنایه و رسی اولي معنايفه مفسر را نه تنها بازسازیو وظ

 نهفته و به صورت ي ظاهريداند که در وراء معنا ی میینظر دارد، بلکه درك معنا

                                                                

1. Grammatical .

2. Historical .

3. Generic .

4. Individual .
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 گرفتهيناخودآگاه در ذهن مؤلف جا
1

  .ده مانده استیز پوشی ني و اغلب بر خود و

زنیدرو. 2-5-6
2

  

، توجه رماخریشالو  هامبولت  را قبول نکرد و به تبعیشناس تی غایاو طرح هگل

 عبارت است از ،»دنیفهم«به نظر او ). 18مولر، (معطوف کرد » تفهم«خود را به مقوله 

ن یآنچه به موجب ا. اند برگرداندن عبارات به آنچه آن عبارات، قصد اظهارش را داشته

 و ی ذهنيست بلکه بازسازی از آنچه واقع شده نيریشود، تصو یب ما میدن نصیفهم

، مورخ زنی درودر نظر). 103، یواعظ( است یخیات تاریوادث و واقعر ما از آن حیتفس

 ی عقالني معنايک زبان و به ورای کلمات و جمالت ي معنايد به ورایا مفسر بای

 و ی و عاطفین نفسانی مضامیعنی آن قول، یمنطوق عبارات رود و نقش اظهارکنندگ

ده شده که ی فهمی به درستیرد چرا که هر قول، تنها در صورتی آن را در نظر بگيمعنو

 ی ذهني، فضای عرفي که عالوه بر معناي گردد؛ نمودی تلقیک امر درونی از ينمود

  ).19مولر، (کند   مورخ روشن يز برایآن را ن ندهیگو

که به نظر او تفهم اگر بخواهد نقش خود را به عنوان  نیگر ایت دینکته حائز اهم

تفهم . دا کندیان خود پی بي برایوه مناسبی شیستیفاء کند، بای ایشناخت ک عنصر روشی

د، نقش خود را به یایان و اظهار نرسد و در قالب الفاظ و عبارات در نیتا به رتبه ب

گاه یشه او جاین نقطه است که مقوله زبان در اندیاز هم. فاء نکرده استی ایدرست

  . ان استی آدمیات درونیکند چرا که به اعتقاد او زبان محل اظهار ح یدا می پیخاص

دیلتاي. 2-5-7
3

  

دیلتاي بر آن بود که به تأسی از کانت که با نقد عقل محض به یاري علوم طبیعی 

                                                                

ن یشناسانه ا روان نقد و با اسلوبه طور جدي توجه شده بد ی جدیحث نقد ادببا در مییکردهاین رویچنبه . 1

.268-251، سای شم: ك.رشتر یجهت اطالع ب. شود یمکشف موارد 

2. Johann Gustav Droysen (1884) .

3.Wilhelm Dilthey (1911) .
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شتافت، با نقد عقل تاریخی به یاري علوم تاریخی و تفسیري برخیزد و همان طور که 

ه بود، او نیز آن را در عالم کانت، عقل را در عالم طبیعی و علوم تجربی بررسی کرد

  ).25مولر، (انسانی و علوم تاریخی بررسی کند 

 موفقیتهاي پیاپی و ثمرات عظیم علوم طبیعی را مرهون به کارگیري دیلتاي

شناسی مناسب علوم  دانست و لذا به فکر تأسیس روش روشهاي متناسب آن علوم می

 آن را یچنین اقدامی دست یازید ول هم به ،جان استوارت میلپیش از او . انسانی افتاد

 در مقابل فضاي پوزیتیویسمی حاکم بر آن عصر که یگانه دیلتاي. ناتمام رها کرده بود

انگاشت، بر تمایز روش تحقیق در  روش صحیح علمی را روش استقراء تجربی می

او را که به نظر یخواند، تأکید ورزید؛ ز علوم طبیعی و علوم انسانی که آن را تاریخ می

اي موضوع علوم طبیعی، ابژه
1

اي ناپیمودنی با سوبژه  است که در فاصله
2

 قرار دارد اما 

  ).531، ياحمد( گیرد موضوع علوم انسانی، خودِ سوبژه را نیز در برمی

یافتن به ذهنیت مؤلف بلکه   برداشت چرا که نه فقط رهشالیرماخراو گامی فراتر از 

او ضمن بازسازي تاریخی . اثر را در نظر داشت  تجربه عینی مؤلف در تألیفرسیدن به

و همدلی با مؤلف، باز تولید مکانیسم درونی مؤلف را که به ایجاد اثر منجر شده بود، 

در زمان انجام ) مؤلف(به نظر او فهم، بازسازي حالت و تجربه فاعل. کرد دنبال می

تري  اصلی هرمنوتیک، رسیدن به درك کاملو هدف ) 106ن، یکول(است ) تألیف(فعل

). 534، ياحمد(سان که حتی او خودش را چنین درك نکرده باشد  از مؤلف است؛ آن

رسد و اموري را در متن و یا به واسطه   مفسر گاه به درکی از متن می،دیلتاي به نظر

  ).26-25مولر، : رك(کند که خود مؤلف از آنها غافل بوده است  متن کشف می

و فهم حیاتهاي گوناگون را، جز به مدد اصول و قواعدي عام، غیرممکن شمرد ا

، آنها را مقوالت حیات نامید و راه کانتو به موازات مقوالت فاهمه ) 110، یواعظ(

                                                                

1. Object .

2. Subject .



33 یقی مبانی خاص روشهاي تفسیر قرآن                           بررسی تطب                    89 پاییز و زمستان 

 تاریخی دانست-رسیدن به تفسیر را امور انسانی
1
.  

  یقی تطبیبررس. 2-6

 و قرآن ریتفس يروشها و یمبان مبحث دو ادکردی از پس است سزاوار نجایا در

 دو نیا يها آموزه سهیمقا به آن، رویپ يستهایهرمنوت يها انگاره و کیکالس کیهرمنوت

  :شود انجام سطح دو در تواند یم يا سهیمقا نیچن. میبپرداز حوزه

  کیک کالسیر قرآن و هرمنوتی عام تفسی مبانیقی تطبیبررس. 2-6-1

 مفسران اکثر ای و همه که است یمبان از دسته آن قرآن، ریتفس عام یمبان از مقصود

 و است افتهی عام صبغه ،يریتفس يشهایگرا و روشها در اختالف رغم یعل و دارند قبول

 نقش که است ییریهایگ جهت و ندهایبرآ ک،یکالس کیهرمنوت عام یمبان از مقصود

 و شود یم محسوب آن یمعرفت يها شاخصه از و داشته يفکر انیجر نیا يبرا يماهو

  .دارند اتفاق آن بر کیکالس ياتهسیهرمنوت اکثر ای و همه

 گریکدی با متن، ریتفس و فهم در کیکالس کیهرمنوت و قرآن ریتفس عام یمبان

 یمبان يکسری به نیطرف هنکیا بر عالوه یعنی دارند وجه من خصوص و عموم نسبت

 يفرضها شیپ و انتظارها از برخاسته که دارند نیز يا ژهیو یمبان هستند، بند يپا مشترك

  .است شان يریتفس

 امکان. 1: از عبارتند ک،یکالس کیهرمنوت و قرآن ریتفس انیم مشترك عام یمبان اهم

  گرایی روش. 5 معیارمندي. 4 نهایی معناي وجود. 3 محوري مؤلف. 2 تفسیرپذیري و فهم

 امکان .8 مؤلف به آن یوابستگ و مفسر از متن استقالل .7 معنا تعین و گرایی عینیت .6

 متن خاص زبان به توجه .10 فهم عام قواعد از تبعیت .9 فهم تاریخی موانع از عبور

   .فرضها پیش تأثیر از پرهیز .12 قرائن از يریگ بهره .11

                                                                

با این تفاوت که از نظر وي، مقوالت حیات هرگز از . کار وي شبیه اقدام کانت در تدوین مقوالت فاهمه بود. 1

.)110، واعظی(آیند  راه تأمل عقالنی به دست نمی



3/85 علوم قرآن و حدیث                                 شمارة – مطالعات اسالمی                            34 

 از استمداد .2 الفاظ يریخطاناپذ .1: از عبارتند قرآن ریتفس ژهیو عام یمبان اهم

  الموهبه علم لزوم .3 وستهیناپ قرائن یبرخ

یعیماوراءالطب تفکر از زیگر .1: از عبارتند کیکالس کیهرمنوت ژهیو عام یمبان اهم 

  مؤلف از برتر فهمِ تحقق امکان .2

  کی کالسياتهسی هرمنوتيها ر قرآن و انگارهی تفسي خاص روشهای مبانیقی تطبیبررس. 2-6-2

 از یک هر که است مبانی از دسته آن قرآن، تفسیر روشهاي خاص مبانی از مقصود

 استوار آن براساس را تفسیرشان و کرده اتخاذ را آنها اساس، آن بر تفسیري روشهاي

. دارند اتفاق مبانی آن بر روش آن پویندگان اکثر یا و همه که طوري به اند ساخته

 آنها از یک هر خاص رویکردهاي و آراء کالسیک، هرمنوتیستهاي هاي انگاره از مقصود

  .است... و فهم شرایط و تفسیر قواعد و پژوهی متن اصول باب در

 یمبان حال، نیع در اما دارند ياریبس مشترك یمبان قرآن ریتفس يروشها چند هر

 از یبرخ به روشها از یبعض اتکال زانیم ن،یا بر عالوه. هستند دارا زین را خود خاص

 یمبان از دسته آن هم و روش هر خاص یمبان هم بخش، نیا در لذا است، شتریب یمبان

 کیکای لیذ در را روشهاست ریسا از شیب يریتفس ياروشه از یکی در آن نمودِ که

 و آراء با روشها نیا از کی هر قرابت و غرابت که میکن یم تالش و کنیم می یبررس آنها

 را شان وفاق و خالف مواضع و میده نشان را کیکالس ياتهسیهرمنوت يها انگاره

   .            میآور فراهم را آنها بهتر شناخت نهیزم لهیوس نیا به تا میبرشمار

 يستهای هرمنوتيها  و انگارهر قرآن به قرآنی روش تفسی مبانیقی تطبیبررس. 2-6-2-1

  کیکالس

 کی مثابه به قرآن متن که گرفت شکل مبنا نیا هیپا بر قرآن به قرآن ریتفس روش

 یمفهوم ارتباط گر،ید يبخشها با بخش هر ياجزا انیم که است وستهیپ هم به کلِ

. کرد ریتفس گرید فقرات پرتو در را آن فقرات از کی هر توان یم لذا است؛ برقرار یقیوث
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 يه بخشهانکن آی است که در عیقرآن کالم«: سدینو یم باره  نیا در ییطباطبا عالمه

ن رو تنها با یاز ا... وسته استی انسجام و به هم پي از هم است، دارايمختلف آن، جدا

ه و اعمال قواعد شناخته شده، بدون آنکه شخص از قبل نسبت به یک آیمراجعه به 

ت یدا کرده و به تدبر به آن پرداخته باشد کفایگرِ متناسب با آن شناخت پیات دی آیتمام

  ).78-3/77،ییطباطبا(» کند ینم

»  بعضیشهد بعضه علیکذب بعضه ببعض و ینزل لینّ القرآن لم إ« ينبو ثیحد

»  بعضیشهد بعضه علینطق بعضه ببعض و ی« يعلو تیروا و )2/5 ،المنثور الدر ،یوطیس(

  .باشد يریتفس روش نیا دیمؤ تواند یم زین) 252، یرض(

 ،ياحمد (است داشته مقدس کتاب ریتفس در ییمبنا نیچن زین سیقد نیآگوست

 توجه یمتن  برون يها شاخصه از شیب یمتن  درون يها شاخصه بر روش نیا در). 502

  .دارد شباهت رماخریشال از شیپ يستهایهرمنوت روش به جهت نیا از و شود یم

 و اجزاء و سو کی از متن ياجزا انیم یکیهرمنوت دور از رماخریشال یتلق اساس

 يا انگاره ،يدستور ریتفس روش در او یاصل فرض شیپ زین و گرید يسو از متن کل

 مؤلف، مراد فهمِ يبرا که معتقدند طرف دو هر رایز. است روش نیا یمبان مشابه

 به متن مجموعه و شود گرفته کمک متن، مختلف ياجزا از که است آن روش نیبهتر

  .شوند مطالعه موضوعند، کی به ناظر که ییاشهبخ ژهیو

 اسالمی مفسران الجمله یف و دارد یعقالن و يفطر یخاستگاه ،يریتفس روش نیا

 منقّح را روش نیا یمبان ییطباطبا عالمه بار، نینخست يبرا یول اند داشته اتفاق آن بر

  ).57 ،یربان (کرد عرضه مند نظام صورت به و ساخت

 دو انیم یکیهرمنوت دور شالیرماخر اجزاء، و کل انیم یکیهرمنوت دور بر عالوه

 روش یمبان با یجهات از که کرد عرضه زین را یشناخت روان و يدستور يِریتفس روش

 در که است همخوان یباطن و یادب ریتفس روش با یجهات از و قرآن به قرآن ریتفس

  .میکن یم یکوتاه اشاره آن به ادامه،
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 و زبان کل با ییسو( دارد هیسو دو یکالم هر که گونه همان رماخریشال گفته به

 هیسو به يدستور ریتفس. است هیسو دو یعمل زین کالم فهم ،)ندهیگو تفکر با ییسو

 هیسو دو نیا. دارد تعلق ندهیگو تفکر هیسو به یشناخت روان ریتفس و است مربوط زبان

 و یمعان فهم يبرا که شود یم نییتب صورت نیبد قرآن ي درباره ،یکیهرمنوت ریتفس

 تیرعا با یعنی گرفت؛ بهره یشناخت زبان لیتأو و ریتفس از دیبا سو کی از یقرآن قیحقا

 فهم به است، شده نازل آن قالب در قرآن که یعرب زبان بر حاکم قواعد و اصول

 دیبا فهم، از يباالتر مراتب به دنیرس يبرا یول افت؛ی دست قرآن معارف از يا مرتبه

 از و نمود عمل است کرده ریتعب یشناخت روان روش به آن از رماخریشال آنچه مشابه

 تا دیرس قرآن کننده نازل مبدأ از قیعم یدرک به واسطه، یب و يشهود معرفت قیطر

 نیا دیشا. دیآ حاصل متن دگاریآفر و متن مفسر انیم يوجود ارتباط و اتصال ینوع

 دارد اشاره آن به )59/واقعه( المطهرون اال مسهی ال فهیشر هیآ که باشد يزیچ همان

  ).54-53 همو،(

 توجه متن يورا مراد به اند، یبسندگ قرآن به قائل که روش نیا ندگانیپو از یبرخ

 متن از خارج يمراد وجود به قائل رود یم گمان که يا گونه به و دهند یم نشان يکمتر

 يستهایهرمنوت و کینزد آنان به وسیکالدن مانند گرا متن يستهایهرمنوت جهت نیا از. نیستند

  .دورند آنان از يلتاید و بوئک و رماخریشال رینظ گرا مؤلف

 نییتب يها وهیش و اهداف ي درباره لیتفص به یاسالم مفسران که نماند ناگفته

 يها آموزه در یلیتفص نیچن یول اند گفته سخن گرید ياشهبخ کمک به قرآن از ییاشهبخ

  .شود ینم دهید اتهسیهرمنوت

  کی کالسيستهای هرمنوتيها  و انگارهییر روای روش تفسی مبانیقی تطبیبررس. 2-6-2-2

 عهده از یاله کالم فهم که است آن ییروا ریتفس روش روانیپ یاصل يمبنا

 یربوب الهام و یوح واسطه به که هستند) ع(معصومان تنها و دیآ یبرنم يعاد يانسانها

 و عصمت آموزه که داشت توجه دیبا البته. کنند تفسیر و بفهمند را الهی کتاب توانند می
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 ابند،ی دست متن ریخطاناپذ فهم به که دارند را قدرت نیا انسانها یبرخ نکهیا به اعتقاد

 اعتقاد اما ندارد؛ يرینظ اتهسیهرمنوت انیم در که است یاسالم مفسران ژهیو اعتقادات از

 روانیپ هم که است ییمبنا متون، ریسا و مقدس متون ریتفس و فهم روش تفاوت به

  .اند کرده دنبال ولف و هاور رینظ ییستهایهرمنوت هم و ییروا ریتفس روش

 ریتفس در یقین و قطع به دنیرس لزوم ،ییروا ریتفس روش به قائالن یمبان جمله از

 نیقی و قطع دیمف را)ع(معصومان سخن جز یسخن آنها که آنجا از. است یاله کالم

 ر،یتفس در را واحد خبر که یکسان. کنند یم محدود آنان اناتیب به را ریتفس لذا دانند ینم

 یکس ک،یکالس يستهایهرمنوت انیم در. دارند ییمبنا نیچن اساساً شمارند، ینم حجت

 اکثر بلکه شود ینم دهید باشد قائل متن ریتفس در نیقی و قطع به دنیرس وجوب به که

 يستهایهرمنوت و) 77 ،ياحمد (اند مؤلف تیشخص ای تین به یکینزد حداکثر دنبال به آنان

 متن، فهم در قطع به دنیرس از ،کی چیه و اند شده قائل فهمها تکثر به اساساً یفلسف

  .زنند ینم دم

 به آنان یکینزد لیدل به صرفاً) ع(معصومان سخنان به توجه که است واضح پر

 اکثر که روست آن از بلکه ستین عصر آن یخیتار قرائن درك و قرآن نزول زمان

 راه از آنان راه لذا قائلند، تیروا و سنت يبرا یانیوح منشأ به روش، نیا روانیپ

 به توجه با را هیاول مخاطبان فهم که يلتاید و زنیدرو رینظ گرا خیتار يستهایهرمنوت

 شود یم جدا دانند، یم متن فهم يبرا یموجه حجت ه،یحال قرائن درك و یخیتار قرابت

 مخاطبان عنوان به صحابه سخنان تیحج رشیپذ در سنت اهل از یبرخ يمبنا یول

  .است کینزد ستهایهرمنوت نیا يمبنا به ،یوح نِینخست

 نیمضام درك يبرا را یعقل اصول و یزبان قواعد از تیتبع روش، نیا روانیپ

 شود یم روشن آن پرتو در یاله اتیآ که ينور معتقدند بلکه دانند ینم یکاف یاله کتاب

 داده اشخاص به خداوند يسو از یستیبا ببینند، را نور آن تواند می که ینیب حق دهید و
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 شده اشاره ریتفس اصول از یکی عنوان به دهیا نیا به زین نیآگوست يها نوشته در. شود

  ).48 ،یواعظ (است

 و رماخریشال که چنان یکیهرمنوت دور آموزه از ینشان ییروا ریتفس روش در

 به است، شده گرفته یپ زین قرآن به قرآن ریتفس روش در و اند، کرده نییتب را آن يلتاید

  .خورد ینم چشم

 )رمعصومیغ (مفسران فهم سوء بر را اصل رماخر،یشال يها انگاره با همسو روش نیا

 توسط (متن کامل فهم به ک،یکالس يستهایهرمنوت اکثر با همگام کنیول دهد یم قرار

  .دارد باور) معصومان

  کی کالسيستهای هرمنوتيها  و انگارهیر ادبی روش تفسی مبانیقی تطبیبررس. 2-6-2-3

 شهیاند در آن، قیطر از شهیاند عالم به افتنی راه و زبان مقوله به دادن تیاهم

 يشتریب نمودِ يو يفکر اتیح متقدم دوران در و رماخریشال از شیپ يستهایهرمنوت

 و يدستور قواعد به توجه را مؤلف مراد به دنیرس راه وسیکالدن که يطور به داشت

 سطح تا را زبان نقش او، با ییآوا هم بر عالوه رماخریشال). 6-5 مولر، (دانست یم یزبان

  ).11 همو، (»ردیگ یشه در زبان شکل میاند«: گفت و داد ارتقاء يساز شهیاند

 یان کار فلسفی زبان، بنیخیپژوهش تار«: کرد اعالم و نهاد فراتر یگام زین بوئک

  ).20 همو،(» است

  .شد ستمیب قرن در زبان مقوله به یفلسف توجه ساز نهیزم سرانجام ها انگاره نیا

 تیاهم یول اند ستهینگر زبان به یفلسف منظر از کمتر یاسالم مفسران چند هر

 ،پژوهان قرآن بیشتر نظر از که يا گونه به اند بوده قائل قرآن ریتفس در آن يبرا يادیز

 قواعد و زبان بر تسلط و ناممکن آن يظاهر ساختار فهم بدون قرآن یباطن اسرار درك

 بدون که یکسان به خطاب یزرکش نیبدرالد که چنان. است قرآن ظاهر فهم دیکل ،یادب

 ي که ادعایکس«: دیگو یم هستند، قرآن یمعان و اسرار فهم یپ در ادب علوم يریفراگ

 ی درك نکرده است مانند کسی که ظاهر آن را به درستیفهم اسرار قرآن را دارد در حال
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» ش از آنکه از درب خانه بگذردیخانه را دارد پ دن به صحنی رسياست که ادعا

  ).2/171، یزرکش(

 قیطر از نزول عصر در واژگان يمعنا فهم ،یادب ریتفس روش اصول جمله از

 یخیتار و یزبان سطح. است یجاهل عصر اشعار يوانهاید و یادب تراث مطالعه

 آثار، مطالعه بر عالوه آست کیهرمنوت در و است اصل نیا بر ناظر زین ولف کیهرمنوت

 دوره آن آثار تمام دل در را خود که اثر فیتأل عصر بر حاکم یکل روح به دنیرس

 هدف نیا به یابیدست يبرا يا لهیوس ،یادب آثار به توجه و است نظر مد ساخته، یمتجل

  ).75 پالمر، (است

 خیش مثال براي. است یستودن واژگان يمعنا به دنیرس در مسلمان مفسران دقت

. کند یم استشهاد نیمخضرم و یجاهل يشعرا اشعار به عمدتاً خود ریتفس در یطوس

 مباحث آنان سخن رشیپذ شروط و انیلغو اقوال به احتجاج در یاسالم دانشمندان

 عالوه آنان از یبرخ. میکرد اشاره آنها از يا گوشه به شتریپ که اند کرده مطرح يا پردامنه

 داشتند نظر مد زین را یاخالق اصول به انیلغو يبند يپا زانیم ،یعلم وثاقت یبررس بر

 انیم در ییکاویها ژرف نیچن. روند خطا به واژگان یقیحق يمعنا صیتشخ در مبادا تا

  .خورد یم چشم به کمتر ستهایهرمنوت

 در آنچه تمام انگریب متن، که است نیا رماخریشال رینظ ستهایهرمنوت یبرخ انگاره

 ،ينصر: ك.ر (است مقید زبان یتجرب اتیمقتض به بلکه ست؛ین افتد یم اتفاق ذهن

 معتقدند آنان. است شده انیب زین یاسالم مفسران یبرخ يسو از دگاهید نیا رینظ). 120

 کرده اراده یتعال  يبار که را آنچه تمام انیب توان لذا و دارد يمحدود تیقابل زبان، که

 تنها بشر ایآ نکهیا بر یمبن شود یم مطرح یاساس یسؤال دگاه،ید نیا رویپ. ندارد است،

 انیب زبان قالب در که است مکلف یاله اوامر و مقاصد از بخش آن از يرویپ و فهم به

 یول بوده، نظر مد ،یزبان يقالبها يورا در آنچه از يرویپ و فهم به ای است؟ شده

 با رماخریشال است؟ مکلّف زین کرده ممانعت آن طرح از یزبان ياقتضاءها و تهایمحدود
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 کیهرمنوت طرح با و شده، انیب زبان قالب در که را آنچه فهم ،يدستور کیهرمنوت طرح

 قرار شیخو کار دستور در دارد، قرار زبان يورا در که آنچه فهم ،یشناخت روان یفن

 یمعان و مقاصد به دنیرس زین) 87 همو، (زنیدرو و) 78 گران، ختهیر (بوئک. دهد یم

 دانست ینم الزم را یکوشش نیچن وسیکالدن یول داشتند، نظر در را زبان يورا در نهفته

 محدود شود، یم انیب زبان قالب در آنچه و متن فهم يروشها به  را خود کیهرمنوت و

  ).184-183 گادامر، (کرد

 قواعد کاربرد لحاظ از متون ریسا و مقدس متون انیم یتفاوت یادب ریتفس روش در

 آن به رماخریشال و آست عام کیهرمنوت رهگذر، نیا از و ندارد وجود ينحو و یصرف

 و بوئک رماخر،یشال رینظ کیکالس يستهایهرمنوت اغلب که است یگفتن. است کینزد

  .شمارند یم ممکن را متن کامل فهم روش، نیا ندگانیپو از ياریبس با صدا هم يلتاید

 چند احتمال غالباً ،یبالغ و ينحو وجوه و قرائات هیتوج با یادب ریتفس روش در

 بلکه ست؛ین کار انیپا نیا اما دانند، یم ریپذ امکان یادب ثیح از را هیآ کی يبرا معنا

 و یحال و وستهیناپ قرائن زین و یلفظ وستهیناپ و وستهیپ قرائن گرفتن نظر در با مفسر

 تالش متن گانهی يمعنا به دنیرس براي ر،یتفس يروشها ریسا جینتا انضمام و یمقال

 و رماخریشال رینظ ییستهایهرمنوت يباورها جزء متن، گانهی يمعنا به اعتقاد. کند می

 نیا به دنیرس در یغرب يستهایهرمنوت و یاسالم مفسران روش یول بود؛ وسیکالدن

  .است متفاوت هدف،

 و نزول عصر یفرهنگ يها شاخصه بر قرآن، یادب ریتفس دیجد يمتدها از یبرخ

 مقدمه را فرهنگ یخیتار شناخت و ورزند یم دیتأک قرآن فهم و نضج ندیفرآ در آن ریتأث

 يلتاید يدگاههاید یبرخ مشابه روشها نیا. دانند یم آن به دنیرس الزمه و متن شناخت

 از دو نیا يفهایتعر و دگاههاید تفاوت اما. است متن فهم بر یخیتار فهم تقدم بر یمبن

  .داشت دور نظر از دینبا را فهم یخیتار تیماه و یخیتار فهم تیماه و خیتار مقوله
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  کی کالسيستهای هرمنوتيها  و انگارهیر عقلی روش تفسیق مبانیتطب. 2-6-2-4

 از یبخش الاقل فهمِ ییتوانا عقل، که است آن یعقل ریتفس روش یاصل يمبنا

 دنیرس در عقل ییتوانا به زین ستهایهرمنوت مبنا، نیا با متناظر. دارد را یاله اتیآ یمعان

 طیشرا ریتأث تحت کیکالس کیهرمنوت اساساً که چرا) 77 ،یواعظ (قائلند  متن يمعنا به

  .شد يزیر یپ رنسانس از بعد ییعقلگرا دوران و يروشنگر عصر

 قرآن يمعنا تیغا به دنیرس در را عقل تیکُم ،یعقل ریتفس روش روانیپ البته

 ییستهایهرمنوت آراء به رو نیا از و دانند یم یتعال يبار ذات مخصوص را آن فهم و لنگ

 ن،یگروند (کندینزد است، متن مفسرِ نیبهتر مؤلف، معتقدند که وسیکالدن رینظ

 نقل روش، نیا روانیپ از یبرخ که آنجا از یول ،)59 ،یفلسف کیهرمنوت بر يدرآمد

 از راهشان دانند، یم یعقل يبرداشتها رد ای رشیپذ اریمع را یقطع شهود و حیصح

 رشیپذ يبرا را ياریمع نیچن ستهایهرمنوت از کی چیه رایز شود، یم جدا ستهایهرمنوت

 و شهود عنصر از رماخریشال مانند یکسان یوقت یحت. اند نکرده مطرح یعقل جینتا

 مد روش نیا روانیپ که است يزیچ آن از ریغ مرادشان ند،یگو یم سخن الهام و حدس

  .دارند نظر

 استفاده و یهیبد يمعرفتها و اتیضرور درك در عقل از استفاده بر مفسران شتریب

 به آن از یمنبع استفاده یول دارند، نظر اتفاق اتیآ حیتوض و نییتب در آن از یمصباح

 عقائد جزء آن، از ينظر احکام استنباط و قبح و حسن درك در مستقل يا قوه عنوان

 دارد يشتریب جلوه مذاهب، نیا مفسران ریتفاس در و است معتزله و عهیش یاختصاص

 در کردیرو نیا). 314-311 ،قرآن ریتفس یشناس روش ،ییبابا ؛186-181 ،ییرضا: ك.ر(

 و يانتقاد فلسفه از که - رماخریشال رینظ ییستهایهرمنوت يها انگاره در عقل، از هاستفاد

  .شود یم دهید زین  - اند بوده متأثر کانت محض عقل

 يستهایهرمنوت و یعقل ریتفس روش روانیپ یمبان انیم ياریبس شباهت وجوه چند هر

 یمبان به یفلسف يستهایهرمنوت يدگاههاید که دیآ یم نظر به یول دارد، وجود کیکالس
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 دیتأک متن، نیمتع و واحد يمعنا بر کهایکالس مثالً باشد؛ تر کینزد یعقل ریتفس روش

 مراتب براساس قرآن که معتقدند یعقل ریتفس روش روانیپ یبرخ آنکه حال و ورزند یم

 دیتأک متن نیمتع يمعنا بر کهایکالس نیهمچن. ابدی یم شمار یب ریتفاس مؤمنان، يوجود

 ینیع و ثابت یقتیحق يدارا را قرآن نکهیا با روش نیا روانیپ یبرخ یول ورزند، یم

 مشکک يامر ،مفسران يوجود مراتب فراخور به را آن فهم ر،یتفس مقام در اما دانند یم

 مقامات مراتب، برحسب که است یموهبت قرآن، فهم که معتقدند و دانند یم نیمتع ریغ و

 آگاهان بر ).85-69 ،يرازیش: ك.ر (شود یم یوح او یباطن خودِ بر مفسر، یدرون حاالت و

 تا است تر کینزد یفلسف يستهایهرمنوت يها انگاره به دگاههاید نیا که ستین دهیپوش

  .کیکالس يستهایهرمنوت آراء به

 به شناسانه یهست ینگاه ،یفلسف يستهایهرمنوت برخالف کیکالس يستهایهرمنوت

 شناسانه یهست ینگاه یعقل ریتفس روش ندگانیپو یبرخ آنکه حال و اند نداشته ریتفس و متن

 يها دهیپد و قیحقا ورطه به یمعان و الفاظ عرصه از را آن ریتفس و داشته قرآن متن به

  ).56 ،يا خامنه: ك.ر (اند دانسته یجهان ریتفس معادل را قرآن ریتفس و کشانده عالم

 يها انگاره و یعقل ریتفس روش یمبان یبرخ تشابه تفاوتها، یبرخ رغم یعل

 تناظر به توان یم نمونه براي. داشت دور نظر از توان ینم را کیکالس يستهایهرمنوت

 ي درباره عقلگرا مفسران آراء از یبعض با يلتاید و رماخریشال يها انگاره از یبرخ

 یخیتار دهیپد کی عنوان به متن یبررس لزوم و متن ریتفس و فهم يروشها و مقدمات

  .کرد اشاره... و ندهیگو به دنیرس و گفتار از گذر و

  کی کالسيستهای هرمنوتيها  و انگارهیر باطنی روش تفسی مبانیقی تطبیبررس. 2-6-2-5

 است قرآن ظواهر يورا در یبطون وجود به اعتقاد ،یباطن ریتفس روش یاصل يمبنا

 روانیپ از یبرخ. است یباطن یمعان نیا کشف ر،یتفس انجام و کتاب انزال از هدف و

 مراد یباطن يمعنا تنها بلکه ستین خداوند مراد ابداً يظاهر يمعنا که آنند بر روش نیا

 یتعال يخدا مراد یباطن يمعنا هم و يظاهر يمعنا هم که آنند بر یبرخ و اوست
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 یاله مراد تمام الفاظ، يظاهر يمعنا که دارند نظر اتفاق نکته نیا بر گروه دو نیا. است

  زین او رایز دارد وجود زین رماخریشال کیهرمنوت در ییمبنا نیچن رینظ. ندارد بر در را

 مانند یکسان او از شیپ. است داده حکم مؤلف تین و متن يمعنا نبودن يمساو به

 کیهرمنوت فهیوظ را معنا نیا حصول اما بودند شده واقف نکته نیا به وسیکالدن

  ).64-62 گران، ختهیر: ك.ر (ندانستند

 رینظ ییستهایهرمنوت و یباطن ریتفس روش روانیپ شد باعث که یعلل چند هر

 هدف اما است متفاوت هم با يادیز حدود تا کنند، اتخاذ را مبنا این رماخریشال

 به و قتیحق درك باطن، اهل ریتعب به آن و داد سوق مبنا نیا يسو به را آنها یمشابه

تِیفرد درك ستها،یهرمنوت ریتعب
1
  .است نهفته متن، پس در که است یکس 

 ندگانیپو از یبعض که يا گونه به است؛ شده بنا الهام و شهود هیپا بر یباطن ریتفس

امبران از جانب خدا بوده یل اصل کتاب بر پیهمان طور که تنز«: معتقدند روش نیا

واسطه  ی بیگاه (یتعال ه حضرت حقیز از ناحی مؤمنان نيل فهم آن بر قلبهایاست، تنز

  ).2/407، یابن عرب(» ردیگ یصورت م)  با واسطهیو گاه

 درباره نیآگوست سخن بلکه نکردند؛ مطرح را مبنایی چنین گاه هیچ ستهایهرمنوت

 فهمیدنی و روشن آن پرتو در مقدس کتاب عبارات تا دیایب خدا طرف از دیبا که ينور

 تعبیر الموهبه علم به آن از ،مفسران لسان در که است متناسب يزیچ آن با شود،

 عنوان. دارد فرق کنند، یم اشاره بدان باطن اهل که یفهم لیتنز و شهود با و شود یم

 شود یم مطرح یفن ریتفس در که سهیمقا و حدس نیب یکیهرمنوت دور و يشهود جهش

  .شهود تا دارد يشتریب تیسنخ حدس، مقوله با زین

 با ییمبنا نیچن. است قرآن يمعنا يریناپذ انیپا به اعتقاد روش، نیا یمبان گرید از

  .است مخالف کیکالس يستهایهرمنوت مدارانه تیغا يها انگاره

                                                                

1. Personality .
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 از یبرخ اعتقاد شود یم کیکالس کیهرمنوت از روش نیا شتریب يدور باعث آنچه

 امکان به شدن قائل. آنهاست همه یدرست امکان و فهمها تکثر به روش نیا روانیپ

 دییتأ و »بیمص متأول کلّ« شعار دادن سر و متن کی از متعدد حیصح وجوه افتیدر

 به آن انتساب صحت و دارند را آن ياقتضا قرآن الفاظ ظواهر که ییمعنا هر

 دهید کیکالس يستهایهرمنوت انیم در آن يبرا يرینظ که است ییمبنا متن، دآورندهیپد

  .شود ینم

 و یعلم يمتدولوژ به بند يپا و گرا روش یکیهرمنوت ک،یکالس کیهرمنوت اصوالً

 خاص یشناس روش جز يزیچ را کیهرمنوت اساساً يلتاید که يحد تا است یعقل

 خالف يریمس در یباطن ریتفس روش به قائالن یبرخ که یحال در داند، ینم یانسان علوم

 ریتکف زین یگاه و خوانده راهه یب را یعلم و یعقل يمتدها و برداشته گام ییگرا روش

اء از آن ی بود، انبي ثمریرات علمی و تقرياگر در ادله فکر«: که اند کرده حیتصر و نموده

  ).18، يقونو(» کردند یاعراض نم

 علم نیع و کامل انسان یتجل قرآن نکهیا بر یمبن روش نیا روانیپ از یبرخ دهیعق

 چارچوب در است، مکتوب جهان قت،یحق در و کونیما و ماکان بر مشتمل لذا و خدا

 کیکالس يستهایهرمنوت میدان یم که  یحال در است رپذیریتفس متن، به شناسانه یهست نگاه

  .نگرند ینم متن به يمنظر نیچن از

 اساس بر روشها ریسا روانیپ همانند روش نیا روانیپ یمبان از ياریبس چند هر

 از یبرخ یول است، شده اتخاذ آن دآورندهیپد ممتاز صفات و قرآن خاص يژگیهایو

 ياتهسیهرمنوت از متفاوت روشی زین يبشر متون و کالم فهم در یحت باطن، اهل

گونه  برد، کالم را همان ی که در سماع مطلق به سر میکس«: معتقدند مثالً دارند کیکالس

 یتی او اهمينده برایت گویابد و نی یکه بر قلبش نازل شده و در دلش خطور کرده درم

  ).289 ،یطوس( »ندارد

کور تحت یر ری نظیان و متفکرانی و ساختارگرای فلسفيستهای آنچه هرمنوتیول
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  .ک استین عده نزدی ايری تفسيکنند، به مبنا یمطرح م» یاستقالل معناشناخت«عنوان 

 لیتأو با آن از ییرها نبودن الزم  و رتیح يانگار تیغا رینظ آنها یمبان از یبرخ

 کیکالس يستهایهرمنوت يها انگاره با تنها نه ،)2/407 ،یعرب ابن: ك.ر (متن ریتفس و

 را آن رینظ و ندارد یخوان هم زین یفلسف يستهایهرمنوت از ياریبس يها انگاره با بلکه

دایدر مانند یشکنان  ساختار آراء در تنها
1
  .کرد مشاهده توان یم 

  جهینت. 3

 شباهتهایی متفاوت، معرفتی مبادي و فرضها پیش رغم علی که داد نشان مقاله نیا

 کالسیک هرمنوتیستهاي هاي انگاره و قرآن تفسیر روشهاي از یک هر خاص مبانی میان

  .دارد وجود

 و اجزاء و سو کی از متن ياجزا انیم یکیهرمنوت دور از رماخریشال یتلق اساس

 حدودي تا ،يدستور ریتفس روش در او یاصل فرض شیپ زین و گرید يسو از متن کل

  .است قرآن به قرآن ریتفس روش یمبان مشابه يا انگاره

 که یتفاوت. شود ینم دهید یکیهرمنوت دور آموزه از ینشان ییروا ریتفس روش در

 ییستهایهرمنوت گذارند، یم متون ریسا و مقدس متون فهم روش انیم روش نیا روانیپ

  .اند کرده دنبال زین ولف مانند

 یصرف قواعد لحاظ از متون ریسا و مقدس متون انیم یتفاوت یادب ریتفس روش در

 کینزد آن به رماخریشال و آست عام کیهرمنوت رهگذر، نیا از و ندارد وجود ينحو و

 و نزول عصر یفرهنگ يها شاخصه بر قرآن، یادب ریتفس دیجد يروشها از یبرخ. است

 مقدمه را فرهنگ یخیتار شناخت و کنند یم دیتأک قرآن فهم و نضج ندیفرآ در آن ریتأث

 يلتاید يدگاههاید یبرخ مشابه روشها نیا. دانند یم آن به دنیرس الزمه و متن شناخت

                                                                

1. Jacques Derrida (2004) .
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  .است متن فهم بر یخیتار فهم تقدم بر یمبن

 يستهایهرمنوت و یعقل ریتفس روش روانیپ یمبان انیم ياریبس شباهت وجوه چند هر

 یمبان به یفلسف يستهایهرمنوت يدگاههاید که دیآ یم نظر به یول دارد، وجود کیکالس

 دیتأک متن، نیمتع و واحد يمعنا بر کهایکالس مثالً باشد؛ تر کینزد یعقل ریتفس روش

 مراتب براساس قرآن که معتقدند یعقل ریتفس روش روانیپ یبرخ آنکه حال و کنند یم

 دیتأک متن نیمتع يمعنا بر کهایکالس نیهمچن. ابدی یم شمار یب ریتفاس مؤمنان، يوجود

 دارد، ینیع و ثابت یقتیحق قرآن معتقدند نکهیا با روش نیا روانیپ یبرخ یول کنند، یم

 ریغ و مشکک يامر ،مفسران يوجود مراتب فراخور به را آن فهم ر،یتفس مقام در اما

  . دانند یم نیمتع

 است قرآن ظواهر يورا در یبطون وجود به اعتقاد ،یباطن ریتفس روش یاصل يمبنا

 اتفاق  ندارد، بر در را یاله مراد تمام الفاظ، يظاهر يمعنا نکهیا در روش نیا روانیپ و

 او از شیپ. دارد وجود زین رماخریشال کیهرمنوت در ییمبنا نیچن رینظ. دارند نظر

 را معنا نیا آوردن فراچنگ اما بودند شده واقف نکته نیا به زین وسیکالدن مانند یکسان

 و یباطن ریتفس روش روانیپ شد باعث که یعلل چند هر. ندانستند کیهرمنوت فهیوظ

 هدف اما است هم با متفاوت يادیز حدود تا کنند، اتخاذ را مبنا این  ستهایهرمنوت

 به و قتیحق درك باطن، اهل ریتعب به آن، و داد سوق مبنا نیا يسو به را آنها یمشابه

 به حال نیا با. است نهفته متن، پس در که است یکس تِیفرد درك ستها،یهرمنوت ریتعب

 يستهایهرمنوت يها انگاره با) ياشار (یباطن ریتفس روش یمبان شباهت رسد یم نظر

  .باشد کیکالس يستهایهرمنوت از شتریب مراتب به یفلسف

  منابع

د ی، تحقیق و تعلیـق سـ  ط األعظم و البحر الخضّمیر المحیتفس ؛در بن علیید حی، سی اآلمل -
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  .ق .ه 1414 ، تهران،ی و اإلرشاد اإلسالموزارة الثقافۀ ،يزی تبريمحسن موسو

ـ الح دارالمکتبـۀ ، ری اصول التفـس یر ، مقدمۀ فی  التفس؛ه، احمد بن عبد الحلـیم     یمیت  ابن - ، اةی

. ق .ه 1392 روت،یب

  .ق .ه 1392 نا، قاهره، ی، بییحی، عثمان ۀیالمکالفتوحات   ؛، محمد بن علییعرب  ابن-

 یف  و مسائلها و سنن العربۀیالعرب اللغۀ فقه ی فیالصاحب ؛ ابن فارس، احمد ابن فارس-

  .ق .ه 1428 روت،ی، بۀیالعرب، دارالکتب کالمها

- 
__________

  .ق .ه 1415 روت،یب دارالفکر، ،اللغۀس ییمعجم مقا  ؛

.ق .ه 1426 روت،یب ، ی، موسسۀ األعلم  لسان العرب؛منظور، محمد بن مکرم  ابن-

  .ق .ه 1427 ، قم،ی، دار الکتاب اإلسالمۀی السنّۀ المحمدی أضواء عل؛ه، محمودی أبور-

.تا یروت، بی، بی العربی، المرکز الثقافالقرائۀات یل و آلیات التأوی اشکالد، نصر حامد؛ی ابوز-

، مکتب اإلعالم میر القرآن الکری تفسی فيالمنهج األثر ؛ جاسم محمدي ابوطبره، هد-

.ق .ه 1414 ، قم،یاإلسالم

.م1941دن، یکلسون، لی، رنولد ن التصوفیکتاب اللمع ف؛ یبن عل ابو نصر سراج، عبد اهللا -

.ش .ه 1385 ، نشر مرکز، تهران،ل متنیساختار و تأو ؛، بابکي احمد-

، پژوهشگاه حوزه و دانـشگاه،      ر قرآن ی تفس یروش شناس  ؛ ]و همکاران [ اکبر   ی، عل ی بابای -

.ش .ه 1379 قم،

- 
__________

  .ش .ه 1386 ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم،يریمکاتب تفس  ؛

  .ش .ه 1383 ، نشر قطره، تهران،یشناس مقدمات زبان ؛ي، مهري باقر-

.ات یا، بج یا، بن ی ب از قرآن،ی تابش؛، ابوالفضلی برقع-

  .ش .ه 1384 ، تهران،ی، دفتر نشر فرهنگ اسالمیقیک تطبیهرمنوت ؛ پورحسن، قاسم-

  .ق .ه 1425، یاء التراث العربیروت، داراحی، بالمطول ؛عمر، مسعود بن ی التفتازان-

.ش .ه 1380 ، نشر اسراء، قم،میر تسنیتفس ؛، عبداهللای آملي جواد-

 مالصدرا، یاد حکمت اسالمی، بنیک و فهم کالم الهیمالصدرا، هرمنوت ؛، محمديامنهخا -
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.ش .ه 1385 تهران،

  .ق .ه 1405 ، دارالفکر، قم،ر القرآنی تفسیان فیالب  ؛، ابوالقاسمییالخو -

  .ق .ه 1405 ت،ی، کودارالدعوة، ری مقدمۀ جامع التفاس؛ن بن محمدی، حسیالراغب اإلصفهان -

- 
__________

.ش .ه 1384 ، قم،ی القربي، ذومفردات الفاظ القرآن  ؛

 ه، قم،یت حوزه علمیری، مرکز مدنیک و منطق فهم دیهرمنوت ؛ی، علیگانی گلپای ربان-

.ش .ه 1383

  .ش .ه 1383 ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم،ر قرآنیروش تفس ؛، محمودی رجب-

 ی، مرکز جهان قرآنيری تفسيشهاینامه روشها و گرا درس ؛ی، محمد علی اصفهانییرضا -

.ش .ه 1382 قم،، یعلوم اسالم

  .ش .ه 1378 ، کنگره، تهران،کیمنطق و مبحث علم هرمنوت ؛گران، محمدرضا ختهی ر-

  .م2005 روت،ی، دارالفکر، ب علوم القرآنیالبرهان ف ؛، محمد بن بهادریالزرکش -

.ش .ه 1382 ، قم،ي، الهادی، ترجمه محمد دشتنهج البالغه ؛ی سید رض-

.ق .ه 1411 روت،یه، بی، دار الکتب العلمالدر المنثور  ؛بکر ، عبدالرحمن بن ابییوطی الس-

  .ش .ه 1385 ترا، تهران،ی، نشر مینقد ادب ؛روسیسا، سی شم-

ش،  .ه 1376، 10-9، ی قرآنيها پژوهش، )گفتگو با استاد (؛، محمدی تهرانی صادق-

284-305.

  .ق .ه 1424 ، قم،ی، مجمع الفکر اإلسالم علم األصولیدروس ف ؛ الصدر، محمد باقر-

ن یالد  ، جاللقرآنرالی تفسیان فیاعجاز الب ؛ صدرالدین القونوي، محمد بن اسحاق-

  .ش .ه 1381 ، بوستان کتاب، قم،یانیآشت

، ی، وزارت فرهنگ و آموزش عالبیح الغیمفات ؛ن شیرازي محمد بن ابراهیمی صدرالد-

.ش .ه 1363 تهران،

 روت،ی للمطبوعات، بی االعلمؤسسۀ، ر القرآنی تفسیزان فیالم ؛نی، محمد حسیی الطباطبا-
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.ق .ه 1393

، ۀیرابطۀ الثقافۀ و العالقات االسالم، ان لعلوم القرآنیمجمع الب ؛، الفضل بن الحسنی الطبرس-

  .ق .ه 1417 تهران،

  .ق .ه 1425روت، ی، بۀیالعلم، دار الکتب طیالقاموس المح ، محمد بن یعقوب؛ يروزآبادی الف-

، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ر قرآنی تفسي و روشهایمبان ؛ی، عباسعلید زنجانی عم-

  .ش .ه 1385 فرهنگ وارشاد، تهران،

  .ش .ه 1384 ، طرح نو، تهران،ک، کتاب و سنتیهرمنوت ؛، محمدي مجتهد شبستر-

، ی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمینی دیشیک و نواندیهرمنوت ؛ری، جهانگي مسعود-

  .ش .ه 1386 قم،

 تهران، ،ی، دفتر نشر فرهنگ اسالمطی المعجم الوس؛ ] گرانیو د[م ی مصطفی، ابراه- 

.ق .ه 1408

  .ش .ه 1385 د، قم،ی تمهی، مؤسسه فرهنگمفسرانر و یتفس ؛ي معرفت، محمد هاد-

.ش .ه 1381 ، آفتاب توسعه، تهران،راز متن ؛، عبداهللاي نصر-

 ان،، تهریشه اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندکی بر هرمنوتيدرآمد ؛، احمدی واعظ-

.ش .ه 1383

.ش .ه 1381 ، خانه خرد، قم، اجتهادی کالمیمبان ؛ي، مهدی تهراني هادو-

  .39-34، 1377، 42،انیک، ینیم امی، مر»خچه آنیک و تاریهرمنوت «؛، واني هارو-
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