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  چكيده
��24ی �.���� $�)ن %�یGP� �1 �@�� �1 G ا-��ه �#�ن �.���ِی ����8 +#� در ��ل ��ریM ا��م، 1ـ� یLـی از �7,#ـ�ی	   �-�

ی �.���ی و -�ـ? »ه� ه� و  �ایA روش«�21ی �.���� �1 ا��س  ��;�. �ان $�)-ی در ��ه ا/�� ���یS �4ه ا�ه�ی RHوه+Q د�0�0

%� از ��ی ا-�ی+,�2ان ���,�ن و ه,>�2	 ��#+�$�ن �H+�72د �4ه، �1 رG0 -;�ط ��Y#ی %� دارد، از -;�ط Wـ3.ی » ادوار ��ریDی«

از ه,�	 روی ای	 -�4#�ر ��ش %�ده ا� �ـ� �ـ�وه 1ـ� ذ%ـ� . ه�ی �L,��ی ا� ��24ی �1د و در -#��P -��ز��2 ارا]�  �-� ر-Z �ی

��;� �21ی ه� و -;�یِ\ ��;� %��#ی ،Zِن  ه�ی رای�» %ـ�م �حـ�ری«و » ا-�ـ�ن �حـ�ری«�21ِی @�ی�ی ��#2ی 1ـ� دو رویLـ�د %ـ

ی  هـ�ی ز��-ـ� ��2ـ[ 1ـ� -��زهـ� و  .#,ـ�نه�ی �.���ی �# �1 ای	 ا��س، �.���� ا-��ن �ح�ر �3ی در ارا]� �1دا4. �H+�72د ده�

���ن /�یA دار-��D� . ن و 1ـ��Q#م �ح�ر �1 ����8 �#�ن �.���ی ��#2ی �1 ���اث �.�ـ��ی  ^4ـ�% ����.� �% ای	 در ��8ی ا�

  .ز-�2 ا`�H^ی�ی از �2 �G7 $�)ن %�یG د� �ی
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  طرح مسأله -1


	ان �:�+#ی� �[\Fه ����A# ا��م � � Zن )ص(@#"ن 8#ی��، از �و �Fول �ـ	رد �	Eـ� �سـ*��

�#ی� وی/'ی "ن در ��5یس� ـ�  ی �#دی� �+
ی 	دِن ای� ا�\�ز ا;:ی 8� %�ی� ا���ی. @#ار '#W+� ا�0

�%� ���1دی8 #7+] � ����یـ�ن �ـی ��ن رو%�، اه��0 در�، Z:W و  Fـ��. '#دا�ـ� �# �(س�# "ن را 

 از ه��� رو ا�0 8� %�ه� ه��qیِی ��ری} �(س�# @#"ن � ��ری} @#"ن 8#یZ هسـ+�Z 8ـ� �	Eـ] 
ً
د@��5

�Fول @#"ن %�ه ا�0  #M� یِی @��0 �(س�# در	\�A)  ،0W#]؛ ٣٢ - ٣٠؛ � دب، ١٩٨ -١٧٣ /�١

�یی، �'#W+ـ� در  هـ�ی �(سـ�#ی 1ـ	رت # روی، از �ـ�ش� ه). ٢٣٧ - ٢٢٧؛ #8�%، ٤٧ -٢٩ /١

 ،Z7_ری �8 �:�[�� و ا���ع "�� ،�
	ان یY دا�H ا�ـ��ی » �(س�#«@#ون �,س+�� �	�b 1ح�� �

� ی�W Y و �#MM,� �Wی، از @#ن %�Z ه\#ی @�#ی 1	رت و �ح+ـ	ایی ویـ/ه ـ� 4ـ	د �G� �و 

هـ�ی �+
ـ	�ی از  '�#ی '	�� � %�ه� %Uaاز ای� دوره ا�0 8). ٧٠٩و  ٦٨٩ /N+8�A١٥ی، ('�#د  �ی

  .ه�ی '	��'	ن E:�ن ا��م هس+�Z �(س�#�	یسی در �
0 �(س�#��7ری ا���ی در 	م

Ua% ت��هـ�ی  '#W+� در �ـ	زه �(سـ�#��7ری از �ـ	یی، و �
ـ	ع �J5ـ� �Fی�ـ0 'س+#د'ِی اد


�اِن �	زه �*	م @#"�ی در دور��ه �[�1# را ـ# "ن �(س#ان Z:W 0:E @#"ن 8#یZ از �	ی دی7#، ا��ی


�ی دا%+� ا�0 8� د�0 � ارا)� =�5� ��هـ�یی از �	;�ـ�ات �(سـ�#ِی Aـ�H از 4ـ	د  %
��ی ه� و '	

�
��^# �ی. ز �ر�� 8� �	ا��یی ارا)ـ�  ای� ��ش �*�ی ا'#9� در �و ا�#، W[�;�+ی 1	ری و ی ����# 

 #7�
�ی �ـی در =�5�ه�� ���ی @�U ا�+
�یی را ��ارد، ا�� س+� � رویa#د A/وه�	ا�ـ� ��Aـ,7	ی  

H�#A 4ی#	ده و �س�# را #ای �ـ
\H و ارزیـ�ی "�ـ�ر   Zت در ��ری} �(س�# @#"ن 8#ی���:ه� و ا

���ی� ��:� �+�'��;	�.  


ـی ـ#  =�5�+�� Zی �(��ـ�# @ـ#"ن 8ـ#ی�
ادوار «و ��ـF » هـ�ی �(سـ�#ی هـ� و 'ـ#ایH روش«


�ان �س*�� ، ��#ه ��ش»��ری,ی��ا'#9ـ� . ن و ��F �س+�#@�ن در ��ه ا�4ـ# ـ	ده ا�ـ0ه�ی ا��ی

��	' 0:E ه	ی  ا�#وزه ای� دو %�	ده و از �ـ	ـ رایـV و �+[ـ�رف 
ً

��ی �(���# @#"ن 8ـ#یZ 8ـ���%

� دی�ه @�	ل �7#یس+� %ـ�ه ا�ـ0؛ ا�ـ� ـ� �^ـ# �ـی @�=�� F��
�اِن �*	م @#"�ی ��ر�ـ� 8ـ�  ی ا��ی


�ی وEـ	د دارد 8ـ� EOـ#م ارا)ـ� ه�ی =�5� ه� و ��5یMی در ای� %�	ه ��8+یهـ�ی  %
��ـی ی '	�ـ� 

                                                                                                                   
متني بودن قرآن كريم به مثابه معجزه پيامبر اسالم و تفاوت چشمگير آن با موارد مشابه، امري است كه در روايت ابن سكيت از  -1

 ).80و  79/ 2؛ صدوق، 24/ 1كليني، : جهت مشاهده روايت مذكور، نك(قرار گرفته است نيز مورد توجه ) ع(امام رضا 
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هـ�ی  %
��ـی %ـ	د �ـ� Aـس از �[#Wـی '	�ـ� # ای� ا��س، در ادا�� ��ش �ـی. =*�� ���a*ی را �ی

[��" �
��ـی �(��ـ�# #ا�ـ�س �ـ�� و  ه�ی ه# یY از "�:� ا%�ره %�ه و �ـqس '	�ـ� �+[�رف، %


:�د %	د��A 	�  .�[��ری 

  قرآنشناسي تفاسير  گونه -2

��� �[#Wی �:�+#ی� '	 Y
�ـ
:�دی از �ـ	ی ا��ی�ـ�
�ان �ـ	زه ��J;[ـ�ت  %
��ی ای�A ه�ی

��ن =�5�. %	د @#"�ی A#دا4+� �ی �
�ِی  � ه��� �
^	ر، �,س0 از �(���# @ـ#"ن » %
�4+ی روش«

V8� رای Z8#ی Zای �5س�#
�ان �س*��ن ا�0، ا%�ره 4	 �#ی� %�	ه ��
�ی �(���# در ���ن ا��یاهـ� 

�% .�5�= ��
Nی  ه��
از �(���# @#"ن را 8� از �ـ	ی �س+�ـ#@�ن �Jـ#ح %ـ�ه ا�ـ0، » ��ری,ی«

ح6 �ی � U�M)� ��ز'	 ��	ده و E	ا�] "ن را  Zاری_'.  

  شناختي از تفاسير قرآن بندي روش طبقه -2-1

� رویa#دی روش Zن 8#ی"#@ #���)� �
��ی "ن %
�4+ی، و '	�� از �7#یس+� % 
ی # ایـ� ه� ��+

 1'*ـ�زی:# �,سـ+�� ـ�ر، �س+�ـ#ق ��ـ:	ر �\�ر�ـ+��ی .'ـ_رد ��� و �[��ر، ز��ن درازی ��ی

#ای ��J;[� ��ری} �(س�# @#"ن، از ه��� رویa#د ا�+(�ده 8#ده و �(���# را ��+
ی ) م١٩٢١ -١٨٥٠(


�ی ��	د # "ن =�5�ی �ح+ـ	ای ایـ� W[�;�ـ0 �*�ـ). ٢٦؛ ر�ـ�یی ا1ـ(:��ی، ٥٨�*	ی �:#، ( 2

�W#' �5+� %�، ا�� وام �
�ان �س*��ن ��ـ�  '�#ی از دیـ�'�ه او را �ـی ا'� �9#	�b ا��ی�G� �ـ�ـ	ان 

� �س�ب "ورد  #��� #M� ت �(س�#ِی�];�J� ی در)J� �J5�از ای� Aـس ـ	د ). ١٧، )ب(ای�زی (

8� =�(ی از 8+] �*	م @#"�ـی ـ� ا�,ـ�ذ ه�ـ�� رویaـ#د ��7%ـ+� %ـ�ه و حـ6 را از یـ�J� Y;[ـ� 

حGی درون � ���7��ی ���یU 8#د ا�+�#ا@ِی ��+)'.  


�ان �س*��ِن �*	م @#"�ی ��F در ا+�ا ه�Nـ	ن '*ـ�زی:#، ـ� =�5ـ���
ـ�ی ا'#9� ا��یهـ�ی  

 در ��ل �#ی د�0 �ی ��ده
ً
�1	M,� �8 Z�+ه� ر%� �8(ی ای� "��ر هس�% Vری�� �هـ�ی  زد��، ا�� 

*	غ 4	د در ای#ان ٨٠"�Rزی� ده�  �#4ـی از  هـ�ی ا�\ـ�م د@ـ0. ر�ـ� �ی %�سی،  bـ�	ـ� �+W#'

؛ %ـ�8#، ٢٣ر�ـ�یی ا1ـ(:��ی، (�(س�#ی »ِ '#ایH«و » روش«�ح�55ن ه�N	ن ���یF'_اری ���ن 

                                                                                                                   
1- Ignaz Goldziher 

وي در ادامه به تفاسـير صـوفيان و   . ي معتزله سخن گفته است گرايانه گلدزيهر پس از اشاره به تفسير روايي، پيرامون تفاسير عقل -2

 ).ش، سراسر كتاب1383گلدزيهر، (شد، اشاره كرده است  انده مينيز آنچه در آثار پسين، تفاسير اجتماعي خو
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�Fا�ی �(:	�ی ���یU %� 8� د�+�ورد ویـ/ه)٤٩ - ٤٥ � 
ً
O	1د، ا�� ا	 Hی�+� Uای ـ�  ، ا'9#� @�


�� از "�\� 8� ه# یY از ا��ی. ه�#اه ���وردNـی و ه�M,% `ـ� ارا)ـ� �[ـ�ری�ـ�
�ان ایـ� �ـ	زه 

�5�= �
�ی �(���# زد�ـ�، ـ� د�ـ0 "وردن یـY وEـ�  4	د��4+� از �(�ه�Z 8*��ِی ح6، د�0 


�ی ��E? ���ن =�5�� ��م ا�aـ�ن �5ـ� و . ه� � ا�#ی د%	ار ���یU %�ه ا�0 "ن   #\
ه��� ا�# �


�ی ارزی�ی =�5� #7�'�#ی و ای#اد �5ـ�ه�ی  اِن �+�4# را �\�	ر � 4#دهه� ��F %�ه و در �+�\� A/وه

�5�= �
�ی FE)ی �س�0 ��	ده ا�0   ����A ه�ی)Eـ��ـ� �E;ـ] �	Eـ�، 	�� Yه�ه ی��� 0:Y :

  ).٤٦ - ٤٠ر��یی ا1(:��ی، 

 Zه��)� ��\�یی �E ن�aِی ا�#G8ی#ش ا_A»و » روش»Hیی » '#ای	و  ٤٩٥ /٢ذه�ـی، (از �

�ی، ٤٩٨�\��ـ دب،   ؛٩٢و  ٨٩؛ �*ـی ا;Mـ��#، ٤٤٢و  ٤٤٠ /�٢[#0W،   ؛١٨٨و  ١٨٧؛ ���� ز

در @�;] �(:	�ی ��E? و �
�سb 8ـ� �+ـی %ـ��U �ـ�Y » '#ایH«ی  ، و �7#یس+� � ا��7ره)١٦٥

زیـ�ی، (و �_اه] �(س�#ی ...) �#���ی ی� �	�	�ی، �,+M# ی� �+	�b ی� �(UM و (��7رش �(س�# 

؛ �	یس
�'�ن ای� �ـJ	ر را ـ# )٣٨ر��یی ا1(:��ی، (%	د، از �	ی دی#7  ��F �ی...) ا�����*ی و 

����	ده و � ذ8# ه��� '	�� ه�ی FE)ی %
��ی "ن دا%0 8� از ارا)� '	 #^�
��ی ��E? و  �# 1#ف %

�
#ر�ی E	ا�] "ن س
�ه ���ی.  


��ی �(���#، ا=���ت �(�ـ�ی  در '	��» ه� ه� و '#ایH روش«�ون �#دی� ��� @#ار دادِن %

�ی @#ار �یرا در ا4+���Fد ه�#aروی �در ایـ� رویaـ#د، از . ده� �ر ��@�
�ان � ��J;[�ت �(س�#ی 

ـ�  �E	� م�� �
0 �(س�#ی '_%+�، و از �	ی دی#7 � #��	دن از ��ری,ی 8�  #^��	یی � 1#ف 


ـ�ی �(��ـ�# ��+
ـی ـ#  ه� در س+# ��ری}، ا@�ام ـ� =�5ـ� ز��ِن �	;� و ��Aایی ه# یY از ای� روش

#ای� ا'#9� ای� �	ع از ��J;[�، ا=���ت �(��ی در �ب . %	د ه�ی �(س�#ی �ی ه� و '#ایH وشر�


ده� ا�� � د;�U ا�,�ذ یY رویaـ#د  %�ه در Z:W و �(س�# @#"ن در ا4+��ر @#ار �ی ه�ی �aر'#W+� روش

bس� ای� �	�	ع، از ����� @�� و  #7�در =	ل ��ری}  ه� ه� و '#ایH ه�ی �aر'�#ی ای� روش ایس+�

���	ان ا�0.  

�N� �ی" ��
Nا�,�ذ ��ِ�  ه� ��
��ی �(��ـ�# �ـ	رد  را #ای '	��» ه� ه� و '#ایH روش«�	ا%


�ی �(���# � 1	رت ��*���ی ا�ـ0 �#دی� @#ار ده�، ��م �8ر"یی "ن در =�5��5�5ـ0 "ن ا�ـ0 . 

�ـ, 8� �8+# �(س�#ی را �ی� Hِروش و 'ـ#ای Yیـ #
ی +�� �0 8Wان ی�	ـ��%�. � �ـ�وی� %ـ�ه 

��#ای� �Eی�ِی �(���# @#"ن در ای� �
} از '	�
هـ�ی  %
��ی، A/وه�7#ان را �ره� د�9ر �ـ#در'�ی 


:�د �
	ان . 8
� �Eی و "زارده
�ه �ی��A»?��E #ایـ� » �(س� Uای �ـ# [��

:� ��A,ی �� �� F��
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Zای� �5س� 
ّ

U8 
ً
��س0 *a� ا���� Uw]� ی
�ی را ���یـ�  از درون د�9ر وا��زی �ـی�[
� ��4+� و  

)0:E ���ه�ه �[#Wی ای� روش �(س�#ی، �Y : ،ی��\�؛ �*ـ	ی �:ـ#، ٢٩١؛ �ـ دب، ١٨٨���� ز

��ن دی7#، @#ار دادن �
	ان ). ٣٣و  ٣٢؛ ر��یی ا1(:��ی، ٥٨ �در �ـ#ض دی7ـ# » �(س�# Eـ��?«

 ه� از �	یی، و ا�+(�ده 8#دِن اR*] �(س#ان از ه��� %ـ�	 ه� و '#ایH روش
ً
ه از �ـ	ی دی7ـ#، ��ـ�


�ِی ایـ� روش ه� و 8	� H%	E] %�ه ����ی ��شهـ� از یaـ�ی#7، ـ�  ه� #ای �Eا��زی و �#ز

�\�+� ����ی د�0 	*J� ی .{��A �
� رویa#ِد Rـ�;�ی در �(��ـ�# ـ#ای  ه# 9 �E	� ن	Nه�یی ه�

��U @�	;ی #ای � �Eی�ی در '	�@ {��A 0 ا�� ه��������ِ� 9#ایـِی ا4ـ+�ف %
��ی �� ��ی راه7


��ـی وEـ	د ��ا%ـ+� و در وا@ـ? ـ�  ���ن #4ی A/وه�7#ان #ای �Eی�ی یY �(س�# در ای� '	�ـ�%


��دی� در ای� ��� دارد# وE	د �[(ی  0;Oی، د�	��� �ی. 	�� Yی �:

	ان �� ��	ان � �(سـ�#  


��ی ا%�ره ��	د  در ای� '	��%�ه در�ره �Eی�7ه "ن  ه�ی �J#ح و ا4+�ف دی�'�ه» ا;��Fان«%#ی` %

 /٢؛ �[#Wـ0، ٢٩٥و  ٢٩٤���ـ� ز�\ـ��ی، : Yدی�'�ه �+[�رض در ای� ـ�ره، �ـ E:0 ��5یس� ��(

�ون �#دی�، وE	د ا4+�ف �^# در �Eی�ی 9
ـ�� �(سـ�# ��ـ:	ری 8ـ� در ). ٢٩٧؛ � دب، ٤٧٠

�	Uِ��8 0ِ�5W ای�  زد�ی در �\��? @#"�ی #4	ردار ا�0، '	ی�ی ��م �M# ���#، از ��او;ی ��Gل

��
��ی ا�0 '	%.  

�� �E;] دی7#ی 8� از ��م ا���Jق �+	ن �(س�#ی � ای� %�	ه	�� ��
��ی A#ده #دا%ـ+� و  ی '	%

��ن��(سـ�# روایـی «'�#ی �(�ه��ی ه�Nـ	ن  %
��ی ا�Ua% ،0 ی ��م �8ر"��ی ای� '	�� ده
�ه 


�ان �*	م @#"�ی #ای ا'#9� در "�Rز، ا��ی�. ا�0» �(س�# روایی �R# �ح�«و » �ح��» #���)�

	د��  ه� و '#ایH ه	ی+ی وا�� در @��ل دی7# روش» روایی Uی، (ه�ی �(س�#ی @�)��\� -١٩١���� ز

؛ ا�� %�ه� "��A �8 Zـس از '_%ـ0 ز�ـ�ن، ـ� )١٥٤ - ٨٦؛ �*	ی �:#، ١٨٤ -١٦٧؛ � دب، ٢١٨

�زی �(���# روایـی �حـ� از ی �#دی� �7#یس+� و �[ی در �Eا� ه	ی0 وا�� �(���# روایی � دی�ه

�یی، ٣٣٥ /�٢[#0W، (ا��  �R# �ح� ��	ده�# ای� ا��س ا'9#� #4ی از �(���# ). ٢٥و٢٤ /١؛ 

:ـ#ه '#W+ـ� و 4ـ	د در W:ـZ "یـ�ت هـ�� Z0 ����� "ی�ت @ـ#"ن 8ـ#ی:E از روای�ت �:
�ـ�  روایی �	'

=ـ	ر 'سـ+#ده، از روش یـ�  �
ـ�ی از روایـ�ت ـ� اE+:�دی ��ا%+
�، ا�� #4ی دی7# ��وه ـ# :ـ#ه

# د�+� ا�4#،  ه�ی دی7#ی ��F �	د �ی روش �8 �
. ا=�ق '#دیـ�» �(���# روایی �R# �ح�«Eس+

Ua% ای�#�
�	E] %� 8� در ��U �#زهـ�ی » �(���# روایی �R# �ح�«'�#ی �(�ه��ی ه�N	ن  
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�	ردی�ه %	د ���ن روش Zن. 1ه�ی �(س�#ی در ه	
��ـ	دِن  %�ی�ن ذ8# ا�ـ0 8ـ� ا'#9ـ� �ـ�8 �Wا�ـ�

 ��ه�ی �(س�#ی ه�N	ن �(س�# ادـی، ��8ـی، W*سـ(ی و  � دی7# روش» �R# �ح�/ �ح� «Aس	

 ...Ua% 0�W#� 
ً
ای� �ان �[
��0 . '�#ی 9
�� ا����J1ی وE	د دارد �aر �#W+� ا�0؛ ا�� ���8

س� در "ی
�ه �8� 9 Ua% ���ـF  و» �(سـ�# ادـی �حـ�«'�#ی ا����J1ی ه�Nـ	ن  ای �FدیY و 

و ا=�ق او;ی # �(��ـ�#ی ه�Nـ	ن ا;�حـ# ا;�حـ�b ا	��ـ�ن ا��;سـی » �(س�# ادی �R# �ح�«

ـ�ف ز�,�ـ#ی ) ق٧٤٥ -٦٥٤(
ّ

�ـ�H از ) ق٥٣٨ -٤٦٧(و ا=�ق دو�ی # �(���#ی ه�N	ن 8

� ه#ج و �#ج �#زه�ی روش H�A د	2ه�ی �(س�#ی دا�� زده %.  

  بندي تاريخي از تفاسير قرآن طبقه -2-2

�5�= 
 �ِ�� #
ی +�� Zـ0» ��ری}«�ی �(���# @#"ن 8#یWـ� ره��*�E ـ#@�ن در  از�هـ�ی �س+

�ون �#دی�، ��@� واW# ای��ن � ��ری,ی �7#ی � �	�	��ت �ـ	رد . �	زه ��J;[�ت �(س�#ی ا�0

��	' ��
9 ��:� را " ،�];�J� ی��
# ه��� ا��س %�ه� "��Z 8ـ� #4ـی . ای ره
�	ن ��4+� ا�0 %

�@#�� دوره Y���8 از �س+ Z5س�� U�@ �8 �A'�#ی از ادوار ��ری} ارو	ا;7 ��ـ� )�
+ی(= ن ��� ، =)

� ای� ادوار �5س�Z 8ـ#ده و در �+�\ـ� �(��ـ�# @ـ#"ن ) @#ون و�Jی F��و �Eی� ا�0، ��ری} ا��م را 

 �
�ی ��ـ	ده �5�=» �(���# �[�1#«و » �(���# �����«، »�(���Y���8#«8#یZ را  ,Gilliot(ا�ـ�  

2002, Vol2, p99 ؛Wielandt, 2002, Vol2, p124 .( 7ـ�رش��(��ـ�# ��8ـ�Y و �(��ـ�# 

 از @#ون %�Z و دوازدهZ ���دی 
ً
ـ� @ـ#ون اول و %�ـZ ه\ـ#ی (����ی 8� � �#��] ��ودا T�Jـ�

� @#ن ��FدهZ ه\#ی @�ـ#ی(%	��، در اوا�b @#ن �	زدهZ ���دی  "�Rز �ی) @�#ی T�J� ( یـ�ن�A

�	 و ��� �ی ی�W+� و�
� از "ن دوره ��8
	ن، �(���# دوره �Eی� و دوره �[�#1   .ی�

����� �+W#' #^�� �J5�J` در �(س�#��7ری ا���ی،  در  Yان ی	
� �ی @#ن �	زدهZ ���دی 

�ز�ی ه�ی W#ه
7ی E:�ن ا��م � E:�ن R#ب از =#یT دروازه � ���س #M� 7ِی�'#دد 8ـ�  ی ه��

Ua% � H�#A �+W#' مه�:هـ� و  ه� و ا%O�aت �+
ـ	ع در E	ا�ـ? ا�ـ��ی �
\ـ# ـ� ارا)ـ� W:ـZ �، ا

                                                                                                                   
از نظـر آنـان،   . نماينـد  گفتني است كه برخي از پژوهشگران پاي را فراتر نهاده و اساساً وجود تفاسير روايي محـض را انكـار مـي    -1

اند  ر معرفتي بر تفاسير روايي اثرگذار بودهدر تمامي تفاسير روايي به چشم خورده و همواره عوامل و مباني معرفتي و نيز غي» اجتهاد«

 ).379 - 373فهيمي تبار، : براي نمونه، نك(

در » اجتهـادي  -تفاسير بـاطني «و نيز » تفاسير باطني محض«گيري دو اصطالح  توان از شكل اي از همين رويداد مي به عنوان نمونه -2

  ).26و25بابايي، (برخي از آثار ياد كرد 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.in

fo
 a

t 7
:1

0 
+

03
30

 o
n 

T
hu

rs
da

y 
F

eb
ru

ar
y 

15
th

 2
01

8

http://pdmag.info/article-1-599-fa.html


  37///  كريم قرآن تفاسير شناسي گونه در نو رويكردي محوري؛ انسان/  محوري كالم دوگان  

�5 �� H�A از "ن ه�� ��
ً
�w] �8 �% Zی از @#"ن 8#ی
 ,Wielandt(ای ��ا%+� ا�0  �(س�#ه�ی �	ی

2002, Vol2, p124 ،یN+8�A ٢١١ - ٢٠٩؛.(  

Ua% ای �(س�#ِی	رو%� ���ن �ح+ �Jر یY @#ن و ��Z ا�4ـ# '#W+� د ا;�+� � رZR وE	د یY را

� �M#%ـ�ن را  ��� U	E:ی �� د�+�ورده�ی �(���# دوره ����@ [��
� دوره ��ری,ِی �	رد ح6، �

Z�+س��ـ� . %�ه�  T��;	ژی #ای ����� ادوار ��ری} E:�ن ا�ـ�م �Jـ�" Yی � Yن دی7#، ��س�� �

�0 �# '_ا%+� ا�0، #4ی از �س+�#@�ن  دورهA ب#R ن�:E �8 ه�یی��
��ـی �(��ـ�#  را #ای '	%

� �a*` ا��ا4+� و "ن Z5� @#"ن 8#ی�= Yه� را از ی  Yـ� یـ
ـ�ِی �ـ��# ـ� د�ـ+�ورده�ی �(سـ�#ی، 


�ِی ��ری,ِی 1#ف �U�*5 داده ا�0 =�5�.  

ه� �س�0 � وE	د �\Z ا��ـ	هی از �(��ـ�# دوره �[�1ـ# 8ـ� ـ�ون  از ای� '_%+�، ا�+#اف "ن

� ا@+�w)�ت ز���ی،  �E	��+ـ� در را�+�ی دوره Yِ���8 �(س�#ی ��وی� '
ً
 ,Wielandt(ا�ـ�  ���8

2002, Vol2, p124(ق ���ن دوره��J�ه�ی �(#وِض �(س�#��7ری ا���ی ـ� د�ـ+�ورده�ی  ، ��م ا

در وا@?، � د;�F�� Uان ا�ـ�ِ� �ـ�وی� �(��ـ�# @ـ#"ن ��+
ـی ـ# . ��زد �(س�#ِی ه# دوره را ���ی�ن �ی

�ـ����زه�ی �M#ِی دوره 	' Yد ی�:
��A ،ن ا��م�:E ان  ی ویـ/ه �[�1# در	ـ
ی �(س�#�	یسـی ـ� �

� �س�;�» �(���# دوره �Eی� و �[�#1« ����7ه 8#دِن وارو FE یF�9 ـ�  %�ی�\�+�ی �	رد �^ـ# و در 

�%��� #G8ا ��M,�.  

��
�� %�ه� ارا)� '	Nاد ه� T�)*� � �8 Z�+هس Zی ��ری,ِی دی7#ی از �(���# @#"ن 8#ی��
وار %

E:0 ( �# دارد �# و ��E? %�ه، �[ی در ارا)� ��7هی �
س\Z ه�ی �(س�#ی �aر'#W+� ��ری,ی � روش

����ه�ه ای� '	� �
��ی، %Y : ،یN+8ـ�A ی �:#، �#ا�ـ# 8+ـ�ب؛	*�ـ�ن ). ٧٣٨ - ٦٨١ /١٥�ـ� 

��
ـ�ی �(��ـ�# @ـ#"ن #'Fیـ�ه ا�ـ %
��ی، دی�'�هی درز���ی را #ای =�5ـ� دی7# ا'#9� ای� '	ـ�  �


ـ�ِی 1ـ#ِف  ه�ی �(سـ�#ِی رایـV در هـ# دوره، ـ� دور %ـ�ن از یـY =�5ـ� ه� و ��W#]� Yی روش

�س�0 � �#08 ا�+^�م H���6 �	;�� دا ،H,ه�ی @�wـی و سـJِی هـ# روش �(سـ�#ی در ادوار  

��'	ن ��F %�ه ا�0	'.  

�F(�� �+a اه��0 دی7# در ای� =�5� `*a� T��J� م��ی ��ری,ی، �
دوار E:ـ�ن Rـ#ب "��Fِ ا 

ــ�  ــ# E:ــ�ن ا�ــ�م از �ــ	یی، و %
��ــ�یی و �[#Wــی دوره  Tهــ�ی '	�ــ�'	ِن �(ســ�#��7ری �Jــ�

ـ� . ه�ی ��ری,ی E:�ن ا��م از �	ی دی7# ا�0 وا@[�0 Zه��� ا��س، ��ری} �(س�# @#"ن 8#ی #

هـ�ی  �ـ�ه«، »@�ـ#ی ٤ -٢ه�ی  ��ه«، )�����A #M# �� ا���ع ��[��(» "�Rزی�«ه�ی  �#��] � دوره

��[� ١٠(» ه�ی �+�4# ��ه«، )@�#ی ٩ –٥(» ��� ��5س�Z %ـ�ه 8ـ� هـ# » �M# ���#«و ) @�#ی 
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Aـ�N+8ی، (W#ه
7ِی E:�ن ا��م %
���یی %ـ�ه ا�ـ0  –ه� #ا��س روی�اده�ی اE+���ی  یY از "ن

٦٨١ /١٥.(  

��� ا;:�م از ا��ی�� ه#�
	��aی ه��س 'x	رگ '�دا�#، '	 �8 Z��"#
��ی �Eی�ی از  در ادا�� %


:�د ��	ده و از ای� ره7_ر از �
^#ی �+(�وت، ��#اث �(سـ�#ی را ـ� �^ـ�ره ��A را Zن 8#ی"#@ #���)�

Z�
��
.  

  شناختي از تفاسير قرآن بندي معرفت طبقه -3

��
��] ا�A �8 0س از �[#Wی '	� Y
'#W+� و ��ن ��aت @	ت و �ـ[`  ه�ی ا�\�م %
��ی ای

��	' ����� � ،Y0 ه# یW#]� دی#aه از روی��"#
��ی �Eی�ی 8� % Zـ#دازیqـ# . %
�4+ی ا�ـ0، 

ه��� ا��س در ا+�ا � �[#Wی ای� رویa#د �	 A#دا4+ـ� و �ـqس E	ا�ـ] '	�ـ�'	ن "ن را ـ� حـ6 

  .'_اریZ �ی

  كالم محوري در متن آفريني/ دوگان انسان محوري  -3-1

� �	;�� یY ا�#  �ی�G� �
�ی ��	د W#ه
7ی را � دو د�+� �8ن =�5��	ان ��زو�8ر �	;�� �+�  :

 در �ـ�ل 
ً
� ز�ـ�'ی روز�ـ#ه ا�سـ�ن @ـ#ار دا%ـ+� و دا)�ـ� �
��7
'�ه �	;�� �+� در ار���=ی ��اوم و �

دهی � وا@[��ت ��;Z �4رج ا�0؛ و '�ه در ��5U، �	;�ـ� �ـ+� از وا@[�ـ�ت ا�سـ��ی 1�Wـ*�  ار�Eع

 در ��ل ار�Eع
ً

ی ا�U�@ �8 0 از "ن � ر%+� �ح#ی# در"�ـ�هدهی � �+	 '#W+� و دا)�����A ـ� ن�ـ� . ا

�ـ�� �A ن	ـ� �+ـ� ��5ی� T	E	د در ا=#اف 4	د �	;�� '�+� و 'ـ�ه �ـ��#  #�����ن دی7# �+	ن '�ه 

� دو د�ـ+� 8ـ�ن  # ه��� ا��س �ی. '#د�� �	;�� �ی [��#� �ا�سـ�ن «�	ان ��زو�8ر �	;�� �+� را 


�ی ��	د  �=�5» �8م �ح	ر«و » �ح	ر
ـ�� '	�ـ�A١٢٣ـ�N+8ی،  (Nـ� ایـ�  ؛ ه�ای از A#دا4ـ0 

�5U در "��ر ژا� دری�ا دی�ه �ی� %� ،#+��0 ���ه�ه ا=���ت :E ،د	Y :Derrida, 1997 F��؛ 

0 ���ه�ه �8رس0 ایـ� �^#یـ� در �(سـ�# �	�ـ	�ی :E»Z*ـ�ر»  ،Zده5ـ�ن، : �.در @ـ#"ن 8ـ#ی

  ).ش١٣٩١

	ف %:�# @#ن �س+Z 8� در ����� �
^Z و Eـ��? ه#�
	��ـ�W Y*س –) م٢٠٠٢-١٩٠٠( 1'�دا�#

از زاویـ� دی7ـ#ی ـ� ه�ـ��  –�5�5ـ0 و روش  –��F در ا�# �[#وف 4	د  –W*س(ی س��ر ��ش ��	د 

 د�9ر �ح�ودی0. حA 6#دا4+� ا�0
ً
ه�ی W#اوا�ی ا�0  از �
^# وی، �(س# ه
�7م �(س�# �+� دا)��

                                                                                                                   
1- Hans-Georg Gadamer 
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a��	
�(سـ# ه���ـ� در درون �	@[�ـ0 ه#�
ـ	��aی . ی او دار�ـ�8� ه�� "�:� ری�� در �	@[�0 ه#�


��ـ� در Aـی در� �	�ـ	�ی % Uـ��W ان	ـ
4	یH �حM	ر ا�0 و � ه��� د;�U ه
��7ی 8� ـ� �

�ان �ی ��ری,ی #�ی #^

�ن 4	د را �ح�ود � "ن ی�W+� و از ه��� �N7ـ#د  "ی�، ه��)Gadamer, 

1994, pp 301&302 .(ی� #^�ی� '�دا�# Aی #د 8� وی �	@[�0 ه#�
	��aی �	ان از �4ل #ر�ی 

# او;ـی �	Eـ] W:ـZِ ا�سـ�ن  �ی» �
0«و » ز���� �(س#«را #"��ه از دو �
M# �8ن  ��a� �8 �
�

# دو�ی �	Zِ:W [E �8م �ح	ر از �+� �ی ��a� ر از �+�، و	د �ح	از ایـ� دو . % Yدر ادا�� هـ# یـ

ح6 '_ارده �ی � ��	%.  

  زمانه مفسر -3-1-1

� @#ون سـ��ر دور  –#ا��س دی�'�ه '�دا�#، در� �	�	��ت ��ری,ی  T*]+� �8 ی
ه�N	ن �+

�(س# ). Palmer, 1980, p 176(ه�� '�ه �ون رE	ع � ز��ن ��ل، ا��aن رخ دادن ��ارد  –ا�0 

 Hی	ل ���ـ# 4ـ�� bای#% � در Aی ای\�د ار���ط ���ن "ن ا�# 
ً
در E#ی�ن Zِ:W یY ا�# ��ری,ی دا)��

 ).Grondin, 1994, p 115؛ Madison, 1991, p 130؛ Warnke, 1987, pp 68&77&95(�ـ0 ا

� یaـ�ی7# رخ �,	اهـ�  �:�#@#اری ار���ط ���ن '_%+� � ��ل و ��8#] " � FE #ا� Zِ:W #7ن دی�� �

��F ای\�د ی�7��. داد Y��	
) +�ز�ـ�ن '_%ـ(و ا�# ) ز��ن ��ل(��زی ���ن �(س#  در �+�\� و��(� ه#�

�ی 8� �(س# در ز��ن ��ل از "ن �ی�#A از �4ل �+%_' � T*]+� #ِی ا��
A#�ـ�، "%ـ�aر  	ده و �[

  ).Linge, 1976, pp xvi & xlviii؛ Palmer, 1980, p 186('#دد  �ی

  سنت -3-1-2


:ـ� دل� �+� Yوری ا�0 8� �(س�# ی#� �+a�� ای�  �E	� اره	دا�# ه��' #^
�ـ�	;ی و  از ��

ان دوره �[�#1 ��	ده ا�0، *a� در 1�W*� ز���ِی ���ن �ـ+� و �(سـ#ان �[�1ـ#، �ـ�ه دR�R� �(س#

�:� ��ری} "ن �+� ی� ا�# را �ـی ���	;ی را دا%+� زی�دی ��F ای� دل" Z:W U1�� و ���ـ�زد 8ـ� ـ�ون  ا

» اU1 ��ری} ا�#'ـ_ار«'�دا�# ای� �J*] را در @�;] . �#دی� در Z:W �(س#ان �[�1# ����#'_ار ا�0

در وا@ـ?، ا1ـU �ـ	رد �^ـ# وی "ن ا�ـ0 8ـ� �ـ�ری}، ). Warnke, 1987, p 78(��ن 8#ده ا�0 

��ری} ه# وا@[� ی� ا�# ه
ـ#ی 8ـ� در W:ـZ �ـ� از "ن . A_ی#د ا�#'_ار ا�0 و در �+�\� Z:W از "ن ا�# �ی


��ن ��سـ0 ���A ی	ن وا@[� ی� ا�# از �" Z:W {ری�� FE یF�9 ،0^ـی، (����#'_ار ا��در). ٢٥٦وا 

ی�� 8ـ� Aـ�H از او �	�ـW b:ـZ و �(سـ�#  دی�'�ه '�دا�# Z:W �(س# از یY �+� از =#ی5ی E#ی�ن �ی
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�ـ�� از "ن دارد �A #ـ� در �ـ�ری} �(��ـ��دی7#ان ه�	ار %�ه ا�0؛ ;_ا Z:W ه# �	�	ع �ـ�ری,ی ری

)Warnke, 1987, pp 79 & 80.(  

�8ـ�  ��ن ��04 8� "�N� '�دا�# # "ن ���8
ـ� "ن ا�ـ0 8ـ� ه�ـ�  �ـیدر �Aی�ن �یس+ی �4=#

�(س#ان در ه
�7م �(س�# �+	ن هZ �+��# از ز���� 4	یH و هZ �+��# از �ـ�ری} و �ـ
W 0:ـZ "ن �ـ+� 


� �ی%�ا�� "�N� 8� در ای� ���ن ��)F اه��0 ا�0 "ن ا�0 8� در =	ل ��ری}، ��Fان ����#A_ی#ی . 

�ـ+# �+ـ��# از ز���ـ� #4ـی از �(. �(س#ان از ه# یY از ای� دو �
M# یaس�ن ��ـ	ده ا�ـ0�سـ#ان، 

�+# �+��# از �
Z:W 0 از یY �	�	ع ��ری,ی 	ده�	ده و #4ی دی#7  Hی	ـ� دو  4\�+�ا�ـ� و در 

�	ان # او;ی �+	ن ا�س�ن �ح	ر و # دو�ی �+	ن �8م �ح	ر ا=�ق  ا�� 8� �ی '	�� �+� را �	;�� ��	ده

��	د.  

  فسيرنويسيكالم محوري در ت/ دوگان انسان محوري  -3-1-3

� رو%
ی �ی H�A ت�a�. '(+� را در �
0 �(س�#�	یسی E:�ن ا��م ��ـ�7�A Fـ#ی ��ـ	د �	ان 

�ـ	ان در "ن ـ� و�ـ	ح  %ـ	یZ 8ـ� �ـی �ی� �#��] در ��ری} �(س�# @#"ن، '�ه � �(���#ی �	اE� �ی

	ان در "ن �ـ %	یZ 8ـ� �ـی �
�1# ز���� �(س# را ���ه�ه ��	د و در ��5U، '�ه � �(���#ی رو#و �ی

Ua% 0ِ
� 0Wی ی��	رت �\�	1 ��ون �#دیـ� %ـ:�� �ـ�� �ح�ـ� ـ�@# . '#W+� از Z:W "ی�ت را 

�	ان از �E*� �[�ود ا��ی�ـ�
�ان �سـ*���ی یـ�د 8ـ#د 8ـ� در =ـ	ل  را �ی) ق١٤٠٠ -١٣٥٣(�1ر 

:ی � ایـ� دو'ـ�ن �	Eـ� ��ـ	ده ا�ـ0��وی . ��ری} E:�ن ا��م � 1	رت ه# 9
� �+(�وت ا�� �

» �(س�# �Mـ#ی«ی �,س+�� �ر ��ش ��	د �� از �4ل '_ر از �(س�# �#���ی � �(س�# �	�	�ی، #ا

ا�+�5ده�ی �a#ر %:�� �1ر �س�0 � �(���# �#���ی و �+:Z ��4+� ). ٥٩ای�زی، (ریFی ���ی�  را Aی

� �a#ار'	یی �:�
�ه و ��ل "ور را 8� �	ا��یی ارا)� #دا%ـ0 "
� ز���ـ� هـ�ی �+
��ـ] ـ ه�ی 4س+� 8

 ��� �(���# �8م �ح	ر از  ، �ی)�1٣٣ر، (�(س#ی� ��ار�G� �
���یی �(���# �#���ی % ��G� ��	ان 

دا�س0 8�  را راه �*ی �ی –ی� �	���ی  –در ��5U، وی روش �(س�# �	�	�ی . �
^# وی @*��اد 8#د

=ـ#اف 4ـ	یH �(س# از �4ل "ن @�در ا�0 8� � �J5�Fی�0 4ـ	د در �(سـ�# را د��ـ�ی 4ـ�رEی ا

�ی �(س�# ���ی� �a� ی و�� %#ایb ز�� T�J� را Zی� �� @#"ن 8#ی���از ). �1٣٤ر، (#'Fی�ه و ��ش 


^# وی، د;�ـU ا���ـی �(سـ# �	�ـ	�ی از ا�+,ـ�ب ایـ� روش �(سـ�#ی ـ� ���زهـ�ی �Mـ#ی، �

�:�ی �Eی�، #وز ا�aWر �	ی� در �M# �(سـ# و �#A ،ر	:�	�، E*�*ـی('ـ#دد  ـ�ز�ی... ���aت 

  .ه�یی ا�س�ن �ح	ر دار�� 8� ه�7ی � و�	ح �	ی�) ١٧ی�ا;*� A	ر،  ؛�٣٠س*Z،  ؛٨٣و  ٥٤
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Hی از '#ایaون �#دی� ی�ه�ی �(س�#ی 8� در @#ون ا#�4 س��ر �ـ	رد �	Eـ� @ـ#ار '#W+ـ� و از  

یaـی از ـ�رز�#ی� . ا�ـ0» �(سـ�# اE+�ـ��ی«'
\ـ�،  @�w در ��اد �(���# ا�س�ن �حـ	ر ��ـF �ـی

�� از �(���# "ن ا�0 8� �(س# � ه�� روی � �5	;ـ� �(سـ�#، �5*��'	�ـ� #4ـ	رد ه�ی ای وی/'ی	' �


��ن 8� �
:� �+aی � روای�ت، ا@ـ	ال ) ٤٤٧ر��یی ا1(:��ی، (�a#ده ���A [;�J� U5� � �\�+�و در 

س
�ه ��ـی ،�
در ). ٣٦٠؛ �*ـ	ی �:ـ#، ٣٤٣�*ـ	ی �:ـ#، (8
ـ�  1ح�� و ��[�� و ��F ;�0 هس+

)� ،Uس# در ای� %�	ه ��ش دارد �� #ا��س ���زه�ی ��E[� 4	د، ����6 �ـ	رد ��ـ�ز را �Jـ#ح ��5

��aت اE+�ـ��ی �Mـ# 4ـ	د A#دا4+ـ� و دیـ� را ـ�  8#ده و � ا�+(�ده از "�	زه� U� �ه�ی @#"�ی 

� ز���� 4	د ا�0، ارا)� ده�  [��
  ).٢٣ /�a�١رم %�#ازی، (%�E Uaی�ی 8� �+

�	'#ایی و رهـ�یی از ) ق١٣٢٣ - ١٢٦٦(» ح�� ���ه%�} �«�(س�#A/وه�ن از  �8� ه��7ن را 


� �W ��*5#ا�ی��7م در =#ح �^#ی�  @�� و �A ان	
� �
ـ�  ی�د �ی» �(س�# اE+���ی«4	ا��ه ا�0، 
8

�ـ�ن ) ا;�
ـ�ر(���ه در ���5� �(س�# 4ـ	یH ). ٤٥٤و ٤٥٣ /٢؛ �[#0W، ٥٥٥و ٥٥٤ /٢ذه�ی، (


�ن � �	زه �(س�#، �5*��'#ای��� �ـی ی دارد 8� #4ی در ز���� �یN��7#یسـ+
� 8ـ� �+ـی �*ـZ  وی "

����� �U�*5 داده 	د�A ات �(س#ان#^� ��س�0  �+Wهی ی��' " �از ای� روی، "��ن ��7رش . �(س�# را 


�ا%+
�  �(���# �Eی� را ��6 و �:	ده �یA) ،ه���ه ��ش ). ٢٥و ١٩ /١���ح�� � {�% ،Uدر ��5


ـ�ب وی از 8ـ�م  ل Z8دا%0 �� از �4+Eـ# ا��� 8ـ� ـ� رو%ـ
ی 'ـ	اه �A #���)� � �]Eی� �#ا#�


���ی E:0 ارا)� �(س�#ی �M#ی W#اهZ "ورد� bد، %#ای	 از ه��� . �ح	ری در �(س�#�	یسی 
ً
د@��5

� �(س�# �E;��  �#ی� %�'#د وی �ح�� ر%�� ر�� ��ن �ی روی ا�0 8� #Eس+� �:
دارد 8� ���ه �

FE	� ی8� از� �]Eن ا��م ا�0، �#ا�:E #���)� ١٥ /١ر%�� ر��، (8#د  �#ی�.(  

ه�ی ا�س�ن  ��F '#ایH �(س�#ی دی7#ی 8� در یY @#ن ا#�4 س��ر �	رد �	E� @#ار '#W+� و �	ی�

9�Z �ی ��+# �A#ا�ـ	ن �*ـU (ا�0 » '#ایH �*�ی«4	رد،  �ح	ری در "ن س��ر � �];�J� 0:E

� 'س+#ش �(س�# �*�ی در @#ن ا#�4،Y : ،ی�از "�\� 8� �(س# در ای� ). ٢٨٨ - ٢٨١ر��یی ا1(:�

���#W م و	*�4ی از #ه��0، ه�	اره  '#ایH �(س�#ی �[+�5 ا�0 8� @#"ن 8#یZ در#دار��ه ���م ی� 

8�(��ت �*�ی ا�0  # Zی�ت @#"ن 8#ی" T��J� ی �:#، (در �1د	*�ه��� ��ه�0 �(��ـ�# ). ٣٠٧

�ـ�ن را ـ� �*�ی �	E] %�ه ا�0 �� �(س#ان �*" 
ً
�ی �H از ا�,�ذ رویa#د 8ـ�م �حـ	ر 8ـ� =�[ـ�

��� و ��ن �\�د ا@	ال "��ن �	ق �ی�A ی�*� #���)� � �]Eسـ�ن  �#ا�دهـ�، ـ� ا�,ـ�ذ رویaـ#دی ا

ه�ی �*�ی ز���� 4	یH را ر1ـ� 8ـ#ده و ـ� "4ـ#ی� د�ـ+�ورده�ی �*ـ	م  �ح	ر، 8�(��ت و �^#ی�

�
%� �
ی "%#\�.  

  1395، پاييز و زمستان 33، شماره پژوهش ديني///  42

  ويكرد كالم محوري در غالب تفاسير قرآنعلل گرايش به ر -3-2

 Hی	ـ� راه 4ـ� رویaـ#د 8ـ�م �حـ	ری  #+���(س�#�	یسی در ادوار '	��'	ن ��ری} ا��م، 

ـ� 4ـ	ا�H رایـV 4ـ	یH از �ـ�ی6 �سـ+(�ِ� . ادا�� داده و �	�[� ی�W+� ا�0 Zس#ان @#"ن 8#ی)�

» 
َ

��ن
ُ

َ� ا�� 
�
َ
� ��ِن ِ�َ�أِیِ� / َ�

ُ
 ِ�� ا��

َ
 / ��ل

َ
ـ�ِر ِ��



�ه ِ�ـَ ا�

َ
�أ َ��َعـ 
َ!ـ 

َ
"#َ$

َ
» #ـِ� ِ'$ـٍ& �

 /٣٠؛ �\*سـی، ١٠٤ /٤و  ١٧٤ /١؛ ا� اـی �E:ـ	ر، ٢٨٦و  ٢٨٥ /٧؛ �س�)ی، ١٩٩ /�٥#�_ی، (

� �(س�# @#"ن 8#یZ ���درت ورزیـ�ه و )٥١٢ Zه ��� رویa#دی �ح+�=� �8 ��، ه�	اره در Aی "ن 	د

هZ در ��� ��ل �	��Eت %�5وت ا4#وی 4ـ	د را ��ـF  ه�ی �(س�#ی 4	یH را ارا)� ده
� و #دا0%

�����ور Zاه#W .رأی �ی ��	ا�سـ0 ��[�ـ0  از ه��� ره7_ر، :+#ی� %�	ه #ای ��(+�دن در دام �(س�# 

 از ه��� روی ا�ـ0 8ـ� ـ� . از �
0 �(س�#ِی �+���5ن و �A#وی از ا����� و ���ی} �*5ی %	د
ً
د@��5

�ـی، �Eـ? واWـ#ی از رZR ورود E:�ن ا��م � دوره ��ر#R ـ�ن�� ��+� و روی�رویی �*U �س*��ن 

 Hی	ی 4ـ+

�ن '�م �:�دن در �س�# �*` را %�یس+� و �یس+� دا�س+� و رویa#د �Nس#ان @#"ن ه�)�

� �(س�# را ادا�� داده  ����ری �4ـU ). ٧٣٣ /١٥؛ N+8�Aی، Wielandt, 2002, vol2, p124(اW�A

#4ـی از �+(aـ#ان و �^��ی از �(س#ان # ای� =#یـT، 'ـ� 0��ه �	�Eـ�ت �ـ�را�+ی و �+ـی �Mـ��

�+� و "�:� را � ای#اد ا�+�5دات �
� از E#ی�ن �R;] وادار ��	ده ا�0' [E	� F���	ا��ی��ن �+�4# را  .

 %:�� ��� �ح�� �@# �1ر از �
0 �(س�#��7رِی %�[ی و �a#ار �aـ#رات
ِ

4	ا�ـ�ِن  ا�+�5دات 1#یح

��	��  ).�1٣٣ر، (�رز از ه��� �05�5 ا�0 ای  �+	ن �(س�#ی "ن، 

اE+���ِی �(س# ��F یaی دی7# از �**ی ا�0 8� وی را ـ�  –%�ی�ن ذ8# ا�0 8� %#ایb ����ی 

�� �M# ��	ل 8� ه���Fن ـ� اWـ	ل . ده� رویa#د �8م �ح	ر در �(س�#�	یسی �	ق �ی	��
	ان � �

��%�� #M� ،0ن ا���ی ا���� �+%	��	یسی، 1�4� 8#دن  A ـ# هـ�ی�ـ�� و یـ� %ـ#ح �	%ـ+� �

0��:�" .�+%	�هـ� یـ�  ی 1�4ـ� ه�، 1�4� ه�، 1�4� ه�ی �(س�#ی را %#ح در ای� دوران، �wWی 

��) ٩٨و ٩٧ای�زی، (ده�  ه� ��U�a �ی %#ح 1�4�	��ه�ی ـ�رزی از 8ـ�م  8� � رو%
ی ه�7ی 

Hی	4 ��
�1# و ا@+�w)�ت ز��� � �E	� ی�\# �+	ن �(س�#ی �ح	ری هس+
�؛ زی#ا �(س#ان  �:
� ،

0
� �F8#�� T 8#ده و در �+�\� 4	د را �� Ua% ر 8ـ#ده ه�ی	Mی�ت �ح" Z:W زه	در � �+W#' ـ��. ا

�� ذه�ی ��ن �ی	��
	ان � ��س(ی   Uا;+�وی T(�5� و UیF
8� در ه��ن ) ق٧٠١د (دارد 8� ��ار� ا;+

)� Fـ���ف ز�,�#ی و 
ّ

� /١ذه�ـی، (سـ�# �wـ�وی ا�ـ0 دوران ��7%+� %�ه، �,+M#ی از �(س�# 8

��ـF 4ـ	د �+ـ��# و #'#W+ـ� از ) ق٨در'_%+� در ده� دوم �ـ�ه (؛ و ��ل "�a� �(س�# ��wوی )٣٠٥


ــ�� �(ســ�# ;�ــ�ب ا;+�ویــU 4ــ�زن ). ٢٩٧ /١ذه�ــی، (�(ســ�# ز�,�ــ#ی ا�ــ0 Nق٧٤١د (ه�( ،
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�	ی ا�0  UیF
د (� �ـ	ی ای� در �ـ�;ی ا�ـ0 8ـ). ٣١٠ /١ذه�ی، (�,+M#ی از �(س�# �[�;Z ا;+

�ـ` و ا;��ـ�ن �[*�ـی ) ق٥١٦a;ا�ـ�س �(سـ�# ا#��7%ـ+� ا�ـ0 ) ق٤٢٧د (��F �(س�# 4	یH را 

  ).٢٣٦ /١ذه�ی، (

� ه# روی، �	ا�*ی 9	ن A#ه�F از �(س�# � رأی، %#ایb ����ی –  #اE+���ی، ا�+س��ع در #ا

�ـ�
��ن و �*5ـی ـ� @�ـ	ل �A د�+�ورده�ی �هـ� و  ��ـ	دن روش�(س#ان Fرگ و #Eس+�، �س� �� 

هــ�ی R*�ــ� ایــ� رویaــ#د �(ســ�#ی در �ــ
0  �ــ	ان از ز��
ــ� هــ�ی �(ســ�#ی ای�ــ�ن را �ــی #دا%ــ0

  .�(س�#�	یسی ا���ی دا�س0

  علل گرايش به رويكرد انسان محوري در معدودي از تفاسير قرآن -3-3

� ��ری} E:�ن ا��م '#ه 4	رده ا�ـ0 Zون �#دی� ��ری} �(س�# @#"ن 8#ی���ی E	ا�ـ? ا�ـ. 

�0 �# '_ا%ـ+�A ی، ��ری,ی را#M� و #M� #یـ0 "ن در ه	ـ� ه. هـ� ار��ـ�=ی و��ـT دارد ا�ـ� 8ـ� 

Hـ�#A ـ#وز 0�W#� ،ا���ی U*� از Yی� در ه# ی�E ی���+Eزهـ�ی  روی�اده�ی ا���هـ�ی �ـ	 و 

{��A [;�= �8 �+%ر را دا	:�	�در ای� ���ن، ا��ی�ـ�
�ان . ه� 	ده ا�0 ه�ی �+
��] و ار��ی "ن 

5�ی یا� ?�J;� F��ا�� 8� �5ـ�اری از  ه�ی ��ری,ی ای(� ��	ده �یU در =ی ��	دن ای� دوره ���ی 

� . ه�ی �(س�#ی ای��ن Eس+\	 8#د ه�ی �	رد ا�+(�ده در Z:W @#"ن و #دا%0 �	ان در روش "ن را �ی

��F وارد دوره Zا�? ا���ی از ه# دوره ��ری,ی، �(س�# @#"ن 8#ی	E ی� �ی '_ر�E د ای	ـ� . %ـ�ه��

ی �ه�ی اE+���ِی E	ا�? ا�ـ��ی د�ـ0 ـ� �(سـ�#  ا��ازی �	E:ی � A	�0 در �#ض 8س��ی 8� 


0 دی#�Aی �(س�#ی �ی� #
�ا�ی 	ده @#"ن ��+
ی ��� ا;:ـ�م زد��، ا��ی �8 ��'�ـ#ی از ����ـ#ات و  ا


ی روش �(س�#ی 4	د، در Aی ارا)� #دا0%��ز ��(سـ�#ی از @ـ#"ن ه�ی �Eیـ�  �ح	Oت ر�4اده، 

	ده Z8#ی ��
0 �(س�#ی و اFWودن ��J;] ه�سـ	 و  ای��ن # ای� �ور 	ده. ا� � �E	� `J� �8 ��ا

# ��#اث �(س�#ی، �	ا��یی ��A,7	یی � '(+��ن ���# ه��� ا��س، "�:ـ� . ه�ی �	�:	ر را ��ارد �

# �+	ن '_%+� ��a� ی�E �� ا�,�ذ رویa# –ی �	;��%�ه   #\
�Jـ`  –%	د  د �8م �ح	ری �ی8� �

���ز ا�س�ن � �E	� و �]��E ری�E U(س�� � �E	�  0ـ� ه�ـ:Eن �(س�# @ـ#"ن را و��=�,� ��G� �ه� 

� ای� ه�ف Fرگ، %�ه� ��ش 'س+#ده ای� =�` دR�R�. ا�� 4	یH @#ار داده U�� 0:E  ـ#ای �
�

ـ� ���زهـ�ی ��E[ـ� از ه�ی �(س ه�ی �(س�#ی �Eی� از یaس	 و ارا)� #دا%0 ارا)� روش [��
�#ی �+

Z�+ی دی7# هس	�.  
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�� �ی	��
	ان � �Aـ�H از ایـ�، . �	ان � %:�� ��� �ح�� �@# �1ر در ��ه ا�4# ا%�ره 8ـ#د 


�ـ� �ـ*�ی دیـ�'�ه E ـ�ن 8ـ#ده و�ا�+�5دات ای��ن �س�0 � رواج رویa#د �8م �ح	ری در �(س�# را 

Zی��
�� ا. ای��ن را از �^# '_راE ی� وی در#^�
:�د ��A � ،Hی	ِی دی�'�ه 4» �(س�# �	��ـ�ی«ی\�

 #
ـی ـ# رویaـ#د ا�سـ�ن » د�+�7ه ا�+
�Jق«��+
ی +�� Zدر �(سـ�# @ـ#"ن 8ـ#ی 	�A#دا4+� و رو%ی 

#4ی � �سـ�وی @*�ـ�اد ). ٣٦ - ٣٠ق، �1١٤٠٩�1ر، (�ح	ری �[#Wی ��	ده ا�0  �
ه# 9

ا�اع %ـ:�� 1ـ�ر را 4	ا�ـ+� و ��4	ا�ـ+� از  ،»�(س�# �	�	�ی«� » �(س�# �	���ی«8#دن �^#ی� 

0 ���ه�ه #4ی �	ارد، �( ا�� �8ر ا��ا4+�:EY : ـی �ـ�؛ یسـ�@ی، )ا;`(ای�زی، ا�ـ� )؛ �FیـFی، 

��ن از �(�و�ی ���ـT ��ـ�ن "ن ه�ی 1	رت #4ی ������ هـ� ـ� یaـ�ی7# دارد '#W+� از دی�'�ه ای��ن، 

)� ،#+��0 ���ه�ه ا=���ت :EY : ،ی*�*Eش١٣٩٣؛ ا�8#ی و %�#زاد، ٨٥  – ٨٣.(  

�5�= � F�� Zی @#"ن 8#ی���+E�7م �(س�# ا��A ان	
� �
ـ�ی �(��ـ�# ـ� دو  %�} �ح�� ���ه 

وی �ـ�ش ��ـ	د �ـ� ـ� . @سZ و A_ی#ش یaی از "ن دو و رّد دی7#ی در ه��� �س�# '�م #دا%+� ا�0

ـ�  ن، ز��
ـ�ه�ی د�+��ی ـ� " و ��F روش» �#��� واOی �(س�#«=#ح �^#ی�  Uـ��ای �سـ��� E:ـ0 

 ��در ��5U، وی د�ـ+� دوم �(��ـ�# را . ا�W ،0#اهZ "ورد» ه�ای�R»0ی0 �Fول @#"ن 8#یZ را 8� ه��

��ـF » �(س�#«ده� 8� �+ی "�:� را  4�Y و � دور از �4او�� و 8+�ب او دا�س+� و در �Aی�ن �#�Eح �ی

 ���
�  ).٢٥ - ٢١ /١���ه، (

��F از a)+� �*�E#ی� �س*���ی ـ	ده ) ش١٣٥٨ -١٢٩٨(�J:#ی  �ون �#دی� %:�� �#�wی

ا;�+ـ� �a+ـ� . �ـ	ان ـ� رو%ـ
ی ا��ی�ـ� ا�سـ�ن �حـ	ری را در "�ـ�ر وی �A\ـ	یی ��ـ	د ا�0 8� �ی

U���  ه، %:�� �1ر���ن %�} �ح�� 	Nی "ن ا�0 8� ا'#9� وی ه�#:J� ��:% ��#ا�F�7 در ا��ی

هـ�ی  ���ـ� �(سـ#ی� دارد؛ ا�ـ� ـ� هـ�� روی ـ# �ـ
0ای � ز و دی7# �(س#ان �M#ی، �
�ی0 وی/ه

Ua% ی�� F��
\ی ��ـ�ن  در وا@? ��ش %:�� �J:#ی �A#ا�	ن �س�0. ��زد '#W+� در �	زه Z:W دی� �


���یی % F��ـ�یE U:ـ0  �	ان ��%ـی ـی را �ی» �+��#ات«و » �	ا0«ا��م و ���w+5ت ز��ن و 

�(سـ�# و » ا�س�ن �ح	ری«و » �8م �ح	ری«�+�\�  و در» ز����«ه� و »�
0«ای\�د ��ز'�ری ���ن 

��	د #��]� )� ،#+�� �];�J� 0:EY : ،ی#:J٢٤٢ -١٨٣ /�١.(  

�N� '_%0، �ی" ##4ـی �(سـ#ان ـ� رویaـ#د ا�سـ�ن  �	ان ا1*ی ��+
ی  Hـ#ای' U�;ی� د#�

و ��8ـ�Wی ه�ی �Eی� �:	ری�W+� در E:�ن ا��م  �ح	ری در �(س�# @#"ن را در �	E� ای��ن � '(+��ن

# ��#اث �(س�#ی '_%+�7ن 1�4� ��	د �aس+� ا��  .دا
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كـالم محـوري در   / بسطي در دوگان انسـان محـوري    -هاي قبضي  حركت -3-4

  تفسيرنويسي

از ��aت س��ر �:Z در %
���یی �(���# ا�س�ن �ح	ر و �8م �ح	ر در =	ل ��ری} �(س�# @ـ#"ن 

08#� � �E	� `J� ،Zی  8#یw�@ ِی ای –ه�یJس�5�5ـ0 ایـ� . � رویaـ#د در 'ـ_ر ز�ـ�ن ا�ـ0

ا�0 8� رویa#د �8م �ح	ر در �	;�� �+� �(س�#ی، ا�#ی #"��ه از رویa#د ا�س�ن �حـ	ری در ایـ� 

ـ� ��aـ� ـ# ��ـ#اث  �(س#ان �8م �ح	ری 8� 4	اه�ن ارا)� #دا%0. ز��
� ا�0 Hی	ی 4�ه�ی @#"

H�A ن از	ب �(س�#ی و �+	+a� �A Uس*س� Yی �	�+� هس+
�، در �:�ی0 ـ� یـY رویaـ#د �	;��%�ه 

��ن دیH�A #7 از "�a� یـY �ـ+� �(سـ�#ی ��7%ـ+� %ـ	د، . %	�� ا�س�ن �ح	ر در �(س�# Z+4 �ی �

#ای� �*5� �,س0ِ یY �*س*�. ا��aن �حT5 �4رEِی �(���# �8م �ح	ر وE	د �,	اه� دا0%�
ی  

`J� ����ز ا�س�ن �8م �ح	ر، یY رویa#د ا�س�ن �ح	ر در �(س�# ا�8 0�  � �E	�  ،[=�,� ه�ی

� '(+�ـ�ن د�0 � ارا)� #دا0% T�J� �+�;د زده ا�ـ0 ه�ی �(س�#ی، ا	ـ# 4ـM� ـ� . هـ�ی+a�ا�ـ� 

ه�ی 'س+#ده از "ن هس+�Z 8ـ� در Aـی ارا)ـ�  "�\��A �8 0س از یY ا+�aر �	TW، %�ه� ا;7	#داری

��� ا�0 #دا0%�A ��# �+� ��+a#ا �aا� �
. ه�ی �(س�#ی هـ�ی �+
ـ�وب از "ن  �#ای� ا;7ـ	#داری

�5*� � #\
. ه�ی �س*س*ی �(���# �8م �ح	ر �	ل �(سـ�# ا�سـ�ن �حـ	ر 4	اهـ� %ـ� در �:�ی0 �

 از ه��� روی ا�F���� �8 0 ���ن �(���# ا�س�ن �ح	ر و �8م �ح	ر از ی�aی7# 8ـ�ری د%ـ	ار 
ً
د@��5

8ـ� ز�ـ��ی، ��+a#ا�ـ� و ا�سـ�ن �حـ	ر ای  ه�ی �(سـ�#ی ه�ی �	رد ا�+(�ده و #دا%0 روش. %	د �ی

� �5*��ه�ی A��Aی و �8م �ح	ر �ی Uی ���ی�%ـ	�� و A/وه�ـ7# را  	د��، Aس از '_%0 ��ت ز��


ـ�#ای� ا�+5ـ�دات %ـ:�� 1ـ�ر از 8ـ�م �حـ	ری . ��ز�� ه� د�9ر �J4 و ا%+��ه �ی در %
���یی "ن


�ی �8م �ح	ری ����]� ���� دا�س0؛ 9#ا 8� �
0 �(س#ان H�A از 4	د را ���یس+ی �A #���)� ی


��دی� ه�#ا�ـ+�ی ـ� �(aـ#  �(س�# �+�# �(���# ا�س�ن �ح	ری دارد 8� از ;ح�ظ  ��a� م#EO ر	ح�

�

�ی �aر'�#ی روش. %:�� �1ر هس+]� � [*J� وا�ح ا�0 8� ای�#A �+�;س�ن و ارا)ـ�  اaه�ی ی


��ـ] ـ�  هـ# یـY از "ن ه�ی �(س�#ی ه�س�ن ��س0؛ 9#ا 8� ا�س�ن �ح	رِی  #دا0%+� 
ً
هـ� 8ـ���

ی �#دیـ� رویaـ#د ا�سـ�ن �حـ	ر %ـ:�� . ی�� ه� و %#ای b�M#ِی ه# �8ام از "�:� �حT5 �ی '(+��ن

�1ر ��F 8� 4	د را در @�;] �+	ن �	;��ِی ای��ن �+�*	ر ��4+� ا�0، 4	د در �[#ض �	A �ِEس�
��ن 

ای از �+	ن �(س�#ی �8م �حـ	ر  %�ه� �	;�� �*س*�@#ار '#W+� و � �	;�� �+� �A#ا�	ن دی�'�ه ای��ن، 

	د Zاه�	4.  
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�^# �ی �  ،Zر در ��ری} �(س�# @ـ#"ن 8ـ#ی	س�ن �ح�ر��، :+#ی� %�	ه #ای %
���یی �(���# ا

هـ�ی  A/وه�ـ#7 �یسـ+ی 'سسـ0. هـ�ی '	�ـ�'	ن ا�ـ�J� 0;[� ��ری} E:�ن ا��م در ادوار و 	م

��Mر �,+*` �	رد ��J;[� @#ار داده و ا�+^�ر �	;�� �(��ـ�# W#ه
7ی E	ا�? ا���ی را در ا��Mر و ا

هـ�ی �Eیـ� در �5ـ�ط �Jـ`  ـ#وز '(+�ـ�ن. ا�س�ن �ح	ر را در 9
�� ��5=? �س��ی دا%+� �%ـ�

Ua% ای#Aس از '_ر E	ا�? . "ورد '�#ی رویa#د ا�س�ن �ح	ر در �(س�# W#اهZ �ی ��ری,ی، س+# را 

��A از Y0 ا���ی از ه# ی%	�ه�ی �J` و در �+�\ـ� W#ا�ـ	ش %ـ�ن  ��ز و ��	ر از �J5� ه�ی �#

����#ات و �ح	Oت در '_ر ز��ن، %�ه� ���یU %�ن رویa#د ا�س�ن �ح	ر � رویaـ#د 8ـ�م �حـ	ر 

	د Zاه�	ی . 4w�@ 08#� ی �#دی� ای�– Zی هJس  .ا8
	ن ��F در ��ل E#ی�ن ا�0 

  نتايج مقاله -4

���	��ت �	رد ��@� A/وه�7#ان ��J;[ـ�ت @#"�ـی در %
��ی �(���# @#"ن 8#یZ 8� از �	 '	

�ی ا�\�م '#W+� ا�0 دوره �[�#1 	ده، � روش	'��
�ی �(���# ��+
ی #  =�5�. ه�ی '	هـ� و  روش«

H5�»ه� '#ای�+#ی #4	ردار ا�0 ی �(س�#ی در E	ا�? ا���ی از ���ای� در ��;ی ا�0 8� . ی 

��	'  ��� #�J5� . از �	ی �س+�#@�ن 1	رت A_ی#W+� ا�0» ر ��ری,یادوا«%
��ی �(���# ��+
ی 

در ایـ� » ز�ـ�ن یـ� �ـ�ری}«�	ان در ا�+س�ب ی� ��م ا�+س�ب  ه� را �ی ا1*ی اW+#اق ���ن ای� ���


�ی =�5�در ��;�a� رویa#د �,سـ0 ـ� دیـ�'�هی ایسـ+��7# و ـ�ون �	Eـ� ـ� . ه� �A\	یی ��	د 


�ی �(��ـ�# در ا;7	هـ�ی ه��Fـ��ِی  ، �
:� در Aی =�5�س+#ه�ی ��Aایی ه# روش ی� '#ایH �(س�#ی

4	د ا�0، رویa#د دوم � ا�,�ذ یY دی�'�ه درز�ـ��ی در Eسـ+\	ی 8�ـ` ار��ـ�ط ��ـ�ن �(��ـ�# 

� ادوار ��ری,ی "ن �+�  .ه��0 �	;��'

��ی �(سـ�#ی، هـ�� �ـ	E:ی ـ� ز�ـ�ِن »هـ� ه� و 'ـ#ایH روش«%
��ی �(���# ��+
ی #  در '	

��ی –و %#ایb ����ی  ��Aایی �(���# �:���F ��م ��7رش اR*] �(��ـ�# ��+
ـی ـ# . %	د اE+���ی "

�ـ,�، در ��ـ� U	Eـ] �ـ#در'�ی Wـ#اوان در �Eیـ�ی �(��ـ�# در ایـ� � Hروش یـ� 'ـ#ای Yی

��
�� از "�\� 8� �س+�ـ#@�ن در '	�ـ�. %
��ی %�ه ا�0 '	Nـ#  ه�ادوار «%
��ـی �(��ـ�# ��+
ـی 

#» ��ری,ی �� ����;	ژی، ادوار ��ری} E:ـ�ن ا�ـ�م را در A#�ـ	 ادوار �ـ�ری} ��ش ��	د" Yا��س ی

#7��؛ =�5�
 �Aن  ارو	ـ� �+ـ�� و ��رن هـ�� �سـ�0 رو%ـ
ی ��� ،Y���8 دوره �� �
�ی �(���# 

  .�(س�#ی در E:�ن ا��م ��Aا �a#ده ا�0
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����5ط �[` �	E	د در ه# یY از ای� دو '	 �ارا)� �ـ��  %
��ی، �	یس
�'�ن ای� �J	ر را 

��	د و د�+� [�R#� �:�" U��a� 0:E ی�ی�E ِی�
ا�سـ�ن «# ای� ا��س ـ� �[#Wـی دو رویaـ#د . 


��ی �(���# ��+
ـی ـ# ��ـFان ا�aـ�ی  در �(س�#�	یسی �[ی در '	��» �8م �ح	ری«و » �ح	ری%

� ��#اث �(س�#ی  "ن�G� � ����A ;��ی	ن �	+� �%�ن ـ�  ��a� از �	یی، و ��5ار) �8م �ح	ری(ه� 

. از �	ی دی7# 1	رت '#Wـ0) ا�س�ن �ح	ری(ه�ی �,�=]  ه� و س+#ه�ی اE+���ِی ا�س�ن '(+��ن

ـ� 1ـ	رت ��+a#ا�ـ� و ـ� �	Eـ� ـ�  �8 Z�+ن �(س�#ی هس	ی از �+�,# ا��س ای� ���، %�ه� 

#دا0% ���زه�ی �	�:	ر �,�=��ن، �[ی در ارا)� روش �\�+�سـ�#ی هـ�ی �ـ	ی� �( ه�ی �Eی� و در 

�ـ�� و �+ـ��# و . دا%+� ا�0�A ن �(س�#ی	+� #
ی +�� Zدی7#ی از �(���# @#"ن 8#ی H, ،Uدر ��5

�+Wن ی����� �:�#'#W+� از " ��  .ا
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  كتابشناسي
١- Z#ا@ـی، @ـ�ح�ح �\+�ی M� و T�5ح� � ،��
: ا� أی �E:	ر، �ح�� � زی� ا;�ی�، �	ا;ی ا;*�x;ی ا;[FیFی� Wی ا��Oدی6 ا;�ی

�#، دار 
 .ق���١٤٠٥ ا;�:�اء ;*

�زاد، ���� ����،  -٢���زاد، ���� ��� و ���*ن "�ی' #� &%�ه #� «ا"!� ، ر�� و + ,-���� �#�ز�3ا2, 12�یه ���0 ص�ر در &.��

� .ش١٣٩٣، ١٤، �ط�	;�ت +�*ن و ��ی9، ���ره »ا�2ی7ه ه���5&�%, 4�دا�

0�ان -٣& ، �C- ��*ن و &.��+ ،,D- ���� ���هF5 ا�E,، : ای�ز ، � �72 �Gش١٣٧٥د�.  

 .ش١٣٨٣، ٢، �P�م N�وی�، ���ره»&.��� ����-, از M2�ه ���0 ص�ر«، �� ���� -D,، )ا	K(ای�ز   -٤

0�ان ، �� ���� -D,، ����ه #� "G�ب 4�ایS)ب(ای�ز   -٥& ،� .ش١٣٨٣ا7G2�رات +��5س، : ه�  &.���  در ���ن ���D�2�ن �D4زی0

٦-  ،�0�ان#�#�ی,، -D, ا"!& ، ���.& V&�%� : ،ه�M72وه7%�ه ��زه و داWP و X�  .ش١٣٨١�ز��ن 

���ره »ارزش �;��G, وا�ز  در ا�2ی7ه &�	�YG"�P» �G,، ا���،  -٧ ،�  .ش١٣٨٦، ٥، WPوه57��ه ��هG�M5�ن ه5

�  #5Zـ�رد  و دیMـ�ان، &0ـ�ان»&.���«ه��،  -٨�� '[�" S�د دا`ـ�ة ا	�;ـ�رف #ـ[رگ #�5ـ�: ، دا`�ة ا	�;�رف #[رگ ا�E,، #ه "�

 ،,�E .ش١٣٨٧ا

�*ن، &0�ان -٩+ ���.& aه ا��م ص�دق: ه��، &�ری�M727�رات داG2ش١٣٩١، )ع( ا.  

�ان، #��وت -١٠Mو دی �"����f ، #ه &���e ا��� ���� G	�5 ا��f ، ���� #� -��,، ا	h��Z ا	��Cح & : ،,#��اث ا	;G	دار إ���ء ا

�& ,#. 

�� ه�ایX، ر  -١١ ،,D�DNان وش��*ن، &0+ ,-���� ���.& ,�5� : ،�  .ش١٣٧٢ا7G2�رات "�ی

, ار�� داM72�ه ا��م صـ�دق  -١٢�5��هP ،,M5�ی�ن 2��ه "�ر� ,�5�� ����-, -D' در +�*ن "�ی' #� روی%�د ا�2�ن ��.& ،,D- ،ده��ن

 .ش١٣٩١، )ع(

� و ا	�.��ون، #��وت -١٣��.G	: ذه!,، ���� ����، ا	اث ا�G	دار ا���ء ا�& ,# ،,#�;. 

� ا	�5�ر، #��وت -١٤��.& � .دار ا	�;���، #, &�: ر��� ر��، ����، ����ه #

�*ن، +' -١٥+ ,�D- ���.& �  .ش١٣٧٥ا7G2�رات ا�ه، : ر��ی, اص.D- ���� ،,2�0,، در*��  #

١٦- Sای��*ن، +' ه��، در5��ه رو�0� و 4+  �  .ش�١٣٨٢�"[ �D- ,2�0Nم ا�E,، : ه�  &.��

١٧- �"��'+ ، ���.&  �0�  .ش�١٣٨٢�"[ �D- ,2�0Nم ا�E,، : ، ���� "�]'، �!�2, و رو

١٨- e7ن، د�*��، ا	��5 ا	G�ری�mه �, ا	�+�# ���� ��  .ق١٤٠٩دار ا	G;�رف، : ص�ر، 

١٩-  ��� .ق72١٣٧٨� 0N�ن، : ، #ه &���e و &��Cح ��No  �0رد ، &0�ان)ع(ص�وق، ���� #� -D,، -��ن أ3!�ر ا	

� ا	�5�ر، #��وت-!�ه -٢٠��.& ،���� ، :�& ,# ،��� .دار ا	�;

٢١-  ،,D;�Ep ، ]ص�ر«-[ی �+�# ���� �� ��0��*ن "�ی' از دی�4�ه *یX ا	Dه + ,-���� ����ره»&.�� ،X��;� ،٣٥�& ,# ،.  

٢٢- '+ ، �0�، ����، رو�0� و 4�ای07�  &.���  �D- : ،ه� .ش١٣٨١ا

� و � -٢٣��.& a5�ی, #� &�ری��ان، +'ه��، *�. : ،,�E  .ش�١٣٨٤�"[ �D- ,2�0Nم ا

� ا	��*ن، #��وت -٢٤��.G	 ;��ه	!�د  ا�	ا ،���� ���� ،��qC	ا ,D- : ،,#�  .ق١٤٢٠دار ا	�sرخ ا	;

�*ن، &0�ان -٢٥+ ���.&  �0�;D,، �!�2, و رو�!- ،,2�Z2ز ���- : ،,�E .ش١٣٧٣وزارت ��هF5 و ار��د ا

٢٦- GN، ا��ان���0, &!�ر، ���� ر�  .ش١٣٩٠، )ع(ا7G2�رات داM72�ه ا��م ص�دق : 0�د در &.��� روای, ا����ه، &0

��Eه، : "5�D,، ���� #� ی;��ب، ا	%��,، #ه &���e و &��Cح -D, ا"!� p.�ر  و ���� *�2�3 ، &0�ان -٢٧tا VG%	ق١٤٠٧دار ا. 
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  49///  كريم قرآن تفاسير شناسي گونه در نو رويكردي محوري؛ انسان/  محوري كالم دوگان  

٢٨- Sای�� 2�ص� ط!�ط!�ی, و #� ����ه و ��ا�ـ, ـ�� ���ـ� -Dـ, ه�  &.���  در ���ن ���D�2�ن، #ه &��Nه � �D4زی0�، ای5M�س، 4

  .ش١٣٨٣ا7G2�رات +��5س، : ای�ز ، &0�ان

�، #��ر ا�2vار، #��وت -٢٩+�# ���� ،,�DZ� : ،,#��اث ا	;G	ق١٤٠٣دار إ���ء ا. 

٣٠- e7-,، د�����	ا ���.G	ط.,، �!��9 �, اC� ،'D�� : ،'D�	ق١٤٢٦دار ا. 

�&w,، اEم و �� -٣١� ، �  .ش١٣٦٨ا7G2�رات ص�را، : �wG�ت ز��ن، &0�ان�ط0

٣٢- ���� ،X��� و ا	�.��ون، ��07  �;��.G	ی�، : ه�د ، ا��� .ق١٤١٨ا	Z��;� ا	

� 2��2ه، &0�ان -٣٣��.& ،��از ، 2�ص�����E، : �%�رم oا VG%	ش١٣٧٤دار ا.  

�*ن، +' -٣٤+ ���.&  �0��اق، : �sدب، �� ر��، رو�  .ش١٣٨٠ا

�وت�2�`,، ا�� -٣٥�# ،,!D��;�V، ا	��5 ا	%!� ، #ه &���e ��� -!�ا	�5;'  �# � : ،�	���� ا	sق�١٤٢١. 

0�ان -٣٦& ،x�&�5��  .ش١٣٨٩�ز��ن ا7G2�رات WPوهM7�ه ��هF5 و ا�2ی7ه ا�E,، : وا-1,، ا���، در*��  #� ه

�*ن، +' -٣٧+ ,-���� ���.& ,mری�& �� .ش١٣٨٣، دار ا	;D': ی�ا	Dه �Pر، 0#�وز، �!�2, و 

٣٨-  ،�qاص ,D- ،,+�ی�»,-���� � .ش١٣٨٣، ٢٥، ��ه و &��ن، ���ره »&�y�D �!�2, و روی%�د ���0 ص�ر #ه &.��
39- Derrida, Jacques, Of Grammatology, translated by Baltimore MD, John Hopkins University Press, 1997. 

40- Gadamer, Hans Georg, Truth & Method, Translated and Revised by Joel Weinsheimer & Donald G. Marshal, New 

York: Crossroad, 1994. 

41- Gilliot, Claude, Exegesis of the Quran: Classical and Medieval, In:Encyclopedia of Quran, Boston:Leiden, 2002. 

42- Grondin, Jean, Introduction to Philosophical Hermeneutics, Translated by Joel Weinsheimer, New Haven: Yale 

University Press, 1994. 

43- Madison, Gray B., Gadamer & Hermeneutics, edited with an Introduction by Hugh J. Silverman, New York & 

London: Routledge, 1991. 

44- Palmer, Richard E., Hermeneutics, North Western University Press, 1980. 

45- Warnke, Georgia, Gadamer: Hermeneutics, Tradition & Reason, Cambridge & Oxford: Polity Press, in association 

with B. Blackwell, 1987. 

46- Wielandt, Rotraud, Exegesis of the Quran: Early Modern and Contemporary, In:Encyclopedia of Quran, 

Boston:Leiden, 2002. 
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