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 چکیده
 نیسپ یهادوره یهابا فهم اتیاز آ یدر برخ نیشیدرک مفسران پ دهدیقرآن نشان م ریدر تفاس یریس

 یول آرائنظر و تحاختلاف نیاساساً چرا چن كشدیم شپی را پرسش نیاست كه اهتفاوت نیمتفاوت است. هم

 یرخداد نینچ یبرا یعلم حیو توض نییتب توانیو چگونه م د؟آییقرآن بوجود م اتیآ یبرخ ریدر فهم و تفس

مل اسخن گفته و كمتر به عو یغالباً از عوامل معرفت یپرسش، محققان قرآن نیر پاسخ به اارائه كرد؟ د

مطرح  یلوژدئویدر تحول آراء مفسران، مفهوم ا رگذاریتأث معرفتی¬رغی عوامل جمله از. اندپرداخته یرمعرفتیغ

ت از قرآن در دوره معاصر، نسب یاتیآ ریگرفته در تفسصورت ولپژوهش، تح نیاست. در ا یدر علوم اجتماع

 یرگیلقرار است كه شک نیاز ا جیاست. نتا شده یبررس یدئولوژیبا استفاده از مفهوم ا نیشیپ هایهبه دور

 است. دهیمختلف به تحول در فهم مفسران معاصر انجام یهااز جنبه د،یجد هاییدئولوژیا

.یتیجنس یدئولوژیا ،یعلم یدئولوژیا ،یعلوم اجتماع ،یریروش تفس ر،یتفس خی: تاریدیكل واژگان

                                                           

  smn1366@gmail.com/ مسئول( )نويسنده جانيآذربا يمدن ديدانشگاه شه يمرب. 1

 jnekoonam@gmail.comدانشگاه قم/  اري. دانش2

 moadab_r113@yahoo.comاستاد دانشگاه قم/  .3
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 مقدمه -9

 مفسران از بعضی ریتفس و فهم که میشویم واجهم رخداد نیا با میقرآن کربا بررسی تفاسیر 

 سدهو معاصر )د دوره مفسران ریتفس و فهم از متفاوت، نیشیپ یهادوره در اتیآ از یبرخ درباره

نظر و تحول دهد که اساساً چرا چنین اختلافها را شکل می. این رخداد این پرسشاست( ریاخ

 حیو توض نییتب توانآید؟ و چگونه مییمه وجود آرائی در فهم و تفسیر برخی آیات قرآن کریم ب

 ارائه کرد؟ یرخداد نیچن یبرا یعلم

 و یریگشکل منشأ را یگوناگون عوامل ی،ریتفس یهاروش و یرپژوهیتفس حوزه محققان

اند. مبانی و مواضع کلامی، مذهب فقهی، دانش و تحصیلات و منابع و مأخذ دانسته آراء تحول

، هری)نک: گلدز مل این تطور و تحول آراء تفسیری برشمرده شده استتفسیری از جمله عوا

 عوامل(. 132-101، صص1333/ عمید زنجانی، 025، ص2تا، ج: سراسر اثر/ ذهبی، بی1333

مفسران از همان آغازِ تفسیر، توجه دارند که غالباً خودآگاهانه و معرفتی هستند؛ یعنی  ذکرشده

مقدمه  ها را درفرضشیپآن  و لذا اغلبِ اندی مبتنی ساختههایفرضتفسیر خود را بر چه پیش

 .کنندتفسیرشان یا در جاهای دیگر بیان می

آگاهی  ،خود یهافرضدر مواردی مفسران به پیش دهدیم نشان ریتفاس از یاریبس یبررس اما

مه نکه ه. توضیح ایکردبه عوامل ناخودآگاه یا غیرمعرفتی تعبیر  هاتوان از آنیمندارند که 

ی، متأثر مآد یشناختهای انسان خاستگاه معرفتی ندارند و بسیاری از افعال ها و تکذیبتصدیق

 قوه زا فقط که ستین یساحتتک یموجود انسان. از عناصر غیرشناختی و غیرمعرفتی است

لکه ، بردیگ بهره قوه نیا از تنها تیواقع با ییارویرو در و باشد برخوردار معرفت و شناخت

های دیگری همچون ساحت شخصیتی، روحی و ارادی نیز دارد که هم در طرز نگاه و احتس

. اموری (اثر سراسر، 1315، اکبرزاده .ک.)ر گذارندیمشناخت و هم باور انسان به امور تأثیر 

های روحی فرد، بسیار تأثیرگذار است. توجه ی شخصیت و ویژگیریگشکلوجود دارد که در 

بسزایی در مسیر شناخت یک اندیشمند و افکار او خواهد کرد. همچنین عناصر به این امور کمک 

 ات شوندمی کاربهدستدیگری خارج از وجود انسان، همچون شرایط فیزیکی و محیطی نیز 

و در ذهن شخص  کرده متأثر خود یهایژگیو و بو و رنگ از را آن و ابندیدر را تازه یهادانسته

گیری . لذا برای بررسی جامع نسبت به شکل(122-121صص ،1311 ی،مطهر .)ر.ک ثابت کنند

رمعرفتی کند، بلکه باید به ابعاد غیباور، تنها پرداختن به مباحث محتوایی و معرفتی کفایت نمی

 مستقیم در طراحی یک نظریه و روش نقش طوربهعواملی هستند که  گریدعبارت؛ بهنیز پرداخت
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رگذار ، اثندر نتایج و محتوای یک ایده و تبیین آ العادهفوق، میرمستقیغ طوربهندارند، ولی 

 .1هستند

کرد که از اصطلاحات حوزه  ریتعب زین« رخودآگاهیغ عوامل»توان به از عوامل غیرمعرفتی می

و  یتعوامل معرف نیب زیمات گریدانیب. بهدارد قرار «عوامل خودآگاه»است و در مقابل  یروانشناس

عوامل غیرمعرفتی چون از جنس  .2استها آن« غیرخودآگاهی» ای« خودآگاهی»بحث  ی،رمعرفتیغ

غیرخودآگاه هستند پس طبیعی است که افراد به آن توجه نداشته باشند و فقط یک ناظر بیرونی 

یی هانهیزمشیپ نیچن وجود افراد خودبسا چه و بردیم یپ ییهانهیزمشیپ نیوجود چن است که به

 ار کنند.را در خودشان انک

 یریگکه در شکل یرمعرفتیغ علل نیتراز مهم یکیاست.  اریبس یرمعرفتیعوامل غ تعداد

 حاکم مفسر یذهن یفضا بر کهاست  یکلان های، ایدئولوژیاست لیدخ یریو روش تفس ریتفس

 علوم در که است یاصطلاح( Ideologyی )دئولوژیا، جلسه اول(. 1331ی، پاکتچ ..کر) هست

، معنای خاصی است که در اصطلاح نیا ازنوشتار منظور  نیدارد. در ا یمتفاوت یامعناه مختلف

 آلتوسر یلوئ که ییمعنا در ژهیوبهـ ( Social Sciencesی و علوم اجتماعی )شناسروشحوزه 

(Louis Althusser 1918-1990 آن را )شود که در ادامه توضیح استفاده می کاربردهبه

 اریمع نی( از اTranslation Studiesآمد. در مطالعات ترجمه ) بیشتری درباره آن خواهد

 /(Fawcett, 2000, pp.106-111شود )یمترجمه استفاده  یبنددر طبقه یعنوان شاخصبه

با  نوشتار نیا در و( ، سراسر اثر1311قریشی و جهانجویان،  /32، ص1333ی، قینژادحق ..کر)

                                                           

، مورد توجه قرار گرفته يرو تفاس هاو تحول فهم يريگدر شکل يرمعرفتيغ عوامل هاي معاصر،برخي پژوهش در. 1

 حولت تبيين درها از آن که است «افراد شخصيت» و «گفتمان» ،«ماعياجت ميثاق» مفاهيم عوامل، ين. از جمله ااست

 :کرد يادعنوان نمونه به ذيل مقالات از توانمي راستا اين در. شده است يبرداربهره ديني متون تفسير در

 يبکتر يمورد بررسي. يريتفس يدر تحول آرا اجتماعي ميثاق نقش» ؛يونسدهقاني، و  احمد هزاوه، بادکوبهالف( 

، دهقانيکاظم و  سيد يي،طباطبا ب(. 83-77 صص ،7881 تابستان ،88 دفتر ها،يمقالات و بررس ؛««ة اللهبغص» قرآني

 ؛««رةالعب قتيل أنا» يتروا يمورد يمفهوم گفتمان. بررس پايهبر  اسلامي ياتتحولات در فهم روا بررسي» ؛يونس

مفسر در  يتشخص يرتأث» ي؛محمدعل يازي،ا ج(. 42-1 صص ،7881 تابستان و بهار ،8ش دوم، سال پژوهي،حديث

 .7881 تابستان ،71ش ين،مب صحيفه ؛«نقرآ يرتفس

است  يزيآن چ انينهادن م زيتما يبرا ميکني( استفاده مnonconscious) «رخودآگاهيغ»که ما از اصطلاح  يزمان .2

از سرکوب  يکه ناش شودي( خوانده مunconscious« )ناخودآگاه» ديو آنچه در زبان فرو ستيکه هنوز خودآگاه ن

(repressionو در واقع تحول )است ينيپس ي. 
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ی سازیبومهای تفسیری روش و ریتفس نهیزم دراحث آن مب شدهطالب، سعی از آن م یریالهام گ

 شود.

 - معاصر دوره در اتیآ یبرخ یی ازهافهم و هاریتفس، برای نمونه به بررسی مقاله نیا در

 تلاشو  شد خواهد پرداختهاز آن  شیپ یهادوره و - حاضر زمان تا یقمر 13 سده اواخر یعنی

 یهاهمف یریگی و شکلریدر تحول آراء تفس هایدئولوژیا تبدّل و رییتغنقش  که شد خواهد

 .شود دادهها، نشان یدئولوژیامرتبط با  اتیآ ریمتفاوت از قبل در تفس

 یدئولوژیا یستیچ -2

لوژی  و« اندیشه و انگاره» معنای به( Ideaایده ) قسمت دو از( Ideologyایدئولوژی )

(Logy )یلغومعنای  شده و در مجموع، تشکیل «چیزها از منسجم ایمجموعه» معنای به 

 ,Webster, 1988)است « هااندیشه و افکار سلسله یک از منسجمی مجموعه»، «ایدئولوژی»

p.568)راسیدِت دِستوت بنام فرانسوی فیلسوفی توسط بار اولین برای« ایدئولوژی» . واژه 

(Destutt de Tracy 1754-1836به )و نشو تیمارکسیس سنت درون عمدتاً  اما؛ رفت کار 

صورت به که است اموری (Ideaایده ) از مارکس منظور و (31ش، ص1333بودون، ) کرد نما

 با .(13-12، صص1330ک. پارسانیا، .ر) دهندمی قرار مسیری در را ما و دارند وجود پیشینی

ای از مجموعه»: کرد بیان گونهنیا توانمی را ایدئولوژی از منظور سابق، مطالب به توجه

 آگاهغیرخود سطح که در یک فضای اجتماعی به افراد انتقال پیدا کرده و در هاستیآگاهشیپ

(nonconscious) افراد، هایآگاهی و هادانش دیگر بر گیرند ومی قرارها آن ذهن ارِ یناهش یا 

 قرار تأثیر تحت را او هایکنش تمام نتیجه در وها آن ذهن خودآگاه سطح و گرفته سبقت

( Fawcett, 2000, p.106/ 15ش، ص1330/ بودون، 11، ص1331ی، پاکتچ ..کر) «.دهندیم

 و بحث هیچ و شده تلقی بدیهی دارند قرار ذهن ناهشیار سطح در هایآگاهشیپ اینازآنجاکه 

 یحت و گیردنمی صورتها آن دارندگان سوی از هایآگاهشیپ این اثبات و نفی در استدلالی

 ن،محققا از یکی. هستند تأثیرگذارها آنهای اند و در کنشا پذیرفتهر هاآنکنند که نمی حس

 ربیع زبان در آن گوید معادلمی و کرده ترجمه« شدهرفتهیپذ عقاید» به فارسی در را ایدئولوژی

هایی است و مقصود از آن عقاید و اندیشه« Receive Ideas»و در انگلیسی  «الُمَتَلّقاة الأفکار»

 کهیدرحالشوند، ی عادت، تربیت، یا سنت، ناخودآگاه مسلّم و قطعی تلقی میاست که از رو

 111، ص1313الجابری،  عابد ک..ر) است نشده انجامها آن روی بر هیچ کنکاش عقلی و برهانی

 .(131 و
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 حیکه ممکن است صح هاستیدئولوژیا و هایآگاهشیپ بر یمبتن انسان ادراکات از یاریبس

 ندک یزندگ تواندینم هایدئولوژیا نیا بدون انسان اساساًنادرست باشند.  غلط و ایو درست 

. ردیبگ عنهمفروغ را یگرید یزهایچمجبور است  کندتوجه  زهایچبرخی به  نکهیا یبرا چون

ندارد  ییاتوان قدرنآ ویاست چون ذهن  ریناپذاجتناب ،بشر یبرا مسائل یبرخ گرفتن عنهمفروغ

 خودآگاهصورت به شهایفرضشیپهمه  کندیم صحبت که یزیچ هر به عراج که در هر لحظه

بنابراین لزوماً ایدئولوژی یک امر منفی نیست که باید ؛ باشد داشته حضور ذهنش درو بالفعل 

بلکه ممکن است درست یا غلط باشد و صحیح یا ناصحیح بودن آن در گذر زمان  1زدوده شود

، 1333-31)ر.ک. پاکتچی،  شوده شدن آن مشخص میبا مورد تشکیک واقع شدن و خودآگا

( بنابراین جنس بحث در این نوشتار، ارزشی نیست به این معنا که به دنبال نفی ایدئولوژی 3جلسه

آن را مورد توجه  دیوجود دارد و با یدئولوژیا شود داده نباشد بلکه هدف این است که نشا

 قرار داد.

 یریتفس هایروش و آراء حولت و یریگشکل در یدئولوژیا نقش -3

 هک است ییهافرضشیپ گرو در ینوعبه شودیم دهیهمآنچه از متن ف ،متن فهمِ گامبه هن

 بوجود نمی آید یامشکل و مسأله ،خودآگاه باشند هافرضشیپاین که  یزمان تا. دارد فهمنده

کال اِش ی. ولگیردمین صورت یغفلتوجود دارد و  یاریها هشچون نسبت به بودن و داشتن آن

نداشته  ، هشیاریخود انگاشتهمسلم یهایآگاهشیپ به نسبت فهمنده فرد کهزمانی بوجود می آید 

 آن از هک« غیرخودآگاه شدهانگاشتهمسلم هایِآگاهیپیش» این و نسبت به آنها دچار غفلت شود.

 یزیهر چ هاآنکه افراد با  هایی هستندمقوله و هاکنیم در واقع چارچوبمی تعبیر ایدئولوژی به

ها نسبت به فهم (؛ یعنی ایدئولوژی33، ص1333کنند )دهقانی، بینند و درک میمی را جهان در

که با  یاپدیده از خاصی فهم اینکه برای کنندو ذهن انسان را آماده می دارند انسان جنبه پیشینی

ش، اریشناه یآگاهشیپ بر هیتک با یردف که شودمی دیده رونیازاباشد.  آن مواجه می شود،داشته

 یگرید جامعه در که ؛ در حالیکه فردی دیگریکندیم آن از یبرداشت و شودبا عبارتی مواجه می

 ود.شاز آن عبارت متوجه می ی ناهشیار دیگری دارد مطلب متفاوتیهایآگاهشیپ و شده بزرگ

ها به سمت خاصی سوق شوند فهممیو باعث  بوده لدر فهم دخی هایآگاهشیپ کهییازآنجا

 که مفسریدر بحث تفسیر و فهم از آیات قرآن هم مطرح خواهند شد.  خودخودبهپیدا کند 
                                                           

 تواندينم است و يذهن هايقالب ريدرگ شهيهم بشر چون ستين ريپذعمل امکان در يدئولوژيا ينف گفت بتوان ديشا .1

 ها خلاص کند.خود را از آن
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ه هایی است کایدئولوژی اسیر او یعنی نیست ایدئولوژی از عاری است قرآن آیات فهمدرصدد 

 و آگاهی روی از و است غیرخودآگاه که دادنی سوق البته دهند؛او را به سمت خاصی سوق می

هی در حد قابل توج از آنها غافل باشد، یا بکند توجه چیزهایی چه به مفسر اینکه. نیست عمد

 مختلف یهادوره در هایدئولوژیازآنجاکه ا نیهمچن .او دارد که است هاییایدئولوژی به وابسته

 یخیرتا یهادوره دراز یک متن ثابت هم  مختلف افراد فهم ،جهینت رشوند، دیممتحول  یخیتار

 درک و رشتیب شناخت به نکهیا یبرا لذا ؛گرددها متحول میگوناگون، تحت تأثیر ایدئولوژی

های که بفهمیم چه ایدئولوژی است نیراه ا کی ان دست یابیممفسر یریتفس روش از یحیصح

 اند.گیری آن تفسیر دخیل بودهکلانی در شکل

 های گوناگون استفاده شده استن کریم از ایدئولوژیالبته منظور این نیست که در آیات قرآ

چون گوینده قرآن کریم، ذات اقدس الهی است که علم محض است و ناخودآگاه درباره خدای 

مفسر، این آیات را  عنوانبه که است هاییمتعال معنا ندارد، بلکه منظور ما در رابطه با انسان

 مسلّمات از منفک و کرده یزندگ جامعه کی در هاسانان گریمانند د که عادی افرادی فهمیدند؛می

بنابراین در این نوشتار، بحث ناظر به آیات قرآن نیست بلکه ناظر به فهم  .1نیستند خودشان عصر

 با بتواند و باشد مأنوس قرآن با چقدر مفسر کی نکهیا به بسته. است قرآن مفسرانِ و تفسیرِ

د؛ ولی ی ارائه خواهد کرترموفقی برقرار کند تفسیر ترمیتقمسارتباط  2قرآن کیدئولوژیا ساختار

کسی فاصله زیادی از آن فضا دارد امکان اینکه درگیر تأویل شده و مفاهیم را از موقعیت  کهیوقت

فتد که ااین کار، بیشتر در تفاسیری اتفاق می رسدمینظر  بهشان دور کند بیشتر است. اصلی

ثلاً فردی های بیرونی هستند. مبافت و هاگیر متن باشند درگیر فضامفسرانشان، بیش از اینکه در

در یک یا چند رشته از علوم مختلف مانند ادبیات، فلسفه، عرفان، تاریخ، علوم تجربی و ... دارای 

این  شود بیشتر در معرضمیقرآن  ریفهم و تفس حوزهتخصص است. چنین شخصی وقتی وارد 

های ی رشته تخصصی خودش بفهمد تا اینکه سعی کند ایدئولوژیهست که آیات قرآن را در فضا

گیری متن را متوجه شده و متن را در آن فضا بفهمد. چنین افرادی، بیشتر درگیر بافت عصر شکل

 راغس به یوقت و دارند یفاصله فراوان ،خود هستند و از متن اجتماعی عصر خود و رشته علمی
                                                           

 از برخوردار السلامهميعل معصومان چون است مطرح معصوم ريغ و يدر رابطه با افراد عاد يدئولوژيا بحث البته. 1

 هستند. ياز هر نوع خطا و اشتباه يبوده و عار يلدن علم

 يهافرضشيپ ،منظور بلکه. ندارد کيهرمنوت يهافرضشيبه پ يارتباط قرآن کيدئولوژيا يهافرضشيپ نيا. 2

آن زمان  که در ييزهايآن چ يعني. کنديعنوان مفسر اقدام مکه به يکس يهافرضشيپ نه است متن خود و متن ندهيگو

 .اندشدهيمسلم فرض م
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ایدئولوژیک متن ارتباط برقرار کنند لذا ساختار ایدئولوژیک  توانند با ساختارمین روندیم متن

 کنند.خود را بر متن تحمیل کرده و آن را در قالب ساختار ایدئولوژیک خودشان تأویل می

 یه برخاز جمل ، خیلی از افرادعلم شرفتیپ و گسترش به توجه با حاضر عصر درمثال عنوانبه

 هانیا اساس بر را یقرآن متن دنکنیم یسع و کرده فرض مسلم یامر را هاشرفتیپ نیمفسران ا

 ،فسرم کی یعنی؛ باشند غلط ای حیصح چقدر هافرضشیپ نیا نکهیکنند غافل از ا یبازخوان

 لیتحمعصر خودش که بر او هم  یهایدئولوژیا و گذاردیم کنار را مبدأ متن یهایدئولوژیا

، اتیآ در یمعنو و یلفظ تصرف مانند لیتأو یهاکیتکن از استفاده با و دهدیم ار، مبنا قرشده

 انگاشتهمسلم یهافرضکند متن را بر اساس پیش، سعی میعبارات و الفاظ ییمعنا رهیدا توسعه

 و هماهنگ کند. ازگار، سخود

 تأثیر و اسلامی جوامع تاریخ گوناگون هایدوره در هاایدئولوژی تعیینبه دنبال  نوشتار این 

ست کار، یک تحقیق کلان ا این چون نیست مفسران تفسیری روش و قرآن آیات سیرتف درها آن

ای هبیان ضرورت توجه به ایدئولوژی به دنبالاست، بلکه  خارج نوشتار این حوصله که از

موجود در عصر هر مفسر است؛ بدین معنا که برای کشف روش تفسیری یک مفسر یا تحلیل و 

 د درهایی که بایشاخص یکی از گوناگون، هایسده در فسرانم تفسیری آراء تحول بررسی علل

 ود که چهب واقف نکته این بر باید کاملاً  یعنی است. مفسر کلان هایگرفته شود، ایدئولوژی نظر

ایدئولوژی، . ازآنجاکه اندکرده یبندقاب را هاانسان ذهن گذشته در هاییایدئولوژی

 ایِ هنیست فلذا در بحث خودآگاهبه آن هشیار و  هایی است که خود مفسر نسبتآگاهیپیش

 اتمطالع همچون دیگری هایراه از باید محقق و نکرده اشارهها آن به روشن طوربه خود تفسیریِ

 .کند استخراج را هاایدئولوژی آن تاریخی،

در نظر  یدئولوژیا کی یبرا یاصالت که ستین نیا هدف نوشتار نیا در که به ذکر است لازم

؛ ستین حیصح گرید یها، صحیح است و نگاهاتینوع نگاه به آ نیفته شود و گفته شود اگر

 نیا از ریتفاس و باشد داشته وجود تواندیم نگاه نوع چند که است نیا دادننشان  بلکه هدف

 اندگرفته لشک مدرن عصر یهایدئولوژیا اساس بر ریتفاس یبرخ. هستند گریدیک ، متمایز ازنظر

بحث، روشن شدن این  این فایده. اندآمدهبه وجود  کیکلاس یهایدئولوژیا اساس برو بعضی 

 یردگمی صورت متفاوتی تفسیرهای و گوناگون هایتلقی قرآن آیات از اگر که مطلب است

فهم  روزی، یک اگر و است مفسران با مرتبط بلکه ندارد قرآن آیات و متعال خدای به ارتباطی

ل شود، آیه قرآن ابطال نشده بلکه آن مفسر ابطال شده که فهم اشتباهی یا تلقی از آیات، ابطا

 ریشود، هر فهمنده و مفس یتوجهیبهای ایدئولوژیک تفاوت به اگر گریدانیببهداشته است. 

www.SID.ir

Archive of SID



 9316شانزدهم، بهار و تابستان  ۀشمارهفتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  91

 

 

 

 

 

فهمد، سخن و منظور می قرآن از را چیزی هر داد خواهد اجازه خود به باکانهیب و متهورانه

 و اگر بعداً آن فهم، نقد شد آن موقع (13، ص11ش، 1331ی، ازیا .ک.ر) خدای متعال تلقی کند

وندد پیمیبه وقوع  زیاد نقدها این از کنونی عصر درازآنجاکه  و رفت خواهد سؤال زیر قرآن اصل

 خواهد شکوش ادامه درها پایداری کمتری دارند بنابراین به دقت بیشتری نیاز است. و ایدئولوژی

 .شود داده حیتوض شتریب ی،ریتفسهای ئه نمونه، با ارامطلب نیا شد

 یدئولوژیا انواع -1

در یک  یدئولوژیا کیدارد  امکاندارند.  تیمحدود یو مکان یبه لحاظ زمان هاایدئولوژی

 باشد و یدر زمان یدئولوژیا کی ای ؛وجود باشدنام یگریوجود داشته و در مکان دمکان خاص 

ند، شومی متحول تاریخی هایدوره در هاایدئولوژی ازآنجاکه باشد. ، وجود نداشتهگرید یدر زمان

متن  ها، از یکمختلف، تحت تأثیر ایدئولوژی تاریخی هایمختلف، در دوره در نتیجه فهم افراد

 دو هبلک ستندین هم طول در هایدئولوژیبه ذکر است که لزوماً ا لازم. گرددثابت هم متحول می

 هب متعلق یول باشند داشته حضور توانندیزمان م کیهم در  در عرض هم مخالفِ یدئولوژیا

 کی در، زمان کیهم در  مخالفِ  یدئولوژی. چون اگر دو اباشند متفاوت ییایجغراف منطقه دو

 نیا در و شد خواهند خارج ناخودآگاه حالت از، اختلاف لیدل بهمکان وجود داشته باشند 

 هایدئولوژیا جزء راها آن توانمین گرید و شد خواهند خارج زین بودن یدئولوژیا از صورت

 حساب آورد.به

، دارند یعلم یباورها در شهیرها آن از یبرخ .دارند یمختلف یهاها سرچشمهایدئولوژی

بازگشت بعضی دیگر به باورهای دینی و مذهبی است، برخی دیگر ممکن است جنبه قومی و 

ی، پاکتچ .)ر.ک ندحث فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی دارای نیز ریشه در مباملی داشته باشند؛ دسته

توانند در و می 1های خاصی محدود نیستندها به حوزهبنابراین ایدئولوژی .(11-11صص، 1331

 بحث هک ستین معنا نیا به مطلب نیا البتههای مختلف معارف بشری وجود داشته باشند. حوزه

 در و موضوعات یبرخ در بلکه است رحمط اتیآ همه در و موضوعات همه در یدئولوژیا

 ریاستف گیریشکل موجب توانندیم که یکلان یهایدئولوژیا جمله از. است مطرح اتیآ یبرخ

یی در برابر گراقومیی، ایدئولوژی گراجمع برابر در ییفردگرا یدئولوژیا از دیبا شوند

                                                           

مانند مباحث  يخاص هايحوزه به ها، ايدئولوژيشده مطرح روشنفکران توسط که کيدئولوژينقد ا هايبحث در .1

 محدود شده است. يو اقتصاد ياسيسي، طبقات
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 زا کدام هر که کرداشاره  یی، ایدئولوژی ملیت و ایدئولوژی حمایت در برابر آزادیگراانسان

 .رندیگ قرار ریتفاس در مطالعات یمبنا توانندیمها آن

 به قطف یریتفس یهاروش و آراء تحول و یریگشکل در یدئولوژیا ریتأث دادن نشان یبرا 

 ،. منظور از دوره معاصرشودمی پرداختهدوره معاصر  رگذاریتأثهای مهم و یدئولوژیا از یبرخ

 نیدوره هم به ا نیتا زمان حاضر است. علت انتخاب ا یقمر 11سده  لیو اوا 13از اواخر سده 

، غرب ینگفره و یخیتار تحولات در، تهیمدرن گیریشکل و یصنعت انقلاباز  بعداست که  لیدل

(. این 20، ص1335بین دوران قدیم و دوران جدید یک گسست کامل ایجاد شد )نک: بامن، 

در حوزه  بالأخصهای مختلف از جمله در حوزه دین و حوزهگسست منشأ آثاری زیادی در 

 هانآهای کلان غالب شد که از جمله فهم متون دینی شد چون منجر به تغییر و تبدّل ایدئولوژی

به  لیتفصاشاره کرد که در ادامه به یتیجنس یهایدئولوژیو ا یعلم یهاتوان به ایدئولوژیمی

که از نگاه محققان،  است نیدوره ا نیانتخاب ا گرِید لیاز دلا نی. همچنشد خواهد پرداختهها آن

. به لحاظ کمی و کیفی شده است بدون تردید، تفسیرنگاری در دوره معاصر دچار تحول بنیادی

 است افتهی شیافزا چنان اتیآ ریتفسی، کتب و مقالات در زمینه ریتفس یهااز لحاظ کمّی، نوشته

 یهاروش ی،فیبه لحاظ ک نی. همچنستینباشد کمتر ن شتریب ریستف خیتار ریتفاس کل از اگر که

 باحثم از اعم نوینی مباحث و گرفته شکل یمتعدد و دیجد یریتفس یهاسبک و یریتفس

 های تفسیری شده است.ی، سیاسی، علمی و ... وارد بحثاجتماع

 اتیآ ریتفس و یعلم هاییدئولوژیا -1-9

 یعلم یاهگیری تفاسیر نقشی بسزا دارند ایدئولوژیشکل های کلان که دراز جمله ایدئولوژی

 11 تا قبل از سده یشمس منظومه بودن یازیپ به معروف وسیبطلم هینظرمثال عنوان. بهاست

 اثبات سده نیا در کیرنی بود تا اینکه نادرستی آن توسط کوپشناسهانیکمیلادی نظریه حاکم بر 

 توسط هک است یهست عالَم مرکز و حرکت بدون کره ،نیزم: که بود هینظر نیا بر وسیبطلم. شد

، کره آتش قرار دارد که کره زمین و هوا را هوا کره از ترعیوس و بالاتر. است شده احاطه هوا کره

در برگرفته است. آنگاه پس از عنصر زمین، آب، هوا و آتش، فلک قمر قرار دارد که در آن چیزی 

لک قمر و محیط بر آن فلک عطارد و در پی آن به ترتیب فلک ی فسوآنغیر از ماه وجود ندارد. 

های لایه صورتبهزهره، فلک خورشید، فلک مریخ، فلک مشتری و فلک زحل قرار دارد که همه 

. بالاتر از فلک زحل، فلک هشتم قرار دارد اندشدهیبندطبقه، و رو در روی پیاز چیده و تو در تو

رو به فلک ثوابت معروف است. ثابت آسمان قرار گرفته و ازاینهای که در درون آن تمام ستاره
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یت نهاای نیست و ضخامت آن بیبعد از فلک ثوابت، فلک اطلس است که در آن هیچ ستاره

 (.33، ص1323ی، شهرستان) است شده پر آن با است تا آن حد که تمام فضای جهان هستی

های محدود و مخالفت رغمیعلود و سده بر افکار عمومی حاکم ب 10 به مدتاین نظریه 

جزئی با آن همچنان قوت علمی خود را حفظ کرد. مدت طولانی پابرجا بودن این نظریه موجب 

های مختلف علوم، این نظریه را از قطعیات و یقینیات فرض کرده ها دانشمندان رشتهشد تا قرن

 نیا از یکی. بپردازند یهست معال حوادث و هاو بر پایه و اساس آن به تفسیر و تحلیل پدیده

ها تفسیر بود که مفسران، تحت تأثیر این نظریه به فهم و تفسیر آیاتی از قرآن پرداختند. به دانش

ال َّذي خَّلَّقَّ سَّْبعَّ ﴿در آیاتی مانند  هاآنسبب وجود این ایدئولوژی در ناخودآگاه ذهن مفسران، 

َّمَّرَّ وَّ تَّرَّْوا كَّْيفَّ خَّلَّقَّ الل َُّه سَّْبعَّ سَّماواٍت ِطباقًا أَّ لَّْم﴿ هی( و آ3/ 13: )ملک ﴾...سَّماواٍت ِطباقا َّلَّ اْل َّ  

َّلَّ الش َّْمسَّ ِسراَا َّ  قیتطب سبعه افلاک بر را سبع( سماوات 10-11 /31: )نوح ﴾فيِهن َّ ُنورًا وَّ 

ه ب 211 ص، ص3ج، 1111ر، یابن کث/ 011، ص15ج، 1332، یطبرس ..کر)برای نمونه  دادند

 است گانهسخن از افلاک نُه یوسیبطلم ئتیازآنجاکه در ه (.351، ص11، ج1311، یطبقر/ بعد

ند. آورد یرو یگوناگون هایهیتوج به گانهسماوات سبع با افلاک نُه قیتطب یمفسران برا

لالت د ،«گانههاى هفتآسمان»نص قرآن کریم بر : »دیگومی نهیزم نیدر ا یمثال فخر رازعنوانبه

 .(333، ص2ج، 1125ی، راز)فخر  «باشند« هفت»توانند بیش از رد که ستارگان نمىبر آن ندا

ها که در گانه بودن آنها منافاتى با نه: هفتگانه بودن آسمانسدینومی یگرید هیدر توج یمجلس

علم نجوم، ثابت شده است ندارد، زیرا آسمان هشتم و نهم در زبان دینى، به کرسى و عرش 

 .(0، ص01ج، 1153ی، )مجلس تعبیر شده است

ای ههای جدید، برخی از مفسران، نظریهگیری نظریهبا منسوخ شدن نظریه بطلمیوس و شکل

 یطنطاو مثالعنوانبهاین آیات را توضیح دهند.  هاآنجدید را مسلّم گرفته و سعی کردند متناسب 

ل را اول تفسیر این قو؛ در جلد است کرده انیب اتیآ گونهنیا ریتفس در قول دو رشیتفس در

در  و( 13، ص1تا، جی، بیطنطاواختیار کرده که عدد هفت مفهومی ندارد و مفید حصر نیست )

گوید این بیان قرآن صرفاً همراهی با عقاید مردم عصر نزول است، نه اینکه قرآن می یگرید یجا

 یبرا ینوشر حیتوض چیهبدون  گرید یبرخ(. 11، ص1همان، ج) بیان واقع باشد درصدد

 آسمان نیا لک ندیگویم که انیب نیبد دانند، توضیح سلبی میرا حیتوض نیبهتر، سبع سماوات

 ومد آسمان از یشناخت و است اول آسمان تمامش میشناسیم که یاارهیس و ستاره اردهایلیم با

، درباره اتیآ گونهنیا ریتفس در المنار مفسران( 312، ص0ج، 1121، هیمغن ..کر) .میندار بعد به
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 فتکلّ  با چرا که رندیگیم رادیا زیو بر مفسران متقدم ن کردهسکوت  هاآسمانمصداق این 

ظر آنان ؛ زیرا از نکنند جادیا مطابقت میقد ئتیه و هفتگانه یهااند تا بین مسأله آسماندهیکوش

 ردو، مان ماپرداخت که در زم یمسائل علم اب لزومی ندارد که با تکلّف به تطبیق آیات قرآن

 .(100، ص3، ج1311، رضا دیو رش عبده ..کر) شودمیاعتماد و مسلّم انگاشته 

هایی است که ایدئولوژی به بسته شدتبه نکند یا بکند توجه چیزهایی چه به مفسر اینکه

و مسائل مختلف آن  نیجاذبه زم های کیهانی،بحث از ، یکیمعاصر دوره درعنوان نمونه . بهدارد

 ریفلذا در تفس قرار دارددر ذهن مفسر دوره معاصر  یآگاهشیپ کیعنوان بحث به نیاست. ا

َّْرش یعَّلَّ  یالل َُّه ال َّذي رَّفَّعَّ الس َّماواِت ِبغَّْيِر عَّمٍَّد تَّرَّْونَّها ُثم َّ اْستَّو﴿ لیخود در ذ / 13: رعد) ﴾... اْل

کند  ریتفس و نییتب ،دخو یآگاهشیپکند آیه را مطابق این کند و سعی میمی( به آن توجه 2

اجرام  ،که به سبب آن دهدیم یاخبر از قوه هیآ نیا» گوید:می و( 111، ص15ج، 1331، مکارم)

 سمانآدر  را یستارگان و اجرام سماو ،قانون جاذبه رایدر فضا بمانند؛ زتوانند، یهم م هیبدون پا

 «است به وجود آورنده آن یثابت خدا نیبلکه بر اساس قوانست؛ ین یعیرطبیغ نیو ا داردینگه م

های متقدم و ، در دوره( اما برخلاف مفسران دوره معاصر213، ص10، ج1310، یتهران ی)صادق

 یبرخ یحت مینیبیمهایی مطرح نبود و مفسران نسبت به آن آگاهی نداشتند میانه که چنین بحث

آسمان  نینچ ستیممکن ن نکهیبر ا دکنیاستدلال م یعقل انیبا ب هیآ ریدر تفس یفخر راز مانند

 .(020، ص13، ج1125، ی)فخر راز در فضا معلق بماند یبزرگ

ه متأثر از ک یمفسرجهان است.  ینیو تکو یمسائل علم به که ناظر یاتیاست آ لیقب نیهم از

 اردهایلیم یو ط یطولان اریبس یو آسمان را در زمان نیزم شیدایدوره معاصر است که پ اتینظر

 ضَّ فيِإن َّ رَّب َُّكُم الل َُّه ال َّذي خَّلَّقَّ الس َّماواِت وَّ اْلأَّْر﴿ هیآ با یوقت یآگاهشیپ نیا با، قهرا داندمی سال

َّْرش یعَّلَّ یأَّي َّاٍم ُثم َّ اْستَّو ت ةِس  شش در راها آنشود که پیدایش می( مواجه 01/ 3: اف)اعر ﴾...اْل

و  نیزم شیدایندارد پ امعن رایزند؛ یبیم ناسازگار خود یهایآگاهشیپ، آن را با کرده انیب روز

 ریتفس رد بوده است، در شش روز باشد؛ لذا یجیند و تدرکُ اریبس یهاانفعالو  فعل با آسمان که

/ 331، ص3ج ،1121، هیمغن) ستین یبشر و ییایدن یروزها ،روزها این : منظور ازدیگویم هیآن آ

 یریمس ،خود یهایدئولوژیا با یسازگار جادیا یبرا گرید مفسر .(121، ص3ج ،تابی، ابن عاشور

است و روز  نشیآفر مراحل منظور از شش روز شش دوره از: »دیگویمپیماید و میرا  یگرید

 ی. حتستین ینیزم یهاها از مقولهشمارش آن مقوله ای است. خلقت مراحل یبه معنا نجایدر ا
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/ 13، ص11جتا، یبمراغی، / 121، ص3جتا، یب، عاشور ابن) «ندارد یارتباط ایم دنبه شمارش عالَ

 .(255، ص1ج، 1331، مکارم

لمی را های عتوان در آیات ذیل نیز نقش و تأثیر تغییرات ایدئولوژیعلاوه بر موارد فوق می

 رد است که یاتیآهای تفسیری مشاهده کرد. از جمله این آیات، گیری و تحول فهمدر شکل

 22، عدر وم سورهس هیآ ند، مانبکار رفته است نیمد، بسط و فراش نسبت به زم راتیتعب هاآن

)مؤمنون:  دارد مادر شکم در نای که اشاره به مراحل خلقت جنینوح. همچنین آیه 11بقره و 

23/ 11.) 

ان کاملاً مطابقت دارند که با فهم خودش یعلم یهافرضشیپای از ، مجموعهدوره هرافراد 

 نیا از یکی. کنند لیتحل و نییتب فهمندیمآنچه  قالب در نندیبیمآنچه  هرکنند یم یدارد و سع

 که داشت وجود فرضشیپ نیا گذشته در. است انسان نیتکو و آدم خلقت داستان ،موارد

 و لومع در محققان یهاگفته اساس بر امروزه یول است نیزم یرو مردم همه پدر آدم حضرت

 همه که شودیم یتلق یلمع قتیحق ی، یکسی و جانورشناشناسباستانی، شناسمردم یهارشته

 .دارد وجود منشأ و اصل چند انسان یبرا و اندامدهین وجود به واحد فرد کی از بشر ینژادها

 ریتفاس لیذ توانیم را ریمتغا فرضشیپ دو نیا ریتأث (321، ص1، ج1311)عبده و رشیدرضا، 

َُّكْم ِمْن نَّْفٍس واِحدَّ﴿: مانند یاتیآ ََّها...وَّ خَّلَّقَّ ِمْن ٍةيا أَّيُ هَّا الن َّاُس ات ََُّوا رَّب َُّكُم ال َّذي خَّلَّ َّْو : )نساء ﴾ها 

َُّكْم ال َّذيُهوَّ ﴿ ای( 1/ 1 َّلَّ وَّ واِحدٍَّة نَّْفٍس ِمْن خَّلَّ َّها ِمْنها َّ ( 131 /3: راف)اع ﴾...ِإلَّْيها ِليَّْسُكنَّ ََّْو

 کرد.مشاهده 

 دهیشده که در آن روح دم دهیآفر یاز گِل یوکه  بوده نیا آدم حضرت نشیقدما از آفر یتلق

َِب... ﴿مانند:  یاتیرو آشده است و ازاین َْناُهْم ِمْن طيٍن لا كَّمَّثَِّل  ...﴿، (11 /33: )صافات﴾ِإن َّا خَّلَّ

َُّه ِمْن ُتراب...  هایسده در یول. کردندیم حمل آن ظاهر بر را( و ... 01/ 3: عمران)آل﴾آدَّمَّ خَّلَّ

 موجودات ادامه ،کیژنت لحاظ از را انسان که نیدارو تکامل هینظرشدن مطرح به توجه با ریاخ

 ریتفس، اتینظر نیا به تیعنارا با  اتیآ نیا ،معاصر پژوهان، برخی از قرآندانندمیاز انسان  شیپ

 نشیآفر یوعموض ریتفس که «انسان خلقت»کتاب  در یسحاب داللهیمثال عنوان. بهکنندیم لیتأو و

 حیتوض دیجد یشناسستیز یمبانخلقت انسان را بر اساس  همربوط ب اتیآ یتمام، است انسان

 هیظرن نیا با که کندمی لیتأو یاگونهرا به اتیتکامل معتقد است و آ هی. او به نظراست داده

 .باشد نداشته تعارض
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 اتیآ ریفست و یتیجنس یدئولوژیا -1-2

 ملیسماسکُ  کلان ایدئولوژی ای و اییگرهای مبنایی، مردگرایی یا زنیکی از ایدئولوژی

(Masculinismیی( )مذکرگرا )سمینیفم و (Feminism است. یک شخص ممکن است )

ا ممکن ، و یاولی را زن ببیند و مرد را جنسیت ثانوی تلقی کند و یا برعکس اصلی و جنسیت

 -سه رویکرد  کدام از دو جنسیت باور نداشته باشد. هر یک از ایندم هیچاست اساسًا به تق

 هستند پنهان زنانه هاید. البته گاهی جهتنباش کنندهنییتع کاملاً دنتوانمی -زمینه عنوان پیشبه

 گاه هبلک است اولی زن جنسیت دیبگو که است آن زنانه جهت شهیهم که کرد تصور نباید و

 نانهز یهایژگیو عنوانبه یاتیخصوص چه نکهیا. ردیگیم قرار اولویت در سجن یک هایویژگی

، شالمار) شود، وابستگی و ضعف نام برده میفعال، محل اختلاف است اما معمولاً از انشود عنوان

و ویژگی جنس مرد این  (. ویژگی دیگر جنس زن، اولویت داشتن عاطفه است153، ص1333

 مبنا هاکه کدام از ایناست. این یاو ثانو قرار دارد و عاطفه برای است که عقلانیت در اولویت

ی سیفاطمه مرن نگاه نمونه عنوانبه. باشد تأثیرگذار کاملاً برخورد این در تواند، میاندگرفته قرار

و فاطمه  (Wadud, 1999, All over .)ر.ک ، سراسر اثر(، آمنه ودود1335ی، سیمرن ..کر)

به  انهیراگزن یدئولوژیها کاملاً با ااست و آن اوتبسیار متف کیر کلاسعصنصیف با مفسران 

 زمینه(. البته لازم به تذکر است که لازمه اینکه پیش101، ص1311ی، موسو .ک)ر. ندنگرمی اتیآ

بلاً گذشت طور که قمفسر زن باشد بلکه همان تیوجود داشته باشد این نیست که جنس یتیجنس

 اساس نیهم برجا( همانرفعت حسن. ) انهیگرازن کردیاست مانند رو کردیرو نوع نگاه و ،اریمع

را در تفسیر  یستینیفم زمینهپیش غلبه از یادیز هاینمونه توانمی»از محققان معتقدند:  یبرخ

 ، جلسه اول(.1331ی، پاکتچ« )ق( نشان داد133ابن عربی )د. 

هن َّ لباٌس لکم ...﴿پردازند مانند: میزن و مرد به رابطه  ینوعموضوع را در آیاتی که به این

َُيِ نَّ ِللن َّاِس ُحبُ  الش َّهَّواِت ِمنَّ النِ ساِء وَّ اْلبَّنينَّ ... وَّ اْلأَّْنَاِم وَّ ﴿(؛ 133/ 2)بقره:  ﴾...وانتم لباٌس لهن َّ

 النِ ساِء ِبما فَّض َّلَّ الل َُّه ینَّ عَّلَّالرِ َاُل قَّو َّاُمو﴿؛ (11/ 3: عمران)آل ﴾...الدُ ْنيا ةاْلحَّْرِث ذِلكَّ مَّتاُع اْلحَّيا

َْضَُّهْم عَّل َْض یبَّ َُّكْم ِمْن نَّْفٍس واِحدَّ ﴿؛ (31/ 1: )نساء ﴾...بَّ  وَّ ٍةيا أَّيُ هَّا الن َّاُس ات ََُّوا رَّب َُّكُم ال َّذي خَّلَّ

َّها َّْو ْيدَُّكن َّ ن َُّه ِمْن كَّْيِدُكن َّ ِإن َّ كَّقَّميصَُّه ُقد َّ ِمْن ُدُبٍر قالَّ ِإ یفَّلَّم َّا رَّأ﴿؛ (1 /1: )نساء ﴾...خَّلَّقَّ ِمْنها 

مورد  کیبه  لیاز تطو زیپره یادامه برا درتوان دنبال کرد. می( و ... 23/ 12: وسفی) ﴾عَّظيٌم

 .شودمی پرداخته
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 طهراب نوع از امروزه که یفهم یول ستین یدیجد بحث و بوده خلقت اول از مرد و زن تقابل

 ،قرون میانه و متقدم در. دارد، تفاوت فراوانی متقدم و انهیم قرون فهم با دارد وجود مرد و زن

 شده و اینمی یاز زن تلق ترلیمرد بالاتر و اص وزن و مرد بوده  نیتفاوت ب وجوداصل بر 

)دو  هزامروشد ولی عنوان یک امر مسلّم فرض شده بود که هیچ مخالفتی برای آن متصور نمیبه

که مساوی بودن زن و مرد  است یاگونهبه یعموم افکار یفضا بر حاکم طیشرا سده اخیر(

به ، دزن و مرد وجود دار نیکه اگر تفاوتی هم ب شودیم گفته وعنوان یک اصل پذیرفته شده به

شود. تأثیر مییعنی اصل بر عدم تفاوت گرفته ، گرددبرمی یشناختهای بیولوژیک و روانتفاوت

 توان در فهم و دریافت از آیاتمیبا دوران معاصر را  انهیمدوران متقدم و  نیب یدئولوژتفاوت ای

 .(، جلسه اول1331ی، پاکتچ)مشاهده کرد  وضوحبهقرآن کریم 

َُّكْم ِمْن نَّْفٍس واِحدَّ ﴿اتفاق مفسران آیه به بیقر وَّ خَّلَّقَّ ِمْنها  ٍةيا أَّيُ هَّا الن َّاُس ات ََُّوا رَّب َُّكُم ال َّذي خَّلَّ

َّها َُّكْم ال َّذيُهوَّ ﴿ ای( 1/ 1 :)نساء ﴾...َّْو َّلَّ وَّ ٍةواِحدَّ نَّْفٍس ِمْن خَّلَّ َّها ِمْنها َّ  ﴾...ِإلَّْيها ِليَّْسُكنَّ ََّْو

آدم  وندخدا یعنیآدم است  «ةَنْفٍس واِحَد» اند که مراد ازکرده فهم گونهنیارا ( 131/ 3: )اعراف

در خلقتشان  انبا زن انردپس م ،، زوجش را آفرید)آدم( ةرا از خاک آفرید و سپس از نفس واحد

، / طبری233، ص1، جتا/ سمرقندی، بی300، ص1ج، 1123)مقاتل بن سلیمان،  تفاوت دارند

، 1153/ رازی، 311، ص1ج، 1122/ ابن جوزی، 11، ص3تا، ج/ طوسی، بی105، ص1ج ،1112

، 1331/ میبدی، 0-1 ص، ص3ج، 1332، / طبرسی111، ص1ج، 1153، / زمخشری231، ص0ج

، / ثعالبی133-133صص، 1ج، 1125، / فخر رازی1، ص2، ج1122/ ابن عطیه، 150، ص2ج

/ ابن 010، ص0ج، 1332، / آل غازی101، ص2ج، اتیب، / حقی بروسوی101، ص2ج، 1113

 دییتأ در یاتیروا و شده نقل هم ییروا ریتفاس در یحت برداشت نیا( 1، ص1، جتاعاشور، بی

، 1111ابن أبی حاتم، / 135، ص1ج، 1313قمی، نقل شده است ) )ع( و ائمه)ص(  امبریپ از آن

ی، وطیس/ 131، ص2، ج1111، ریکث ابن/ 210، ص1، ج1335/ عیاشی، 302-303 ص، ص3ج

یعنی از همان  «َخَلَق ِمْنها»د: نگویمی معاصر نااز مفسر یبرخ کهیدرحال؛ (111، ص2، ج1151

، تایبمراغی، / 211، ص2ج ،1121، هیمغن) آدم ماندهیاز باق همسرش را آفرید، نه، جنس خاک

، یاصفهان یبانو/ 031، ص1ج، 1112، قطب ابن/ 111، ص2ج، 1315خسروی، / 131، ص1ج

 نفس از ادمر ی( برخ10، ص2ج، 1333، / مدرسی211، ص3ج، 1331، مکارم/ 3، ص1ج، 1311

 در و است شده دهیآفر آدم نوع همانند، زن عنو که معنا نیبد دانندیم ینوع وحدت را ةواحد

، 1312، یطالقانباشد ) ابوالبشر آدم که ینیمع شخص و فرد نه است انسان نوع از سخن هیآ نیا
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 نیرا ا هیو مفاد آ دانندیم ینیع تیواقع و ذات را ةواحد سمراد از نف گرید یبرخ ؛(10، ص1ج

 اندشده خلق گوهر و ذات کی از ،مردچه و  زن چه صنف هر از هاانسان همه که دانندیم

/ 213، ص0، ج1335ی، مصطفو/ 132، ص2ج، تایب، بیخط/ 213ص، 1ج، 1113یی، طباطبا)

 تیاست که مفسران معاصر در تقو نیتوجه انکته جالب .(155ص، 13ج، 1331ی، آمل یجواد

 یقم) هنکرد نقل اندجستهها استناد که متقدمان به آن یاتیروا ای ،خودشان یهابرداشت دییو تأ

/ 1، ص1، ج1333، بیّ ط/ 1، ص1ج، 1311، یاصفهان یبانو/ 353، ص3ج، 1313، یمشهد

)شریف لاهیجی،  اندها پرداختهآن لیدر صورت نقل به تأو ای( و 20، ص3، ج1111، اللهفضل

 خود ریتفسدر  یمثال بروجردعنوانبه ؛(110، ص1ج، 1110، / فیض کاشانی123، ص1ج، 1333

 :سدینو، میچپ آدم یل پهلوشدن حوا از گِ دهیبر آفر یمبن )ع(از امام صادق  یتیبعد از نقل روا

از  است تریجهت جسمانیت و حیوانیت در زنان قو نکهیاشاره باشد به ا ثیحد نیشاید ا

جسمانیت در مردان و جهت روحانیت در مردان بیشتر است از روحانیت زنان زیرا یمین و 

مال و چپ اشاره است از عالم ملک جسمانى و است کنایه است از عالم ملکوت روحانى و شِر

طین عبارت است از ماده جسم و یمین عبارت است از ماده روح و ملکى نشاید جز به ملکوت 

کند از پس پهلوى چپی که ناقص است از آدم کنایه و اشاره از بعضى شهوات است که بروز می

 شده از باطن آدم وه از عالم خلق است و آن زیادى طینتى است که استخراجاثر غلبه جسمی ک

 (15-1صص، 2ج، 1311، یبروجرد) گردیده ماده خلقت حوا...

 گیرینتیجه

، است لیخد مفسر یریتفس روش و ریتفس یریگشکل در که مهم یرمعرفتیغ علل از یکی. 1

 یامجموعه ،یدئولوژیا از منظور. هست حاکم وی یذهن یفضا بر کهاست  یکلان هایایدئولوژی

 یا اهغیرخودآگ سطح در یافته و انتقال افراد به اجتماعی فضای یک در که هاستیآگاهشیپ از

 سطح و گرفته سبقت افراد، هایآگاهی و هادانش دیگر بر و گیرندمی قرارها آن ذهن ارِیناهش

 نیا کهیی. ازآنجادهندمی قرار تأثیر تحت را او هایکنش تمام ،نتیجه در وها آن ذهن خودآگاه

 دایسوق پ خاصی که فهم مفسر به سمت شوندمیهستند و باعث  لیدر فهم دخ هایآگاهشیپ

 دادنی سوق البتهقرآن هم مطرح خواهند شد.  اتیو فهم از آ ریخود در بحث تفسخودبه ،کند

 یا دبکن توجه چیزهایی چه به رمفس اینکه. نیست عمد و آگاهی روی از و است غیرخودآگاه که

 هایژدئولویازآنجاکه ا نیهمچن .استداراز قبل  که است هاییایدئولوژی به بسته شدتبه ،نکند

 گوناگون از یک متن ثابت، افراد فهم جهینت در، شوندمیمتحول  یخیمختلف تار یهادوره در
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 هب نکهیا یبرا فلذا ؛گرددمیمتحول ها یدئولوژیا ریتأث تحت، مختلف یخیتار هایدوره در

 است نیا به ازین ،میبرس مفسر و ریتفس کی یریتفس روش از یحیصح درک و شتریب شناخت

 .اندبوده لیدخ ریتفس آن گیریشکل در یکلان هاییدئولوژیا چه میبفهم که

 از یلیخ در ویست ن یخاص حوزه به منحصر و است گسترده بسیار هایدئولوژیا رهیدا. 2 

 یمختلف هایمنشأ هایدئولوژیا نیهمچن. باشند داشته وجود توانندیم ،یبشر معارف یهازهحو

 هیئت ،علمی باورهای از یکیبرای نمونه . دارند یعلم یباورها در شهیرها آن از یبرخ .دارند

 ابرجاپ یِطولان مدتبود.  یحاکم بر افکار عموم یطولان هایسده تا که است بطلمیوس نجومی

 اتیقطع از را هینظر نیا، علوم مختلف هایدانشمندان رشته هاقرن تا شد موجب هینظر نیا بودن

 یتو حوادث عالم هس هادهیپد لیتحل و ریتفس به آن اساس و هیپا بر و کرده فرض اتینیقی و

 یاتیآ ریتفس و فهم به هینظر نیا ریتأث تحت، بود که مفسران ریتفس هادانش نیاز ا یکیبپردازند. 

 با طمرتب اتیآها آن مفسران ذهن ناخودآگاه در یدئولوژیا نیا وجود سبب به. پرداختند قرآن از

 هیبا منسوخ شدن نظر .کردندمی ریو تفس فهم، فرضشیپ نیا اساس بر را ینجوم مسائل

 را دیجد هایهینظر مفسران از یبرخ، معاصر دوره در دیجد هایهیگیری نظرو شکل وسیبطلم

 .دهند حیتوضها آنبا  متناسب را اتیآ نیا کردند یسع و فتهگر مسلّم

 مفسریک از جمله  یشخصهر  .دارند یتیجنس یباورها در شهیر هایدئولوژیا از یبرخ. 3

 .و مرد را جنسیت ثانوی تلقی کند و یا برعکسبداند اولی را زن اصلی و ممکن است جنسیت 

 این از کیکدام کهاین. باشد نداشته باور تیجنس ود از کدامهیچ تقدم به اساساً است ممکننیز 

قرون میانه  درباشد.  کنندهنییتع کاملاً تواندمی، باشد داشته وجود زمینهپیش عنوانبه رویکرد سه

 و شدهیم یاز زن تلق ترلیمرد بالاتر و اص وزن و مرد بوده  نیتفاوت ب وجوداصل بر  ،و متقدم

 ینعی ؛شدمین متصور آن یبرا یمخالفت چیه که بود شده فرض مسلّم امر کی عنوانبه نیا

 اتیآ بارهدر که هم یریتفاس مینیبمیرو ازاین .مردسالار بود یدئولوژیا ،حاکم و غالب یدئولوژیا

 یضاف بر حاکم طیشرا( ریاخ سده دو) هامروز یمردسالار است. ول ریتفاس، شده وارد نهیزم نیا در

 گفته وعنوان یک اصل پذیرفته شده که مساوی بودن زن و مرد به است یاگونهبه یعموم افکار

 یشناختهای بیولوژیک و روانبه تفاوت، زن و مرد وجود دارد نیکه اگر هم تفاوتی ب شودمی

حاکم و  یژدئولویا ،گریدانیببه .شودمیاصل بر عدم تفاوت گرفته . به عبارت دیگر، گرددبرمی

 نیابا مربوطه متناسب  اتیمفسران هم از آ ریفهم و تفس شدهجب مو نیغالب عوض شده و ا

 .شود عوض، رییتغ
  

www.SID.ir

Archive of SID



 

 

 

  

 

   
 23  یمفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژ یتحلیل تحول آراء تفسیر                                         

 
 و مآخذ منابع

 ميکر قرآن -

 ق. 1111 ،الباز يمكتبة نزار مصطف رياض: ؛تفسير الَرآن الَظيم ؛عبدالرحمن بن محمد ،ابن ابى حاتم .1

 .ق 1122 ،يالعرب ارالکتابد :روتيب ؛َاد المسير في علم التفسير ي؛عبدالرحمن بن عل ،يابن جوز .2

 .تايب، نايب ،جايب ؛التحرير و التنوير ؛طاهر بن محمد عاشور، ابن .8

 .ق 7244 ،ة: دارالكتب العلميروتيب ؛الوَيز المحرر ؛غالب بن عبدالحق ،سياندل هيعط ابن .2

 .ق 7271: دار الكتب العلمية، روتبي ؛تفسير الَرآن الَظيم ؛عمر بن لياسماع ر،يکث ابن .5

جعفر محمد به کوشش: ؛الَرآن ريروض الجنان و روح الجنان في تفس ؛حسين بن على ،يالفتوح رازابو .6

 .ق 1141 ،يآستان قدس رضو ياسلام يبنياد پژوهشها: مشهد ،ناصح يمحمدمهد ي وياحق

 ،28ش ،يکلام يفلسف يهاپژوهش ؛«مَرفت کسب نديبر فرا يرمَرفتيغ عوامل ريتأث» ؛ثميم اکبرزاده، .1

 .7813 تابستان

 .1311 تابستان، 11ش :تهران ن،يمب فهيصح ؛«نقرآ ريمفسر در تفس تيشخص ريتأث» ي؛محمدعل ،يازيا .8

 :جمهتر و نيتدو؛ ياَتماع هينظر و فرهنگ است،يس سم،يمدرن و تهيمدرن ،«تهيمدرن»؛ گمونيز بامن، .1

 .7883 جهان، نقش: تهران ،ينوذر ينعليحس

 7867 ،: نهضت زنان مسلمانتهران ؛قرآنن الَرفان در تفسيرمخز ؛نيام نصرت دهيس ،ياصفهان يبانو .73

 .ش

 .ش 7866 الصدر، انتشارات :تهران ؛تفسير َامع ؛ميسيد محمدابراه ،یبروجرد .77

 .ش 7888 سخن،: تهران ؛ايدئولوژيک منظر اَ قرآن هايترَمه تفاوت ،يقيحق نژاد بهدخت .74

 :هرانت گهر،کين نيعبدالحس :ترجمه ؛يشناسَامَهي انتَاد فرهنگ ؛فرانسوا کو،يبور ون،مر بودون، .78

 .ش 7885 معاصر، فرهنگ

 .ش 7818 ،شيرازه نشر :تهران ،يآباديعل رجيا :ترجمه ؛َتَداتمدر منشأ  يدئولوژيا ؛رمون ن،وبود .72

 .ش 7885 کتاب، بوستان قم: ؛علم ،يدئولوژيا سنت، حميد؛ پارسانيا، .75

 قاتيحقت مرکزآرشيو  :تهران ؛ي )فايل صوتي(نسانا علوم در قيتحَ روش گفتاردرس ؛احمد ،چيپاکت .76

 .ش 7881 ،)ع(دانشگاه امام صادق 

 ادقدانشگاه امام ص قاتيتحق مرکز: آرشيو تهران؛ )فايل صوتي( قرآن يهاترَمه نَد گفتاردرس ؛ــــ .71
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