
 
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
  Vol. 52, No. 1, Issue104                                              104پیاپی ، شمارۀ 1، شماره دومو  پنجاهسال 

 Spring & summer 2020                                                                 49-72ص ، 1399 بهار و تابستان
DOI: 10.22067/naqhs.v52i1.76415 

 گفتمان وجودگرایی در تفسیر قرآن و شرح روایات *
 انیدیحم دیدکتر حم

 بدیدانشگاه م اریاستاد
Email: hamidian.1392@yahoo.com 

 ینیدکتر احمد زارع زرد
 بدیدانشگاه م اریاستاد

Email: zarezardini@gmail.com 
 یدکتر فخرالسادات علو

 بدیدانشگاه م اریاستاد
Email: f.alavi64@gmail.com 

 1ینیام میمر 
 بدیدانشگاه م یدکتر یدانشجو

Email: m.amini7366@gmail.com 
 چکیده

 ینیر اعص ار متتف ا اس ت ک   ب ا عن اود ریتفاس  یژگیشناخت و ،یدر روزگار کنون یرشناسیاز مباحث تفس
 یاذع ان ب   تل ول اساس  یکن ون رپژوهانی. تفسشودیشناخت  م یریتفس انیجر ایمکتب و  ش،یهمچون سبک، گرا

 «یعص ر ریتفس » یعن وان کف  ب ادارند و از آن  ریدر قرن اخ اتیقرآن و شرح روا یسینو ریدر سبک تفس جادشدهیا
 ییاند. پژوهش حاض ر ب   ارا    گفتم ان وج ودگرابسنده نموده یاتینوان ب  کفع نیا ایاما در توص ند؛یگویستن م

گفتم ان و  ای پ   از ترر رو،نی . ازاپ ردازدیم یدر عصر کنون ینیمتون د ریقدرتمند تفس اناتیاز جر یکیعنوان ب 
ش ده اشاره یندر عص ر کن و ثی قرآن و ش روح احاد ریگفتمان حاکم بر تفاس لیب  شناخت و تلف ییففسف  وجودگرا

ام ر  نی مشاهده نمود، شواهد ا یرا در شرح متون اسالم ییوجودگرا شیگرا ایسبک  یو بالندگ شیزا توانیاست و م
 یموض وع ریس موض وعات تفا لی نسبت ب  گذش ت ، تلف یدر عصر کنون اتیو روا اتیاند از: تلوالت فهم آعبارت

 جیو ت رو غی تبف یه اتل ول در رو  ،ین یدر فهم مت ون د ییب  سمت تدبرگرا شینگاشت  شده در عصر حاضر، گرا
 .ینید یهاتلول در موضوعات پرسش و پاسخ تیو درنها ثیقرآن و حد یهاآموزه

 .ان یوجودگرا یریتفس شی، گراییگفتمان، وجودگرا ث،یشرح حد ،یعصر ریتفس ،یپژوه ریتفس: هاکلیدواژه

                                                 
 .16/2/1398:رشیپذ خی؛ تار13/8/1397:افتیدر خیتار*. 
 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

 One of the topics of interpretation studies in the present era is identifying the 

characteristics of interpretations in different eras, which are known by titles such as style, 

trend, school or interpretive current. Current interpretation scholars acknowledge the 

fundamental change that has taken place in the style of interpreting the Qur'an and 

explaining narrations over the last century, describing it as "modern interpretation"; 

however, in describing this titles, they have sufficed to a set of generalities. This study 

presents the discourse of existentialism as one of the influential trends of religious texts’ 

interpretation in the present era. Therefore, after defining the discourse and philosophy of 

existentialism, we attempt to recognize and explore the discourse governing the 

interpretations of the Qur'an and the explanations of hadiths in the present age. The revival 

and growth of existentialism style or tendencies is evident in the description of Islamic texts. 

The evidences include evolution in discovering verses and hadiths in this era compared to 

the past, analysis of the thematic interpretations composed in the present age, inclination 

towards contemplation in understanding religious texts, developments of the methods for 

propagating the teachings of the Qur'an and Hadith, and finally changing subjects raised in 

religious questions and answers. 

  

Keywords: Interpretation Studies, Age-specific Interpretation, Hadith Explanation, 

Discourse, Existentialism, Existentialistic Interpretive Tendency. 
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 مقدمه

شناسی، بررسی تحوالت فهم متون دینی است. اینکه یندهای جدید مطالعات ینهزم ازجمله
یابنهد  و  یمه بهه ههه لللهی تحهول      هافهمو این  منداکدی مختلف این تحوالت فهمی هاگونه

ی هها گونهیکی از یی را نشان دهد. هاپژوهشتواند زمینه گسترده هنین یمدست ینازای سؤاالت
ی هها سهک  هها یها   یشگهرا فهم متون دینی در سطح کالن، تحوالتی است که پیرامون تحوالت 

دهد و بالث پیهدایش، زوال، توسهعه، تعمیه  و یها ت هیی       یمیسی رخ نویرتفستفسیرگویی و 

توان گفت، یکهی از للهت تحهوالت فههم متهون      یمبر این اساس  شود.یمها یشگراکاربرد این 
و  ، مسهالت ی حاکم بهر نن دوره هابه جهت گفتمان یاو دورهدر هر لصر دینی در سطح کالن، 

از زوایهای مختلفهی   شهود متهون دینهی    یمه است کهه سهک     های فکری، فرهنگی و...یدشوار
به جهت لم  و شهدت مکاحهث کالمهی،     یادر دورهشوند. برای نمونه فهم و شرح بازخوانی، 

اهمیت للوم تجربی و مفهوم للهم   دیگر یا. در دورهرفتیشرح متون دینی نیز به نن سمت م
دیگهر بهه جههت     یا. در دورهدههد یدانش تفسیر متون دینی را به سمت تفسیر للمی سوق مه 

و امهروزه کهه سهککی بهه نهام       کردیگری، دانش تفسیر در نن مسیر حرکت محکمرانی اخکاری
نمایانهده و   از مهتن  -متناس  با نیازههای روز   -نو  یاکه ههره شودیتفسیر لصری شناخته م

جامعهه را بها    یهاز و مفسر بها روشهی نوپدیهد مسهالت موردن     کندیحقیقتی جدید از نن لرضه م
 (.29دهد )ایازی، یاستفاده از متون دینی روشن کرده و به شکهات لصر خود پاسخ م

تهوان  یممطرح است که این جریان تفسیری را هگونه  سؤالدر موضوع تفسیر لصری این 
توان تفسیر لصری را در بردارنده جریاناتی ریزتر یمی و اراله نمود و نیا ندبصورتشناسایی، 

اخیر، مثکت باشد یعنی تفسیر لصری خود در بردارنهده   سؤالرسد پاسخ به یمدانست  به نظر 
گرایش وجودگرایی در فهم و شرح متون دینهی   هانناست که یکی از  ترکوه هندین جریان 

 دهدیبررسی تحوالت فکری بشر در دو دهه گذشته نشان م د گفت،است. در توضیح بیشتر بای
در ایهران معاصهر بهه     یهژه ودر جهان اسالم به یبشر امروز مسالت و...، مشکالت، هانوع دغدغه

شهناخته   1مساللی اختصاص دارد که درمجموع و با اصطالح فلسفی خودش به نام وجودگرایی
مسهالت و   ،هها دغدغهه  ،هها معاصهر و دگرگهونی ذالقهه   تکع تغییر ف ای ذهنی انسهان  . بهشودیم

دینی نیز در پی نن و برای برنورده ساختن هنین نیازههایی، بهه   و فهم متون مشکالت او، شرح 
در ایران بهه   یژهواست و بسیاری از تولیدات دینی در لصر کنونی بهه همین سمت گرایش یافت

                                                 
1.Existentialism. 
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حاکم بر شرح متون ی هاگفتمانوان یکی از تیکه م یاگونهاست. بهیداکرده این سک  گرایش پ
از ظهور و بهروز سهک  یها مکته  یها       توانیدینی را وجودگرایانه دانست و در پی این مهم، م

تفسیر به نام سک  وجودگرا در تفسیر متون دینی سخن گفت. این مقاله بهر   گرایشی خاص در
، تفسیر متهون دینهی را معرفهی   اراله گفتمان وجودگرایی حاکم بر شرح و  یهاقال  تانن است 

 تا بتواند زایش و بالندگی این گرایش تفسیری را نشان دهد. تحلیت و بررسی نماید

 
 1گفتمان

در ایران معاصر، اصطالح گفتمان، یکی از پرکاربردترین اصطالحات در حوزه للوم انسانی 
و معیارهایی اسهت  ، مجموله قوالد، الگوها 2و للوم اجتمالی است. گفتمان ازنظر میشت فوکو

که در ی  محدوده زمانی و مکانی ویژه، خود را بر افرادی که در محدوده نن قرار دارند، بدون 
رو که بر اساس ها را، ازنننن یهاو انواع کنش کندیکه خود نن افراد متوجه باشند، تحمیت منن

(. 155-154)هارلنهد،  دهد ی، تحت تأثیر قرار مگیرندیقوالد و معیارهای نن گفتمان صورت م
این بدان معناست که افرادی که در حوزه تسلط ی  گفتمان قرار دارنهد، بهر اسهاس نن قوالهد     

پردازند )دهقانی فارسانی و طکاطکهایی،  یو به طرح ایده م کنندی، فکر مفهمندی، مکنندیرفتار م

 انها » روایت موردی مقاله بررسی تحوالت در فهم روایات اسالمی بر پایه مفهوم گفتمان بررسی
 (.4-3، «العکره قتیت

بهه مهتن و    یدهه در شهکت  3لنوان فالت شناساکه بر نقش مؤلف و مفسر بهفوکو بیش از نن
موجهود در دانهش لصهر     یها، گزارهیبندمعنای نن تأکید کند، بر نقش قوالد حاکم بر صورت

الد حهاکم بهر نن فهرد کهه     ، نقش قودیگریانب(. به27-26کند )ضمیران، یحیات مؤلف تأکید م
کننهده یه  ایهده    لنوان فهم کننده، یها لرضهه  ، از نقش خود فرد بهکندیگفتمان بر او تحمیت م

که انسان با نن در ارتکها  بهوده و    اییدهلنوان پد، اگر متون دینی را بهترتی ینابیشتر است. به
اص با گفتمان خاص حهاکم  درصدد فهم نن برنمده است، در نظر بگیریم. این متن، در زمان خ

 یبر نن زمانه و الگوهای مربو  به نن گفتمان، به ی  صورت فهمیده شده است، ایهن در حهال  

گذشت زمان و تغییر و دگرگونی الگوها و معیارهای گفتمهان، فههم نن مهتن دینهی،      است که با
قوال ذکرشده، ا متفاوت از فهم اولیه و مطاب  با گفتمان جدید حاکم بر لصر جدید خواهد بود.

                                                 
1Discourse. 
2Michel Focault. 
3 Subject. 
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بسا فههم اشهتکاه بالهث    هه بینینخوانش شارحان در تعریف گفتمان از منظر فوکو است و درا
؛ زیرا فوکو تعریفهی از گفتمهان ارالهه نهداده و     شودیدوپهلو در نظریه گفتمان فوکو م یهادرک

 به همین دلیت است. یادشدهتشویش 

انهد از: الهف(   لکهارت  کندیم  می  گفتمان ک یریگو شکت یبندقوالدی که به صورت 
ها. د( وحدت ها. ج( وحدت نظام مفاهیم ننوحدت موضوع احکام. ب( وحدت شیوه بیان نن

ها. ازنظر فوکو، وقتی میان موضولات، شیوه و انهواع احکهام و مفهاهیم و مکهانی     بنیان نظری نن

گفتمهانی   یبنهد ها نظم و همکستگی وجود داشته باشد، در نن صهورت یه  صهورت   نظری نن
 (.21)دریفوس،  گیردیشکت م
 

 وجودگرایی

اگزیستانسیالیسم یا فلسفه وجودی ی  فلسفه نیست، بلکه ی  گروه فلسفه اسهت گروههی   
توانهد در اششهکال بسهیار متفهاوتی ههون الحهادر سهارتر،        پذیر اسهت کهه مهی   قدر انعطافکه نن
گرایهی  ایی مارتین بوبر و ارتدوکس، یهودگریرکگاردیک ییگرامارست، پروتستان گراییی کاتول

لالوه، اگزیستانسیالیسم یها وجهودگرایی یه  مکته      (. به34بردیالف ظاهر شود )م  کواری، 
از لقاید و نراء نیست، بلکه ی  رهیافت یها رویکهرد اسهت )ملکیهان، در      یافکری و مجموله

نظهران  در میهان صهاح   گونهاگونی   ههای یانها و ب( که جلوه247/ 1رهگذر باد و نگهکان الله، 
کهه ههر انسهانی،     کنهد یمن و ملحدش دارد. اگزیستانسیالیسم در همه صورش هنین حکم مؤم

لنوان ی  موجود مسهتقت  وجود انسانی اصیت خود را بشناسد که شخصاً به تواندیفقط وقتی م
اید درگیر شود، تصمیم بگیرد و انتخاب نم یادار در ماجرایی و مسئلهگوشت و پوست و خون

مفاهیم کلی انتزالی مربو  به انسان یا قوانین و قوالهد کلهی را تکهرار و تلقهین کنهد       کهیننه ا
نظهری و   ههای یبررسه  یجها (. اگزیستانسیالیسم به دنکال این اسهت کهه بهه   148-147)باربور، 

لینی و تاریخی کهه در جههان    تئوریزه نمودن انسان، به تحقی  درباره ی  انسان لادی و کامالً
هستی وجود واقعی انسان را در ضهمن   کندی، بپردازد. درواقع این مکت  سعی مکندیندگی مز

ابهام ملموسش درک کند و در این تمرکز بر روی انسان، سعی دارد با استفاده از دالیلهی کهه از   

، قدرت و استعداد انسان را بشناساند و او را بر این امر نگاه سهازد کهه بها    کندیواقعیت اتخاذ م
بیش ازننچه هست، باشد )نهوالی،   تواندیتوجه به امکانات فراوانی که در اختیار دارد، همواره م

21.) 
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، در میهان  1یهی گراپس از جنگ جهانی دوم در غرب و به وجود نمدن جریان بدبینی به للم
هایی که باوجود شعار نزادی، دریافته بودند هیچ کنترلی بر زندگی خهود ندارنهد و دههار    انسان

گرایی شده بودند، فلسفه اگزیستانسیالیسم کوشید تا تهوجیهی کارنمهد و   س و ناامیدی و پوچأی
واحوال اراله دهد و راهی برای خروج یا کنار نمدن با این احسهاس پهوهی   مناس  با نن اوضاع
( که پدر مکت  1855-1813) یرکگاردی(. این فلسفه با سورن ک349-348اراله دهد )جمادی، 

، در انتقاد از فلسفه هگت نغاز گردید با ایهن ههدف کهه انسهان     شودیسیالیسم نامیده ماگزیستان
هها را از ایهن راه   اند از نو یاد دهد و ننبودن و هست بودن را به مردمی که نن را فراموش کرده

را امهری فراتهر از اخهالق     2اصهالت  هایستانسیالیست(. اگز117مسیحی گرداند )رک: ژان وال، 
لنوان ننچه فراتر از زندگی اخالقهی اسهت،   از زندگی مذهکی، به یرکگاردی، کروین. ازادانندیم

لنهوان  باید ننچه را در میان مردم به گویدی. نیچه نیز در کتاب فراتر از نی  و بد مکندیبحث م
فراتر از ایهن امهور مرسهوم، خهود بهه      « ابرمرد»نی  و بد معروف شد به دور ریخت و همچون 

را به دو گروه دینهی   هایستانسیالیستطلوب خود برنمد؛ اما پرسشی که پاسخ به نن، اگزدنکال م
، در همین مسئله است که نیا ننچهه فهرد بایهد بهه دنکهال نن باشهد، از       کندیو غیردینی تقسیم م

 یوجهو خاصی برخوردار است یا حتی امکان دارد که فهرد در ایهن فرنینهد جسهت     هاییژگیو

اصالت خود را، در لین وفهاداری   توانینیا م کهینها در ادین نیز برسد. نن مدار خود بهاصالت
ها از ههم جهدا   نظر پیدا کردند. بدین ترتی ، راه ننبه دین و مذه  حفظ کرد یا خیر، اختالف

، یاسهپرس،  یرکگاردی)مسیحی( و الحادی تقسیم شدند که ک یگروه اله به دو یطورکلشد و به
الههی و ژان پهت سهارتر، هایهدگر در گهروه فیلسهوفان        ههای یستانسیالیستمارست در زمره اگز

 .(20؛ سارتر، 60اگزیستانسیالیست الحادی قرار گرفتند )فولکیه، 
ازنن پیدایش این مکت  فلسفی در غرب بالفاصله در جهان اسهالم تهأثیر گذاشهت و پهس     

مثال دو نسهت  لنوانتند. بهمواجه شد که تحصیالت متفاوتی داش کردگانییتجهان اسالم با تحص
فاصله نزدیکهی کهه بها یکهدیگر دارنهد، تحصهیالت        رغمیمهندس بازرگان و دکتر شریعتی لل

اند. مهندس بازرگان در دوره قکت از جنگ جهانی دوم برای تحصیت بهه  متفاوتی در غرب داشته

بهه غهرب    که ف ای للوم تجربی در نن غال  است. ولی زمانی که دکتر شریعتی رودیغرب م
، گهردد ی، ف ای اهمیت دادن به انسان و للوم انسانی است. لذا شریعتی زمانی کهه برمه  رودیم

                                                 
1   . Anti Scienctism ییگراضد للم   
2  . Outhenticity. 
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ر به فکر نجات انسان است و سعی دارد به نحوی از تعالیم انسان و قرنن برای حت مسالت تبیش
ت (. این بهدین معناسه  232-229اجتمالی مردم استفاده کند )پاکتچی، تاریخ تفسیر قرنن کریم، 

با جامعه دیگر  یاکه گفتمان و معیارها و الگوهای نن در هر دوره با دوره دیگر و در هر جامعه

، الزم شودیجدیدی در جهان مطرح م یهامتفاوت است. از طرف دیگر وقتی مسالت و دغدغه
به این مسالت از منظهر قهرنن و احادیهث برنینهد.      ییگواست اندیشمندان اسالمی در مقام پاسخ

این مقاله درصدد است که نشان دهد بخشی از ادبیات تفسهیری لصهر مها بها مکاحهث       رونیازا

ایهن بخهش از ادبیهات تفسهیری را ارالهه       یریگشکت یهاگرفته است و قال وجودگرایی شکت
 نماید.

الزم به ذکر است، در این مقاله تالش بر این است که رویکرد وجودگرایانه به متهون دینهی   
مکانی نظریِ گهرایش دینهیِ اگزیستانسیالیسهم، موردتوجهه قهرار گیهرد؛ امها         بر اساس مشترکات

، در مورد موضولاتی کهه در فلسهفه اگزیستانسیالیسهم مطهرح اسهت انسهان، هسهته        یطورکلبه
لناصهر   ترینیلنوان فالت شناسا، از اصلمرکزی تفکر وجودگرایی است و پرداختن به انسان به

از دیگههر  2، انتخههاب، نزادی و مسههئولیت1و تنهههایی و موضههولات ایههن فلسههفه اسههت. تفههرد 
توجه فلسفه وجودگرایی است هراکهه ایهن موضهولات بنیهان وجهود      موضولات و مسالت قابت

. المال نزادی و توانایی شکت دادن به نینهده اسهت کهه انسهان را از     سازندیشخصی ندمی را م
 یاگونهه سئول اسهت کهه انسهان بهه    نزاد و م هاییم. از رهگذر تصمکندیتمام کالنات متمایز م

دسته دیگر از م امین تکراری در فلسهفه وجهودگرایی شهامت لناصهر      .شودیخودش م اصیت،
بهودن جههان،    معنها یتراژی  وجود ندمی ازجمله تناهی و تقصیر و غربت و یأس، گهزاف و به  

راب، مثت احساس نزدیکی به مرگ، گناه، ناامیهدی، حالهت اضهط    3مرزی هاییتاوضاع و موقع

                                                 
« نن»که وی شخص و فرد است؛ بدین معنها کهه موجهود فقهط     انسان این است  هاییژگیو ینتریکی از خصوصیات اساسی وجود و مهم 1

که فردی از نوع واحد است یا یکی از افراد انسهان اسهت، درواقهع فهرد از بهین       شودیدر تعریف انسان گفته ماینکه است. « من»نیست بلکه 
منزلهه ایهن   کهه بهه   دههد یوان موجودی نشان ملناین جمله هستی فردی من را به ؛«من، من هستم» از رده نیستم، بلکه گونهی « من» .رودیم

مه   سهت. ) ا، از خصوصهیات اصهلی وجهود انسهانی     یرهستم و ال غ« من»من  کهین، اایستدیموجود )مشخص( و نه موجود دیگری برون م
 .(68کواری، 

؛ امها معنهی نزادی حتهی    کشدیمدر وجودگرایی، بحث وجود به لالم انسانیت و بحث انسانیت به انتخاب و بحث انتخاب به مسئله نزادی  2
 نیست. بلکه نزادی با مسئولیت توأم است قیدوبندیی، به معنای بشودیمنظور تأمین نن، منکر وجود خداوند مبرای شخصی هون سارتر که به

 (.28-26، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر)سارتر، 
3 Boundary situationsواحوال زندگی انسان ها همیشه اوضاعردبحث وجودگرایان است. ازنظر ننمسالت مو ینترمرزی از مهم هاییت: موقع
که در مواقع لهادی از وی   دهدیاز خود نشان م ییهاالعمتو ندمی در نن لکس نیدیخاصی پیش م یهانیست، بلکه گاهی اتفاق گونهی به 

نهفته درونی خویش اطالع یافته و خود را بشناسد. وجودگرایان این  تا انسان از ابعاد شوندیسک  م هایت. به همین دلیت این موقعزندیسر نم
، هایتمرزی با زندگی روزمره در نن است که در نن موقع هاییت. درواقع ازنظر ایشان تفاوت موقعنامندیمرزی م هاییترا موقع هایتموقع
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رنج، ترس و... است. دلشوره، مالل و ناراحتی و دیگر لناصر لاطفی زندگی انسهان نیهز بهرای    
 (.10-8)رک: م  کواری،  یستن اهمیتیفلسفه وجودگرایی ب

 
 به جریان تاریخی رویکرد وجودی در تفسیر متون اسالمی نگاهییمن

ر سه بعد تهأثیر گذاشهته   تفسیری د یهااندیشه اصالحی بر پژوهش دهدینشان م هایبررس

تفسهیری و اثرگهذاری نن بهر     یهها اثرگذاری تفکر اصالحی بر روش به توانیاست. ازجمله م
( 3/ 8)هاشهمی،   تفسیری اشاره کهرد  یهاو نیز تأثیر نن در گزینش موضوع ینگار یرشیوه تفس

اصهالحگران اجتمهالی همچهون سهید      ههای یشهه که رویکرد وجودی حاصهت تأثیرگهذاری اند  
ازنن اسهت و اشهاره بهه ایهن نکتهه      اسدنبادی و دیگران در قهرن هههاردهم و پهس    ینالدالجم

ضروری است که رویکرد وجودی در تفسیر متهون دینهی در دوره معاصهر در بسهیاری از نثهار      
و اندیشمندان اسالمی خواسهته یها ناخواسهته تحهت تهأثیر گفتمهان        خوردیتفسیری به هشم م

امر در نثار ایشان مشههود اسهت؛ زیهرا در جههان امهروز، مکته         وجودگرایی قرارگرفته و این
اگزیستانسیالیسم و وجودگرایی، مکاحث و موضولاتی را مطرح نموده است که هر لهالم دینهی   

در  توانیباید نسکت خودش را با این مکاحث معین کند. در این راستا، اندیشمندان اسالمی را م

 نمود: بندییمدو گروه تقس
اند؛ اما به جههت گفتمهان   نن دسته از اندیشمندانی که اگزیستانسیالیست نخوانده گروه اول 

غال  بر لصر حاضر و انتظارات انسان امروز از دین و متون دینی در تفسیر نن، خهود را ملهزم   
اند کهه  ها از منظر قرنن و حدیث نمودهبه مطرح کردن مکاحث وجودگرایی و پاسخگویی به نن

اسدنبادی و شاگردش محمد لکده، کهواککی، امهام    ینالدبه سید جمال توانیم ازجمله این افراد
 .1)ره(، طالقانی، مهدی بازرگان، للی صفایی حالری اشاره کرد ینیخم

گروه دوم، مفسرین و اندیشمندانی که مکت  اگزیستانسیالیستی که در غرب مطرح است را 
کت  وجودگرایی بهه شهرح و تفسهیر متهون     نگاهی از مکاحث م ت واند و با شناخمطالعه نموده

                                                                                                                   
. مرگ، ترس نگاهی، رنج، حالت اضطراب، احسهاس  شناسدیو از این طری  خود را م شودیمرزهای انسان نسکت به سایرین برای خودش م

 (48-4/45، تاریخ فلسفه غرب . )ملکیان،نیندیمرزی به شمار م هاییتموقع یهاناامیدی، احساس گناه از قسم
و همچنهین در   175-165، «ثیر سید جمال بر رویکرد تفسیر در دوره معاصرأت»برای اطاللات بیشتر ن : خلیت زیاد محمد الدغامین، مقاله  1

؛ در مورد کواککی رک: 1/11؛ تفسیر المنار، 128و  118-113 ، سیری در اندیشه سیاسی لرب،یتو محمد لکده ن : لنا ینالدمورد سید جمال
، ؛ درباره امام خمینی از جهت وجه وجودگرایی در نثار تفسیری ایشان رک: طهاهرزاده 44-43اسالمی در صدساله اخیر،  یهامطهری، نه ت

؛ در راستای مههدی  131و  1/30ن : طالقانی، محمود، پرتوی از قرنن، مورد طالقانی  در ؛620و  619سلوک ذیت شخصیت امام خمینی، ص 
 رویکرد وجهودی نثهار   ؛ درباره417و بازرگان، مقاالت اجتمالی فنی،  7، ص «سیر اندیشه دینی معاصر»ن : بازرگان، بازرگان و وجودگرایی 

 .53و  38 روش برداشت از قرنن، : ن صفایی حالری
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متفاوتی با یکدیگر داشته  هاییشهاند که این دسته اندیشمندان نیز ممکن است انددینی پرداخته
اند از لکدالرحمن ها را در ی  لنوان جمع کرد. ازجمله افراد این دسته لکارتباشند و نتوان نن

لهی شهریعتی، مصهطفی ملکیهان، لالمهه      بدوی، انیس منصور، اقکال الههوری، احمهد فردیهد، ل   

 .1محمدتقی جعفری
 

 نگاهی توصیفی بر سبک جدیدی در شرح متون دینی

از نن در پههژوهش، بههازنگری و  یههریگنگههاهی دقیهه  و لمیهه  از معههارف اسههالمی و بهههره
در جامعه اسهالمی ایهران برخهوردار     اییژهمکانی و مسالت للوم انسانی از جایگاه و سازییبوم

جامعهه از   ههای یهت تعکیر دیگر، پژوهش کارنمد در این لرصه، درگهرو شهناخت واقع  است. به 
مؤلفه فرهنگ ایرانی از سوی دیگر است؛ بهراین   ترینیلنوان اساسو فهم متون دینی به سوی 

لصهر حاضهر کهه در دل جریهان وسهیع تفسهیر بهروز         یژهها و مسالت واساس، نیازها و دغدغه
ویکردههای جدیهدی در تفسهیر متهون دینهی از جملهه رویکهرد        ر یهری گ، سک  شهکت اندیافته

 وجودگرایی شده است.
توجهه و بهه   این رویکهرد در حجمهی قابهت    کهیدرصورت ی،تفسیر وجودگرای یریگبا شکت

در  توانهد یکه م یاگونهبه شودیمحق  م« جریان تفسیر وجودگرایی»صورتی مستمر تداوم یابد 
ازلحاظ لغوی، بهه معنهای    2ریانی مستقت قلمداد گردد. جریانتفسیری، ج هاییانکنار دیگر جر

 ینهد گویرا جریان م گیردیحرکتی شکت م ی فرنیند، روند و روش است. خطوطی که طی نن
( برای تحق  جریانِ تفسیر وجهودگرایی، دخالهت لملهی    24)پاکتچی، تاریخ تفسیر قرنن کریم،

. ایهن  کنهد یر تفسیر متون دینهی کفایهت مه   مفاهیم، اصول، قوالد، مکانی و روش وجودگرایی د
یها فراینهد رخ بنمایهد.     رونهد یه  کم متناوب تداوم یابد تها  طور متوالی یا دستدخالت باید به

در معنهای اصهطالحی نن   « جریان»طور طکیعی ممکن است هنین امری منجر به سامان یافتن به
/ 2جامعه و فرهنهگ )اسهعدی،   شدن نن در متن یعنی بازتاب لملی و رفتاری ی  نظریه و باب

 ( نیز بشود.376

                                                 
؛ و درباره انیس منصور 15برای اطاللات بیشتر درباره لکدالرحمن بدوی و وجودگرایی ن : للیخانی، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج  1

 یای فکر دینی در اسهالم، . درباره اقکال ن : اقکال الهوری، اح124و  120و  43-42اگزیستانسیالیسم غربی از نگاه دیگری، ص  ،رک: منصور
. رضایی، کاربرد نیات قرنن در 29و  12-10و دیکاج، نراء و لقاید سید احمد فردید،  26ه  17. فردید، دیدار فرهی و فتوحات نخرالزمان، 110

الکالغهه،  سهیر نههج  و جعفهری، ترجمهه و تف   38الکالغه، ص . ملکیان، رویکرد اگزیستانسیالیستی به نهج13،97،237ص  ،اندیشه دکتر شریعتی
 .227 /14و  18/252

2 movement 
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که گفتمان وجودگرایی در دوره معاصر بر تفسیر متون دینی حاکم بهوده   دهدیننچه نشان م
زیهادی اسهت کهه     شهمار یو تفسیر وجودگرایانه از متون دینی صهورت گرفتهه اسهت، نثهار به     

 توجه و بررسی است:در دودسته قابت یطورکلبه
 

 یر قرآن و شرح حدیثدسته اول: کتب تفس

الکالغهه از جههت پهرداختن بهه مکاحهث وجهودگرایی و لهدم نن،        کت  تفاسیر قرنن و نهج
خر بها لصهر حاضهر،    أمتقدم، میانه و مته  یهاتاریخی در دوره شناسییاناز جنکه جر یطورکلبه

 اند.تفاوت هشمگیری داشته
 کتب تفسیر و شرح ترتیبی. 1

متقدم و میانه و متأخر، از قرن اول تا اوایت قرن  یهار دورهبا سیری در تفاسیر قرنن کریم د
کهه در نیهاتی کهه از موضهولات انسهان و نزادی و اختیهار و        شهود یسیزدهم، هنین استنکا  م

مسئولیت و سایر مکاحث وجودگرایی که اشاره شد، سخن به میان نمده اسهت، جهز ظهاهر نیهه     
شهده اسهت و ههیچ    هها پرداختهه  قهش ترکیکهی نن  به معنای کلمات و ن تریشتفسیر نگردیده و ب

وَ إِذْ قهالش رَبکه  لرلْمَاللرکهإِ إِن هی     »؛ مانند نیه شهریفه  1به مکاحث وجودگرایی نشده است یااشاره

وَ یسْفر  الدِّماءَ وَ نشحْنُ نُسَکِّحُ بِحَمْهدرک   یهامَنْ یفْسردُ ف یهاجالرتٌ فری الْأشرْضِ خشلیفشإً قالُوا أشتشجْعَتُ ف
شهده اسهت،   بودن انسان مطهرح  اهللیفه( که خل30بقره:«)وَ نُقشدِّسُ لش  قالش إِن ی أشلْلشمُ ما ال تشعْلشمُون

به مسئله ارزش و مقام انسان، نشده است و در تفاسهیر قهرون قکهت ماننهد کتهاب       یاهیچ اشاره
 یر(، فتح القد383/ 2، (، مفاتیح الغی  )فخرالدین رازی78/ 1، )ابن جزی یتالتسهیت لعلوم التنز

( مکاحثی از قکیت تجزیه و ترکی  نیه و نقش نحهوی کلمهات و معنهای لغهوی     74/ 1، )شوکانی
، حهدیثی  هها ین(، لالوه بر ا51/ 1، )سورنبادی یواژه خلیفه نورده شده است و تفسیر سورنباد

در تفاسیر  است که یاست، ذکر کرده است. این در حال شدهیدهندم از خاک نفر کهیندر مورد ا
(، 115/ 1(، المیهزان )طکاطکهایی،   56/ 1، معاصر ازجمله تفسیر فی ظالل القرنن )سید بن قطه  

(، کوثر )جعفهری، کهوثر،   130/ 1(، من هدی القرنن )مدرسی، 113/ 1پرتوی از قرنن )طالقانی، 

ی ( در تفسهیر ایهن نیهه شهریفه، از انسهان و کرامهت و ارزش و      87/ 1، ( و نور )قرالتی122/ 1
 اند.سخن گفته

                                                 
 .12-1رک به تفاسیر قرن  1
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 «وَ ال تشکونُوا کالَّذینش نشسُوا اللَّهَ فشأشنْساهُمْ أشنْفُسَهُمْ أُولئره  هُهمُ الْفاسرهقُونش   »نیه شریفه  ینهنهم 
 یهان الک( و مجمهع 571/ 9، )طوسهی  یهان ( کهه در تفاسهیر ایهن دوره ماننهد تفسهیر التک     19)حشر:

را تنها، محرومیت از حظوظشهان از   یوش( و سایر تفاسیر این دوره خود فرام398/ 9)طکرسی، 

)طکاطکایی،  یزاندر برخی تفاسیر معاصر ازجمله تفسیر الم کهیخیر و ثواب دانسته است. درحال
( نسیان پروردگار به معنای لهدم  276/ 16( و تفسیر انوار درخشان )حسینی همدانی، 219/ 19

بیهت خداونهد کهه الزمهه نن     توجه به لظمت ککریالی و غفلت از صفات کامت و از صهفت ربو 

این بدین معناست که در تفاسیر معاصهر  ت. نسیان ذات و ذاتیات شخص است، تفسیر شده اس
انسان توجه شده است که فراموشی ذات شهخص همهان نسهیان     یبه مفهوم اصلی خود فراموش

انسانیت شخص است. تأکید اصلی در تفاسیر معاصر از نیه شهریفه بهه بهیش از محرومیهت از     
گرفته است که همان خود انسان است که هسته مرکزی تفکر وجهودگرایی  اب و پاداش تعل ثو

 است.
که از موضولاتی هون  ییهاها و حکمتها و نامهالکالغه نیز در تفسیر خطکهدر شروح نهج

 تهوان یاختیار، نزادی، مرگ، انتخاب و سایر مکاحث وجودگرایی سخن به میان نمهده اسهت، مه   
متقدمان، لمهالً تفسهیری از مکاحهث وجهودگرایی بهه       یهاشده در دورهنوشتهگفت در شروح 

الکالغهه، ایهن مکاحهث    است که در برخی شروح دوره معاصر نهج ی. این درحالخوردیهشم نم
إِنَّ »...مثهال، خطکهه   لنهوان شده است. بهه ها پرداختهتر شده و به تفسیر نننسکت به قکت، پررنگ
یثٌ لشا یفُوتُهُ الْمُقریمُ وَ لشا یعْجِزُهُ الْهَارِبُ إِنَّ أشکرشمَ الْمَوْتر الْقشتْتُ وَ الَّذری نشفْسُ ابْهنِ  الْمَوْتَ طشالر ٌ حَثر

نهه وَ  أشبِی طشالر ٍ بِیدرهر لشأشلْفُ ضشرْبَإٍ بِالسَّیفر أشهْوَنُ لَلشی مرنْ مریتشإٍ لَلشی الْفررشاشِ فری غشیرِ طشالَإِ اللَّههر و م 
نْظُرُ إِلشیکمْ تشکشُّونش کشریشَ ال  کَابِ لشا تشأْخُذُونش حَقّاً وَ لشا تشمْنشعُونش ضشیماً قشدْ خُل یتُمْ وَ الطَّرِیه ش  کأشن ی أش

( کهه در مهورد مهرگ و نزادی و    123الکالغهه: خطکهه   )نههج « فشالنَّجَاةُ لرلْمُقْتشحرمِ وَ الْهَلشکإُ لرلْمُتشلشوِّمِ
که شروح دوره معاصر مانند شرح لالمه جعفری مسئله مهرگ   بینیمیانتخاب راه انسان است، م

لنوان لحظه به خود نمدن انسان و نگاهی وی از موجودیت و سرنوشت )جعفری، ترجمهه  را به
که در ادبیهات اگزیستانسیالیسهتی، از نن   . همانکندی( خود تفسیر م45/ 22الکالغه، و تفسیر نهج

موقعیتی که انسان به دلیت برخورد با اتفاقی غیر روزمهره ماننهد   . کنندیبه موقعیت مرزی تعکیر م

و ایهن   دههد یکهه در مواقهع لهادی نن را از خهود نشهان نمه       دهدینشان م یالعملمرگ لکس
تا انسان از ابعاد نهفته درونی خهویش اطهالع یافتهه و خهود را بهتهر       شوندیسک  م هایتموقع

( و 304/ 7شرح ابن ابی الحدید )ابهن ابهی الحدیهد،     قکت مانند یهابشناسد؛ اما در شروح دوره
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 ت.به این مسالت نشده اس یا( اشاره123/ 3)ابن میثم،  یثمشرح ابن م
( در شهرح ایهن لکهارت از    193)خطکه/ «غش ُّوا أشبْصَارَهُمْ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ لَلشیهِم...»مثال دیگر: 

خهود و   بریهملکیان تک ی، مصطفکندیا بیان ممتقین ر هاییژگی)ع( و یخطکه متقین که امام لل
وجهود   ههای یژگهی متقین کسانی هستند که به و یگردلکارت. بهنمایدیتوجه به خود را مطرح م

غیهر  « غض بصهر ». به این صورت که دهندیخود و سود و زیان خود بیش از دیگران اهمیت م

به این دلیت نیست که به نامحرم نسی  اند به نامحرم نگاه نکنید از بستن هشم است. اینکه گفته
. در مورد حجاب هم همین اسهت. انسهان اگهر    رسانیمی، نه بلکه به خودمان نسی  مرسانیمیم

هها و ضهررها از ناحیهه خهود المهال      ، از ناحیه المال خودش اسهت. نفهع  بیندیسود یا زیان م
ازننچهه  »که  کنندیت تأکید ماختیاری ماست، نه ننچه در اختیار ما نیست؛ بنابراین، اینکه ح ر

نهه بهر    گذارنهد یبر خود منت م یقاًدق هاینا« بندندیها حرام کرده، هشم را فرومخداوند بر نن
اسهت کهه در    ی(. ایهن درحهال  308-307الکالغه، دیگران )رک: ملکیان، رویکرد وجودی به نهج
معنهای لغهوی   ر ت لالوه بکه در شرح این لکار یاشروح گذشته مانند شرح ابن میثم تنها نکته

 /3دانسهته شهده اسهت )    دارییشهتن ، این است که غض بصر نتیجه لفت نفهس و خو شدهیانب
754.) 
( لالمهه جعفهری در   36)نامهه/  «لشا یزِیدُنری کثْرشةُ النَّاسِ حَوْلری لرزَّةً وَ لشا تشفشرُّقُهُمْ لَن ی وَحْششهإً »

قیت، اشاره به بحث تنهایی انسان و درک خهود و  شرح این لکارت از نامه امام )ع( به برادرش ل
کهه اگهر انسهان بهه خهود       دهدیو به لکارتی شرح وجودگرایانه اراله م کندیمن واقعی انسان م

ایهن اسهت قالهده    . »گهردد یم نیازییابد، از دیگران ب یپی بکرد و نسکت به خودنگاه اشیواقع
مام ابعاد نگاهی کهه دارد، در خهود بنگهرد و    کلی روح ندمی که اگر روزی بتواند در تنهایی با ت

واقعاً خود را درک و دریافت نماید، محال است که او خود را نیازمند جمهع بکینهد. او خواههد    
جان جهان است و لالم اککری است که در مشتی گوشهت و اسهتخوان و    ییتنهافهمید که او به
ها معنایی ، دویدن به دنکال قطرهور شدن در دریااست. نیا پس از غوطه شدهیرگ و خون مخف

که تأملی  گرددیتر م(. این امر زمانی روشن162/ 9الکالغه، نهج یرجعفری، ترجمه و تفس«)دارد.
الکالغه ابن میثم صهورت گیهرد. بهه ایهن     در شرح این لکارت از شروح دیگری مانند شرح نهج

)ع(  یشهجالت ح هرت لله    صورت که ابن میثم در شرح این فراز از نامه اشهاره بهه ویژگهی   
شجالت خود را »وجودی سخنی به میان نیاورده است.  یهانموده و از تنهایی انسان و شاخصه
هها  نن شجالت، بالث زیادی لزّت و نهه پراکنهده شهدن نن    که نه انکوه مردم پیرامونش باوجود

و  موج  ترس و وحشت او خواهد شد و باوجود هنان شجالتی، جایی برای تهرس، نهاتوانی  
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 (.79/ 5، الکالغه)ابن میثم، شرح نهج«. ماندیتسلیم به دشمن نم
 . کتب تفسیر و شرح موضوعی2

است نیهز   شدهینلالوه بر تفاسیر و شروح ترتیکی، تفاسیر موضولی که در قرن حاضر تدو
موارد، موضولات انتخابی  تریشتوجه است. در باز جهت پرداختن به مکاحث وجودگرایی قابت

، لالم مرگ، معنهای زنهدگی، نزادی و   یشناسها انسان، کمال انسان، انساندر این کتاب مفسران
در  تفسیر موضولی قرنن کهریم حریت و این قکیت مکاحث وجودگرایی است. برای نمونه کتاب 

از این قکیت را موردتوجه قرار داده اسهت: لمهت در    اییانهضمن مکاحث خود لناوین وجودگرا
، حیات و مهرگ از  «نحوه پیوند انسان با خارج؛ تأثیر لمت صالح کنندهیینتع ، لمت«یامتپهنه ق
مفههوم حیهات و مهرگ در     ،«یست، لمت از لامت هرگز جدا ن«نظر قرنن ، انسان از«یدادله توح
 شهیرازی،  مکهارم  تفسهیر موضهولی قهرنن کهریم    بهه   تهوان یاز دیگر تفاسیر موضولی م «.قرنن
 تفسیر موضولی قرنن مجید: صورت و سیرت انسان در قرنن ری،منتظ الکالغهاز نهج ییهادرس
 و هدف خلقت در قهرنن کهریم   یشناسهایی از انسان(: نموزه2) یتفسیر موضول؛ نملی جوادی
 د.اشاره کرفی ی  الکالغهتفسیر موضولی نهج؛ نباد دژ

صهر حاضهر   پیشین و مقایسه نن با ل یهاها از متون دینی در دورهها و برداشتبررسی فهم
شده از متون دینی تحهول صهورت گرفتهه اسهت و     اراله یهاکه در فهم دهدیوضوح، نشان مبه

در فههم متهون دینهی     یامکاحث و موضولات مطهرح در فلسهفه وجهودگرایی، نقهش برجسهته     
است. هراکه در لصر حاضر، از ی  جنکه، گفتمان حاکم بر شرح و تفسیر متون دینی  یداکردهپ

گفت ایران معاصهر شهاهد    توانیب وجودگرایانه داشته است. از این طری ، ماغل  رنگ و لعا
 گفتمان وجودگرایی در شرح متون دینی است. یریگشکت
 

 دسته دوم: سایر آثار
و مقهاالت و همچنهین کارههای ادبهی      هها نامهیانها و پادسته دوم، نثاری که در قال  کتاب

للمای دین بهه   یهاه، داستان کوتاه و... و نیز پاسخهنری در قال  ترویج دین الم از فیلم کوتا
 جوانان تکیین و تدوین گردیده است. یژهووجودی افراد به یهاشکهات و پرسش

 1اراله داد این است که در ایهران بهیش از ههزار لنهوان اثهر      توانینماری که در این راستا م

                                                 
ههای لمهومی کشهور، کتابخانهه دانشهگاه یهزد،       شده در این مقاله، پس از جستجو در کتابخانه ملی، کتابخانهه نماری اراله هاییتمامی بررس 1

و سهایر   simorgh.nosa.comنتی ایهران داک، پایگهاه جسهتجوی سهیمر      کتابخانه اخوان دستمالچی یزد، سایت اینترنتی للم نت، سایت اینتر
، دانشنامه «قرننی یهانامهانیپا» یهادر هندین جلد نوشته محمدحسن بکایی، کتاب« نامه بزرگ قرنن کریمکتاب»اینترنتی مرتکط و  هاییتسا

 یهها شگاهی، جعفر نکونام، تهران: مؤسسه نما«اسی ارشد و دکتراقرننی کارشن یهانامهانیهکیده پا»، 435-412، ص 1، ج یپژوهقرنن و قرنن
 نمده است.دستنوشته طاهر حدیثی و ... به« للوم قرننی هاینامهیانهکیده پا»، 1377ایران،  فرهنگی
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غهه در مکاحهث وجهودگرایی بهه     الکالشرح و تفسیر و توضیح متون دینی قهرنن و نههج   ینهدرزم
 نمود: یبندبه شرح ذیت دسته توانیلرصه تدوین و ظهور رسیده است که م

 ها:. کتاب1
کهه بهیش از سیصهد و پنجهاه لنهوان کتهاب در موضهولات         دهدیتحلیت این نمار نشان م 

« هها موضهولاتی از قکیهت انسهان    است. این کتهاب  وجودگرایی از متون دینی به نگارش درنمده
جلد( با موضوع اختیهار   80و بیش از ) انسان در قرننو  در اسالم انسانجلد(  110نزدی  به )
 مسئولیت انسان در اسهالم « یتجلد( در موضوع مسئول 30؛ و )نزادی از دیدگاه قرنن «یو نزاد

الکالغه حقایقی از مرگ و زندگی در قرنن کریم، نهج «لنوان( کتاب در مورد مرگ 30و حدود )
و  انسهان و معنهای زنهدگی    «یجلد( در موضوع معنهای زنهدگ   70و بیش از ) ان بزرگانو سخن

لوامت اضطراب و نرامش در نینهه   امید در قرنن و نقش نن در تکامت انسان و «یداضطراب و ام
را در قهرنن و   ترس للت و درمان نن از دیهدگاه قهرنن و روانشناسهی    «و ترس قرنن و احادیث

لنهوان تفسهیر   صورت ت  نگاشته موضهولی و بهه  )ع( به ینایات معصومالکالغه و سایر رونهج
 و شرح قرار داده است. یمتون دینی موردبررس

 و مقاالت: هانامهیان. پا2
 نامهه یهان گفت که بیش از پانصهد اثهر پژوهشهی در قاله  پا     توانی، مهایافتهپس از تحلیت 

 ینهول وضولات وجهودگرایی کهه بهه   کارشناسی ارشد و رساله دکتری و مقاالت در مکاحث و م
للمیهه و مؤسسهات پژوهشهی     یهها ها و حوزه، در دانشگاهشوندیشرح متون دینی محسوب م
 نیز نورده شده است. ییهاافزون بر ذکر اطاللات نماری، نمونه ینجانگاشته شده است. در ا

 نامهیانان پاگفت این است که در حدود بیش از صد لنو توانیننچه در این راستا م: انسان
گونهاگون وجهودی    یهها و مقاله در موضوع انسان و شهناخت انسهان در متهون دینهی از جنکهه     

بررسی جایگاه و منزلت انسان در قهرنن و  »، «1الکالغهانسان کامت از منظر نهج»شده است. نوشته
سان کامت ان»، «4الکالغهمقاله شناخت انسان در نهج»، «3بررسی کرامت انسان در قرنن»، «2حدیث
 این نثار پژوهشی است. شماریمعدودی از تعداد ب یهانمونه« 5الکالغهدر نهج
 

                                                 
 .93 یورناصری، قدرت، دانشگاه مالیر، شهر 1
 .77سرشت، حسین، دانشگاه نزاد، پاک 2
 بکعلی پور، سمانه 3
 .95، شماره 91تهرانی، مصطفی، النهج، پاییز دلشاد  4
 .1، شماره 89اخالقی، پاییز  یهابسیج، احمدرضا، پژوهش 5
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در موضوع اختیار و نزادی و مسئولیت قری  به صد و ده پهژوهش در  : آزادی و مسئولیت
نزادی در قهرنن و حهدیث از منظهر اههت     »اسهت. ازجملهه:    شهده ینو مقاله تدو نامهیانقال  پا
شهرافت و   تهالزم نزادی و اختیهار بها   »، «2اء به مقوله نزادی از منظهر قهرنن  نگرش انکی»، «1سنت

، «4انسهان از دیهدگاه قهرنن    پهذیری یتتعهد و مسئول»، «3کرامت ذاتی انسان ازنظر قرنن و سنت
 «.5انسان و ابعاد نن از دیدگاه قرنن و احادیث پذیرییتمسئول»

کهه بها موضهوع     ییهااز پژوهش ییهانمونه: مرزی )مرگ، اضطراب، ترس( هاییتموقع
بررسهی  »انهد از:  ، لکهارت رسهد یگرفته است و نمارشان به بیش از شصت لنوان مه مرگ انجام
 بریهحقیقت مرگ و نثار نن با تک»، «6الکالغه و کتاب مقدسو مرگ در نهج یشیاندتطکیقی مرگ
 «.8تأملی در حقیقت انسان و مرگ»، «7یرالمؤمنینکالم ام
پژوهشی در موضهوع اضهطراب و نرامهش نگاشهته شهده اسهت. ازجملهه:         وپنج اثرشصت 
، «10لوامت نرامش و اضطراب از دیدگاه قرنن و سنت»، «9اضطراب، ریشه و درمان نن در قرنن»
و نرامهش روانهی از دیهدگاه     ینهه راه و رسم نیت به طمأن»، «11اسالمی اضطراب از دیدگاه منابع»

اسهت.   با موضوع ترس به رشهته تحریهر درنمهده   و همچنین بیست پژوهش « 12قرنن و حدیث
تهرس از منظهر قهرنن     یگونه شناس»و « 13رویکرد قرنن به مقوله ترس»به  توانیها مازجمله نن
 اشاره کرد.« 14کریم

و مقاله در موضهوع معنهاداری    نامهیانبیش از سی اثر پژوهشی الم از پا: معناداری زندگی
 ینی و کارکردهای نن در سیره و سخنان المهه معصهوم  معنای زندگ»مانند  ییگرازندگی و پوچ

؛ و «1الکالغهه معنهای زنهدگی در نههج   »، «16معناداری زندگی از دیدگاه قهرنن » ،«15(السالمیهم)لل
                                                 

 .1383حسینی، محمد،  1
 .1392قادری، فاطمه، دانشگاه الزهراء.  2
 .19، ش 94 ییزالتقادی کالمی، پا یهاملکی، یداهلل، پژوهش 3
 سرگزی، طاهره، حوزه للمیه زاهدان. 4
 فر، منصور.لارفی  5
 بابا مهد انصاری، سمیرا. 6
 .1392خسروی. محدثه،  7
 .1384شریفی، للی، جامعه المصطفی،  8
 .1380للوی، جعفر، تربیت مدرس،  9
 .ینمکلغ، محمدام 10
 1391فعال مسکین، فاطمه. 11
 .نصراللهی، افسانه 12
 1391زاده، مهری. الزهرا حسن 13
 .10، ش 92ر، بهار معماری، داوود؛ رسول زمردی، سراج منی 14
 .قاضی زاهدی، لاطفه 15
 ، مریمیمسکک 16
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بررسهی تطکیقهی موضهوع    »حدود پانزده پژوهش در موضوع درد و رنج انسان معاصر ازجملهه  
طه رنج بها معنهاداری زنهدگی از دیهدگاه     راب»، «2رنج از منظر قرنن و روایات و للم روانشناسی

 صورت گرفته است.« 3قرنن و روایات
انسهان   یهی گرابیست اثر با موضوع تنهایی و تفرد انسان و فردگرایی یا جمع: تفرد و تنهایی

بهر   یهد نقش فرد در ساختارهای اجتمالی از دیهدگاه قهرنن )بها تأک   »تدوین گردیده است؛ مانند 
و  یهی گرافردگرایهی، جمهع  »، «5در اسهالم  یهی گرافردگرایی و جمهع » ،«4تفسیر المیزان و تسنیم(

 «.6دارییند
همه این نثهار پژوهشهی در دوره معاصهر کهه در متهون دینهی مها ازجملهه قهرنن کهریم و            
شده است، باههدف شهرح و تفسهیر متهون دینهی بهه رشهته        الکالغه و صحیفه سجادیه انجامنهج

دارد که تحولی در شرح و تفسیر متون دینهی از جنکهه    است و نشان از این مهم نگارش درنمده
هها،  رویکردهای تفسیری صورت گرفته است که تمرکز بر روی موضولات این نثار و پژوهش

 گفتمان وجودگرایی در این لصر نسکت به شرح متون دینی دارد. یریگداللت بر شکت
 

 تفسیر یجاتدبری در ارتباط با متون دینی به یهاپیدایش سبک
برخی از پژوهشگران برننند که رواج الگوهای تدبر در قرنن نیز از فردگرایی بشهر در قهرن   

برخاسته است. در این رابطهه، احمهد پهاکتچی     ت،اخیر که یکی از مکاحث مهم وجودگرایی اس
 100منظور نیست. اینکه در طول  یختهگسالکته اینجا فردگرایی لجام: »گویدیدرباره فردگرایی م

، به این خاطر است که فردگرایهی رواج یافتهه اسهت. در    یداکردهر مسئله تدبر اهمیت پسال اخی
نشسهتند  کردند و بقیه مردم در پای ی  مولظه مهی ای مفسر بودند که تفسیر میزمان قدیم لده

اآلن مسئله تغییر کرده و افراد به دنکال ادراک فردی هستند و احاله به ادراک دیگری در جامعهه  
. منشهأ اصهلی بهه    7«دههد روی مهی  یساز یاست که پدیده کاربرد گونهینیی ندارد. اامروز جا

 یجها تدبری در فهم متون دینی، این بود که دیگر الزم نیست ی  نفر به یهاوجود نمدن سک 
همه فکر کند و افکارش را در کتابی بنویسد تا دیگهران از افکهار او اسهتفاده کننهد، بلکهه بایهد       

                                                                                                                   
 سالمت، شیوا؛ دانشکده للوم حدیث 1
 .یطاهری نژاد، محمدلل 2
 یوسفی نصرنباد سلفی، زین . 3
 .1389، زهرا سادات، ینیالدتاج یرم 4
 .93للوم رفتاری و اجتمالی،  المللیینسکحانی، بهمن، کنفرانس ب 5
 .9توکلی، لاطفه، مطالعات فرهنگی ارتکاطات، شماره  الظم نزاده، منصوره، 6
 http://www.ibna.ir/fa/doc/report/261619پاکتچی، خکرگزاری کتاب ایران،  7



            65                                 اتیشرح رواقرآن و  ریدر تفس ییگفتمان وجودگرا             1399 بهار و تابستان

که مخاط  هم درگیر فکر کهردن و فهمیهدن در مهورد قهرنن شهود. طیهف        شرایطی پیش بیاید
مخاط  خودشان در حوزه تفسیر قرنن هسهتند   یهاتفاسیر قرن بیستم به دنکال نیازها و خواسته

 (296، )پاکتچی، تاریخ تفسیر قرنن کریم
 

 کارهای ادبی هنری در راستای ترویج دین:
دین انجهام پذیرفتهه اسهت، گفتارههای تمثیلهی،      یکی دیگر از کارهایی که در حکم ترویج  
کوتاهی است که به جهت توضیح و شهرح متهون دینهی مسهلمانان بهرای       هاییلمها و فداستان

منظور تفهیم دین و کاربردی و لملی کردن نن در شده است؛ زیرا بهاقشار مختلف مردم ساخته
هها، اختیهار،   ها، تکامت انسهان انسان زندگی انسان امروز تأثیر انکارناپذیری دارد. مرگ و زندگی

اضطراب، اندوه، درد و رنج، نرزو، ترس، خودنگاهی ازجمله موضولاتی هسهتند کهه در قاله     
، داستان و یا فیلم کوتاه )کلیپ( معارف متون دینی را مهورد شهرح و تفسهیر    1گفتارهای تمثیلی

نیهز روشهی اسهت کهه امهروزه       هها یشه. الزم به ذکر است که این سک  از بیان اند2اندقرار داده
هها در رسهاندن   و روش نن کننهد یاستفاده م هایشانیشهوجودگرایان بسیار از نن برای تکیین اند

اسهت )ملکیهان،    نویسییشنامهو نما یسینوو نراء و نظرات خویش غالکاً بر اساس داستان هایامپ
ستانی بهترین لرصه برای بیان (. از دیدگاه تحلیت وجودی، ادبیات دا50/ 4، تاریخ فلسفه غرب

 (.161وضعیت حیات بشری است )همتی، 
 

 نمونه قرآنی: تفسیر آیه شریفه: ایاک نعبد و ایاک نستعین
مفسر در تفسیر نیه ایاک نعکد و ایاک نستعین، اخالص در لکادت را بهه شهیر خهالص یها      

 مهزه یخواهد شد امها به  ناخالص تشکیه نموده که شیر را اگر با نب درهم نمیزیم حجم نن زیاد 
 .و دیگر نه نن رنگ را دارد و نه نن طعم و نه نن غلظت و سهنگینی و نهه نن ارزش را   شودیم

و ارزش دارد که خالص باشد یا فقط بهه خهاطر    دهدیاست. وقتی مزه م طورینلکادت هم هم
لطرافشهانی و  هها بها   گهت  خدا باشد. یا از این تمثیت استفاده کرده که انسان باید اخهالص را از 

ها هرکس که باشد، تفهاوتی در  گر ننبخشیدن زیکایی در هر جا و هر محیطی که باشند و نظاره
ها ندارد، بیاموزد. لکادت نیز کار با اخالص کهردن اسهت نهه بهه جههت      شکوفایی و زیکایی نن

نمودن.  ها رفتارجل  التماد دیگران و یا متواضع به نظر رسیدن در نگاه دیگران و خوشایند نن
دارها همیشه از ههر هیهزی   به این صورت که پول بردیتمثیت سومی در تفسیر این نیه به کار م

                                                 
 جلد. 4( تفسیر تمثیلی بوی گت. 1396رنجکر، ) 1
 کوتاه در نپارات و اینستاگرام موجود است. هاییلمبسیاری از ف 2
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 وقهت یچشما ه .خرندیجنس خوب را هم م دهندییعنی پول خوب م خواهندیخالص نن را م
پارک کند و وارد مغهازه شهده    فروشییوهخود کنار ی  م مدلینکه کسی با ماشین نخر اییدهد
درهم را از دم در برداشته و در پاکت بریزد  خدا ههم کهه در همهین سهوره حمهد       هایوهیو م

خواندی و شنیدی که مال  است و اصالً از او داراتر کسی نیست، پس او ههم لکهادت نهاب و    
. در تفسیر ایهن نیهه بهه    1دهدیالکته ح  هم دارد هون پاداش خوبی هم م خواهدیخالص را م

که بسیار قریه  بهه    هایییتجاری کردن این نیه در زندگی انسان از تمثجهت تفهیم بهتر نن و 
شده است که این سک  بیان روشی است که وجودگرایان در ذهن بوده، به نحوی هنری استفاده

وجودگرایی در قاله  رمهان    هاییشهاند هنانکه غال  انداز نن استفاده کرده هایشانیشهبیان اند
 .ری و ادبی بیان گردیده استو نمایشنامه و کارهای هن

 
 نمونه حدیثی: مثل چای قندپهلو

شهده اسهت   در دوره معاصر در تفسیر و شرح احادیث نیز از فنون ادبی و هنری بهره گرفته
لرکت  »)ع(  یمثال در شرح حدیث امام لللنوانکه این امر در فهم حدیث بسیار یاریگر است. به

لهزاداری   هاییئتدی است، به داستان تمثیلی هایی و قند در های، شا؛ برای هر غصه«همٍّ فشرشجٌ
ههای  توی هیئت»لنوان هیئتی دانسته شده که خداوند مسئول نن است شده است و دنیا بهاشاره

دههد و خیلهی طهول    خیلی بزرگ حتماً دیدی که ی  نفر سینی به دست است و فقط های می
ها که با هیئت نشهنا نیسهتند تها    رسد. حاال بچهمی کشد که دیگری با ظرفی پر از قند از راهنمی

داننهد نرام و صهکورند و از   ترها هون ماجرا را خهوب مهی  پرسند اما بزرگهای نمد، از قند می
هها،  هها، غصهه  خواهند که صکوری کنند. حال یادمان باشد: دنیا هیئت خداست و غهم ها میبچه

هها و  هها و شهادی  طهرف راحتهی  و از ننها هیزی شهکیه ههای تلهخ اسهت     ها و تلخیناگواری
تهابی کنهی،   ای سراغت نمد، مکادا بیها همانند قند است. پس اگر در زندگی غم و غصهشیرینی
)ع(  یقراری کنی. نرام باش هون دیر یا زود قند شادی درراه است. این سخن امام لله مکادا بی

وجه وجهودی ایهن نمونهه نن     «2دی استای، شا؛ برای هر غصه«لرکت  همٍّ فشرشجٌ»است که فرمود: 
مهرزی   ههای یهت لنهوان موقع است که درد و رنج یکی از مکاحث موردتوجهه وجودگرایهان بهه   

 توانهد ی. انسان تها زمهانی کهه در بطهن رنهج و غهم قهرار نگرفتهه باشهد، نمه          شودیمحسوب م
 یراحتبه اهیتالعمت واقعی خود را بداند و قدرت تحمت خود را بسنجد اما در این موقعلکس

 .گرددیابعاد نهفته انسان برایش نشکار م

                                                 
 شبکه تخصصی قرآن تبیاناالسالم رنجکر(، )مجموله مکاحث تفسیر تمثیلی استاد حجتشکوری، ابوالقاسم، باران حکمت  1
 .24گیالس،  یهارنجکر، مثت شاخه 2
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 دینی یهاموضوعات پرسش و پاسخ

رویکهرد وجودگرایانهه در    یریگدهنده شکتها و نثار اسالمی که نشاننوع دیگری از تالش
کهه در ایهن موضهولات و مکاحهث از      ییهها هه بسهیار پرسهش   کهینتفسیر متون دینی است، ا
هها  شده که هر ی  از این پرسش و پاسهخ دادهه و از طرف ایشان پاسخللمای دینی پرسیده شد

ها در مورد انسهان  نولی تفسیر جزلی از متون دینی محسوب کرد. غال  این پرسش توانیرا م
 و نزادی و انتخاب و مرگ اوست.

 یهها که با لنوان پرسش و پاسخ ییهاها در کتابمتعددی از این پرسش و پاسخ یهانمونه
لنهوان نمونهه   است. به یدسترسقابت 2اینترنتی مرتکط هاییتسا ینهنو هم 1اندی منتشرشدهدین

که حقیقت مرگ را از نگاه قرنن مورد سهؤال قهرار داده اسهت. در     شودیبه ی  پرسش اشاره م
مرگ لصاره زندگی انسان است. مسئله مهرگ در فرهنهگ   »شده است پاسخ به این پرسش گفته

معنای مردن انسان نیست؛ بلکه مرگ به معنی میراندن مرگ است که بین ایهن دو  انکیای الهی به 
میرانهد و نن را تسهلیم خهود    اند که انسان مرگ را میمسئله فرق بسیار است. انکیا به ما نموخته

( انسان مهرگ  35)انکیاء/ «کتّ نفسٍ ذالقإ الموت: »فرمایدیکند. قرنن کریم خطاب به انسان ممی
هشهد و  مرگ به معنی تحول و تغییر است و انسان تغییر، تحول و دگرگونی را می هشد.را می

رسد. سپس به تفاوت این نگاه با نگاهی که مهرگ را جهز   کند و خود به ثکات مینن را محو می
هنان بر مرگ مسهلط هسهتند کهه    که بزرگان ما نن کندی، پرداخته است. اشاره مداندینابودی نم

طلکند. ی  پهلوان جهانی بهرای مکهارزه،   ای، مرا دریاب؛ مکارز می! اگر نمردهگویند: ای مرگمی
ای مهرا  طلکد. این مرگ کجاست که من او را از پای درنورم. ای مرگ اگر نمردهپهلوان میجهان

خواهم از این زندان نزاد بشوم. )مر  با  ملکوتم نیم از لالم خهاک/ هنهد   دریاب. هون من می
خواهم از این زندان بیرون بیایم؛ پس ما با این انگیزه و من می 3اند از بدنم(هقفسی ساخت یروز

 «4همراه هستیم. ینیباین جهان
کهه در دوره معاصهر    دههد یتوجه نشهان مه  و انتشار هنین نثاری به تعداد قابت یریگشکت 

همه، نولی رنگ  ها،نن هاییها و گرفتارنیازهای مردم به دین و متون دینی، با توجه به دغدغه

                                                 
تهرانی، موسسه خانهه   ویها، مهدی هاد؛ کتاب باورها و پرسش1391جوادی نملی،  اهللیتازجمله: کتاب نسیم اندیشه در سه جلد؛ تألیف ن 1

ها، کتاب پاسخ و پرسش دینی بها نسهت   و ایمان: محمدرضا کاشفی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهکری در دانشگاه؛ کتاب لقت 1382خرد، قم، 
 از این قکیت. ییهانو، غالمرضا حیدری ابهری و کتاب

 (، اسالم کولست نت، ایکس شکهه و ...www.pasokhgoo.irمانند مرکز ملی پاسخگویی ) 2
 منسوب به مولوی. 3
 177 -174صص  -دفتر اول  نسیم اندیشه 4
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 تهوان یم شماریب یها، با توجه به این نثار و پژوهشینهنو بوی وجودگرایانه داشته است. هم
 گفت که گفتمان حاکم در تفسیر و شرح متون دینی در لصر حاضر رویکرد وجودگرایی دارد.

 
 : آمار گفتمان وجودگرایی در آثار اسالمی در ایران معاصر1ول جد

 گیرییجهنت

گفتمهان وجهودگرایی در شهرح و    نید این است که یمای که از این پژوهش به دست یجهنت

لنوان ی  رویکهرد تفسهیری در کنهار سهایر رویکردههای تفسهیر       به تواندیتفسیر متون دینی م

ف
ردی

 

 عناوین آثار

 

 تعداد

 

1 

 

 

کتب 

 تفاسیر

 

 تفاسیر
  تفاسیر ترتیکی

 15و  14قرن 
 تفاسیر موضولی

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر آثار

 

 

 هاکتاب-1

 

 110 انسان

 80 اختیار و نزادی

 30 مسئولیت

 30 مرگ

 70 معنای زندگی، امید، ترس، اضطراب

 

 

 

2-

و  هانامهیانپا

 مقاالت

 

 

 100 انسان

 110 نزادی و مسئولیت

 

 هاییتموقع

 مرزی

 60 مرگ

 65 اضطراب و نرامش

 20 ترس

 30 معناداری زندگی

 20 تفرد و تنهایی

 یجاتدبری در ارتکا  با متون دینی به یهاپیدایش سک  -3

 تفسیر

___ 

 با حجم باال کارهای ادبی هنری-4

 به تعداد زیاد وجودی یهاپاسخ للمای دین به پرسش-5

بیش از هزار  جمع کل 3

 عدد
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که این گفتمان در دوره معاصر بر تفسهیر   دهدیننچه نشان م نسکت به متون دینی ما قرار گیرد.
متون دینی حاکم بوده و تفسیر وجودگرایانه از متهون دینهی صهورت گرفتهه اسهت، لهالوه بهر        

تفسیری از نیات و روایات، به لرصه تدوین و ظهور رسیدن بیش از ههزار   یهاتفاوت در فهم

الکالغهه در مکاحهث   دینهی قهرنن و نههج    شهرح و تفسهیر و توضهیح متهون     ینهه لنوان اثهر درزم 
گفتمان وجودگرایی در دوره معاصر بهه دودسهته    یریگدهنده شکتوجودگرایی است. نثار نشان

در دو  دارد والکالغهه اختصهاص   که دسته اول به تفاسیر و شروح قهرنن و نههج   شودیتقسیم م

 ینهول که بهه  شودیمو دسته دوم شامت سایر نثاری  استروش ترتیکی و موضولی در دسترس 
 یهها و مقهاالت، سهک    نامهه یهان کتاب، پا یهااند. این نثار در قال به شرح متون دینی پرداخته

 یهها للمهای دیهن بهه پرسهش     یهاتدبری، کارهای ادبی هنری در راستای ترویح دین و پاسخ
ن وجودی اراله گردیده است. الزم به ذکر است همه ایهن نثهار در موضهولات و مکهاحثی ههو     
انسان، تفرد، نزادی و اختیار، مسئولیت، مرگ، معنای زندگی، امید، ترس، اضطراب، درد و رنج 

، بهه  شهوند یانسان امروزی محسهوب مه   یهاکه در فلسفه وجودگرایی مطرح بوده و از دغدغه
 رشته تحریر درنمده است.
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