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 مقدمه

 تفسدیر نظریده شدده  منتهی آن در نو روشی تأسیس که به قرآن تفسیر در معاصر هایدیدگاه از یکی
 کهد  سدنت از گرفتده بنیداد معاصدر   تفسیری   هایروش جمله از تفسیر  در ادبی روش. است ادبی

 ادبدی تفاسدیر و آثدار از الهدا  بدا( مصدری مشهور دگراندیش و ادیب) الخولیامی  که است تفسیر
 در معاصدر ادبدی مکتب. آن را بنا نهاد  المنار تفسیر چون یاجتماع−ادبی تفاسیر از برخی و متقد 
 «شیناتت روان تفسیر » یدا «النفسی  التفسیر » آنها از یکی که دارد تکیه هاییمؤلفه بر قرآن تفسیر
 .است

: از برخددی از آنهددا عنارتنددد تابددد  برمددی را مختلفددی احتمددا   قددرآن  در شناسددیروان پیونددد
 در آن تازیپیش و علو  بر قرآن احتوای   فرض  پیش با آیا  از شناسیروان علم های گزاره استخراج»

 در آسدمانی کتاب ای  نقش بررسی و قرآن از شناختیروان نظا  استنناط»  «علم ای  هایگزاره بیان
 هداییافتده اسدتخدا »  (1ص  1392  حسینی و حسینی )مرویان «مخاطنان بر روانی تحول ایجاد

 شناختیروان تحلیل و تجزیه»  «آن هایآموزه تأیید یا و قرآن بهتر فهم برای جدید شناسیروان علم
 یدا جدیدد موضدوعا  و مفاهیم ارائه» 1 «آن با قرآن هایآموزه تطنیق و قرآنی موضوعا  و مفاهیم

  «قرآندی هدایآمدوزهبراسدا   انسدان شدناختیروان هایفرایندد و رفتارهدا مورد در نو مسائل طرح
  «ندزول عصدر مقتضدیا  پایده بدر نخسدتی  مخاطندان بدا قدرآن گفت سخ  شناختیوانر تحلیل»
 تفسدیر»ۀ مؤلف تنیی  چندگانه  احتما     ای  تنادر.  ...و «قرآن از گیریبهره با معنوی درمانیروان»

 کده سدازدمدی ضدروری «شواهد» و «کیفیت»  «کمّیت»  «گونه» نظر از را ادبی مکتب در «نفسی
 چده بدر دارد؟ ایگسدتره چده کیفدی و کّمی نظر از چیست؟ ادبی مکتب در «نفسی تفسیر» از مراد

 است؟ رو روبه هاییآسیب و هامزیت چه با و دارد؟ تکیه هاییشاخصه

 
 پژوهش پیشینه

 :آوریم می دسته سه در را حاضر پژوهش آثار مرتنط با

 

                                                           

تنها سوودی  پرستی یعنی باور و توسل به چیزی بیرون از خوود هوه نوه ؛ بت«از خودبیگانگی»به « پرستی بت». مانند تحلیل 1
شناسی اموروز  مشوکل بیرواران ی ویی ایو  اسوت هوه بوه ابوزاری روی  ارد بلکه موجب ضرر و زیان است و در روانند

های ی ویی )نوروتیو ( هسوتند هوه  گیریآور هستند. ای  ابزار هران جهت تنها هارایی ندارند بلکه زیان آورند هه نه می
  1390د تا مگر دوا و ناجی او در راه زندگی باشند )هاشوری  شو  سازد و به آنها متوسل می انسان در ذه  خود آنها را می

گوینود هوه مواره  و موی« از خود بیگوانگی»شناسی   و در روان« پرستی بت»(. به ای  پدیده در زمان پیامیران  75ص
هگل به آن اشاره دارند؛ یعنی حل شودن شص ویت انسوان در چیوزی بیورون از خوود  توا جوایی هوه شوص  بوه وسویله 

 (.76شود )هران  ص رنگ و آزادی او محو می دگی و انقیاد  از خود تهی و نف  او همسرسپر 
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 قرآن بر مبتنی شناختیروان هایتحلیل به مربوط آثار: اول دسته

 اإلدراک»: از عنارتندد آن مهدم آثدار از برخدی کده اسدت انجا  شده زیادی هایپژوهش باره ای  در
 بوجی  الغزالی  و عندالمسیممرن النفسیر الدراسات» نجاتی  محمدعثمان از «سرناابن عند الحس 

ف  دراسات» عثمان  عندالکریم از «تاصعممالنفس میمع» بستانی  محمود از «االسالمالینفس 
 و توفیق عزالدی  از «النفس  لمبحث الک یم الق آن یفتحها الت  اآلفاق» زریق  معروف از «اسالم 

 در اخیدر دهده دو در کده آثاری و شرقاوی از «الق آن القصصف  النفس  التحمرل» شربینی  لطفی
 قی آن، در شناسی روان» نیدز و «هیاآمیوه  و مفاهرم ق آن، در شناس روان» مثل اند شده ایجاد ایران
 1.کاویانی از «کارب دها و هابنران

 غالنددا   رویکردهدای بددا و بیروندی و دیدددگاه دروندی از و اخالقدی و علمدی زوایددای از آثدار اید 
 اسدالمی هدایآمدوزه و شناسدیروان رابطه توضیح و تنیی  به تطنیقی و استخدامی نیز و استخراجی

 . اندپرداخته( حدیث و قرآن)

 
 ادبی مکتب تحلیل و توصیف به مربوط آثار: دوم دسته

 بده آنهدا در کده دارد... و ادبدی الدنفسعلدم تفسدیر  بالغت  مانند مقا تی آثارش در الخولیامی 
 مختلفی هاینگاه با بسیار و هایمقاله در وی هایدیدگاه. است پرداخته اشادبی مکتب هایمؤلفه

 آینی ) حسدینی طیدب از «بالغدت در نواندیشدی» مانندد مقدا   ای  از برخی است  شده واکاوی
  دیین میا  کتاب) محمدیعلی و مرادپور از «تفسیر» و( 106 و 105ش  86 آبان و مرداد  پژوهش

 و خددولی امددی »: ماننددد دیگددر برخددی و اسددت او مقددا   ای از ترجمدده( 162ش  90 فددروردی 
  (6ش  84 زمسددتان  ع فییان و ب هییان) نیدداکریمددی از« تفسددیر در ادبددی مکتددب بنیادگددراری

 و خدرداد  پیژوهش آینی ) عناسی ترجمه و ویالنت از «معاصر دوره در قرآن تفاسیر شناسیجریان»
  (99ش  87 تابسدتان  مشیکا ) «ادبدی تفسدیر هدایمؤلفده و خدولی امدی »  (86ش  1383 تیر

 از( 4ش  88 زمسددتان و پدداییز  شیینات  ق آن) «معاصددر ادبددی تفسددیر گددرایش در تددأمالتی»
 و پداییز  قی آن هبیان و تفسیر ) همکداران و پیروزفدر از «الخولی امی  ادبی مکتب» حسینی  طیب

 از «خدولی امدی  منظدر از معاصدر ادبدی تفسدیر روش و مندانی بازنگری» و( 1ش  1395 زمستان
گاه  و تحلیل توصیف  به( 25ش  96 تابستان و بهار  ق آن  هایآموه ) ایمانی و پویازاده پور قاسم

 .دارد اختصاص خولی آرای نقد

                                                           

آموده اسوت  شناسی درردرین ندودیی   رواننام بسیاری از آثار مربوط به ای  حوزه و معرفی هوتواهی از آنهوا در هتوا   .1
 (.57−49  ص1  ج1397)ر.ک: شجایی  
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 شناختیروان اعجاز به مربوط آثار: سوم دسته

 اعجداز»: از عنارتندد که است شده نگاشته فارسی مستقل مقاله دو قرآن شناختیروان درباره اعجاز
 تابستان و بهار  عمم و ق آن) فر احمدی و اصفهانی رضایی از «اجتماع گستره در قرآن شناختیروان
 و پداییز  عمم و ق آن) حسینی و حسینی مرویان از «قرآن شناختیروان اعجاز بررسی» و( 8ش  90

 (.13ش  92 زمستان

 
 یادشده هایپژوهش با حاضرپژوهش تمایز −

 بررسدی در پدی جسدتار نددارد  زیدرا اید  حاضر بحث با مستقیمی ارتناط هاپژوهش نخست   دسته
دربداره  فارسی زبان به ایمقاله و است مکتب ای  در شناختیروان تفسیر مؤلفه تنیی  و ادبی مکتب

 تفصدیلی بررسدی هدا نیدز  پژوهش دو  دسدته در. است نشده نگاشته تاکنون ادبی مکتب مؤلفه ای 
 به دسته  ای  هاینگاشته از برخی در که است الخولی ادبی مکتب در «شناختیروان تفسیر» مؤلفه
 دسدته. اسدت ماندده مغفدول کدامال   دیگر برخی در و شده ه مطرحکوتا بسیار و پراکنده ناقص  شکل
 قدرآن پیشدتازی و قرآن در شناسیروان علم هایگزاره وجود از و اعجازند منحث به مربوط نیز سو 

 دسدته بدا پدژوهش اید  میدان و انددپرداخته روان و بهداشت بحث به نیز و گفته سخ  آنها طرح در
 کدامال   اخیر نگاه با مؤلفه ای  به خولی درواقع  نگاه و دارد وجود کیاند بسیار هایهمپوشانی اخیر 

 .  است متفاو 

 
 پژوهش روش

 جهدت آنهدا تحلیدل و بنددیدسدته اطالعدا   گدردآوری هدایشیوه یا ابزارها همه به تحقیق روش
(. 176ص  1ج  1383 همکداران  و گدال) شدودمدی گفتده پدژوهش هدایپرسدش بده گوییپاسخ

 شدیوه بده را اطالعدا  کده آیدد مدی شدمار بده نظدری بنیادی هایپژوهش از تحقیق ی ا طورکلی  به
. دهددمدی قدرار «محتدوا تحلیدل» ندوع از عقلدی تحلیل مورد سپس و کند می گردآوری ایکتابخانه

  1377 نیدا حداف ) اسدت شدده انجدا  شدفاهی و متندی هایداده از استفاده با محتوای آن تحلیل
 (.52 و 40ص

 
 ریتفس در یادب مکتب. 1

 امدی  اقدداما  بدا عرب  جهان در معاصر قدرتمند تفسیری هایروش از یکیعنوان  به ادبی تفسیر
 و شدد احیدا  مکتدب ید  قالدب در هداییمؤلفده و مندانی بدر تکیه با مصری  فقید ادیب الخولی 
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 چدون آثداری بدا نیدز متقدد  دوران در که تفسیری  روش ای . کرد جلب خود به را زیادی طرفداران
: ک.ر) دارد تکیده قدرآن تفسیر در ادبی علو  از استفاده به بود  رسیده خود اوج به زمخشری کشاف

  (222ص  2ج  1392 همکداران  و اسعدی  143ص  8ج  1389 قرآن  معارف و فرهنگ مرکز
  1385 حکیمددی : ک.ر) 1دارد وجددود مختلفددی هددای نظرگدداه ادبددی  علددو  کمّیددت دربدداره امددا
 . است کرده پیدا بسط و قنض نیز ادبی تفسیر دامنه دیدگاه  اختالف   پیرو ای  و( 43−42ص

 نحدوی  صدرفی  عناصدر بیدان بده مفّسدر هک دانندمی تفسیری را ادبی تفسیر برداشت رایج  در
 مختلدف هدایقرائت بررسی و القرآنبیغر ای لکمش لغا  معنای انیب شناسی واژه بالغی  ا کن

 ادبدی مکتدب در امدا  (142ص  8ج  1389 قرآن  ومعارف فرهنگ مرکز: ک.ر)کند  توجه قرآن از
  قرآن به محض ادبی نگاه با الَخولی امی . دارد فراتر ایگستره −کیفی و کّمی ُبعد از − تفسیر خولی 

 حسدی طه از ثرأمت و( 21ص  1ج  1990 رشیدرضا : ک.ر) عنده محمد از دار وا  نگاهی که کریم
کادمیکی تحصیال  با راستاهم نیز و( 10ص  2012 سی  ح: ک.ر)  اوسدت مطالعداتی محدور و آ
 بدر منتندی کده افکند پی را روشمندی تفسیری مکتب  (25−24ص  1387 حسینی طیب: ک.ر)

 اسدت «سدُتر  ادبدی اثدر ید  َمثابه به قرآن» منانی  ای  جمله از و است چندی هایمؤلفه و منانی
 پیوندد راه و کنددمی فراهم نو هایتحلیل برای را زمینه که مننایی  (76ص  1982 الخولی : ک.ر)

 .سازدمی هموار شناسیجامعه و شناسیروان ادبی  نقد با را آن

 
 ریتفس در یادب مکتب یهامؤلفه .2

 دراسد » و «القدرآنحدول مدا دراسد » محور   دو در که است استوار چندی هایمؤلفه بر ادبی مکتب
 محور   دو در وی  نگاه از «قرآن پیرامونی پژوهش». شود می مطرح الخولیامی  سوی از «القرآنفی

 که است مسائلی درباره پژوهش آن  عا  گونه که یابدمی سامان «خاص پژوهش» و «عا  پژوهش»
تحقیقداتی  همدان خاص  پژوهش و دارد ارتناط یافته  ظهور آن در قرآن که معنوی و مادی محیط با

 . نامیممی قرآن علو  غالنا   را هاآن که است
 مرحلده سه در باید و دارد اختصاص قرآن مت  خود   به وی دیدگاه از نیز «قرآن درونی پژوهش»

 بررسددی» و «آیددا  نحددوی سدداختار دربدداره تحقیددق»  «قددرآن مفددردا  دربدداره تحقیددق» اصددلی  
 عنددوان بددا کدده آنچدده(. 315−310ص  1961 الخددولی : ک.ر) گیددرد صددور  «آیددا  بالغددی

                                                           

دارند هوه بیوت ت وری   قلم را از خطا و لغزش در گفتار و نوشتار م ون می. یلوم یربی یا ادبی  یلومی است هه زبان و 1
گیرند هه ییارتند از: لغت  صرف  اشتقاق  نحوو  معوانی  بیوان  یورو   برخی از ادبای بزرگ  دوازده یلم را دربرمی

واریخ( )ر.ک: الشعر  انشاء  محاضورا  )مجاوبوا ( هوه توواریخ نیوز بصشوی از آن اسوت )و منوه التوقافیه  خط  قر 
 (.267−266  ص2ق  ج1421نکری  
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در ادامده  که گیردمی قرار «قرآن درونی پژوهش» دسته در شود می یاد آن از «شناتت روان تفسر »
1آن خواهیم پرداخت. به بررسی

 

 
 یادب مکتب در آن کاربست نحوه و یشناسروان. 2−1

 التفسیر » را آن هدایمؤلفده از یکدی و کدرد گدراریپایه تفسیر در را ادبی مکتنی خولی شد  گفته که چنان
 ضدرور  بیان طور مختصر به به مؤلفه ای  کوتاهی از تنیی  در وی(. 315ص   1961) نهاد نا  «النفس 
 ادبدی تفاسدیر از نیدز شداهدی و نویسددمدی را آن از گیریبهره به منانی آن  مزیت پردازد و با اشارهآن می
 توجده بدا حال  ای  با سازد نمی روش  مؤلفه ای  را از خود دقیق منظور او اما کند می ذکر آن برای متقد 

 .برد او مراد به پی ایاندازه تا توانمی دیگرش سخنان به استناد با و مؤلفه ای  از او تنیی  چگونگی به
 علمدی تفسیر و رود به شمار می علمی تفسیری تفسیر  در شناسیروان از استفاده که است ذکر شایان

 تفسدیر بدا را خدود شدید مخالفت سخنانش  در خولی است  متصور ختلفیم َاشکال   به( شناختی روان)
 القدرآن سدنق  ندری» پدریرد:نمدی نیز را شناسیروان نظریا  طرح در قرآن پیشتازی و داشته ابراز علمی

 تفسدیر در( آنهدا همه نه و) رویکردها از برخی وی  خود   تصریح به حال  ای  با(. 202ص  1961) «الیه
 کده چنان و( 64ص  1982) «العلمدی التفسدیر مد  النحو بهرا او الضرب هرا مثل...» تند:نادرس علمی

 قدرآن  از فلسدفی هایاندیشه و مختلف علو  استخراج علمی  تفسیر ای  از مراد کند  می تصریح او خود
 (.287ص  1961 الخولی ) است علو  جمیع بر قرآن احتوای فرضپیش با

 را جدیدد انسانی علو  هایفرآورده از گیریبهره اما نیست  موافق نیز طنیقیت یا تحمیلی گونه با خولی
 تفسدیر اسدتخدامی   گونه پریرش با وی(. 7ص   2008) پریردمی قرآن ادبی تفسیر هایپایه تحکیم برای

 علدم «غیرمسدتقیم  » هدم و «مسدتقیم» اسدتخدا    بده قائدل هدم قدرآن  از شناسدانهروان تفسدیر در علمی
 در ابدزاریعنوان  بده شناسدیروان علدم خدود   کده اسدت قائل هم یعنی است  تفسیر خود   در ناسیشروان

 شناسدیروان هداییافتده از اسدتفاده بدا قدرآن  در سخنوری اصل رعایت   میزان   هم و رود به کار می تفسیر
 «شدناختیروان یرتفسد» 2شود. می نمایانده قرآن شناختیروان اعجاز اثنا  برای آدمی  نفس رموز درباره

 :  است شده توصیف گونهبدی  او با بیان خود   داند می ادبی مکتب هایمؤلفه از یکی را آن خولی که
                                                           

شناختی  متأثر از مطالعا  ادبی معاصر در غور  و نقود ادبوی و اگرچه خولی در تفسیر ادبی و در نظر گرفت  مؤلفۀ روان .1
ۀ ها و نظریگیری از ای  مطالعا  و تجار  تالش هرده است تا ریشه تحلیلمطالعا  ادبی متون مقدس است  اما با بهره

اش را به آثار میراث ادبی اسالمی از جرله آثار جاحظ برگرداند و شاهد ایو  سوص   مقواز  زیوادی اسوت هوه تفسیری
 درباره بالغت و جاحظ نوشته است.

شوناختی اسوت؛ از نگواه وی  شوناخت . از دیدگاه خولی  نف  انسان و خ ائ  آن  حلقۀ رابط میان قرآن و ایجاز روان2
ای سوص  بگویود هوه هرصووان بوا نفو  و   آدمی و زوایای پنهانش سیب شده تا در قرآن به گونوهیریت خداوند از نف

)ر.ک: الصوولی   خ ائ  آن باشد و بهتر بتواند به هدف خود  یعنی پرورش معنوی انسان و اصالح جامعه دسوت یوازد
 (.325و  204−202  ص1961
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 هداییعرصه در انسان رفتار رموز زمینه در بشر علمی هاییافته از نسنی آگاهی بر منتنی تفسیری»
 کشدیدن بیدرون انسدانی  ضدمایر و قلوب پرورش قرآن  عقیدتی مناحثا  و دینی تنلیغا  دستمایه که

 اید  به راسخ اعتقاد که است ایمانی واسطه به باورها ای  ریخت  دور و اجدادی  و آبا موروثی باورهای
 بدا چگونده قدرآن دهدد  نشدان کده تفسیری. کندمی ویران را هایشپایه و شکسته درهم را قدیمی افکار

 قلدب بدر تأثیرگراری و روانی−روحی اهداف ای  تحقق برای است؟ پرداخته موارد ای  همه به ظرافت
 توفیدق در تدأثیری چده موارد  ای  همه به توجه است؟ گرفته کاربه را شناختیروان حقایق کدا  انسان 
 1.(315و  211ص  1961) «است؟ داشته دی  اعتالی و اسال  به دعو 

 اید  بده رود که شمار میبه  شناختیروان تفسیری  دیدگاه خولی  از که دهدمی نشان ای  سخ 
بده کدار  آیدا  در «هدفی؟ چه» با و «چگونه؟»  «شناختی؟روان حقایق چه»: دهد پاسخ سؤا  

 سدنخ» عنصدر   چهدار از متشدکل بایدد یعندی است؟ داشته «نتیجه» ُبعد از ثمراتی چه و شده گرفته
افدزون . نهاد آن بر را «تیشناخروان تفسیر» نا    بتوان تا باشد «نتیجه» و «هدف»  «کیفیت»  «گزاره

 را ا جتماععلم و زندمی «شناختیجامعه تحلیل» مؤلفه به ُپلی شناختی روان تفسیر از وی ای   بر
  1961 الخددولی : ک.ر) کندددمددی عنددوان شددناختیروان تفسددیر اتقددان و پختگددی بددرای ایوسددیله

 احساسدا  و عواطدف   ایدروح ازی خدوب شدناخت دیدبا ادبدی مفسر او  نگاه از   زیرا(316ص
گاه  یپشتوانه ا با و باشد داشته نزول عصر مرد  ژهیوبه  یانسان  شدناختیروان لیتحل و ریتفس بهی آ

 .آوردی رو ا یآ
 او و است قرآن آیا  مقصودی و معنایی عمق خولی  نگاه از شناختیروان تفسیر دیدگاه خاستگاه

 در آیدا  برخدی از کده بمدانیم درامان ایساده هایرداشتب از تا دهدمی پیشنهاد را گونه از تفسیر ای 
 .(316ص  1961 الخولی : ک.ر) آوردنمی ارمغان به آرامشی روح برای و آیدمی به دست اول نگاه

 تفسدیری دیددگاه خدولی  از شناختیروان تفسیر که دهدمی نشان گفتهپیش نکا  همه در دقت
 از اسدتفاده .2 2مشدترک  و ثابدت مسدّلم  کلدی  روانی ولاص به توجه .1: است رک  چند بر منتنی

 سدخنوری بدا مخاطندان در قدرآن ایمدانی آفرینیتحول .3 3نزول  فضای از آمده به دست هایداده
 .داردبرمی پرده مسئله ای  از نیز شناسیروان علم   امروزی  های  داده که آنان روان با سو هم

                                                           

ایة  برا یرف العلم م  اسرار حرها  النف  الیشریة  فوی الریوادی  تفسیر نفسانی للقرآن یقوم یلی اإلحابة الرستط. »... 1
التی تناولتها دیاوة القرآن الدینیة وجدله ازیتقادی  و ریاضتة للوجدانا  و القلوو   واسوتالله لقودیم موا ابرأنوت  لیوه  

هودم صصووله... وهیول تلطول وتوارثته ی  األسالف واألجیال  وتزبینها برا دیا  لیه م  ایران ینقض میورم هو ا القودیم و 
القرآن ل ل  هله  وماذا استصدم م  حقائت نفسیة  فی ه ه الرطالب الوجدانیة  والررامی القلییوة  ومواذا اجود  ریایوة 

 «.ذل  هله  فی انجاح الدیوة وایالء الکلرة 
شود هه بوه بوور  فته می( و حقیقت به چیزی گ211  ص1961استفاده هرده است )الصولی  « حقائت نفسیة». وی از تعییر 2

 قطع و یقی  ثابت است.
 زند. ازجتراع پیوند می. وی ای  ره  را به تاریخ و یلم3
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 یشناسروان با یادب ریتفس رابطه .3

  76ص  1982 الخدولی : ک.ر)آیدد مدی شدماربه ادبی اثر تری  بزر  مجید قرآن ادبی  مکتب در
 و اسدت حاکم مستحکمی ارتناط آدمی  روان و بیان هنر میان که آنجا از و( 10ص  2012 حسی  
  1961 الخدولی ) 1نیسدت آدمدی روان هدایدروندی حالشرح جز چیزی ادبیا   جمله از هنرها 

 منندای و پایده دو  ای  و است برقرار هاارتناط تری محکم نیز بالغت و شناسیروان یانم  (315ص
 .کنندمی ریزیپی ادبی مکتب در را قرآن از شناختیروان تفسیر

 سدخ  فدردی کده آنگداه». اسدت بشدر روان جلدوه تدری پیچیده و تری عالی زبان آنکه توضیح
 ناهشیار و هشیار تمایال  و عاطفی حا   ذهنی  وایق تما  سراید می شعری شاعری یا گویدمی
 و شناسدیروان کده آنجدا از(. 12ص  1381چاوشدی  ) «دارند دخالت کالمش در و معنا   لفظا   او 

 نمایددمدی قهدری یکددیگر با شانروابط رو ازای  دارند  سروکار گفتار و زبان تجربه با دو هر ادبیا 
  (323 و 191ص  1961 الخدولی ) اسدت ادبیا  روح هک نیز بالغت(. 168ص  1382 غیاثی )

 تدأثیر  اید  و است نفو  در کال  تأثیر از سخ  بالغت  در» زیرا دارد شناسیروان با عمیقی پیوند
 ابزارهدایی از بالغدی علدو  در» دیگدر  سوی از. «است روانی تأثیری عاطفی  چه باشد منطقی چه

 زیندایی هدایجننده تقویدت و لدر  ایجاد و کال  تأثیرا  تعمیق برای مجاز و استعاره تشنیه  چون
 کده دارنددمدی وا ذهندی متعددد های فعالیت به را شنونده عموما   ابزارها ای  شود می استفاده سخ 

 اید   بدر افدزون. «نیست میسر شناسیروان از مددگیری با جز ذهنی های فعالیت ای  شیوۀ بررسی
 کیفیت حاصل گاهی بلکه نیست صرف ذهنی فعالیت ی  تنها ر مزبو بیانی ابزارهای از گیریبهره»

 (.19−18ص همان  چاوشی ) «است ادبی اثر ی  آفریننده عاطفی و روحی پیچیده
 و حدال مقتضدای بدا سخ  مطابقت  (176ص   2011 صدقه ) فهماندن و فهمیدن بر بالغت

 بالغدت  (386ص  1390 قطدب ) دارد تکیه «آن زینای جستجوی چگونگی و گفت  سخ  هنر»
 «بلیغدان و عدرب بالغدت» و «فلسدفه اهل و عجم بالغت» دسته دو به را آن خولی که است عاملی
 در مدرد   حقیقدی و عداطفی حیا  با آمیخته بالغتیعنوان  به را اخیر بالغت و کندمی بندیتقسیم
 ی بدهو امدا  (8−4ص  1387 الخدولی ) دهددمدی قدرار فلسفه اهل و عجم خش  بالغت مقابل
 از پدس و( 196ص  1961 الخدولی : ک.ر) کندمی اذعان شناسیروان و ادبیا  میان عمیق ارتناط
فِس االنَسانّیِه ُتظَهرُر »: نویسدمی آدمی روان و هنر میان رابطه و َعَلی َهذا االَساِس ِمن َعََلَقۀِ الَفنِّ ِبالنَّ

 نفدس و ادبیدا  میدان ارتنداط انسان  نفس و هنر میان پیوند از   و بر ای  اسا ِصَلۀُ االدِب ِبرالّنفِس 
 (.190ص  1961 همان ) «شودمی آشکار

                                                           

ه  النف    −و ِم  َبیِنها ازد   −اّن الفنوَن َیَلی اخِتالِفَها . »1  (.99م  ص1982)خولی  « َلیَست اّز َترجرۀ ِلَرا َتِجد 
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 یشناختروان−یادب ریتفس شواهد .4

 ادبدی آثدار در بلکده نددارد  خدولی ادبدی مکتدب به اختصاصی مت   شناختیروان تحلیل و تفسیر
 کدرد اشداره بداره ای  در دیگران و 1جاح  هایتحلیل به توانمی که است سابقه به مسنوق پیشینیان

  1382 غیدداثی   178ص  1387 الجددوینی صدداوی  149ص  1ج  1373 کددوب زریدد : ک.ر)
 در را مدت  شدناختیروان تحلیدل وی کده است مسئله ای  در دیگران با خولی تفاو (. 17−13ص

 آسدمانی  کتاب ای  کردن قلمداد ادبی با و کشاند می قرآن تفسیر حیطه به روشمند مؤلفه ی  قالب
 ایعقیدده بده تعّلق بدون همگان  تا است شده غیرمؤمنانه نگرش با آن شناختیروان تحلیل به قائل

 .(304ص  1961 الخولی : ک.ر) شوند مندبهره آن از بتوانند خاص
 ذکدر خدود آثدار در را معدودی شواهد اما ریزد می پی خوبیبه را مکتنش اصول اینکه با خولی

 از برخدی نددارد  کامل تطابق او مکتب عملی و نظری اصول با آورد می که نیز را مواردی و کندمی
 : اندچنی  شواهد

 
 «امبریپ قلب بر قرآن نزول» هیآ لیتحل .4−1

َلُه َعََلٰ َقْلبَِک »آیه:  به مربوط شناختیروان تفسیر شواهد   از یکی  قلدب بدر خدا فرمان به را قرآن   اوَنزَّ
 زمخشدری الکّشیا  تفسدیر بده را آن خولی که است( 194 شعرا    97بقره  )« است ردهک نازل تو

  (316ص  1961 الخدولی ) پدردازدمدی رازی فخدر تفسدیر با آن مقایسه به آنگاه و دهدمی استناد
وُح اْْلَِمِ»آیا   مزبور  شاهد ُِ ِ  ِ یُ َنَزَل بِِه الرُّ ََِ  ِمَِا اْلِِ ُُ ََ

بِِ ی  َعَربِِ*بِلَِساٍ  یاَ *َعََلٰ َقْلبَِِک لِ  « یٍ مُّ
 نظدر بیدان   بدا خدولی. است وحی سرشت بودن غیرزبانی یا زبانی به مربوط و( 195−193 شعرا  )

 و دانددمدی آیه به شناختیروان نگاه ثمره را زمخشری تفسیر رازی  فخر دیدگاه از انتقاد و زمخشری
 کاربسدت مزیدت» بحث در شاهد ای  به(. 212ص  1961 الخولی : ک.ر) 2کندمی تجلیل آن از

 .شد خواهد پرداخته ترمفصل «شناختیروان−ادبی تفسیر

 

                                                           

شوناختی پرداختوه اسوت. او هوای روانبه تحلیل« البخالء»ای خود از جرله ه . جاحظ از جرله ادییانی است هه در هتا 1
مطرح « ازنتیاه الغریزی فی الکلب»را در داستانی با ینوان « انعکاس شربی»شناسی مانند پدیده برخی از نظریا  روان

وانی و برخوی از شناسوی حیوتوان نظریه تکامل روان( و در آثارش می139  ص1ق  ج1424هرده است )ر.ک: جاحظ  
 (.103  ص1380نظریا  دیگر را یافت )ر.ک: ذهاوتی قراگزلو  

آید زیرا فصر رازی نیز در تفسیر خود  شییه بوه سوص  زمصشوری را . انتقاد خولی از استدزل فصر رازی درست به نظر نری2
)فصور «  تفهره و یفهره قومو تنزیله بالعربیة التی هی لسان  و لسان قوم  تنزیل له یلی قلی  ألن  »آورده است: 

 (.532  ص24ق  ج1420رازی  
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 «یدار روزه وجوب» هیآ لیتحل .4−2
 رمضدان ماه در داریروزه وجوب به مربوط آیه تحلیل شود می دیده خولی آثار در که دیگری شاهد
  ز  و مقدّرر شدما انینیشدیپ بر هک گونه همان شده   ز  و مقّرر شما بر روزه! مانیا اهل ای»: است

 و حاجدت گدراثندا  و بدودن بشدری نشدانه را روزه خدود  تحلیدل در وی 1«.دیشو ارکزیپره تا شد
 تصدور   بدرای اسدت مدانعی طغیدان  فرونشداندن بدرای اسدت عداملی روزه داندد  می اشنیازمندی

 الخدولی ) شدهوا  در تادنفرواف مانع و قرآنی هدایت از گیریبهره مایه بشر  نگاریاله و پنداریاله
 را آدمددی طغیددان کدده اسددت هشددداردهنده ریاضددتی روزه»: نویسدددمددی او  (54ص   1987
 معدرض در ها انسدان همده. کنددمدی گوشزد او به را احتیاج و ضعف بودن بشری زیرا نشاند فرومی

 فدسن سرکشدی برابدر در انسدان تدا کنددمدی کمد  روزه و دارندد قرار نفس سرکشی و طغیان نوعی
 نفسدش معرفدت سدنب آورد می او یاد به مدا  را طعا  به انسان حاجت روزه چون و نماید مقاومت

 (.همان) «داردمی نگه درامان اشپنداریالوهیت طغیان   از و شودمی
عنوان  بده انسدان اگر 2است. نیازبی خداوند تنها و نیاز سراسر انسان اسالمی  هایآموزه نگاه در

 وجدودی» انسدان وجدود. یافدتنمدی معنا او مورد در نیاز عنوان با مفهومی بود  یرفناناپر موجودی
  1389 شدکر : ک.ر)باشدد  خددا از نیدازبدی توانددنمدی لحظده ید  و اسدت «ممک » و «ربطی

 به دلیل که را طغیانی آتش و سازدمی متوجه محض نیازمندی ای  به را انسان روزه(. 140−125ص
 .نشاندمی فرو 3آورد سربرمی استغنا

 هداینگاشدته در بعددها کده اسدت اخالقدی−روحی هایتحلیل سنخهم بیشتر خولی تحلیل ای 
 بدا آنهدا از و شد پرداخته آن به عثمان عندالکریم و نجاتی محمدعثمان آثار مانند اسالمی شناسیروان

 کده هاییمؤلفه  ای    افزون بر(150ص  1397 شجاعی ) کنندمی یاد «اخالقی شناسیروان» عنوان
 در او عمدال   و دارد وجدود ناقص شکل به آن تنیی  در است  کرده ذکر شناختیروان تحلیل برای خولی

 .است نیاورده به دست توفیقی کند می ذکر که شواهدی بر خود هایمؤلفه سازیپیاده

 
 «میتی راندن و قهر عدم» هیآ لیتحل .4−3

ا الْ »است:  ای  آیه به مربوط است  آمده لیخو شاگردان آثار در که دیگری نمونه    وَفََل َتْقَهِرْ  َیَِیمَ َفَأمَّ
 مختلدف تفاسدیر به رجوع(. 9 ضحی ) « کم رانده و خوار را میت[ ی نعمت همه  یا رانهکش به] اما

                                                           

ون .1 ق  ْم َتتَّ ک  ْم َلَعلَّ ِتَب َیَلی الَّ یَ  ِمْ  َقْیِلک  یام  َهرا ه  م  ال ِّ ِتَب َیَلْیک  وا ه  َها الَّ یَ  آَمن   (.183)بقره    یا َصیُّ
َقَراء  ِ َلی اللِه َوالله  . »2 م  اْلف  اس  َصنت  َها النَّ ؛ ای مردم! شرایید نیازمندان به خدا و تنها خدا بی َیا َصیُّ َو اْلَغِنیُّ اْلَحِرید  نیواز و سوتوده  ه 

 (.15)فابر  «  است
ْنساَن َلَیْطغی  َصْن َرآه  اْسَتْغنی. »...3  (.7−6)یلت  « پندارد نیاز می هند برای اینکه خود را بی؛ مسلرًا انسان سرهشی می ِ نَّ اإْلِ
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 تحقیدر»  (427ص  2ج  1367 قمدی ) «یتدیم بده نکدردن ظلدم» چدون هاییدیدگاه آیه  ای  ذیل
 ق 1408 رازی  ابوالفتددوح)«او نیددازردن»  (311ص  20ج ق 1417 طنددائی طنا) «یتددیم نکددردن

 را( 163ص  30ج همدان  رازی  فخدر) «چهدره نکدردن عنو  و ندادن دشنا »  (317ص  20ج
 : نویسدمی «یتیم قهر» درباره مفسران دیدگاه نقد و نقل از پس الشاطیبنت اما دهد می نشان
 آن از تدردقیدق و ترعمیق بسیار «تقهر فَل» قرآنی کلمه اختیشنروان اشاره که معتقدیم ما ولی»
 تحمیدل از نهدی یدا یتدیم به ظلم از نهی تعنیر. شود حف  و بیان محدود  تفسیرهای ای  با که است

 کلمده اید  تفسدیر در مفسدران که حقش از یتیم بازداشت  از نهی یا و شود آزارش موجب که چیزی
 بدا باشد  ولی یتیم به نسنت قهر است ممک  را ندارند  زیرا «فَلتقهر» تأثیر ی  هیچ اند داشته بیان

 او بدر شدود مدی آزارش سدنب که چیزی هم و شود داده او به مالش هم شود می عمل انصاف به او
 کده اسدت چندان یتیمدی حساسیت آنکه برای گردد  مقهور ناحیه دیگری نگردد  چنانچه از تحمیل

گاهن راندن زبان بر از شاید  رفتدار و لحد  از یدا و عمد و قصد بدون عضوی اشاره یا ای کلمه اخودآ
گاهانه اما دردآور   اینها هرچند( یتیمی طفل حضور در خود طفل بوسیدن مثال  ) شود متأثر کسی ناآ

 .(99ص  1ج  1390 الشاطی بنت) «نناشد همراه وی حق و مال تصاحب یا اذیت تحمیل با
ْ » آیه به توجه با باید آیه  ای  در «یتیم هرق عد » که آیدمی نظر به ضدحی  ) « َفَئاَوىٰ  َیَِیما  ََیِْدَک َأََل

 ثعلندی ) آوردمدی خداطرش بده را پیدامنر یتیمدی دوران آیدا   ای  در خداوند. شود تفسیر( 6
 عهدده به را ایشان رضاع امر ایدایه هیچ پدر  به دلیل نداشت  که گاهآن  (229ص  10ج ق 1422

 را حلیمده آنکه تا  «رودمی پدران جانب از احسان امید و است یتیم او»: گفتندمی زیرا گرفت مین
 نخسدت بده را حضدر  آن تکفدل و( 163ص  30ج  1420 فخدررازی ) داد قرار اشدایهعنوان  به

 او از وجده بهتدری  بده تدا اندداخت دلشدان بده را او مهدر و سدپرد ابوطالدب به سپس و عندالمطلب
 دارای «آوی» واژه(. 5ح  424ص  35ج و 136ص  16ج ق 1386 مجلسددی ) کننددد ارینگهددد

یتیم  با رفتار نحوه درباره را مسائل تری ظریف و دارد قرار «قهر» آن مقابل در و است معنایی بار ای 
 اشداره آن به روایا  برخی نیز در مواردی است  کرده اشاره الشاطیبنت که همانطور گیرد  دربرمی

 .(47ص  6ج ق 1401کلینی  : ک.ر) است هشد

 
 «قرآن در موجود یتکرارها» لیتحل .4−4
( 692ص  2ج  1389 زمخشری )التصریف   (تردید) الترداد التکرار  عناوی  با قرآن در تکرار از
 شدناختیروان تحلیدل بده ادبی آثار و مکتب در. اندگفته بسیار سخ  آن  حکمت از و شده یاد... و

 بدا خداوند گفت  سخ  نحوه تفاو  به شناختیروان ایاشاره با جاح . است شده توجه همسئل ای 
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 اختصدار و اشداره بدا عدرب قدو  بدا گفت  هنگا  سخ  خداوند»: نویسدمی اسرائیلبنی و عرب قو 
 (64ص  1ج ق 1424 جداح  ) «دهدمی بسط و شرح را کال  اسرائیل بنی با اما گوید:می سخ 

 ابدوزهره : ک.ر) اندددانسته اعراب بودناّمی به علت را گفت سخ  گونه ای  پژوهان رآنق از برخی و
 (.119ص ق 1418

 مدواع  و هاپیا  تثنیت عامل را قرآن در موجود تکرارهای شناسان روان اقوال به استناد با خولی
 وی  با عقیدهمه نیزی الشاطبنت(. 205ص  1961 الخولی : ک.ر) کندمی عنوان نفو  در قرآنی
ی طو نی هاآزمون و تجارب از پسی شناختروان مطالعا »: گویدمی تکرارها ای  حکمت درباره

 دری سدخنی اسدتوار و ا کاسدتح جهدت اسدلوب  یرگرارتریتأث و  یتریقو هک شدهی منته نجایا به
 نگداه  یهم با وی(. 79ص  1ج تا بی) است رارکت اسلوب از گرفت  بهره او  اقناع و مخاطب ذه 

َف  َکَلَّ » اثرکت ۀسور در رارکت مسئله به َْ َ َ  َس ُِ َف  َکَلَّ  ُثمَّ  * َتْعَل َْ َِ َ  َس ُِ  بدا نظر هم رده ک اشاره «َتْعَل
 کده شخصدی به هک گونههمان است  آمده انرار در منالغه جهت به رارکت  یا»: دیگویمی زمخشر

  (202ص همدان ) «هلاا َتْفَعلْل  ال: َک لَ  َاقول   م  ث   َک لَ  َاقول  »یی: گویم کنی  نصیحتش خواهیمی
 سدوید  از هکد نددکیمد لیدتحل شناسدانهروان را ا یآ چنان ا  یعاد سوره ریتفس وی در  یهمچن

 معندا از هی کاصحنه گر ید سوی از و ندکیم حس سوره  یا نزولی فضا همان در را خود خواننده 
 اسدت  امدتیق صدحنه دری آدمد حالدت ادآوری یروشنبه شد کیم ریتصو به سوره  یا ا یآ ا یپ و

 (.120−103ص همان ک: ر.) ندکیم مشاهده خود چشم با را امتیق نونکاهم کهیی گو
 نحدوه سدنخیهدم» مسدئله  قی آن در تکدرار از گیدریبهره حکمت   درباره اقناع مسئله افزون بر

: ک.ر) است شده اشاره آن به غیرادبی تفاسیر   از برخی در که است دیگری حکمت «پاسخ−پرسش
 تدواننمدی نیدز قدرآن دیگدر تکرارهدای برخدی دربداره کده چنان(. 516ص  7ج  1366 بروجردی 

 انحصداری «اقنداع» بده «تکدرار» حکمدت   کردن منحصر رو ازای  کرد  ذکر را اقناع حکمت صرفا  
 .است ناپریرفتنی
 «الرسدل...القاده فی القرآنهدیم » مانند خولی دیگر های کتاب در توانمی را دیگری شواهد

 .کرد مشاهده وی شاگردان آثار در نیز و( 144−14ص   1995 الخولی : ک.ر)

 
 «اعمال کتابت» به مربوط اتیآ لیتحل .4−5
 در کده اسدت اعمدال کتابدت به مربوط آیا  شده  شناختیروان نگاه آن به که دیگری آیا  جمله از

َمةٍ  یفِ »  (11 انفطار ) « یَ کَِراماا َکاتِبِ » چون مختلفی مواضع رَّ َُ  یَ َمِْا ُأوتِِ»  (13عنس  ) «ُصُحٍف مُّ
ََاَبُه بِ  ی ِهِ کِ ِِ ََاَبَک »  (7انشقاق  ) « َی  خداوندد پژوهدان ادب نگداه از. اسدت آمده( 14 اسرا  ) «اْقَرْأ کِ
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 نشدود  فرامدوش نیز آنهاتری  کوچ  که کند حف  طوری را انسان اعمال کتابت  بدون توانستمی
 رسداتر دادن هشددار بدرای تعنیدر  ای  زیرا است  کرده یاد آن از کتابت تعنیر با مختلف آیا  در اما

 .(45ص  1ج ق 1424 جاح  ) ترساندمی بیشتر را انسان و است

 
 «یویدن به یاخرو یهاوهیم تشابه» هیآ لیتحل .4−6

َم ُ زِ » شریفه آیه تفسیر در زمخشری ْزقاا َقاُلَْا َهَِٰ ا الَّ ِ ُکلَّ َرٍة  ِّ َِ  از   هرگداهُ ِزْق َا ِما َقْبُل  یُقَْا ِم َْها ِما َث
 شدده مدا روزی   شیپد از هکد اسدت همان  یا: ندیگو دهند  روزی آنان به آماده ای وهیم ها بهشت آن

 و دارد ماننددیه اخدروی میوه با دنیوی میوه روی چه از بپرسند اگر» :نویسدمی  (25بقره  ) «است
خدو  موجدود میوه با انسان اینکه برای: گفت باید پاسخ در نیست؟ دیگر ایگونه از بهشتی میوه چرا

 نددارد  انسدی آن بدا کده بنیند را چیزی اگر و دارد بیشتری گرایش همان به اصو    و است گرفته شده
 هدایداشدته جدنس از کده یابد دست چیزی به اگر اما پسندد نمی نفسش و پریردنمی را آن طنعش
 هویددا فضدیلتی و آشکار مزیتی آن در و است بوده معهود و مألوف آن با گرشته در و اوست پیشی 
 از اگر اما ...شودمی بسیار سرورش و شادمانی باشند  داشته هم با بسیاری تفاو  که هرچند بنیند 

 نیسدت چندان تدأثیرش باشد  هبرجست که هم هرچند شناسد نمی هیچ ترپیش را آن که باشد جنسی
 .(138ص  1ج  1389 زمخشری ...« )شد گفته ای  از پیش که

 خدود از بیشدتری میل و گرایش شدهشناخته امور به انسان که شودمی برداشت شریفه ای  آیه از
 امدور از تدرانگیزشدی او  بدرای شددهشدناخته امور و است هایشعاد  از متأثر نیز و دهدمی نشان

 را چیزهدایی دهددمدی تدرجیح که است ایگونه به انسان روان شناسی رواندیدگاه  از. اندتهناشناخ
 کمتدری هزینه و کندمی بهتری امنیت احسا  آن  با زیرا دارد  الفت و آشنایی آن با که کند انتخاب

 آن اسدت دهدربردارند شریفه آیه ای  باشد  همچنی  داشته برخوردی چه آن با داندمی و دارد او برای
 .(125ص  1ج  1377 مدرسی )اند نعمت در هم روانی لحاظ از بهشت  در بهشتیان که

 
 یشناختروان−یادب ریتفس کاربست یابیارز .5

 :شود می  اشاره آنها به مختصر که است پریر گوناگون نیز انجا  سطوح در قرآن شناختی روان مطالعا 
 مفهدو  ید  از حکایدت  «آیده تد » صدور  بده آیده خدود که آیاتی بیان و شناسایی. 1 سطح

ْم فِ : »مانند کند  می شناختی روان ُُ ََُّقَ َ  یُأْولِ  َیا َیاة  اْلِقَصاِص َح  یَوَل ْم َت ُُ   «(179بقدره  ) اْْلَْلَباِب َلَعلَّ
ْم فِ » ُُ ة  َحَس َة  ِّلَِّا َکاَ   یَلَقْد َکاَ  َل ََ َْ َ اهللَ َوالْ  َیْرُجَِاْ َ ُسَِل اهللِ ُأْس َکَِر اهللَ َک ِِ َیِ ََ َر َو ِِ  احدزاب ) ریاا اْلَئِا

ئِاُّ اْلُقُلَُِب  یاَ الَّ ِ »  «(21 َِ ئِاُّ ُقُلَُُبُم بِِ ْکِر اهللِ َأََل بِِ ْکِر اهللِ َتْط َِ  قسدم اید . «(28 رعدد ) َءاَم َُْا َوَتْط
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 یدا شریفه و آیه کّل  هیئت   از یا ها واژه از یکی «هیئت و ماده» از شناختی آن روان معنای است ممک 
 .گیرد قرار بیشتر بررسی بیشتر مورد باید که شود برداشت کلما  چینش نحوه از

 مفسر است ممک  اما کند  نمی شناختی روان معنای افاده تنهایی به که آیاتی شناسایی  . 2 سطح
 چندد یدا مقدمده چندد صدور  بده آنهدا  دادن   قرار هم کنار در و آیه چند یا دو ترکیب با شنا  روان

 متعدددی آیدا  از مثدال  رایب آورد  دست به را مشخص شناختی   روان کل ی  یا نتیجه ی   مؤلفه
 «تددریج» نا  به آموزشی و تنلیغی تربیتی  مهم بسیار قانون ی  «شراب» ای   مرحله تحریم باب در

 نمداز بده هسدتید  شدراب از مست که حالی در فرماید می آغاز در  (1400 کاویانی ) آید می به دست
 بده پرسدند  می قمدار و شراب درباره تو از پیامنر ای» فرماید: می دو  مرحله در سپس 1نشوید  نزدی 

سودشان  از تر بزر  گناه آنان اما دارند  افراد برای نیز منافعی چه اگر است  بزرگی گناه اینها که بگو آنها
 صدور  بده اسدت  کدرده پیددا شتریبی آمادگی مسلمانان اذهان که مرحله آخری  در سپس و 2است 
 آیدا  3شدود. اجتنداب آنهدا از طور کامدل بده باید و هستند پلید و نجس عمل اینها که فرماید می قاطع

 .گیرد می جای قسم ای  در نیز شریفه آیا  نزول شأن به توجه ...و 4مؤمنان های ویژگی به مربوط
 ادبیدا  در کده شناسدی روان تلدفمخ هدای گرایش از اساسدی و مهم مفاهیم برگرفت   . 3 سطح

 قرآن بدرای دریدافت    به مفاهیم گونه ای  کردن عرضه هستند  شده شناخته کامال   معاصر شناسی روان
 از بسددیاری شددود  می انجددا  مفدداهیم آن از یدد  هددر بدداب در قددرآن تفسددیری   و تفصددیلی دیدددگاه

به ای  مونارد  نمونه رایب توان می که اند داده انجا  سطح ای  در هایی پژوهش مسلمان  شناسان روان
 هددوش و دینددی عقددل  (1396 سددهرابی ) روایددا  و قددرآن دیدددگاه از معنددوی هددوش: کددرد اشدداره

 رویکدرد چدارچوب در اسدال  دیدگاه از شخصیت ساختار  (1390 میردریکوندی ) شناختی روان
 . ...و( 1392 کاویانی ) قرآن دیدگاه از انگیزش به جامع رویکردی  (1393 شجاعی ) صفا 

 بده آنهدا قرآندی   بررسدی و دارندد شدناختی روان هدویتی کده قرآن از مفاهیمی برگرفت . 4 سطح
 توسدط شدناختی روان مفاهیم از بسیاری. آنها شناختی روان تحلیل سپس و موضوعی تفسیر صور 

 شدناختی انرو علو  و سو ی  از تفسیر و اسالمی علو  در ای جاننه دو توانمندی دارای که محققانی
 شدجاعی ) مطالعاتی همانند توکدل. اند گرفته قرار روایی قرآنی مطالعه مورد اند  بوده دیگر سوی از

  ...  (1387 ندوری ) صدنر  (1394 عندی و همکداران ) زهد  (1377 کاویانی ) ایمان  (1383
 .هستند نوع ای  از هایی نمونه

                                                           

َها 1 وَن... )نساء  . َیا َصیُّ ول  وْا َما َتق  ٰی َتْعَلر  َکاَرٰی َحتَّ ْم س  َلٰوَة َوَصنت  وْا ال َّ وْا َز َتْقَرب  ِ یَ  َءاَمن   (.43الَّ
ْهَیر  ِم  نَّ 2 َرا َص ه  اِس َوِ ْثر  ْل ِفیِهَرا ِ ْثٌم َهِییٌر َوَمَناِفع  ِللنَّ وَنَ  َیِ  اْلَصْرِر َواْلوَرْیِسِر ق   (.219... )بقره  ْفِعِهَرا. َیْسَأل 
یْ 3 ْ  َیَرِل الشَّ ْزَزم  ِرْجٌ  مِّ

َ
نَ ا   َواأْل

َ
َرا اْلَصْرر  َواْلوَرْیِسر  َواأْل وْا ِ نَّ ِ یَ  َءاَمن  َها الَّ ونَ . َیا َصیُّ ْفِلح  ْم ت  ک  وه  َلَعلَّ  (.90)مائده   َطاِن َفواْجَتِنی 

ْم ِفی4 ِ یَ  ه  وَن  الَّ ْؤِمن  وِ یَ   . َقْد َصْفَلَ  اْلور  وَن  َوالَّ َهوٰوِة َفواِیل  وْم ِللزَّ ِ یَ  ه  وَن  َوالَّ ْعِرض  ْغِو م  ْم َیِ  اللَّ ِ یَ  ه  وَن  َوالَّ َصاَلِتِهْم َخاِشع 
وَن و...  وِجِهْم َحاِفظ  ر  ْم ِلف   .(12−1)مؤمنون  ه 
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 شناسدی روان از خداص گدرایش ی  در هک شناسی روان از مفاهیمی مجموعه برگرفت . 5 سطح
 دهندد  می شکل را شناختی روان گرایش آن هم  کنار در و گیرند می جای( هیجان و مانند انگیزش)

 مختلدف ابعاد از گرایش آن بازبینی   منظور به قرآن محضر به گرایش آن کّل  و مفاهیم آن کّل  با رفت 
 معاصدر شناسدی روان در موجدود های نظریده و مفداهیم در محقق پژوهش  نوع ای  در بود  خواهد

 شناسدی روان در کده یابدد دست جدید های نظریه و مفاهیم به است ممک  بلکه شود  نمی منحصر
 را ما که یابیم می دست جدیدی روش به اجتماعی شناسی   روان در مثال نیست  برای موجود معاصر

 هدای گرایش از ید  هدیچ رسداند  می اعیاجتم قواعد و رفتار به هنجارهای اجتماعی و ها ارزش از
 امدا اسدت  نگرفتده قدرار اسدالمی و قرآنی مطالعه مورد کامل و منسجم صور  ای  به شناسی روان
کیدد بدا بنیدان  قدرآن انسدانی علو  داشت  برای راه نقشه» عنوان با ای مقاله « اجتمداعی علدو  بدر تأ

 .است شده منتشر( 1398عندلی   و کاویانی)
 متکثدر و متعددد صدور  به قرآن در «شناختی روان های گرایش» نوع از مطالعا  اگر. 6 سطح

 صدور  بده کده را شناختی روان مختلف های گرایش که رسد می نکته ای  به نوبت آنگاه شد  انجا 
 قدرار شدناختی روان و قرآندی مطالعه مورد منسجم و یکپارچه صور  به اند  شده بررسی بینان قرآن

 برد. نا  «شناختی روان مکتب ی عنوان  به بنیان قرآن شناسی روان» از توان می ور ص ای  در دهیم 
 نیافتده بیروندی و عینی وجود علمی  جامعه در سطح ای  در هنوز شناختی روان−قرآنی های پژوهش

 اید  در(. 1397 کاویدانی ) اسدت شدده ترسدیم مسدیر ای  کردن طی برای راهی نقشه ولی است 
. دارندد را یکدیگر با درونی تالئما  و انسجا  و هاهماهنگی ها  گرایش تما  ی شناخت روان مکتب

 ید  هم  کنار در همه... و ادراک احسا  و یادگیری  هیجان  و انگیزش رشد  شخصیت  مناحث
 شدناختی روان سدؤا   بده دادن پاسدخ عهده از خوبی به کل آن که صورتی به کنند  می ارائه را کل

 . آید برمی اسالمی معهجا ی  در موجود
 شدناختی روان تفسدیر» به رسد می نوبت( زمانی نه رتنی  لحاظ به) مرحله آخری  در. 7 سطح

 شدود می شروع قرآن آغاز از شناختی روان تفسیر سطح  ای  در  «ترتینی تفسیر ی  صور  به قرآن
شدناختی  روان−تفسدیری  نکدا تما  به مجید  قرآن آیا  از آیه هر محضر به شرفیابی با ترتیب به و

 شدناختی  روان هدای ظرفیت تما  از مرحله  ای  در. است مستفاد شریفه آیه آن از که شود اشاره می
 .شود می پیشی  استفاده گانه هفت سطح از اعم و غیرادبی و ادبی از اعم

 رد امروزی های زندگی در شناسی روان حضور و گستره   چون قلمرو که گفت توان می درنهایت
 بدی  اسدت  یافتده تعمدیم بسدیار نیدز شناختی روان تفسیر معنای گسترش یافته  بسیار جهان سراسر

 ادبدی تفسدیر هدیچ دارد  وجدود مطلق خاص و عا  نسنت  «ادبی تفسیر» و «شناختی روان تفسیر»
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ر به شما ادبیا  ارکان   از که بالغت و فصاحت چون باشد  شناختی روان رویکرد از خالی تواند نمی
 از. نیست ادبی الزاما   شناختی  روان تفسیر هر اما هست  نیز شناختی روان کامال   رویکردی رود  می

 بده اسدت  «شناختی روان تفسیر» آنها  تری    جامع و تری  کامل شد  برده نا  که ای گانه هفت سطوح
 تدیم یا مفسر الحظهم مورد پیشی   مراحل آن باید شناختی  روان تفسیر ی  ارائه برای دیگر  عنار 

 .رود به شمار می قوی «شناختی روان تفسیر» ی  نیاز پیش مراحل  درواقع آن. بگیرد قرار تفسیری
 بده نداظر بیشتر اند  کرده ذکر «ادبی تفسیر» باب در مفسران دیگر یا خولی آنچه رسد می نظر به
 قابدل و ارزش بدا بسدیار  «قسدن فضل» باب از بنابرای  باشد  شده ذکر مراحل از دو  یا اول مرحله
 شدناختی   روان تفسدیر باید امروزی  انسان   نیاز و امروزی زندگی   تناسب به ولی شود  می تلقی تقدیر

 .بود خواهد تر گسترده و متفاو  بسیار است  داشته نظر در خولی آنچه با که بگیرد شکل جامعی
 در ولدی شود  بحث خود جای در ایدب که زیادی دارد امتیازا  شناتت روان تفسیر طورکلی  به
 جملده از  «آن هدایمؤلفده از گیدریبهره و ادبی تفسیر مکتب روش» که کرد یادآوری توان می اینجا
 خدولی نظریده الدف( مثدال  رایبد دارد  را خدود خداص امتیازا  نیز «شناختیروان تفسیر» مؤلفه

 تددریج اصدل مدورد در کده چندان آن) رآنقد تربیتی سن  از استفاده و ترسیم برای را زمینه تواندمی
 تفسدیر مکتدب  اید  هایمؤلفه از یکی زیرا کند  فراهم( است کرده اشاره آن به نیز خولی و گرشت

 اندلسدی  ابوحیدان) شدد مطدرح ادبدی مفسدران از سدوی بار  نخستی  که است نزول ترتیب به آیا 
 هدا مؤلفه ای  از گیریهرهب واقع در(. 259ص  1ج  1389زمخشری    4040ص  2ج ق 1420
 ق آن نزول هدف و داده نمود است  دستوری و معرفتی هایگزاره از ایآمیزه که را قرآن تربیتی سن 

 .دهدمی نشان تدریجی پیوسته دستورهای آینۀ در است  عملی تربیت که را
 کده کسی ت اس متصور نیز هایی آسیب باشد  داشته است ممک  دیدگاه ای  که مزایایی کنار در

 اصول که باشد مفسری ادیب   باید بپردازد  مقد  مت  از شناختیروان تفسیر و تحلیل به خواهدمی
 و قواعدد همه به را خود که باشد ماهر شناسی  روان یا باشد و کرده درک کامل طور به را شناسیروان

 مدت  از را هداژفهمدیک بیشدتری  عنصر  ای  فقدان. است کرده مجهز نیز مقد  مت  تحلیل منانی
را  زمینده قدرآن  تفسدیر عرصده در و( 129−127ص  1391 همکاران  و گری : ک.ر) دارد دننالبه

 اید  کده چنان کندد مدی فدراهم را مسدّلم و مشدهور کالمی   منانی گرفت  نادیده و رأیبه تفسیر برای
 روحدی تدأثیر صدرف   آندان  نگداه از. اسدت مشهود ادبی مکتب شاگردان آثار در مخصوصا   مسئله 
 یا داشته خارجی حقیقتی قصه  آن که کندنمی فرقی و است اصلی هدف مخاطنان  بر قرآن قصص

 قی آن آنهدا  نگداه طنق(. 73ص   1999 الله خلف) باشد نداشته مطابقت تاریخی هایواقعیت با
 از هداییبخدش  (183ص همدان ) اسدت مخاطدب بر روحی تأثیر و عنر  و وع  تنها هدفش که
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 عرضه مخاطب به و ریزدمی عاطفی و ادبی قالنی در را آنها و گزیندبرمی را هاداستان تاریخی وقایع
 (.156−155ص همان ) کندمی

 او  شداگردان و خولی نگاه از گرچه خورد می پیوند «ق آن زبان و مت  بودن ادبی» با سخ  ای 
 اسدت عامده احساسدا  جلدب سدت نخ درجده در ادبیدا  از هددف و باشدد می ادبدی اثری قرآن

 و خدوردمی گره نیز آن هدایتی ُبعد به ق آن درباره انگیزیاحسا  ای  اما  (9ص  1383 ویالنت )
کهف    42فصلت  : ک.ر) دارد مالزمه آن گوییحق با است( گفته خود که )چنان قرآن هدایتگری

 (.111 یوسف   62عمران   آل  27مائده    120هود    13

 
 شنهادیپ و یریگ جهینت

 یادبدا از  قی آن ریتفس در یادب مکتب یزیریپ در یالخول یام که دهدیم نشان پژوهش یهاافتهی
 و محمدعندده چدون یمعاصدر شدمندانیاند از و گرفتده الهدا  یزمخشدر و جاح  چونهم متقد 

 بده اشداره بدا یو. اسدت بدوده موفدق نسدنتا   خدود دگاهیدد ارائده در او است  رفتهیپر ریتأث  یحسطه
 بالغدت و ا یادب انیم استوار وند  یپ به استناد با و  یشیپ یادبا آثار در مت  یشناختروان یهالیتحل

 اگدر دهدد یمد قدرار دخدو مکتب یهامؤلفه از یکی َمثابه به را یشناختروان ریتفس  یشناسروان با
 طهیح دو با که یافراد م یکن همالحظ اش کنونی گسترده قلمرو و متعدد یها شیگرا با را یشناس روان
 و دانندد یمد یخدوب به آنان  یاجمال و مختصر صور  به حتی دارند  ییآشنا یشناس روان و ریتفس

 باشد  داشته الله کال  ریتفس در یپررنگ و ثرؤم اریبس حضور تواند یم یشناس روان که کنند یم دییتأ
 داشدته ثرؤمد یحضدور زیدن  ...و کدال  ه فق همچون یگرید ی  اسالم علو  در تواند یم که همچنان

 مندد دغدغده مسدلمان   شناسدان روان و یقرآند علو  عالمان و مفسران از توان یم راستا  یا در. باشد
 قدرار شدتریب توجده و تیدعنا مدورد را گانه هفت سطوح در مختلف یها پژوهش که کرد درخواست

 بدا متناسدب و دیدآ فدراهم یندیترت صور  هب یشناخت روان ریتفس  ی ارائه نهیزم ج یتدر به تا دهند
 .باشد معاصر انسان یها ضرور  و ا  ؤس یپاسخگو  یامروز یزندگ یازهاین
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.سمت: تهران  انسان  عموم در تحقرقروش ب  ایمقدم   (1377) محمدرضا نیا حاف   .11
..  قاهره: موسسۀ هنداوی للتعلیم و الثقافۀف  الصرف   (2012) حسی   طه .12
.اسالمی فرهنگ نشر دفتر: جابی  اسالم در تعهد و ادبرات  (1385)محمدرضا  حکیمی   .13
 خلیل: تحلیل و عرض  الک یم الق آن ف  القصص  الفن  ( 1999)احمد  محمد الله خلف  .14

.العربی للنشر و ا نتشار سینا: لندن  بیرو  و القاهره لکریم عندا
 مجموعده) االدب و التفسیر  و البالغی  و النحیو فی  تجدیید مناهج  ( 1961)امی   الخولی  .15

.المعرف  دار: بیرو   (مقا  
.اللننانی دارالکتاب: بیرو   تطور  تدرج ، نشأت ، التفسر ؛  ( 1982) امی  الخولی   .16
 العامده المصدریه الهیئده: مصر  قاهره  رمضان ف  الق آن هدی من  ( 1987) امی  الخولی   .17

.للکتب
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.دارالمعرف : جابی  ال سل...القاد ف  الق آن هدی من  ( 1995) امی  الخولی   .18
.للکتاب العامۀ المصریۀ الهیئۀ: قاهره  االسالم ف  المجددون  ( 2008) امی  الخولی   .19
.نو طرح: تهران  جاحظ  (1380) رضاعلی ذکاوتی قراگزلو  .20
 المصدریۀ الهیئد : قداهره  (لمنیارا تفسیر) الک یم الق آن تفسر   ( 1990) محمد رشیدرضا   .21

.للکتاب العام 
 بدا نقادی مناحث و ها روش و اصول در جستجو  ادب  نقد  (1373)عندالحسی   کوب زری  .22

.رکنیرامی انتشارا  تهران: نقادان  و نقد تاریخ در بررسی
 مسدعود ترجمده:  التنزییل غیوام  حقائق عن الکشا   (1389)عمرمحمودب  زمخشری   .23

.ققنو : تهران انصاری 
 قرآندی  معدارف فصلنامه  «روایا  و قرآن منظر از معنوی هوش» ( 1396) فرامرز سهرابی   .24

.56-29طناطنایی  ص عالمه دانشگاه تهران:  30  ش8دوره 
 مؤسسده قدم:  روان سیالم  و ح م  سوی ب  راه  توکل  (1383) محمدصادق شجاعی   .25

.خمینی اما  پژوهشی و آموزشی
 صدفا   رویکدرد در اسدال  دیددگاه از شخصدیت ساختار ( 1393) محمدصادق شجاعی   .26

.دانشگاه و حوزه پژوهشگاه قم:  دکت ی رسال 
 سددیدمحمد زیرنظددر و حدددیث  قددرآن در شناسددیروان  (1397)محمدصددادق شددجاعی   .27

.دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم راد ویغر
.کتاب بوستان: قم  متعالر  حکم  در مستقل و رابط وجود  (1389)عندالعلی  شکر   .28
 و داندش موسدی ترجمده  کی یم قی آن تفسیر  هایشرو   (1387)مصطفی  الجوینی صاوی  .29

.رضوی قد  آستان هایپژوهش بنیاد: مشهد روحانی  حنیب
 الکتدب عدالم: جدابدی  البالغ  و النقدی الت اث ف  االدب  النص  ( 2011) ابراهیم صدقۀ   .30

الحدیث.

 انتشدارا  دفتدر: قدم  القی آن تفسیر  فی  المریزان  (ق1417)حسدی  سیدمحمد طناطنایی   .31
.اسالمی

  .99ش  مشکا   «ادبی تفسیر هایمؤلفه و خولی امی »  (1387)سیدمحمود  حسینی طیب  .32
 اسالمی زهد آموزه براسا  رغنت تنظیم الگوی طراحی» ( 1394) همکاران و حمزه عندی   .33

 پژوهشدگاه قم:  17ش  شناس  روان و اسالم مطالعات مجله  «اضطراب کاهش بر آن تأثیر و
.دانشگاه و حوزه
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.نگاه: تهران  ادب  متن شناتت روان نقد  (1382)محمدتقی  غیاثی   .34
.العربی التراث احیا  دار: بیرو   الغربمفاترح  (ق1420)عمر محمدب  رازی  فخر  .35
.کتاب خانه: تهران باهر  محمد ترجمه  ادب  نقد های شرو  و اصول  (1390) سیدمحمد قطب   .36
الکتاب. دار: قم  قم  تفسر   (1367)ابراهیم  ب  علی قمی   .37

 مدوردی مطالعده) بنیدان قرآن انسانی علو  داشت  برای راه نقشه» ( 1398) عندلی و کاویانی  .38
 ها  روش لواز   بنیان  قرآن انسانی علو » همایش دومی  مقا   مجموعه  «(اجتماعی لو ع

.طناطنایی عال  دانشگاه تهران   «ها شاخص
 مجلدده  «اسددالمی شناسددی روان در ایمدد  مفهددومی جایگدداه» ( 1377) محمددد کاویددانی   .39

.دانشگاه و هحوز پژوهشگاه قم:  17−16ش  (دانشگاه و حوزه) انسان  عموم شناس روش
 مطالعیات مجلده  «قدرآن دیددگاه از انگیزش به جامع رویکردی» ( 1392) محمد کاویانی   .40

.دانشگاه و حوزه پژوهشگاه قم:  13ش  شناس  روان و اسالم
 مجلده  «مکتدب ید عنوان  به اسالمی شناسی روان از دورنمایی» ( 1397) محمد کاویانی   .41

.دانشگاه و حوزه پژوهشگاه م:ق  23ش  شناس  روان و اسالم مطالعات
کریید بییا تبمرغییات، و شناسیی  روان  (1400) محمددد کاویددانی   .42 : قددم  8چ  دینیی  تبمریی  بیی  تأ

.دانشگاه و حوزه پژوهشگاه
دارالتعارف.: بیرو  غفاری  اکنر علی: تصحیح  الکاف   (ق1401)یعقوب محمدب  کلینی   .43

 و ت برتیی عمییوم در کرفیی  و  کّمیی تحقرییق هییایروش  (1383) همکدداران و مردیددت گددال  .44
.سمت: تهران همکاران  و نصر احمدرضا ترجمه  شناس روش

ر ارل مورگان لی و ویلفرد گری   .45 ین   فرزانده ترجمه  ادب  نقد مبان   (1391)جان  ولینگهم  و ل 
.نیلوفر: تهران طاهری 

 عدد المطن بهنددودی  محمدددباقر: مصددحح  بحییاراالنوار  (ق1386) محمدددباقر مجلسددی   .46
.ا سالمی 

 بنیداد: مشدهد مترجمان  از گروهی ترجمه  هدای  تفسر   (1377) سیدمحمدتقی مدرسی   .47
.رضوی قد  آستان اسالمی هایپژوهش

 بوسدتان: قدم  8ج  کی یم قی آن دای  المعیار   (1389)ریم کد قدرآن معارف و فرهنگ زکمر  .48
.تابک

  «قدرآن شناختیروان اعجاز سیبرر»  (1392) حسینیابوذر  و سیدمحمود حسینی مرویان  .49
.13ش  عمم و ق آن فصلنامه
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 مؤسسددده قدددم:  شیییناتت  روان هیییوش و دینییی  عقیییل ( 1390) رحدددیم میردریکونددددی   .50
.خمینی اما  پژوهشی−آموزشی

 اصیطالحات فی  العمیوم جیامع او العممیا  دستور  (ق1421)الننی  الرب عند قاضی نکری   .51
.العلمیه الکتب دار: و بیرو  لننان فحص  هانی حس : تحقیق  الفنون

 مجلده  «قرآن در صنر نشانگان و شناختی روان های پایه بررسی» ( 1387) الله نجیب نوری   .52
.خمینی اما  پژوهشی−آموزشی مؤسسه قم:  4ش  دین و شناس روان

 مهدرداد ترجمده  «معاصدر دوره در قی آن تفاسدیر شناسدی جریان»  (1383)رتراود  ویالنت  .53
.86ش  پژوهش ن آی عناسی 

 عممی ، دییدگا  اه دین  های داستان تحمرل) مرنوی شناس اسطور   (1390)جمال  هاشمی  .54
.حریر نشر همکاری با انتشار سهامی شرکت: تهران  (شناس روان و ع فان  فمسف ،

 



 


