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 چکیده

ٍ  تأٍیلتجییي راثطِ اّذاف هحقق اس پژٍّص حبضز، ثزرسی کِ  ثبضذ هیتفسیز ّزهٌَتیکی قزآى کزین پژٍّص حبضز ثب هَضَع 

درثبرُ ّزهٌَتیک فلسفی هتَى هقذس ٍ هجبًی ٍ آثبر تفسیز ّزهٌَتیک  غیزهسلوبىّزهٌَتیک، آرا اًذیطوٌذاى هسلوبى ٍ 

ی است. ػلوی کِ هسئلِ تأٍیلی ٍ تزجوِ کزدى ٍ تؼجیز کزدى، ػلن یب ًظزیِ خجز دادىّزهٌَتیک ثِ هؼٌبی فلسفی قزاى ثَد. 

، اهب تبسُ در آغبسِ یبفتِ استکٌذ. ایي ػٌَاى اس قزىِ ّفذّن کبرثزد  ٍ رًٍذ آى را ثزرسی هیفْن هتَى ٍ چگًَگی ادراک ٍ فْن 

طزح آى، اس سَی پزٍتستبى  ّبی اًگیشُاٍلیي  .یبثذ رٍاجِ ػوَهی هی "فزدریک ضالیزهبخز"قزىِ ًَسدّن است کِ ثب تالشِ فکزی 

ارثبة کلیسب، ثب گذر  ّبی ًظزی تٌگداًستٌذ، ػالٍُ ثز َیص هیػلیِ کبتَلیک حبکن ثَد کِ تفسیز کتبة هقذس را در اًحصبر خ

سهبى، تضبد ثیي ػلَم طجیؼی ٍ دیي ٍقت، ثِ هحذٍد ضذى قذرت کبتَلیک چِ در ػزصِ اجتوبع ٍ سیبست ٍ چِ در ػزصِ 

ثَد. هحقق ٍ ًظزیبت جذیذی پبی ثِ هیذاى ًْبد. رٍش تحقیق در ایي پژٍّص اس ًَع تَصیفی  تفسیز هتَى هقذس داهي سد 

 ّبی سبیت، هقبالت ٍ ًبهِ پبیبىثزای گزداٍری هطبلت اس رٍش کتبثخبًِ استفبدُ کزدُ است. هٌجغ استفبدُ ضذُ تَسط هحقق 

تَاى هجبًی هطتزکی هیبى تفسیز قزآى ٍ ّزهٌَتیک  ّب، هی ای تفبٍت رغن ٍجَد پبرُ ػلیهزتجط ثَدُ است. ًتبیج ًطبى داد، 

. 2. اهکبى فْن ٍ تفسیزپذیزی؛ 1تزیي هجبًی هطتزک هیبى ایي دٍ حَسُ ػجبرتٌذ اس:  د اس هْنیبفت. ثز ایي اسبس، ّفت هَر

. تَجِ ثِ 6. اهکبى ػجَر اس هَاًغ تبریخی فْن؛ 5گزایی؛  . ػیٌیت4گزایی؛  . رٍش3هحَر(؛  هحَر ٍ ضخصیت هحَری )ًیت هؤلف 

در ثحث فْن هتي، خبصِ هتي قزاى هؼتقذ ثَد ًجبیذ ثِ ظَاّز ّب. هطْزی  فزض . لشٍم پزّیش اس تأثیز پیص7قَاػذ ػبم سثبًی؛ 

آى هتي را دریبثین. فزدریص ًیچِ، هبرتیي ّبیذگز،  تألیفاس  هؤلفخبصی هقصَد  ضٌبسی رٍشهتي اکتفب کٌین ثلکِ ثبیذ ثب 

اس هبّیت فْن ثِ فْن، ثحث  ی ضیَُسبسی  رٍضوٌذتالش ثزای  جبی ثِّبًس گئَرگ گبداهز ٍ پل ریکَدر ّزهٌَتیک فلسفی 

هطزح ًیست فْن  هؤلفتحت ػٌَاى ًیت  ی هؤلفِهیبى آٍردًذ. ٍ درصذد اثجبت ایي ًکتِ ثَدًذ کِ چیشی ثِ ًبم فْن ًْبیی ٍ 

 هحَریت هخبطت هٌظَر است.  ثز تکیِ ثٌذد ٍ هیى چیشی است کِ در اًذیطِ هفسز ًقص آ
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