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حسـین شـجاعیواجنانی در سـال  1370در اصفهـان بهدنیـا آمـد .وی تحصیلات کارشناسـی و
کارشناسیارشـد خـود را در رشـته علـوم قـرآن و حدیـث دانشـگاه امـام صـادق(ع) سـپری کـرد و در حـال
حاضـر نیـز در مقطـع دکتـری در دانشـگاه تهـران (پردیـس فارابی) در همین رشـته مشـغول به تحصیل اسـت.
از وی عالوهبـر همـکاری در تدویـن چند کتاب و درسـنامه ،مقاالت علمی و پژوهشـی متعددی منتشـر شـده
اسـت .تدریـس در دانشـگاه امـام صـادق(ع) و حـوزه علمیـه امام رضـا(ع) نیـز از دیگـر فعالیتهای ایشـان
اسـت .پژوهشـگر برتـر دانشـکده الهیات دانشـگاه امـام صـادق(ع) و پذیرش اسـتعداد درخشـان دوره دکتری
در دانشـگاه تهـران نیـز از افتخـارات ایشـان اسـت.

چکیده اثر
نـگاه پیشـرو بـه تفسـیر در گـرو سـنجش پیوسـته ایـن علم و دسـتیابی بـه خللهـا و راه رفـع آن اسـت .از اینرو
الزم اسـت تـا پیوسـته ابعـاد مختلف تفسـیر مورد نقـد قرار گیـرد تا عالوهبر فهم کاسـتیها ،مسـیر پیشـرفت نیز
مشـخص گـردد .ایـن پایاننامـه در ایـن راسـتا بـه دنبـال ارائـه نگاهی انتقـادی بـه نحوه تعامـل مفسـران معاصر
بـا تاریـخ اسـت تـا بتوانـد عوامـل ضعـف و قـوت موجـود را کشـف کنـد؛ لکـن پیـش مقدمـه وصول بـه هدف
مذکـور رسـیدن بـه دریافتـی واضـح از نگرش و وروش مفسـران اسـت .بدین نحو مسـیر پیـشروی پایاننامه در
برداشـتن دو گام اساسـی خالصـه میگـردد کـه عبارتاند از شـناخت روش و نگرش مفسـران معاصـر به تاریخ
و سـپس نقـد روش و نگـرش مفسـران معاصر بـه تاریخ .آگاهـی از نقدهایی که در این مسـیر وجـود دارد کمک
خواهـد کـرد تـا در آینـده مسـیری کـه در این حـوزه طـی خواهیم نمـود با آسـیبهای کمتـری روبهرو باشـد .از
ً
آنجاییکـه هـر نقـدی ضرورتـا بر مبنایی اسـتوار اسـت ،مبنای مـورد نظر نگارنـده نیـز در این اثر مبتنـی بر درک
مفسـران معاصـر از تاریـخ میباشـد .توضیح آنکـه از تاریخ تصوری کالسـیک و تصـوری مدرن وجـود دارد که
در هـر کـدام ازآنهـا ،تعریـف و انتظـاری که از ایـن علم میرود متفـاوت از دیگری اسـت .وجود ایـن دو تصور
موقعیـت مناسـبی را بـرای مقایسـه و فهـم شـرایط سـازندهتر فراهـم آورده اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش تحلیل
متـون تفاسـیر میتـوان بـه دو هدفـی کـه در پایاننامه موردنظر اسـت دسـت یافت.
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