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کی به قرآنیدر آمدي بر نگرش هرمنوت
احد داوري

چکیده
قرائت امکان هرمنوتیک قرآن می باشد و می خواهد متن قرآن را از منظرمقاله حاضر در صدد بررسی

نویسنده در ابتدا به بررسی واژه هرمنوتیک پرداخته و نتیجه . هاي مختلف هرمنوتیکی مورد تامل قرار دهد
معادل مناسبی براي واژه هرمنوتیک وجود ندارد، سپس قلمرو آن را مورد کنکاش قرار می می گیرد که 

.دهد

بعدي مطالب است که با گذري کوتاه از پیشینه تاریخی عنوان » پیشینه تاریخی و خاستگاه بحث « 
علل و زمینه هاي . دهرمنوتیک در غرب، به بررسی پیشینه تاریخی هرمنوتیک در میان مسلمانان می پرداز

هرمنوتیک روش شناسی و فلسفی ختم می شود ازجمله که در ادامه به مباحثپیدایش هرمنوتیک جدید
.مطالبی است که سعی شده است با اصول اسالم مقایسه شود

به بررسی مختصر نظریات آن دو نگارنده با توجه به اهمیت هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر، 
ذکر ونقد می کند و مهمترین » مقدمات و مقومات تفسیر « ج حاصل از آن را تحت عنوان پرداخته و نتای

می می باشد در عنوان مستقلی آورده است که در آن به نقد این دیدگاه» پیش فرض ها« مقدمه تفسیر را که 
.خالصه اي از مطالب نیز در پایان مقاله ذکر شده است.پردازد

.نوتیک، خاستگاه، روش شناسی، فلسفی، مقدمات تفسیر، پیش فرضقرآن، هرم: واژگان کلیدي
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سخن اول
الحمد هللا الذي علی ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم 

.1بربوبیته و دلنا علیه من االخالص له فی توحیده و جنبنا من االحاد و الشک فی امره
خود بر ما عنایت کرد، و بر شکر خود که به ما الهام نمودو بر سپاس خداوند را بر آنچه از معرفت 

بیت خویش که به روي ما گشود و ما را در اخالص ورزي در یگانگی اش راه نمود و از وابواب دانش به رب
.الحادو تردید در امر خود دور داشت

هاي مختلفی را در که روشستفاسیر مختلفی از قرآن ارائه شده اساله اسالم ت1400در طول تاریخ 
در سال هاي اخیر با تاثیر پذیري از فلسفه غرب روش تفسیر نوینی پا تفسیر کردن قرآن در پیش گرفته اند، 

را مبناي کار خود که هرمنوتیکبه عرصه ظهور گذاشته است که تفسیر مدرنی از قرآن می خواهد ارائه دهد
.و نگرش هرمنوتیکی به قرآن داردقرار می دهد

ما از نگرش هرمنو تیکی به قرآن چه چیزي می تواند باشد؟ آیا می خواهیم مطالب شطحی و منظور
دستاورد نامعقول را عقالیی کنیم؟ یا عبارات مبهم را بر اساس احتماالت تفسیر کنیم؟ یا میان داللت علوم و

و چه معناي عناست؟به طور کلی واژه هرمنوتیک در اصل به چه م2هاي علوم جدید انطباق ایجاد کنیم؟
ک تمام متون را شامل می شود یا فقط برخی متون خاص یمصطلحی از آن می توان ارائه نمود؟ آیا هرمنوت

....وجادشده است؟یرا مورد کنکاش قرار می دهد؟ و چرا هرمنوتیک مطرح وا

ه، هر نشریبه طور تقریب همه روزه درگر، از جمله سواالتی هستند که سوال دین سوال ها و ده ها ای
که ما در اتی که مولفان دارند پاسخ داده می شود؛ ولی آنچهبه مقتضاي اهداف ونظری... مجله وروزنامه

می م ، یعنیل هرمنوتیک قرآنی هستیم نه همه سواالت فوق است؛ بلکه به دنبااینجا به دنبال آن هستی
کی مورد از منظر قرائت هاي مختلف هرمنوتیمتن قرآن راا می توان آی: م کهین سوال پاسخ دهیخواهیم به ا

سوال هاي ن سوال ناگزیریم به برخی ازیان کرد؟ براي پاسخ به او ساختار معنایی آن را عیتامل قرار داد
ولی بیشتر بحث .ز بپردازیمنی... مات و ، تقسینه تاریخی، خاستگاهاز جمله به تعریف، پیشیم،پاسخ دهیفوق 

در رویارویی با قرآن اختصاص 4و گادامر3ن دیدگاه هاي هرمنوتیکی یعنی هایدگریبه بررسی جدیدترما 
نیز به میان 6و شالیر ماخر5دارد؛ هرچند که در البالي بحث به تناسب موضوع، سخن از هرمنوتیک دیلتاي

.آمده است

واژه شناسی؛-1
مشتق Hermeneuinو از فعل هرمنوئین ل یونانی بودهدر اصhermenueuticواژه هرمنوتیک 

می ترجمه» تاویل کردن « می باشد که گاهی به hermenehaصورت اسمی آن نیز هرمینیا.ده استش
در زبان عربی .8نیز ترجمه شده است» اصول و مبانی تفسیر « ،»علم تفسیر « ،»مباحث تفسیري « به . 7شود
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به hermeneutikikosواژه هرمنوتیک از گروهی معتقدند که ما ا.9معنی می شود» تفسیر « گاهی به 
عده اي .10و پرده برداشتن از پیام گرفته شده است» روشن و واضح ساختن « ،»مربوط به توضیح « معناي 

دیگر می گویندکه اصطالحات هرمنوتیک، تفسیر، و تاویل معانی نزدیک به هم دارند و در یک مفهوم با 
ویرایش فرهنگ بین درسومین. 11م برگرفتن حجب از متون قدسی و کشف و ظهور آنهاهم مشترکند؛ لزو

ویژه مطالعه تاویل و تبیین، به مطالعه اصول روش شناختی « :المللی جدید وبستر، ذیل این واژه می خوانیم 
.12»کلی تاویل کتاب مقدس

و چون معنی یکسانی از این 13تباید دقت کرد که تاویل در میان مسلمانان داراي معانی متفاوتی اس
از طرف دیگر . باشد» هرمنوتیک «واژه اراده نمی شود پس این واژه نمی تواند معادل مناسب و دقیقی براي 

هرمنوتیک نیز داراي تعاریف گوناگونی است و هنوز تعریف یکسانی از آن در خاستگاه اصلی آن اراده 
:؛ به طوري کهنمی شود

.ه به معناي تفسیر و تاویل کتاب مقدس بوده استدر قرون وسطا این واژ.1

می این اصطالح را در روش فهم متون مقدس به کارمسیحیان پیش از قرن نوزدهم .2
.بردند

.شالیر ماخر آن را در علم و فهم زبان و قواعد عام تفسیر و نقد متون تعریف کرد.3

علوم طبیعی را در این دانش تبیینویلهلم دیلتاي روش شناختی علوم انسانی و تمییز روش.4
.پی ریزي کرد

فلسفه هرمنوتیک و تحلیل واقعیت فهم به عنوان یک پذیذه فلسفی بدون توجه به تفکیک .5
.14به ویژه گادامر مطرح شدتاویل و تفسیر صحیح از نا صحیح از عصر هوسرل و هایدگر 

» هرمنوتیک « ر این مقاله از خود کلمه باتوجه به نبود تعریف یکسان از هرمنوتک ما د: حاصل اینکه
است مورد و در این میان اصول مهم هرمنوتیک را که فهم، بیان و ترجمه و توضیح استفاده خواهیم کرد

فهم خود را ] یا روش [ توجه قرار خواهیم داد؛ پس وقتی این دانش را در رابطه با قرآن به کار می بریم عمل 
.15ن، بیان و توضیح آن به نمایش می گذاریمخواندن متن قرآدر جریان 

قلمرو هرمنوتیک؛-2
این اصطالح تا دو سه قرن پیش صرفا . تفیسر و تبیین امور و متون قدسی و دینی استهرمنوتیک قلمرو 

کتاب مقدس و خاصه بخش عتیق آن به کار می رفت؛ اما پس از به بار نشستن در عرصه متون قدسی به ویژه 
ان غربی به هستی و پدیده هاي آن، پس از دوره رنسانس، هرمنتیک معنا و قلمرو وسیعتري نگاه نو انس

.16یافت
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حوادث (از دایره تفسیر یک متن پا فراتر نهاده و در مورد فهم تاریخ » هرمنوتیک«زبان علمی امروز در 
، فهم عواطف و )هرمنوتیک تاریخی (به ویژه با توجه به فاصله زمانی مفسر با آن حوادث ) تاریخی 

و به طور کلی فهم جهان بیرون از خود، دسترسی به جهات درونی ) هرمنوتیک روان شناختی ( احساسات 
به کار می رود تو گویی هرمنوتیک جریان و مکانیزم فهمیدن را دیگران، از طریق عالیم و الفاظ و اصوات، 

نیز به کار تصویر نقاشی و یا یک مجسمه می آموزد؛ بنابراین تعجب نخواهید کرد که در مورد تفسیر یک
که هرمنوتیک وظیفه ارائه اش را برعهده می گیرد یقینا زبان و » عرصه اي « با این همه نخستین . 17رود

.18خاصه مکتوب است

هرمنوتیک دانشی است که صرفا به تبیین حدود و قلمرو تحوالت دانش هاي : هرچند برخی معتقدند
ه مثابه بی حد و مرز امکان تفسیر هاي جزئی و کلی دانش ها را تا آنجا که ممکن نمی نگرد؛ بلکه بدیگر

کتاب مقدس نیست و کالمیباشد بسط می دهد؛ بنابراین دانش هرمنوتیک قرآنی محدود به تفاسیر فقهی، 
به نحوي با همه حوزه هاي هنر، سیاست و دانش ها و علوم انسانی و حتی بخش هایی از دانش ها و علوم

ولی منظور ما از قلمرو هرمنوتیک در این بحث، همان زبان مکتوب متون .19طبیعی و ریاضی سرو کار دارد
.دینی و به ویژه قرآن است

پیشینه تاریخی و خاستگاه؛-3
ا در عصر رنسانس، پروتستان ها با زیر سوال بردن تفسیر رسمی کلیساي کاتولیک از کتاب مقدس، ب

د نوین در تاویل کتاب مقدس، قاعده مند کردن عمل و قواعصول اساسی و یافتن اتوسعه در معناي تفسیر
احتماال نخستین ظهور .20تفسیر و منضبط نمودن فهم خود از کتاب مقدس را وجهه همت خود قرار دادند

منتشر شده است با این 1654دانهایر که در سال .ك.در عنوان کتابی است از ي» هرمنوتیک « ثبت شده 
:شخصاتم

j. c. Dannhauer ,Hermeneutica sacrasive methodus exponendaram
sacrarum litterarum.)21)هرمنوتیک قدسی یا روش تاویل متون مقدس.

فقط از قرن هفدهم به بعد است، علم تفسیر متن ونظریه هاي hermeneuticsرواج لفظاین که با 
هنگامی که این کلمه در اشاره به استان بر می گردد؛ بدین ترتیب، به عهد ب-دینی، ادبی، حقوقی -تاویل 

نظریه تفسیر پذیرفته می شود، میدانی که آن شامل می شود به طور کلی به تفسیر کتاب مقدس تا عهد عتیق 
.22به عقب باز می گردد

می هم شروعنظریه پردازي در زمینه مباحث هرمنوتیک به معناي دقیق و نظام مند از آغاز سده نوزد
وهشگري بود که ژمتاله آلمانی، اولین پ) 1767–1834(فردریش شالیر ماخر .23شود و هنوز هم ادامه دارد

در مورد متونی غیر از متون مذهبی نیز به در صدد ساختن نظریی عام تاویل برآمد؛ نظریه اي که بتوان آن را 



5

و تفاوت تفسیر قدسی و دنیوي، وي را بر آن ي تفسیري در شیوه هادر واقع اختالف مفسران.24کار برد
داشت تا هرمنوتیک جدیدي را پایه گذاري کند و معیار ها و مالك هایی براي تفسیر روشن بیان کند تا 

.25اختالف نکنند و همگی از یک روش و قانون پیروي کننددیگر،مفسران

گسترده جایگاه فلسفی) 1833–1911( ي هرمنوتیک به وسیله یک آلمانی دیگر یعنی ویلهلم دیلتا
ی تاویل کالم تري یافت، به نظر دیلتاي علوم انسانی، همگی در سطحی بنیادین، درگیر مساله هرمنوتیک

تنها متون را در بر نمی گیرد؛ بلکه فهم انسان ها به معناي فهم کالم فرهنگی آنهاست و این . انسانی است
به بیان دیگر وي علم .26را نیز شامل می شود) فرهنگ تاریخی به طور عام ( ا اشکال متنوع هنري و کنش ه

Geistes wissenهرمنوتیک را دانش مضبوط بنیادینی دانست که می توانست مبناي تمامی علوم انسانی 

schaften27قرار گیرد.

اه اسالف را نمی پویدمی رسد؛ اما او ادامه ر) 1889–1976( مارتین هایدگر نوبت بهپس از دیلتاي
و در صدد گذشت از آنها بر می آید، به نظر هایدگر همه آنچه که پیشینیان او در مباحث تفسیري گفته اند 

اواز تفکر آنها و طرح مباحث مطروحه، نبود که این امر البته مانع از آن.دائر بر مدار خود بنیادي بوده است
هایدگر در هرمنوتیک و مباحث تفسیري همانا برقرار کردن پیوند نکته هاي فراوان بیاموزد؛ اما فهم خاص 

.28پیشین علم تفسیر با عرفان و حکمت و علم الهی می باشد

به نظریه پرداز در باره هرمنوتیک پرداخت که به جهت ) 1900-?(پس از آنها هانس گئورگ گادامر 
.ارائه خواهیم نمودآن دو را در بحث مستقلی اهمیت دیدگاه هاي هایدگر و گادامر، گوشه هایی از نظریات

اما در میان مسلمانان؛
در میان عالمان و فالسفه مسلمان نیز اندیشه هاي هرمسی شناخته شده بود و آنان در بنیان مکتب هاي 

نوشته هاي باطنی رمزي ابن سینا چون حی بن ) ؟ ( بی تاثیر از اندیشه هاي هرمسی نبوده اند فکري خود
شیخ اشراق . از اولین آثاري است که در آن اندیشه هاي هرمسی گزارش شده است... و رساله الطیر و یقظان

یونانی و ایرانی نیز در برخی از مصنفات خود، از هرمس با عنوان والد الحکماء نام برده و سلسله حکماي 
ا بانی حکمت دانسته و او را صدر الدین شیرازي نیز هرمس ر. قدیم را از پیروان و شاگردان وي شمرده است

اذعان داشت که بحث هرمنوتیک در جهان اسالم به مستقل و البته باید.29همان ادریس پیامبر دانسته است
ولی موضوع تاویل، یعنی گذار از لفظ و رسیدن به معناي پنهانی .معناي جدید آن تاکنون مطرح نبوده است

این رهگذر روش ها و مناهج تفسیري، انواع تفسیر رمزي، در میان مفسران همواره وجود داشته است و از
.30عقلی، اجتهادي و تفسیر به راي پدید آمده انداشاري، شهودي، 

امروزه قرائت هاي کالمی جدید دکتر محمد مجتهد شبستري از کتاب و سنت که مبتنی بر هرمنوتیک 
قبض و « ست و همچنین طرح نظریه بوده و سخن از وجود معانی عینی در متون مقدس ا31کالسیک هیرش 
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از سوي دکتر عبدالکریم سروش، نقطه آغاز هرمنوتیک کالمی در زمان معاصر به »بسط تئوریک شریعت 
.32شمار می رود

علل و زمینه هاي پیدایش هرمنوتیک جدید؛-4
ش بود و براي پیمایش طریق تکاملی حیات خویآدمی نیازمند حقیقت تعالیم قدسی و مفاهیم آسمانی 

به عبارتی، انسان از یک سو . منظور رفع این نیاز و درك مفاهیم قدسی، به دامن تفسیر و تاویل آویختبه 
خود را ناتوان از درك مستقیم و بالواسطه آن ) پنداشت که ( چنان مفاهیم قدسی را واال و متعالی دید و 

جهات ه، در عین حال، نمایانگر و بیانگر دانست و از دیگر سو به دلیل این درك فکري که مفاهیم یاد شد
صحیح طریق حیاتند؛ به نحوي در صدد نزدیک کردن وتقریب آن مفاهیم با سطح درك و فهم خود بر آمد 

به بیان دیگر، استعالیی بودن مفاهیم قدسی و .33و این یعنی فلسفه پیدایش تفسیر و تاویل در حیات آدمی
و محدود بودن برد فکري راز ورانگی ماهیت خلقت از یک سو دینی، مستوري و منشور گونگی حقیقت و

یا در صورت ( و عقلی ما از سوي دیگر، هرمنوتیک را در جهت کاهش فاصله ها میان آدمی و حقیقت 
.34خلق کرد) امکان، ازمیان بردن فاصله ها، که ظاهرا ممکن نیست

ی با هرمنوتیک قدیم دارد، دقیقا آمیخته تمایز قابل توجهاز نظر تاریخی پیدایش هرمنوتیک جدید، که
ل بیشتر محصوبه گفته دیلتاي، پیدایش هرمنوتیک جدید .با سنت دینی پروتستانتیزم آزاد اندیش است

زایی در باره تفسیر کتاب مقدس میان پروتستان ها و کاتولیک ها پدید مناقشاتی بوده که پس از عصر نو
.35آمده است

:پیدایش هرمنوتیک در غرب را در موارد زیر برشمردنه هاي به طور خالصه می توان زمی

سطحی بودن اصول اولیه دیانت مسیحی که قواي ادراکی انسان از تصور و ) الف 
.تصدیق آن ناتوان است؛ مانند تثلیث و خدا 

مسیحیت؛ چرا که اناجیل مختلف را سال ها پس از عیسی گزارشی بودن متون) ب 
.نده هرکدام معلوم استمسیح نوشته اند و نویس

.تضاد آن با علم و پیشرفت) ج 

دینی و دنیوي آن محدودیت دیانت مسیحی؛ زیرا دستورات زیادي در مسائل ) د 
.36وجود ندارد

:اینک توضیحی کوتاه پیرامون هرکدام
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سطحی بودن اصول اولیه دیانت مسیحی؛-4-1
قواي ادراکی انسان از تصور و است؛ یعنی مشکل عمده مسیحیت این است که اصول اولیه اش سطحی

هرگز براي بشر قابل فهم نبوده » خدا پسر « و » تثلیث « در مسیحیت مسلئلی مانند .تصدیق آن ناتوان می باشد
معناي پسر خدا بودن مبهم » پسر خدا « و در نتیجه، زبان اینگونه متون غیر عادي و مبهم است؛ مثال در تعبیر 

در پاسخ به اینکه چرا این معارف قابل درك و فهم نیست، مساله قداست آن را مطرحسا اربابان کلی.است
آنها به .می ساخته، از چون وچرا در باب آن جلوگیري کرده، تنها به تسلیم و پذیرش محض تکیه کرده اند

اسان مسیحی کسی اجازه تحلیل و تفسیر محتواي کتاب مقدس را نمی دادند، از این رو متکلمان و انجیل شن
و مانند رودلف بولتمان، تمام کوشش خود را در جهت به کارگیري هرمنوتیک براي تفسیر کتاب مقدس 

هدف آنان کشف، تفسیر وتاویل معانی و حقیقت روحانی کتاب .اسطوره زدایی از پیام آن صرف کردند
.37ل را خطاب به خود بداندهر نسل بتواند کتاب مقدس، به ویژه انجیبود به گونه اي که ) عهدین ( مقدس 

: ؟ در پاسخ باید گفت آیا قرآن نیز داراي اصول اولیه سطحی است؟ یا مطالب غیر عادي و مبهم دارد
خداي سبحان نازل فرموده؛ چه از نظر الفاظ و عبارات و بهترین سخن و زیباترین کالمی است کهقرآن

اگر کالمی بهتر و عمیق تر از قرآن کریم . شفصاحت و بالغت؛ و چه از نظر محتواي غنی و انسان ساز
. امکان می داشت، یقینا خداي سبحان آن را براي خاتم انبیایش صلی اهللا علیه و آله و سلم نازل می فرمود

فرض شود و خداوند آن را به دست آخرین پیام آورش ندهد، منشا آن، یا ندانستن اگر کالمی برتر از قرآن 
ورزیدن که همه اینها از صفات سلبیه اي است که ثبوت آنها بر خداي سبحان محال است یا نتوانستن یا بخل 

ممکن است چیزي موجود باشد و .وجودي که علم، عین هستی محض اوستو جهلی در او راه ندارداست؛ 
امکان وجود داشته باشد و ت چیزي او بی خبر باشد؟ چگونه ممکن اسخدایی که عین علم نامحدود است از

از طرف دیگر، است نباشد؟38»و هو علی کل شیء قدیر« آن تحت قدرت الیتناهی خداوندي که ایجاد
بخل و نبخشیدن، از نقص و ضعف سرچشمه می گیرد که کمال نامحدود خداوند،منزه از آن است؛ بنابراین، 

برتر از آن قرآن کریم بهترین پیام و کامل ترین ره آورد جاودانی و برترین نعمت الهی است و کالمی 
.39ممکن نخواهد بود

و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدي و رحمه و بشري(آیا کتابی که تبیان کل شیء است 
قواي ادراکی انسان از تصور یا تصدیق آن ناتوان باشد؟ مطالبش طوري می تواند باشد که ) 40للمسلمین

ا مجاز بیان شده است، یا به علت اینکه عقل بشري از یدرست است که برخی مطالب قرآن با کنایه ، تعریض 
می به کار برده شده است ولی آیا... وان است، به صورت تشبیه ، تمثیل و درك حقیقت و واقغیت آن نات

در قرآن برخی آیات اجباري شده است؟ با اینکه فقط به تسلیم و پذیرش محضتوان گفت که در اسالم 
آیات،آیات محکمی نیز نازل شده است که مرجع متشابهات و ولی در قبال این ،ستآیات متشابهی آمده ا

.41)هو الذي انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات (ام الکتاب هستند
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چون قرآن مجید به منظور هدایت همگان تنزل یافته است، همه انسان هایی که در پهنه زمین و گستره 
معارف قرآن، نه فرهنگ خاصی ن به سر می برند، از نور رهنمود آن برخوردار خواهند شد و در فهم زما

معتبر است که بدون آن، نیل به اسرار قرآن میسور نباشد و نه تمدن مخصوصی مانع است که با وجود آن، 
ونه عجمیت مانع نه عربیت شرط راهیابی به حقایق قرآن است ؛ بهره مندي از الطاف قرآن میسر نگردد

قرآن نذیر عالمین و هادي همه انسان هاست، از این رو زبان آن نیز آشناي . رسیدن به ذخایر معرفتی آن
جهان شمول و جاودانه باشد، باید به گونه اي با جهانیان سخن بگوید که اگر کتابی .فطرت همگان است

آن را خار راه سلوك و ،ایی زبان یا ناآشناییهمگان از فهم آن نصیبی داشته باشند و هیچ کس به بهانه نارس
ن گسترده بشریت را هماهنگ می کند، تنها زبانی که جها. سعود نبیند و از پیمودن مسیر سعادت ناامید نشود

زبان فطرت است که فرهنگ مشترك انسانهاست؛ فطرتی خدا آشنا که آفریدگار جهان، ثبات وصیانت آن 
فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت اهللا التی فطر الناس :42تامین فرموده استرا براي همگان در همیشه تاریخ

.43علیها ال تبدیل لخلق اهللا ذلک الدین القیم
گزارشی بودن متون مسیحیت؛-4-2

الت انبیاء علیهم السالم است؛ متون مقدس مسیحیت، گزارش اشخاص مختلف از جریان نبوت و رس
اما گزارشگران عهد جدید مشخص می باشند و هر کدام از اخته اند؛ ه تمام مولفان عهد عتیق ناشنگرچ

ارزش کتاب : شالیر ماخر می گوید. اناجیل را شخص معینی سال ها پس از حضرت مسیح نوشته است
می سابقه احوال و تجارب دینی اسرائیل، مسیح و سرگذشت مومنان صدر اول را بازمقدس این است که 

. 44گوید

می ما را از هر نوع توضیح دیگري بی نیازورد کتبی که راجع به عدم تحریف نوشته شده است در این م
چرا که قرآنی که در دست ماست بدون هیچ گونه تغییر و تحریفی از سوي ذات مقدس پروردگار ، کند

.نازل شده است

تضاد متون مقدس با علم و پیشرفت؛-4-3
ت و هیات را با معارف خود آمیخته ومسائلی از فیزیک، هیات، کلیسا به مرور زمان، بخشی از طبیعیا

و از آنجا که در حوزه دیانتی، مقبوالت به صورت جغرافیا و جانور شناسی را جزء تعالیم دینی قرار داده بود 
مجموعه اي غیر قابل تفکیک مورد تقدیس قرار می گرفت، هرگونه کشف علمی جدیدکه برخالف یکی 

مورد انکار واقع می شد، اندیشمندان و مخترعان محاکمه و بازداشت می شدند و ن بود، از مقبوالت آن دی
.45عالوه بر این، در خود عهدین، تعداد قابل مالحظه اي تضاد و دوري از حقیقت می توان یافت

مگر نه این است که اولین آیاتی که نازل شده است از علم آیا قرآن نیز مخالف علم و پیشرفت است؟ 
یا ایها الناس قد (ن خود را برهان معرفی نمی کند؟ قرآمگر46دانش به عنوان یک نعمت یاد می کند؟و 

که قرآن آنقدر با علم و دانش عجین است و خود این، اهمیت مساله را نمی رساند)جاءکم برهان من ربکم 
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ه حسنه و جدال احسن امر حکمت، موعظبه،می گذارد؟ آیا قرآن که در راه دعوت» برهان « که نام خود را 
مخالف دلیل علم 47)ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن(می کند 

غرض اینکه؛ قرآن کریم عالوه بر اینکه هیچ گونه مخالفتی باعلم و پیشرفت ندارد، عقل می تواند باشد؟ 
ساله اسالم تایید دیگري 1400در طول تاریخ مان دینی رویه عال.بلکه بیشترین سفارش را به آن نموده است

.بر ادعاي ماست

محدودیت دیانت مسیحی؛-4-4
درمسائل دینی و دنیوي نبوده و شریعتی بسیار محدود است؛ دیانت مسیحی شامل دستورات متعددي 

ی منشا زمینی بنابراین، وضع قوانین و تغییر شریعت ممکن می باشد، در نتیجه بخش مهمی از احکام مسیح
.48دارد

براي دریافت بهتر این نکته که دین اسالم هم مسائل دنیوي را مطرح کرده است و هم مسائل اخروي 
گرچه می توان 49»و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء« : می کنبم که می فرمایدرا، فقط به این آیه اشاره 

که کلیه قوانین مورد که خاتمیت دین ایجاب می کند از عقل و روایات نیز در این زمینه کمک گرفت، چرا
نیاز جامعه در آن قابل درك و کشف باشد و البته ائمه اهل بیت علیهم السالم که به عنوان ثقل اصغر تا 

که عقل را به -تایید یافته هاي عقل.ما را بیشتر کمک خواهند کردقیامت در کنار ثقل اکبر خواهند بود 
محدودیت هاي موجود در مسیحیت را در دین اسالم -استخراج احکام مطرح کرده اند عنوان یکی از منابع

.از بین می برد

عالوه بر اینکه اجتهاد مستمر، احکام کلی شریعت را نسبت به همه موضوع ها از جمله موضوع هاي 
.50می سازدتازه و بی سابقه تبیین می نماید و استمرا ر والیت، نیاز اجتماعی مسلمین را برآورده

علل و زمینه هاي پیدایش هرمنوتیک در متون مسیحی را نمی توان به تاویل قرآن مرتبط : حاصل آنکه
.51بحث به گونه پراکنده در برخی از محافل علمی جهان اسالم جدید می نمایددانست؛ لذا طرح این م

ن متفاوت در میان مسلمانان در واکنش به آنچه در غرب به عنوان هرمنوتیک شناخته می شود، دو جریا
:شکل گرفته است

گروهی بدون توجه به دگرگونی هاي شدید و گسترده هرمنوتیک و اختالفات ریشه دار فالسفه )الف
نام غربی، هرمنوتیک را تنها راه فهم متن معرفی می کنند و از اصولی مسلم و اختالف ناپذیر در فهم متون 

.و باور هاي گروهی از مفسران را با اصول هرمنوتیک تطبیق می دهندمی برند و در این راستا دیدگاه ها

برخی دیگر با بحث در باره خاستگاه هرمنوتیک کوشش دارند کارآیی مباحث هرمنوتیک را در )ب
و با بررسی مشکالتی که در متون مسیحیت وجود دارد، نتیجه می گیرند که این فهم بهینه آیات منکر شوند

از آیات وجود ندارد؛ بنابراین، مباحث هرمنوتیک در فهم آیات کارآیی ندارد و نمی توان مشکالت در فهم 
.مقایسه و مشابهت این مباحث با مسائل تفسیر یا تاویل سخن گفت
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دیدگاه نخست که نشان از وابستگی شدید، یا به عبارت بهتر، خودباختگی در برابر دانش هاي غربی 
السفه غربی در مبانی را نادیده گرفته است و به طرح مباحثی پرداخته که از آن جهت که اختالفات فدارد 

چنان که دیدگاه دوم .نمی تواند دیدگاه پذیرفتنی باشدبرخی از آن مباحث با برخی از مبانی ناسازگار است؛ 
نها آتنگ نظري و پوشاندن حقایق داردو خاستگاه هرمنوتیک را همان عواملی می داند که نیز که حکایت از 

شمارش کرده اند؛ باز هم نمی توان از توجه به مسائل و مباحث هرمنوتیک و بهره وري از آن عناصر یا 
آنها با طرح مباحث مطرح در دانش تفسیر چشم پوشید، زیرا وظیفه اصلی هرمنوتیکدست کم از مقایسه 

د؛ راهی که نه نشان از دلبستگی است؛ بنابراین، باید راه میانه را برگزیفهمیدن زبان مکتوب و زبان گفتاري 
و با توجه به بایستی تک تک مسائل هرمنوتیک را به بحث نشست. داشته باشد، نه حکایت از تنگ نظري

مباحثی از هرمنوتیک را که در فهم بهینه آیات قرآنی نقش دارند در تفسیر گنجاند مبانی و شرایط تفسیري
- کاربرد دارند، اما در مورد آیات قرآن به عنوان کالم الهی در هرمنوتیک متون ادبیو از آن عناصري که 

.52کاربرد ندارد گذر کرد-نه کالم بشري 

تیک غربی آمده، در عالم اسالم وبرخی از صاحبنظران معتقدند که همه آنچه در هرمنتوضیح اینکه 
ویا به تناسب آیات، در ضمن و یا احیانا اصولیون و در مقدمه تفسیر مفسران قرآن ضمن کتب عرفا و فالسفه 

تاویل عرفانی اسالم از لحاظ مبنا و هدف هیچ : و در مقابل برخی دیگر معتقدند.53خود تفسیر آمده است
.54ربطی به تفسیر هرمنوتیک ندارد

هرمنوتیک روش شناسی و هرمنوتیک فلسفی؛-5
پیش گرفت، در ادامه باید به در در بحث قبل اشاره کردیم که باید راه میانه اي در رابطه با هرمنوتیک

تطبیق هرمنوتیک با مباحث تفسیري اسالم چه معنایی دارد؟ آیا تطبیق صرفا بیان این سواالت پاسخ دادکه 
اما پاسخ به این مشابهت هاي کم و بیش گمراه کننده میان دو نظام فکري است؟ اصال تطبیق به چه معناست؟ 

کنیم آیا هرمنوتیک صرفا یک نظام فلسفی یا دینی است یا نحوي ن است که معلومآسوال ها، خود محتاج 
در این صورت تنها با منطق هاي دیگر اعم از منطق مطلق و روش شناسی؟ اگر آن را یک نظام منطقی بدانیم 

یم، می توان آن را قیاس کرد؛ اما اگر آن را مبحث علم بدان... صوري یا منطق استقرایی و دیالکتیک و 
.با معارف اسالمی به صورت تطبیق با تحقیقات فالسفه و عرفا در حقیقت علم در خواهد آمدتطبیق آن 

the theory of Biblicalقدیمی ترین صورت هرمنوتیک مبناي نظري شروح کتاب مقدس 

exgesis اصول و قواعدي است که به کار بستن آنها مفسر را در رسیدن به معناي متن است که متضمن
د، این صورت از هرمنوتیک می بایست با اصول و قواعد تفسیري و به بیانی با شیوه هاي یاري می کن

.55تفسیري مفسرین ما تطبیق شود
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شروطی از آنجا که تفسیر متن نزد عالمان اسالمی جنبه روشی داشته است، مفسرین بزرگ براي مفسر 
الهی را به دست آورند و همه آنها حاکی از قائل شده اند تا بتوانند در پرتو فراهم ساختن این شروط، مقاصد

.56می نگریسته اند» روشی « مفسران اسالمی به تفسیر به دیده آن است که 

به بیان دیگر؛ 
دین یک حقیقت منزل است و قطع نظر از عقیده و عالقه ما داراي وجود است و فهم آن نیز به .1

زیرا احتمال مطابقت فهم اتفاقی با ؛ طور اتفاقی یا به حسب عالیق و سالیق حاصل نمی شود
نفس االمر دین، قریب به صفر است، کما اینکه حاصل تفسیر نیز مبتنی بر سلیقه ماست نه 

.حقیقت دین

.متون دینی صراحتا بر روشمندي تفسیر قرآن گواهی می دهند.2

و ) سلم صلی اهللا علیه و آله و( روش ها و قواعد متعددي براي فهم دین از سوي پیامبر اسالم .3
روش تفسیر قرآن به قرآن، قاعده : ائمه معصوم علیهم السالم تعیین و تعلیم شده است، ازجمله

....ارجاع متشابهات به محکمات و 

.سیره رهبران آسمانی مطالعه روشمند متون دینی بوده است.4

.57سیره عملی و ارتکاز ذهنی مسلمانان نیز حاکی ازروشمندانه انگاري فهم دین است.5

اگر هرمنوتیک را علم روش شناسی تفسیر بدانیم تا حدود زیادي با روش هاي اصل بحث اینکهح
.؛ هرچند که در تعیین مصادیق جاي بحث و بررسی زیادي وجود داردتفسیر مسلمانان هماهنگی دارد

مبهم بودنددر قلمروبا گذشت ایام، حوزه هرمنوتیک گسترش یافت و متون نامقدس که کامال رمزي و
شالیر ماخر، علم هرمنوتیک را به مرحله جدیدي کشاند و آن را پس از این مرحله بود که .آن قرار گرفتند

به منزله انبوهی از ماخر در پی آن بود که علم هرمنوتیکی را که پیش از او .به منزله علم فهم زبانی خواند
زد که شرایط فهم هر نوع گفتگویی را قواعد شناخته می شد نظام مند و قانون مند سازد و از آن علمی بسا

هرمنوتیک شالیر ماخر با روش ها و ضوابط خاص خود می خواست از بدفهمی جلوگیري . وصف نماید
.58کند

» هرمنوتیک فلسفی « د آن را ، نظریه اي دارد که بایماخر را که بنیانگذار هرمنوتیک جدید شناخته اند
:نامید که عمدتا حول دو محور می گردد

.گاهی از فرهنگ و شرایط حاکم بر مولف به هنگام نگارش کتابآ.1

.آگاهی از ذهنیت خاص مولف.2

:این دو محوررا می توان به صورت ذیل نیز مطرح کرد
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فهم دستوري انواع عبارات و صورت هاي زبانی که مولف در آن زیسته و تفکر او را متعین .1
.ساخته است

.59نبوغ خالق مولففهم متنی یا روانشناختی ذهنیت خاص یا .2

که با .60دانست» هرمنوتیک فلسفی « هایدگر و شاگردش گادامر را می توان از نمایندگان برجسته 
.و قرآن خواهیم پرداختفرمنوتیک فلسفی ) یا عدم تطابق ( این دو متفکر به تطابق بررسی بیشتر نظریه هاي

هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر؛-6
در این مجال عمده دیدگاه هاي از هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر به میان آمد،در بخش قبل سخن 

.آن دو را ذکر می کنیم

علم هرمنوتیک را نه علم یا قواعد تاویل می داند و نه روش شناسی براي علوم » مارتین هایدگر « 
وي از تفسیر متون .61کندوجود داشتن خود انسان اشاره میانسانی؛ بلکه به توضیح پدیدار شناختی او از 

نه با گفته است که هرمنوتیک اوال و بالذات با تفسیر وجود آدمی مرتبط است وه روشنیگذر کرده و ب
او تفسیر را به حقیقت وجود آدمی موول داشته است، به بیان دیگر او شان تفسیر را نه . خصوص یک متن ب

و به ظهور آمدن وجود دانسته حجب از اشیاء فقط روشن کردن معانی لفظی کتب و صحایف؛ بلکه کشف
.62است

هایدگر از پیش ساخت هاي فهم سخن می گوید و الیه هاي این پیش ساخت ها را متشکل از سه جزء 
:می داند

جاي دادن فهم در زمینه خاص: پیش داشت ها.

نگرش به متن از منظر خاص: پیش دید ها.

دید به نحو خاصنگرش و: پیش دریافت ها یا پیش تصویر ها.

دور « یعنی،نسبتا زیادي در هرمنوتیک فلسفی داردنقشکه در اینجا الزم است از یک واژه 
در یک : یکی را چنین فرمول بندي کرده استیر ماخر دور هرمنوتشال. وریمآ، سخن به میان63»هرمنوتیکی

به اعتبار جمله اي که آن واژه برعکس؛ مثال معناي یک واژه چیز جزء در چارچوب کل فهمیده می شود و
فهم در انطباق . در آن است فهمیده می شود و آن جمله نیز تنها به اعتبار واژه هاي سازنده آن قابل فهم است

به باور وي، این دور در مسائل مربوط به فهم اجتناب ناپذیر است و این دیدگاهی پیوسته این دو رخ می دهد 
.64ت که در هرمنوتیک سده بیستم نیز باقی مانده استاس



13

شناخت اجزاء اعمال فهم درون اصل دور هرمنوتیکی صورت می گیرد، تعریف کل از از نظر دیلتاي 
« لفظ اساسی براي دیلتاي لفظدر اینجا . حاصل می شود و اجزاء نیز متقابال با رجوع به کل فهمیده می شوند

.65زي است که فهم در میان کنش متقابل و اساسی کل و جزء درك می کنداست، معنا آن چی» معنا

مراد از دور هرمنوتیکی آن است که پیش فهم هایی وجود دارد با : پس به طور کلی می توان گفت
یک شود، پس از نزدیکی به نزدپیش فهم ها، مفسر توانایی می یابد که به آن معناي موجود در متن آن

د متن نیز تاثیراتی پیدا می کند و به اصطالح، متن معنایی از خودش را تا حدودي نشان آن معنا، از خو
درپیش فهم هاي مفسر تجدید نظري هم حاصل شده و موجب شفافیت می دهد و چه بسا به واسطه آن 

و این و طراوت تفسیر شود و مفسر با تجدید مطلع به متن مراجعه کرده و به مطالب تازه اي دست یابد
امر، جریان معرفتی را از بن بست خارج ساخته و تفسیر را در گذر زمان چونان امري تازه شونده عرضه 
می کند؛ به این ترتیب هیچ مفسري نمی تواند ادعا کند که سخن آخر را در باره کالم الهی گفته و 

پیش فرض ها در مطالب بعدي به بررسی بیشتر این.66سخن راندن از خاتم مفسرین بیهوده می نماید
.خواهیم پرداخت و صحت یا نادرستی آن را در مورد قرآن مورد کنکاش قرار می دهیم

و اما گادامر؛
فهم پیشبرتاثیر پیش فرض ها و» حقیقت و روش « با عنوان با نوشتن کتابی » هانس جورج گادامر « 

ن پیش فرض ها و اندیشه هاي مفسران ؛ به اعتقاد او فهمیدن بدوبیش از هرکس دیگري پافشاري داردها 
.از فرایند فهم متون جدایی ناپذیر استامکان پذیر نیست و پیش داوري ها و پیش فرض ها 

بر م تفاسیر و تاویل ها راري را قطعی و درست نمی داند و تمابه همین جهت گادامر هیچ تاویل و تفسی
براي خود باور ر مفسري که به سراغ متنی می رود خاسته از تعصب و پیش فرض هاي مفسر می داند؛ زیرا ه

هایی دارد و از همان دیدگاه خاص خود متن را تفسیر می نماید و منشا اختالف تفاسیر، همین استناد تفسیرها 
.به پیش فرض ها، انتظارها و پرسش هاي مفسر است

یا نیت و قصد مولف این است که کشف مر از مطرح کردن این بحث می گیرد،نتیجه دیگري که گادا
عصر او براي مفسر اهمیت ندارد؛ زیرا آنچه به تفسیر شکل می دهد و مفسر را ناگزیر از دنباله روي می کند، 

تجلی ذهنیت مولف نیست بلکه تنها بر پایه همان اندیشه ها و اعتقادات اوست نه نیت مولف؛ زیرا متن 
همین مساله پیش فهم ها می یابد و درست به جهتگفتگویی میان مفسر و متن، هستی و واقعیتش را باز

و اصلی متن را باور نداشت و آن را با روش هاي مختلف تفسیري گادامر برخالف ماخر معناي نهایی، قطعی
.و پیش فهم ها متعرض می دید

پرسش هایی که مفسر درپی پاسخ به آنهاست، از دیگر اصول هرمنوتیک گادامر مساله انتظار از متن،
هر مفسري با انتظاراتی خاص به سراغ متن می رود و با سواالتی که به ،بر اساس این اصول.انده می شودخو

.67گمان او، متن به آنها پاسخ می دهد، متن را می کاود و تفسیر می کند



14

: اصول هرمنوتیک گادامردرنگاه برخی از قرآن پژوهان و مفسران قرآن پذیرفتنی نیست، آنها می گویند
نها تفسیر قرآن بدون پیش فرض ها و انتظار امکان پذیر است؛ بلکه بایستی هر کس که می خواهد قرآن نه ت

در برابر این گروه، عده اي دیگر با .، بدون پیش فرض و پیش فهم خاص به سراغ قرآن برودرا تفسیر کند
:68ت و مقومات تفسیر می دانندتایید و تقلید از اصول هرمنوتیک گادامر و دیگران پنج مساله زیر را از مقدما

به اجمال اشاره شد » دور هرمنوتیکی « پیش فهم یا پیش دانسته مفسر که پیش از این با عنوان .1
و یافته هاي خود را در خال و از عدم و به دور و معلوم گردید که هیچ مفسري نمی تواند افکار 

.دانسته هاي بیرونی می باشداز از تعامل فرهنگی به وجود آورد و الزمه تفسیر هر متنی 

می عالیق و انتظارات هدایت کننده مفسر که وي را به سوال کردن از متن و فهمیدن آن وا.2
.دارد و مسبوق به عالقه و انتظار است

از تاریخ که مفسر را به سمت جستجو از معناي متن کشانده و او را به گوش سپردن به پرسش.3
این مرحله از کار خود به تحقیق در مسائلی از قبیل اینکه کدامین تاریخ می راند؛ مفسرین در

و انتظارات، مولف را به پدید آوردن متن سوق داده و او در کدامین وضعیت و شرایط عالیق 
چه حالی بوده که تاریخی سخن گفته است؟ مثال وضعیت جهان در موقع نزول آیات قرآنی به 

رار ادیان توحیدي قبلی، اسالم را براي انسان ها ارزانی خداوند متعال به تناسب آن در استم
بررسی نقش ،داشته است؟ مطالبی نظیر یررسی معناي تحت اللفظی واژه ها و جمالت قرآنی

فراخوانی متن و همچنین تاثیري که متن در جامعه عربستان گذاشته، به واسطه پرسش مفسر از 
.تاریخ رخ می نماید

کشف معناي مرکزي متن که دیدگاه اصلی گوینده متن را نظم داده و اجزاي دیگر متن در .4
مسبوق به وحدت معنایی متن بوده و متنی که از این مساله . رابطه با آن قابل فهم می شود

.اجزاي متخالف تشکیل شود، قبلیت تفسیر و فهم چندانی ندارد

قرآن و مفسري که بعد از چندین سده دست به از آنجا که افق معنایی و تاریخی پدید آمدن.5
و فهم تفسیر آن می زند، با همدیگر اختالف دارند؛ تفسیر درست هنگامی صورت می پذیرد 

موقعی به دست می آید که مفسر و مخاطبان وي با متن درگیر شده و در راز دانی و راز زدایی 
فهم متون که از اختالف هاي گی هاي تفسیر و براي حل معضالت و پیچید. از متن بکوشند

افق پدید آمده میان متن و مفسر پدیدار شده اند؛ مشترکات انسانی یا به تعبیر برخی از اهل 
.69از اهم این مشترکات زمینه ساز فهم متنی به شمار می آید» زبانمندي « هرمنوتیک 
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بررسی مقدمات و مقومات تفسیر-7
می ه اي که در بخش قبل به آن اشاره شد مورد بررسی قراردر این بخش چهار مقدمه از پنج مقدم
ث خواهیم به طور مفصل بح-که مهمترین مقدمه تفسیر است -دهیم و در بخش هشتم مساله پیش نیاز ها را 

.کرد

عالیق و انتظارات هدایت کننده مفسر؛-7-1
و این عالقه و انتظار حتما با پیش انسان هر سوالی را از روي عالقه و انتظار خاصی مطرح می کند

سوال همیشه مسبوق به عالقه و انتظار است . مقومات سوال وي هستند متناسب استدانسته هاي وي که از 
تفسیبر متن مانند هر عمل . اگر انسان به فهمیدن یک متن عالقه مند نباشد کوششی براي تفسیر آن نمی کند

.70و به منظور رسیدن به هدفی انجام می گیرداز عالقه اي ناشی می شودارادي دیگر 

؛ بلکه متکی بر در نقد این مطلب باید توجه داشت که رجوع به دین مبتنی بر انتظار از دین نمی باشد
با توجه به احتمال وجود عقاب و ( دفع ضرر محتمل به ویژه ضرر اخروي : اصل عقالیی است که می گوید

و نکته دیگر آنکه نباید رابطه فهم و انتظار .متکی بر فطرت آدمیان استضروري است و یا) تکلیف آدمیان 
را از نوع رابطه مشروط و شرط دانست ریرا چنین فهمی ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلف حاصل 

.71شود

پرسش از تاریخ؛-7-2
ز متن، مفسر را به آگاهی از تفسیرهاي دیگران ا-احیانا -پیش فهم ها، عالیق، انتظارات وسوال ها و 

در این مرحله است که مفسر باید کاري کند که در » چه می گوید؟ متن «این جستجو می کشاند که
نیز تعبیر » گوش کردن به تاریخ « تعبیر می کنیم و می توان از آن به » پرسش از تاریخ « اینجا از آن به 

بیان کرده و می خواسته مخاطبان آن را جستجوي آنچه پدید آورنده متناین کار عبارت است از . کرد
که هر مفسري باید بدانها » متن چه می گوید؟ « در اینجا به چند مطلب اساسی د رباره موضوع .بفهمند

:بپردازد اشاره می کنیم

.بررسی معناي تحت اللفظی واژه ها و جمالت .1

ویژه خودش و در متن؛ تاثیري که متن در شکل» فراخوانی « یا » پیامی « بررسی و نقش .2
.ارتباط با وضعیت و شرایط ویژه اش، به طور معمول باید در مخاطبان بگذارد

وي می خواسته متکلم یا نویسنده چه مقصودي از ایجاد متن داشته است؟مراد جدي متکلم؛ .3
است که متن چه هدفی را برآورده سازد؟

عمال و -نده اش یا اشخاص دیگرخواسته هاي پدید آورقطع نظر از -تاثیري که متن مورد نظر.4
.72واقعا بر جاي می گذارد
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متن و تفسیر متن؛معنايمرکز تشخیص -7-3
»دیدگاه اصلی « آن » مرکز معناي متن « منظور از : می خوانیم» هرمنوتیک قرآن و سنت « در کتاب 

شود و تمامی متن با این دیدگاه اصلی باید کشف. که همه مطالب متن بر محور آن نظم یافته استاست 
این مرکز معنا را نمی توان ناروشمند و بدون محک و معیار کشف . فهمیده شودفرض ابتناءش برآن دیدگاه 

.73کرد، روش کشف آن همان پرسش از تاریخ یا سپردن گوش به تاریخ است

؛ترجمه متن در افق تاریخی مفسر-7-4
اصلی و حتی از جهاتی پرثمر، در علم هرمنوتیک تنش میان حال و گذشته خود عاملدرنزد گادامر، 

وتعلق داشتن ما به سنت جایگاهی است؛ میان عینیت از حیث تاریخی و مقصود داراي فاصله با این میراث 
پس وساطت علم . است» میان « میان بیگانگی و آشنایی وجود دارد، جاي حقیقی علم هرمنوتیک در این 

که به طور تاریخی مراد بوده و هم آن چیزي که سنت بوده؛ ولی این هم متضمن آن چیزي استهرمنوتیک 
روشن به معناي آن نیست که وظیفه علم هرمنوتیک توسعه راهبردي روشی براي فهم است تا چه رسد که 

: و محمد مجتهد شبستري نیز می نویسد.74ساختن شرایطی باشد که فهمتحت آنها می تواند صورت گیرد
فق تاریخی متفاوت با افق تاریخی پدیدآورنده متن زندگی کند و تجربه هاي آن دو از وقتی مفسر در یک ا

که ، واضح استخود و از جهان متفاوت باشد، باید معناي متن در افق تاریخی مفسر به گونه اي ترجمه شود
عبارت دیگر این ترجمه، ترجمه از یک زبان به یک زبان دیگر نیست؛ ترجمه تجربه ها به تجربه هاست و به 

این تفاوت . فهمیدن تجربه هاي گذشتگان از طریق پرسش هایی است که ناشی از تجربه هاي حاضرین است
.75تجربه ها معلول تاریخی بودن زندگی انسان است

گذشته توسط هرمنوتیک تاریخ گرا، ضرورت ارزیابی مجدد: در نقد و بررسی این دیدگاه می گوییم
می و زمان گذشته براي ابد ناپدیدتقل و فی نفسه اعصار گذشته تمییز نمی دهدحال را از نیاز به فهم مس

گردد و فقط به میانجی دور نماي زمان حال قابل درك است، در حالی که این نتیجه با تجارب ما ناسازگار 
.و حال تحقق یافته و تجربه شده استاست؛ زیرا نوعی ارتباط میان گذشته 

گر شکاف گذشته و حال، به راستی همان قدر که هرمنوتیک تاریخ گرا می گوید، ژرف ا: دیگرانتقاد
فهم متون زمان حال هم ممکن نخواهد شد؛ زیرا تمامی لحظات زمان حال، به است؛ پس هیچ فهمی حتی 

.76یک معنا متفاوتند و فاصله میان اشخاص نیز به اندازه اعصار تاریخی وسیع است

.رابطه پیش فرض ها و قرآن می پردازیماینک به بررسی مفصل 
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پیش فرض ها و قرآن؛-8
نظریه هایدگر و پیرو مکتب او گادامر مشکل، وجود فاصله تاریخی و فرهنگی و ذهنیت مولف در

مفسر به یک رشته پیش فرض هاست که که مایه سوء فهم می شود، مسبوق بودن ذهن نیست؛ بلکه آنچه 
ازاین . ن می باشد و از طرفی نیز فهم بدون پیش فرض کوششی است بیهودهصاحب متمانع از فهم مقاصد 

از متن می سازد و به جهت، هر متنی با دیدگاه خاص مفسر مورد تفسیر قرار می گیرد و در نتیجه افق خاصی 
دیگر سخن، مفسر با مقاصد پدید آورنده سر و کاري نداشته و به آن راهی ندارد؛ زیرا وي به متن با یک 

و از این جهت یافته هاي او از کتاب با آن پیش فرض ها قالبگیري شده ونمی یش فرض هایی می نگردپ
و منظر خاص مفسر، مورد تفسیر قرار می گیرد و توان آن را به مولف نسبت داد، بنابراین هر متن از دیدگاه 

.چون دیدگاه هاي افراد بی شمار است طبعا تفسیر نهایی و پایانی وجود ندارد

:ظریه را می توان چنین برشمردننتایج حاصل از این 

فهم متن محصول ترکیب افق معنایی مفسر، با افق معنایی متن است و دخالت ذهنیت مفسر.1
.یک واقعیت اجتناب ناپذیر است

فهم عینی و واقعی متن امکان پذیر نیست؛ زیرا پیش داوري یا پیش فرض هاي مفسر، شرط .2
.فهمی پیش فرض هاي مفسر، در فهم نقش دارندحصول فهم است و در هر 

به تعداد افراد به خاطر پیش فرض هاي آنان، تفسیر هاي مختلف در مورد متن داریم و امکان .3
می قرائت هاي نامحدودي از متن وجود دارد و از همین جا مساله قرائت هاي متعدد ناشی

.شود

.فهم ثابت و نهایی از متن وجود ندارد.4

نجا که تفسیر متن، عبارت است از ترکیب پیش داوري ها با متن، مولف کاري با قصد و از آ.5
.نیت مولف ندارد و مولف خود یکی از خوانندگان متن است

البته گادامر هیچ مالك و .77سنجش و داوري تفسیر معتبر از نا معتبر وجود نداردمعیاري براي .6
، براي اهی و مذهب اصالت معنا ارائه نکرده استضابطه اي را جهت مقابله با تفسیر هاي دلبخو

مفسرین صرف توجه به ساختار یا امکان فهم، کافی نیست و اعتبار و درستی آن نیز اهمیت 
.78دارد

دخالت ذهنیت مفسر؛-8-1
آیا پیش دانسته ها حقیقتا در تفسیر قرآن نقش دارند؟ اگر آري، میزان این تاثیر گذاري تا چه اندازه 

نقش دارد باید استقبال کرد؟ یا اینکه استفاده از نی ا از هر دانشی که گمان شود در فهم نص دیاست؟ آی
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، حدو مرزي معین دارد؟ و اصوال امکان دارد علوم و معارف بشري و خضوع مفسر در مقابل پیش فهم ها
؟79کسی با ذهن خالی از هر پیش داوري به سراغ قرآن برود

را » هرمنوتیک قرآن و سنت « ش فهم گوشه اي از نظریات مولف کتاب پیبراي دریافت درست مفهوم 
پیش از هر کوشش علمی دیگر نیز شخص محقق در باره نه تنها هنگام تفسیر متون، بلکه « :ذکر می کنیم

آنچه می خواهدتحقیق کند یک پیش فهم یا یک پیش دانسته دارد، هیچ دانشمند یا مفسر یا نویسنده اي 
وي در جاي 80».ار و شناخت هاي خود را از عدم به وجود آورد و به آنها شکل و سامان دهدنمی تواند افک

واقعیت دیگري که ضرورت وجود پیش فهم براي فهمیدن را آشکار می سازد این است « : دیگر می افزاید
خواهد که فهمیدن با سوال کردن آغاز می شود و سوال کردن بدون پیش دانسته ممکن نیست، کسی که می 

کسی که جستجو می کند در واقع . شده اي داردمتنی را بفهمد در واقع چیزي را جستجو می کند و گم
اگر پیش دانسته در باره . سوال می کند» چه « سوال می کند و کسی که سوال می کند باید بداند در باره 

طلق هیچ پرسشی نمی توان مطرح سوال موجود نباشد سوال نه معنا پیدا می کند ونه وجود؛ در باره مجهول م
.81کرد

:در نقد عبارت فوق باید گفت

در می آوردو از این رو یا باید حلقات دور یا تسلسل پیش فرض باشد سر از اگر هر فهمی نیازمند-1
.82این سلسله زنجیر تا بی نهایت ادامه یابدیا حلقه هاي پسین به مراحل پیشین متکی گردد

دگاه مفسر پیش فرض هاي خود را مبنا قرار می دهد و به تفسیر متن می پردازد، با توجه به این دی-2
که باب تفهیم وتفاهم و پس هیچ فهم مشترکی از یک متن وجود نخواهد داشت و این باعث خواهد شد 

تعلیم و تعلم بسته شود؛ زیرا هیچ متکلمی نخواهد توانست مقصود خود را به مخاطبان خویش بفهماند و هیچ 
.83تنها عقاید خود را بر متن تحمیل می کندخاطبی قادر به درك مقصود نبوده م

می مطلب دیگر در رد لزوم پیش فرض، یادگیري کودکان است؛ کودکی را تصور کنید که-3
در زیر کلمه باشد یا » ب « چه تفاوتی دارد که تقطه حرف براي کودكرا یاد بگیرد » ب « خواهد حرف 

این حرف به چه شکل هندسی نوشته شود؟ چیزي که باالي آن؟ اصال براي وي چه تفاوتی دارد که در 
را یاد می گیرد؛ تنها پیش دانسته یا پیش » ب « مسلم است این است که کودك بدون پیش فرض حرف 

م آن را نوشته شود و دیگر اینکه می داند همه مردباید » ب « فرضی که دارد این است که باالخره حرف 
هستند و در واقع متن و تفهم یکسان می نویسند، اینها وشاید چند مورد دیگر جزء اصول منطقی در تفهیم 

.ابزاري هستند که به یادگیري کمک می کنند

هویت او را درست است که امکان تهی شدن از پیشداوري ها ممکن نیست و ذهنیت مفسر : نتیجه آنکه
ی، ارزش ها، انتظارات و واقعیت هاي غیر قابل انکارند؛ اما این پیش دانسته تشکیل می دهد، آموزه هاي قبل

پاره اي حتما دخالت دارند و این دخالت نه تنها مشروع که الزم نیز است؛ علوم . ها را باید طبقه بندي کرد
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الیی در منطق و اصول عق. ین پیش دانسته ها به شمار می آیدمثل آشنایی به زبان مولف از طیف اابزاري 
تفهیم و تفهم حتما به فهم مدد می رسانند و به منزله دلو و ریسمانی هستند که ابزار کشیدن آب از چاهند؛ 

.84اما این ابزار هرگز در عمق چاه آبی نمی آفرینند فقط ابزارند

که مدعی است هر متنی را که انسان می خواند با توجه به قالب انتحار این نظریه به دست خویش؛-4
ما ... نمی تواند به واقع برسد، بلکه در واقع در قالب هاي ذهنی او جلوه می کند هاي ذهنی و پیش فرض ها 

الزم وجود ذهن می گوییم خود این فکر یک فکر مطلق نیست بلکه محصول همان قالب هایی است که 
( مخصوص این دو نفرانسان است ؛ بنابراین، صدق این نظریه کامال نسبی است و محدود به شرایط ذهنی 

صورت یک اصل مطلق پذیرفت و همه در این صورت چگونه می توان آن را به . است) هایدگر و گادامر 
قرائت ها را به صورت کلی و به نحو مطلق با آن تفسیر کرد؟ شگفتا این دو فیلسوف تمام قرائت ها را نسبی 

قرائت مطلق می اندیشند، در حالی که وجهی براي می کنند ولی قرائت خود را از مجموع متون، یکتلقی 
!!!85این استثناء نیست

با برداشت هاي اصیل روشنفکران با گزینش این مبنا که مولود باز اندیشی در متون مقدس غربی است 
در این برداشت، مفسر ابتدا یک پیش فهم . معارضه نموده، اندیشه ها و خواست هاي خود را مطرح می کنند

می سازد و براساس آن به سراغ قرآن می رود که در این صورت هرگونه دانسته را مالك و مبنا و پیش
فهم طبق قاعده، مفسر در صدد. ا می زنداین اصل ریشه وحی ر. برداشت و تفسیري از قرآن روا خواهد بود

می العات پیشین مفسراست، اط» عالقه، پیش داوري و انتظار « و الزمه آن خالی کردن ذهن از آیه می باشد 
کامل تسلیم آن دربست و به طور نبایدتواند در نوع نگاه وي به قرآن تاثیر بگذارد، بحث این است که

.87داده شده استبه اینالبته پاسخ هاي دقیق دیگري نیز.86شد

؛عی و عینیان فهم واقامک-8-2

مال واضح و روشن نیست که شما در معتقدند،قرآن فی نفسه و به خودي خود کاطرفداران هرمنوتیک
فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی اهللا و الرسول ان کنتم نومنون باهللا(در هنگام رجوع براي دفع یک اختالف 

دقیقا راهنمایی و هدایت شوید؛ زیرا قرآن خود یکی از مصادیق تاویل است و اصوال براي )88و الیوم االخر
.89تاویل احساس شده است» بایدي « همین قرآن است که 

:باید دقت کرد که

در شان قرآن کسانی که داللت ظواهر قرآن را نسبت به مقاصد ظنی می دانند یک نوع کاستی .1
ی عرضه می کنند؛ زیرا قوام اعجاز، پدید آورده و آن را از معجزه قطعی به صورت معجزه ظن

هم می دیگر دست به دستلفظ و معناست، زیبایی لفظ از یک طرف وبلندي معنا از طرف
ظواهر بر مقاصد ظنی باشد، طبیعتا نتیجه تابع اخس دهند،اعجاز پدید می آورند، هرگاه داللت 

.90مقدمتین خواهد بود؛ یعنی اعجاز قرآن نیز ظنی خواهد بود نه قطعی
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در کنند و ائمه ظهورات کتاب را حجت دانسته اند و مسلمانان می توانسته اند به قرآن استشهاد.2
ادله اي داریم که می گوید ... روایات ما در باب عرضه اخبار به کتاب اهللا و در باب تعارض و 

می شود زمانی مخالف را فهمید و نباشند؛پس روایات زمانی معتبرند که مخالف کتاب اهللا
نفرموده اند فقط از امام سوال کنید، پس معلوم می شود رجوع به کتاب اهللا و ظواهر آن حجت 

.91و ما نمی توانیم بگوییم به طور کلی صامت استالجمله است فی

روشنفکران مسلمان طرفدار دست کم ( به حکم عقل، غایت شریعت تقرب به خداوند است.3
تقرب راه مشخص دارد که باید روشن و شفاف باشد، اما ) هرمنوتیک از آن دم می زنند 

؛ براین فرض تابدمختلف را بر میصامت بودن شریعت بدان معناست که وجوه و احتماالت
به بیان دیگر اینکه قرآن خود را .92اصال شریعت، لغو، عبث و مغایر حکمت خداوندي است

اگر امکان فهم معانی آن نباشد چگونه تبان خواهد بود؟معرفی می کند93تبیان کل شیء

رگز به بهانه اینکه از آغاز تاکنون این بوده است که هافزون بر این سیره مستمره مسلمانان .4
قرآن فراسوي افق هاي اندیشه بشري است و یا فهم هاي گوناگون را بر می تابد و به بهانه هاي 

.94هرگز پنجره قرآن فهمی را بر روي خویش نبسته انددیگر از این دست، 

تعدد قرائت ها؛-8-3
یعت عجین بوده است و این تاریخ شریعت همواره با چندین درك از شر«: مبلغان هرمنوتیک معتقدند

می تعددياز هر متنی تفسیر هاي م« و 95»درك ها مادام که منضبط و روشمند باشند همگی موجه و مقبولند 
وجود یگانه تفسیر تصور « .96»توان داشت و اختالف در معنی هر متنی امري عادي و مورد انتظار است 

قرائت هاي هرمنوتیکی می توان متن را از منظر « :ندو برخی دیگر می نویس97»صحیح گمان باطلی است 
نمی تواند با مورد تامل قرار دادو ساختار هاي معنایی آن را عیان کرد؛ براین مبنا، فهم و تفسیر قرآن مجید 

و یا تنها تفسیر قائل شد و هیچ یک فهم و تفسیر محدود شده و هیچ زمانی نمی توان به فهم و تفیسر نهایی 
.98اي تفسیر جدید بسته نیستوقت راه بر

:باید گفت کهدر نقد مطالب باال 

مثال : )یعنی از آنها نمی توان تفسیر هاي متعددي داشت( بسیاري از گزاره ها چنین نیستند .1
.99تشنه ام کمی آب بیاور

، آیا می توان وجود اختالف را دلیل بر این گرفت در همه دانش هاي دیگر هم اختالف هست.2
؛ مثال تا به حال در طول 100در کار نیست یا واقعیت قابل دسترسی وجود نداردکه حقیقتی

؟ 2+2=9بوده است آیا کسی گفته است که 2+2=4تاریخ 



21

داشته باشد چگونه از باب حکمت؛ اگر آیاتی که در قرآن آمده است اگر تاب معانی مختلفی .3
را جاودانه می خواهد چگونه می توان به اتحاد و اتفاق نظر دست یافت؟ خداوندي که دین

و اختالف بر سر اصول فروع به سرمنزل مقصود می رساند؟آن را با شک و تردید

اگر هر کس قرائت ویژه اي از یک متن داشته باشد امکان گفتگو و تفاهم بسته می شود؛ .4
.داشت-رخی زمینه هاي مربوط حداقل در ب-براي گفتگو باید فهم مشترکی چراکه 

هر کس از متن قرائتی خاص دارد که اتفاقا ) که صحیح نیست ( حت این نظریه برفرض ص.5
درست هم است؛پس ما از تعدد قرائتها برداشتی می کنیم که براساس خود فرضیه، درست 

.»سخن کامال باطل و بیهوده اي است نظریه تعدد قرائت ها « است و آن اینکه 

ارد که از سنخ اختالف قرائت ها نیست و آن اختالف نوع دیگري از اختالف فهم متون دینی وجود د
اگر موارد اختالف هاي فتوایی را بررسی کنیم . 101اختالف حجت هاستفهم مجتهدان است که در واقع 

اختالف . ، اختالف در نحوه دستیابی به سنت می باشدعمال خواهیم دید که عامل عمده این گونه خالف ها
اگر فقه. در اغتماد به راویان احادیث، سرچشمه اصلی اختالفات فتوایی استروایت ها و اختالف دیدگاه ها

مذهب شافعی با فقه شیعه و فتواي یک فقیه شیعه با فقیه دیگر تفاوت دارد، به علت اختالف در روایات و 
.102رجال اصول فقه استوار است نه فهم متن کتاب و سنت

انشمندان اسالمی در تفسیر بسیاري از آیات مربوط به عقاید و البته نباید از نظر دور داشت که علماء و د
فیزیکدان و احکام وحدت نظر دارند و قسمتی از نظریه هاي مختلف مکمل یکدیگرند، بسان گلی که 

فیزیکدان از طریق . شیمیدان و متکلم آن را مورد مطالعه قرار می دهند و هر یک به وصف آن می پردازند
وجود نظام واحد برکل؛ در پدیده و شیمیدان از دیدگاه آثار درونی آن و متکلم از قوانین حاکم بر ظاهر

.103حالی که در اینجا سه وصف دارم ولی هر سه وصف مکمل یکدیگرند

یادآور می شویم . گاهی تصور می شود که تاثیر زمان و مکان در دین گواه برمساله تعدد قرائت هاست
؛ زیرا زمان ومکان زمان و مکان ارتباطی به تعدد قرائت ها ار دین نداردکه اختالف احکام براساس شرایط 

.104مصداق موضوع را دگرگون کرده، طبعا حکم نیز دگرگون خواهد بود

وقتی البته ... و مذاهب، اختالف در تفسیر متون اسالمی نیست نکته تکمیلی اینکه منشا اختالف فرقه ها
می کند که کتاب و سنت را برموضع فرقه اي و مذهبی خود تطبیق دهد؛ که فرقه یا مذهبی پدید آمد تالش 

.105اما این تطبیق ربطی به فهم و تفسیر آن ندارد

باردیگر اشاره می کنیم آنچه در برداشت ها از آیه و روایت اختالف احساس می کنیم مربوط به تعدد 
:دقرائت ها نیست بلکه معلول رعایت نکردن قواعد تفسیر است مانن

عدم رعایت قوانین زبان شناختی
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غفلت از ناسخ و منسوخ

جزئی نگري در روش تفسیري

به کار گیري غقل در قلمرو هایی که راه به آن ندارد

اختالف در اعتبار سند

اختالف در مصداق آیه و حدیث

بوده ؛ تا جایی که معاویه، علی علیه السالم را قاتل عمار می داند؛ چون در سپاه اوهوا و هوس
. 106وي را به میدان فرستاده استعلیه السالم و علی 

؛فهم ثابت و نهایی از متن-8-4

:عرضه تفاسیر جدید و نو از متن قرآ ن ناشی از دو مطلب است: طرفداران نظریه هرمنوتیک معتقدند

معناي آن هیچ گاه صد در طبیعت متن قرآن چون هرمتن دیگري به گونه اي است که ) الف
.وشن نبوده و قابلیت تفسیر و فهمیده شدن را داردصد ر

عرضه شده اند، ذلیل آن اختالف نظر هایی که در باره متن قرآن و تفاسر مختلف آن) ب
.107معناي نهایی مشخص نیست واین امر ما را به تفسیر جدید نیازمند می سازداست که 

:در نقد و بررسی این مطلب باید گفت

مر به پیروي از نبی می کنند، اگر ما نتوانیم به فرمایشات پیامبر واصل شویم، آیات و روایاتی که ا.1
.108لذا ما می توانیم به مرحله لی از کالم پیامبر وکالم خدا واصل شویماتباع از نبی چه معنی دارد؟

: و نتیجه آن، اینکهچیزي نیستذاري بر نادانی انسانو صحه گجهل پروري جز نتیجه این سخن .2
گاهی هاي انسان یک رشته آگاهی هایی است مشکوك که نمی توان به صورت قطعی همه آ

.109گفت با واقع مطابق است

هو اهللا « ، »ان اهللا علیم « بهترین گواه بر چیزي امکان وقوع خارجی آن است،مثال وقتی می گوییم .3
در باره وحدانیت نمی توانیم بگوییم که معناي آیه صد در صد روشن نیست؛ چرا که ... و » احد 

.خداوند اختالف نظري در میان مسلمانان وجود ندارد

آیا نقش خدا را باید نادیده گرفت؟-8-5
. وظیفه علم هرمنوتیک اساسا فهمیدن متن است و نه مولف« : می گویندبرخی از طرفداران هرمنوتیک

متن به این دلیل .ظیفه اي استمعنا در فهم تاریخی مبین چنین وهم مفهوم فاصله زمانی و هم تاکید بر 
فهمیده نمی شود که متضمن نسبتی میان اشخاص است؛ بلکه به دلیل مشارکت در موضوعی فهمیده می شود 

جریان سیال، در لحظه اي که گذشته و حال به فهم عبارت است از مشارکت در ... که متن منتقل می کند 
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آن چیزي است که می باید در نظریه هرمنوتیکی مقبول به گفته گادامر، این برداشت از فهم.هم می آمیزند
بلکه دقیقا خود معناي تاریخی اي که اثر در ذهنیت مولف یا خواننده هیچ کدام مرجع واقعی نیست.واقع شود

.110زمان حال براي ما دارد، مرجع واقعی است

ي مقاصدي جز آنجه جایی که کلمات برا-وره و گفتار روزمره ادر مح« : ولی برخی دیگر معتقدند
معناي سخن گوینده، نه فقط با محتواي -غالبا در تعقل روشن و بی ابهام دنبال می شود؛به کار می روند 

بنابراین، به نظر می رسد که کالم او، بلکه همچنین توسط قصد وي به اجراي حرکتی خاص تعیین می شود؛
. 111ح معناي متن ادبی استقصد شاعر یا مولف پایه و اساسی طبیعی براي شرح و توضی

عالوه بر فهم بافت فرهنگی و تاریخی به اعتقاد متفکران این علم، براي یک تفسیر دقیق و درست، 
می خاص مولف، درك و دریافت ذهنیت و نیت مولف از طریق نوعی پیشگویی یا جهش شهودي انجام

، از آن رازگشایی می نماید و آن را مشکوك می فهم و آگاهی مولف را آزاد ساختهمفسر از این راه . پذیرد
و فهمی بهتر از غهم خود مولف در اثر این رازگشایی از ذهنیت مولف،مفسر به دریافتی وسیع تر . سازد

نسبت به عقایدش نائل می شود؛ یعنی مفسر عقاید مولف متن را بهتر از خود او می فهمد، هرچند این که 
خود مولف سخن او را بفهمدو از متن فراتر رود، مقبول بسیاري از هرمنوتیک یا مفسر بتواند بهتر ازمخاطب 

.112شناسان معاصر نیست

وصول به مرام و مقصد مولفان را قصد می کنند، نه کشف تردید نیست که مفسران در تفسیر متون، 
د ادعا کند که قرآن کسی که معتقد به خداوند و وحیانی بودن قرآن است نمی توانالبته. 113معانی عصري را

.خداوند می فهمدرا بهتر از 

را به کنار نهاد و از مقصد او صرفنظر کرد ولی نکته قابل توجه اینکه؛ می پذیریم که می توان مولف 
114آیا این کار روا هم هست؟

می بر طبق طرفداران این نظریه می پذیریم که مقصود مولف را بهتر از خود اوآخرین مطلب اینکه 
نظر درست آنها این بوده ، توان فهمید، پس من نویسنده منظور هایدگر و گادامر را بهتر از خود آنهامی فهمم

.»نقش مولف را به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت « است که 

نتیجه؛-9
یر، علم تفسیر، مختلفی از جمله تاویل، تفسدر اصل واژه اي یونانی بوده و به معانی » هرمنوتیک « واژه 

علوم و مبانی تفسیر و مطالعه اصول روش روش شناختی تاویل و تفسیر کتاب مقدس ترجمه شده است؛ ولی 
تعاریف هرمنوتیک، در حالت کلی نمی توان معادل مناسبی براي آن در نظر با توجه به یکسان نبودن 

ده و بعد در روش فهم متون مقدس دس بوگرفت؛ چرا که در ابتدا این واژه به معناي تفسیر و تاویل کتاب مق
.به کار رفته است و امروزه به عنوان یک روش فلسفی در فهم و تحلیل واقعیت به کار می رود
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؛ لذا تعیین قلمرو آن نیز دشوار از آنجایی که هرمنوتیک در طول تاریخ معانی متفاوتی داشته است
س را در بر می گرفت و اخیرا تمام واقعیت ها در خواهد بود، چرا که در ابتدا قلمرو آن فقط متون مقد

هرمنوتیک فلسفی بحث می شود

را به ثبت رساند و پس از وي این لفظ » هرمنوتیک « اولین کسی بود که واژه در قرن هفدهم دانهایر
ه نباید از نظر دور داشت که نظرییه هاي تاویل مطرح بوده است در دورن باستان نیز نظراگرچه . رواج یافت

پردازي در زمینه هاي هرمنوتیک، به معناي دقیق و نظام مند، از آغاز سده نوزدهم توسط شالیر ماخر، 
در میان مسلمانان نیز هرچند به . مارتین هایدگر و هانس گئورگ گادامر مطرح شده استویلهلم دیلتاي،

محمد مجتهد شبستري و نظریات کالمی اعتقاد برخی اندیشه هاي هرمسی شناخته شده بود، ولی امروزه 
.عبدالکریم سروش نقطه آغاز هرمنوتیک معاصر در ایران به شمار می روند

. 2سطحی بودن اصول اولیه دیانت مسیحی . 1علل پیدایش هرمنوتیک در غرب را می توان در 
به همین . محدودیت دیانت مسیحی دانست. 4تضاد آن با علم و پیشرفت و. 3گزارشی بودن متون مسیحیت 

در میان مسلمانان در واکنش به آن دو جزیان متفاوت شکل گرفته است؛ گروهی با توجه به خاستگاه علت 
بحث هرمنوتیک در غرب که در متون اسالمی، به ویژه قرآن راه ندارد، نتیجه می گیرند که این مباحث در 

و سترده هرمنوتیکو گگروه دوم نیز بدون توجه به دگرگونی هاي شدید. آیات قرآن کارآیی ندارد
اختالفات ریشه دار فالسفه غربی، خود باخته هرمنوتیک غربی شده و آن را تنها راه تفسیر می دانند؛ ولی 

نه وابسته و خودباخته غرب شد و نه آن را به واقعیت مطلب این است که باید راه میانه اي را در پیش گرفت، 
وتیک را به چالش کشید و نظر اسالم را با آن مقایسه طور کلی رد کرد؛ بلکه باید تک تک موضوعات هرمن

.کرد

اولی هرمنوتیکی است که :دو نظام متفاوت داشته استه هرموتیککاز لحاظ تاریخی می توان گفت
سخن از روش شناسی فهم متون دارد و تا حدودي با روش هاي تفسیري اسالم هماهنگ است و دومی 

ر آگاهی از ذهنیت حاکم بر مولف هنگام نگارش کتاب و فرهنگ هرمنوتیک فلسفی می باشد که مبتنی ب
.حاکم بر وي است که با متون اسالمی سازگاري چندانی ندارد

یعنی شناخت کل -به عنوان نمایندگان هرمنوتیک فلسفی، با اشاره به دور هرمنوتیکیهایدگر و گادامر
نقش پیش فرض -با رجوع به کل فهمیده می شود با شناخت اجزاء به دست می آید و فهم اجزاء نیز متقابال 

اصول هرمنوتیک گادامر در . ها را در فهم متون اساسی دانسته و فهم بدون پیش دانسته را ممکن نمی دانند
پنج مساله زیر را از مقدمات و نگاه برخی از قرآن پژوهان پذیرفتنی نیست ولی برخی دیگر با تقلید از وي، 

پرسش وي . 3عالیق و انتظارات هدایت کننده مفسر . 2پیش فرض هاي مفسر . 1: ندمقومات تفسیر می شمار
ترجمه متن . 5بر حول آن مرکز» واحد « تشخیص مرکز معناي متن و تفسیر متن به عنوان یک . 4از تاریخ 

.در افق تاریخی مفسر
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اشد؛ نتایجی را به بار مساله دخالت پیش فرض ها در فهم که مهمترین شاخصه هرمنوتیک فلسفی می ب
با افق معنایی متن است و دخالت ذهنیت فهم متن محصول ترکیب افق معنایی مفسر . 1از جمله :می آورد

پیش فرض به تعداد افراد به خاطر . 3فهم عینی و واقعی متن ممکن نیست .2مفسر اجتناب ناپذیر می باشد 
فهم ثابت و نهایی از . 4) تعدد قرائت ها ( ود دارد هاي متفاوت آنان، تفسیر هاي مختلف در مورد متن وج

. و نباید به قصد ونیت وي اعتماد کردنقش مولف را در تفسیر متن باید نادیده گرفت. 5متن وجود ندارد و 
.با کمی دقت در اصول و مبانی اسالم می توان گفت که این سخنان در مورد قرآن کارآیی ندارند

می ین نظریه می توان شمرد این است که این نظریه سر از دور یا تسلسل دراز جمله اشکاالتی که بر ا
فرد با دیگران، جایی براي تفاهم، تعلیم یا تعلم نمی ماند و مهم آورد و با توجه به تفاوت پیش فرض هاي هر 

را که انسان تر از همه این که این نظزیه به دست خود دست به انتحار می زند؛ چرا که مدعی است هر متنی 
و پیش فرض ها نمی تواند به واقع برسد؛ بلکه در واقع در قالب هاي می خواندبا توجه به قالب هاي ذهنی 

ذهنی او جلوه می کند، می توان گفت که خود این فکر، یک فکر مطلق نیست؛ بلکه محصول همان قالب 
امال نسبی است ومحدود به شرایط کالزمه وجود ذهن انسان است، بنابراین صدق این نظریه هایی است که 

.وص این دو نفر یعنی هایدگر و گادامرصخم

مانند آشنایی به زبان عربیت در فهم قرآن نقش دارد ولی نه پیش دانسته هاي منطقیقابل توجه اینکه 
ف قرآن نیز میسر است؛ البته در مورد افراد مختلو امکان فهم واقعی و عینی و نهاییهمه پیش دانسته ها
تعدد قرائت ها نیز راهی به قرآن ندارد و آخرین مطلب اینکه هرگز نباید نقش و نیت . متفاوت خواهد بود

.خدا را در فهم قرآن نادیده گرفت

سخن آخر؛
اللهم فکما جعلت قلوبنا حمله و عرفتنا برحمتک شرفه فصل علی محمد الخطیب 

حتی ال یعارضنا الشک فی ن عندكبه و علی آله الخزان له و اجعلنا ممن یعترف بانه م
.115تصدیقه و ال یختلجنا الزیغ عن قصد طریقه

شرف و فضیلت همان گونه که دل هاي ما را حامل حقایق قرآن ساختی و با رحمت خویش ! بار خدایا
آن را به ما آموختی، بر محمد که خطیب قرآن بود و بر آل او که خزانه داران آن هستند درود فرست و ما را

، تا هیچ تردیدي در تصدیق آن به جنگ ما نیاید و از کسانی قرار ده که معترفند این کتاب از سوي توست
.وسوسه انحراف از راه راست در دلمان راه نیابد
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