
 

  يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه معاصر، سياسي جستارهاي
  62 -  39 ،1393 پاييز سوم، شمارة پنجم، سال

 اسالمي مطالعات در هرمنوتيك تحليل روش كاربرد

  *درخشه جالل

  **پناه نصرت محمدصادق

  چكيده
 پيدا بشري تفكر حوزة در اي ويژه جايگاه مستقل، روش يك عنوان به هرمنوتيك

 به را خود دستاوردهاي است توانسته بيستم، قرن در ويژه به روش، اين. است كرده
 ارائه... و  علم، فلسفة اجتماعي، علوم الهيات، فلسفه، چون دانش هاي حوزه ديگر
  .افكند پي ها عرصه آن در را جديدي هاي بحث وكند 

دو بخش هرمنوتيك فلسفي و هرمنوتيك روشي تقسيم شده  به هرمنوتيك
 محور  است كه عمدتاً اولي با گرايش مفسرمحور و دومي با گرايش مؤلف

 ندترين مسائلي كه وجود دار موضوع اين مقاله مهم حوزة در. شود مي شناسايي
 وكدام نحله از هرمنوتيك قابل استفاده در مطالعات اسالمي است؟ : از اند عبارت

 اي رابطه هرمنوتيك و اسالمي مطالعات در متن فهم رايج روش بين توان مي آيا
  كرد؟ برقرار

ميان متون ديني و  رابطه برقراري امكان كردن  مطرح با مقاله اين نويسندگان
به  منجرهرمنوتيك فلسفي  كارگيري به چونهرمنوتيك قصد دارند نشان دهند 

گرايي  ها و در نهايت نسبي فرض هاي مختلف از دين و اعتقاد به تأثير پيش قرائت
 ةولي هرمنوتيك روشي و شيو ،نيست مناسبمطالعات اسالمي  برايشود،  مي

 مقبول مباني و قواعد رعايت با آن در مستتر محوري متن و محوري مؤلف
 .طالعات اسالمي استترين راه تفسير متون ديني در م صحيح روشي، هرمنوتيك

  .مطالعات اسالمي، هرمنوتيك، تأويل، متن، تفسير :ها كليدواژه

                                                                                                 

  j.dorakhshah@yahoo.com  )ع(دانشگاه امام صادق  ،استاد علوم سياسي *
  Nosratpanah@isu.ac.ir). مسئول  ةنويسند( )ع(دانشگاه امام صادق  ،دانشجوي دكتري علوم سياسي **

  2/9/1393: ، تاريخ پذيرش22/7/1393 :تاريخ دريافت



 اسالمي مطالعات در هرمنوتيك تحليل روش كاربرد   40

  

  مقدمه. 1

. شناختي و فلسـفي را سـپري كـرده اسـت     روش مرحلة دو متن تفسير معناي به هرمنوتيك
. رفـت  كـار  بـه  متـون  كليـة هرمنوتيك نوع اول در ابتدا براي متون مقدس و سـپس بـراي   

تـر اسـت، تمـام     شـناختي گسـترده   كه شمول آن از هرمنوتيك روش نيز، فلسفي هرمنوتيك
 بحث و شود ميو درمجموع تمام پديدارها را شامل  ،معارف بشري، متون نوشتاري، گفتاري

هـاي مختلـف    نحلـه  بـه  توجـه  بـا . نهـد  مـي  روي پيش را ها قرائت اختالف برانگيز چالش
پردازنـد،   ها و عاليق و باورها در تفسير متون مـي  فرض پيش دربارةهرمنوتيكي كه به بحث 
آيد كه چه نسبتي ميان هرمنوتيك و مطالعـات اسـالمي وجـود دارد؟     اين سؤاالت پيش مي

توان بين روش رايج  كدام نحله از هرمنوتيك قابل استفاده در مطالعات اسالمي است؟ آيا مي
  اي برقرار كرد؟ فهم متن در مطالعات اسالمي و هرمنوتيك رابطه

كارگيري هرمنوتيـك در مطالعـات اسـالمي، تمـايزي ميـان       به زمينة دراز متون  بسياري
 گـرفتن  نظـر  اند تـا بـا در   اند و عمدتاً تالش كرده هاي گوناگون هرمنوتيك قائل نشده نحله

نسبت ميـان هرمنوتيـك بـا     مقايسة به هرمنوتيكي هاي نحله تمامي براي عام و ثابت اصولي
هـا در   تا با استفاده از تحليل داده نداين مقاله درصدد نويسندگان. عات اسالمي بپردازندمطال

، به واكـاوي در  )كه در همين مقاله توضيح آن خواهد آمد(شناختي  روش هرمنوتيك روش
هـاي   ميـان نحلـه   شـدن  و ضمن تمـايز قائـل   بپردازندپيشينه و قلمرو و اهداف هرمنوتيك 

 در و بسـنجند ا را با روش رايج فهـم مـتن در مطالعـات اسـالمي     ه متفاوت هرمنوتيك، آن
  .كنند پيشنهاد اسالمي مطالعات براي شناختي روش هرمنوتيك بر مبتني اي نظريه نهايت
  

 هرمنوتيك تعريف. 2

 در دخـو  رسالة نام براي لفظ ايناز  ارسطو. داشت رواج باستان يوناندر  ابتدا هرمنوتيك واژة
 بـه ) Peri Hermeneias( ارمنياس پاري را آن و دكر استفاده ارغنون كتابدر  قضايا منطق باب

 فعـل  از مـأخوذ  هرمنوتيـك  كلمـة ). 496: 1375 احمـدي، (نهاد  نام »تأويل باب در« معناي
بـه   »hermeneia« آن اسـمي  معنـاي  و اسـت  »كردن تفسير« معناي به »hermeneuin« يوناني
 مبهم موقعيتي يا چيز درآوردنِ فهم به متضمن كلمه، اين مختلف اَشكال. است تفسير معناي
 مشـتمل  شـرحي  و تفسير هر كه معتقدند نيز نويسندگان از برخي). 20: 1377پالمر، ( است

 ؛)هرمسيا  مفسر( فهم حصول واسطة است؛ تفسير و فهم نيازمند كه متن: است ضلع سه بر
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 اسـت  هرمنوتيـك  مباحـث  ترين اصلي بر مشتمل ساختار اين. مخاطبان به متن پيام رساندن
)Eliade, 1995: 179.(  

 خود نوبة بهها  از آن يك هر كه است شده ارائههرمنوتيك  از متنوعي هاي تعريف
 مثالً. است معرفت كسب روش اين وظايف و اهداف باب در خاص ديدگاهي دهندة  نشان
 سنخ از علمي بلكه نيست، متون فهم خدمت در دانشي هرمنوتيك ديلتاي، ويلهلمنظر  به

 از. گيرد يدر خدمت علوم انساني قرار م عام طور بهاست كه  شناسي معرفت و شناسي روش
 متفاوت، كامالً ديدگاهي در شود، مي شروع  هايدگر با كه فلسفي، هرمنوتيك ديگر طرف
 هاي بنيان باب در فلسفي تأمل را آن رسالت و ندانسته روش ارائة را هرمنوتيك شأن

 شناسي روش سطح از را آن و داند مي آن حصول وجودي شرايط تبيين و فهم شناسي هستي
 ).30- 29: 1380واعظي، ( دهد مي ارتقا شناسي هستي و فلسفه سطح به

 به هرمنوتيك الذكر فوق مكتب دو هر در كه نكته اين گرفتن نظر در با و اوصاف اين با
 از را) Paul Ricœur( ريكورپل  اجمالي تبيين توان مي است، مربوط متن تأويل و تفسير

 فهم عمل هرمنوتيك«: است هرمنوتيك كاركرد اساس بر تر بيش كه پذيرفت هرمنوتيك
 ).9: 1378 كوزنزهوي،( »متون تفسير با روابطش جريان در است
 

  هرمنوتيك شناسي گونه. 3

نخسـت،  . اسـت سـر گذاشـته     اساسـي را پشـت   ةطوالني چهار مرحلـ  ييردر س يكهرمنوت
 ةمتون مقدس و مطلق متون بود و در انديش يرروش تفس ةكه درصدد ارائ يككالس يكهرمنوت

كـه   يـك رمانت يكدوم، هرمنوت شد؛ مي ديده) Saint Augustinus(افرادي مانند سنت اگوستين 
افـرادي ماننـد هـاور     ةاز بدفهمي و سوء فهم بـود و در انديشـ   يريروش جلوگ ةدرصدد ارائ

)Donn Hauer( ،ــوس ــف، )Johann Martin Chladenius( كالدني  و) August Wolf( ول
روشـي كـه در    يـك سـوم، هرمنوت  شـد؛  مي ديده) Friedrich Schleiermacher( شاليرماخر

) Wilhelm Dilthey(و قوام آن بيش از همه مرهون ديلتاي  يافت يمعلوم انساني تعم ةعرص
آغـاز شـد و توسـط     )Martin Heidegger( يدگرفلسفي كه با ها يكچهارم، هرمنوت و است؛

و  يافـت اسـتمرار  ) Jacques Derrida( يـدا و در يكـور ، ر)Hans-Georg Gadamer(گـادامر  
هـاي مختلفـي    شناسـي  بندي انواع نيز گونـه  از حيث تقسيم 1.فهم بود يقتحق يينتب درصدد

در يـك  ). 45- 5: 1372فرونـد،   ؛170- 126: 1377 پالمر،(براي هرمنوتيك ارائه شده است 
 علـم  كـاركرد  و ماهيـت  اسـاس  بر چنين هم و هرمنوتيك تكوين سير با منطبق شناسي گونه
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 »يانتقاد يكهرمنوت«و  »يفلسف يكهرمنوت« ،»يروش يكهرمنوت«توان سه نوع  مي هرمنوتيك،
  ).30: 1380 باليشر،(را از هم تميز داد 

 بـه  رسـيدن  بـراي  روشـي  عنوان به هرمنوتيك بردن كار  به »يروش يكهرمنوت« از مراد
 مطرح معناداري و معنا از بحث هرمنوتيك نوع اين در. است آن فهم و انساني علوم موضوع

 بتي ديلتاي، شاليرماخر،. رود مي كار  به معنا فهم براي اي وسيله ةمثاب به هرمنوتيك و شود مي
)Emilio Betti (هيرش و )Eric Donald Hirsch (هسـتند  اي برجسته پردازان نظريه جمله از 
 پـردازي  نظريـه  هرمنوتيـك  نـوع  اين باب در ،ديگر يك با شان فكري هاي تفاوت رغم به ،كه

  ).32 :همان( اند كرده
) Dasein( »دازاين« تأويل و خودفهم چيستي دنبال  به »يفلسف يكهرمنوت« مقابل، در
 »شود؟ مي حاصل شناخت چگونه« كه پرسش اين جاي  به هرمنوتيك نوع اين در. است

 آن وجودي وجه« كه اين يا »شود؟ مي ممكن فهم چگونه« كه است اين اصلي پرسش
 بنيادين فرض »يفلسف يكهرمنوت«. »چيست؟ دارد وجود فهم واسطة  به فقط كه موجودي

 زير است، فهم به رسيدن براي روش نوعي هرمنوتيك كه اين بر مبني را »يروش يكهرمنوت«
 ساختن  نمايان و انسان خود داشتن وجود پديدارشناختي توضيح دنبال  به و برد مي سؤال
  ).26: 1371 كوزنزهوي،؛ 113: 1386 ديگران، و نيچه( است فهم شناختي هستي زمينة

) Jürgen Habermas( هابرماس يورگناست كه  »يانتقاد يكهرمنوت« يكنوع هرمنوت سومين
و  يشناس نه صرفاً به معرفت »يانتقاد يكهرمنوت«. آيد يآن به حساب م ياصل يندةنما

 يبه آزاد تر يشبلكه ب يدارشناسي،و پد يشناس يو نه به هست پردازد يشناسي م روش
 يدارتباط و تفاهم در ميان افراد و جامعه تأك يجادو بر ا انديشد يتحت سلطه م يها انسان

 يها باعث تداوم زندگ انسان ياست كه توان ارتباط ينا »يانتقاد يكهرمنوت«فرض . ورزد يم
) قدرت و ثروت يرنظ( يتوان معموالً با عوامل ينا يول شود، يتوأم با تفاهم م ياجتماع

. شود ميتفاهم در جامعه  وارتباط  يامر مانع برقرار ينو هم گردد ميمخدوش و سركوب 
ها  انسان يخود به سلب آزاد ةنوب  جامعه به در يشدن ارتباط و فقدان كنش تفاهم  مخدوش

 يجادافراد و ا ييرها يبرا يروش ةمثاب  به »يانتقاد يكهرمنوت«كه از  جاست ينا. انجامد يم
  ).44- 40: 1381 ي،منوچهر( شود يها استفاده م آن يانتفاهم م
 يـان م تري يشب يكيكه شباهت و نزد دريافت توان يم يكسه نوع هرمنوت ينا يسةمقا از

 هـا  يـن ا يكـه در هـر دو   امعن ينبد. وجود دارد »يانتقاد يكهرمنوت«و  »يروش كيهرمنوت«
به شناخت  يدنجهت رس يكيروش در نظر گرفته شده است كه در  يك ةمثاب به يكهرمنوت
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 توجه با و دليل همين به. شود ياستفاده م اييو ره يبه آزاد يلجهت ن يگريو فهم، و در د
 بـه  توجـه  لحاظ به »يانتقاد يكهرمنوت« و »روشي هرمنوتيك« هدفي و محتوايي نزديكي به

و عدم اتقان كامل مباني نظري خاص  »يانتقاد يكهرمنوت« بودن جديدالتأسيس نيز و روش،
 يها روش باو فقط  كنيم نمي بررسي »يانتقاد يكهرمنوت«نظر  از را موضوعمقاله  اين درآن، 

 بـه  اسـالمي  مطالعـات  در كـارگيري  به لحاظ  به ،»فلسفي هرمنوتيك« و »روشي هرمنوتيك«
  .رويم مي هدف سوي 

  
  )methodological hermeneutics( روشي هرمنوتيك 1.3

 يـا  تفسـير  روش نـوعي  عنـوان   بـه  هرمنوتيـك  كـه  اسـت  آن روشي هرمنوتيك از منظور
 هرمنوتيـك  اصـلي  هـدف  اسـاس،  ايـن  بر. شود گرفته نظر در انساني علوم شناسي روش
 اسـت  اثـر  بـر   حـاكم  زبـاني  قواعـد  شـناخت  طريـق  از مؤلـف  نظـر  مـورد  معناي كشف

)Floistand, 1982: 52.(  
و  يونـاني  يكفهـم متـون كالسـ    يبـرا  وبه عنوان روش آغاز شد  يك، هرمنوتبتداا در

 يـدايش ضـرورت پ . رفـت  يكار مـ   به مسيحيمتون مقدس  يرفهم و تفس يبرا يزو ن ينيالت
كلمـات ناخوانـا    يدارا يخيقدمت تار دليل  به  متون كهن يجا بود كه برخ از آن روش ينا
 يـا و هر خواننده  شد يشبهه م يبودند كه سبب القا اي يچيدهپ ياو عبارات مبهم  يافتادگ يا

 ،لـذا . كـرد  مـي  يرتفسـ  يـا ها را قرائـت   آن يگرانخاص و متفاوت از د يا گونه به يمفسر
و با مراجعه بـه   ةاللغ فقه كارگيري و با به ندو حل مشكل برآمد ييجو درصدد چاره نامفسر

كلمات و عبارات مبهم را روشن  يو معان نندك را پر يخال يكردند جاها يسع يگرمتون د
 يـان و جر يزمدنبال ظهـور پروتسـتان    به. كنندو قابل فهم  يواقع متن را بازساز سازند و در
مـتن   يامكردن پ آشكار يبرا يبه عنوان روش يلغو يكضرورت علم هرمنوت يني،اصالح د

حكـم   يـن بر سـر ا  يطلب مجادالت جنبش اصالح. دو چندان شد »يلمتن اص«به  يدنو رس
 يكتـاب مقـدس را دارد، بـا پافشـار     يلتأو يتصالح يساكل ينكه تنها ا يككاتول يسايكل

و وضـوح   يدادن روشن  ها بر نشان متن مقدس و عزم جزم آن يها بر خودبسندگ پروتستان
اي  را به عنـوان روش فهـم كتـاب مقـدس وارد مرحلـه      يككتاب مقدس، هرمنوت بنيادين

  ).9: 1386 يگران،و د يچهن(جديد كرد 
و  يدارشناسـي همانند پد( يتيويستيپوز يرو غ تجربي يرغ يها روش ةدر زمر يكهرمنوت

حال  .دهد يم يلتشك» فهم«و » ارتباط« ،»معنا«را   آن ياصل ةقرار دارد كه جوهر) يشناس زبان
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. اســت »يــينتب«و  »هدهمشــا« ،»علــت« يتيويســتيو پوز يتجربــ يهــا روش ةكــه جــوهر آن
 امكـان  مـتن،  فراتـاريخي  و ثابـت و  عينـي  فهـم  امكـان  به بودن قائل روش اين فرض پيش
 معنـايي  افق از متن معناي تفكيك و مفسر، از متن معناي استقالل مؤلف، مراد به يابي دست

 طور  به ديلتاي و شاليرماخر ظهور با هرمنوتيك از تلقي اين. است مفسر اوضاع و شرايط و
 داشـت  وجود مختلف محققان آراي در نيز آن از پيش تااما  شد، تبيين يافته سازمان و منقح

  ).168: 1375احمدي، (
 ةفلسف ياديناز جمله مباحث بن »يينتب«و » فهم« يانم يزتما يا» علت«و » معنا« يانم يزتما

ـ   (خلدون  در افكار ابن توان يرا م  كه هرچند منشأ آن شود يعلم محسوب م  ةبـا طـرح مقول
 يخشناخت مقوالت تار يانم يزبا تما) (Jyambatysta Vico( يكوو و) و علم اجتماع يتعصب

 يبا طرح روش تفهم() Max Weber(و وبر ) يگرد ياز سو يعياتو طب سو يكاز  گو فرهن
ـ يافـت ) ياجتمـاع  يهـا  و رفتن به پس اعمال و كنش يعلوم انسان در  تـرين  قـديمي  ي، ول

 آن در كه كرد رديابي هاور دان هاي انديشه در توان مي را هرمنوتيك به شناسانه روش رويكرد
 بـه  اشاره براي آن از و شده گرفته نظر در مقدس كتاب تأويل اصول علم ةمثاب به هرمنوتيك

  .شود مي استفاده متن تفسير روش به مربوط مباحث
 مقـدس  كتـاب  به مربوط دقيقاً امري منزلة به هرمنوتيك از تلقي بعد به هجدهم قرن از
 بـه  يـابي  دسـت  قبـل  دورة ماننـد  نيز دوره اين در). 49: 1377پالمر، ( رفت بين از رفته رفته

 بـه  وصول براي روشي ةمثاب به هرمنوتيك و شود مي شمرده ممكن مؤلف مراد و متن معناي
 و بار نخستين براي كه بودند ديلتاي و شاليرماخر اين حال، اين با. رود مي كار  به هدف اين
؛ 162: 1377 پـالمر، ( كردنـد  تنقـيح  و تبيين را شناختي روش هرمنوتيك منسجم صورتي  به

Floistand, 1982: 461.(  
  
 )philosophical hermeneutics( فلسفي هرمنوتيك 2.3

 قـرن  هرمنوتيـك  ميان فاصلة كرد، ايجاد بيستم قرن آغاز در فلسفي هرمنوتيك كه چرخشي
 ميان مشترك اغراض يافتن كه اي گونه به. كرد عميق بسيار آن از پيش هرمنوتيك با را بيستم

  فلسفي با هايدگر هرمنوتيك. نيست پذير امكان عمالًروشي  هرمنوتيك و فلسفي هرمنوتيك
در تلقي روشي  يارع و تمام يكالراد يو چرخش شد آغاز  ،و زمان يهست ،و كتاب معروف او

و  ي،آن اصول، مبان يلةوس  به كه يشناس و روش يشناس معرفت ينوع عنوان  به ،از هرمنوتيك
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  .آمد وجود  به، شود يم يحتنق يخو تار يروش عام فهم در علوم انسان
 تا ارسطو زمان از فالسفه كه كند مي اشاره نكته اين به زمان و هستي ةمقدم در  هايدگر

 از پس فيلسوفان. اند آورده روي »ها هست« فهم به هستي درك براي تالش جاي  به حال به
 قابل غير« و »مفهوم ترين عام« را آن و داشتند هستي از خاصي هاي داوري پيش افالطون
 يك عنوان به هستي به ديگر خصلت، سه اين اساس بر. شمردند مي »بديهي« و »تعريف
 اين عموميت و بودن تعريف قابل غير كه ستا آن بر  هايدگر. نگريستند نمي فلسفي مسئلة
 از پرسش به پاسخ را فلسفه هدف وي. نيست حقيقت درك جويو جست مانع مفهوم،
 بلكه شناخت، را آن و شده مواجه هستي با توان نمي مستقالً او نظر از. داند مي هستي معناي
 آشكار تحليل و پرسش طريق ازبايست  و مي است امكاني وجودهاي ديگر خصيصة هستي
 تحليل هستي، شناخت سوي  به راه يگانه  هايدگر نظر به). 70- 69: 1386،  هايدگر( شود

 هستي معناي از را پرسش ترين چرا كه بيش است؛ انساني وجوديا  دازاين وجودي ساختار
 درك به وصول غرض به را دازاين پديدارشناسي  هايدگر). 76- 73: 1386( دارددرون خود 

 نامد مي هرمنوتيك را پديدارشناسي اين و داند مي فلسفه اصلي رسالت هستي، معناي
 و شناسي روش دنبال به خود، از پيش هرمنوتيك متفكران برخالف وي). 321- 320: همان(

 سطح از را هرمنوتيك او. نيست انساني علوم يا متن فهم براي نوين روشي ارائة
 و پديدارشناسي نوعي را آن و دهد مي ارتقا فلسفه سطح به شناسي روش و شناسي معرفت
كه آن را از  يك،در هرمنوت يكالچرخش راد اين). 144: 1377پالمر، ( داند مي فلسفه
 مانندهايدگر  يروانشاگردان و پ يبرخ از طرف دهد، يارتقا م شناسي  يبه هست يشناس  روش

  .كرد پيدا ادامه كوريگادامر و ر
 با جهت اين از و دهد مي شناختي هستي بنياني خويش فلسفي هرمنوتيك به گادامر
 يك ترسيم سوي  به  هايدگر. است متفاوت هم با دو اين هدف ليكن، راستاست؛ هم  هايدگر
 شناسي هستي اما است، هستي معناي درك دنبال  به و دارد برمي گام نوين شناسي هستي
 تأويلي و تفسيري دائماً را فهم كه جا آن از و است فهم شناسي هستي گادامر، نظر مورد

)interpretative (وجودي شرايط و تفسير خود در تفسير، روش ارائة جاي به داند، مي 
  هايدگر براي آن بودن تأويلي و فهم ماهيت در تأمل سويي،از . كند مي انديشه آن حصول
 ديگر، هدفي به رسيدن غرضِ به و دازاين، ساختار تحليل ضمن در كه است متوسط هدفي
 باز گادامر براي كه آن حال. گيرد مي قرار توجه مورد هستي معناي از پرسش به پاسخ يعني
 را ديگري هدف آن وراي و است اصلي هدف آن وجودي هاي بنيان و فهم حقيقت كردن
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 علوم اصلي مشكل به  هايدگر يگر،د ييسو از). Gadamer, 2000: 41-50( كند نمي دنبال
 هرمنوتيك در اما دهد، نمي نشان توجهي) objectivity( فهم عينيت مسئلة يعني انساني
 شناسي معرفتبه  فهم شناسي هستي از گادامر يعني. است اصلي مسئلة يك امر اين گادامر

 علوم زمينة در آن وجودي شرايط و تأويل و فهم ماهيت از خويش تحليل با و رسد مي
 و پااليش در سعي و روش به اهتمام با توان نمي ديلتاي برخالف كه دهد مي نشان انساني
 در چه آن با متفاوت و ديگر اي گونه به بايد را حقيقت اساساً و رسيد حقيقت به متن تنقيح
 ؛Gadamer, 2000: 171-179( گرفت نظر در است، شده تصور علمي و فلسفي سنت

  ).86- 85: 1385 رهبري،
 با  هايدگر از متفاوت اي گونه  به را هرمنوتيك اما است،  هايدگر از متأثر نيز ريكور

 از و مستقيم طور  به را خود شناسي هستي ريكور. زند مي پيوندهوسرلي  پديدارشناسي
 كه گونه آن مستقل، شناسي هستيچرا كه به  گيرد؛ نمي پي دازاين وجودي تحليل طريق

 ها شناسي هستي همة نيز و ندارد اعتقاد انديشيد، مي آن بهدر وجودشناسي دازاين   هايدگر
 در شناسانه هستي فهم كه جا آن از است معتقد وي. داند مي نماد از آكنده و تأويليرا 
 معناشناسي از ناگزير هستي فهم براي پديدارشناسي اقسام همة آيد، درمي بيان به زبان

 طريقو از  شود مي داده ارجاع معناشناسي به هرمنوتيك وقلمر بنابراين،. هستند
 افزون). 116- 114: 1386احمدي، ( رسيد وجود مسئلة به توان مياست كه  معناشناسي

 از ريكور هرمنوتيك. نيست هم شناسي هستي دنبال به گادامر مانند ريكور ين،بر ا
 شناسي هستي به اجمالي نگاهي طريق اين از و كند مي آغاز زبان و تأويل سازوكارهاي

  ).44: 1380واعظي، ( دارد فهم
  

  اسالمي مطالعات و هرمنوتيك .4

: كنـد  مـي  پيـدا  طـرح  جاي مقاله اصلي سؤال اكنون اشاره، مورد شناسي گونه به توجه با
 بـين  تـوان  مـي  آيـا  و اسـت؟  اسالمي مطالعات در استفاده قابل هرمنوتيك از نحله كدام
 نظـر  بـه  كـرد؟  برقـرار  اي رابطـه  هرمنوتيك و اسالمي مطالعات در متن فهم رايج روش
كـاربرد هرمنوتيـك در علـوم     پيشـينة  بـه  اشاره با توان مي را سؤاالت اين پاسخ رسد مي

 گـرفتن  تا با كمك يافت؛ اسالمي مطالعات در متن فهم رايجاسالمي و نيز معرفي روش 
هرمنوتيك «و » هرمنوتيك فلسفي« به نسبت دادن  اين مباحث بتوان مبنايي براي پاسخ از

  .با مطالعات اسالمي يافت» روشي
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 اسالمي علوم در هرمنوتيك كاربرد ةپيشين 1.4

 اعم اسالمي عالمان و ندارد پايي رد اسالمي معارف مختلف هاي شاخه در هرمنوتيك واژة
 ارائه را بحثي عنوان اين با و رسمي طور به مفسران و اصوليون، فالسفه، متكلمين، از

مشابه هرمنوتيك در فهم و استنباط متون اسالمي در علومي  كارهاي و ساز ليكن،. اند نكرده
  .است شده گرفته كار  به اسالمي علماي از سويمانند اصول فقه و تفسير، در طول تاريخ 

 و فهم با وسيعي ارتباط تفسير و كالم،اصول فقه،  فقه، هاي شاخه در اسالمي علوم
 تفسيري نظرية از ديني متون به خويش مراجعة در اسالمي عالمان. دارد ديني متون تفسير
مشابه  مباحث سنتي طور  به ،لذا. است رايج و مقبول آنان ميان در كه كنند مي پيروي خاصي

  .شود مي مطرح جا دو درتر  هرمنوتيك بيش
 تبيين دار عهده فقه، به نسبت مقدماتي علمي عنوان به اصول علم. اصول علم: اول
 بخش. شود مي گرفته كار  بهكتاب و سنت  از شرعي حكم استنباط در كه است اصولي
 ديني متون فهم بر حاكم قواعد و متن فهم به مربوط مباحث به اصول علم از وسيعي

 مورد جهت سه از نوعاًو  است موسوم »الفاظ مباحث« به آن از بخشي كه دارد اختصاص
 وسايل بررسي آن؛ ظهور و متن داللت نحوة كلي ضوابطبررسي : گيرد مي قرار بررسي
 ظهور؛ حجيت و مدركيت و متن مدلول اعتبار بررسي و شرعي؛ دليل و متن صدور اثبات

كه تمام اين مباحث نوعي بحث هرمنوتيكي روشي است كه از ابتداي تكوين علم اصول تا 
 1: 1422 مظفر،؛ 141- 140 /3: 1406 خراساني، كاظمي(به امروز در آن جاري بوده است 

  ).152- 151/ 4 و 3؛ 69- 64/ 2 و
 مؤلف زندگي و ذهنيت بازسازي با متعين معناي به رسيدن مسير اصول، علم ديدگاه از
 ديگر يك كالم ظاهر كه ها انسان بين مستقر سيرة به توجه با امر اين .شود مي ميسر مفسر نزد
 به عقليه يا مقاليه يا حاليه قرينة عدم صورت در و كنند مي قلمداد مقصود به وافي را

 بين رابطة اصوليون، ديدگاهاز . شود مي پذير امكان دهند، نمي اثر ترتيب آن خالف احتماالت
 تابع الفاظ، معناي و شود مي تعيين »وضع« فرايند در لفظ، معناداري مالك و معنا و لفظ
 تبعيت اين قيد از بخواهد متكلم يا مؤلف اگر رو،  اين از. عقالست عرف و واضع وضع
 حاليه( »قيد« از است ناگزير كند، اراده را  آن له موضوع از غير معنايي لفظ، از و شود خارج

 صورت  به متن گرچه رو، از اين ). 158: 1372الريجاني، ( گيرد بهره) عقليه يا مقاليه يا
 مراد متن معناي كه رسيد نتيجه اين به خواننده اگر اما دارد، متكثري معاني اقتضاي بالقوه
 كه استروشن . بود خواهد تصديقي ظهور داراي متن صورت،  اين در است؛ مؤلف جدي
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 مراد و معتبر تفسير بين تطابق عدم احتمال و مؤلف مراد كشف در خطاي امكان اصوليون
 عملي سيرة به توجه با را متعين معناي اين به نيل اما پذيرند، مي متن طريق از را مؤلف
 دانند؛ مي پذير امكان متن، ظهور يعني ظني، معناي اين حجيت بر  مبني ها انسان بين مستقر
 آن خالف احتماالت به و كرده قلمداد مؤلف مقصود به وافي را متن ظاهر عرف، زيرا

 ).31: 1377 تهراني،هادوي ( دهد نمي اثر ترتيب
 تفسير و فهم كيفيت به مربوط مباحث اي پاره به مفسران نيز علم اين در. تفسير: دوم
 شيوة به توان مي نمونه براي. است هرمنوتيكي نيز مباحث اين كه پردازند مي مجيد قرآن

 تفسيري شيوة طرح با ايشان. كرد اشاره الميزان تفسير در طباطبايي عالمه مرحوم تفسيري
 ايدة مقابل در تفسيري نظرية اين( كردند ارائه را متفاوتي تفسيري ايدة ،قرآن به قرآن

 بر را قرآن و دانند نمي مستقل مراد، بر داللت در را قرآني آيات كه شود مي مطرح اَخباريوني
 نفس به خويش مقصود تفهيم خداوند غرض كه معتقدند و دانند مي عرفي محاورات خالف
 معصومين روايت كمك به بايد را آيات از واقعي تفسير بلكه است، نبوده قرآني آيات
 قرآن تفسير هاي شيوه تنوع اساس كه ،تفسيري پردازي نظريه گونه اين .)شناخت السالم عليهم

 قرآن انفُسي تفسير به عارفان برخي تمايل. است هرمنوتيكي بحث نوعي كند، مي ريزي پي را
 ميان در كه است هرمنوتيكي گرايش نوعي نيز قرآني آيات لفظي ظواهر به اكتفا عدم و

  .دارد سابقه نيز مسيحي عالمان برخي
  

  اسالمي مطالعات در متن فهم رايج روش. 5
شناسي عالمان  كاربرد هرمنوتيك در علوم اسالمي و با تمركز بر روش پيشينة به توجه با

توان بر  با متن، روش رايج فهم متن در مطالعات اسالمي را مي  مسلمان در مواجهه
  :دانست استوار زير هاي آموزه

  ؛است متن معناي كشف پي در مفسر: اول
 ؛است متن صاحب جدي مراد كه است نهايي و مشخص معنايي داراي متنهر : دوم
 را كلمات آن افادة براي و است مؤلف مقصود كه است چيزي متن هر معناي: سوم

 است آن دريافت درصدد مفسر كه است عيني امريو  آورد درمي استخدام به
  ؛)131: 1372الريجاني، (

 و است تغييرناپذير و ثابت، عيني، امري است، آن درك پي در مفسر كهمعنايي : چهارم
 دست آن بهدر اثر اشتباه  مفسر گاهي كه، معنا اين به ندارد؛ آن در نقشي مفسر ذهنيت
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 است تغييرناپذير و ثابت امري معنا آن صورت دو هر در. رسد مي واقع بهنيز  گاه و يابد نمي
 الهي هاي پيام بر مشتمل ديني متون تلقي، اين اساس بر. ندارد آن در نقشي مفسر ذهنيت و
  ؛)56: 1380واعظي، ( است شارع واقعي منظور درك متون اين مفسر هدف و هستند بشر به

 درك متـون  ايـن  مفسـر  هـدف  و بشـرند  بـه  الهي هاي پيام بر مشتمل دينيمتون : پنجم
  .هستند سخن صاحب مراد كه است هايي پيام

 از سـت ا  عبارت كه فهم، متعارف روش پيمودن طريق از مذكور هدف به رسيدن: ششم
 از را خويش مقصود متن مؤلف زيرا ؛آيد به دست مي معنا، به رسيدنبراي  متن لفظي ظهور
عرفي  قواعد و اصول و لغوي وضع تابع معاني بر الفاظ داللت. است كرده بيان الفاظ طريق

 از تخطـي . شود مي رعايت مخاطب و مؤلف توسط زباني هر در و است محاوره عقالييو 
 گفتـار  متن فهمعمل  هستند، تدوين و شناسايي قابلكه  تفاهم، و تفهيم عقاليي ضوابط اين
 ؛)272- 271: 1381 آملي،جوادي ( كند مي اختالل دچار را

 واقع با مطابق و آور، اطمينان يقيني، فهمي به كه است آن مفسر براي آل ايده حالت: هفتم
 بلكه شود، نمي حاصل موارد همة درفهمي  چنين اين اما يابد، دست متكلم جدي مقصود از
 هايي متن چنين به كه شود مي حاصل است روشن مفهوم بر متن داللت كه مواردي در
اين يقين  به مفسر گرچه شود، مي گفته »ظواهر« آن به كه نصوص غير در. گويند مي »نص«
 دست از معني به اين اما است، متن نهايي معناي همان شده درك معناي كه رسد نمي) قطع(

 مقولة در. نيست نامعتبر از معتبر تفسير سنجش براي معياريو نبود  تفسير اعتبار رفتن
 تفسيري و »معتبر« فهم به يابي دست دنبال به مفسر ديني، متون تفسير ويژه به و متن تفسير
 محاوره بر حاكم عقاليي اصول حفظ با و باشد مند روش كه اعتناست قابل و حجيتداراي 
 گذاشته صحه آن بر عالمان رايج عرف در كه است معتبر تفسيري پس. باشد شده حاصل
  ؛)57: 1380واعظي، ( شود

 در. دهـد  مـي  رخ فهـم  اخـتالف  موارد اي پاره در نصوص، غير و ظواهر فهمدر : هشتم
 و »محـور  مؤلـف « چنـان  هـم  تفسـير  شـود،  مـي  تفسـير  در اخـتالف  دچار متن كه مواردي

  ؛)132: 1372الريجاني، ( ماند نمي »مفسرمحوري« براي مجالي و است »محور متن«
 يـابي  دست امكان مانع ديني متن تكوين زمان با متن، مفسر زمانة ميان زماني فاصلة: نهم
 پـذير  امكـان  زمـاني  فاصـلة  ايـن  رغم  به متن عيني فهم و نيست ديني متون معناي به مفسر
 مشـكل  با را متن فهم امر كه نيست اي گونه  به زمان گذر در زبان هاي دگرگوني زيرا است؛
 ؛دهد قرار تقابل در متكلم نظر مورد معناي با را كالم لفظي ظهور و كند مواجه جدي
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 و »محور مؤلف« عملي متن فهم. باشد متن پيام درك مصروف بايد مفسر همت: دهم
 رو،  اين از. است متن داللت طريق از مؤلف مقصود درك دنبال به مفسر. است »محور متن«

 به تفسير« به منجر و است ناموجه پيام محتواي تعيين در مفسر ذهنيت دادن  دخالت هرگونه
 و شود »مفسرمحوري« به منتهي كه تفسير امر در پردازي نظريه هرگونه. شود مي »رأي

 تقابل در متن تفسير مقبول شيوة با دهد، جلوه موجه فهم عمل در را مفسر ذهنيت دخالت
 در نقشي و كند مي ايفا را پيام گيرندة نقش مفسر متن، فهم سنتي روش اساس بر. است
  ؛)19: 1380خسروپناه، ( ندارد متن پيامبه  دهي شكل

 گرايي نسبي. است مخالف »تفسيري گرايي نسبي« با متن، از سنتي قرائت: يازدهم
 فهم و باشد نداشته وجود ناصواب از صواب فهم تمييز براي معياري كه است آن تفسيري
 مقبول متن از فهمي هر كه طوري به. نباشد تشخيص قابل نادرست فهم از واقع با مطابق
  ).58: 1380واعظي، ( باشد

 تنها ديني نصوص. دهد نمي بروز اجازة تفسيري هر به متن، فهم در متعارف روش پس
 تفسيري احتماالت قابليت داراي گرچه ديني ظواهر و كنند مي افاده را فهم و تفسير يك

 نيستند، نص كه متوني و ظواهر فهم در. دارد محدودي بسيار دايرة احتماالت اين اما هستند،
 قلمرو فهم اختالف اين. دهد مي رخ فهم اختالف موارد، اي پاره در محدود طور به

 ديگر تعبير به. مفسر ذهنيت نه كند مي تعيين متن را اختالف اين محدودة و دارد محدودي
 و »محور مؤلف« چنان هم تفسير شود، مي تفسير در اختالف دچار متن كه مواردي در
  .»مفسرمحور« نه است »محور متن«

  
  اسالمي مطالعات و فلسفي هرمنوتيك. 6

 شود جدي هاي چالش دچار متن فهم رايج روش كه آورد فراهم اي زمينه فلسفي هرمنوتيك
 تفكر حوزة در فلسفي هرمنوتيك تأثير. شد واقع ترديد مورد رايج ديني معرفت نتيجه در و

. مـتن  فهـم  بـاب  در نـوين  روشـي  ارائـة  قالـب  در نـه  و اسـت  مستقيم نهو اسالمي  ديني
 تفكر قلمرو در كه تأثيري و نيست خاص هاي آموزه با ديني رويكرد يك فلسفي هرمنوتيك

. آورد مـي  وارد مـتن  فهم رايج روش بر كه است هايي چالش طريق از گذارد مي جا به ديني
 عرضـه  تفسـير  اهداف و آن حصول شرايط و متن فهم ماهيت از تحليلي فلسفي هرمنوتيك

 را روش اين و است جدي تقابل در اسالمي مطالعات در متن فهم رايج روش با كه كند مي
  :كند مي رو روبه جديدي نقدهاي و ها هجو با
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كه خصوصاً در قرن بيستم دامن گسترده  ،فلسفي هرمنوتيك مباحث به توجه با آيا
توان تفسير معيني از يك متن را تنها تفسير ممكن و درست و معتبر اعالم  است، مي

 كه طور  آن(كرد؟ آيا با توجه به اين مباحث، ديگر معنايي براي نص در مقابل ظاهر 
. ندارد فردي به منحصر تفسير متني هيچ است؟ مانده باقي) كردند مي تصور گذشتگان

 نص معنا اين به متني هيچ. داد توان مي متفاوتي هاي متون، تفسيرها و قرائت همة از
  ).114: 1381 شبستري،مجتهد ( نيست

  
  هرمنوتيك فلسفي با روش رايج فهم متن در مطالعات اسالمي تعارضات. 7

  معرفتي گرايي نسبيت 1.7
 اسـت  معرفتـي  گرايـي  نسـبي  حامل و تابد برنمي را معيني و ثابت معناي فلسفي هرمنوتيك

  ).240: 1379 ديگران، ونيچه (
 تفسير در معنا تعين عدم. ستني پذيرفتنياسالمي امري  شناسي معرفت در نگاه اين
 گرايي نسبيت. رساند مي صادق معناي به وصول عدم و راهه بي به را تفسير ديني، متون
و  ها فرض پيش و مفسر معنايي افق تأثيرگذاري كردن  مطرح با فلسفي، هرمنوتيك در

 خود بر را آسيب اولين گرايي، نسبي ترويج ضمن فهم، يندافرهاي او بر  داوري پيش
 هر وقتي. گذارد نمي باقي خود مدعاي اثبات براي را معياري زيرا سازد؛ مي وارد نظريه
 عنوان  به تواند نمي نيز فلسفي هرمنوتيك هاي آموزه و اصول شد، نسبي و سيال فهمي

 هرمنوتيكي گرايي نسبيت شمول از حقيقت در. شود قلمداد غيرنسبي و مطلق قضايايي
 آيد مي دست به نقيضش صدق آن تصديق از و الزم، شمولش عدم خودش، به
  ).623 :1386 همكاران، وعليخاني (

 انجام به الزام و است تعارض در نيز اسالم دين خاتميت و جامعيت با گرايي نسبيت
 هرمنوتيكي گرايي نسبيت ين،افزون بر ا. سازد مي اثر بي را آن نواهي ترك و الهي اوامر
 ديني متون چراكه باشد؛ جاري ديني هاي برداشت كلية در يكسان اي گونه  به تواند نمي

و مانند آن به يك نحو  ظاهر، و باطن متشابه، و محكم. نيستند سياق يك از همگي
محكمات و امور ثابتي دارد كه عرب  دين. شوند مند  هرمنوتيكي بهره ةتوانند از سرچشم نمي
شاهد اين . قرن بيست و يكم تقريباً برداشت يكساني از آن دارند فكر گرد و روشن بيابان

است كه حالل و حرام شارع را تا روز قيامت حالل و ) ص(مدعا حديثي از پيامبر اكرم 
  ).148: 1404صفار، (حرام دانسته است 

فاسد زيادي بـه   هاي تالي فلسفي هرمنوتيك گرايي نسبيت نيز اجتماعي و سياسي بعد در
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اگر معياري براي تفسير صحيح از ناصحيح وجود نداشـته   مثال، رايب. همراه خواهد داشت
! و معاويه و خوارج از حكومت تفاوتي قائل شـد ) ع(ميان تفاسير امام علي  توان باشد، نمي

 بـدتر  و داشـت؛  نخواهـد  وجـود  تاريخ طول در دين حقانيت حفظ ايبر تضميني كه يا اين
ضد آن كامالً  ةحقاني دين به صبغ صبغة تبديل امكان هرمنوتيكي گرايي نسبيت قبول با كه آن

  !ممكن خواهد بود
 رسل، ارسال بودن لغو كند يم ايجادهرمنوتيكي  گرايي نسبيت پذيرش كه ديگري اشكال

و در اعتقادات و  گردد يم نفي ديني هاي چرا كه ضرورت. و هدايت الهي است كتب، انزال
  ).11: 1385سبحاني، ( شود احكام ضروري ديانت تشكيك وارد مي

  
  مفسرمحوري 2.7

. داند مي متن معنايي افق با مفسر معنايي افق تركيب محصولرا  متن فهمفلسفي  هرمنوتيك
 حصول وجودي شرط بلكه مذموم، امر يك نه فهم عمل در مفسر ذهنيت دخالت بنابراين،

هرمنوتيك فلسفي بر . پذيرفت را آن ناپذير اجتناب واقعيت يك عنوان به بايد و است فهم
 مطابق فهم به يابي دست امكان معناي به متن عيني فهم نبودن پذير امكان فهم، بودن  پايان بي
 زيرا ؛)557: 1375احمدي، ( دارد تأكيد ها فهم تمامي دانستن آن موجه ةو در نتيج واقع با

 هاي دانسته پيش الجرم فهمي هر در و است فهم حصول شرط مفسر داوري پيش و ذهنيت
 كلية دانستن مفيد متن، تفسير براي فلسفي هرمنوتيك كار راه. كند مي دخالت مفسر
 به تواند نمي مفسري هيچ چراكه هاست، آن از مفسر كردن  ها و توصيه به استفاده دانسته پيش

ها در تركيب  گاه افق صورت هيچ ينو در ا شود راستا هم مؤلف افق با الذهن خالي اي گونه 
  ).15: 1380باليشير، (گيرند  يكساني قرار نمي

 اين  از. يستن مؤلف مراد درك دنبال به و است »مفسرمحور«هرمنوتيك فلسفي  پس
 ديني، متن از مختلف هاي قرائت تعدد امكان نتيجه در. نيست ممكن نهايي فهمدر آن  رو، 

 حيطة در فهم ارزيابي و نقد هرگونه راه انگاشتن مسدود و مؤلف، مقصود گرفتن  ناديده
 هاست فهم ناشي از امتزاج افق). 563- 555: 1375 احمدي،( شود مطالعات ديني پديدار مي

 تمام كه مرز بدون گرايي نسبي اين. سازد مي فراهم را پاياني بي هاي امكان امتزاج، اين و
 ارزيابي براي اي ضابطه و معيار كند، مي معرفي انتها بي را فهم عمل و دانسته موجه را ها فهم
 جانب از فهمي هر و دده ميتنزل  را  درنتيجه ارزش آن ،گذارد نمي اختيار در فهم عمل

  .دهد مي جلوه موجه را هركسي
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 از يكي مؤلف. نيست »مؤلف مراد« درك متن تفسير از هدفهرمنوتيك فلسفي  در
 را خود مفسر. ندارد تفاوتي متن خوانندگان و مفسرين ديگر با و است متن خوانندگان

 كه كند مي فرض متن خوانندگان از يكي پاي هم را مؤلف و قرار دادهمؤلف  جاي  به
 منظور و نيت و قصد درنتيجه. ندارد ها برداشت باقي بر اي برتري هيچ آن برداشت
فهم صحيح و معتبر وجود  صورت  در اين). 19 :1377پالمر، ( است ارزش بي مؤلف

ندارد و در اثر حذف مقصود مؤلف از سير خوانش و برداشت از متن، معياري براي 
و معتبر وجود نخواهد داشت؛ چراكه اصالً خود اين  ،قضاوت پيرامون فهم صحيح، برتر

  .واژگان مهمل خواهند بود
 ديني، احكام تمام كلي طور  به نيز و عبادات باب در مثال رايبمتون ديني و  دربارة
توان قرائت جديدي از معناي نصوص  مي. قرائت جديد همواره باز است ةامكان ارائ

مربوط به تعداد ركعات نماز ارائه داد كه بر مبناي آن نماز صبح در چهار ركعت خوانده 
خود شارع هم حق قضاوت ندارد، چرا . م وجود نداردچراكه مبنايي براي داوري فه! شود

  .كه حداكثر مفسري است در كنار ساير مفسرين متن
 هـدايت  راه از ابوسـفيان  و ابوجهـل  امثال و) ص(ميان فهم پيامبر اكرم  تر مهم همه از
هيچ ترجيحي وجود  آن غايات و مبادي و انساني وجود از برداشت نيز و انسان براي الهي

 ايـن  در چراكـه  شـود؛  ندارد و لذا باب رستگاري و هدايت بشر براي هميشه مسـدود مـي  
  .معناست و هدايت بي هدف، فرجام، غيب، نظير اموري از كردن صحبت صورت، 

  :فرمايد مي البالغه نهج 133 خطبة در) ع( علي امام
 و يافـت  را حـق  راه توان مي قرآن با. گويد سخن شما با تواند مي و گوياست و ناطق قرآن
 تمـامي  كه نيست چنين و( كنند مي تفسير را ديگر بعضي قرآن آيات از برخي. شنيد را حق
 كه دارند را قدرت اين كتاب هاي آيه همة). شود تحميل متن بر متن، خارج از ها فرض پيش
  1.دارند محفوظ خطرات از را  آن به عامل و بشناسانند سان يك را خدا

 فهم براي ها دانسته پيش برخي وجود گرچه اسالمي مطالعات در متن فهم رايج روش در
معلومـات ظنـي و   . شـود  دانسته نمي فهم يندافرولي مخل  2،است شده فرض ضروري متن

انگاري قصد مؤلـف در القـاي مطلـب     غير يقيني هستند كه منجر به تفسير به رأي و ناديده
 و هـا  فـرض  پيش دادن دخالت پذيرش با. شوند حذف فهم يندافربايست از  مي و گردند مي

اعتبار فهـم از مـتن    دربارة قضاوت براي اي ضابطه و مالك هيچ نيز مفسر فهم در ها ذهنيت
  ).117: 1381خسروپناه، (وجود نخواهد داشت 
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آن  نتيجة در و فهم پاياني بي عمل پذيرش بر مبني شاهدي توان نمي اسالمي مطالعات در
يـابي   بلكه آيات و روايات بر ظهور فهم برتر و روش دست يافت، ها فهم تمامي بودن معتبر

  .به آن تأكيد دارد
  
  الفاظ ظهور حجيت عدم 3.7
 نيسـت  ممكـن  متن از تغييري قابل غير و نهايي، ثابت، فهم گونه هيچهرمنوتيك فلسفي  در
در روش رايــج فهــم مــتن در مطالعــات اســالمي و  كــه،  حــالي در). 59: 1380واعظــي، (
 را روايـت  يـا  آيـه  تواند نمي مفسر و است الفاظ ظهورات اصل، اصول، علم در خصوص به

  .كند حمل آن ظاهر خالف بر معين اي قرينه داشتن بدون
. بعد نيز مهم ظهور الفاظ در زمان شارع و براي مخاطبان آن مقطع زماني است مرحلة در

 ازنگرش به شأن نزول آيات در فهم آيات الهـي   قرآنبر همين مبناست كه در تفسير آيات 
 بايـد  »طيبـاً  صـعيداً  فتيممـوا « دهد مي دستور شارعاگر  مثالً،. است برخوردار رفيعي جايگاه
 نـه  آيد، دست  به شواهد و قرائن با مخاطبان، آن براي و اسالم صدر در »صعيد« لفظ ظهور
  ).46: 1377حقيقت، ( بيستم قرن در آن معنايبا  مطابق
  
  فهم در تسلسل 4.7
 بـا  مطـابق تفسـير و   زمينـة  در كه است دوري ساختاري داراي فهم فلسفي، هرمنوتيك در

هـا   داوري پيش ،بر طبق اين نظريه. آيد خاص فهم او پديد مي ةخاص مفسر و شيو ديدگاه
آيـد، چـرا كـه چشـم      در نتيجه تسلسل در فهم پيش مـي . ناپذير و نازدودني است اجتناب
 بـرود  جلـوتر  وي براي شده مكشوف فعلي معناي از تواند نمي و است ثابت موارهمفسر ه

  ).18- 17: 1380باليشير، (
 چـرا  نيسـت،  پذيرش قابل اسالمي مطالعات در متن فهم رايج روش در نيز ويژگي اين

و اخـالص دانسـته    ايمان، تقوا، بودن دارا به منوط الهي مفاهيم از بسياري فهم اسالم در كه
تـر و بـه    تر هويدا شود، فهم نيز متكامـل  شده است و هرقدر كه اين امور در فرد مفسر بيش

  .تر خواهد بود حقيقت نزديك
 فرقـان  شـما  بـراي  خداونـد  كنيـد،  پيشـه  تقـوا  اگـر «: نظير آياتي به نتوا مي مثال، براي

يـا حـديثي از رسـول     كـرد؛  رجـوع ) 29: انفـال ( 2»دهـد  قرار مي) حق از باطل ةتميزدهند(
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 خداونـد  گردانـد،  خـالص  را خود خدا براي روز چهل كسي هر: فرمايد ميكه ) ص(  اكرم
  ).738: 1382پاينده، ( 3سازد مي جاري زبانش به قلبش از را حكمت هاي چشمه
نتيجه گرفت تسلسل در فهم مـورد تأكيـد    توان مي روايات و آيات اين امثال به توجه با

 به  زيادي حد تا اسالمهرمنوتيك فلسفي در دين اسالم جايي ندارد و كشف معناي معارف 
  .است وابستهو ايمان  اخالص، تقوا،

  
 اسالمي مطالعات درروشي  هرمنوتيك. 8

 فهـم  رايـج  روش منظر از فلسفي هرمنوتيك پذيرش بودن مردود گرفتن نظر در با و اكنون
تـوان هرمنوتيـك روشـي را     كه آيا مي پردازيم مي موضوع اين به اسالمي، مطالعات در متن

  سازگار با روش رايج فهم متن در مطالعات اسالمي دانست؟
 متن، تفسير زمينة در جديد هاي افق گشودن رغم به ،روشي هرمنوتيكرسد  نظر مي به
 دينـي مطالعـات   حوزة در اي جدي مشكلندارد و  پي درهاي هرمنوتيك فلسفي را  چالش
تـوان بـا در    مـي  لذا،. است وفادار متن فهم تفسير مرسوم هاي روش به زيرا كند؛ نمي ايجاد

نظر گرفتن روش رايج فهم در مطالعات اسالمي و با مددگيري از هرمنوتيـك روشـي بـه    
روشي براي فهم مـتن، هرمنوتيـك روشـي مقبـول در مطالعـات اسـالمي را داراي       عنوان 
  :هاي زير دانست مؤلفه
  
  متن با تعامل مختلف انحاي ميان تمايزگذاري لزوم 1.8
. به متن است  ترين هدف مراجعه اصلي ست،ا آن بيان درصدد متن چه آن و متن معناي درك

 نيسـت،  »متن مراد بيان« همگي كه دهد مي ارائهو  يابد درمي متن ازخواننده مطالب متعددي 
اخـص   معناي  تفسير به. اين مرزبندي بايستي محفوظ بماند. است» معناي متن دربارة« بلكه
 شـكل  را كـالم  القاي و متن الفاظ چينش از مؤلف مقصود كه است چيزي آن ايضاح ةكلم
  ).15- 13: 1385سبحاني، ( دهد مي

  
  متن به معنا انتسابات تمامي در مؤلف قصد محوريت لزوم 2.8

 مـتن  بـه  معنـا  انتساب به  منتهي مقايسه، و داوري و نقد نظير متن، با تعامل انحاي از برخي
 تعـامالت  از قسـم  اين در. ستمحتواي معناي متن پس از درك معنا دربارة بلكه شود، نمي
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 كه جا آن از ولي. داشت نخواهد معنايي تعامالت اين اساس عنوان به مؤلف قصد محوريت
 از فارغ معنا اين« و »دارد معيني معناي متن« اسالمي مطالعات در متن فهم رايج روش بر بنا

، »معنـا در قصـد مؤلـف مسـتتر اسـت      كنندة تعيين عامل« و »است محقق متن قرائت فرايند
  . انحاي مختلف تعامل با متن بايستي معطوف به كشف معناي مقصود مؤلف باشد

  
  مند روش تفسير به بندي پاي و متن آزاد قرائت از پرهيز 3.8

 باقي »مفسرمحوري« براي مجالي مؤلف، مقصود معناي تفهيم هدف با زباني ارتباط به اعتقاد
 لـزوم  وي، قرائـت  و خواننـده  از مستقل متن، در متعين معناي وجود به اعتقاد و گذارد نمي

 كه فرض پيش اين. كند مي مؤكد را اسالمي مطالعات در متن فهم رايج روش ضوابط رعايت
 عـدول  گـرفتن  نظـر  در ةارتباط و تفهيم و تفاهم عقال و عرف است، به ضميم وسيلة زبان

 عقاليـي  ضـوابط  به وي بندي عرفي تفهيم و تفاهم و پاي طريقة از گوينده و مؤلف نكردن 
 از اسـت  موظـف  مفسـر  متن، قرائت و فهم فرايند در كه شود مي اين به منتج زباني، ارتباط

هــاي شخصــي و  و ســليقه ننمايــد عــدول تفــاهم و تفهــيم عقاليــي ضــوابط چهــارچوب
  ).336- 335: 1390واعظي، (هاي غير متعارف را در متن اعمال نكند  برداشت

  
  فهم در تفاوت مندي ضابطه لزوم 4.8
 و ضابطه بي امري فهم در اختالف و است مؤلف نيت و قصد متن فهم در شاخص و معيار

 مفسران كه دهد مي رخ جايي بلكه در نيست،) فلسفي هرمنوتيك رويكرد بامطابق ( اختياري
 در مشكالتي بروز دليل  به و كنند حركت واحد و مشترك متعين معناي  به وصول جهت در
 و خواننده به تفسير در اختالف فلسفي هرمنوتيك در. دهد مي رخ اختالف عيني معناي فهم

روش رايج فهم متن در مطالعات اسالمي اختالف در  در كه  حالي در گردد، بازمي او ذهنيت
  .مفسر مربوط است ةفهم متن عمدتاً به اموري بيرون از ذهنيت و اراد

  :توان در امور زير دانست تفسير متون اسالمي را مي هنگاماز موارد اختالف در فهم  برخي
 هـا  آناسـتعمال   مـوارد  گـاه  كـه  روند مي كار  به متعددي معاني در زبان در حروف. اول
  4.نيست مشخص
 هـا  آن حقيقـي  استعمال يا باشند لفظي مشترك الفاظ و عبارات برخياست  ممكن. دوم

  5.باشد صحيح معنا يك از بيش در
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  6.استتفسير متن مقدس متفاوت  شناسي روش گاهي. سوم
  7.كندناموجه كالمي مفسر در فهم متن دخالت  هاي فرض پيشاست  ممكن. چهارم

 هاي دانسته پيش بر  مبتني اسالمي مطالعات در متن فهم رايج روش درنتيجه
 نظري هاي پرسش( استفهامي و) شناختي زبان قوانين و عرب ادبيات: مانند( استخراجي

 از را ها آن پاسخ تا كند مي تالش مفسر و گيرد مي قرار مفسر فراروي كه جديد عملي و
 ايمان، شخصي، هاي توانايي از بايست مي مفسر. پذيرد مي صورت) بيابد ديني متون

 نشود رأي به تفسير دچار تا باشد برخوردار جويي و حقيقت الزم، هاي آگاهي صداقت،
  ).628: 1386 همكاران، وعليخاني (

 
  نص برابر در اجتهاد ممنوعيت 5.8
 نص مقابل اجتهاد اساس بر نبايد و است نصوص معناي به تمسك به ملزم خواننده و مفسر

  .شود منحرف نص صريح معناي از
  
  ظاهر بر اظهر ترجيح لزوم 6.8
كشف و  درجة زيرا برود، معنايي احتمال ترين قوي دنبال به »ظواهر« در است موظف مفسر

عقـال   ةدليل اين امر نيز سير. حكايت آن از مقصود مؤلف بيش از ديگر معاني محتمل است
تـر روي   تـر بـه نفـع معنـاي ضـعيف      در تفهيم و تفاهم اسـت كـه هرگـز از معنـاي قـوي     

ها از  گري آن گردانند، چرا كه اساس اعتناي به ظواهر معنايي، قدرت كشف و حكايت برنمي
  ).351: 1383ي، ساجد(مراد مؤلف است 

  
  معتبر قرائت از متابعت لزوم 7.8

 هـاي  فهـم  كـه  نيسـت  چنين و است موجه امري متن نامعتبر تفسير از معتبر تفسير تفكيك
ماننـد  (» اعتبـار « مقولـة  گذاشـتن  كنـار  بـا  اساساً يا باشند، معتبر همگي متن يك از متفاوت

ناپـذير   اين تفكيك انكار و تفاوت فهـم، امـري اجتنـاب    ةريش) رويكرد هرمنوتيك تفسيري
شود، بلكه  نمي» تفسير به رأي«البته بايد توجه داشت كه تفسير نامعتبر منحصر به . تلقي شود

چه بسا فهمي از متن نه از باب تحميل معنا به متن، كه از باب قصور در فهم مقصود مؤلف 
  .نامعتبر باشديا عدم دقت در قرائن دال بر معناي مقصود، 
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 را زير مقدمات اسالمي مطالعات در متن فهم رايج روش بر  مبتني فهم اعتبار هاي مالك
  :گيرد مي دربر

دارد، عقال به ظهورات اهتمـام   جا كه ظهور متن از معنا و مقصود مؤلف پرده برمي از آن: اول
  .طريقي دارد براي درك مراد واقعي مؤلف جنبة كالم ظهور پس. دانند مي معتبر را  ورزند و آن مي

يعني عرف و اهل . ظهور نوعي از فهمِ كالم مؤلف حجت است، نه ظهور شخصي: دوم
  .ها و داليل شخصي مؤيد معنا باشد كه دغدغه كالم بايستي معنا را بفهمند نه اين

زيـرا   ؛احتمال عدم تطابق ظهور نوعي و عرفي متن با مـراد مؤلـف منتفـي اسـت    : سوم
ـ . اصول عقاليي حاكم بر زبان، منتفي است ةاسباب اين عدم انطباق احتمالي، به واسط  رايب

اقدام بـه نگـارش مـتن     كهرا مؤلفي  نبودن بيان عقال و عرف احتمال اهمال و در مقام ،مثال
  .دانند مي ناموجه و اعتنا قابل غير استكرده 

 نـص  كـه  محـدودي  مـوارد  در فقط و است ظني موارد تر ظهور نوعي در بيش: چهارم
اگر ظهور نوعي محورِ فهم معتبـر باشـد، ايـن     ،بنابراين. در معناي مراد است شود مي ناميده

  ).335- 333: 1390واعظي، (ظني و غير قطعي دارد  ةمعيار جنب
كه فهم و تفسيري از متن منطبق بر  شود كه احراز اين مجموع اين مقدمات آشكار مي از

 نيز نوعي ظهور. است نامعتبر از معتبر تفسير تفكيك معيار يگانه اييتنه بهظهور نوعي است، 
 كه آن شرط به متن از استظهار براي مفسر تالش عقال و عرف نزد در كه معناست اين به

 معنا از كاشف او فهم و نهاده ارج باشد، شواهد آوري جمع در دقيق و مضبوط و مند روش
 متن، آن از مفسران ديگر تفسير و فهم با استظهار اين تعارض صورت در. شود مي شمرده
 و داشته نبلكه معتقدند كه گرچه درواقع مراد جدي مؤلف تعي كنند، نمي تخطئه را مفسر
كه  شاخصي قطعي و يقيني براي تشخيص اين آن به وصول طريق در ولي نيست، متكثر

 تفسير و فهم توان مي صورت اين در. كدام فهم دقيقاً مطابق با واقع است وجود ندارد
دانند  او را مكفي مي ادلة كه  كساني حق در و خودشان حق در را متعدد مفسران مند روش

  ).290- 281/ 4: 1405 شاهرودي، هاشمي(معتبر شمرد 
  
  متن گرايي تمثيل و گري باطني از پرهيز 8.8

 و تمثيـل  بـه  كـالم  حمـل  و اسـت  معتبر و حجت) نوعيظهور ( كالم ظاهري معناي
 كـرد  حفـظ  را ظـاهر  نتوان آن بر مبتني كه است شاهدي يا قرينه نيازمند بودن  رمزي

  ).273- 266: 1383 روشن،سعيدي (
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  محكمات به توجه با متشابهات معناي حمل و محكمات به تمسك لزوم 9.8
را جـزء   قـرآن در علم اصول نص و ظـاهر  . است كريم قرآنمؤلفه مختص برداشت از  اين

كنند كه بـه لحـاظ معنـايي مجمـل و      دانند و متشابهات را به آياتي مختص مي محكمات مي
 مـوارد  ايـن  در. ندارنـد  روشـني  معنـاي  و ندتاب معاني متعددي را برمي و هستندداراي ابهام 

 را متشـابه  موارد اسالمي مطالعات در متن فهم رايج روش و اصولي قواعد با منطبق بايستي
  ).281/ 4: 1405 شاهرودي،هاشمي ( كرد فهم محكمات به استناد با

  
  گيري نتيجه. 9

 و اسـتنباط  و فهـم  در هرمنوتيـك،  مشـابه  هـاي  شيوه و سازوكارها شد، اشاره كه طور همان
 ةمـورد اسـتفاد   تـاريخ  طـول  در تفسير، و فقه اصول مانند علومي در و اسالمي متون تفسير
 شيوة تفسير، فهم، قواعد چهارچوب در ها تالش اين از بسياري. است بودهمسلمان  علماي

 مـوارد  ايـن  در تفهـم  و شارع نظر به يابي استنطاق از متن و به منظور دست ،استنباط احكام
و  روشـي  هرمنوتيـك از مجموع مباحث اين نكته به دست آمد كـه ميـان   . است شده انجام
آن  تالئمـات معنـاي ايـن   . وجـود دارد  تالئمـاتي  اسالمي مطالعات در متن فهم رايج روش

منطبق بر مراد مؤلف فهم كرد؛  نيست كه عمالً امكان ندارد متن را منهاي قصد مؤلف و غير
و بازي آزاد معنايي با متن امري ممكن و متصـور   ،محور، تفسير به رأي زيرا تفسير خواننده

هـم مـتن در مطالعـات    توان با توجـه بـه روش رايـج ف    آن است كه مي تالئممراد از . است
 معناي درك براي تالش« كه آورد دست  اسالمي، نوعي روش هرمنوتيكي براي فهم متن به

» گرايي در فهم متن عيني« ،»كشف مقصود مؤلف محوريت«، )معناي متن دربارة نهو ( »متن
مندي فهم متن با توجه  ضابطه« ،)و نه مفسرمحوري و ناديده انگاشتن مؤلف در فرايند فهم(

تمسـك بـه نصـوص در برابـر اجتهـاد غيـر       «، »هاي استخراجي و اسـتفهامي  دانسته به پيش
متابعت از تفسير معتبر مبتني بـر  «، »مرجح دانستن احتمال معنايي اظهر بر ظاهر«، »منصوص

تمسـك بـه   «و  ،)گـري  پرهيـز از بـاطني  (» توجه به معناي ظاهري كـالم «، »ظهور نوعي آن
  .است آن اركان» هات با محكماتمحكمات در عين تفسير متشاب

بـه   منجـر  نيـز  اسـالمي  مطالعـات  در آمده دست  استفاده از روش هرمنوتيكي به نتيجة
محوريت قصد مؤلف در تفسير و تأكيد بر اين نكته است كه هر متني داراي معناي واقعـي  

يافته  معنايي تعين ةاين محدود. شود مي» نمتعي«است؛ يعني معنايي كه با قصد و نيت مؤلف 
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عنوان هدف اصلي رويارويي تفسيري با مـتن بـه    قلمرو معناي واقعي متن است كه بايد به
رسميت شناخته شود؛ زيرا انكار پيوند ميان معناي اصلي و واقعـي مـتن بـا قصـد مؤلـف،      

دادن بـه   درحقيقت به معناي نبودن چيزي به نام معناي اصلي و واقعي براي مـتن و ميـدان  
پس استفاده از دانـش  . است» نمتعي«ي محتمل و ممكن و تفسير به رأي به جاي معناي معان

. و به اصالت متن معتقد باشد در مطالعات اسالمي منتفي نيسـت  اشدهرمنوتيكي كه نسبي نب
بابي بـراي فهـم متـون دينـي و پـژوهش در       منزلة  به را »روش« ةمثاب  بهتوان هرمنوتيك  مي

 اسـالمي  تفسـير  و تأويل هاي روش اساس بر را  قبول قرار داد و آن مطالعات اسالمي مورد
  .كرد بازسازي

  
  ها نوشت  يپ
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