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مقدمه

فهم تاریخی ،یعنی درک شورایط و واقعیوتهوای نموان و

یکی ان مباحث مهم کالم جدید که در حونۀ اندیشۀ دینوی

مکان و عصر ورود آنهوا ،بوه ایون متوون نزدیوک شوویم.

و فهم دین در جهان غرب مطرح است ،بحث هرمنوتیوک

محدودیّتهای نبانی ،به هیچکس حتّوی پیوامبر(ص) هوم

است .رویکرد فلسفی به هرمنوتیک آن را بوه یوک دانوش

اجانه نمی دهد که همهچیز را که در همۀ عصرها میتووان

اثر ذار بر تمام حونههای معرفتی انسان تبدیل کرده است.

فت ،او در یک عصر بگوید؛ یعنی هیچ معلمِ فراتواریخی

براساس هرمنوتیک فلسفی ،فهم انسان امری پایوانناپوذیر،

و فرانمانی نداریم» .وی می وید« :اسوالم بوهعنووان یوک

سیّال ،تاریخی و متأثر ان پیشفرض های اوست .النمۀ این

قرائت در درجۀ اول ،ان مباحث هرمنوتیک سود میجویود

تفکّر این است که انسان امکان دسترسی به واقع را نودارد.

که مباحث دانش فهم و تفسیر موتن اسوت .براسواس ایون

فهم او کاشف ان واقع نیست .هیچ مالک و معیواری بورای

دانش ،متون دینی بهعنوان نمادهای رمزی ماننود هور موتن

ارنیابی معرفت انسان وجود ندارد .فهم افراد اموری نسوبی

دیگوور فهووم و تفسوویر موویشووود» (مجتهوود شبسووتری،

اسووت .برداشووتهووای متفوواوت ان موعوووح واحوود ،همووه

 .)921-112:5913سروش می نویسد :عبارات نه آبستن که

پذیرفتنی هستند و هیچکودام بور دیگوری برتوری ندارنود؛

رسنۀ معانیانود .حکویم آنهوا را چوون دهوانهوایی بوان

بنابراین ،فهوم اموری نسوبی و پلورالیسوم در فهوم (تعودد

می بیند ،نه چون شکم هایی پور .وی درموورد نقوش پویش

قرائت ها) امری ممکن و معقول است .بنا بور ایون نظریّوه،

فرض هوا در شوکل یوری فهوم موی ویود« :ادلّوه و پویش

همۀ معارف بشری انجمله معرفت دینی و وحی الهی کوه

فرض های یک مدعا ،خوالق آن مودعا هسوتند» (سوروش،

منبع اساسی دین به شمار میرود ،با چالشی جدّی روبهرو

.)131-521:5912

هستند .درک متعارف ان دین بر مبانی ویژهای استوار است

با توجه به نتایجی که هرمنوتیک فلسفی در پوی دارد و

که درصورت خدشهدارشدن هر یوک ان آنهوا ،اعتقوادات

تأثیری که بر اعتبار و قداست متون دینی و معارف وحیانی

دینی و پایبندی به شریعت ،هیچ ونه پشتوانهای نخواهنود

ذاشته است ،این پرسش مطرح مویشوود کوه آیوا امکوان

داشت .مهم ترین این باورها عبارتند ان :متون دینی ،وحوی

سانش بین نظریّه هرمنوتیک فلسفی و مبانی فهوم دیون و

الهی .زاره های وحیوانی ،حواکی ان مقصوود جودّی خودا

قرآن ممکن است .آیا همانطور که کتوب مقودس و کوالم

هستند .معانی الفاظ و معوارف وحوی ،ثابوت و عینویانود.

مسیحی درمورد شبهات کالم جدید و هرمنوتیوک فلسوفی

وظیفۀ مخاطب ،رسیدن به مقصود خداست .فهوم مقصوود

موعع انفعالی اتخاذ کردهاند ،در جهان اسالم نیوز بایود بوا

خداوند ان کالمش امری ممکن و عروری است.

آغوش بان به استقبال این اندیشوههوا رفوت و ان اصوول و

براسووواس هرمنوتیوووک فلسوووفی همووۀ ایووون مبوووانی

مبانی آشکار و عقالنی قرآن صرفنظر کرد.

مخدوش اند .رچه خاسوتگاه هرمنوتیوک فلسوفی ،جهوان

رچه در نقود هرمنوتیوک فلسوفی ،کتوابهوا و مقواالتی

غرب است و نمینههای شکل یری آن را بایود در ماهیّوت

نوشته شده است؛ اما درخصوص تقابل آن با قرآن و یا امکوان

کتووب مقوودس و کووالم مسویحی ،تحوووالت مباحووث نبووان

جمع بین آنها اثر مستقلی دیده نشده است .بورای پاسوخ بوه

شناختی ،نظریّه های کوالم جدیود و پیودایش فلسوفههوای

پرسش فوق ،مفهوم و تاریخچه هرمنوتیک ،مبانی هرمنوتیوک

غوورب کووه غالبووا رویکوورد ماتریالیسووتی و تجربوی دارنوود،

فلسفی ،مبانی فهم قرآن و وجوه تقابل بین مبوانی هرمنوتیوک

جستجو کرد .بعضی ان متفکران اسالمی تحوت توأثیر ایون

فلسفی و مبانی فهم قرآن بررسی خواهد شد.

نظریّه قرار رفتهاند و سعی مویکننود ،متوون دینوی را بور

غرض اصلی این نوشته ،نقد مبانی و اصول هرمنوتیوک

مبنای آن تفسیر کنند .مجتهد شبستری می وید« :فهوم فورا

فلسفی نیست؛ بلکوه بیوان ایون مطلوب اسوت کوه اصوول

تاریخی ان کتاب و سنّت ،ناصواب است و ما باید با روش

هرمنوتیک فلسفی و نتوایج آنهوا بوا مبوانی فهوم قورآن و
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حیثیّت هدایتگری متون دینی سان ار نیست و تالش برای

است .انطرفدیگر ،هرمنوتیک اختصاص بوه متوون دینوی

سان اری بین آنها و پذیرش اصوول هرمنوتیوک فلسوفی،

ندارد و همۀ متون اعم ان تاریخی ،حقوقی ،اخالقی و ...را

انکار تصریحی و یا تلویحی مبانی فهم دیون را بوه دنبوال

دربرمی یرد (حسوینناده .)553:5911،بنوابراین ،مشخصوۀ

خواهد داشت .این نکته فتنی است که بعضوی ان اصوول

اصلی هرمنوتیکِ رمانتیک این است که مفسّر وقتی متن را

هرمنوتیک به خودی خود مغوایرتی بوا مبوانی فهوم قورآن

میفهمد که فرآیند نخستین و اصلیِ ذهن مؤلّف که منجور

ندارند؛ اما بر مبنای تحلیلی که هرمنوتیک فلسفی ان آنهوا

به آفرینش متن شوده اسوت را بوانآفرینی کنود و بوه درک

ارائه میکند ،با فهم قرآن در تعارض هستند.

فضای حاکم بر مؤلّف ،هنگام ایجاد متن احاطه پیدا کند.
شالیر ماخر آشنایی با قواعد دستوری و نبانی را بورای

 -1مفهوم و تاریخچه هرمنوتیک

فهم متن کافی نمیداند؛ بلکه فهم درست را مبتنوی بور دو

واژۀ هرمنوتیوووک ( )Hermeneuticان ریشوووۀ یونوووانی

ونه تفسیر میداند :الف) تفسیر دستوری ،که عملی متکی

( (Hermeneueinرفته شده است .ایون واژه در متوون

بر قواعد لفظی و ادبی است .ب) تفسیر روانشناختی ،کوه

قدیم به معنای تفسیر و تأویل به کار میرفت .ریچاردپالمر

به دنبال درک فردیّت مؤلّف و ذهنیّت اوست و برای درک

) (R.Palmerدر تعریووف هرمنوتیووک م وی ویوود« :علووم

فردیّت مؤلّف ،باید آن را ان خالل سبک او به دست آورد؛

هرمنوتیک ،مطالعۀ فهم بوویژه وظیفوۀ فهوم متوون اسوت»

و درمورد اهمیّت درک مؤلّوف و فضوای ذهنوی او کوه ان

(ربانی لپایگانی.)1:5919،

طریق سبک بیانی او حاصل مویشوود ،موی ویود« :هودف

رسالت اولیۀ هرمنوتیک ،تفسیر متون مقدس بود و تا قورن

هرمنوتیک ،درک کامل سبک اسوت» (واعظوی.)35:5912،

هفدهم میالدی تنها در حوونۀ دیون مسویحیت و بورای فهوم

دیلتای ) (W.Diltheyهرمنوتیک را ان مرنهای فهم متن

بخشهایی ان متون دینی که فهوم آنهوا دشووار بوود ،کواربرد

و فتار ،فراتر برد و آن را به همۀ بخشهای علوم انسوانی

داشووت .هرمنوتیووک در ایوون دوره بووه هرمنوتیووک کالس ویک

سترش داد .قلمرو هرمنوتیک دیلتوای عوالوه بور موتن و

مشهور بود و هودف آن کشوف موراد موتکلم و پویبوردن بوه

فتووار ،متافیزیووک ،فلسووفه ،اخووالق ،معرفووتشناسووی،

مقصود خداوند ان وحی الهوی بوود .درواقوع ایون رویکورد ان

جامعهشناسی ،تاریخ و ...را نیز دربر رفت .اسواس نظریوۀ

هرمنوتیک ،به دنبال درک مراد متکلم و مؤلفمحور بود.

او ،دستیابی به مقصود متکلم است .وی می ویود« :هودف

شالیر مواخر مرحلوۀ دوم هرمنوتیوک کوه معوروف بوه

اصلی هرمنوتیوک درک کامول مؤلّوف اسوت» (علویتبوار،

هرمنوتیووک موودرن (رمانتیووک) اسووت را در قوورن هفوودهم

 .)452 :5931بهطورکلّی ،هرمنوتیک در مرحلۀ کالسیک و

( (F.D. E.Schleiermache))5194-5121آغان کورد.

رمانتیک بر محوریّت مؤلّف و کشف مراد او اسوتوار بوود.

شالیر ماخر به امکان فهم عینی معتقد بوود و فراینود فهوم

این نظریّه ان تفسیر و فهم با دید اه کوالم سونتی غورب و

اصالت را به مراد مؤلّف میداد .وی معتقد بود ،مخاطب و

کالم اسالمی جمع میشود و تعارعوی بوین آنهوا وجوود

مفسّر باید با اتخاذ شیوههوای خواص و رعایوت قواعود و

ندارد .تدوین اصول فقه ،علم تفسیر و کوالم اسوالمی ،در

اصوووول فهوووم بوووه دنبوووال فهوووم نیّوووت مؤلّو وف باشووود

راستای فهم شارح مقدس است .بررسی هرمنوتیک مؤلوف

(واعظی .)31:5912،در دیود اه کالسویک ،اصول بور فهوم

محور ان رسالت این نوشته خارج است.

درسووت بووود و اِعمووال قواعوود هرمنوووتیکی و تفسوویری
عرورت نداشت ،مگر در مواردی که در متن ،ابهام وجود

 -2هرمنوتیک فلسفی

داشته باشد؛ اما در مرحلۀ مدرن ،اصل بر بدفهمی اسوت و

هرمنوتیک در قرن بیستم وارد مرحلۀ جدیدی شد و توجه

رسووالت هرمنوتیووک ،ارائوۀ قواعوودی بوورای اجتنوواب ان آن

بسوویاری ان اندیشوومندان حووونههووای معرفووتشناسووی و
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دینشناسی را به خود جلب کرد .هرمنوتیک فلسوفی را بوا

بنابراین باور ،فهم سان اری و تعامل بین پیشدانسوتههوا و

دو شخصوویت معووروف آلمووانی یعنووی مووارتین هایوود ر

پیشداوریهای مفسّر با متن است؛ بنابراین مؤلّوف و ارادۀ

) (M.Heideggerو هوووووانس ئوووووورک وووووادامر

او هیچ نقشی در فهوم موتن نودارد .نیورا عالیوق و پویش

) (H.N.Gadamerمی شناسند .تا پویش ان ایون ،توالش

فرضهای مفسّور و تواریخمنودی فهوم مفسّور ،موانع درک

مفسّر در مواجهۀ با متن ،معطوف به فهم مراد مؤلّف بود و

مقصود مؤلّف ان خلق اثرش میشود .هاید ر هویچ نقشوی

مفسّر سعی میکرد با بهکار یری قواعدِ خاصِ فهوم موتن،

برای ارادۀ مؤلّف در فهم متن قائل نیست و شوأن او را در

فرآیند فهم را هدایت و مقصود مؤلّف را ان موتن اسوتنبا

حد سایر مفسّران تقلیل میدهد.

کند .اما هاید ر بهعنوان معمار هرمنوتیک فلسفی ،شوالودۀ

براساس نظریّه هاید ر ان هرمنوتیک ،فهم امری اتفواقی

فرآیند فهم را بر هم ند .تلقی هاید ر ان فهم با آنچوه کوه

است و نتیجۀ پیشفرض های مفسّر است که کنترلشوده و

قبل ان او دربارۀ فهم مفروض بود ،کامال متفاوت است.

جهت پذیر نیسوت و نموی تووان بورای آن روش ،منطوق و

معموال اندیشمندانِ معرفوتشناسوی ،فهمیودن را یکوی ان
رفتارهای ممکن انسان میدانستند؛ اما در تحلیل هاید ر ،فهوم

معیاری قرار داد .نتیجۀ این اموور ،پوذیرش ذهون رایوی و
نسبیّت فهم خواهد بود.

نحوهای ان بودنِ داناین (انسان) است (هایود ر.)211 :5912 ،

هرمنوتیک فلسفی رچه با هاید ر آغان شد ،اموا بسوط

بنابراین ،فهمیدن جنبهای ان هستی انسان و مربوو بوه حوونۀ

و تبیین آن ،نتیجۀ اندیشوه هوای شوا رد او وادامر اسوت.

هستیشناسی ،یعنی فلسفه است .هاید ر انسان و به دنبوال آن

کتاب حقیقوت و روشِ ( )1112وادامر ،مهومتورین منبوع

فهم او را اموری تواریخمنود مویدانود (هایود ر .)511:5912،

هرمنوتیک فلسفی است .مؤلّف در این کتواب عومن نقود

حیثیت تاریخی ایجاب میکند که هر معنایی کوه انسوان درک

آرای شالیر ماخر و دیلتای به تبیین بنیانِ هسوتی شوناختیِ

میکند ،سان ار با دنیای تاریخی و موقعیّت هرمنوتیکی خوود

تجربۀ هرمنوتیکی میپرداند و اصول هرمنووتیکی خوود را

او باشد؛ هر انسانی در دنیوای تواریخی خوویش سویر کنود و

بیان میکند.

امکان درک دنیای دیگری را نداشته باشد.
هایود ر فهووم را آشکارشوودن جهووان در هسووتی انسووان

 -3ارزیابی دیدگاه گادامر

مویدانوود و موی ویوود« :در جریووان فهووم ،آدمووی براسوواس

اسوواس هرمنوتیووک فلسووفی ،بوور نقوود روش و توجووه بووه

امکانات و پیشفرضهایش ،خود را به سووی چیوزی کوه

هستیشناسی فهم است و هدف آن کاوش در ماهیّت فهوم

بووا آن مواجووه اسووت ،بووه جلووو موویافکنوود» (هایوود ر،

و تبیین شرایط وجودی و عوامل اثر ذار در بهدستآوردن

 .)921:5912براساس این تحلیل ،فهم ،امری اتفواقی ،غیور

فهم است .هرمنوتیک ادامر با این پرسوش اساسوی آغوان

روشمند ،منطق ریز و معیارناپذیر خواهد بود .یکی دیگر

م ویشووود کووه ،چگونووه فهووم ممکوون م ویشووود( .یووونف

ان مباحث هرمنوتیک هاید ر که توجه فالسفۀ بعد ان او را

بالیشر .)41:5913،دید اه ادامر درمورد فهم متن عبوارت

جلب کرد ،نقش پیشدانستهها و پیشفرضهای مفسّور در

است ان:

شکل یری فهم است.

 -فهم ،تولید است نه بان تولیود :روش متوداول عقوال

هاید ر فهم را حاصل پیشدانسته ها و پیشفرض هوای

این است که مفسّر در برخورد بوا موتن ،در پوی بانسوانی

انسان می داند و می وید« :بنیان فهم هر چیز ذاتا ان طریوق

ذهن مؤلّف جهت دستیابی بوه معنوای مودّنظر او ان خلوق

پیشداشت ،پیشدید و پیشدریافت نهاده می شوود .هر وز

اثرش هست؛ امّا در نظریّه ادامر ،فهم بوان تولیود نیسوت،

فهم بدون پیشفرض اتفاق نمیافتد (هاید ر.)911:5912،

Gadamer,2006,

بلکوووه فعوووالیتی تولیووودی اسوووت
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))P.296؛ یعنی این مفسّر است که برای متن معنوا ایجواد

داناین (انسان) همواره پیشاپیش ان طریق شود ی ،خوود

میکند نه مؤلّف .وی می وید« :معنای متن نه اهی ،بلکه

را بر امکانات فرا میافکند» (هاید ر  .)921:5912،طبیعوی

همیشووۀ اوقووات فراتوور ان مؤلّ وف آن ووام بوور م ویدارد»

است که در چنین وعوعیتی ،امکوان اِعموال روش وجوود

) .)Gadamer,2006, P.296النموۀ نظور وادامر ایون

ندارد؛ نیرا در فرایند اِعموال روش ،قصود ،اراده ،وزینش

است که متن هیچ ونه ارتباطی با مؤلّف خود ندارد و ا ور

روش مطلوووب ،رعایووت ترتیوبِ مراحوول و ....النم اسووت،

مؤلّف بعد ان خلق متن به آن نظر کند ،نمیتوانود بوهطوور

درحالیکه با واقعهدانستن فهم ،مجالی برای این امور بواقی

کامل مفهوم آن را بفهمد و فهم او ان متنی که نوشته است،

نمیماند.

هیچ اولویّتی بر فهم دیگران ان همان متن ندارد.

البته اینکه بعضی فهومهوا ماننود اختراعوات و الهاموات

حذف کامل مؤلّف و نادیوده ورفتن ارادۀ او در فراینود

ارتکووانی و پوویشبینووینشوودنی هسووتند و اتفوواقی حاصوول

فهم ،مخالف با روش عقوال و موجوب اخوالل در ننود ی

میشوند ،انکارپذیر نیست؛ امّا اینکه تمام ادراکوات انسوان

انسان است .چگونه ممکون اسوت در روابوط اجتمواعی و

غیر روشمند و اتفواقی فورض شوود ،بوا فطورت و تجربوه

امووور حقوووقی و کیفووری ،ارادۀ صوواحب سووخن را نادیووده

بشری در تعارض است .اینکه ادامر توصیه مویکنود کوه

رفت و تنها به برداشت مخاطب اعتماد کرد.
اینکه مفسّر اهی اوقات متن یا اثر را براساس خواسته
خود تأویل می کند ،امری ممکن بلکوه محقوق اسوت؛ امّوا

باید به افق متن توجه کورد و بایود ان موتن سوؤال کورد و
عروری است پیشفرضهای مفید و مضرّ را تفکیک کرد،
نوعی اِعمال روش است.

اینکه همۀ فهم بشر ناشی ان تعامول او بوا موتن باشود ،بوه

– کاربردیبودن فهم :وادامر فهوم را اموری کواربردی

طوریکه ارادۀ مؤلّف نادیده رفته شود ،معقول نیست .بحوث

می داند .ادامر درک هرمنوتیکی را مرکوب ان سوه عنصور

تأویل که در قرآن مطرح است ،با تأویول هرمنوتیوک تفواوت

میداند :فهم ،تفسیر و کاربرد .منظوور او ان کواربردی ایون

اساسی دارد .در تأویل هرمنوتیک ،مور مؤلّوف اعوالم شوده

است که فهمِ یک اثر و متن با توجه به موقعیّوت مفسّور و

است؛ درحالیکه تأویل قرآن ،بر شت معنا به حقیقت اصولی

عالیوق ،شوورایط و انتظووارات فعلوی او صووورت موی یوورد

است و درک مراد خداوند است؛ بنابراین حضرت موسوی(ح)

( .)Gadamer,2006, P.306این موقعیّت هرمنووتیکی

ان خضر(ح) تأویل احادیث را میطلبد و خضر او را به تأویول

مفسّر است که معنا را ایجاد میکند؛ بنابراین مفسّور آنچوه

آنچه که صبر نداشت آ اه کرد(کهف.)11 :

میخواهد و به آن عالقۀ دارد ،میفهمد .هاید ر نیز فهم را

– فهم ،واقعه و حادثه است :به اعتقاد وادامر ،فهوم یوا

حاصل موقعیت هرمنوتیکی انسان می دانود؛ او موی ویود:

تجربووه هرمنوووتیکی ،واقعووهای اسووت کووه اتفوواق مویافتوود

«بنیان وا شایی (فهم) ان طریق پویشداشوت ،پویشدیود و

( .)Gadamer,2006, P. 299او می وید« :ایون اتفواق

پیشدریافوت ،نهواده شوده اسوت» (هایود ر.)911:5912،

محصول فعالیّت خود اشیا است که با موا بوه فوتو وو

نتیجۀ کاربردی دانستن فهم این است که ،چوون موقعیّوت،

مینشیند ،نه آنکه محصول اِعمال روشی اسوت کوه فاعول

عالیق ،شرایط و انتظارات مفسّران متفواوت اسوت و فهوم

شناسایی به کار میبرد» ( .)Gadamer,2006:465پوس

متن دائما دستخوش تغییر است ،پس امکان فهم مشترک و

فهووم ،چیووزی ورای خواسووت انسووان اسووت و فراینوودی

ثابت ان متن وجود ندارد .این موعوح در رابطوه بوا متوون

کنترل شدنی و روشمند نیست؛ بلکه فهم به صورت آنوی و

حقوقی و مذهبی اهمیّت بیشتری دارد.

اتفاقی حاصل میشود .این تعبیور ان فهوم ،الهوام رفتوه ان

هر شخصی در طول نند ی خود شرایط ،موقعیت ها و

نظریّه فهم هاید ر است که موی ویود« :در جریوان فهوم،

انتظاراتی دارد که سعی میکند هسوتی را مطوابق بوا آنهوا
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تفسیر کند .علّامه جعفری درمورد این موقعیتها می وید:

داوریهایمان در ساختن هستی ما سهیمند ،داوریهایموان

«معموال هرکس در ذر اه عمورش دیور یوا نود در میوان

سهیم نیستند .همچنین مدعی است که تالش برای رهوایی

تارهایی که خود تنیده است محبوس می شود ،چهبهتر کوه

ان تصوّرات خودمان در امر تفسیر ،نهتنهوا نواممکن ،بلکوه

ان درون آنهووووا عووووالمِ خووووارج را هووووم درک کنوووود»

آشکارا بیمعنوا و نوامعقول اسوت .تفسویرکردن ،دقیقوا بوه

(جعفری .)111/2:5913،تمام تالش اندیشمندان این است

معنای واردکردن پویشتصووّرات خوویش در بوانی اسوت

که در حد امکان خود را ان این موقعیتها رها کند توا بوه

( .)Gadamer,2006, P.278وووادامر بوووین پووویش

حقیقت نائل شود.

داوری های درست و نادرست قائول بوه تفکیوک اسوت و

– فهم و فتو و :ادامر روش حاکم بر فهم را روش

پیشداوری های نادرست را موجب سو فهم موی دانود .او

دیالکتیکی و مبتنی بر فتو وی می داند .او معتقد اسوت

برای تشخیص پیشداوری های درست ان نادرست ،سوعی

که در مواجهه با متن ،ما ان متن سؤال مویکنویم و در پوی

کرده است که ان فاصله نمانی استفاده کند .وی موی ویود:

پاسخ هستیم و متن نیز ان ما سؤال میکند و آنقودر ایون

«اغلب فاصله نمانی است که میتوانود معضول نقود را در

پرسش و پاسخ ادامه مییابد تا معنای متن برای مفسّر پیودا

هرمنوتیووک حوول کنوود؛ یعنووی ایوون مسووئله را کووه چطووور

شود .در این دیالو هویچیوک ان طورفین منفعول و دیگوری

میتوانیم پیشداوریهای درست و مولّود فهوم را ان پویش

سخن و و اثر ذارِ مطلق نیسوتند؛ بلکوه در بوانی دیوالکتیکی

داوریهووای نادرسووت کووه موجووب سووو فهووم مویشووود،

طرفین سهیم هستند(استیور .)511:5914 ،در این فرعیه ،فهوم

بانشناسوویم» ( .)Gadamer,2006, P.298ایوون سووخن

حاصل توالش و جودال موتن و مخاطوب اسوت .موتن ،یوک

اسوت.

ادامر با نظریّه او درمورد معیوار فهوم ،در تنواق

واقعیّت مستقلی است که با مؤلّف خود ارتبا ندارد .موتن در

نیرا او با این سؤال روبه رو میشود کوه بوا منتفویدانسوتن

مواجهۀ با مخاطب ،ابتدا معنایی را به مخاطب القوا مویکنود و

روش و منطق برای فرایند فهم و نبودن معیار برای داوری

مخاطب در مقابل آن ،معنایی را که با توجه به پیشفرضهای

درمورد فهم های متفاوت ،چگونه می توان پیشفرض هوای

خود درک کورده اسوت را بوه موتن ارائوه مویدهود .در ایون

درست را ان پیشفرضهای نادرست تشخیص داد.

فتو و ،ارادۀ مؤلّف ان ایجاد متن جایگاهی ندارد.

اثرپذیری فهم ان پیشدانستهها ،موقعیتها و انتظوارات

پرسش یکی ان ابواب معرفت بشر است .سوؤال ،ابوران

انسان انکارپذیر نیست .بلکه برخی ان پیش فرضها بورای

اشووتیاق بووه تحصوویل معرفووت دربووارۀ یووک مجهووول

فهم عوروریند .عوامول شخصوی ماننود خیوال و اندیشوه،

است(جعفری .)119/51:5921 ،انگیزۀ حقیقی سؤالکننوده

محفوظات ،سرعت انتقوال و همچنوین عوامول ناخودآ واه

درک واقع است ،نه تحمیل انتظارات خود به موتن .سوؤال

مثل انگیزهها ،جهت یریهای فکری و احووال درونوی در

مشترک همۀ مفسران در مواجهۀ بوا موتن ایون اسوت کوه،

شکل یری فهم انسان نقش بسزایی دارنود .فهوم در خو

مؤلّف ان اثر خود چه مفهومی را اراده کرده است.

صورت نمی یرد و انسان در فرایند فهوم ،منفعول محو

– نقش پیشداوریها در شکل یری فهم :وجود پویش

نیست .علّامه جعفری درمورد نقش انسان در فهمِ هسوتی،

داوریها و نقش آنها در فهمیدن متن ،جایگواه مهموی در

او را هوم بووانیگر و هووم تماشووا ر مویدانوود و موی ویوود:

اندیشه ادامر دارد .او معتقد است که هور فهموی حاصول

«بانیگریِ انسان به این معناست که دریای معرفت هسوتی

پیشداوریها است .ان نظر او فهم ان مفسّر آغان میشود و

وقتی بخواهد به ظرف وجود ما وارد شود ،ان کانوالهوایی

مفسّر با توجه به پیشداوریها و پیشدانستههای خود ،بوه

عبور میکنود کوه آنجوا بوهطوور محسووس و نامحسووس

تفسویر مووتن مویپوورداند .او موی ویوود :آنقوودر کووه پوویش

دستکاری میشوند» (جعفری.)511:5913 ،
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هاید ر و ادامر تأثیر پیشفرض ها در فهم را مطلوق و

تاریخ اثر ذار است .در این فرایند ،نقش پیشفورض هوا و

کنترلناپذیر می داند؛ درحالیکه انسوان مطلقوا اسویر پویش

شرایط و موقعیت مفسّر و تاریخ اثر ذار پررنگتر است و

فرضهای خود نیست و توان کنترل و نقود آنهوا را دارد.

انآنجاییکه این دو مؤلّفه ،سیّال هستند ،نتیجه آنها (یعنوی

علّامه جعفری درمورد دستیابی به واقعیت عینی می ویود:

فهم) سیّال و پایانناپذیر خواهود بوود و ایون چیوزی جوز

«هرچند ما در درک حقایق هم بانیگر و هوم تماشوا ریم،

پذیرش شکاکیّت ،نسبیّت فهم ،پلورالیسم معرفتی و توجیه

یعنی اه واقعیات را مطابق خواسته و ذهنیت خوود ادراک

قرائتهای مختلف برای متن نیست.

میکنیم؛ اما برخی حقایق به ونهای هستند که ان بوانیگری

ذشت نمان و حرکت کاروان بشری به سوی آینوده ،در

ما میکاهند و بانیگری انسان موجب انکار آنها نمیشود»

تعالی معرفتی و توسعۀ علمی انسان نقش بسزایی دارد .نووح

(جعفری .)511:5931 ،بنابراین پیشفرض ها نقش مطلق و

رایی و تالش برای درک بهتر ان هستی ،ذاتی انسان اسوت.

اجتنابناپوذیر ندارنود؛ بلکوه انسوان قوادر اسوت آنهوا را

یافتههای تاریخی نمینۀ دستیابی به معلومات جدید را فراهم

مدیریت کند و به نقد آنها بپرداند و آنها را باطول کنود.

میکند .پرسشهوا و انتظوارات جدیود انسوان ،ویوای ایون

همۀ تالش بشر برای این است کوه معوارف خوود را نقود

حقیقت است که فهم انسان مقهور سنّت نیست؛ بلکه انسوان

کند ،تا آنها را استحکام بخشد.

درصدد اصالح و تکامل ذشتۀ خود است.

 -تاریخمندی فهم :ان نظر ادامر ،فهم واقعوه ای اسوت

– ترکیب افق ها :ادامر فهم را حاصل ترکیب و امتزاج

که در همۀ اشکال آن ان تاریخ اثر میپذیرد .در طول تاریخ

افقها می داند و می ویود« :فهمیودن ،بیشوتر ترکیوب ایون

متن ،دیگران نیز دغدغه فهم آن را داشتهاند؛ حاصول فهوم

افق ها (افق مفسّر و متن و اثر) است کوه خودشوان ایجواد

آنها ان متن ،تاریخ متن را میساند که در فهوم بعودی آن

میکنند» ( .)Gadamer ,2006, P.305ان نظر وادامر،

مؤثر است؛ بنابراین فهمِ مرادِ صاحب متن به هیچوجوه در

افق عبارت است ان نگرشوی کوه هور چیوز را در پرتوو آن

دسترس نیست و فهم تنها ناشوی ان ذهون مفسّور نیسوت؛

مویبینوود ( ،)Gadamer ,2006, P.278کووه ان آن بووه

بلکه بیشتر متأثر ان جنبۀ تاریخی خوودِ اثور اسوت .وادامر

موقعیت هرمنوتیکی تعبیر میشود .امتزاج افق یعنی اینکوه،

درمورد تأثیر فاصلۀ نمانی بر فهم متن معتقد است که ،سیر

فهم حاصل ترکیب افق معنایی مفسّر بوا افوق معنوایی اثور

فهم در تاریخ شکل می یرد و این فرآیندی بیپایان اسوت

است .بهبیاندیگر ،مفسّر و اثور هویچکودام منفعول محو

و هیچ متنی فهم نهایی ندارد .او می وید« :فاصولۀ نموانی

نیستند؛ بلکه همچنان که افق معنایی مفسّر در شکل یوری

چیزی است که اجانه می دهد معنای حقیقوی موعووح بوه

فهم مؤثر است ،نقش اثر یا متن نیز در فهم مؤثر اسوت .او

طور کامول ظواهر شوود؛ اموا جسوتجو و اکتشواف معنوای

نقووش و ارادۀ پدیدآورنوودۀ مووتن را در واقعوۀ فهووم دخیوول

حقیقی یک متن یا اثر هنری هر وز بوه پایوان نمویرسود.

نمی داند ،و می وید« :معنای متن نه واهی اوقوات ،بلکوه

درواقووع کشووف معنووای مووتن ،فرآینوودی بوویپایووان اسووت»

همیشووووه ان نویسوووووندۀ خووووود فراتووووور موووویرود»

( .)Gadamer,2006, P.298وی می وید« :اعتقاد مون

( .)Gadamer,2006, P.296النمۀ این نظریّوه ،نادیوده

این است که عنصر تاریخ اثر وذار ،کولّ فهوم ان سونت را

رفتن نقش مؤلّف و تنوزّلدادن شوأن او در حودّ یکوی ان

تحت تأثیر قرار می دهد؛ حتّوی ا ور روش شناسوی علووم

مفسّران متن است.

تواریخی مودرن را هوم بپوذیریم» ( (Gadamer,2006,

بهطورکلی هرمنوتیک فلسفی مبتنی بر چند اصل است:

 .P.xxxبنا بر این اصل ،تاریخ مؤلّفۀ دیگوری بورای فهوم

 -فهم ،یک حادثه است؛ نه یک فرآیند پیشبینیشده.

است؛ بنابراین فهم ،حاصلِ متن ،پیشدانستههوای مفسّور و

 -سنّت و پیشفرضهای مفسّر ،مقوّم فهم متن هستند.
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 -فهم ،حاصل فت و و و جدال مفسّر و متن است.

 -4مبانی فهم قرآن

 -فهم ،هویتی کاربردی دارد و تابع انتظارات مفسّور

تعارض بین هرمنوتیک فلسفی با مبانی فهم قرآن ،ناشی

است.
 فهمِ یک متن ،جریانی سیّال و تاریخمنود و پایوانناپذیر است.
 مؤلّ ف و قصد او نقشی در فهم متن نودارد؛ بلکوهفهم ،حاصل امتزاج افق مفسّر و متن است.

ان نیرسوواختهووا و مبووانی فکووری آنهووا در نمینووههووای
هستیشناسی ،معرفتشناسی ،متنشناسوی و نبوانشناسوی
است .مبانی فهم قرآن عبارتند ان:
الف :مبانی هستیشناسی :ا -نگاه رئالیستی به هسوتی
و پذیرش واقعیّات موجود :در قرآن واقعیتداشتن هسوتی

در جهان اسوالم نیوز کسوانی هسوتند کوه ان اصوول

و نفی سفسطه ان بدیهیّات انگاشته شده اسوت و ان آن بوه

هرمنوتیک فلسفی الهوام رفتوه انود و معوارف دینوی و

حقّ تعبیر شده اسوت« :اَلَوم تَعلَوم اَنَ اهللَ خَلوقَ السَومواتِ

مفاهیم آیات قورآن را متناسوب بوا ایون اصوول تأویول

وَاالَرضَ بِوالحَق» (ابووراهیم« .)53:آیووا نمویدانووی کووه خوودا

می کنند .مطرحشدن بحث قرائت های مختلف ان اسوالم

آسمانها و نمین را به حق آفرید» .در کالم معصومان نیوز

و درست دانستن همۀ آن ها در دهۀ اخیر ،نتیجوۀ توأثیر

حق به معنای واقعیتداشتن به کار رفته اسوت« :انّ الجنوۀ

هرمنوتیک فلسفی در جهوان اسوالم اسوت .عبودالکریم

ح وقّ و النووار ح وقّ» (صوودوق :5921،ج« .)22/5بهشووت و

سروش در توجیه قرائت های دینوی موی ویود« :تواریخ

جهنم وجود دارد».

شریعت همواره با چند ونوه درک ان شوریعت ،عجوین

 –1اعتقاد به عالم غیب و جهان ماورای مادّه :ایمان بوه

بوده است و این درک ها مادامی که مضبو و روشومند

غیب ان مبانی اساسی معرفت دینی اسوت .ان منظور قورآن

باشند ،همه پسندیده و پذیرفته شده اند .درک ،واحودی

بخش اعظم هستی غیر مادّی است و امکان شناخت آن بوا

نه ممکن است و نه مطلوب .سوخن ایون اسوت کوه ان

حواس ظاهری وجود ندارد .قرآن ان این بخوش ان هسوتی

داشتن آن انتظارات و ان تأثیراتشان در فهم دین ریزی

به غیب تعبیر میکنود و ایموان بوه آن را شور هودایت و

نیست .فهم و زینش ان شریعت ،م تناسب و مونون بوا

رستگاری می داند« :اَلَذّینَ یُؤمِنوُنَ بِالغَیبِ و....اُولئوکَ علَوی

سؤال های عصر آن ها بوده است و آن فهوم و وزینش،

هُدیً مِون رَبِهِوم وَ اُولئوکَ هُومُ المُفلِحُوون» (البقوره.)5-1:

اینک برای خود ما حادثه ای تاریخی اسوت» (سوروش،

«کسانی که به غیب ایمان دارند ،هدایتشده و رستگارند».

 .)911 -121:5912محمد مجتهد شبستری در نفی یقین

 –9خدامحوری :نگاه توحیدی به جهان و استناد هموۀ

می وید« :ر فتن به دنبوال یقوین آن طوور کوه ذشوتگان

پدیدهها به حقیقت یگانه که جوامع هموۀ کمواالت هسوتی

عمل موی کردنود ،بوینتیجوه شوده و در هموۀ نمینوه هوا

است ،اسواس معوارف قورآن اسوت .ایون اصوول انطریوق

جزمیّت نداشتن بر تفکّر بشر چیره شده است» (مجتهد

برهان های عقلی اثبات می شوود .در فرهنوگ قورآن ،قووام

شبستری.)511:5915 ،

هستی به خدا است و هموه شوؤونات آن اعوم ان :ایجواد،

بر اصول هرمنوتیکِ فلسفی نتایجی مترتّب است کوه

مالکیت ،والیت ،اداره و تدبیر ،سرانجام و غایوت بوه خودا

شالودۀ علوم ،فلسفه ،حقوق ،مذهب و غیره را در ابهام

تعلق دارد« :لِلهِ مُلکُ السَمواتِ وَاالَرضِ وَ اِلیَ اهللِ المَصیرِ»

فرو می برند و هر متنوی ان جملوه متوون مقودس را کوه

(النور« )41 :فرمانروایی آسمانهوا و نموین ان خداسوت؛ و

محور تفکر دینی هستند و حیثیّت وحیانی ،هودایتگری

بان شت همه به سوی اوست».

و مسؤلیتسانی دارند را به چالش می کشوند و اعتبوار
آنها را نیر سؤال می برند.

ب :مبانی معرفتشناسی :قرآن تنها شناختِ مبتنوی بور
علم را معتبر می داند و انسان را ان پیوروی وَهوم ،شوکّ و

بررسی امکان جمع بین مبانی معرفتی قرآن و اصول هرمنوتیک فلسفی541 /

ظنّ نهی می کند .منابع معرفتی قورآن عبارتنود ان :حوس و

دارای معانی نفساالمری و مسوتقل ان مفسّور و شورایط او

تجربه ،عقل و دل «وَ لَا تَقفُ مَا لیَسَ لَکَ بِه عِلم اِنَ السَمعَ

هستند .فاصلۀ نمانی توأثیری در تغییور حقوایق آن نودارد.

و البَصرَ وَ الفُؤادَ کُلّ اُولئکَ کَان عنَه مَسئوال» (االسرا )92 :

بوورای فهووم آن ،قواعوود و منطووق خاص وی النم اسووت کووه

«ان آنچه بر آن علم نوداری پیوروی نکون؛ نیورا ان جهوت

مهم تورین آن هوا قواعود حواکم بور محواورات عقالسوت.

چشم و وش و دل مسئول هستید» .قرآن انسان هوا را بوه

هر ونه تفسیری ان آن معتبر نیسوت؛ بلکوه تنهوا تفسویری

بهره یری ان این منابع ترغیب میکند .برهانهای عقلوی و

معتبر خواهد بود که مطابق اصول و قواعد عقالیوی حواکم

دریافتهای وجدانی اعتبار این منابع را اثبات میکنند.

بر محاورات و مبتنی بر منطق قرآن و بهصوورت روشومند

ج :مبانی متنشناسی :قرآن کالم خداسوت و ان ناحیوۀ
خدای حکیم و دانوا ،جهوت سواماندهی ننود ی فوردی و

دنبال شود؛ بنابراین نسبیّت فهم و پلورالیسوم معرفتوی ،در
منطق قرآن جایگاهی ندارد.

اجتمواعی و تووأمین سووعادت دنیوووی و اخووروی انسووانهووا
فرستاده شده است و حیثیّت واقع ویی و هدایتگری دارد.

 -5برونداد هرمنوتیک فلسفی و تعاار

متن آن ،ابزار بیان پیام الهی است و مخاطب آن ،بوه دنبوال

فهم قرآن:

درک مراد خداوندی است .بنابراین ،قرآن می فرماید« :وَ مَا
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آن باا مباانی

براساس دید اه مفسّر محورِ هرمنوتیک فلسوفی،

اَرسَلنا مِن رَسُولٍ الّا بِلِسَانِ قَومِه لِیُبویّنَ لَهُوم» (ابوراهیم)4 :

مجالی برای اعتقاد استوار و باور یقینی باقی نمیمانود .بور

«هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به نبان قومش توا احکوام

مبنای این دید اه ،معرفت هر شخص ان هر متنی انجملوه

الهی را برایشان بیان کند» .تعلیل ذیل آیه (لیبویّن لهوم) بور

متون دینی ،برداشتی شخصی و در معورض تغییور دائموی

واقع رایی ،معرفتبخشوی ،وجوود معنوای ثابوت و عینوی

است و راهی برای کشوف واقوع و درک حقیقوت وجوود

برای آیات قرآن ،داللت میکند.

ندارد .انسان همیشه به درک و فهم خود ،بوه دیودۀ تردیود

د :مبانی نبانشناسی :مبانی نبوانشناسوی قورآن در پوی

نگاه میکند .این حیرت و شک ابدی که بر افکار او حاکم

فتمان عقالیی است .فرایند فهم آن بر برهوان ،موعظوه و

است ،باورهایش را متزلزل میکند و التزام او به آمونهها و

جدال احسن که معرفت آفرین هستند ،استوار اسوت« :اُدحُ

احکام شریعت را مختول موی سواند .هرمنوتیوکِ فلسوفی،

ِالی سبَیلِ رَبِکَ بِالحِکمۀِ وَ المَوعِظۀِ الحَسَنۀِ وَ جَادِلهُم بِالَتی

انسان را ان لذّت یقین محروم میساند .النموۀ هرمنوتیوک

هِیَ اَحسَن» (النحل« )511 :مردم را بوا برهوان و نصویحت

فلسفی انکار یقین است؛ درحالیکه مهمترین مبنوای فهوم

نیکو به راه پرورد ارت بخوان و با آنها به بهتورین وجوه

قرآن ،اعتقاد استوار و یقین به معارف آن و باور قطعوی بوه

جدال کن» .قرآن نبانی معرفوتبخوش و بوه دور ان ابهوام

حقبودن و واقوعنموابوودن آیوات آن اسوت .قورآن غایوت

دارد .امام باقر(ح) دراینباره میفرماید« :فمن نعم أن کتاب

عبودیّت را که مقصد اعالی نزول قرآن و فلسفۀ آفورینش

اهلل مبهم فقد هلوک و اهلوک» (مجلسوی :5413،ج)31/13

است ،رسیدن به یقین بیان موی کنود« :وَاعبُود رَبَوکَ حَتّوی

«هرکس مان کند کتاب خدا مبهم است ،هم خود هوالک

یَأتیکَ ألیَقینَ» (الحجر« )33 :پرورد ارت را عبادت کن توا

شده و هم دیگران را هالک کرده است».

به یقین برسی» .پذیرش هرمنوتیک فلسفی ،اعتقواد یقینوی

بنا بر این اصول ،قرآن متنی مؤلّفمحور و دارای معنای

که ان مبانیِ محوری فهم قرآن است ،نفی میکند؛ بنوابراین

عینی و واقعی است .مفسّور قورآن بوه دنبوال موراد جودّی

کسانی که میل به مبانی هرمنوتیوک فلسوفی پیودا کردنود،

خداوند است .معارف آن ثابت و تغییرناپذیرند .حقوایق آن

جزمیّت و اعتقاد یقینی به معارف دینی را انکار میکننود و

تابع شرایط و پیشفرض های ذهنی مؤّلوف نیسوتند؛ بلکوه

می ویند« :در فضای فکوری جدیود ،جانمیّوت فلسوفی و
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علمی ان دست رفته است و رفتن بوه دنبوال یقوین ،بوه آن

هرمنوتیکی مفسّر است؛ بنابراین ان این حیث نیوز بوین دو

صورت که ذشتگان عمل میکردند ،بینتیجوه شوده و در

دید اه تقابل جدّی وجود دارد.

همۀ نمینهها ،جزمیّتنداشوتن بور تفکور بشور چیوره شوده
است» (مجتهد شبستری.)511:5915 ،
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براساس مبانی هرمنوتیک فلسوفی ،فهوم حاصول

فتو وی متن و مفسّر است و حیثیّتی تاریخی و عصری

نادیده رفتن موراد مؤلّوف موتن :انجملوه نتوایج

دارد که مدام در تحولی پایانناپذیر است .هیچ معنای ثابت

هرمنوتیک فلسفی ،تکیوه بور موتن و مفسّور اسوت .بوراین

و عینی برای متن وجود ندارد تا برداشت های مختلوف بوا

اساس ،صاحب متن و ارادۀ او ان خلق اثورش ،توأثیری در

آن سنجیده شود؛ بنابراین راهی برای نقودِ هویچ فتوار یوا

فهم متن ندارد .توجه به ارادۀ خالق متن ،ممکون اسوت در

متنی باقی نمیماند .با منتفی دانستن نقد ،راهی برای تمییوز

بعضی مووارد عوروری نباشود؛ اموا در پوارهای ان مووارد،

حووق و باطوول وجووود نخواهوود داشووت و داوری بووین

بانسانی ذهنیّت متکلّم و فهم مقصود او ،نقش حیواتی در

برداشتهای مختلف ان متن واحد ،غیرممکن خواهد بوود.

فهم متن دارد؛ مثال در عقود ،معوامالت و مسوائل حقووقی

درحالیکه فلسفۀ وجودی قرآن تبیین حق و باطول اسوت.

نمیتوان متن را بدون توجه به قصود و موراد صواحب آن

واژۀ حق به معنی امر ثابت و مطابق با واقع است (راغوب،

فهمید .نادیده رفتن ارادۀ الهی در فهم قرآن بوا اهوداف آن

 )541:5411که وجووه و کاربردهوای مختلفوی دارد .حوق،

سان ار نیست .تمام اعتبار قرآن بوه ایون اسوت کوه کوالم

یکی ان نامهای خداست؛ چون او ثابت و فناناپوذیر اسوت.

خداست .مخاطوب و مفسّور قورآن بوه دنبوال کشوف ارادۀ

کلمۀ حق بر مخلوقات نیز اطالق میشوود؛ نیورا مقتضوای

خداوند است و برداشت شخصی او اعتباری ندارد و ان آن

حکمت الهی هستند .قرآن نیز توصیف به حق شده اسوت؛

منع شده است .خداوند در حدیثی قدسی میفرمایود« :موا

چون معارفش مطابق با واقع است .قرآن مبنوایش بور حوق

آمن بی من فسّر برأیه کالموی» (مجلوس:5413 ،ج.)13/11

است؛ هم خود را حوق مویدانود و هوم معوارفش را حوق

«به من ایمان ندارد کسی که کالم مرا به رأی خوود تفسویر

معرفی می کند« :وَیُریدُ اللّهُ أن یُحِقَ الحَقَ بِکَلِماتِهِ» (االنفال:

کند» .علمای اسالم هدف اصلی تفسیر را درک ارادۀ الهوی

« )1خداوند اراده کرده است که با کلماتش حق را محقوق

می دانند .نرقانی ان علمای علوم قرآنی در تعریوف تفسویر

ساند» .قرآن خود را فرقان ،یعنی میزانوی بورای تشوخیص

می وید« :تفسیر در اصوطالح ،علموی اسوت کوه در آن ان

حق و باطل معرفی میکند« .تَبارَکَ الذِی نَزَلَ الفُرقانَ عَلَوی

قرآن کریم ،ان حیث داللت آن بر موراد خداونود ،بوه قودر

عَبدِه» (الفرقان« )5 :با برکت است کسی کوه فرقوان را بور

توان بحث مویشوود» (نرقوانی:5411 ،ج .)9/5طبرسوی ان

بندهاش نانل کرد» .حق و فرقانبودن قرآن اقتضوا مویکنود

مفسران شیعه ،اعتبوار تفسویر را در کشوف موراد خداونود

که آیات آن دارای مفهوم و مدلول خاصی باشوند و مفسّور

میداند و می وید« :علم تفسیر ارنشمندترین علوم اسوت؛

باید تالش کند ،مفاهیمِ ارادهشدۀ آیات را بوه دسوت آورد.

نیوورا موجووب فهووم مووراد خداونوود ان کتووابش م ویشووود»

او مجان نیست هر برداشتی را با هر پیشفرعوی بور قورآن

(طبرسی ،5914،ج .)21/5تدوین علوم مختلوف در جهوان

تحمیل کند .در اسالم همۀ اشکال تفسویرِ بوه رأی موردود

اسالم ،مانند :علوم قرآنی ،تفسیر ،فقه ،اصول فقه ،قرائوت،

است؛ حتّی ا ر نتیجۀ آن درست باشود .ان اموامحسون(ح)

اعراب القرآن و علم الحدیث و علوم مربو بوه آن ،هموه

نقل شده است که فرمودنود« :مون قوال فوی القورآن برایوه

در راستای دستیابی به مراد شارح مقدّس است .درحالیکوه

فاصاب فقود اخطوأ» (دیلموی ،5451،ج« )13/5کسوی کوه

براساس مبانی هرمنوتیک فلسوفی ،مؤلّوف نقشوی در فهوم

درباره قرآن به رأی خود سخن بگوید ،ا ور بوه حوق هوم

مووتن نوودارد و معنووا ،حاصوول پوویشفوورضهووا و موقعیووت

برسد خطاکار است» .انطرفی ا ر مفسّر در پی دستیابی بوه
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مراد شارح باشد و خطا کند ،بوه او پواداش داده مویشوود.

آیات قرآن بیاندیشد« :کِتابٌ اَنزَلنواهُ اِلَیوکَ مُبوارَکٌ لِیُودبّرُوا

پیامبر(ص) می فرماید« :للمصیب اجوران و للمخطوی اجور

آیَاتِه» (ص .)13 :کتواب مبوارکی اسوت کوه بوه سووی توو

واحد» (موسوی .)511:5952،در تالش برای فهم دین ،ا ر

فرستادیم تا مردم در آن اندیشه کنند .استداللهوای قرآنوی

کسی به نتیجه درست برسد ،دو پواداش دارد و ا ور خطوا

مبتنوی بوور برهووان عقلوی اسووت و بووراهین عقلوی ثابوت و

کند ،یک پاداش دارد؛ درنتیجه ،این اصول هرمنوتیوک نیوز

تغییرناپذیرند و موجب جزم و یقین میشوند .ثبات مدلول

با مبانی فهم قرآن در تناق

است.

آیات قرآن به معنای اعتال نداشتن معرفت انسان نسبت بوه

 -4نظریّه هرمنوتیکِ فلسفی ،بانسوانی و بوهرونکوردنِ

آیات نیست؛ بلکه به میزان تعالی نفوس و وذر ان مراتوب

اندیشووۀ سوفسووطائی پوونج قوورن قبوول ان موویالد اسووت.

آن ،معرفت انسان نسبت به قرآن عمیقتر میشود و حقایق

سوفسوطائیان دسترسوی بووه واقعیّوت را انکووار مویکردنوود.

بیشتری ان بطن قرآن برایش کشف می شود .اموامعلوی(ح)

پیرهون ( 921-111ق.م) با انکار شوناخت واقعوی انسوان،

موویفرمایوود« :القوورآن ظوواهره انیووق و باطنووه عمیووق»

مدعی بود که انسانها باید بوا ادعاهوای یقینوی و جزمیّوت

(شعیری« )45:5411،قرآن ظواهرش نیبوا و بواطنش ژرف

خود وداح کنند (فروغوی  .)19:5921،بوا پوذیرفتن تواریخ

است» .علمای معرفتشناسی معتقدند ،علم چون ان سونخ

مندی فهم انسان و سیّال و بیپایانبودن فرایند فهوم ،هویچ

وجود اسوت و حقیقوت وجوود مشوکّک اسوت ،حتّوی در

حقیقت ثابتی درک نخواهد شد و هور فهموی در معورض

مراحل تجرّدی آن ،دارای شدّت و ععف اسوت (جووادی

د ر ونی دائمی خواهد بود؛ درحالیکه فهم قورآن و دیون

آملی)412 :5913 ،؛ یعنی اندیشه آدمی تکاملپوذیر اسوت؛

مبتنی بر پذیرفتن حقایق ثابت خارجی ،مثل وجوود خودا،

ولی تکاملپذیری علم به معنی نداشتن امکانِ فهم ثابت ان

عالم غیب ،جهان آخرت ،وحی و رسالت و حقبودن قرآن

حقایق نیست.

و  ...است .تشکیک در هر یوک ان آنهوا مخوالف بوا روح
دینداری و معارف وحیانی است.

 -2نادیده رفتن مؤلّف و تنزّل موقعیّت او در حدّ یکی
ان مفسّرینِ متن و اعتباربخشیِ نیاد به مفسّر و موتن ،راه را

 -1نتیجۀ دیگری که معطووف بوه هرمنوتیوک فلسوفی

برای هر ونه تفسیر به رأی و مغالطوهکواری بوان مویکنود.

است ،نداشتن امکان فهم ثابت و مطابق با واقع است .تکیه

معتبربودن هر تفسیری ان متون حقوقی و آمونههای دینوی

بر پیشفرض ها ،نگاه عصری به فهم و سیّالدانسوتن فهوم

نوهتنهوا بوه عودالت مودّنظر دسوتگاه قضوایی و هوودایت و

آدمی ،موجب میشود که راه فهم به واقع و حقوایق عینوی

سعادتی که هدف نبوّت است ،نمیانجامد ،بلکه نمینهسوان

خارجی بسته شود؛ درحالیکوه یکوی ان مهومتورین مبوانی

ظلم و مراهی در ننود ی فوردی و اجتمواعی انسوان هوا

مراجعه و فهم قرآن ،امکان فهم عینیِ حقایق اسوت .بنوای

می شود .یکی ان شورو تفسویر قورآن ،اجتنواب مفسّور ان

اولیۀ شارح در قرآن ،بیان زاره های واقعنماست و انطریق

دخالتدادن پیشدانستهها ،عالیق و خواستههوای خوود در

امور حقیقیِ محسووس ،حقوایق غیبوی را تبیوین مویکنود:

امر تفسیر اسوت (سوبحانی .)41 :5914 ،اسواس دیون بور

«سنَرُیهِم َایاتنَا فی االفَاقِ وَ فِی اَنفُسِهِم حَتّی یَتبیّنَ لَهُم أنّه

محوریّت ارادۀ خداوند متعال استوار است .هر برداشتی ان

الحَقّ» (فصلت« )19 :به نودی نشانه هایموان را در آفواق و

وحی ،هدایت و سعادت مخاطب را تضمین نمیکند؛ بلکه

در جانهایشان به آنها نشان میدهیم توا آشوکار شوود کوه

برداشت های نادرست موجب مراهی میشود .قرآن علت

او(خدا) حق است» .انسان نیوز بوهعنووان مخاطوب قورآن،

بدبختی اهل کتاب را تفسیر نادرست وحی بیوان مویکنود:

ظرفیّووت النم بوورای دسووتیابی بووه حقووایق قوورآن را دارد .و

«یُحَرِفُون الکَلمَ عَن مَواعِعِه وَ نَسُوا حَظّوا ممِّوا ذُکِورُوا بِوه»

خداوند براساس این ظرفیّت او را موظّف مویکنود کوه در

(المائده« )59 :کالم خدا را ان جای خود تغییر مویدادنود
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(تحریف می کردند) و بهرهای که به آن یادآوری شده بوود

برای حقانیّت خود ارائه میکنند و این دالیل را بهآسانی و

را ان دست دادند» .بنابراین مفسّر محووری بوا منطوق فهوم

روشوونی نموویتوووان نق و

نهووایی یووا ابوورام نهووایی کوورد»

قرآن سان ار نیست .النمۀ پذیرش آن ،نفی مبانی معرفوت

(مجتهدشبستری)19 :5913 ،؛ درحالیکه ان اصول و مبانی

شناسی قرآن و توجیه تفسیر به رأی است.

دین اسالم ،نفی پلورالیسوم دینوی و تکثر رایوی اعتقوادی

 -1ان نتایج دیگر هرمنوتیک فلسفی ،نبود معیوار بورای

است .قرآن به روشنی اعالم می کند« :مَن یَبتَغِ غَیرَ اإلسوالمِ

تشخیص فهم درسوت ان فهوم نادرسوت اسوت .بوا قبوول

دِینا فَلَن یُقبَلَ مِنوهُ» (آلعموران« )11 :هورکس دینوی غیور

حادثهبودن فهم و سیّالبودن آن و بنای آن بر پیشفرضها

اسالم بر زیند ،ان او پذیرفته نمی شود» .قرآن همۀ ادیان را

و نرسوویدن بووه فهووم ثابووت ،ه ویچ معی وار و مالک وی بوورای

همنمان معتبر نمی داند .آیاتی که بر حقانیّت ادیان ذشوته

تشوخیص حووق و باطوول وجووود نخواهوود داشووت .پیووروان

داللت دارند ،ناظر بر ظرف نمانی آنهوا اسوت .ا ور هموۀ

هرمنوتیک فلسفی چارهای جز پذیرش همۀ برداشتهوا ان

ادیان معتبر باشند ،دعوت قرآن ان اهل کتاب برای پذیرش

را ندارند .این موعوح بوا قورآن و

اسالم ،لغو خواهد شد .وجود موذاهب مختلوف در اسوالم

متون دینی اسالم که مدعی حق رایی و بیان واقع هسوتند،

نیز ،دلیل بور پلورالیسوم دینوی نیسوت؛ نیورا هویچیوک ان

در تعارض کامل است .همۀ فرق اسوالمی اصوول و روش

مذاهب اسالمی ،قائل به معتبربودن همۀ قرائتهوا ان دیون

را برای فهم قرآن ،امری عروری میدانند.

نیستند؛ بلکوه هور کودام قرائوت خوود را درسوت و سوایر

متن واحد ،ولو متناق

 -1اعتبار قرائت های مختلف و پلورالیسومِ معرفتوی ،ان

قرائتها را ناقص میدانند .علمای شیعه قائول بوه تخطئوه

دیگر نتایج این مکتب فکری اسوت .تواریخمنودی فهوم و

هستند؛ یعنی هر فتوایی را حق و مطابق با واقع نمیداننود،

پایوانناپووذیری آن ،مشوروعیّت برداشووت مفسّور ان مووتن و

رچه برداشتهای مختلف را در حق صاحبانشان ان بواب

تأثیرپذیری فهم ان پیشفرضهای مفسّر ،موجب مویشوود

معذوریّت و منجِزیت (امتثال امر) حجّت می دانند .درمورد

که ان یک متن نتوان دو تفسیر مشابه ارائه داد .نبودن مالک

قرآن نیوز چوون وجووه مختلفوی دارد ،ممکون اسوت هور

برای قضاوت و داوری بین تفاسیر ارائهشده ان متن واحد،

مفسّری به یکی ان وجوه علموی ،عرفوانی ،فلسوفی و ...آن

راه را برای برتوری تفسویری بور تفاسویر دیگور مویبنودد؛

بپرداند و این امر موجوب تفواوت تفاسویر مویشوود .ایون

بنابراین باید پذیرفت که همۀ تفاسیر ان یوک موتن ،معتبور

اختالف نظرها مربو به استفاده مفسران ان ظاهر و بواطن

است .وادامر درموورد داوری بوین فهوم هوای متفواوت و

قرآن است .نیرا قرآن کتابی جامع و جاودانه است و النمۀ

رسیدن به فهم برتر می وید« :کافی اسوت بگووییم موا بوه

آن تکامل تشکیکی (کثرت کیفی) است.

طریقووی م ویفهموویم؛ البتووه ا وور اساسووا چیووزی بفهموویم»

 -3نتیجۀ دیگری که هرمنوتیک فلسفی بوه دنبوال دارد،

( .)Gadamer,2006, P.296امرونه پیروان پلورالیسوم

نسبیّت رایی است .نسبیّت راییِ معرفتوی ،یعنوی نداشوتن

دینووی بوور هموین اعتقوواد هسووتند کووه هموۀ ادیووان و هموۀ

چارچوب ثابوت و عینوی و روشومند بورای فهوم .تحلیول

برداشتهای دینی ،مذاهب و مکتبهای اعتقادی معتبرنود.

هرمنوتیک فلسوفی ان فهوم ،درواقوع توجیوه نسوبیّت فهوم

این تفکّر در بین بعضی اندیشومندان اسوالمی نیوز وجوود

است .النمۀ هر یک ان اصول هرمنوتیک فلسوفی درموورد

دارد .مجتهد شبستری می وید« :مسئله ایون اسوت کوه در

مقولۀ فهم ،قبول نسبیّت اسوت .تأثیر وذاری افوق معنوایی

حال حاعر واقعا اثبات قطعوی حقانیّوت یوا بطوالن دینوی

مفسّر در تفسیر متن ،کاربردیبودن فهم ،وابستهبوودن فهوم

غیرممکن شده است .مباحث فلسفی نشان می دهد ،موا بوا

به شرایط تاریخی و پایانناپذیری جریان سیّال فهم ،نشوان

ادیان متعدّد و متفاوتی مواجه هستیم که هر کودام دالیلوی

می دهد که فهم ان هر متنوی هموواره اموری نسوبی اسوت؛
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درحالیکوه ماهیّوت ادیوان ابراهیموی خصوصوا اسوالم بور

نداشتند و در مقام توجیوه دیون مطوابق بوا شوبهات وارده

عینی رایی و دستیابی به معرفت قطعوی و ثابوت درموورد

برآمدند تاجاییکه متکلّم و کشیش مسیحی معاصور ،جوان

حقایق هستی و دینی استوار اسوت و بوا نسوبی رایوی در

هیگ ) (J.Hickدرمورد اعتبار مسیحیّت می وید« :وقتوی

تعارض است .اصول و مبوانی اسوالم ان اصوالت و اعتبوارِ

من با فرد مؤمن یهودی ،مسلمان ،هندو و بودایی برخوورد

قطعی و ثابت برخووردار اسوت و رویکورد تعوالیم قورآن،

می کنم ...نمی توانم بهصورت واقع رایانه تجربوۀ مسویحی

رویکردی عینی است .دانشمندان اسوالمی معتقدنود ،قووام

خود را ان الوهیّت اصیل و معتبر و ان آنها را غیرِ واقعی و

دین به ثبات و دوامی است کوه نتیجوۀ یقوین عقلوی و یوا

فاقوود اعتبووار بوودانم» (خسوورو پنوواه .)511/91 :5914 ،ایوون

شهود قلبی است (جوادی آملی.)111 :5911 ،

عوامل یعنی اندیشههای ماتریالیستی و محتوای عقولسوتیز

هرمنوتیک فلسفی در الهیات مسویحی بانتواب نیوادی

متوووون مقووودس ،موجوووب شووود کوووه فوووویر بوووا

داشووته اسووت ،رودلووف بولتمووان ان متکلموین مسویحی بووا

) (L.A.Feuerbachبیان کند« :ذات راسوتین مسویحیّت،

پذیرش هرمنوتیوک فلسوفی معتقود اسوت« :تموام تفاسویر

دیگر نه خدای متجسّد به عنووان انسوان ،بلکوه انسوان بوه

انجمله تفسیر کتاب مقدس با پیشفورضهوای فلسوفی و

معنای اخصّ کلمه است» (لوویت.)491 :5911 ،

نظری معین میشود .ان نظر او عالیق و انتظارات مفسّر بوه

در جهان اسالم بهخاطر ماهیّت واقع رایانه ،عقلمدارانه

پیوست پیشدانستههای او بر ماهیّت و جهت یری تفسویر

و برهانیبودن آمونه های دینی ،خصوصا منبوع مقودّس آن

حکم میراند» (واعظی.)511 :5912 ،

(قرآن) و همچنین براساس فضای حاکم بر فلسفه و کوالم

مسووئلۀ دسووتنیووافتن بووه فهووم عینووی و حقیقویِ متووون

اسالمی ،جایگاهی برای طرح شبهات کالم جدیود وجوود

خصوصا متون دینی ،ناشی ان عواملی اسوت کوه خاسوتگاه

ندارد .متن قرآن ،وحیِ تحریفنشدۀ الهی اسوت و منطوق

آنها حونۀ معرفتی غرب است .سه چیوز موجوب متزلوزل

آن بر برهان و جدل احسن و استدالل عقلی استوار اسوت.

شدن بنیان عینیّت رایی در حونۀ فلسوفه و دیون شود-5 :

هیچ ونه ادعا و آمونۀ غیرِ مبرهنی را ارائه نمیدهد .فلسفه

فضای حاکم بر دین مسیحیّت؛  -1تفسیرهای غیرِ معرفوت

اسووالمی چووه در بُعوود هسووتیشناسووی و چووه در بُعوود

بخش متون دینی؛ ماننود آیوین قبواال ( (Qabalaدر دیون

معرفوتشناسوی مبتنوی بوور واقوع رایوی اسوت و هر ونووه

یهود که تفسیر ران ونه و عرفانی بر تورات است؛  -9سیر

ذهن رایی و به دنبال آن نسبیّت معرفتی را نفی میکنود و

فلسفه و معرفتشناسی غرب که متأثر ان نگاه ماتریالیسوتی

با توسعه هستی به ماورا مادّه و متافیزیوک ان تأویولهوای

به هستی است.

پونیتیویسمی و مادّهانگاری بینیان اسوت؛ بنوابراین تعمویم

متون دینی تحریفشدۀ عهودین (توورات و انجیول) و

شبهات مطرحشده دربارۀ ادیان دیگر و کتب مقدس آنهوا

عملکرد اربابان کلیسا در مواجهۀ با نظورات جدیود علموی

به آیین اسالم ،خالف واقع و ظلم بزر ی است و همچنین

کووه ان جانووب اندیشوومندان دورۀ رنسووانس مطوورح شوود و

انفعال در مقابل این شبهات و توجیه دین در راستای آنها

انقالبی که در حونۀ علوم تجربوی و فنواوری ایجواد کورد،

خالف عقل و شرح است.

موجب شد با دیدۀ تردید به دین نگاه شود و جایگاه آن را
در حدّ یک نیان شخصی برای انسان در کنار سایر نیانهای

نتیجه

او تقلیل دادند؛ بنابراین در چنین فضایی کالم جدید پدیود

در همۀ ادیان توحیدی ،وحی الهی مهمترین منبع معرفتوی

آمد و شبهاتی دربارۀ دین مسیحیّت و متون مقدس مطورح

است کوه دربردارنودۀ معوارف ،اوامور و نوواهی حکیمانوه

شد که متکلّمین مسیحی جز انفعال در مقابل آنها چارهای

خداوند است .النمۀ تحقق اهداف انبیا در هر دورهای فهم
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و عمل به آمونه های وحیوانی بووده اسوت .فلسوفۀ بعثوت

 -2جعفری ،محمودتقی ،(5913) ،تفسیر نهجالبالغه ،ج،2

ایجاب میکند که قرآن کالمی واقعی و درخور فهم بورای

تهران :اسالمی.

مردم باشد .تشکیک در واقعیبودن آمونه هوای وحیوانی و

 ،(5921) ،--------- -1تفسوویر نهووجالبالغووه ،ج،51

تردید در انتساب آنها به خداوند ،انگیزۀ مراجعه به قورآن

تهران :اسالمی.

را ان مخاطب سلب میکند .فهم قرآن ،مبانی ویوژهای دارد

 ،(5913) ،--------- -1مولوی و جهانبینیها ،تهوران:

که اهمّ آن ها عبارتند ان :واقوع رایوی ،امکوان فهوم عینوی،

مؤسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری.

اصالت متافیزیک و عینیّت حقایق مواورایی ،لوزوم روش و

 -3حسوینناده ،محمود ،(5913) ،درآماادی بار معرفاات

منطق برای فهم ،مؤلّفمحوری ،نفی نسوبیّت و پلورالیسوم

شناسی ،قم :مؤسسه آمونشی امامخمینی.

معرفتی و...؛ نظریّه هرمنوتیک فلسوفی مبتنوی بور اصوولی
است که النمۀ آن ها انکار فهم عینی ،انکار روش و منطوق
فهم ،پذیرش نسبیّت فهم ،تکثّر رایی معرفتی ،نفوی معیوار
برای فهم و امکاننداشتن فهم نهایی و برتر و ...است .ایون
دو نگرش در تضاد کامل با یکدیگر هستند و امکان جموع
بین آنها وجود ندارد؛ نیورا مبوانی فهوم قورآن مبتنوی بور
کشف موراد خداونود و مؤلّوفمحوور اسوت؛ درحوالیکوه
هرمنوتیک فلسفی برای مؤلّف و ذهنیّت او در فرایند فهوم
نقشی قائل نیست؛ بنابراین النمۀ پذیرش هور یوک ان ایون
دو دید اه نفی دیگری است .آنهایی که مبانی هرمنوتیوک
فلسفی را پذیرفتهاند ،چارهای جز انکوار یوا تأویول مبوانی
قرآن را ندارند.

 -51خسروپناه ،عبدالحسین ،(5913)،کاالم جدیاد ،قوم:
پژوهشهای فرهنگی حونه.
 ،(5914) ، ---------- -55فرآینااد ظهااور و بساا
پلورالیستی جان هیک ،مجله قبسوات ،شوماره ،91تهوران:
پژوهشگاه فرهنگ.592-515،
 -51دیلمی ،حسن5451) ،ق ،(.ارشادالقلوب ،قم :شریف
رعی.
 -59راغب ،حسین5411) ،ق ،).معجام مفاردا

الفاا

القرآن ،بیروت :دارالکتبالعلمیه.
 -54ربانی لپایگانی ،علی ،)5919( ،هرمنوتیک و منطا
فهم دین ،قم :مرکز مدیریت حونۀ علمیه.
 -51نرقانی ،محمد5411( ،ق ،).مناهلالعرفان فی علاوم

منابع

القرآن ،بیروت :دارالفکر.

 -5قرآن کریم

 -52ساجدی ،ابوالفضل ،)5911( ،زبان دین و قرآن ،قوم،

 -1استیور ،دان آر ،(5914) ،فلسفه زباان دیان ،ترجموۀ

مؤسسه آمونشی و پژوهشی امامخمینی.

ابوالفضل ساجدی ،قم :نشر ادیان.
 -9بالیشر ،یونف ،(5913) ،گزیدۀ هرمنوتیاک معاصار،
ترجمۀ سعید جهانگیری ،آبادان :پرسش.

 -51سبحانی ،جعفور ،)5914( ،المنااهج التفسایریه ،قوم:
مؤسسه امام صادق(ح).
 -51سروش ،عبدالکریم ،)5912( ،قبض و بس تئوریک

 -4جوادی آملی ،عبداهلل ،(5913) ،قارآن در قارآن ،قوم:

شریعت ،تهران :انتشارات صرا .

اسرا .

 -53شعیری ،تاجالدین5411( ،ق ،).جاامعاالخباار ،قوم:

 ،(5911)،-------- -1معرفتشناسای در قارآن ،قوم:

رعی.

اسرا .

 -11صوودوق ،محموود ،)5921( ،الخصااال ،قووم :جامعووۀ
مدرسین.

بررسی امکان جمع بین مبانی معرفتی قرآن و اصول هرمنوتیک فلسفی515 /

 -15طباطبووایی ،محمدحسووین5451( ،ق) ،تفساایرالمیزان،

 ،)5915( ،---------- -11هرمنوتیک کتاب و سنت،

قم :انتشارات اسالمی.

تهران :طرح نو.

 -11طبرسی،فضلابنحسن ،)5914( ،مجماعالبیاان فای

 -13مجلسی ،محمد باقر ،)5413( ،بحااراالنوار ،بیوروت:

تفسیرالقرآن ،تهران :ناصرخسرو.

االمیرۀ.

 -19عربصالحی ،محمد ،)5913( ،فهم در دام تااریخی

 -91موسوی ننجانی ،محمد5952( ،ق ،).التنفیذ الحکاام

نگری ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

التقلید ،تهران :الشیرانی.

 -14علیتبار فیرونجوایی ،رمضوان ،)5931( ،فهام دیان،

 -95هاید ر ،مارتین ،)5912( ،هساتی و زماان ،ترجموۀ

تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

سیاوش جمادی ،تهران :ققنوس.

 -11فروغی ،محمدعلی ،)5921( ،سیر حکمت در اروپا،

 -91واعظی ،احمد ،)5912( ،درآمادی بار هرمنوتیاک،

تهران :نوا.

تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 -12لوویت ،کوارل ،)5911( ،از هگل تاا نیچاه ،ترجموۀ
حسن مرتضوی ،مشهد ،نیکا.
 -11مجتهد شبستری ،محمد ،)5913( ،نقد قرائت رسمی
از دین ،تهران :طرح نو.
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