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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 

 »ا��ھاد اسال�ی«یا » ��وری ��ائ�ھا«

 :مقدمه

بها چون اسـتاد ارجمنـد و فرزانـه جنـاب آقـاي       اينجانب مفتخرم با شخصيتي ارزشمند و گران

از اوائـل   –مقام علمي فرهنگستان علوم اسـت   ايسته برگزيدگيـكه به حق ش –دكتر مهدي گلشني 

غاتي در نظـام جمهـوري   ـانقالب اسالمي آشنا بوده و دربارة بسـياري از مسـايل اسـالمي و تبليـ    

منـد   ان بهـره شـ ايـم و همـواره از نظـرات ارزشمند    اسالمي ، همكاريهاي مسـتمر و فعاالنـه داشـته   

 .ميا شده

هاي ذهني استاد ارجمنـد جنـاب آقـاي     از دغدغه چنانچه به ياد دارم در طي سنوات گذشته يكي

ناشـي از فهـم    طبعاً دكتر گلشني همواره تفسيرها و برداشتهاي نادرست از متون اسالمي بوده كه

امت اسالمي   بزرگ  انحرافهاي  و  شكافها  از   بارها  استاد عالي مقام . است دينيغلط از تعاليم 

 .اند ي است ابراز ناخرسندي و نگراني نمودهكه ناشي از تصورات نادرست از فهم دين

لذا بر اين اساس از يادداشتهاي اينجانب در خصوص هرمنوتيك كه يك انحراف بزرگ در فهـم  

. دارم به پيوسـت تقـديم مـي    "تئوري قرائتها يا اجتهاد اسالمي"است تحت عنوان  )اجتهاد اسالمي(

 .گيرد اميدوارم اين مقاله مورد پذيرش استاد گرانقدر قرار
 با تقديم احترام

 محمد علي تسخيري
 دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي
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 :چكيدة مقاله

مبتنـي  » هرمنوتيك«هاي آن بر آراي غربيان در علم  نظرية قرائتها خاستگاهي غربي دارد و پايه

ند كـه  دو اصطالح اصيل اسالمي در برابر اين اصطالح وارداتي هست» فهم عرفي«و» اجتهاد«. است

در عين حال باعث ادامه حيات اسالم و رمز انعطاف پـذيري آن  . معناي روشن و ضابطه مند دارند

 .هستند

 :اي يوناني به معناي تفسير گرفته شده و نظر به عوامل زير دارد هرمنوتيك از ريشه

 متن مورد تفسير،

 مفسر،

 .انتقال پيام متن به مفسر

از جملـه  . انـد  رباره آن بـه نظريـه پـردازي پرداختـه    شخصيتهاي مختلفي از متفكران مسيحي د

 .»گادامر«و» هايدگر«، »ديلتاي«، »شالير ماخر«

امـا در  . ورزنـد  اين متفكران بر تأثير پيش فرضهاي ذهني مفسر بر برداشت او از متن تأكيد مي

لـف  اند و بر فهميـدن قصـد مؤ   اين ميان برخي وظيفة مفسر را بازسازي تجربة ديني مؤلف دانسته

دانند و معتقدنـد مـتن را    اي عقب افتاده مي را شيوه» مؤلف محوري«برخي ديگر . ورزند اصرار مي

 .و قرائن موجود فهم كنيم» ساختار ادبي«بايد از رهگذر 

علت پيدايش اين ديدگاههاي هرمنوتيكي در غرب همانا پيچيدگي و نامفهوم بودن عهدين و فاقـد  

جود در آن است كه نيـاز بـه توجيـه و تفسـير دارد، ولـي قـرآن       ها و خرافات مو سند بودن افسانه

. مجيد از اين اشكاالت مبرا است و دانشمندان مسلمان با دشواري در تفسير قرآن روبـرو نيسـتند  

از اين گذشته علم اصول فقه كه در طول تاريخ اسالم بوجود آمده و تكامل يافته است، با تكيـه بـر   

 .دار تفسير و تأويل آيات قرآن است ، عهدهاصول فهم عرفي در زبان شناسي
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تئوري قرائتها با اين پايگاه سست، با منطق ديني و علوم اسالمي سازگار نيست و تبعات منفـي  

 :دارد، از جمله در پي

هـاي   پذيرش هرگونه تفسير از متون ديني بدون مطالبه دليـل، بـاز شـدن درهـا بـه روي فرقـه      

دم اهتمام به مراد مؤلف و جدايي بـين شـارع و مخاطـب و    منحرف، نسبي معرفي كردن حقيقت، ع

 .ناديده گرفتن نقش اجتهاد و مجتهدان در فهم شريعت اسالمي

اند و  گونه دليل علمي بر ادعاي خود ارائه نداده عالوه بر مطالب فوق، پيروان تئوري قرائتها هيچ

 .اني خواهد شدنظرية ارائه شده توسط آنها، موجب بيهوده بودن هرگونه تفاهم انس

 :فهرست موضوعات مقاله به شرح زير است

 تئوري قرائتها يا اجتهاد اسالمي،

 هرمونيك،

 هرمونيك از ديدگاه شالير ماخر، 

 هرمونيك از ديدگاه ديلتاي،

 .هايدگر  هرمونيك از ديدگاه

 هرمونيك از ديدگاه گادامر،

 عواملي كه سبب پيدايش اين بحث در غرب شده است، 

 بين هرمونيك، و برخي علوم اسالمي وجود دارد،چه نسبتي 

 رابطة هرمونيك و علم اصول فقه،

 نقد و بررسي،

 نكات شايسته توجه،

 نتيجه بحث

********* 
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 ؟»اجتهاد اسالمي«ها، يا »قرائت«تئوري 

 

امـروز در جوامـع   » ديـدگاههاي مختلـف در تفسـير متـون دينـي     «به معنـاي  » قرائتها«اصطالح 

نظر به ابهامي كه در اين اصطالح وجود دارد و تنشهاي فكري كـه ايجـاد   . ه استاسالمي رايج شد

كرده، مناسب است در يك بررسي كوتـاه، مقـدار همـاهنگي و همخـواني آن را بـا فرهنـگ اصـيل        

 .اسالمي ارزيابي كنيم

و . ها خاستگاهي غربي داشته و بـا  فرهنـگ اسـالمي بيگانـه اسـت     »قرائت«بدون شك اصطالح 

 .مبتني است» هرمنوتيك«بر آراي جديد غربيان در علم  ي آنها پايه

اي جديد است؟ و در فرهنگ اسالمي ما تعبير مناسبي بـراي جـايگزيني    ايده» قرائتها«آيا تئوري 

اي سرپا ابهام كه چه بسا بر انديشه و فرهنگ ما آثار مخرب  آن وجود ندارد، تا از بكارگيري واژه

 اشيم؟نياز ب گذارد، بي بر جاي مي

. دو اصطالح اصيل اسالمي در برابر اين اصطالح وارداتي غربي هستند» فهم عرفي«و » اجتهاد«

ي مسـلمانان   منـد و تقريبـا مـورد اتفـاق همـه      با اين تفاوت كه اينها داراي معنايي روشـن، ضـابطه  

 .و اگر اختالفي هم در حدود و ضوابط آن باشد، محدود، معين و كامالً روشن است. هستند

ي  اسالمي، كه امروز هدف حمله همه جانبه» اجتهاد«با توجه به اين حقيقت و با عنايت به اينكه  

دشمنان قرارگرفته است ضامن ادامه حيات اسالمي و رمز انعطاف پذيري آن است، و به اين ديـن  

، دهـد  شايستگي جاودانگي ، فرازماني، فرامكاني و پاسخگويي به همه مشكالت امت اسالمي را مـي 

ي تمـامي عناصـر الزم بـراي هـدايت امـت اسـالمي و حـل مشـكالت و          بـر آن در برگيرنـده   عالوه

بـا توجـه بـه همـه اينهـا آيـا       . اختالفات و جهت دهنده حركت آنها به سوي آينده تمدني بهتر اسـت 

 ها به هدر دادن و پايمال كردن اين سرمايه بزرگ اسالمي نيست؟» قرائت«ترويج اصطالح 
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ي مذاهب اسالمي در برابـر آن از   اين موضوع مورد اهتمام جهان اسالم است و همهاز آنجا كه 

موضعي تقريبا واحد برخوردارند، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي در راستاي اهـداف خـود و   

هـا را  »قرائـت «به منظور مقابله با عوامل واگرايي، و رفع ابهام از مواضع فكري اسالمي، موضـوع  

المللي وحدت اسالمي قرارداد، تا محور گفتگو و تبادل نظـر   انزدهمين كنفرانس بيندر دستور كار پ

 .و احياناً در مورد اصطالحات جايگزين ، پيشنهادات جديد ارائه گردد. انديشمندان باشد

در معنـاي قـديم و جديـد آن    » هرمنوتيك«بر  طور طبيعي براي بررسي موضوع، تأملي كوتاه به

 .ساز پيدايش اين اصطالح و لوازم در برگيرنده آن را بهتر بشناسيم كرده تا عوامل زمينه

 :هرمنوتيك

ارسـطو در برخـي از   . اي يونـاني بـه معنـاي تفسـير گرفتـه شـده اسـت        اين اصطالح از ريشـه 

برخي محققان معتقدند اصطالح . را در همين معنا استعمال كرده است» هرمنوتيك«كتابهايش واژه 

 :دارد» تفسير«گانه زير در عمل  مل سهنظر به عوا» هرمنوتيك«

 »نص«متن مورد تفسير يا  -1

 مفسر -2

 انتقال پيام متن به مفسر -3

 »شالير ماخر«از ديدگاه » هرمنوتيك«

جديد شناخته شده است تئوري خود را » هرمنوتيك«كه بنيانگزار ) 1834 – 1768(شالير ماخر 

 : كند با اين پرسش آغاز مي

 پذيرد؟ نه انجام ميها چگو فهم گفته

اسـت و هرمنوتيـك   » هرمنوتيكي«اين حدس يك عمل . فهمد شنونده با حدس خود معنايي را مي

 :و فهم عبارت است از. است» هنر شنيدن«

 .فعاليتهاي ذهني گوينده يا مؤلف متن» دو باره تجربه كردن«
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و . رود فـرو مـي   سازد و شنونده به واسطه زبان در اعمـاق سـاختارهاي آن   اي مي مؤلف جمله

 .فعاليتي دستوري كه با زبان متن سروكار دارد: تفسير عبارت است از اوالً

 .فعاليتي رواني كه با تفكر گوينده مرتبط است: ثانياً

را بازتاب روح » فكر«هايي رومانتيك متأثر است كه حاالت خاص  در اين نظريه ماخر از انديشه

تـاريخي مؤلـف و    –يح را نيازمنـد درك بافـت فرهنگـي    و تفسير صح. داند تري مي فرهنگي و سيع

اين معنا مستلزم نوعي حدس و پيشگويي است تـا مفسـر بتوانـد آگـاهي     . شمارد ذهنيات او بر مي

اي كه گاهي به دركـي برتـر از خـود مؤلـف نايـل       به گونه. مؤلف از ادراكات خويش را مجسم كند

 .شود

 : شود ريق انجام ميبه دو ط» متن«پرسش از معناي : گويد او مي

 .آيد قصد مؤلف چيست؟ از اين راه افكار مؤلف و روح حاكم بر عصر او به دست مي -1

 اين متن براي مخاطب چه معنايي را در بردارد؟ -2

زيـرا او و  . پـردازد  اگر مخاطب هم عصر با مؤلف باشد فقط به تحليل لغـوي و لفظـي مـتن مـي    

 .ر خوردار هستندتاريخي واحدي ب –مؤلف از روح فرهنگي 

علـي رغـم اختالفـات     –عصر نباشد، بايد ساختار فكـري مؤلـف را    اما اگر مخاطب با مؤلف هم

بازسازي نمايد، تا مشابهتي معنوي بين او و مؤلف و در نتيجه شناختي كافي  –فرهنگي خود با او 

 .از مؤلف به دست آيد تا بتواند افكار او را دوباره تجربه كند

 »ديلتاي«ديدگاه  از» هرمنوتيك«

اي بنيادين شبيه بـه   تالش كرد نتايج علوم انساني را با بكارگيري شيوه) 1911 – 1883(ديلتاي 

 .نتايج علوم طبيعي كند

وي تجربه را اساس معرفتي علوم انساني برشمرد ولي به خاطر رشد سـريع علـوم انسـاني و    

براسـاس نظـرات جديـد خـود در     » كهرمنوتي«پيدايش روشهاي جديد براي هر علم، موفق به طرح 

 .برابر ساير جريانهاي فكري از قبيل جريانهاي فكري زير نشد
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. شود شناسي مطرح مي شناسي و جامعه كه در روان» رفتار انساني«نظريات جديد پيرامون  -1

 .شود تعبير و تفسير مي» عوامل طبيعي«وگاهي به » عوامل غريزي«اين نظريات گاهي به 

كه حقيقت فرهنگ را فعاليت سـاختاري زبـان   » ي زبان فلسفه«و» معرفت شناسي«تحول در  -2

 .شود داند كه بر تجربه فرهنگي تحميل مي مي

ي انسـاني را داراي   كـه تجربـه  » هايـدگر «و » ويتنگشـتاين «استداللهاي سـاير فالسـفه مثـل     -3

 .شمرند اي از تفاسير بر مي و اديان را حاصل مجموعه. دانند مي» تفسيري«ماهيتي 

دانست، نپـذيرفت و آن   را حاصل قصد مؤلف مي» متن«را كه » ماخر«رأي » ديلتاي«به هر حال 

 .را در تضاد با تاريخ و منكر تأثيرات خارجي دانست

توصـيف  «ي علـوم طبيعـي    است در حـالي كـه شـيوه   » فهميدن«ي علوم انساني  نظر او شيوه به

تفسـير  «و مـورخ  . اسـت » تطبيق قوانين كلي«قبيل و كشف حقايق در علوم طبيعي از . است» كردن

عناصـر مـؤثر در   » طبيعتهـا «و » اهـداف «، »نيتهـا «كنـد از راه كشـف    اي است كه تالش مـي »كننده

هستيم، پس توانايي كشف اين عناصـر را  » انسان«و از آنجا كه ما نيز . حوادث تاريخي را بشناسد

 .از رهگذر مشتركات انساني» تو«در » نم«عبارت است از كشف » فهميدن«بنابراين . داريم

 :گويد سخن مي» فهميدن«از دو نوع » ديلتاي«

اين چيزي است كه ما بدون نياز به استنتاجات معـين  . هاي ساده مثل تكلم و ترس فهم پديده -1

 .وجود دارد» روح عيني«زيرا در اينجا امري مشترك به نام . فهميم مي

اگـر نتـوانيم رفتـار فـردي     . كار هنري، كه فهمي متعالي است ي حيات و فهم تركيبات پيچيده -2

 .معين را بفهميم، بايد فرهنگ و زندگي او را بررسي كنيم

» درك كـاملتري «رسيدن به » هرمنوتيك«و هدف اصلي . است» فهم افراد«به معناي » فهم برتر«

 .كه شايد خود مؤلف هم به آن نرسيده باشد. از مؤلف است

اي از  و زنـدگي خـود پـاره   » تـأمالت درونـي  «كنـد نـه در    در تـاريخ درك مـي  را » خود«انسان 

 .مجموعة حيات است
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كنـد   كاهـد و تـالش مـي    از ضرورت شناخت قصد مؤلف مـي » ديلتاي«بينيم  اينگونه است كه مي

را بـا  » فهميـدن «وامكـان ايـن   .  را به عنوان فعاليتي در علوم انساني مطرح سـازد » منطق فهميدن«

 .سازد ي طبيعت انسان مرتبط ميساختار كل

 »هايدگر«هرمنوتيك از ديدگاه 

 .رسيم مي» هايدگر«هاي  در افكار و انديشه» هرمنوتيك«به مرحله جديدي از » ديلتاي«بعد از 

پيش فرضها مفاهيمي هسـتند  . است» پيش فرض«معتقد است كه هر تفسيري مستلزم » هايدگر«

 .است» هرمنوتيك«و اين همان . كنند تحميل مي» تجربه«كه خود را بر 

» مـتن «در فهـم او از  » مجموعـة هسـتي  «يا » انسان«، يا شناخت انسان از » ديزاين«: گويد او مي

 .تأثير دارد

يعني اينكه گاهي انسان » ابزار«باشد يا يك » حيوان ناطق«ممكن است تصور انسان از خود يك 

 .آزاد شود» فهم بد«اي اين دهد و بايد از پيامده ارائه مي» تفسيري بد«از خود 

شناسد، بلكه معناي  ها معاني ثابتي جداي از استعماالت آنها نمي»واژه«و » اصطالحات«او براي 

 .داند اين اصطالحات را به روابطي متقابل و متبادل وابسته مي

» مـيخ «، »محل كار«اي براي كوبيدن نيست، بلكه اين معنا از رابطة بين  فقط وسيله» چكش«مثالً 

يـابيم،   در مـي » مواصـالت «ارسطو معنـايي را كـه مـا امـروزه از واژه     . آيد بوجود مي» مشتري«و

 .را بازسازي كنيم» زمان مؤلف«بايد ساختار زباني » متن«فلذا، براي فهميدن يك . فهميد نمي

نتوانسته امكان يا عدم امكان فهميدن متـون را بـراي مـا توضـيح     » هايدگر«حقيقت اين است كه 

هسـتي  «بـه  » روش شناسـي «از » هرمنوتيـك «گيـري از   با بهـره » هستي و زمان«او در كتاب . دهد

» وجود«كند كه فالسفه به جاي تالش براي شناخت كلي معناي  شود و تاكيد مي منتقل مي» شناسي

 .اند پرداخته» وجودهاي خاص«به بررسي 

 .رسد مي» وجود«يل به تحل» وجود«يا تفسير انساني از » ديزاين«او از راه تحليل 
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 »گادامر«از ديدگاه » هرمنوتيك«

هايي اسـت كـه شـرط تحقـق     »پيش فرض«معتقد است كه تفسير مسبوق به » گادامر«وباالخره 

» حقيقـت و روش «او در كتـاب  . اسـت » افق مفسر«و » افق متن«و نيز مستلزم تركيب . اند»فهميدن«

 .ايم صحيح، تفسيري است كه مابه آن رسيده كند كه مانمي توانيم مطمئن باشيم كه فهم تاكيد مي

رسيدن به قصد مؤلف بود، هر چنـد چـه بسـانتايج بدسـت آمـده      » هرمنوتيك«تا اينجا هدف از 

مشـاهده  » مـتن «را در امكـان فهميـدن   » گـادامر «گاهي نا اميد كننده باشـد، همچنانكـه سـرگرداني    

 .داند روشي سنتي و عقب افتاده مي) فهم قصد مؤلف(معاصر اين شيوه را » هرمنوتيك«اما . كرديم

كند و او را موجودي  توجه به قصد مؤلف در تفسير متون را رد مي» ساختارگرايي ادبي«مكتب 

و قـرائن موجـود فهـم    » ساختار ادبي«را از رهگذر » متن«پندارد و بر آن است كه ما بايد  مرده مي

 .و مردودندهر د» هرمنوتيك فلسفي«در اين مكتب شيوه سنتي و . كنيم

. كنـد  را رد مـي » ساختارگرايي ادبـي «گيرد و هم  هم مؤلف را ناديده مي» شالوده شكني«مكتب 

اين مكتب، قرائت متن را عملي آزاد و تعاملي رها از هرگونه قيد محدود كننـده و وابسـته بـه مـتن     

هـاي   يشـه داند، بر اين اساس قرائت متن عملي دقيق نيست كـه مخاطـب را غـرق در قـرائن و ر     مي

هـاي گونـاگون   »قرائـت «ي متن به  تواند با شكستن اساس و شالوده بلكه مي. ساختاري متن سازد

(برسد
0F

1(. 

شـود ولـي در مسـير     اي طبيعي شـروع مـي   از نقطه» هرمنوتيك«يابيم  و اينگونه است كه در مي

واهد را رسد كه متكلم، مؤلف، اساس تركيبـي كلمـات، قـرائن و شـ     خود منحرف شده و به آنجا مي

هاي مختلف را بدون مطالبة دليلي كـه ايـن يـا آن قرائـت را تاييـد كنـد،        »قرائت«كنار زده و تئوري 

اين به معناي آن است كه گوينده به نفي خـويش برسـد و زبـان و گفتگـو كـه پـل       . سازد مطرح مي

مـاني، و نـه   مانـد و نـه پي   در اين صورت براي انسانها نه هدفي مـي . اثر شود تمدنها است لغو و بي

 آيا هرج و مرجي بدتر از اين وجود دارد؟!! توان به چيزي ملزم ساخت هيچكس را مي
                                           

شمارة مخصوص به (، سال پنجم شمارة سوم» قبسات«بيشتر آرا و نقل قولهاي اين مقاله برگرفته شده از مجله ) 1(
 . است) هرمنوتيك ديني
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 :عواملي كه سبب پيدايش اين بحث در غرب شده است

هاي  بدون شك ابتدا در محافل ديني به وجود آمده سپس به ساير عرصه» هرمنوتيك«موضوع 

 .گسترش يافته است» هستي«انساني با هدف تفسير كلي 

كنيم كه مسيحيت حامل پيامي به يهوديان بود مبنـي   نسبت به محافل ديني در غرب مالحظه مي

 .دارد بر اينكه خداوند بر بشريت تجلي كرده و بر اوست كه اين پيام را جاودان نگه

مراجعـه  ) عهـد قـديم و عهـد جديـد    (شـد كـه بـه پيـام عهـدين       وليكن مشكل از آنجا شروع مـي 

 .كردند مي

 :طور خالصه به شرح زير است اين مشكالت به

 .شود متن ديني در عهدين به حدي پيچيده است كه گاهي معنايش فهميده نمي -1

زيرا بسيار دور از عقـل و حتـي   . هايي در عهدين وجود دارد كه باورش ممكن نيست افسانه -2

 ).تمثل آنچه در وصف انبياء آمده اس(دربردارنده حالتهايي از تناقض است 

فقدان سند، زيرا يك متن ديني زماني قابل استناد كامـل بـه شـارع و مبنـاي قـاطع عقيـده و        -3

در اين صورت است كه التزام تصوري و تشريعي به آن تام و كامل . تشريع است كه مستند باشد

 .خواهد بود

 :گويد مي» پل ريكور«. اين اشكاالت سرگرداني فراواني براي انديشمندان غربي به وجود آورد

تـوان در سـه مرحلـه ترسـيم      اش مـي  مسيحيت را در شكل تـاريخي » هرمنوتيكي«نقشة جايگاه 

 :نمود

داشـته، و شـايد در    در مرحلة اول اين پرسش ذهن مسيحيان اوليه را به خود مشـغول مـي   -1

چه نسـبتي بـين عهـد قـديم و     : عصر نهضت اصالح طلبانه، در سرلوحه مباحث آنان بوده است كه

جديد وجود دارد؟ از ديدگاه تاريخي دو نص مقدس وجود نداشته اسـت بلكـه تنهـا يـك نـص      عهد 

زيرا مسيحيت در زمان عهد عتيق بـه وجـود آمـده، لـذا آن را بـه متنـي قـديمي        . مقدس بوده است

و رابطـه و  . تواند جانشيني براي عهد عتيق باشـد  عهد جديد نمي. متعلق به يهود مبدل ساخته است
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 .مبهم و نيازمند تفسير است نسبت اين دو

 .زند نهفته است هايي كه در آن موج مي و پيچيدگي» پولس«در مرحله دوم، در سخنان  -2

ورزد كه مسيحيان بايـد تمـامي فـراز و نشـيبها و سـختيهاي زنـدگي خـود را در         او اصرار مي

: آيـد  جـود مـي  در اينجا اين پرسش به و. چارچوب مصيبتهاي مسيح و ظهور مجدد  او تفسير كنند

اي بين مرگ مسيح و معناي وجود قابل تصور اسـت؟   ي مرگ و زندگي چيست؟ و چه رابطه رابطه

كنـيم، و براسـاس    ما زندگي و وجود خود را براساس فهم خود از مصـيبتهاي مسـيح تفسـير مـي    

 .رسيم تفسيري كه از وجود خود داريم به تفسير مصيبتهاي مسيح مي

گيـرد و   است كه عهد جديد در معرض نقد دانشهاي دنيوي قرار ميواما مرحله سوم زماني  -3

 .شود ها آغاز مي مرحله پاكسازي آن از اساطير و افسانه

عهـد جديـد و موضـوع شـناخت     «در مقالة مشهوري بـه نـام   » بولتمان«انديشمند ديگري به نام 

مندان و متفكـران آن  خورد كه نه تنها دانشـ  در عهد جديد مقوالتي به چشم مي«: گويد مي» اسطوره

 .)1F1(»رسد كنند، بلكه ايمان به آنها امري غير معقول به نظر مي را رد مي

به دنبال داشت و مفسران را در نهايت به راه حلهايي خيالي » هرمنوتيك«اين مشكالت نيازهايي 

ين اما در فرهنگ اسالمي و متون مقدس ما هيچيك از ا. واداشت كه نارسايي آن را مشاهده كرديم

 .عناصر وجود ندارد

 و برخي علوم اسالمي وجود دارد؟» هرمنوتيك«چه نسبتي بين 

اي بين تفسير هرمنوتيك و تفسير اسـالمي از   چه رابطه: ماند كه در اينجا  اين سؤال برجاي مي

 قرآن مجيد و سنت شريف وجود دارد؟ آيا اين دو به يك معنا است؟

ي متـون دينـي عهـدين بـه وجـود       مشكالت پيچيدهحقيقت آن است كه تفسير مسيحي براي حل 

هـا   و مالحظـه كـرديم كـه ايـن نـوع توجيـه      . و گويا هدف از آن توجيه اين متون اسـت . آمده است

اي از  بـه مرحلـه  » هرمنوتيـك «وسـبب رانـدن   . توانايي استقامت در برابر حقايق شـكننده را نـدارد  

                                           
 . همان) 1(
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ما تفسير اسالمي براي روشـنگري و تعمـق   ا. دليل شده است پوچي، يعني مرحله قبول قرائتهاي بي

در ژرفاي متن قرآن آمده است و پيوسته در ژرفاي قرآن فرورفتـه افقهـاي جديـدي از معرفـت و     

 .كند شناخت را كشف مي

. اند، مواجه نشـدند  به تعبير ديگر مفسران اسالمي با مشكالتي كه مفسران مسيحي روبرو بوده

اي براساس سطح فكر و فـرهنگش از آن   است كه هر خوانندهبر عناصري از بيان متكي  قرآن كريم

حتي آنجايي كه متضمن معناي بلندي . زيرا اين كتاب، متني عربي و روشن است. شود مند مي بهره

كنـد، ايـن تشـبيهات هـم بـا مراجعـه بـه آيـات محكـم، بـدون            است كه تشبيهاتي خيالي را طلب مي

 .هيچگونه اشتباهي قابل فهم است

يابيم بلكه گاهي سخن از خـوارق   ي مخالف با عقل را مطلقا در كتاب خدا نمي اسطورهما عنصر 

ي اينهـا بـا    همـه . عادت است، مثل سخن گفتن طفل، يا طول عمر انسـان، يـا زنـده كـردن مردگـان،     

بر قدرت خداوند متعال كه هيچ تضادي با مسلمات عقلـي نـدارد، بلكـه عقـل معتقـد بـه قـدرت         تكيه

 .پذيرد، قابل اثبات و قبول است ن را مياليزال الهي آ

و سـاير  » سـائبه «و » بحيـره «هاي رايج در آن زمان مثل حرمـت   حتي قرآن مجيد همه اسطوره

داند كه از پشـتوانه   اساطيري را كه پيرامون بتها به وجود آمده بود نفي كرده و از موضوعاتي مي

 .عقل و برهان برخوردار نيست

ين توصيفات را آورده و آنان را الگوي بشريت و شاهد مسير خالفـت  تر و در مورد انبيا شگفت

 .داند انساني مي

عالوه بر اين مفسران قرآن هيچ منافاتي بين آيات قرآن و حقايق علمي نيافته بلكه هر روز بيش 

 .اند از روز گذشته به هماهنگي كامل قرآن با علوم و دانشهاي مادي پي برده

 :ته توجه باقي مانده استدر اينجا چند موضوع شايس

 تاويل در متون قرآني به چه معنا است؟ -1

 و اصول فقه كدام است؟» هرمنوتيك«رابطه  -2
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 چه نسبتي دارد؟» اجتهاد«ها با اصطالح »قرائت«اصطالح  -3

 :گوييم در پاسخ به سه امر فوق مي

به وجـود آمـده كـه     براي اين» هرمنوتيك«. با هم تفاوتي جوهري دارند» هرمنوتيك«و » تأويل«

و نيز تناقض در متون دينـي مسـيحيت را   . اي را توجيه نمايد كمبودي را از بين برده و امر پيچيده

همچون تعبيري » متون ديني«در صورتي كه تأويل اصطالحي ديني است كه در متن خود . حل كند

 .از حقايقي مهم آمده است

اند در يكي از معناهاي زيـر   را تتبع كرده آ نتأويل در قرآن براي كساني كه استعماالت مختلف 

 :به كار رفته است

شود كـه در خـود مـتن بـراي      تفسير نوعي پيچيدگي و غموض كه گاهي بر الفاظي وارد مي -1

توانند با دقت از آن معنـاي بلنـد تعبيـر     اي كه كلمات نمي به گونه. بيان معاني بلند به كار رفته است

. دهـد  قرار مي» متشابهات«ي  ماند كه آن را در زمره بر جاي مي گي در آنوجوانبي از پيچيد. نمايند

ارجـاع داده  » محكـم «بـه  » متشـابه «رود و  براي رفع اين نقص  بـه كـار مـي   » محكم«در اينجا نص 

 :فرمايد خداوند مي. شود مي

ن ف�ي هو الذي ان�زل علي�ك الكت�اب من�ه آي�ات محكم�ات ه�ن ام الكت�اب و اخ�ر متش�ابهات، فأم�ا ال�ذي«

قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وم�ا يعل�م تأويل�ه اال هللا والراس�خون ف�ي 

 .)2F۱(»العلم

انـد و   اند كه اسـاس كتـاب   اي از آن، آيات محكم پاره. او كسي است كه كتاب رابر تو فروفرستاد

ر است به دنبال متشابهات هسـتند، بـا   پس كساني كه در دلهايشان زنگا. اند »متشابه«اي ديگر  پاره

 .دانند جويي و تأويل، و تأويل آن را جز خدا و راسخان در علم نمي انگيزه فتنه

 :تعبير خواب و رؤيا، همچنانكه در مورد تعبير رؤياي عزيز مصر آمده است -2

 .)3F2(»انا انبئكم بتأويله فأرسلون«

                                           
 .  7/ آل عمران) 1(
 . 45/ يوسف) 2(
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 :رمايدف بيان نتيجه عملي معين، همچنانكه خداوند مي -3

(ذلك خير و احسن تأويالً . وزنوا بالقسطاس المستقيم
4F

1(. 

 .اين بهتر است و بهترين تأويل است. با ترازويي سالم وزن كنيد

اند و بهترين كسـي   رسد كه برخي از مفسران آن را ذكر كرده نظر مي معناي چهارمي هم به -4

 :رأي چنين است خالصه اين. كه اين معنا را توضيح داده عالمه طباطبائي است

هيچيـك از  . گيـرد  بر مي يعني منبعي كه قرآن معارف، مفاهيم و احكامش را از آن» تأويل قرآن«

معاني فوق نسبتي با توجيه و تجويز و رفع تناقضات عقلي و علمي كه هرمنوتيك در پي آن اسـت،  

 .ندارد

 »اصول فقه«و علم » هرمنوتيك«رابطه 

و . ك در اسـتنباط حكـم شـرعي بـه وجـود آمـده اسـت       علم اصول براي بررسي عناصر مشتر

ايـن  . كنـد  كالم را براي شنونده يا خواننده بررسي كرده، از اين حد تجـاوز نمـي  » صغريات ظهور«

بلكه فقط براي تشخيص ظهورات الفـاظ  . علم براي حل رمزها و پيچيدگيهاي متن ديني نيامده است

ه مراد خداوند متعال و عمل بـر اسـاس اوامـر او    بر آن، به منظور رسيدن ب  و تطبيق قواعد حجيت

 .تدوين شده است

در تعريـف اجتهـاد   . هـايي وجـود دارد   تفـاوت » اجتهـاد «هـا و عمـل   »قرائت«بنابراين بين نظريه 

هاي شرعي يا عقلي بر احكام شـرعي يـا    اي است براي به دست آوردن حجت اجتهاد ملكه: اند گفته

اي است كـه خداونـد متعـال     ي دستيابي به حقيقت حكم شرعيدر حقيقت اجتهاد برا. وظايف عملي

 .و هدف از آن كسب خشنودي خداوند از رهگذر اطاعت از فرمانهاي او است. اراده كرده است

ترين انحرافي كه در سر راه اجتهـادقرار   خطرناك. اجتهاد داراي مقدمات و ضوابط معيني است

تـر از آن اسـت    ها دارد هر چند سالم»قرائت«ظريه گرفته، همان چيزي است كه مشابهت بسيار با ن

 .به عنوان اصلي از اصول فقه است» استحسان«و آن نظريه 

                                           
 . 35/ اإلسراء) 1(
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عمـل بـه اقـوي    «البته برخي از معاني استحسان، مورد قبـول و پـذيرفتني اسـت مثـل قـول بـه       

 .)5F1(»الدليلين

. لي كه حجت نيسـت اين به معناي عمل به دليلي است كه از حجيت بر خوردار است در برابر دلي

 .كند را در زمره اصول مورد قبول وارد نمي» استحسان«و اين امري صحيح است هر چند كه 

دليلي كه در نفس مجتهد خلجـان  «: البته تفسيرهاي ديگري براي استحسان ارائه شده است مثل

 .»كند آنچه مجتهد با عقل خود آن را نيكو تلقي مي«يا » كند و او قادر به بيان آن نيست مي

اند و برخي از پيشوايان مذاهب به دليل فـتح بـاب بـراي     ي اين تعابير را مسلمانان رد كرده همه

 .اند آراي غير مستدل و غير منضبط، آن را بدعت شمرده

. جديد است» هرمنوتيك«هايي است كه دستاورد »قرائت«ي  بهتر از نظريه» استحسان«با اينهمه 

ي  داننـد ، نـه همـه    به معناي ذكر شده، آن را خاص مجتهدان مي» ناستحسا«زيرا قائالن به نظريه 

دانند كه در نفس مجتهد جاي گرفته و مجتهد در بين ادله آن را   از آن گذشته آن را دليلي مي. مردم

و تازماني كه دليل شرعي قطعـي يـا ظـاهري در    . كند ولي توانايي تعبير از آن را ندارد مالحظه مي

شد، استحسان اعتبـاري نـدارد و بـاالخره داراي ضـوابطي اسـت كـه نظريـه        شرع وجود داشته با

اي  ها صرف نظـر از هـر ضـابطه   »قرائت«در صورتي كه نظريه . ها از آن برخوردار نيست»قرائت«

خاص خود را بدون ارائـه هـيچ دليلـي دارا باشـند، هرچنـد ايـن       » قرائت«دهد كه   به همه اجازه مي

و نيـز ايـن نظريـه مسـتلزم تصـويب و صـحيح       . د متكلم داشته باشدمخالفت قطعي با مرا» قرائت«

 .است هر چند كه نسبت به يكديگر داراي تناقض باشند» قرائتها«ي  پنداشتن همه

گـي در اسـتفاده از متـون دينـي      در نتيجه اين نظريه تعبيري از نهايت هرج و مرج و بي ضابطه

 .بلكه موجب سد باب استفاده صحيح از آن است

 و بررسينقد 

ها با منطق ديني و علـوم اسـالمي   »قرائت«از مجموع آنچه گفته شد به اينجا رسيديم كه تئوري 

                                           
 . 434مصباح االصول، ص ) 1(



  

 17 

بينيم كه عالوه بر آن داراي آثار منفي بسياري است كه به اختصـار بـه    اكنون مي. سازگار  نيست

 :كنيم مهمترين آن اشاره مي

ديني بدون مطالبـه دليـل، و   » تونم«گشوده شدن اين باب يعني پذيرش هرگونه تفسيري از  -1

و در نتيجـه قبـول استحسـانات ظنـي و     . به دور از هرگونه تالش براي ترجيح رأيي بر رأي ديگـر 

بلكـه تمـامي شـريعتهايي    . تابد ريشه، امري كه آموزشهاي اسالمي و فرهنگ ديني آن را بر نمي بي

را در معرض وزش بـاد هوسـها    و متون اصيل خود. كنند كه براي خود حرمت قائلند آن را رد مي

 .دهند قرار نمي

هـاي منحـرف بلكـه دشـمن بـا اسـالم و نفـي         گشوده شدن تمامي درها به روي همـه فرقـه   -2

بـر ايـن پايـه اسـت كـه زنـدگي اخـروي مـثالً بـه          . كنندگان اساس دين با تكيه بر آزادي در تفسير

توان متـون   پرتو اين نظريه حتي مي در. شود در پرتو قوانين ديالكيتك تفسير مي» طبقه زندگي بي«

 .هاي بت پرستانه تبيين نمود»قرائت«ديني را با 

امـري كـه   . انجامـد  اين نظريه به نسبيت معرفت و عدم امكان وصـول بـه حقيقـت ثابـت مـي      -3

كند و موجب هرج و مرج فكري در انديشـه انسـاني و در نتيجـه عـدم      وجدان بشري آن را نفي مي

 .شود ديني از زندگي ميامكان وصول به فهم 

به معناي ايجاد جدايي بين مخاطـب و شـارع ديـن و    » متكلم«يا » مؤلف«عدم اهتمام به مراد  -4

اين امر باب گفتگوي تمدني و دينـي را بـراي هميشـه مسـدود     . در نتيجه قطع ارتباط بين آنها است

علـم حقـوق، و بـر تمـامي      برد و آثار سوء خويش را بر اخـالق،  كرده تمامي معيارها را از بين مي

 .گذارد هاي معرفت انساني بر جاي مي عرصه

زيـرا  . اين نظريه فتح بابي است براي تمرد، سركشي و سـرپيچي  از اوامـر خداونـد متعـال     -5

بنابراين . شرعي ، قطع به مراد خداوند است كه در اينجا منتفي است» معذريت«و » منجزيت«معيار 

 .شود در نتيجه هدف و غرض از دين به طور كلي منتفي مي. ماند معنايي براي طاعت باقي نمي

زيـرا  . رود از بين مي –اي  با هر اساس و پايه –بسياري از مالكها و معيارهاي حسن و قبح  -6
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 .است» متون ديني«بسياري از اين موارد تابع مضمون 

ي است كه دوايـر  و اين هدف. شود نقش اجتهاد و مجتهدان در فهم شريعت اسالمي حذف مي -7

(اند استعماري دشمن با اسالم براي رسيدن به آن تالش بسياري از خود نشان داده
6F

1(. 

اين نظريـه بـاب سكوالريسـم را در دنيـاي اسـالم بـاز        –ونه آخرين سخن  –و آخر سخن  -8

و شايد اين مقصود نهايي تـرويج كننـدگان ايـن تئـوري     . كند، همچنانكه قبالً در غرب چنين كرد مي

 .باشد

نوشـته عـادل ظـاهر اسـت كـه      » هاي فلسفي سكوالريسـم  پايه«بهترين دليل بر اين مطلب كتاب 

را پيرامون متون ديني از حيث داللت و سند و تقدم عقل بر دين و نيـز  » هرمنوتيك«تمامي شبهات 

هـاي   سازد و در پايان به ضرورت پيش گرفتن روش تأثير پيش فرضهاي ذهني بر وحي مطرح مي

(رسد ريستي در رفتارهاي متقابل انساني ميسكوال
7F

2(. 

 :نكات شايسته توجه

ها علي رغم ادعاهاي خود مبني بر بحث و گفتگوي علمـي، هيچگونـه   »قرائت«پيروان تئوري  -1

 .اند ي علمي ارائه نكرده دليل قانع كننده

 .اين نظريه موجب بيهوده بودن هرگونه تفاهم انساني است -2

ولـي بايـد دانسـت كـه ايـن      . كنـيم  ضهاي ذهني را در زبان متكلم انكار نمـي ما تأثير پيش فر -3

به عـالوه راههـا و ضـوابط بسـياري     . مسأله در متون ديني كه ناقل آن معصوم است، راهي ندارد

 .براي تشخيص اين تأثيرات وجود دارد

ت، تـا  دانش اصول فقه نزد مسلمانان پاسخهاي كافي و الزم به سكوالرها عرضه كـرده اسـ   -4

ايـن پاسـخها در بسـياري از مـوارد بـر      . بر دستيابي به حجيت مطلوب متون اسالمي تاكيـد ورزد 

 .دستاوردهاي عرفي كه داراي حجيت قطعي است، استوار است

                                           
 . مراجعه شود 248، ص 22شماره » المنهاج«به مقاله نويسنده در مجله لبناني  ) 1(
 . نويسنده مراجعه شوداثر اين » حول الدستور االسالمي«به كتاب ) 2(
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تا با به دسـت آوردن  . اي ما شناخت مراد قطعي متكلم است حقيقت آن است كه هدف مرحله -5

عمـل بـه حـق مولويـت كـه بـا دليـل عقـل ثابـت، و راه           آن به مرتبة طاعت و كسب رضاي الهي، و

 .رسيدن به سعادت  است، نايل گرديم

 نتيجه بحث 

ها به عرصة فرهنگ اسالمي امر خطيري اسـت كـه بايـد از آن    »قرائت«نظر ما انتقال اصطالح  به

و  ي فلسـفي  زيرا اين اصطالح با خود لوازمي خطرناك و منفي در بر دارد كـه انديشـه  . پرهيز كنيم

مند بـه   اضافه بر آن ما خود داراي اصطالحي روشن و ضابطه. ديني ما به كلي با آن مخالف است

 .سازد نياز مي هستيم كه ما را از هرگونه اصطالح بيگانه و خطرناك بي» ها ديدگاه«و » اجتهاد«نام 

 

 


