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Abstract 
Philosophical hermeneutics which means ontology of understanding delves into the 

ontological foundations of understanding and its existential conditions from philosophical 
perspective. Gadamer as a representative of this school of thought developed hermeneutics 
from the realm of methodology into ontology. The present study entitled “A Comparative 
Study of the Hermeneutics of Mulla Sadra and Gadamer” revealed that many hermeneutic 
features of Gadamer such as essence of understanding, ontology of text and interpreter, 
multiplicity of understandings, and the commentator’s presumptions are evident in the 
perception of Mulla Sadra from the Holy Quran. However, their hermeneutics are basically 
different in each of the above points. More importantly, Mulla Sadra believes that the Quran 
is determined by God so he does not believe in relativism which is the outcome of Gadamer’s 
hermeneutics. In fact, Mulla Sadra believes in the cautious integration of meaning horizon 
between the commentator and the text in accordance with the author’s will, so he regards 
accurate understanding of the texts achievable relying on the key role of the commentator on 
the one hand, and the author’s knowledge on the other hand.  
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 ٣نژاد فاطمه غالم
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  دهيچك
آن را  يط وجـود يفهـم، اركـان و شـرا    يشـناخت  يهسـت  يهـا  انيفهم، بن يشناس يهست يمعنا به يك فلسفيهرمنوت

بـه   يشناسـ  ك را از حـوزه روش يـ ن تفكر است كـه هرمنوت يندگان اياز نما يكيدهد. گادامر  يقرار م يمورد تأمل فلسف

ك مالصدرا و گـادامر نشـان داده اسـت:    يهرمنوت يقيتطب يوارد كرد. پژوهش حاضر باعنوان بررس يشناس يعرصه هست

مـتن و مفسـر، تعـدد فهـم و دخالـت       يشناسـ  يفهـم، هسـت   يسـت يك گـادامر ازجملـه چ  يـ هرمنوت يها يژگياز و ياريبس

ك از مـوارد مـذكور تفـاوت    يـ م مشـهود اسـت؛ البتـه در هر   يمفسر در نحوة فهم مالصدرا از قـرآن كـر   يها فرض شيپ

ل يـ شـارع مقـدس، قا   يقرآن ازسو يدانستنِ معنا ينيين با تعيتر آنكه صدرالمتأله دارد؛ مهم ك گادامريبا هرمنوت ياساس

و  يكيتشـك  يا مفسر و متن را به گونه ييك گادامر است ـ نبوده؛ بلكه امتزاج افق معنا يامد هرمنوتيـ كه پ  ييگرا يبه نسب

گـر،  يد يسـو و افاضـه مؤلـف ازسـو     كيـ مفسـر از   يه بـر نقـش فـاعل   يح را باتكيتاً فهم صحيدر طول مراد مؤلف، و نها

  داند. يم يافتني دست

  .ك، مالصدرا، گادامريهرمنوت د واژگان:يكل

daneshshahraki@qom.ac.ir

khosropanahdezfuli@gmail.com

. استادیار دانشکده الهیات دانشگاه قم   ١

. استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران   ٢

٣f.gholamnejad@ yahoo.com. دانشجوی دکتری رشته فلسفه و کالم اسالمی، دانشکده الهیات دانشگاه قم 



نا     |   ۱۸۴ ص شدو ی ی و   ۷ یاپی، شماره پ۱۳۹۷اول، بهار و تابستان  ۀسال چهارم، شمار   ر

 

 

  مقدمه . ١
در سـال   ٢يك قدسـ يـ هرمنوتعنوان بـا  هـاور  دانبـار در كتـاب    نياول ١كيواژه هرمنوت

مطالعــات  يكامــل بــرا يه قواعــديــارا ين كتــاب بــرايــك در ايــ. هرمنوتچــاپ شــد ١٦٥٤

 ر كتـاب مقـدس  يم مربوط به فهم و تفسـ ياز مفاه يعيوس يو بررس يدر متون قدس يتخصص

ن يـ ا ين معنـا يتـر  عين و احتماالً شايتر يميقد ،قرار ني. بد)Palmer, 1969, p 34( گرفته شدكار  به

عنـوان كـالم    ز بـه يـ م نيفهم قـرآن كـر   .)Ibid(باشد  يل كتاب مقدس مياصطالح، اصول تأو

توان گفـت   يم ،رو نيبوده است. ازا ياسالم يمورد نظر علما ين كتاب آسمانيو آخر ياله

ر كـه بـه   يبخش از تفس و آن ز داللت داردير قرآن نيژه اصول تفسيو ل بهين واژه بر علم تأويا

 ير بـه رأ يا عـدم جـواز تفسـ   يـ ر و جـواز  يقـت تفسـ  يل، حقير و تفاوت آن با تأويف تفسيتعر

ك دانسته شده اسـت  يانطباق با هرمنوتقابل  ،ر قرآنيتفس يصول و مبانا يعنيپرداخته است؛ 

  .)٢٥٣ـ٢٤٩، ١٣٧٨گران،  ختهي(ر

فاتش ارتبـاط گسـترده و تنگاتنـگ بـا قـرآن برقـرار       يآثار و تأل يز در تماميمالصدرا ن

ن امـر  يـ طور خـاص بـه ا   را به بيالغ حيمفاتو  ر قرآنيتفس يعنيكرده و دو اثر گرانقدر خود؛ 

ك و فهـم  يـ مالصـدرا، هرمنوت « ةبار در مقال نيك مالصدرا اوليهرمنوتاختصاص داده است. 

 يهـا  از شاخصـه  يوجود آنكـه برخـ  ؤلـف بـا  م يولـ مورد توجه قـرار گرفـت،    ٣»يكالم اله

محـور   و مؤلـف  يتـاً بـه سـنت   ين را عنوان كـرده، نها يدر تفكر صدرالمتأله يك فلسفيهرمنوت

 يبررس«عنوان  با يا كرد در مقالهين رويمشابه ا .)٦٨، ١٣٨٥، يا (خامنهبودن آن حكم كرده است 

ن يـ دنبـال شـده اسـت؛ بـا ا     )١٨-١، ص ١٣٨٢، يدهنـد ي( ب »مالصدرا يليتأو يشناس يل هستيو تحل

كـرد  يمغفـول مانـده و رو   يك فلسفيهرمنوت يها از شاخصه يتفاوت كه در اثر مذكور برخ

  ملحوظ نبوده است. يقيتطب

ــرا ــ يب ــه ايرس ــدن ب ــا هرمنوت   ي ــت ت ــدد اس ــر در ص ــژوهش حاض ــود، پ ــن مقص ك ي

از  يكـ يعنـوان   بـه  ،شـه گـادامر  يك در انديـ هرمنوت يهـا  شاخصـه  ين را با تماميصدرالمتأله

ان يـ م ييبنـا ريز يهـا  وجود تفـاوت شـود بـا  سه كند تا معلوم يمقا ،ن تفكريا يندگان اصلينما

رد و يـ دو مورد توجـه قـرار گ   ان آنيم يها ك مالصدرا و گادامر، الزم است شباهتيهرمنوت
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 يدر تفكـر اسـالم   يك فلسـف يـ شـتازِ هرمنوت يو پ يندگان اصـل ين را از نمايتاً صدرالمتألهينها

  شمار آورد.  به

  كيهرمنوت يمعنا. ٢
ن كلمـه در فعـل   يـ شـة ا ي. ر)Rutledge, 1996, 130(ر اسـت  يدر بـاب (دربـاره) تفسـ    كيهرمنوت

، )Palmer, Ibid, 120(شـود   يركردن ترجمه مـ يل و تفسيعموماً به تأو نهفته است كه ٤نيهرمنوئ يوناني

گـران، همـان،    ختـه ي(ر ترجمـه شـده اسـت    ريل و تفسيز به تأوين ٥اينيهرم ،آن يدر صورت اسم و

ان خود نهاده بودند و ياز خدا يكياست كه بر  يا ونان باستان هرمس نام اسطورهيدر  .)١٧ص

هـا بـوده    اميـ ن و مفسـر آن پ يگر از آسـمان بـه زمـ   يان ديآور خدا امي، پ»زپايت يخدا« يمعنا به

فهـم بشـر اسـت،     يل آنچـه ورا يتبـد  ةفـ يرمعنا بـا وظ پ يا گونهنام هرمس به  ،رو نياست. ازا

هـرمس در نظـر    .)Palmer, Ibid( ونـد دارد يكه عقل انسان قادر بـه درك آن باشـد، پ   يصورت به

نـام   امبر اسـت كـه بـه   يـ س پيـ ن همـان ادر يو صـدرالمتأله  يچون سـهرورد  ياسالم يحكما

  .)٢٦، ١٣٨٤، يشاهرود ي(عابدكنند  ياد ميز از او ين» هرمس الهرامسه«

  كياقسام هرمنوت. ٣
  م كرد: يتقس يتوان به دو شاخه اصل يك را ميهرمنوت يطور كل به

مـتن در   يمعنـا  يمحور است كه انتها ا مؤلفي ٦يشناخت يك روشيهرمنوت قسم اول،

مفسر درصـدد    ،يرو نيازااست و  ياصل يدن به همان معنايت فهم، رسياست و غا يكيآن 

 ،يرين تفسـ يبـه چنـ   يابيدسـت  يمتن و مطابقت آن بـا مقصـود مؤلـف اسـت و بـرا      ينيفهم ع

گـذارد.   يفهـم مـ   يشناسـ  كار را بـر روش  يداند و بنا يرا الزم م ييها كاربرد قواعد و روش

 نـه فهـم كتـاب مقـدس    يدر زم يلتايدو  رماخريشالتوسط  »فن فهم عام«عنوان  ك بهيهرمنوت

)Rutledge, Ibid(، رك: واعظك است ين هرمنوتياز ا يا نمونه)٨٨، ١٣٨٦، ي(. 

بـا مضـاف شـدن بـه      ٨يشناسـ  ي. هستده شده استينام ٧يك فلسفيهرمنوت قسم دوم،

 يفلسـف  كيـ ا هرمنوتيـ  ١٠فهـم  يشناسـ  يرود. هسـت  يمكار  به يك فلسفيمعادل هرمنوت ٩،فهم

ن يـي فهـم و تب  يشـناخت  يهست يها انيدرباره بن يتأمل فلسف يمعنا فهم به يشناس وجود يمعنا به
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ك يـ هرمنوت ينـدگان اصـل  ياز نما يكـ يرود. گـادامر   يمـ كـار   به آن يط وجوديحصول شرا

را از حـوزه   يشناسـ  يدهـد و هسـت   يمـ  يشـناخت  يهسـت  يانيك، بنياست كه به هرمنوت يفلسف

از  يكلـ  يا ك نحـوه يهرمنوت ،يدهد. به اعتقاد و يم يوجود انسان به فهم انسان از عالَم تسر

ف مســائل مربــوط بــه ين و توصــيــيد آن را بــه صــرف تعيــانحــاء وجــود فلســفه اســت و نبا

شـأن روش را بـه پرسـش     يو .)xviii ،Gadamer, ١٩٧٥( ميمحدود كنـ  يعلوم انسان يشناس روش

مـا   يگانگيد؛ بلكه روش موجب بيقت رسيتوان به حق ينم »روش«از  ،كند يان ميگذاشته و ب

در تفكر گادامر سـؤال آن اسـت    .)١٨٠، ١٣٩٣(پالمر، شود  يقت و متعلَق و موضوع فهم ميبا حق

 سـت؟ يدهد و عوامل مؤثر در تحقق آن رخـداد چ  يفاعل شناسا و سوژه، چه رخ م يكه ورا

)Gadamer, Ibid, 490(.  

بنـا   يشناس ياز تفكر است كه بر محور هست يا ز نحوهيه نيك در حكمت متعالينوتهرم

از اصـالت   ،قـت دارد يز حقيـ چ، وجـود هر است. پـس  ينيقت همان وجود عيشده است؛ حق

تنهـا   شناخت نـه  ةن نحويرد. ايسته آن است كه موضوع شناخت قرار گيبرخوردار است و شا

ت يـ ز قابـل توجـه بـوده و محور   يـ ن» يشناسـ  فهـم «؛ بلكه در يشناس و انسان يشناس در معرفت

رد. مـال صـدرا   يـ گ ياست كـه مـورد شـناخت قـرار مـ     » وجود فهم و اركان فهم« يعنيدارد؛ 

ت حصول فهم، مـتن، مفسـر و   يفيفهم، ك يستيازجمله چ ؛اركان و عوامل مؤثر در فهم قرآن

وارد  يشناسـ  يقلمـرو هسـت  را بـه   يكنـد و جملگـ   يمـ  ييث وجود شناسـا يحاز تعدد فهم را 

  كند.   يم

  فهم  يستيچ. ٤
دهد؛ بلكه محصـول   يداند كه توسط فاعل شناسا رخ نم يك رخداد ميگادامر فهم را 

زبـان آمـده و    ، خـود بـه  »ييشناسا«كه موضوع  بيترت نيبد ؛است ييا متعلقِ شناسايعملِ ابژه 

فاعـل شناسـا    يفهـم بـرا   ،متعلَق فهم فعال است و با دخالت او ،سازد. پس يان ميخود را نما

فاعـل رخ   يكنـد كـه بـرا    ير مـ يـ ك رخـداد تعب يـ گـادامر فهـم را بـه     ،رو نيدهد. ازا يرخ م

شود و فاعل بر فهم اثـر نـدارد؛ بلكـه     ين تصور نميدربرابر ع يفهم، عمل ذهن ،دهد. پس يم

  . )Ibid, xvii  ،Gadamer( است ١١»نيدازا«وجود خود  ةفهم، نحو
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و  يوجـود  ةمرتبـ جهـت،   نيـ ازااما در تفكر مالصدرا فهم، عمـل فاعـل شناساسـت و    

، يري(رك: نصـ ط مفسر يد مالصدرا بر شرايم در تحقق فهم دارد. تأكيمفسر نقش مستق يادراك

نـد فهـم مـورد توجـه     يت مفسر در فرايت و محورياست بر آنكه فاعل يل روشنيدل ،)٤٨، ١٣٨٦

قـت قـرآن   يگذار است. مالصدرا حقز در فهم اثريا همان متن نيباشد. البته متعلق فهم  يم يو

دن و برتـر  يشـن  يآن را ورا كرده است و فهمِ يداند كه در قالب الفاظ تجل يم يرا كالم اله

دن الفـاظ بـا گـوش ظـاهر اسـت؛      يشـن  يمعنـ  بـه  يسـمع كـالم الهـ    .)٧١، ١٣٦٣(دانـد   ياز آن م

زبـان  ه عرب بـا آنكـه بـ    يكه ابوجهل و شعرا چنان .فهم قرآن است ،يكه سمع باطن يدرحال

  .)١٣ـ١٢(همان، دند ياز قرآن را نفهم يا حرف و كلمه يو قواعد آن تسلط داشتند، حت يعرب

واسطه لفـظ در مخاطـب حاصـل     ء كه بهياز ش يرا به تصور» فهم«گر يد يدر جا يو

كنـد:   يمـتكلم بـه شـنونده معنـا مـ      يسـو نا ازمع يرا به القا» افهام« ف كرده ويگردد، تعر يم

» فھـم السـامع یبـاللفظ إلـ یصال المعنـیء من لفظ المخاطب و اإلفھام و ھو إ یو ھو تصور الش الفھم «

ك فهم و افهـام و انتسـاب فهـم بـه مخاطـب و افهـام بـه مـتكلم،         يبا تفك .)٥١٢، ٣، ج١٩٨١(همو، 

دارد.  يالف تفكر گادامر، نقش محورخمفسر محقق شود و بر يسو: فهم ازگردد يمعلوم م

كـه   ييشـود؛ گـو   يمخاطب حاصل م يمتكلم برا يسواز -است يگريكه مرتبه د-اما افهام 

اسـت   ين در حاليمؤلف. ا يمفسر توجه دارد و در افهام به نقش فاعل يدر فهم به نقش فاعل

مؤلـف را  دن بـه مـراد   يسـت و رسـ  ين ليـ قاكه گادامر ابـداً بـه نقـش مؤلـف در تحقـق فهـم       

 داند. يممكن مريغ

آور اديـ  ،مفسـر و صـاحب مـتن    يازسـو  ميه در فهـم قـرآن كـر   يكـرد دوسـو  يالبته رو

آن  يسـو  كيـ كـه   يكيالكتيفهم معتقد است؛ د يستيان چياست كه گادامر در ب يكيالكتيد

 يآن فهم اسـت و سـو   يسو كيو در تفكر مالصدرا  .متعلَق فهم ،گريد يمفسر است و سو

ان فاعـل  يم ،ند فهمياشاره بدان دارد كه در فرا يروشن ك بهيالكتيافهام. اصطالح دگر آن يد

طرفـه   كيـ آن اسـت كـه    وگو گفت يژگيو .رديگ يصورت م وگو گفتشناسا و متعلق آن 

 ،د توجه داشـت در تفكـر گـادامر   يكند. اما با يش را آشكار مينبوده؛ بلكه مخاطب مراد خو

كـه   يشود؛ درحال يمتن بر او وارد م يازسو دهد و يرخ م مفسر ياست كه برا يا فهم واقعه

ك مالصدرا يهرمنوت ،رو نيعمل مفسر است و افهام عمل مؤلف. ازا ،در تفكر مالصدرا فهم
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ان فهـم و افهـام   يـ م ،گـر يد يازسـو  ده شـود. يـ نام كاليالكتيدتا سته است يش از گادامر شايب

» كمـال اول «فهـم   ،گريان ديفهم در طول افهام است. به ب يعني ؛وجود دارد يكيتفاوت تشك

نـد فهـم در تفكـر    يفرا ،بيـ ترت نيفهمنده اسـت. بـد   يبرا» يكمال ثان«مخاطب و افهام  يبرا

گر افهام مؤلـف، مرتبـه   يد يازسو سو فهم مفسر و كياز  يعنياست؛  يمالصدرا، رو به تعال

مفسر و پس از تحقـق فهـم مرتبـه     يتعال به حسب ،سازد. در مرحله بعد ياول فهم را محقق م

  گردد و سپس افهام و هكذا.   يباالتر حاصل م يا اول، گام دوم فهم در مرتبه

  متن يشناس يهست. ٥
هرچه  انسان از كل جهـــان است؛ة د، مرادش تجربيگو يگادامر از فهم سخن م يوقت

ا ملفـوظ  يـ متعلـق فهـم صـرفاً مـتن مكتـوب       ،انسان است، متعلَق فهم اوست. پس يش رويپ

 ن،يبنـابرا هم متضمن فهـم اسـت.    يشناختــبايا درك زي يهنره ك تجربي يست؛ بلكه حتين

ك يـ البتـه   .)Gadamer, Ibid, xviii( شـود  ياز عـالَم را شــامل مـ    يافت آدميك تمام دريهرمنوت

سـازد؛ بلكـه    ير نمـ صـورت كامـل آشـكا    خـود را بـه   يها تمام جنبه يك اثر هنريا يده يپد

ننده و نـاظر آن پنهـان اسـت و الزم    يدارد كه از چشم ب  يپنهان ييها هيآنچه ظاهر است، الهر

بـر   . حـال، ديـ ء فرصت داده شود تا خودش را آشكار سازد و به زبـان آ يا شيوجود  است به

امـا در  ابد. يآن رسوخ كند و آنها را در يدرون يها هيبه التا كند  يسعاست كه كننده  ليتأو

كنـد؛   يم يتجل ،اتيات و روايهم آ ، آنك صرفاً در حوزه فهم متنيهرمنوتمالصدرا تفكر 

  كند. يات قرآن استناد ميآ خصوص به ينيبه نصوص دبارها چنانچه در ضمن آثار خود 

كـرد مالصـدرا و   يرو، شناخت متعلق فهـم  ةنيرسد در زم ينظر م به، ن تفاوتيباوجود ا

شناسـانه بـه اُبـژه نظـر دارد و آن را      يهسـت  يكـرد ياست. گادامر بـا رو  يشناخت يهستگادامر 

ك يـ مثابـه   قرآن بهز يد. در تفكر مالصدرا نيآ يزبان م كه در مقابل مفسر بهداند  يم يوجود

ث يكرد ازچند حين رويرد. ايگ يسازد و مورد فهم قرار م يان مي، خود را عيقت وجوديحق

  ت:قابل توجه اس يدر تفكر و
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قـت  يك حقيـ قـرآن را  ، اصـالت وجـود   يمبنـا بر مالصدرا تساوق قرآن با وجود:

دارد كه  يسان قرآن حروف وجود به ... ندا گر مساوقيكديقرآن و وجود با  .داند يم يوجود

ات سـوره  يـ ات و از آيـ ب آنها كلمات ساخته شـده و از كلمـات، آ  ياند؛ از ترك بيح غيمفات

محقـق   يو قرآنـ  يدر دو وجـه فرقـان   ين هسـت يسوره، كتاب مبـ د. سرانجام از يآ يوجود م به

قـت كامـل   يحق ،آن يو جمعـ  ير و وجـه قرآنـ  يـ عالم كب ،نيكتاب مب يوجه فرقان .گردد يم

ب از اصـول  يـ الغ حيكند و در مفـات  ياست. مالصدرا در اسفار با بحث از وجود آغاز م يربان

، همـان،  يشـاهرود  ي(رك: عابـد د يـ گو يسـخن مـ  بات يتطابق قرآن و وجود و رمز حروف و ترك

ن وجـود  يم عـ يقـرآن كـر   ،گرند. پـس يكدين دو نوع نگارش مكمل يكه ا يا گونه به ؛)٨٨ـ٨٦

بر قرآن است و هم بر  يب، هم مفتاحيالغ حيمفات يعني؛ نه قرآنيدر زم ياست و اثر بزرگ و

  .)٣٤ـ٣٢، ١٣٧٣(نصر، كننده عاَلم وجود است  كه قرآن كامل ين معنيا

احكام وجـود بـر آن   مستلزم ترتب ، دانستن قرآن يوجود قت قرآن:يحقك يتشك

گونـه   همان ،. پس ن كثرت و...يمراتب بودن، وحدت در عذوازجمله اصالت داشتن،  ؛است

ك يـ متعلَق فهم،  يعنيقت است؛ يك حقياست؛ نه متعدد، قرآن هم  يكيقت وجود يكه حق

، ي(مجتهـد شبسـتر  قـت واحـد   يدن بـه آن حق يرس يباشد برا يد تالشيند فهم بايز است و فرايچ

 ١٢ن وحـدت، كثـرت دارد.  يك، در عـ يقت واحد براسـاس اصـل تشـك   ين حقياما ا .)١٢، ١٣٧٢

١٣ث مشهوريمطابق حد
 يدارد و مطلعـ  يدارد، حـد  يعالوه بر ظـاهر، بـاطن   ،)٩، ٢٥، ١، جي(طبر

همچـون مراتـب وجـود    ز يبراساس اصالت وجود و قرآن، مراتب قرآن ن .)٤٨٥، ١٣٦٣(مالصدرا، 

(همـو،   »أن القرآن ظاهره حق و باطنه حـق و حـده حـق و مطلعـه حـق     « اصالت دارند: يهمگ

ست كه به قالب الفاظ درآمـده و  ا يظاهر يآن، معنا ةن مرتبيتر نازل .)٩٤ـ٩٣، ١٣٦٣؛ ٣٠٦، ١٣٨٧

مـؤول   ينـ مع ،قـرآن  يباطن يمعنا .)٤٨٥، ١٣٦٣(همـان،  ار بشر قرار دارد يصورت كتاب در اخت به

آن معنا  يالقا يراسته است؛ بلكه اساساً نزول قرآن برايپ يآن است و ازهرگونه شوائب ماد

 يكـه معنـا   يآن، كـالم الهـ   ةمرتبـ  ياعلـ  .)٣٠٦، ١٣٨٧؛ ٩٣، ١٣٦٣؛ ١٥٢، ٤، ج١٣٦٦(همـان،  بوده است 

؛ ١٦٦، ٤، ج١٣٦٦(همـان،  اسـت   يينها يدن به آن معنايت فهم رسيآن است و غا يو اصل يقيحق

ــا .)٣٣٠، ١، ج١٣٦٧ ــق فهــم در تفكــر گــادامر، امــر  ين در حــالي مشــكك و  ياســت كــه متعلَ

ش را آشـكار  يد و مـراد خـو  يـ گو ياست كه با مفسر سخن م يا دهيبلكه پد ؛مراتب نبودهذو
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 امـا ده شـود؛  يـ مختلف بـر مخاطـب عرضـه و فهم    يها چند ممكن است به گونهسازد. هر يم

  ندارد. يكيو تشك يطول قالبگاه  چيهآن  يتعدد معان

 مفسر  يشناس ي. هست٦

دهـد،   يقـرار مـ   ييشناسـا مورد  »نيدازا«عنوان  گونه كه گادامر وجود مفسر را به همان

داده و  يوجـود انسـان تسـر    ك آن را بـه ي، اصـالت و تشـك  يشناسـ  يز هسـت ين نيصدرالمتأله

را  يو يهـا  يژگـ يمراتـب مفسـر و و  ت وجـود ذو يـ كند و فاعل يم ييشناسالحاظ او را  نيبد

 يانسان متناظر بـا مراتـب وجـود    يسازد. نشآت و مراتب وجود يتحقق فهم برجسته م يبرا

١٤اسـت  يبواطن و درجات يز دارايو باطن آن ن ،قرآن، واجد ظاهر و باطن
، ١٣٦٦ن، ي(صـدرالمتأله 

انسـان كامـل   قـرآن متنـاظر بـا مرتبـه      يعال ةمرتب .)٣٧ـ٣٦، ٧، ج١٩٨١؛ ١٠٧، ٧؛ ج٢٤ـ٢٣، ٦؛ ج١١٣، ٢ج

ن اسـت و در  يفـه خـدا بـر زمـ    يم نسخه شارح انسان كامل است كه خليقرآن كر يعنياست؛ 

  .)٤٩٨ـ٤٩٧، ١٣٦٣(همو،  كرده است يه تجليقت محمديحق

  اسـت  يصورت قرآن چـو شـخص آدمـ   

ــر  ــل زان پ ــزد عاق   كــه مضــمر اســت  ين
  

  
   اسـت  يكه نقوشش ظاهر و جـانش خفـ  

  ١٥تـر اسـت   بار خود پنهــــــان صد يآدم

 

وجود مـتن اسـت و   با يز مضاهيمفسر ن يمراتب ادراك ،ييفهم صدرا يشناس يدر هست

، ٧، ج١٣٦٦(همـان،   ديـ ك از مراتب قرآن، آن مرتبـه را خواهـد فهم  يبه هر يبا تعال ينفس انسان

او،  يكنـد و حـس بـاطن    يمصحف مكتوب قرآن را درك م ،انسان يحواس ظاهر ؛)١٩٥ـ١٩٤

  .)١٠٧، ٧، ج١٣٦٦؛ ٣٧ـ٣٦، ٧ج ،١٩٨١(همو، باطنِ قرآن را 

عنـوان   بـه  مفسـر  يشناسـ  ك گـادامر صـرفاً بـر وجـود    يـ در هرمنوت ،نكهيگر ايتفاوت د

، مفسـر  يشناسـ  ين عالوه بر هستياما در تفكر صدرالمتأله، ده استيد گرديمخاطب متن تأك

، ات وجـود يـ از تجل يهرگونـه فهمـ   ةا همان وجود مطلق و اتصال به او الزميشناخت مؤلف 

  م است. يقرآن كر يعنيدر كالم؛  يو يتجل ازجمله
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  مفسر يها فهم شيپ. ٧
گـاه   چيهـ م دارد و ينـد فهـم اثـر مسـتق    يمفسـر در فرا  ١٦يهـا  فهـم  شيپـ  ،به اعتقاد گـادامر 

نظـر خـود محـدود     شـه بـه  يمـا هم  ،خ و تفكـر ير تـار يتفس يده انگاشت. برايتوان آنها را ناد ينم

شود  يل نميها تأو فرض شيبدون پ يا علمي يا ادبيمتن مقدس  يحت .)Rutledge, Ibid, 130( ميهست

)Palmer, Ibid, 183(. يهـا ١٧يداور شيپـ «سد: ينو يگادامر است كه م دين امر تا بدانجا مورد تأكيا 

م جانب وجـود محـدود   ياند... و اگر بخواه ميمان در ساختن وجودمان سهيها يش از داوريما ب

م و ياعتبار دوبـاره ببخشـ   يداور شيم، الزم است كه به مفهوم پيانسان را مراعات كن يخيو تار

 .)Gadamer, Ibid, 261( »مشروع وجود دارند يها يداور شيم كه پيريبپذ

مفسـر   يهـا  فـرض  شيج آن است كـه دخالـت پـ   يدگاه رايد ،مير قرآن كرياما در تفس

طرفـداران   ،رو نيـ گـردد. ازا  يمـ  ير بـه رأ يمردود است و منجر بـه تفسـ   يقرآن در كار وح

ه معاد بـر فهـم قـرآن    يالمثل در نظر ين فلسفه خود را فيصدرالمتأله ،معتقدند كيمكتب تفك

نانـه  يب واقـع  يالبته بانگاه .)٢٤١ــ ٢٤٠، ١٣٨٦، يمي(حكل كرده است يدخالت داده؛ بلكه بر آن تحم

در فهـم او از قـرآن    يقـ يدخالت عم يو يها فهم شيپ ،د اذعان داشتيدور از تعصب با و به

 م دخالـت داشـته  ين كـر آها كه در فهم مالصدرا از قـر  فهم شياز پ يم داشته است. برخيكر

  اند از: ، عبارتاست

، دارد يقـ يكه بر فهـم مفسـر از قـرآن اثـر عم     ييها فرض شياز پ يكي ه:يحكمت متعال

لـون  ، اتجـاه ، شيگرابه آنها  كه از، ده استير متداول گردياست كه در علم تفس ييها كرديرو

ن بر ضرورت و شـرافت فلسـفه   يصدرالمتأله .)١١، الف، ١٣٩٣(مؤدب،  شود ير ميو موقف مفسر تعب

بـه   يش فلسـف يو بـا گـرا   ،)٦٢، ٢، ج١٣٦٦( داند يم ايآن را روش انب ،ورزد يد ميتأك يو علوم عقل

 دييـ تأ در كـه  اسـت  يقرآنـ  اتيـ آ از مشـحون  يو يفلسـف  اساسـاً آثـار  پـردازد.   يفهم قرآن مـ 

سـد:  ينو يمـ  يدر بـاب تـالزم عقـل و وحـ    كـه   ؛ چنانخود آورده است يفلسف يها يريگ جهينت

ــ .)١٢٤، ٧، ج١٣٦٦(» فالشــرع عقــل ظــاھر و العقــل شــرع بــاطن« ش يگــرافراتــر از عقــل،  ةدر مرتب

(مـؤدب،  آن اسـت   يو اشار يرمز يات قرآن و معانيق و باطن آيانگر فهم حقايكه بز ين يعرفان

  ورزد يد مـ يـ تأك يد مالصدراست و بر ضرورت آن در فهم اسرار الهيمورد تأك ،)١٣٣ب،  ،١٣٩٣

 .)٤٧٧، ٢، ج١٣٨٩ف، ي(شـر است  يو عقل يالت عرفانير مالصدرا سرشار از تأويتفاس .)٦٢، ٢، ج١٣٦٦(
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 يگر معرفـ يكـد يعرفان و فلسفه را سازگار و معاضد ، نيصرف نموده تا د يتالش وافر يو

زاده  (حسـن  ندارنـد  ييهم جـدا عرفان و برهان از ،قرآنرا يز .)١٨٥و  ١٣٩، ٣، ج١٨٩، ١ج، ١٩٨١(كند 

اسـت.   يعيو ش يش كالميگرا ،مالصدرا در فهم قرآنگر يد يها شياز گرا .)١٨، ١٣٧٠، يآملـ 

را در  يو فلسـف  يمباحث عقلـ  ،مواضع ي، در برخث ائمهيعالوه بر استناد مكرر به احاد يو

 يشان را برايا تيب اهلاز رسول خدا و  يرويكند و پ يم يناتمام معرف، ينيحصول معارف د

١٨داند يم ياهل فلسفه ضرور
بـا كتـاب و سـنت    اگـر  را فلسـفه  تا بدانجا كـه   ؛)١٢٣، ٧، ج١٣٦٦(

فهـم   شيتـوان گفـت پـ    يم ،بيترت نيبد .)٣٠٣، ٨؛ ج٧٥، ٤، ج١٩٨١( كند ين ميسازگار نباشد، نفر

ش يگـرا نـد فهـم بـا    يباشـد. ورود بـه فرا   يه مـ يحكمت متعالك، يمالصدرا در هرمنوت ياصل

  شود. يك گادامر انگاشته ميمشابه هرمنوت، فهم شيپعنوان  به يريتفس

 گـرا ازجملـه   ان عقـل مفسـر  ،نيـ زبـان د  ةدر حـوز  :يزبان شـناخت  يها فهم شيپ

 يرا بـرا  يمتعـدد  يهـا  يژگـ ين هستند و براسـاس آن و يزبان د يبه معنادار ليقا ،صدرامال

١٩بـودن  ي: شـناختار هـا عبارتنـد از   يژگيآن و .شمارد يقرآن برم
، ٦؛ ج١٦٦، ٤، ج١٣٦٦؛ ٨٧، ١٣٦٣(

ــودن يقــيحق، )٣٥ ــودن يرمــز ،ب ٢٠ب
ــودن و ،)١١و  ٥، ١٣٦٣( ــان  ياســتعار مشــكك ب ــودن زب نب

٢١قرآن
 يهـا  يژگيو از و يشناخت زبان يها فهم شيگر از پيد يكي٢٢لياصل تأو .)٨٤ــ ٨٣، ١٣٦٣(

 يدرك و فهـم معـان   يمعنـا  بـه  ريتفسـ  .)٢٣٥، ١٣٨٥گان، ي(شـا ن اسـت  يتفكر صدرالمتأله ياساس

و  يبـ يقـرآن و اسـرار غ   يدرك بطـون معـان   يمعنـا  به ليكلمات قرآن است؛ اما تأو يظاهر

مفسر آن اسـت   ةفيوظ ،رو نيازا .)٢٧٢، ١٣٨٧(قت آن يل به حقيقرآن و ن يباطن يمعنا به دنيرس

  ابد. يقت دست ين حقيمتعدد و پنهان ا يها هيكه به ال

، كه در آن نازل شده يطيات را با نظر به شرايآ بارهاصدرا مال ات:ياسباب نزول آ

َو ال َتْشـَتُروا « ةيـ ر آيدر تفسـ ، كه به سـبب نـزول توجـه دارد    يموارد ازجملهكند.  ير ميتفس
ه بـه  يـ ه بر سـبب نـزول آ  يتكبا ،متعددان احتماالت يضمن ب ،يباشد. و يم٢٣ »ًال یَثَمنًا َقلِ  یاتِ یِبآ

، مير قـرآن كـر  يات در تفسـ يـ دخالت سبب نـزول آ  .)٢٢٠، ٣، ج١٣٦٦(ر آن پرداخته است يتفس

  است. يك فلسفيهرمنوت يها مفسر در امر فهم و از شاخصه يها فهم شيبارز نقش پ ةنمون
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  تعدد فهم . ٨
ــيمتعــدد از واقع يهــا فهــم ــ يت  ياساســ يهــا يژگــيمفســر اســت، از و يش رويكــه پ

كننـده در   ليـ تأو همـواره ان است و يپا يب يفهم عمل ،يك گادامر است. به اعتقاد ويهرمنوت

همـواره   يكيزبان آمده در تجربـه هرمنـوت   واقعه به ،رو نيرد. ازايگ ياز متن قرار م يا افق تازه

  .)٢٣(پالمر، همان، است كه تا قبل وجود نداشت  يا ز تازه ظاهر شدهيچ

ــه  ــم ب ــدد فه ــوان  تع ــيعن ــه يك ــا از شاخص ــل يه ــهرمنوت ياص ــر ي ــادامر در تفك ك گ

ان يـ ب يالفـاظ قرآنـ   يبـرا  ير متعـدد يبعضـاً تفاسـ   يگـردد. و  يمشاهده مـ هم ن يصدرالمتأله

 ايـ كنـد   ياشـاره مـ  مفسـران  گـر  يدات بـا  يـ ز به تفاوت فهم خود از آين يكند و در موارد يم

 ،ر استكماليدر مس ينفس، هر انسان يبراساس حركت جوهر ،يورزد. به اعتقاد و يد ميتأك

قـرآن   يمتناظر با مراتـب وجـود   ير صعودين سيكه اكند. ازآنجا يم يرا ط يمراتب وجود

شـود   يمحقق مـ  يانسان به آن مرتبه وجود يقرآن با تعال ياز معان يا باشد، فهم هر مرتبه يم

ك فرد نسبت به گذشـته و  ي يم برايمتعدد از قرآن كر يها فهم ن،ي. بنابرا)١٩٥ـ١٩٤، ٧، ج١٣٦٦(

مراتب گونـاگون   يگر دارايكديها نسبت به  انسان ،گريد يازسو نده او قابل تحقق است.يآ

گونـاگون و   يهـا  فهـم  ،جـه يدر نت .ابـد ي يخود از قرآن درمة قدر مرتب به يهستند و هر مفسر

٢٤ممكن خواهد بود يمتعدد
  .)١٦٢، ٤(همان، ج

نـدارد؛   ينييتع يگونه معنا چيمر اساساً متعلق فهم هدر تفكر گادا ،د توجه داشتياما با

كـه بـر    ييمعنـا كنـد بـا    يك مفسر عرضـه مـ  يكه از خود بر  ييمعنابسا ممكن است متن  چه

گردد؛ بـدون   يمحقق م يمتعدد يها فهمب، يترت نيبدكند، متفاوت باشد و  يم هيارا يگريد

منجـر   يـي گرا يبـه نسـب   ،رو نيـ ازا ، وآنكه بتوان نسبت به صحت و سقم آنها قضـاوت كـرد  

 يد منـاقض معنـا  يـ متعـدد از مـتن نبا   يها تعدد فهم و قرائت ،اما به اعتقاد مالصدرا شود. يم

٢٥باشد يظاهر
سرانه تواند خود يوجه نم چيمتعدد به ه يها فهم ،گريد ي. ازسو)١٩٤، ٧(همان، ج

است كـه تنـزل    يم الهفهم مراتب متعدد كال يمعنا باشد؛ بلكه تعدد فهم قرآن به يا قهيو سل

بـا   يان تفكـر و يـ ز ميوجـه تمـا   ،رو نيـ اسـت. ازا  ين كالم و مقصود خداوند تعـال يافته و عي

آن است كه با وجود اصالت دادن به تعدد فهم، شرط تحقق فهـم را   ،ن شاخصهيگادامر در ا

متعـدد از   يها فهم ،اساس نياداند. بر يبا مرتبه اوست، م يمفسر به مرتبه متن كه مضاه يتعال
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ن مرتبه فهم آن است كه از ظاهر يتر نييرند. پايگ يقرار م يو در سلسله طول يكيقرآن، تشك

(مالصـدرا،   انسـان اسـت   يو مـاد  يعد حسـ شود و متناظر با ب يده ميات قرآن فهميو عبارات آ

ن يـ را از متكلم بشـنود. ا  ين مرتبه فهم آن است كه مخاطب كالم الهيو باالتر .)٣٩، ٧، ج١٩٨١

 عقـل  از هـم  و حـس  از باشـد، هـم   امـر  عـالم  از فراتـر  هم خلق و عالم از فراتر هم كه مرتبه

انـد،   افتـه ي يكه به مرتبـه عقـل بالمسـتفاد تعـال     يكسان يبود و حت خواهد دهيپوش و محجوب

» كتـاب مكنـون  «در » فهميال«ن مرتبه ير صدرالمتألهيتعب به .فهم و ادراك آن را ندارند ياراي

  .)٤٠، ١٣٦٣( ٢٦باشند يقادر به مس آن م »مطهرون«مستور است و تنها 

  در فهم ييگرا ينسب. ٩
ن يـ ا ،گـر يد يازسـو  ها در فهم دخالت دارنـد و  فرض شيسو پ كيدر تفكر گادامر از 

اوالً  ،رو نيد. ازايآ يق امتزاج افق خاص مفسر با افق متعلق فهم حاصل ميها از طر فرض شيپ

ر معتبـر از  يسـنجش تفسـ   يبـرا  ياريـ مع ،اًيـ وجود نـدارد. ثان  ياليرسيغ ثابت وگونه فهم  چيه

ست و چون مفسران متعددنـد  يدنبال مقصود مؤلف ن را مفسر هرگز بهيز ؛معتبر وجود نداردنا

رد كـه  يـ گ يشـكل مـ   يگونـاگون  يها افت، فهميا خواهند يداشته  يمتعدد ييمعنا يها و افق

و  »حيصـح «قضـاوت فهـم بـه     ،رو نيدانست. ازا يگريتر از دا بديتوان برتر  يك را نمي چيه

 يو ،در نقـد تفكـر گـادامر معتقـد اسـت      يبتـ كـه   معناست؛ چنان يب يدر تفكر و »حيناصح«

  .)Palmer, Ibid, 48(غرق كرده است  ييگرا يار نسبيمع يك را در باتالق بيهرمنوت

 ييگرا يمستلزم اعتقاد به نسبشود،  يمشاهده مكه در تفكر گادامر  اگر تعدد فهم چنان

 يتوجـه بـه آنكـه معنـا    باشود،  يك مالصدرا مشاهده ميكه در هرمنوت يا تعدد فهمياست، آ

صـورت   نيـ انخواهـد بـود؟ در   ييگرا ياست، منجر به نسب ينييشارع مقدس تع يازسو قرآن

 كيـ را هرمنوتيـ ز وارد خواهـد بـود؛ ز  يـ ك گـادامر بـر او ن  يـ وارده شـده بـر هرمنوت   ينقدها

 يكـه اوالً فهـم معنـا    يا گونـه  بـه  ٢٧؛ديگشـا  يمتعدد مـ  يها فهم يبرا يعيدان وسيصدرا ممال

 .ديـ آ يدسـت نمـ   به يبشر عاد يقرآن كه مراد مؤلف است، اساساً هرگز برا يينهاو  يقيحق

ل يـ ها بر متن تحم فهم شيپر يه و سايبر حكمت متعال يخود را مبتن ييمعنامالصدرا افق  ،اًيثان

فهـم او   ،بيـ ترت نينخواهد داشـت. بـد   ين امر لزوماً كشف مراد متن را در پيو ا كرده است
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ا يـ رامون صحت يامكان به قضاوت نشستن پ ب،يترت نيبداز قرآن است و  يك فهم نسبيهم 

 سقم آن وجود ندارد.

 ،يت است. به اعتقـاد و يگرا و مخالف نسب ك مالصدرا مطلقيهرمنوت ،د دانستياما با

 ةهـا در همـ   انسـان  ةمتوجـه همـ   ياست و خطابات اله ينييتع يمعنا يو دارا يقرآن كالم اله

ر متعـدد از  يظهور تفاس منجر به ،شان در هر عصريط ايهاست و متناسب با شرا و مكانها  زمان

 يو ادراكـ  يتحقق فهم مسـتلزم مضـاهات مرتبـه وجـود     ،نيد. عالوه بر ايقرآن خواهد گرد

نحو  ؛ بلكه بهينحو عرض نه به ،ن تعدديانجامد. ا يعدد فهم مم است كه به تيمفسر با قرآن كر

مراتـب  قـت ذو يك حقيـ و  االمـر  نفـس  را قرآن،يز .ح استيصادق و صح يكيو تشك يطول

 ،مضـاهات فهـم   يمعنـا  م بـه يقـرآن كـر   يكيقت تشكيمتعدد با حق يها است و مطابقت فهم

كاشـف از مـراد مؤلـف و صـاحب مـتن؛ بلكـه        ين فهمـ يمورد فهم است. چنـ ه مؤول با مرتب

خواهـد بـود و چنانچـه فهـم     » مطلـق « يريـ تعب قـت قـرآن اسـت و بـه    يح و مطابق بـا حق يصح

حاصـل نشـده    االمـر  نفس ح و مطابق بايكننده با آن مرتبه قرآن متناظر نباشد، فهم صح ليتأو

ار متفـاوت  يبسـ ، رددگـ  يم ييگرا يك گادامر منجر به نسبيان با آنچه در هرمنوتين بياست. ا

ست تا مطابقت فهم با ين ياالمر نفس را اساساًيمعتبر است؛ ز يرا در تفكر او هر فهميز ،است

  آن لحاظ گردد. 

  ها امتزاج افق. ١٠
او  يرا بـرا  ٢٨يافقـ  ،مفسـر  يط وجـود ين شـرا يها و همچنـ  فرض شيبه اعتقاد گادامر پ

ا جملـه را  يـ فهـم گـزاره    ةنـ يهستند كـه زم  يحيو صر يضمن يها باورها آورد. افق يفراهم م

 ٢٩امتـزاج  ،دا كنديپ يتاً با افق متن تالقيكه الزم است نها )Gadamer, Ibid, 325(آورند  يفراهم م

گـردد   يمفسـر حاصـل مـ    ين امتزاج، فهـم بـرا  يجه ايد و در نتيابد و افق مشترك حاصل آي

)Gadamer, Ibid, 266(دارد كـه امتـزاج    ييالكتيـ د يتيم مـاه فهـ  ،شود يگفته م روست كه ني. ازا

 يكيالكتيـ ك گـادامر د يالكتيد اساس، نيبرا. )Palmer, Ibid, 201(خواهد داشت  يها را در پ افق

ان يـ و آنچه با آن مواجه است و تفهم مشاركت جسـتن در جر  يآدم يان افق شخصياست م

گر يكـد ياسـت كـه گذشـته و حـال بـه       يا است و آن در لحظـه  يع فرهنگيال مآثر و ودايس
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ن يمفسـر و همچنـ   يها فهم شيپز يك مالصدرا نيدر هرمنوت .)١٨١گران، همان،  ختهي(روندند يپ يم

ك مفسـر در حركـت   يـ  ييمعنـا افـق   رو، نيـ ازادهـد.   ياو را شكل مـ  ييمعناافق  ،يمرتبه و

از  ير متعـدد يتفاس گر متفاوت بوده و فهم ويكديمفسران با  ييمعنان افق يو همچن ياشتداد

ه ير قـرآن سـا  يبـر تفسـ   يا چ ضـابطه يمفسر بدون هـ  ييمعناا افق يشود. اما آ يه ميه ارايك آي

 انداخته است؟

 ياالمـر  نفـس  سـت؛ بلكـه  ين ياالمـر  نفـس  قتيحق، مراد از افق ،ك گادامريدر هرمنوت

افـق   ،هـر مفسـر   يبـرا  االمـر  نفـس  ده شـود. ير و فهم بـا آن سـنج  يوجود ندارد تا صحت تفس

كـه بـا    يخـاص و در مناسـبت   يزمـان  يبـرا  ييمعنـا ل يـ هرگونه تأو ،پسخود اوست.  ييمعنا

 ن،ي. بنـابرا )٩٩، ١٣٧٦ــ ٧(خسـروپناه،  باشـد   يابد، درست مي يخاص م ييمعنادر افق،  ييها پرسش

ك يـ ن يبـه اعتقـاد صـدراالمتأله    االمر نفس اما وجود ندارد. ينيدرست و ع يل قطعيچ تأويه

و  يتوان همـان مراتـب وجـود    يمفسر را م ييمعنامراتب است و افق واحد و ذو، يقيامر حق

مرتبـة عقـل   بـه   افتـه و بـا ارتقـا   ي يتعـال  يحسب استكمال جوهر مفسر دانست كه به يادراك

ك يـ قرآن را كـه   ازجملهو  يق و بواطن هستيگردد و حقا يفعال متحد مبالمستفاد، به عقل 

بـر   يسـو مبتنـ   كيـ از  ييمعنـا ن امتـزاج افـق   يكند. ا يافت مياست از او در يقت وجوديحق

 ،سـو  كيـ از  .بـه افاضـه عقـل فعـال     يمتكـ  ،گـر يد يازسو حركت و خواست مفسر است و

اشـراق لمعـات و    ،گـر يد يازسو ت و نبوت است وياز نور وال يرويه باطن و پيمستلزم تصف

٣٠ت و نبوتيت از جانب مقام واليانوار معرفت و هدا
ت يـ عل يتـاً تالقـ  يو نها .)١٦٠، ٤، ج١٣٦٦(

ن امتـزاج  يـ ا رد.يپذ يكشف مراد مؤلف در عصر مفسر صورت م ييت غايمفسر و عل يفاعل

 يدر ورا، ممكن است عالوه بر مرتبه محسوس متن و مفسـر ، بودن قرآن يكيبه حسب تشك

مفسـر   تاًيو نها حاصل گردد يعوالم وجود يگر متن در مراتب متعاليد يها عالم ماده با افق

 مـتكلم ن مـراد  يشود كـه عـ   يل مينا يبه افق ،انسان كامل يعني؛ يهست يبه مرتبه متعال با ارتقا

و  يـي گرا يبه نسب يتا منته ضابطه نخواهد بود يب زين امتزاج نيدن به ايرس ،بيترت ني. بداست

واقـع  گـر از   تيـ ، معتبر و حكايقيحق يك تالقيخود  ين تالقيبلكه ا شود؛ ير به رأيا تفسي

  است.
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ن و وجـود  يـ ر با دازاين فهم و تفسيرابطه ب ين استدالل برايبهتر ،نياز نظر صدرالمتأله

ب يـ ترت نيبـد  ر اسـت. ير و كبين انسان صغيب ياتصال وجود، ا امتزاج افق مفسر با متنيمفسر 

افتـه و فهـم   ي ين اسـت تالقـ  يبا عالم تكو ين كه مضاهياست كه افق مفسر با افق كتاب تدو

ها  از امتزاج افق يا توان نمونه يبقره را م ةسور ٤١ ةيصدرا از آر ماليتفسشود.  يمحقق ممتن 

خطابات قرآن را به لحاظ افراد و ازمنه عام دانسته است  ،هين آير ايصدرا در تفسمال دانست.

آن را بـر اعصـار    يكند؛ بلكه معنا ينم ه را منحصر به افراد زمان حضرت رسوليآ يو معنا

 يتوانـد معنـا   يمفسر مـ  ،پس .)٢٢٠، ٣، ج١٣٦٦( ر كرده استيق و متناسب با آن تفسيطبت يبعد

را درنـوردد و مـراد مؤلـف را نـه فقـط در       يم دهد و فاصله زمانيز تعميه را به زمان خود نيآ

مفسـر بـا افـق     ييمعناافق  ،بيترت نيبد .(همان) ز كشف كنديعصر نزول؛ بلكه در اعصار بعد ن

اسـت كـه    ين در حـال يـ اابـد.  ي يها تحقق مـ  افته و امتزاج افقي يمؤلف و مراد او تالق ييمعنا

ان يـ دانـد تـا بـا ب    يمـ  يلـ يكـرده و آن را دل  ين فاصله را مانع فهم مراد مؤلف معرفـ يگادامر ا

گـردد،   يك محقـق مـ  يـ الكتيق ديـ متعدد كه از طر يها زبان آمدن متن، فهم و به يمند خيتار

    كند. يموجه تلق يا چ ضابطهيبدون ه

  يريگ جهينت
 ييهـا  قـرار دارد، واجـد شاخصـه    يك فلسـف يـ هرمنوت ةك گادامر كه در زمـر يهرمنوت

ان يـ ك مالصدرا وجوه اشتراك و افتراق آن دو نمايآن با هرمنوت يقيتطب ياست كه با بررس

  د.يگرد

مفسـر   ياست و بـرا  ييشناساداند كه محصول عملِ متعلَق  يم يگادامر فهم را رخداد

البتـه   ؛ت دارديـ ت مفسر محوريتحقق فهم، فاعل يگردد. اما به اعتقاد مالصدرا برا يحاصل م

در  ،گـردد. پـس   يمـ  صاحب مـتن بـه او القـا    يازسو داند كه ياز آن را افهام م يگريجنبه د

 گردد.  يان مفسر و صاحب متن محقق ميك ميالكتيك مالصدرا، ديهرمنوت

انسـان   يرو شيپـ  ياست كـه از جهـان هسـت    يزيچ گادامر هرآنشه يمتعلَق فهم در اند

م يقـرآن كـر   خصـوص  بـه و  ينـ يرد. اما در تفكر مالصدرا فهم در حـوزه متـون د  يگ يقرار م
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ن دو تفكر آن است كه متعلـق فهـم   ياست كه وجه اشتراك ا ين در حاليت دارد. ايموضوع

 مورد توجه قرار گرفته است. يشناس يبه لحاظ هست

معناسـت،   يند فهم بيآنكه به اعتقاد گادامر سخن گفتن از سوژه و ابژه در فرارغم  يعل

دهد و تحقق فهم را مشروط به نقش  يند فهم اصالت ميمفسر در فرا يمالصدرا به نقش فاعل

 داند. يمفسر م يفاعل

باشـد، امـا    يمالصدرا با آنچه گادامر بدان اعتقاد دارد متفاوت مـ  يها فهم شيپهرچند 

 سازد.   ين دو تفكر را آشكار ميشباهت ا ،ريها در تفس فهم شيپر يآن دو بر تأثه يتك د ويتأك

ن تعدد يحصول ا امادانند؛  يز را ممكن ميچ كيمتعدد از  يها گادامر و مالصدرا فهم

در گادامر بسته به آن است كه متن چگونه خود را بر مخاطب خود عرضه كند، اما در تفكر 

مـتن از   يبـه مرتبـه وجـود    يو يمفسر و تعال يو ادراك ياستكمال وجودمالصدرا منوط به 

 گر است.يد يازسو و افاضات صاحب متن ،سو كي

ف فهـم بـه   يو اساسـاً توصـ  شـود   يمـ  ييگرا يشه گادامر منجر به نسبيتعدد فهم در اند

 ل بـه مطلـق بـودن معنـا و    يسازد، اما مالصدرا قا يم ين تفكر را منتفيح در ايح و ناصحيصح

ح يصـح  يم را در صـورت يمتعدد از قرآن كـر  يها شارع مقدس بوده و فهم يازسو ن آنييتع

 داند كه مطابق با واقع و در طول مراد مؤلف باشد.  يم

متن و مفسر اسـت، امـا امتـزاج     ييمعناحصول فهم در تفكر گادامر حاصل امتزاج افق 

ا امتزاج افق مفسر بـا افـق   يق اتصال عقل بالمستفاد با عقل فعال و يشه مالصدرا از طريدر اند

 باشد. ين امر ضامن صحت آن ميابد و همي ين در علم تحقق ميراسخ
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