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Abstract 
As a factor for realizing the phenomenon of understanding, “dialogue with the text” is a 
common paradigm has been greatly emphasized by both Muḥammad-Bāqir al-Ṣadr 
(1935-1980) in his thematic interpretation of the Qur’an and Hans-Georg Gadamer (1900-
2002) in his philosophical hermeneutics. Of course, the former’s approach to 
understanding the Qur’anic text seems normative, while the latter’s approach to 
understanding the text per se is descriptive. Through a comparative study of these two 
different approaches, the present study has examined the validity of al-Ṣadr’s 
methodological viewpoint according to Gadamer’s phenomenological perspective. In 
addition, it has endeavored to pursue this crucial question to what extent do’s and don’ts 
in al-Ṣadr’s interpretive method correspond to the is and isn’t of Gadamer’s hermeneutics. 
However, the suggested model does not have the same origin in the thought of these two 
leading thinkers. The similarity of their theories seems structural, hence, the present study 
can evidently be categorized as an example of macro-comparative studies based on 
structural similarities. Investigating the elements of conversation in both theories has 
convincingly proved the legitimacy of “dialogue with the text” as a model for the thematic 
interpretation of the Qur’an. It shows as well that the differences between the two theories 
stem from some issues outside the essence and process of understanding and therefore do 
not methodologically undermine the ontological validity of the thematic interpretation. 
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  كردي صدر و رو د يشه  ير يوگو با متن» در روش تفس «گفت يقيمطالعه تطب 

 گادامر كيهرمنوت

  یقربانخان دیام

 ۱۴۰۰/ ۱۱/ ۳۰پذیرش:    تاریخ |        ۱۴۰۰/ ۰۹/ ۳۰:  اصالح   تاریخ |        ۱۴۰۰/ ۰۷/ ۲۵دریافت:    تاریخ 

  :چكيده

 ك ي گادامر در هرمنوت   ز ي و ن   ي موضوع   ر ي صدر در تفس   د ي است كه شه  ي مشترك   ي وگو با متن»، الگو «گفت 

ــف  ــه   كرد ي اند. از آن جا كه رو كرده   د ي عنوان عامل تحقق فهم، بر آن تأك به  ي فلس ــدر به «فهم متن    د ي ش ص

ــ  كرد ي و رو   ي ا ه ي قرآن»، توصـــ  مطالعه   ر اســـت، پژوهش حاضـــر از ره گذ   ي ف ي گادامر به «فهم متن» توصـ

  ي دارشناخت ي پد   دگاه ي بر د   ي صدر را مبتن   د ي شه  ي شناخت روش   دگاه ي د   يي َروا   زان ي م   كرد، ي دو رو   ن ي ا   ي ق ي تطب 

صدر    د ي ـشه   ي ر ي در روش تفسـ   دها ي و نبا   دها ي كه با  پرـسش پرداخته   ن ي ا  يي جو ي كرده و به پ   ي گادامر بررسـ 

در   ادـشده ي   ي كه الگو گادامر منطبق اـست. به جهت آن  ك ي در هرمنوت   ها ـست ي ها و ن ازه بر هـست تا چه اند 

ه ي اند  تگاه    ن ي ا   ـش ان ي دو متفكر خاـس ابه دو نظر  ي كـس اختار   ه ي ندارد و تـش ر از نوع    ي ـس ت، پژوهش حاـض اـس

وگو در هر دو  عناـصر گفت  ي . بررسـ د ي آ ي به ـشمار م   » ي ـساختار   ي بر همـسان  ي كالن مبتن   ي ق ي «مطالعات تطب 

روع  ه، ي نظر  وع ي وگو با متن» در تفسـ «گفت   ي الگو   ت ي مـش ان م   ي ر موـض انده و نـش كه    دهد ي را به اثبات رـس

ــ   ـند ي و فرآ   ت يـ ـخارج از ـماه   ي از امور   ه، يـ دو نظر   ي ـها تـفاوت  اشـ ــوـند ي م   ي فهم ـن ار    رو ن ي و ازا   شـ ه اعتـب ـب

 . كنند ي وارد نم   ي خلل  ي موضوع   ر ي روش تفس   ي شناخت ي هست 

  وگو، فهم متن. صدر، گادامر، گفت   د ي شه   ، ي فلسف  ك ي هرمنوت   ، ي موضوع   ر ي قرآن، تفس   گان كليدي واژ 
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  مقدمه

ــهيد  ــيد محمدباقر   شـ ــته  ١، صـــدر و هانس گئورگ گادامر   سـ ترين متفكران و  از برجسـ

ه  تند كه انديـش ر هـس ان دوره معاـص ان نوانديـش توجه    به لحاظ عمق، دقت و نوآوري كانون هايـش

خاص و گادامر در حوزه   طور به » قرآن است. شهيد صدر در حوزه «فهم  دانشمندان قرار گرفته 

مبتني بر  ، هر دو  ـها ت اـند ـكه ـفارغ از تـفاو نظرـيه ـجدـيدي را مطرح كرده   ، ـعام   طور ـبه «فهم متن»  

دانند و  مي   را ديالكتيك ماهيت فهم    هر دو دانـشمند، با متن» اـست.    وگو گفت الگوي مـشترك « 

د   دـن ه  معتـق ده  ـك ه خوانـن د   ، فهم متن   منظور ـب اـي ت وارد    ـب ــود و    وگو گـف ا متن شـ   ،فهم  درواقع ـب

ــول مكالمه  ــكل مي محص ــت كه بين متن و خواننده ش ــدر،  اي اس   ؛ ٢٩ص ، ق   ١٤٢١گيرد (ص

). گذشـته از تفاوت خاسـتگاه اين دو نظريه و محدود بودن نظريه ٢٤٣ص ، ش   ١٣٨٠واعظي،  

ــدر به متن  ــهيد ص ــت كه قرآن ش نظريه گادامر رويكرد  ي، تفاوت عمده اين دو ديدگاه آن اس

داراي رويكرد    ، ولي نظريه ـشهيد ـصدر   ؛ و دنبال تبيين چگونگي وقوع فهم اـست  توـصيفي دارد 

امروزه در دانش   ، كند. اين دو نوع رويكرد مي   عرضــه براي فهم   اي اســت و روشــي توصــيه 

ــده  ــت و از اين منظر دو نوع هرمنوتـيك وجود دارد   هرمنوتـيك ـكامالً ـپذيرفـته شـ   يكي  : اسـ

  يكهرمنوت  يگري فهم اسـت و د   يت واقع   يف توصـ   وجوي جسـت كه در   ٢يفي توصـ   يك هرمنوت 

ــ  ــتور  يا   اي يه توص ــعودي، كند ا دنبال مي ر فهم    ي ها قواعد و روش   يم تنظ كه    ٣ي دس   ١٣٨٦. (مس

  ) ٥٥ص ، ش 

  وگوگفت پژوهش حاضــر به مطالعه تطبيقي دو ديدگاه فوق در الگوي «   ، با اين توضــيح 

شــناختي شــهيد صــدر را با رويكرد روش   كند ميزان هماهنگي پردازد و تالش مي با متن» مي 

بايدها و نبايدها در رويكرد پديدارشـناختي گادامر بررسـي كند و به اين سـؤال پاسـخ دهد كه 

ها در هرمنوتيك گادامر ها و نيسـت انديشـه تفسـيري شـهيد صـدر تا چه اندازه منطبق بر هسـت 

اهميت اين پژوهش از آن حيث است كه شهيد صدر درصدد ارائه مدلي براي استخراج   است. 

در، هاي مختلف و به عبارتي توليد علم ديني  ي در حوزه قرآن نظريات  ت (ـص  ص، ق   ١٤٢١اـس

 
1. Hans-Georg Gadamer. 
2. Descriptive Hermeneutics. 
3. Normative Hermeneutics. 
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مـستلزم ـسازگاري آن با الگوهاي پديدارـشناختي فهم اـست.   ، ـشك رَوايي چنين مدلي ) و بي ٣٩

  ترين مهم قطعًا از   نيـست،   ـشناـسي فهم هـستي   باره در  ـشده عرـضه ند نظريه گادامر تنها الگوي  هرچ 

ــدر دارد ــهيد ص ــاختاري با الگوي ش ــابه س ــت كه تش   ؛و تأثيرگذارترين نظريات اين حوزه اس

تواند  رو، با مشــخص كردن نقاط اشــتراك و افتراق دو نظريه مي   مطالعه تطبيقي پيش   رو ازاين 

و نشـان دهد تا چه اندازه روش پيشـنهادي او در فهم    يي نظريه شـهيد صـدر را تقويت كند َروا 

  شناسي فهم است. پشتوانه نظري در حوزه هستي داراي   قرآن، 

تحليلي و رويكرد آن تطبيقي از نوع متوازن    - توصــيفي روش اين پژوهش    ، اســاس براين 

تراك و افتراق    گر پژوهش   ١، اـست. در مطالعه تطبيقي متوازن  خص كردن نقاط اـش دد مـش درـص

، ١ج   ، ش   ١٣٩٠ها اسـت (پاكتچي،  كشـف سـاختار حاكم بر آن   درنهايت دو طرف مقايسـه و  

ــدر   كه ديدگاه هرمنوتيك ). نظر به آن ١٣٢ص  ــهيد ص ــوعي ش ــير موض   ، گادامر و روش تفس

در انديشه اين دو متفكر خاستگاه    ، با متن»  وگو گفت متعلق به دو نظام فكري متفاوت هستند و « 

اني ندارد  مار مي   ٢پژوهش حاـضر يك مطالعه تطبيقي كالن  ، يكـس چنين مطالعاتي به  ٣آيد. به ـش

ـشوند  ند به دو قـسم تقـسيم مي ـساختاري باشـ  همـساني عنـصري يا  همـساني كه مبتني بر لحاظ اين 

ــمـند براي فهم متن  ـكه نظرـيه هر دو دان   ). از آن ـجا ١٣٠  - ١١٨ص  ،  ١ج    ، ١٣٩٠  ـپاكتچي، (  شـ

در نظر گرفته شده براي تطبيق    همساني با متن» است، وجه    وگو گفت مقدس، مبتني بر الگوي « 

اي و بدين رو، پژوهش حاـضر در زمره «مطالعات  اري بوده نه عنـصري و مؤلفه و مقايـسه، ـساخت 

  گيرد. ساختاري» جاي مي   همساني تطبيقي كالن مبتني بر  

ــينه بحث و رويكرد دو  ــأله و روش پژوهش، ابتدا مروري بر پيشـ ــدن مسـ ــن شـ با روشـ

، موضوع  وگو گفت با متن» را از حيث نوع   وگو گفت دانـشمند خواهيم داـشت و سپس عناصر « 

  بررسي خواهيم نمود.   وگو گفت ، و طرفين  وگو گفت ، آغاز و پايان وگو گفت و هدف 

 
1. Symmetric Comparative Study. 
2. Macro-comparison. 

 ی مستق ،  موردمطالعه زمانی کالن است که دو سوژه    ، مطالعه تطبیقی .  ٣
ً
بندی  یا میان ترکیب   بزرگ واحدی تعلق ندارندساختار    به   ما

عناص  کارکردهای  و  مشابهت ساختار  آن  باشد ر  نداشته  وجود  اساسی  مطالعه  های  مقابل،  در  ک .  است  رد 
ُ

خ زمانی  ه  تطبیقی 

 ی مستق ،  موردمطالعه های  سوژه 
ً
های  های عناصر آن مشابهت بندی ساختار و کارکرد به ساختاری بزرگ تعلق دارند و میان ترکیب   ما

  )١١٤- ١١٣ص  ،  ١ج    ، ش   ١٣٩٠(پاکتچی،    . اساسی وجود دارد 
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  پيشينه

انديـشه تفـسيري ـشهيد ـصدر و   درباره بررـسي ـصورت گرفته در ميان آثار متعددي كه   با 

اسـت، تنها اثري كه به مطالعه تطبيقي اين دو ديدگاه  هرمنوتيك فلسـفي گادامر نگاشـته شـده 

ير موضـوعي   مقالة   ، پرداخته  هيد صـدر در تفـس ه   بر تكيه كريم با  قرآن «بازخواني نظريه ـش انديـش

نظريه شـهيد داراي    ه ك آن كاران اسـت. به جهت    هرمنوتيكي گادامر» نوشـته رضـا اكبري و هم 

شرح   تر بيش اجمال و اختصار است و از طرف ديگر نظريه گادامر توسط خود او و شارحانش  

ــط شــده    هرمنوتيك  ديدگاه   ١، روش مطالعه تطبيقي نامتوازن   كارگيري به ، مقاله مذكور با و بس

ه ـگادامر را   ــوژه    عنوان ـب ه بهتر سـ ـــناخـت ــده شـ ا    شـ ــاس و    قرار داده مبـن ه تبيي   بر اسـ ه آن ـب ن نظرـي

  وگوگفت ، الگوي « مورداشاره است. هرچند در پژوهش   شده شهيد صدر پرداخته شناخته تر كم 

طور  وگو به گفت عناصـر ، درباره شـده   سـاختاري ميان دو نظريه دانسـته  همسـاني با متن» محور  

اي كه صورت گرفته، كاربست نظريه رغم تالش عالمانه علي   چنين هم است. كامل بحث نشده  

  است.   نشده   انجام   خوبي به ر در تبيين ديدگاه شهيد صدر  گادام 

ها كه تالش شـده در پژوهش حاضـر جبران گردند، وجه تفاوت  گذشـته از اين كاسـتي 

ــلي اين دو مطالعه در  ــين، مقاله  ها هاي آن رويكرد  اص ــت. در مقابل رويكرد تبييني مقاله پيش س

درصــدد آن اســت كه    ، مطالعه تطبيقي گذر  آزمايانه دارد و از ره رو رويكردي راســتي   پيش 

با متن» تا چه ميزان با   وگو گفت شــناختي شــهيد صــدر به الگوي « روش   يافت ره مشــخص كند 

آزمايي  هماهنگي و انطباق دارد. البته از آن جا كه اين راســتي  ، شــناختي گادامر هســتي   يافت ره 

هدف اصـــلي بلكه    عنوان به متوقف بر تبيين هر دو ديدگاه اســـت، در اين پژوهش نيز تبيين نه 

ه  ه اي دارد و  ـهدف تبعي اهمـيت ويژه   عنوان ـب ان و مجـمل    طور ـب اد پنـه طبيعي در خالل آن، ابـع

  شود. ديدگاه شهيد صدر نيز روشن مي 

  روش تفسيري شهيد صدر.  ١

ــ به نظر   ضــرورت   چنين هم رفت و گســترش روزافزون علوم و طرح مســائل جديد و  پيش

بت  الم نـس وعي را آگاهي از ديدگاه اـس ير موـض در روش تفـس هيد ـص وعات نوپديد، ـش به موـض

 
1. Asymmetric Comparative Study. 
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ــمرده اســته مطرح كرده و آن را يگانه راه وصــول به نظريه  ــاســي اســالم و قرآن برش  اي اس

ــدر،   ــير جزئي ٣٩ص ،  ق  ١٤٢١(صـ ــير ترتيبي (تفسـ تنـهايي تواـنايي  ـبه   ١نگر) ). ـبه اعتـقاد او، تفسـ

ته و پاـسخ  ائل و موـضوعات زندگي را نداـش اـصرار بر آن در تاريخ اـسالمي، موجب    گويي به مـس

).  ٤٢ص  ،  ش   ١٣٨٣است (ايازي،    عدم پيشرفت دانش تفسير و انجام دادن كارهاي تكراري شده 

اس، او بدون آن  وعي را به براين اـس ير موـض ير ترتيبي را نفي كند، روش تفـس عنوان روش كه تفـس

). شهيد  ٤١- ٤٠ص  ،  ش   ١٣٨٣ي،  كند (اياز يابي به ديدگاه قرآن معرفي مي منظور دست مكمل به 

در با بيان اين  در، ـص ت (ـص ف نظريات قرآني اـس وعي، كـش ير موـض ص  ،  ق   ١٤٢١كه هدف تفـس

ــوع مي ٣٤ ــري و دانش ) و بدين منظور موض ــده  بايد از تجارب بش ــد  هاي انســاني گرفته ش باش

 آوري كرده )، تفاـسيري را كه ـصرفاً آيات حول يك موـضوع را جمع ٤١ص  ، ش   ١٣٨٣(ايازي،  

ص  ،  ق   ١٤٢١آورد (ـصدر، و به تجربه بـشري توجه نداـشته باـشند، تفـسير موـضوعي به ـشمار نمي 

ها و مـسائل روز، برخي تفـسير موـضوعي موردنظر او را به جهت همين توجه وي به دغدغه   ٢). ٢٧

  ) ١٢٣ص  ، ش   ١٣٩٢مقدم، اند. (ايزدي، اخوان  معادل تفسير عصري دانسته 

)،  ١٥٨خ ،  البالغه نهج ع) ( (   ن ي رالمؤمن ي ام ير «اـستنطاق» در كالم  ـشهيد ـصدر با اـستناد به تعب 

ص ، ق   ١٤٢١داند (صــدر، مي  قرآن با    وگو گفت ترين الگو براي تفســير موضــوعي را مناســب 

ر بايد آن   منظور به ) كه  ٣٠ ــّ ــري و منازعات علمي قرار  مفس ابتدا خود را در معرض تجارب بش

ش دهد و با كوله  ري فراهم آورده باري از پرـس  قرآنبا متن   وگو گفت به  ، هايي كه از دانش بـش

ر از ره ٨٤ص  ، ش   ١٣٨٧در قالب پرســش و پاســخ بپردازد (جليلي،   گذر  ). بدين ترتيب مفســّ

ــه بين داللت  ــ يك هاي متن از مقارنه و مقايس ــوي ديگر  و س ــري از س به  ، و افكار و تجارب بش

  ) ٣٤ص ،  ق   ١٤٢١. (صدر، يابد دست مي   قرآن ديدگاه 

 
کند که به معنای همان تفسیر  را مطرح می   نگر» ای یا جزئی تجزیه فسیر  «ت   اصطالح   موضوعی، شهید صدر در مقابل تفسیر    . ١

 )٤١ص  ،  ش   ١٣٨٣است. (ایازی،    ترتیبی در ادبیات مفّسران 
،  قرآن پژوهی در موضوعات ناسخ و منسوخ، مجازات  قرآن های  ذهبی است که نگاشته  دیدگاه در مقابل نظر کسانی مانند   این   . ٢

  )١٤٩- ١٤٨ص  ،  ١ج    تا، (ذهبی، بی   . اند را تفسیر موضوعی قلمداد کرده   قرآن و احکام  اسباب نزول  



 ۱۵، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، بهار و تابستان ۱، شماره ۸سال    -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۱۰

http://ptt.qom.ac.ir 

  گادامر رويكرد هرمنوتيك  .٢

ـشناختي داـشت و درـصدد منّقح  دانش هرمنوتيك پيش از قرن بيـستم عموماً رويكرد روش 

ــتم بـ  ــي واـحد براي فهم بود؛ اـما در قرن بيسـ ــه روشـ ــير متون و عرضـ ا ظهور  كردن كيفـيت تفسـ

تي   له گرفت و واكاوي ماهيت فهم و چيـس وفاني چون هايدگر و گادامر، از اين دغدغه فاـص فيلـس

ــوع خود قرار داد (واعظي،   ). در اين دوره، ـگادامر آـگاـهاـنه  ٣٤- ٣٣ص  ،  ش   ١٣٨٠آن را موضـ

ـشناـسي كه هرمنوتيك خويش را «فلـسفي» ناميد و آن را از هرمنوتيك معطوف به روش و روش 

ــا   كند كه ). او خود بيان مي ١٥٧- ١٥٦ص  ، ش   ١٣٧٨گران،  بق بود متمايز كرد (ريخته رويكرد س

پردازد و درـصدد روـشن  ـشناـسي فهم مي دنبال عرـضه روـشي براي فهم متن نيـست، بلكه به هـستي 

  ) Gadamer, 1994, p. xxiii( عنوان يك رخداد است.  كردن ماهيت فهم متن به 

ر وگو گفت فهم همواره از طريق ديالكتيك و   ، گادامر  ازنظر  و اثر حاصــل    ١ي ميان مفســّ

ــود (واعظي،  مي  ــت. خواننده متن    وگو، گفت ). اين ٣٠١ص ، ش   ١٣٨٠ش دوري و حلقوي اس

ـــته ـبا پيش   ـكه هنـگامي  ــراغ متن مي دانسـ ــخـنان متن، دوـباره ـهاي خود ـبه سـ ــنـيدن سـ رود، ـبا شـ

ها اـصالحاتي به عمل آورد. او بار ديگر ت در آن گردد و ممكن اسـ مي هاي خود باز فهم پيش به 

ــراغ متن مي  ه سـ د ـب در آن رود و  از منظري ـجدـي ه مي رـفت اين    ـق د اداـم ا وآـم د ـت اـب ه توافق و    ـي ـب

ــعودي،   ــاس در نگاه ). براين ١٢٠ص ، ش   ١٣٨٦هماهنگي ميان متن و خواننده بينجامد (مس اس

ر با افق معنايي متن اـست كه از طريق   معنايي   ٢فهم متن نتيجه تركيب و امتزاج افق  ، گادامر  مفسـّ

 ) Gadamer, 1994, p. 388( شود.  حاصل مي ميان مفّسر و متن    ٣هرمنوتيك   ي وگو گفت 

  با متن  وگوگفت  .٣

د   كه چنان  تركي اـست كه    ، با متن»   وگو گفت «  ، مـشخص ـش مند بر  هر دو دان الگوي مـش ـش

محور مطالعه تطبيقي حاضــر  ، شــان الگويي ميان رويكردهاي اي   همســاني آن تأكيد دارند و اين  

كنند طرف ـشركت مي   وگو گفت ها در يك  توانند به همان مفهومي كه انـسان متون نمي  اـست. 

 
 ، ) Gadamer, 1994, p. 307, 388( که گادامر به تبعیت از هرمنوتیک رمانتیک، اعتقاد دارد که فهم همواره تفسیر است  با توجه به این .  ١

  مفّسر و خواننده به یک معنا هستند.   تبع به فهم و تفسیر و    اندیشه او   در 
2. Fusion of Horizons. 
3. Hermeneutical Conversation. 
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وند، اما با متن بحث واقع   رطبه پرداخت،    وگو گفت به   هرمنوتيك توان در جريان فهم  مي   ـش   ـش

ر    كه آن   .هاي خود متن را دنبال كند تحميل عقايد خود بر متن، بكوشــد تا گفته   دوراز به مفســّ

  ) ١٦٨و    ١٦٤ص ، ش   ١٣٧١،  كوزنزهوي ( 

فهم آدمي را   طرف ازيك اي اـست كه با متن، مبتني بر انديـشه   وگو گفت اعتقاد به امكان  

ـبان  ـبدين معـنا ـكه فهمـيدن همواره حـيث زـباني دارد و اگر چيزي در رتـبه ز   داـند؛ مـند مي   زـبان 

تي نيز ظهور  ، ـشود و از طرف ديگر فهم نمي   ، تجلي نكند  و از   زباني دارد   معتقد اـست خود هـس

ت (ريخته  أن نطق برخوردار اـس تي ١٦١- ١٦٠ص ، ش   ١٣٧٨گران،  ـش ناختي،  ). اين مبناي هـس ـش

)  ١٤٩ص ، ش   ١٣٧٧گردد كه «زبان خانه هـستي اـست» (پالمر،  مي باز  به جمله معروف هايدگر 

فهم    ؛ بنابراين ) Gadamer, 1994, p. 448( زباني اســت  جربة انســان از جهان  آن ت   موجب به و  

توضـيح   جزئي از هسـتي، چيزي نيسـت جز گوش سـپردن به ندا و سـخن متن.   عنوان به متن نيز 

«ماهيت زبان»، «رابطه زبان و هسـتي»    : موضـوعاتي چون   بحث درباره  اين ديدگاه نياز به   تر بيش 

اره كوتاه نشـان  اين پژوهش خارج اسـت، ام   مندي فهم» دارد كه از حوصـله  و «زبان  ا همين اـش

  شناختي است. با متن داراي مشروعيت هستي   وگو گفت دهد كه الگوي  مي 

ه  دو نظريه و اثبات مـشروعيت آن، در ادام  همـساني محور    عنوان به پس از تعيين اين الگو  

  شود. شمند به بحث گذاشته مي دو دان  با متن بررسي و هماهنگي نظرگاه   وگو گفت عناصر 

  وگوگفت نوع  -٣-١

ــاعره و...   : چون   هم   وگو گـفت از مـيان انواع گوـناگون   نوع  ، مـناظره، مـجادـله، مـباحـثه، مشـ

ش  ازنظر   قرآن با   وگو گفت  ت كه در آن، پرـس خ اـس ش و پاـس هيد صـدر پرـس ر و  ـش كننده مفسـّ

ر پيش از به باور شــهيد صــدر، ).  ٢٩ص ، ق   ١٤٢١اســت (صــدر،   قرآن شــونده  پرســش  مفســّ

پيشــنهاد  كه  را   هايي حل كه تجربه بشــري با آن مواجه شــده و راه را  مشــكالتي   وگو بايد گفت 

هاي  مراجعه كند و پرســش   قرآن ، به گيرد و با ذهني آكنده از افكار و مواضــع بشــري داده، فرا 

). رسالت تفسير موضوعي همين است كه ميراث  ٢٩ص  ، ق   ١٤٢١د (صدر، خود را مطرح ساز 

كالم الهي را مورد   ، ها بياورد و از موـضع آن   قرآن   بـشري و دـستاوردهاي انديـشه او را به محـضر 

هايي كه  ها و آگاهي ). بدين ترتيب دانـسته ٣٠ص ، ق   ١٤٢١ـسؤال و اـستنطاق قرار دهد (ـصدر،  
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ر فراهم آورده  ــّ ــؤاالت او را   ، مفس ــتر س ــخ كند و با طرح آن ايجاد مي  بس هاي  ها و دريافت پاس

  خورد. ، فهم كتاب الهي رقم مي قرآن  مناسب از 

ت گـادامر نيز    ازنظر  ــورت مي بر    وگو گـف ــخ صـ اسـ ــش و ـپ گيرد  اســــاس منطق پرسـ

 )Gadamer, 1994, p. 576 ( توانيم تجربه  كند كه حقيقتاً ما بدون پرســيدن نمي . او اذعان مي

ها كامالً متأثر از پرســـش  ، ازنظر او ).  Gadamer, 1994, p. 362( هرمنوتيك داشـــته باشـــيم  

ته پيش  ت (واعظي،  داوري ها و پيش دانـس ر اـس ) و خواننده از منظر ٢٦٦ص  ،  ش   ١٣٨٠هاي مفسـّ

  سرانجام  پردازد و در خالل پرسش و پاسخ تن مي ي از م گر پرسش هاي عصر خويش به  پرسش 

  ) ٩٢- ٩١ص  ، ش   ١٣٨٦(مسعودي،   . رسد به فهمي مناسب از متن مي 

ن، در قالب پرســش و پاســخ و در با مت   وگو گفت   ن طبق ديدگاه هر دو دانشــمند، بنابراي 

  گيرد. هاي مفّسر صورت مي فهم پيش  پرتو 

  وگوگفتموضوع و هدف -٣-٢

ر در   كه آن يكي  نامد: ود را به دو جهت موـضوعي مي خ ـشهيد ـصدر روش تفـسيري   مفسـّ

ير قرار مي  وع واحدي را محور تفـس ي آيات   كه آن دهد و ديگر اين روش، موـض نيز   موردبررـس

خص گردآوري مي  در   رو ازاين ).  ٣٦- ٣٥ص ، ق   ١٤٢١شـوند (صـدر،  حول يك موضـوع مـش

ر و پرســش   وگو گفت  ، نگاه شــهيد صــدر  ش و هم از جهت متن و  هاي با متن هم از جهت مفســّ

ــاقي و ايازي،   ــي دارد (يس ــخص ــوع مش ). در اين نگرش،  ٢٠٢ص ، ش   ١٣٨٩محتوايش، موض

ــت كه در   وگو گفت  ــف    جهت امري هدفمند اس ــع قرآن در قبال حقيقتي از حقايكش ق  موض

همان موضــوعي اســت    ، ) و آن حقيقت ٣٠- ٢٩ص ،  ق   ١٤٢١پذيرد (صــدر، مي   انجام زندگي 

شـــود. شـــود معاني منســـجمي از متن فهميده  گيرد و موجب مي مي قرار   وگو گفت كه محور 

ــوع برخي مـعاني متن ـكه بي   ، از طبيعي در اين رويكرد   طور ـبه  ا موضـ ـب ــتـند   ارتـباط  غفـلت    هسـ

و مي  ش  درواقع د.  ـش وع و پرـس تن موـض تند تا چيزهايي را  ، هاي خاص داـش ر هـس هم عينك مفسـّ

  ) ١٥٥ص ، ش   ١٣٨٧. (جليلي،  بهتر ببيند و هم پرده چشم اويند تا چيزهايي را نبيند 

ر با متن در نگاه گادامر، موضـوع از پيش در مقابل، گفت  ي ندارد و  ا شــده ن يي تع وگوي مفسـّ

ر خود را به پرســش  ر بر محور واحدي نيســتند؛ بلكه مفســّ گشــايد تا هر چه ن مي ســوي مت هاي مفســّ
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ناپذير مفسـّر و متن اـست بيني وگوي پيش رو فهم، محـصول گفت تر ـسخن آن را بـشنود و ازاين بيش 

  ) Gadamer, 1994, p. 461( داـند  ). ـگادامر فهم را ـيك رـخداد مي ٢٦٦ص ،  ش  ١٣٨٠(واعظي،  

ًا مـعاني در ـچارچوب مورد ا ـكه د  ــت ظهور كـند و لزوـم نتـظار  ر طي آن هر معـنايي ممكن اسـ

ر ظاهر نمي  ــّ ــوند. مفسـ روش يادگيري طرح   عنوان به چيزي   كه   او معتقد اســـت   جهت بدين   شـ

ــش  ــي بر ما خطور مي   گونه اين ها وجود ندارد و غالباً  پرس ــش ــت كه پرس ــخي را اس كند و پاس

  ســـؤاالتبحث «   پيش كشـــيدن ). البته او نيز با ٢٠٥ص ، ش   ١٣٩٥ســـازد (الرنس،  ممكن مي 

ــود. گادامر معتقد  ها قائل مي ها و لزوم گزينش آن تفاوت ميان پرســـش   نوعي به   ١، انحرافي»  شـ

هاي نادرسـت  فرض پيش به متن منجر نشـود و برعكس با تكيه    ٢اسـت سـؤالي كه به گشـودگي 

  ) Gadamer, 1994, p. 364( انحرافي است. سؤالي   ، مانع گشودگي گردد 

ـــته از اين، هرچـند ـگادامر فهم را رـخداد و معـنا را   خود او   داـند، ـناـپذير مي بيني پيش ـگذشـ

ر ـصورت مي   با متن در فـضا و موقعيت هرمنوتيك   وگو گفت پذيرد كه مي  پذيرد و ناگزير  مفسـّ

ه خ  ـب ر را  ــّ مفسـ ت  گ ذهنـي از منظر   )؛ ٢٦٦ص  ،  ش   ١٣٨٠گيرد (واعظي،  ود مي رـن ابراين  بـن

ري  پديدارشــناختي، اگر  ذهن خود را بر موضــوع   ، كند شــهيد صــدر توصــيه مي   كه چنان مفســّ

)،  ٢٩ص ، ق   ١٤٢١هايش را بر اـساس آن ـسامان دهد (ـصدر، د و پرـسش ـساز  متمركز   مـشخـصي 

ــوع    بيني خواـهد بود و ، ـقاـبل پيش يش ـبا متن وگو گـفت  خواـهد  ـبه ظهور مـعاني مرتبط ـبا موضـ

ــعودي،  انـجاميـ  ــوع «م   رو، ازاين ).  ٨٧ص  ،  ش   ١٣٨٦د (مسـ » ـكه از ـهدفمـندي محوري» و « وضـ

با منطق فهم    ، ) ٤١ص ، ش   ١٣٨٣عناصـر روش تفسـيري شـهيد صـدر هسـتند (ايازي،    ترين مهم 

مبتني بر ارتباط   ، ها در نظريه شـهيد صـدر زيرا اعتبار آن  ؛ متن در انديشـه گادامر منافاتي ندارند 

  رد. وثيق فهم با فضاي ذهني مفّسر است كه گادامر نيز بر آن تأكيد دا 

 وگوگفتآغاز و پايان -٣-٣

ر با متن  وگو گفت نقطه شــروع و پايان را   قرآن   ، در تفســير ترتيبي   شــهيد صــدر  ي مفســّ

از عالم    وگو گفت   ، ا معتقد اســت در تفســير موضــوعي ؛ ام ) ٣٤ص ، ق   ١٤٢١داند (صــدر،  مي 

ر با فراهم واقع و مسـائل زندگي بشـر آغاز مي  ش شـود و مفسـّ ري و پرـس ها و  آوري تجارب بـش

 
1. Slanted Question. 
2. Openness. 
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). او با نفي حركت  ٢٩- ٢٨ص ،  ١٤٢١كند (صــدر، به متن مراجعه مي   ، هاي تاريخي نارســايي 

در تفســير ترتيبي، اين حركت را در تفســير موضــوعي ثابت  قرآن بين واقع و    وبرگشــت رفت 

در،  ان داده ) و  ٣٤ص ،  ١٤٢١كرده (ـص وعي  نـش ير موـض ر به متن در تفـس يك   ، كه مراجعه مفسـّ

هايي است كه از تجارب بشري برگرفته است. به اعتقاد  دانسته حركت دوراني ميان متن و پيش 

دت برقرار وح   قرآن يابد كه بين تجربه بشـــري و متن  تا جايي ادامه مي   وبرگشـــت رفت او اين 

ــري بر  البـته نه بدين معـنا كـ  د، گرد  ــود يا اين  قرآن ه تجربه بشـ  تابع آن گردد قرآن كه  حاكم شـ

ــدر،  ر   )؛ ٣٥ص ،  ق   ١٤٢١(ص ــّ ــ ى را با تجربه قرآن مطالب  بلكه مفس ــرى در س  يك ياق هاى بش

، در برابر  ي كه مبّين نظريه اسالم است قرآن و بدين ترتيب آن مفهوم  دهد بررسى واحد قرار مى 

  ) ٦٣ص  ، ش   ١٣٧٩كيا،  (عزيزي   . شود يدار مي پد  بشرى  انديشه 

روع مي دانسـته ازنظر گادامر، فهم از پيش  ر ـش ود (الرنس،  هاي مفسـّ )؛  ١٨٤ص  ، ش   ١٣٩٥ـش

ر ظاهر معناي اوليه   ١ها، داوري موجب پيش وگو به صــورت كه در ابتداي گفت بدين  اي براي مفســّ

دي كه از متن ظهور  حـسب معاني جدي وگو، آن معناي اوليه مدام به ـشود. ـسپس در خالل گفت مي 

اصالح از  اين   . ) Gadamer, 1994, p. 267( شود تا معناي متن آشكارتر گردد  يابند اصالح مي مي 

ر و افق معنايي متن واقع مي  ، ق   ١٣٨٠شـود (واعظي،  طريق رفت و بازگشـت ميان ذهنيت مفسـّ

ر ١٢٢ص  كه با   اي گونه به دهد  افق ـشخـصي خود را گـسترش مي   آرامي به ) و در حين آن، مفسـّ

  ) ١٩٩ص ، ش   ١٣٧٨گران،  (ريخته   درهم آميزد. افق معنايي متن  

هيد صـدر و هم گادامر  روع   ، هم ـش ته را از پيش   وگو گفت ـش ر مي دانـس دانند، با هاي مفسـّ

هايي  دانستهپيش به ،  وگو گفت محور بودن  اين تفاوت كه در نظريه شهيد صدر به جهت موضوع 

ــوع گردد توجه مي   تر بيش  ر در ارتباط با موض ــّ ــري فراهم  از دانش   وگو گفت كه مفس هاي بش

ــت.    آورده  بــه هم اســ بنــا  حركــت   چنين  ــول  محصـ فهم  نظريــه،  دو  و    هر  متن  بين  دوراني 

ــته پيش  ــت و اين حركت تا جايي تداوم مي دانس ر اس ــّ ــدر هاي مفس ــهيد ص  ،يابد كه به قول ش

  ١٣٨٠ها و متن اتفاق بيفتد (واعظي، دانسته ها» ميان پيش «امتزاج افق  ، «وحدت» و به قول گادامر 

 
اصطالح    که آن به لحاظ    رو ن ی ازا داوری تا زمانی که قضاوت نهایی ایراد نشود نه مثبت است و نه منفی.  در اندیشه گادامر، پیش   . ١

راده شده  از این واژه ا  نظر داشته باشد که در خواننده باید داللت خنثایی  ، نقشی محوری در هرمنوتیک فلسفی دارد  ، داوری پیش 

 )١٨٥ص  ،  ش   ١٣٩٥  (الرنس، است.  
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  ،ـستقائل ا   وگو گفت ). ـشهيد ـصدر به جهت اهميتي كه براي عنـصر «وحدت» در ٩٦ص ، ش 

  ). ٣٥ص  ، ق   ١٤٢١است (صدر،   بخش» نيز ناميده وحدت « يا    » «توحيدي روش تفسيري خود را 

ــدن بين تحمـيل نظر بر   چنين هم او  و وـحدت ـيافتن ـبا آن، بر اين حقيـقت   قرآن ـبا تـمايز ـقاـئل شـ

ــحه مي  ــه گادامر صـ ــازگاري خ   وگو گفت گذارد كه طرفين  در انديشـ ود با به هماهنگي و سـ

ــت،   قرار دادن فهم به معناي   ند. پرداز ديگري نمي  خود در مقابل ديگري و تأييد ديدگاه او نيس

ت مي   وگو، گفت بلكه طرفين در طي   ترك دـس   .انددر آن نبوده   تر پيش يابند كه به موقعيتي مـش

 )Gadamer, 1994, p. 378-379 ( 

  وگوگفتطرفين  .  ٣-٤

ر و متن   ازنظر  ، مشــخص شــد   كه چنان  طرفين پرســمان در الگوي    ، هر دو رويكرد، مفســّ

قش متن را ايجابي  هـستند. ـشهيد ـصدر در نقد تفـسير ترتيبي، نقش مفسـّر را ـسلبي و ن   وگو گفت 

ــخن   ، م ـبدين معـنا ـكه متن در ـجايـگاه متكل   كـند؛ ارزـيابي مي  د و  گفتن را بر عـهده دار وظيـفه سـ

نونده، تنها موظ  ر در نقش ـش نيدن  مفسـّ ). ٢٩- ٢٨ص  ، ق   ١٤٢١و فهميدن اـست (ـصدر، ف به ـش

در روش   رو ازاين   ســـويه و ناكافي دانســـته، يك   ، او رابطه متن و خواننده را در تفســـير ترتيبي 

كند.  وشـنود تأكيد مي جاي گفت وگو به بر رابطه دوسـويه و اتخاذ روش گفت   ، تفسـيري خود 

ر يك  متن را ال، گري فع پرـسش   منفعل نيـست، بلكه در نقش  ـشنونده در تفـسير موـضوعي، مفسـّ

  ) ٣٣و    ٢٩ص ، ق   ١٤٢١. (صدر، پردازد و به استنطاق آن مي   دهد دهي قرار مي در موضع پاسخ 

داند، اما نه بدين معنا كه تنها يكي در اي دوســويه مي گادامر نيز پرســش و پاســخ را رابطه 

او، هر دو طرف  دهنده ظاهر شـود، بلكه ازنظر عنوان پاسـخ گر باشـد و ديگري به جايگاه پرسـش 

ر از متن ســؤال مي گر هســتند و همان وگو، پرســش گفت  ر را به  طور كه مفســّ كند، متن نيز مفســّ

ـــته لـحاظ پيش  ــؤال قرار مي دانسـ ـكه  ). چـنان ١٣٦ص  ،  ش   ١٣٩٧دـهد (مخـتاري،  ـهايش مورد سـ

  گيرند. كـسي كه فاقد آگاهي پيـشيني ها نـشأت مي فهم ها و پيش دانـسته ها از پيش گذـشت، پرـسش 

كنند  هاي مفّسر هستند كه سؤاالت او را ايجاد مي كنش دانسته است، پرسشي هم ندارد. اين برهم 

ر، متن نيز به ســـخن  ). از طرف ديگر با شـــروع پرســـش ١٧١ص  ،  ش   ١٣٨٧(جليلي،   هاي مفســـّ

ر را زير ـسؤال مي داوري موجب آن پيش كند كه به درآمده، معنايي را آـشكار مي  برد و  هاي مفسـّ
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). مفسـّر در مقابل چنين ـسؤاالتي ممكن اـست نـسبت  ٢٦٦ص  ، ش   ١٣٨٠زند (واعظي،  محك مي 

راغ  هاي خود دچار ترديد ـشود؛ بنابراين به اـصالح آن داوري پيش به  ها پرداخته، از افقي جديد ـس

  ) ١٢١ص  ، ش   ١٣٨٦كند. (مسعودي،  رود و سؤاالتي تازه مطرح مي متن مي 

ر در پرتو پرســـش د اســـت كه  شـــهيد صـــدر نيز معتق  هاي او از دانســـته پيش  هاي مفســـّ

كل مي  ري و تجارب فرهنگي ـش تاوردهاي بـش در، دـس ). هرچند او ٣٤ص ،  ق   ١٤٢١گيرند (ـص

ر را مورد ســؤال قرار مي تصــريح نمي  در پي   قرآن كه  اما با بيان اين   ، دهد كند كه متن نيز مفســّ

ش  ر به قـضاوت در مورد پيش پرـس ته هاي مفسـّ   ٣٠ص ، ق   ١٤٢١پردازد (ـصدر،  ي او م هاي  دانـس

هر  ازنظر بنابراين    گري قائل اـست؛ پرـسش ـشود كه او نيز براي متن منزلت )، مـشخص مي ٣٣  و 

ر و هم متن برخوردار از نقش   ــتند و  ي و پاســـخ گر پرســـش دو رويكرد، هم مفســـّ گويي هسـ

مان   موجب به  ته پيش  ، اين نوع پرـس ر محك دانـس پي آن،  و در  گردد مي و اـصالح  زده هاي مفسـّ

  شود. هاي جديدي از متن ظاهر مي داللت 

، در ادامه عناـصري كه  وگو گفت با روـشن ـشدن چگونگي تعامل مفسـّر و متن در الگوي  

  د. شون مي   بررسي مؤثر هستند،  آفريني آن دو در نقش 

  مفسّر  .٣-٤-١

ـــنت   ــيم    قرآن عموـماً مـعاني و مـفاهيم    ، پژوهي قرآن در سـ ـبه دو بخش ـظاهر و ـباطن تقسـ

ف معناي باطني عنوان   گردد مي  الت تأويل، كـش ف معناي ظاهري و رـس ير، كـش الت تفـس و رـس

ســاحت   ، ا تفســير موضــوعي در انديشــه شــهيد صــدر ام ؛ ) ٣٤ص  ، ش   ١٣٧٩شــود (بابايي،  مي 

 قرآنبه كـشف ديدگاه   ، كـشف معناي آيات اعم از ظاهر و باطن   جاي به كاود و  ديگري را مي 

ــاـئل روز مي  ه مسـ ـــبت ـب مهم اين دو   ). تـفاوت ٢٩٨- ٢٩٧ص  ،  ش   ١٣٩٧(واعظي،    پردازد نسـ

ر تالش مي  اجتماعي خويش  - كند از بافت تاريخي رويكرد آن اسـت كه در كشـف معنا، مفسـّ

به فضـاي نزول نزديك شـود. هرچقدر    ، و به كمك انواع قرائن لفظي و غيرلفظي  گيرد فاصـله  

ر از فضـاي تاريخي خود خارج     ،دشـو تر ران نزول نزديك و به فضـاي ذهني معاصـ  گردد مفسـّ

ت مي ه تري ب فهم دقيق  هيد صـدر  ازنظر آورد. در مقابل،  دـس ف ديدگاه  ، ـش بت به قرآن   كـش نـس

ر  يك موضــوع، متوقف بر شــناخت هرچه بهتر تجارب بشــري حول آن موضــوع اســت. مفســّ
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د دريافت كن  قرآن  تري از هاي دقيق پاســخ   تبع به و    نمايد  تواند ســؤاالت بهتري طرح ه مي گا آن 

كه ابعاد موضـوع را به كمك دسـتاوردهاي علمي عصـر خويش بهتر واكاويده باشـد (صـدر،  

ــف ديدگاه   رو ازاين ). ٢٩- ٢٨ص  ، ق   ١٤٢١ ــاي  قرآن براي كش ر نيازمند آگاهي از فض ــّ ، مفس

  اجتماعي عصر خود است. - تاريخي 

ــيه  كردن آگاهي   داخل  ــدر بدان توص ــهيد ص ر در فرآيند فهم كه ش ــّ ــري مفس هاي عص

داوري معنا اـساـساً فهم بدون پيش  ، او به اعتقاد  ناپذير اـست. گادامر امري اجتناب  ازنظر د،  كن مي 

عودي،  ندارد و هيچ فهمي خالي از پيش  شـخص  ؛ زيرا ) ١٤٨ص ، ش   ١٣٨٦داوري نيسـت (مـس

ـــته تواند تـمام پيش نمي  و خود را به افق تاريخي ديگري منتـقل كـند  هايش را كـنار بـگذارد  دانسـ

دين ).  ١٩٤ص  ،  ش   ١٣٩٥(الرنس،   ــير    جـهت ـب ادامر فهم را همواره نوعي تفسـ ه ـگ اســـت ـك

  ) Gadamer, 1994, p. 307, 388(  . داند مي 

خص مي  يح مـش روط با اين توـض ود كه مـش ته پيش به بودن فهم    ـش ر دانـس هاي عصـري مفسـّ

ـسؤالي  ا ام ؛  كه از مباني نظريه ـشهيد ـصدر اـست، به لحاظ پديدارـشناـسي فهم، امري معتبر اـست 

ــت كه آيا پذيرش نقش پيش جا به ذهن مي   كه در اين  ـــته آيد اين اسـ ها كه هر دو نظريه دانسـ

  شود؟ بدان تأكيد دارند، موجب تحميل نظر بر متن نمي 

  هاي مفسّردانستهپيشالف)  

اسـت تا معارف   سـاختن انبان ذهن بوده   همواره توصـيه به تهي   ، در سـنت تفسـيرپژوهي 

، ش   ١٣٨٧هاي نفسـاني و غبار بشـريت، بر ذهن و دل ريزش كند (جليلي،  شـائبه   دوراز به وحي  

با فكري روـشن به   ، اي بايـست ـضمن تخليه ذهن از هر ـسابقه ). بدين ترتيب مفسـّران مي ١٩٨ص 

هاي خود تنها مجاز به كاربسـت مواردي  دانسـته پرداختند و از ميان انبوه پيش مي   قرآن اسـتماع  

  ) ٣٤و    ٢٨ص ،  ق   ١٤٢١(صدر،   . گرفت زبان عربي قرار مي بودند كه در حوزه آگاهي به 

  طوركليبه گري نيز در مغرب زمين براي فهم متون   فيلسوفان عصر روشن را  اين ديدگاه  

د روبه  گادامر كردند كه با انتقاد  ترويج مي  عودي،    رو ـش ). او اين  ١١٩- ١١٨ص ، ش   ١٣٨٦(مـس

ــي از يك پيش  ــت و ب انگاره را ناش ــنجيده دانس ــناختي عاري از داوري نس نيان نهادن فهم بر ش

پيش  نــا داو هرگونــه  را  (گرونــدن،  ري  او ٦٠- ٥٩ص  ،  ش   ١٣٩٣ممكن خوانــد  اعتقــاد  بــه   .(
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رهنگ شــكل  هاي فهم متن، مبتني بر شــرايط و تجربياتي اســت كه تحت تأثير جامعه و ف مؤلفه 

ـــنت ـتاريخي خود مي   رو ازاين   اـند؛ گرفـته  ر متن را در ـچارچوب سـ ــّ   فهـمد، هرچـند ـبدان مفسـ

ته   د التفات نداـش مر آگاهي از تأثيرپذيري تاريخي  . گادا (Warnke, 1994, p. 168- 169)باـش

اهي از «  ان آـگ ك را هـم ت هرمنوتـي د؛ مي   ١» موقعـي ــتيم و   داـن ا بيرون از آن نيسـ ـم ه  موقعيتي ـك

ــ تواني نمي   جـهت ـبدين  ــي عيني نسـ ــب م دانشـ ــايي كنيم    ـبت ـبه آن كسـ ـــناسـ و ـكامالً آن را شـ

 )Gadamer, 1994, p. 301 ( .   يا به «موقعيت هرمنوتيك   چه آن  : توان اذعان كرد مي   حال بااين «

ها  داورياز اين پيش هاي مفسـّر اـست. متن داوري برآيند پيش   ، ـسازد تعبيري «افق معنايي» را مي 

ر   د كن مي بارها پرســـش    - گذشـــت   كه چنان - در جريان فهم  ــّ د نماي مي   پااليش ها را آن و مفسـ

، مفّسر پيوسته افق جديدي اين تغيير و اصالح   موجب به   ). ١٤٦- ١٤٥ص  ،  ش   ١٣٨٦(مسعودي، 

ه مي  ــحـنة آن ـخارج  داوري كـند ـكه برخي پيش را تجرـب ا از صـ د مي ـه و برخي ديگر در   گردـن

  ) ٢٢١ص ، ش   ١٣٧١(كوزنزهوي،    . شوند كانون توجه واقع مي 

تصـــورات را امري ـناممكن  ـها و پيش دانســــته بـنابراين، هرچـند ـگادامر تالش براي رـهايي از پيش 

  ، ) Gadamer, 1994, pp. 397, 490( تـصور نيـست  كند كه هيچ فهمي خالي از پيش و تأكيد مي   داند مي 

ر  ــّ ت مفسـ ه او، ذهنـي ت   در پرتو   در نظرـي اي متن دالـل ــالحي را طي مي   ، ـه دي اصـ د.  فرآيـن كـن

ــفي، گـفت ، الگوي  ت جهـ ـبدين  محض و تحمـيل نظر   ٢گرايي ـبه ذهن   وگو در هرمنوتـيك فلسـ

ر بر متن   گرچه   در روش تفسـير موضـوعي نيز   ). ٢٤٩ص  ، ش   ١٣٨٠د (واعظي،  انجام نمي مفسـّ

ــ دانش  ر محدوده بينش او را معين مي هاي پيش ــّ ــازند يني مفس ــخص    س و ميدان كاوش او را مش

ـها منفـعل نبوده،  آـگاهي ي در مـقاـبل اين پيش قرآن ن  مت   )، ١٥٧ص  ،  ش   ١٣٨٧كنـند (جليلي،  مي 

مفّسر بر متن    ها از تحميل ذهنيت و با داوري در مورد آن  مي گيرد بلكه در موضع قضاوت قرار 

ــل «مجبور   كـند؛ درنتيـجه جلوگيري مي  ـــته نبودن» در برابر پيش   ـبا توـجه ـبه اصـ هر دو   ، ـها دانسـ

  ا هستند. گرايي مبر رويكرد از اتهام ذهن 

 
1. Hermeneutical Situation. 

  (واعظی،   . داند تأثیر شدید ذهنیت مفّسر می   تحت و    ی دلبخواه فهم را    ای است که اندیشه   ، ) Subjectivism( گرایی  ذهن   .٢

  )٣٢٠ص    ، ش  ١٣٨٠
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  وگوگفتتطبيق در  ب)  

ر از متن را فراهم مي دانسـته پيش  ، طور كه اشـاره شـد همان  كنند.  ها بسـتر سـؤاالت مفسـّ

ر   كند  پردازد و تالش مي ي از متن مي گر پرـسش به   ، خويش   موقعيت هرمنوتيك  بر اـساس مفسـّ

). گادامر برقراري ٩٢ص ، ش   ١٣٨٦د (مســعودي،  رار ســاز ارتباط برق   ميان افق خود و افق متن 

اط را «تطبيق»  المر،    ١اين ارتـب ده (ـپ امـي ام فهم  )، ٢٠٦،  ش   ١٣٧٧ـن ا  آن را جزء ذاتي و مقوّم تـم ـه

فهم مـستلزم اين نيـست كه مفسـّر از افق   ، به اعتقاد او   ٢. ) ٥٥- ٥٤ص ، ش   ١٣٩٥داند (گادامر، مي 

ــر گردد، زيرا فهميدن در  خود (زمان  ــته) حاضـ ــود و در افق متن (زمان گذشـ حال) خارج شـ

هاي گذشــته و حال در كه طي آن افق   : ترجمه گذشــته به زبان حال عبارت اســت از   ، حقيقت 

قاـضي در   ـضعيت مانند و  ، او وـضعيت مفسـّر  ازنظر ).  ٦٤ص ، ش   ١٣٩١آميزند (گروندن،  هم مي 

شــته  تواند تنها به تكرار احكام مشــابه گذ قاضــي نمي   كه چنان   هنگام صــدور حكم اســت. هم 

جديد و زمينه موجود   نمايد كه قوانين قبلي را برحسـب اوضـاع بسـنده كند و عدالت اقتضـا مي 

ر متن نيز در فهم خود ناگزير بايد عنصــر تطبيق را دخالت   تفســير كند، به همين صــورت مفســّ

  ) ١٤٦- ١٤٥ص ، ش   ١٣٧١. (كوزنزهوي،  هد د 

ر نخـست متن را بفهمد و ـسپس   بنابراين از منظر هرمنوتيك فلـسفي، چنين نيـست كه مفسـّ

ر متن را اســاســاً منطبق با   موقعيت آن فهم و تفســير را بر     اوضــاع خويش تطبيق كند، بلكه مفســّ

ته باـشد، م   وتيك فهمد و اگر چيزي ظرفيت انطباق با موقعيت هرمن كنوني خود مي  ر را نداـش فسـّ

  ) ٣١٣- ٣١٢ص  ، ش   ١٣٨٠(واعظي،   آيد. درنمي به فهم او 

ر در حين   وضـعيت در الگوي شـهيد صـدر نيز تطبيق متن با   زيرا   افتد؛ فهم اتفاق مي   مفسـّ

ر  ــّ ــر آگاهي مفسـ ــري معاصـ ــه بشـ وارد   ها آورد و با تكيه بدان فراهم مي  هاي خود را از انديشـ

هاي  دانسـتهپيش  در پرتو فهم حاصـل از تفسـير موضـوعي،   رو ازاين شـود.  با متن مي   وگو گفت 

كل مي  ر ـش ري مفسـّ ت  دائم گيرد و  عـص اني در ارتباط اـس ه انـس در،   با جريان تجربه و انديـش (ـص

 
1. Application. 

در زبان فارسی    آن   معادل مناسب   ، یکی از اصطالحات کلیدی گادامر است که به اعتقاد نویسنده   ، ) Application(   اصطالح   .٢

  چون کاربرد، اجرا، اطالق و کاربست نیز برای آن ذکر شده   ، معانی دیگری هم شده ترجمه در آثار    حال ن ی باا «تطبیق» است.  

 است. 
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ر بخواـهد دـيدـگاه   ـكه درـحالي  )؛ ٢٩ص ، ق   ١٤٢١ ــّ ــوع را طبق   قرآن  اگر مفسـ حول ـيك موضـ

ير ترتيبي ب  ورد كه رـسالتش نه كـشف ديدگاه بلكه كـشف معناـست، ابتدا  ه دـست آ الگوي تفـس

گونه كه ايشــان و به افق معاصــران نزول منتقل شــود و متن را آن  از افق خود خارج گردد بايد  

ــپس در مرحـله بـعد ـبه آـگاهي پيش   دوراز ـبه فهمـيدـند، يعني  مي  موقعـيت  ـهاي ـتاريخي بفهـمد. سـ

ــده را و مـعاني فهم   ـبازگردد خويش    هرمنوتـيك  ــاني تطبيق  بر دانش   شـ ـهاي روز و تـجارب انسـ

ـــته از    به لـحاظ هرمنوتـيك ، خروج كامل از افق خود و انتـقال به افق ديگري   كه اين دهد. گذشـ

ر اـست.دانـسته تأثير پيش   ممكن نيـست و بازـسازي افق فكري گذـشتگان باز هم تحت   هاي مفسـّ

معنايي باشــيم كه معاصــران دنبال كشــف  نتقالي تنها زماني موجه اســت كه تالش براي چنين ا 

موضـــوعات مختلف    درباره   قرآن  كشـــف نظرگاه   ا اگر درصـــدد ام ؛  اند فهميده  قرآن نزول از 

ــوص ـبه  ــوـعات    خصـ ــيم   فرا ـتاريخي موضـ ا   ، ـباشـ ـــبت و ارتـباط آن دـيدـگاه ـب اـيد نسـ ـناگزير ـب

  دستاوردهاي علمي و انديشه بشري را نيز مشخص كنيم. 

تطبيق در پديدارـشناـسي    به جايگاه توجه    چنين هم ـشهيد ـصدر با عنايت به اين موـضوع و  

ــيري خود  ه    ، فهم، در روش تفسـ ه تطبيق را ـن ه   عنوان ـب دا پس از تحقق فهم مرحـل ه   ، اي ـج بلـك

نسـبت    ، محصـول تفسـير موضـوعي   رو، ازاين اسـت.  از عناصـر فهم در نظر داشـته    يكي   عنوان به 

يابي و  و نيازمند منظور تطبيق، نســبت   رد معناداري با دســتاوردهاي علمي و تجارب بشــري دا 

  ها نيست. سازي با آن هماهنگ 

  متن  .٣-٤-٢

  به روش ترتيبي يا موضــوعي تفســير  كه آن فارغ از  ، در انديشــه شــهيد صــدر   قرآن   متن 

بدان   عطا كردن» و «حكم كردن»، مانند «ا افعال انـساني   رو ازاين ـشعور دارد و  ماهيتي ذي  د، رد گ 

  پس از فراهم آمدن مقدمات فهم،در تفـسير ترتيبي    ، ـشهيد ـصدر به باور اـست.   نـسبت داده ـشده 

ر به او    قدر به مفاهيم را  قرآن  ــّ ــوعي نيز   كه چنان   هم  نمايد؛ اعطا مي درك مفس ــير موض در تفس

ها  سـّر در مورد آن فهم مف   تناـسب به آوري تجارب بـشري حول يك موـضوع، پس از جمع  قرآن 

دادن كتاب الهي در جايگاه قاضـي، حاكم   ). قرار ٣٠- ٢٩ص  ، ق   ١٤٢١كند (صـدر، حكم مي 

  قائل است.  قرآن شعور براي متن  دهد كه شهيد صدر ماهيتي ذي نشان مي   ، كننده و اعطا 
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بارها فعل «ـسخن گفتن» را به متن    ، گادامر نيز در تحليل خود از چيـستي و چگونگي فهم 

و از آن جا كه   آيد گذر تفســير به ســخن درمي  از ره   ، متن كه  دهد. او معتقد اســت نســبت مي 

گويد مگر زماني كه به زبان مناـسب مخاطبش دـست يابد، وظيفه تفـسير را هيچ متني ـسخن نمي 

ر و متن مي  ــّ ــب ميان مفس ــخن گفتن  يافتن زبان مناس ــروع به س  كندداند تا از طريق آن متن ش

 )Gadamer, 1994, p. 397 (  . زند، محـصول  واقعه هرمنوتيكي را رقم مي   چه آن  ، گادامر  ازنظر

ر بر متن نيســت  روشــمند عمل  (واعظي،   . بلكه نتيجه به ســخن درآمدن خود متن اســت  ، مفســّ

  ) ٢٣٣ص ، ش   ١٣٨٠

چگونگي انتـساب ـشعور و آگاهي به متن، موـضوعي اـست كه بازخواني تبيين گادامر از 

فهم و تفســير، نوعي بازي اســت و   ، گادامر به اعتقاد  كند. ي تواند به درك آن كمك م فهم مي 

ط بازي و  تحت تسـل   خود بازي فاعل حقيقي اسـت نه بازيكن، و بازيكن   در بازي،   كه چنان   هم 

ــاـئات آن قرار  ــير نيز ـكه   ، ) Gadamer, 1994, p. 106(   دارد  اقتضـ ـبازي زـباني   مـثاـبه ـبه در تفسـ

ــت  ر نقش باز  ، اس ــّ ــت و مفس در بازي   و اهدافي   مندي قانون يكن را دارد.  متن فاعل حقيقي اس

تنها محصــول   ، يابد در بازي ظهور مي   چه آن وجود دارد كه مســتقل از ذهنيت بازيكنان اســت. 

ــت ـكه   ــت بلـكه خود ـبازي اسـ ـــطه ـبه ـفاعلـيت ذهني ـبازيكـنان نيسـ ـياـبد. اين  افراد تحقق مي   واسـ

يابد. بلكه اين بازي اسـت كه بر ايشـان سـلطه مي   ، ند ياب كه بر بازي سـيطره مي   بازيكنان نيسـتند 

ازي روح ـخاص خود را دارد و   ــت ـكه خود را از طريق برخوردار از نيروي محرـكه ـب اي اسـ

گادامر تفســير را   ). ١٦٨- ١٦٧ص ، ش   ١٣٧٨گران،  (ريخته  برد پيش مي بر بازيكنان به   حكومت 

آن معناي   داند كه در پرتو با متن مي   فاهمه ها در بازي م دانســته دقيقًا به معناي وارد كردن پيش 

ر به ســخن درآيد متن مي  طور كه  همان   رو، ازاين . ) Gadamer, 1994, p. 397(  تواند با مفســّ

 به همين معنا، متن نيز ، توان براي بازي نوعي شــعور، آگاهي، هوشــمندي و روح قائل شــد مي 

ت كه مي د زنده و پويا يك موجو  تمر معاني جدي   طور به تواند  ـس عودي،   . دي توليد كند مـس (مـس

  ) ٨٨ص ، ش   ١٣٨٦

ــاره مي   كه آن نتيجه   ــدر تلويحًا بدان اش ــهيد ص ــعورمندي متن كه ش هرمنوتيك    ، كند ش

ــفي   ــخني ـبا متن،  زيرا الزـمه هم   كـند؛ مي ـتأكـيد    وگو ـبدان گـفت يكي از ارـكان    عنوان ـبه فلسـ سـ
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شــود؟  ناشــي مي   ا شــعورمندي متن از كجا ام ؛ اي از شــعور و آگاهي در آن اســت وجود مرتبه 

نسبت به اين  رويكردهاي مختلفي  ن دهد كه ايشا نشان مي  ، شمند اين دو دان هاي  ديدگاه  بررسي 

ا  عور و آگاهي   ، له دارند. در نظر ـشهيد ـصدر مـس نده ـشعورمندي متن از ـش گيرد  نـشأت مي   نويـس

متن تجلي   ، ا از نگاه گادامر ام ؛  اســت   متن انعكاس يافته  بندي اجزاي در ســاختار و تركيب كه  

ـــنده ذهنـيت   ــت (   نويسـ ــده و داراي  )، بلـكه از او رـها ١٤٢ص  ،  ش  ١٣٧١كوزنزهوي،  نيسـ   شـ

به   ، ) و بدين ترتيب شـعورمندي متن ١٩٢ص  ،  ١٣٨٦اسـت (مسـعودي،    ١اسـتقالل معناشـناختي 

ــامان آن باز  ــبب  در مورد خاســتگاه شــعورمندي   اين اختالف   گردد. مي نظام معنايي خودس ، س

كه در ســه محور    برگزينند هاي متفاوتي را ديدگاه   ، معنا   هاي باره ويژگي در كه دو نظريه  شــده 

  د. شون مي  ذيل بررسي 

  ن معناالف) تعي

اور  ه ـب ــه   ـب د شـ ارات   ، صـــدر   ـي اظ و عـب اني و ـمدلول   ، قرآن   الـف د   ني تعي ـهاي م مـع   ـكه  دارـن

ــت   ده فرمو ـپدـيدآورـنده آن را اراده   گيري از ن معـنايي متن، بهره . او ـبه جـهت اعتـقاد ـبه تعي اسـ

ــت مي  قرآن معاني نوپديد واژگان را در فهم   ــدر، نادرس ــمارد (ص  ازنظر).  ٣١ص ، ق   ١٤٢١ش

ر   مؤلف متن حامل مراد  ، ـشهيد ـصدر   اوكـشف معاني و مداليلي اـست كه  ، اـست و رـسالت مفسـّ

  ٢است.  اراده كرده 

ر درصـدد در مقابل، گادامر معناي متن را يك نقطه ثابت و متعين در  ذهن مؤلف كه مفسـّ

ــت نمي  ــد و اراده مؤلف دارد كشـــف آن اسـ ــت متن معـنايي فراتر از قصـ داـند، بلـكه معتـقد اسـ

 )Gadamer, 1994, p. 372 ( .  ـــته و ـنه افق مـخاـطب    ـچه ازنظر ـگادامر، ـنه آن مؤلف در ذهن داشـ

متن   زيرا  ؛ ) Gadamer, 1994, p. 395( توانـند افق فهم را مـحدود كنند  كدام نمي اولـيه متن، هيچ 

 
1. Semantic Autonomy. 

در این جا این سؤال ممکن است مطرح    داند. می   قرآن لت تفسیر موضوعی را کشف دیدگاه  شهید صدر رسا   ، اشاره شد   که چنان   .٢

شود که دیدگاه مّتخذ از یک متن، چه نوع مدلولی برای متن است و آیا این مدلول در حوزه مراد مؤلف و معنای متعین متن قرار 

  دارند قرار    ها در زمره داللت اشاره لت، دیدگاه دال اقسام  محققان برآنند که از میان    گیرد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: می 

که    آن جا از    آید، ، مراد متکلم به شمار نمی عرف   ازنظر ) و هرچند مدلول اشاری  ٢٤- ٢٣ص  ،  ش   ١٣٩٩نک. اوسط باقری،  ( 

بابایی،  (  دانست.  مراد الهی  جزء  توان قرآن می در مورد  را  ها خدای متعال از تمام لوازم کالم خود آگاه است، این دسته از مدلول 

  )٢٤١- ٢٤٠، ص  ش  ١٣٩٤
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شود (اعم گر احساسات يا ذهنيت نويسنده نيست، بلكه باالتر از آن، هر اثري كه خلق مي صرفًا بيان 

بب ظهور حقيقت مي  يقي و...) نيز ـس ي، موـس عر، نقاـش ).  ١٩ص  ،  ش   ١٣٩٥گردد (گادامر،  از نثر، ـش

ر نيز آن بدين  اـسات و عقايد مؤلف تلقي  را كه در متن آمده اوالً و بالذات   چه جهت، مفسـّ بيان احـس

ــيده كند، بلكه آن را چيزي مي نمي  ــنده به ظهور رس ــت (ريخته داند كه براي نويس   ١٣٧٨گران،  اس

ر تعيين ). ازاين ١٨٠ص  ،  ش  ــّ ــده آن نيســـت و هيچ مرجعـيت و اولويتي بر  رو ـخالق هر اثر، مفسـ شـ

ــت و معـنايي  ديگران ـندارد. او ـبه  ــد نمي ـكه ـبه اثر خود مي منزـله يكي از خوانـندـگان اسـ تواـند  بخشـ

  ) Gadamer, 1994, p. 193( مالك باشد. تنها معيارِ تفسير، معناي خود اثر است. 

ت و   بنابراين گادامر  تقل از مؤلف براي متن قائل اـس آن   موجب به يك هويت معنايي مـس

ــير را ـنه ـبازتولـيد ذهنـيت مؤلف بلـكه ـيك فـعالـيت تولـيدي مي  ص ،  ش  ١٣٧٧داـند (ـپالمر، تفسـ

ه پوـشي از قـصد مؤلف ب ) كه محـصول آن از مـشاركت مفسـّر در موـضوع خود متن و چـشم ٢٣٤

ت مي  در معناي متن را كامًال    كه ؛ درحالي ) ١٨١ص ، ش   ١٣٧٨گران،  آيد (ريخته دـس هيد ـص ـش

فهم را بازتوليد ذهنيت نويسنده و كشف   ، اساس و براين  داند قصد و اراده نويسنده مي ته به وابس 

  كند. و عنوان مي مراد ا 

  معنا  ١نسبيتب)  

خاص خود و به اـستناد ودايع فرهنگي و علوم و  وـضعيت وـضع، موقعيت و   هركس بنا به 

ــير متن  ــت ـبه تفسـ ــتـگان ـبه ارث برده اسـ اي از گوـنه   رو، ازاين   پردازد؛ مي   مـعارفي ـكه از ـگذشـ

ه وجود مي  ه مقتضـــاي واقع اختالف در فهم ـب د ـك ه  آـي ه ـب ت بيني و توـج ا موقعـي ـخاص و    ي ـه

). اين نوع ٢٢٩ص ، ش   ١٣٧٨گران،  فرهنگي ويژه هر ـشخص اـست (ريخته - وـضعيت تاريخي 

ر   موقعيت هرمنوتيك تأثيرپذيري فهم از  ــّ ــت، ولي  ناپذير حقيقتي انكار  ، مفس ديدگاه   چه آن اس

آن است كه شهيد صدر با اعتباربخشي   ، كند شهيد صدر و گادامر را در اين موضوع متمايز مي 

ــت ـپايـگاهي براي ارزش   ، ـبه مراد مؤلف  ــيري  ـگذاري و داوري مـيان برداشـ ــهـهاي تفسـ  عرضـ

گادامر با نفي اعتبار    كه درحالي   شــود؛ رايي تفســيري مي گ كند و از اين طريق مانع از نســبي مي 

آورد (اوسـط  ايي رو مي گر نسـبي   نوعي به   ، ها مشـروعيت بخشـيده مراد مؤلف عمالً به تمام فهم 

 
1. Relativism. 
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اســاس او مفهوم «فهم بهتر» را نادرســت ارزيابي كرده و    بر همين ).  ١٧٧ص ، ش   ١٣٩٩باقري، 

 ,Gadamer, 1994( ها  فهميم نه لزومًا بهتر از آن معتقد اســت ما متن را متفاوت از ديگران مي 

p. 296-297 ( ــت تا ؛ زيرا ــت نيس ــاير فهم  برتري يك فهم بر   بتوان درباره  معياري در دس ها  س

  ) ٣٠١ص ، ش   ١٣٨٠(واعظي،   . قضاوت كرد 

كند تا بتوان به كمك اين امكان را فراهم مي  ، در روش تفسيري شهيد صدر   قصدگرايي 

ـــيات مـخاطب اولـيه، بافت اجتـماعي  هاي م چون ويژگي  قرائن بيرون از متن (هم  ــوصـ تن، خصـ

ــدور كالم، روابط بيـنامتني  ـــبب صـ ــخن، سـ ه   - سـ رواـيات) ـكه در   و   قرآن ـخاص مـيان    طور ـب

 در مورد  متني برون ، به قضــاوت شــود اســتفاده مي  ها از آن  يابي به كشــف مراد نويســنده دســت 

  به تبعش و    ، قصــد نويســنده ا از آن جا كه در نظريه گادامر ام ؛  هاي تفســيري پرداخت برداشــت 

ود  اعتقاد به وج   درنتيجه و  نيسـت ممكن  ، داوري ميان تفاسـير  فاقد وجاهت هسـتند  ، قرائن فوق 

  ) Gadamer, 1994, p. 397(  . براي متن، باوري نادرست است   درست تفسير  

گرايي افراطي نيـست كه هركس  ، گادامر معتقد به نـسبي وران برخي انديـشه البته به اذعان  

ايي دلبخواهي از متن اراده   د معـن د و  بتواـن ت كـن اـي ه   درنـه ل ـب اـئ ــود. او ـق اصـــل نشـ توافقي ـح

بلكه وابـسته   ، آن، تفـسير به ترجيحات ـشخـصي مفسـّر ختم نـشده   بر اـساس اـست كه    ١گرايي زمينه 

ــت ـكه در آن تحقق مي   ـهايي موقعـيت ـبه زميـنه و   -١٧١ص  ،  ش  ١٣٧١ـياـبد (كوزنزهوي،  اسـ

ب نمي ). از منظر زمينه ١٧٢ وابطي    طور به توان  گرايي، هرچند براي انتخاب زمينه مناـس كامل ـض

ــي قطعي بـيان كرد  توان  در ترجيح ـيك زميـنه در قـياس ـبا موارد ديگر مي   ، تردـيدـناـپذير و روشـ

  نمود.   عرضه  لي دالي   اجماًال

گرايي  ي اند ديدگاه گادامر را از نسب برخي تالش كرده   ند هرچ   ، گرايي با اين بيان از زمينه 

د ( مبر  ا) و    ن گرايي (متعي عيني چون او    )، ١٧٢ص  ،  ش   ١٣٧١كوزنزهوي،    ـنك. ا كنـن بودن معـن

پذيرد، ناگزير فهم و تفسـير در انديشـه او جرياني  ) را نمي قصـد گرايي (اصـالت مراد نويسـنده 

  ) Gadamer, 1994, p. 471( دارند.   ناقص همواره نسبي و  

  

 
1. Contextualism. 
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  معنا ناپذيري ج) پايان

،  ش  ١٣٩١شهري،  محمدي ري   متعدد (نك.   و روايات   قرآن   آيات  بر اساس ـشهيد ـصدر 

اـيان ـبه    ، ) ٨٤- ٧٤ص  ،  ٢ج   اـپذيري ـپ ــت و اين امر را ـنه مربوط ـبه   قرآن كريم مـعاني    ـن ـقاـئل اسـ

ن معنا، با اسـتناد به بندي به تعي   داند. او در عين پاي مي  قرآن ماهيت فهم بلكه خصـوصـيت متن  

امتـناهي بودن كلـمات الهي (  ــوره ـن )، مـعاني و دَِهش  ١٠٩  و كهف، آـيه   ٢٧ـهاي لقـمان، آـيه  سـ

راه وصـول به درياي   او، اعتقاد   ). به ٣١ص  ، ق   ١٤٢١شـمارد (صـدر، ناپذير برمي را پايان  قرآن 

ر اسـت    ، گسـترش تجربيات بشـري و در پي آن غني قرآن  معاني   كران بي  شـدن معلومات مفسـّ

ــدر،  ري  ٣٩ص  ، ق   ١٤٢١(ص ــّ ــده، كه ). مفس ــر خويش ش ذهنش انبان دانش و تجربيات عص

ي  هاي ذهن كه ـسؤال محـصول برخورد دانش ؛ چرا پروراند ي در ذهن مي تر بيش طبيعتًا ـسؤاالت  

هاي نامحدود را رقم  وگو گفت هاي نامتناهي،  ). پرســش ٢٠٥ص ، ش   ١٣٨٩اســت (يســاقي،  

ــت مي  ــان و    ـپاـيان را ـبه دنـبال دارـند؛ ـهاي بي ـها و فهم زنـند و برداشـ بـنابراين چون نـيازـهاي انسـ

ــش  او،  پرسـ ه هـاي  ه فزوني دارد، حيطـه    براثر   مرورزمـان ـب ـب ــري، رو  بشـ تجـارب روزافزون 

يري و   يري افزايش  آن برداـشت   تبع به موـضوعات تفـس ص ، ش   ١٣٨٧(جليلي،   يابد مي هاي تفـس

  شود. فراهم مي  قرآن به معاني نامتناهي    يابي دست ) و امكان  ٨٤

ــوع پژوهان قرآن  ــطح دانش به موض ــتره و عمق وجود مالزمه ميان س ر با گس ــّ هاي مفس

  گويد: مي باره  . زركشي دراين اند هاي او نيز تأكيد داشته ت برداش 

ارف    تر بيش اش از علوم  هركس بهره «  ــيبش از مـع اشـــد، نصـ   ».تر اســـت افزون   قرآن ـب

  ) ١٤٨ص ،  ٢ج   ، ق   ١٤١٠(زركشي،  

متناســـب با نيازهاي روز،   قرآن اهللا معرفت نيز ضـــمن تأكيد بر ضـــرورت تفســـير  آيت   

بشرى،  داند كه با پيشرفت دانش و گسترش يافتن معارف را بدين معنا مي   ١عصري بودن تفسير 

 ) ٤٥٥ص ،  ٢ج  ، ش   ١٣٧٩(معرفت،   . ي پى برد تر بيش ي قرآن بتوان به حقايق  

 
، اهمیت، چیستی،  ضرورت به مبسوط    طور به در فصلی با عنوان «تفسیر در عصر جدید»،    ، تفسیر و مفّسران ایشان در کتاب    .١

 )٥٢٥- ٤٤٦ص  ،  ش  ١٣٧٩  معرفت،   . (نک. پردازند های تفسیر عصری می سابقه، مستندات و شیوه 
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ر در نامتناهي شــدن  دانســته گادامر نيز هم چون شــهيد صــدر، بر تأثيرگذاري پيش  هاي مفســّ

ت  يري تأكيد دارد برداـش ناپذيري فهم،  . ازنظر او، پايان ) Gadamer, 1994, p. 301-302( هاي تفـس

هاي متنوع  مفّسر در فهم است كه به سبب آن خوانندگان مختلف، پرسش محصول دخالت ذهنيت  

ـــكل مي كنـند و فهم و ـنامـحدودي طرح مي  تبع آن، معـناي متن ـكه چيزي گيرد و ـبه ـهاي مختلفي شـ

  ) ٢٩٩ص  ،  ش   ١٣٨٠شود. (واعظي،  هاي مفّسران نيست متكثر مي به پرسش  جز پاسخ 

ارتباط بين   شـــمند دان  هر دو   كه اين رغم  شـــباهت ظاهري ميان دو ديدگاه و علي   باوجود 

ــته ع و تغيير پيش تنو  ــت دانس ــانپذيرند، تكث هاي نامتناهي را مي ها با برداش   ر معنايي در نظر ايش

گردد. شهيد صدر با مي ي متن باز ها از معنا ي آن ديگر است و اين تفاوت به تلق   يك  متفاوت با 

كند.  محدود مي   شــده توســط وي اراده   ، معناي متن را به مفهوم نويســنده  مراد پذيرش اصــالت 

ها تنها زماني  اين برداشــت  اســت،  پذير ر از يك متن امكان هاي متكث برداشــت هرچند    درنتيجه 

باشـند. در مقابل، گادامر با   توانند معناي متن به شـمار آيند كه توسـط نويسـنده قصـد شـده مي 

ند  د نويـس تن قـص ت ه، تمام ب كنارگذاـش يري را وجاهت مي رداـش د و معناي متن به هاي تفـس بخـش

ي قرآن متن    به خصــوصــيت   ، ناپذيري معنا در تفســير موضــوعي پايان   رو آورد؛ ازاين شــمار مي 

؛ ي نيـست تـسر ها قابل ـشده از آن بودن معاني قـصد  گردد و به ـساير متون به جهت محدود بازمي 

نده ن   ، معنايي در هرمنوتيك فلـسفي   ر اما تكث  ناختن  تيجه كنار گذـشتن قـصد نويـس ، به رـسميت ـش

عه در مفهوم «معناي متن» اـست. بر  برداـشت    ، هرمنوتيك فلـسفياين اـساس هاي مختلف و توـس

   معنايي را براي هر متني قائل است.   ر تكث 
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  نتايج

  آيد: از اين نوشتار نتايج ذيل به دست مي 

در موارد بسياري با  ، يد صدر شناختي شه ي با متن در رويكرد روش وگو گفت   ي الگو   . ١

ــناختي گادامر   وگو گفت الگوي   ــان با متن در رويكرد پديدارش ــت و در برخي موارد    همس اس

ر و متن رقم  متفكر،  هر دو   ازنظر . اين الگو  با آن   متفاوت  ــّ ــخ ميان مفس ــش و پاس در قالب پرس

با اصالح    وگو، گفت گيرند و در جريان  هاي مفّسر نشأت مي دانسته ها از پيش خورد. پرسش مي 

يابند. از آن جا كه تفسـير موضـوعي  مي   شـوند و ارتقا اصـالح مي  ها نيز ها، پرسـش دانسـته پيش 

با متن    وگو گفت كند،  ها توصيه مي م فه به مديريت و تمركز پيش   ، برخالف هرمنوتيك فلسفي 

ــدر  ــهـيد صـ ــه شـ اني    ، در اـنديشـ ــوع   ـهدفمـند جرـي رـخدادي    ، محور و در نظر ـگادامر و موضـ

 است.   ناپذير بيني پيش 

ر و در حقيقت از پيش   وگو گفت  ، طبق هر دو نظريه   بر   . ٢ هاي او دانســته با پرســش مفســّ

ؤاالت آغاز مي  ود و با ـس ر و متن را طي مي روندي دوري ب   متن تداوم يافته،   ـش كند. در ين مفسـّ

ر و پيش  ســـو يك هاي آن از افق متن و داللت   وگو، گفت خالل   هاي او از دانســـته و افق مفســـّ

ها  با وحدت و امتزاج افق   درنهايت شــوند تا ديگر نزديك مي   به يك  ، ســوي ديگر تغيير كرده 

 شود. فهم متن حاصل مي 

ته ش ر از پي متأث  دو ديدگاه فهم را كامًال هر   . ٣ ر مي دانـس دانند و به جهت فرآيند هاي مفسـّ

از دو نظريه به   كدام هيچ كنند، اين وابســتگي در ها ترســيم مي دانســته اصــالحي كه براي پيش 

 انجامد. گرايي نمي ذهن   تحميل نظر مفّسر بر متن و 

كه   بدين معنا   ؛ تطبيق اثر با خود   : فهميدن عبارت اســـت از   ، هرمنوتيك فلســـفي  ازنظر   . ٤

  هايموقعيتو متن را در نـسبت با    گردد مي هاي خود دنبال پاـسخ پرـسش   در جريان فهم،  مفسـّر 

وعي نيز پذيرفته    ، . اين معنا از تطبيق ) Grondin, 1994, p. 116(  فهمد خود مي  ير موـض در تفـس

ته پيش  ، آن   بر اـساس اـست و   ـشده  ر  دانـس ته نمي   تنها نه هاي عـصري مفسـّ بلكه    ، ـشوند كنار گذاـش

 گيرند. قرار مي   وگو گفت مبناي  

گردد. شـــهيد صـــدر مي «معناي متن» باز  ها از اصـــلي دو نظريه به تعريف آن  رت ي مغا   . ٥

ولي گادامر تمام   ؛ اســـت  ده داند كه نويســـنده اراده كر مي   معناي متن را منحصـــر در مفاهيمي 
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ت  صـود نويسـنده باشـند يا نه، معناي متن به شـمار مق  كه آن هاي ممكن از متن را فارغ از برداـش

ــدر   رو ازاين آورد.  مي  ــهـيد صـ ــت و    وگو گـفت معـنا پيش از    ، در دـيدـگاه شـ ـبا متن موجود اسـ

معدوم    وگو گفت معنا پيش از   ، گادامر  ازنظر   كه درحالي   ؛ ـست وگو تنها ـسبب كـشف معنا گفت 

 شود. ايجاد مي   وگو گفت و از طريق 

ه در مف   اختالف   . ٦ ــو ه دو نظرـي ه مـبادي تصـ ا، ـب ا ري متـفاوت آن وم معـن از   ـه گردد و مي ـب

شـناختي شـهيد  آن بتوان رويكرد روش   موجب به ناشـي از تحليل فلسـفي ماهيت فهم نيسـت تا 

بنابراين جدا از  فاقد اعتبار دانسـت؛   و  كرد هم  مت شـناسـي فهم  صـدر را به ناسـازگاري با هسـتي 

  ،با متن   وگو گفت شـان گذشـت، الگوي  توضـيح  كه آن ب بر ف مذكور و اختالفات مترت اختال 

 كند. كه هرمنوتيك فلسفي ترسيم مي   است و سازگار با الگويي در تفسير موضوعي هماهنگ  
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