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Abstract
In Truth and Method, Gadamer deals with the concept of understanding
and how it is formed. His thoughts have greatly influenced on the Qur'anic
studies of Muslim religious enlighteners. In addition to depicting different
types of understanding, he also peels off their weaknesses to show the true
model of "understanding". In this research, an acceptable form of
understanding the Qur'an based on Gadamer's system of thought has been
revealed.
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Tise study tries to show with a descriptive-analytical method that the
types of understanding, whether "pure objective or historical", "pure
Subjective or modern" and "dialogue", do not reveal the truth of the
Qur'an. Their defect is due to the negation of the role of some constructive
elements of understanding. According to Gadamer, the true understanding
of the Qur'an is "theological-dialogue". In fact, we encounter an important
addition to Gadamer's "model of general dialogue" as the "monotheistic
belief of the interpreter". whatness-wh

Key words: Truth and Method, Religious Enlightenment, Understanding
the Qur'an, Gadamer, Philosophical Hermeneutics.

Hermeneutics was initially founded on an epistemological approach based
on the empirical method, but with the entry of Heidegger and especially
Gadamer into the field, an "ontological" approach was introduced. An
important point of difference between the two approaches is the complete
dominance over "understanding" or lack of it. In the epistemological
approach, the understander (subject) is able to fully understand the "text"
as an "object" by applying a series of rules and methods. But in the
ontological approach, understanding is an existential phenomenon and not
a pure epistemology, and the comprehensor cannot completely master the
"truth of the text" (the subject matter), because the subject understands
itself in the context of existence, and existence is infinite.
In Truth and Method, Gadamer criticizes those who have diverted
hermeneutics from its original way, it means understanding the subject
matter. He tries to peel off the true meaning of understanding because
from his point of view, hermeneutics influenced by the Enlightenment has
distanced from its true meaning. He believes that the followers of the
Enlightenment consider understanding as predictable phenomenon by the
subject. Gadamer rejects the theory of the transcendence of the subject
because the subject is present in the formation of understanding as the
object (text).
Muslim religious modernists have introduced hermeneutics to the context
of the Qur'an in the last century, and the choice of any of these approaches
has had a significant impact on Muslims' understanding of the Qur'an. The
most challenging Qur'anic hermeneutic approach is Gadamer's ontological
approach that its use by some religious intellectuals has encountered the
islamic world with serious doubts.
It seems that an important part of the Qur'anic understandings acquired by
contemporary intellectuals, following the application of philosophical
hermeneutics, is the product of Lack of accurate understanding of
Gadamer's positions on different types of understanding, and its acceptable
form, especially about understanding sacred texts. Therefore, this research
tries based on Gadamer's truth and method, by adopting a descriptiveanalytical method, to answer the question: what model does Gadamer
propose for hermeneutic understanding of the Qur'an?! In order to, the
types of patterns of understanding from Gadamer's point of view are
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discussed, and then by adapting each of these patterns to the field of
understanding of the Qur'an tries to show: which patterns of
understanding does Gadamer consider incomplete?!
This study shows that Gadame speaks of four models for understanding
including "purely or historically objective", "purely or modernly
subjective" and "general dialogue" and "specific or theological dialogue ."
According to Gadamer, purely objective or subjective understandings are
"silent" and "monologue." In historical understanding, the omission of the
subject and the lack of attention to the present language of the addressee
cause the Qur'an to be considered as an old and mythical text. In modern
understanding, too, the omission of the object and the lack of attention to
the past language will lead to an understanding of the Qur'an that is, in
fact, imposed on it. He sees correct understanding as a "productive"
process, not a "pure reproduction" and productive understanding is
formed only in a "dialogue" relationship. Gadamer does not see the
objectification of the author's lived experience in the process of
reproduction as a possible thing , because of the historical principle of
understanding. In his view, this impossibility is other than the possibility
of the reader reaching the meaning intended by the author.
In addition to, the findings of this study show, in a sense, there are two
types of understanding: the outward and the inward understanding. The
outward understanding means knowing the meaning of the "author", and
the inward understanding means understanding the truth beyond the text
that is related to the "subject matter". The meaning that Gadamer considers
in his hermeneutics is second meaning, although this does not mean
denying the possibility of obtaining the first meaning. He also speaks of
two kinds of understanding in another sense: a "immediate" and
"mediated" understanding of the subject matter. mediated understanding
is "historical and psychological interpretation. In the first, reader is
naturally able to comprehend the text, if he is not alien to the language of
the text and its subject matter. But in the second, if the reader encounters
a foreign language, or an unfamiliar subject matter, the natural process of
comprehension is disturbed. Therefore, to solve it, he must use
grammatical, historical and psychological interpretation and as soon as
eimination of disorder, the "main act of understanding" (discovering the
truth of the subject matter) is done immediately.
According to Gadamer, in understanding the divine text, understander of
the Qur'an must have a hermeneutical principle called "common sense" or
"intuition of heart" or "monotheistic faith" which is the divine power. In
other words, the presupposition that the comprehensor of the scriptures
must have ,not merely general or existential, but derived from the position
of true and practical faith. Faith means the obligation and commitment of a
belief, not merely a state of inner attraction to God.
Although for Gadamer the model of dialogue of understanding is an
acceptable model, he proposes a more complete model for the sacred texts,
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as understanding of "dialogue-theology". According to him, if the
understander of the Qur'an is "foreign" to its language, he should first use
"grammatical-linguistic interpretation" as a "preliminary condition" for
understanding in order to "identifying" with the original reader of the
Qur'an and remove obscurities in the history and language of its
revelation. Now that a commen language has been found, the discussion
will be on the "the subject matter". If the subject matter itself is
"comprehensible" to the reader (such as the moral parts of the Qur'an), the
process of comprehending it begins immediately, and the reader
understands the truth beyond the text. And the validity of this
understanding also depends on the "corresponding" the productive
meaning with the intended meaning of the author. But if the subject
matter, in itself, has a hieroglyphic or incomprehensible nature, it is
necessary to discover the purpose and mentality of the author through
historical data, in order to achieve his intended meaning.
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برخی عناصر سازندة فهم استد بر اساس انديشة گادامر ،فهمِ حقیقی قکرآن،
فهمِ "ديالوگی-الهیاتی" است؛ يتنی ما با يک فزونکی مهکم بکا عنکوان "بکاور
توحیدیِ فهمنده" در "الگوی ديالوگی عامِ" گادامر مواجهايمد
کلیدددواژههددا حقیقککت و روش ،روشککنفکران دينککی ،فهککم قککرآن ،گککادامر،
هرمنوتیک فلسفید

 .0مقدمه
هرمنوتیک ،دانشی است که به مقولة فهم و تفسیر میپردازدد اي دانش ،در مغرب زمی
از گذشته تاکنون ،تلوّراآ بسیاری داشته استد در آغاز ،موضکو هرمنوتیکک ،تفسکیر
"مت مقدس" بود و در ادامه ،تفسیر "انوا مت " موضکوعیت يافکتد سکس بکا چکرخش
موضو به "دازاي " 0به مثابة مت  ،متنای تازهای به اي دانش بخشکیده شکدد در نهايکت،
گادامر 0در تکمیل پروژة استادش هايدگر" ،3فهکم" را محکور هرمنوتیکک دانسکت (فهکمِ
فهم)د تغییر موضو از "مت مقدس" بکه "فهکم" ،موجک چکرخش بنیکادي در رويککرد
هرمنوتیستها شدد
هرمنوتیک ،در آغاز با رويکردِ "مترفتشناسانة" مبتنی بر روشگرايکیِ تجربکی پايکه-
گککذاری شککد ،لک ک بککا ورود هايککدگر و بککه ويککژه گککادامر بککه اي ک عرص که ،رويکککرد
مترفتشناسانه جايش را به رويکرد "هستیشناسانه" دادد گادامر به مقولة فهم از دريچکة
"هستی" مینگرد و آن را رخدادی میپندارد که در بسترِ "وجود" شکل مکیگیکرد ،و هکر
آنچه در بستر وجود ساخته شود الجرم بهطورکامل 0تحت کنترل انسکان نخواهکد بکود،
همانگونه که وجود را بهنحوِ کامل نمیتوان ادراک کرد و بکر آن سکلله يافکتد در ايک
چرخشِ بنیادي  ،مفاهیمی چون انسان ،جهان ،شناخت ،زبان ،حقیقت ،متنا ،صدق نیز با
متانیِ متفاوتی غیر از آنچه در هرمنوتیک روششناختی و عینیساز ملکر بکوده اسکت،
ظاهر میشود؛ البته اي تفاوآ به متنای نفکیِ کلیکة دسکتاوردها و ضکرورآِ روشهکای
موجود در علوم روشمند نیستد نقلة مهمِ اختمف میان اي دو رويککرد ،بکر سکلله يکا
عدم سللة کامل بر "فهم" استد در نگاه مترفتشناسکیِ روشگرايانکة تجربکی ،فهمنکده
(سوژه) قادر است با بهکارگیری سلسلهای از قواعکد و روش" ،مکت " را بکهعنکوان يکک
"ابژه" 5بهطور کامل فهم کند و يا فهکمِ آن ککاممً در چنکگ سکوژه خواهکد بکودد امکا در
رويکرد هستیشناسانه ،فهم يک پديدة وجودی است نه مترفتی محض ،و فهمنده نمی-
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تواند بر "حقیقتِ مت " (موضو ) بهتمامه مسلط شود ،زيرا سوژه خودش در مت ِ وجکود
میفهمد و وجود نیز ،امری نامتناهی استد
گادامر در کتاب مشهور حقیقت و روش ،به مقابلة جکدی بکا کسکانی برخاسکته ککه
هرمنوتیک را از مسیر اصلیِ خود ،يتنی فهمِ "موضو " منحرف سکاختهانکدد وی ،ضکم
ت یرپذيری از کسانی چون شميرماخر 6و ديلتای ،7اشککاالآ جکدی نیکز بکر آنکان وارد
میکندد گادامر ،ستی میکند به مدد طر برخی سنّتهای گذشته ،از متنای حقیقیِ فهم
اليهبرداری کند؛ زيرا از ديدگاه او ،هرمنوتیک دسکتخوشِ فرهنکگِ عصکرِ روشکنگری از
متنای حقیقیاش فاصله گرفته استد وی بر اي باور است که پیروان عصکر روشکنگری
تحتت یر روشِ دکارتیِ ،8فهم را مقولهای قابل پیشبینی توسط سوژه میدانندد بکه ايک
متنا که سوژه میتواند از مقامِ استتميی و مافوق" ،مت " را ،همانگونه که هست ،به مددِ
روشِ تجربی يا شبهتجربی (مانند روش دستوری ،روانشکناحتی يکا تکاريخی) 9بشناسکدد
درحالی که گادامر ،فرضِ استتميیبودنِ سوژه را انگارهای نادرست میداند؛ زيرا سوژه،
خودش در شکلگیریِ فهم همانند ابکژه حضکور داردد بکه عبکارتی" ،مکت " و "فهمنکده"
بهنحو توأمان در شکلگیریِ فهم نقشآفرينی میکنندد
قبولِ هر يک از رويکردهای فکوق ،لکوازمِ مترفتکیِ خکا خکود را بکه دنبکال داردد
نوانديشان دينیِ مسلمان ،در قرن اخیر پای هرمنوتیکک را بکه عرصکة ديک و قکرآن بکاز
کردند ،و گزينش هر يک از رويکردها ت یراآ قابل توجهی بر فهم مسلمانان از قکرآن و
متارف دينی داشکته اسکتد چکالشبرانگیزتکري رويککرد هرمنوتیکک قرآنکی ،رويککرد
هستیشناسانة گادامر است که بهکارگیری آن از سوی برخی روشکنفکران دينکی ،جهکان
اسمم را با شبهاآ جکدی مواجکه ککرده اسکتد برخکی از روشکنفکران مسکلمان ماننکد
نصرحامد ابوزيد 04،بر اي ادعا هستند که از هرمنوتیک فلسکفی گکادامر در جهکت فهکم
قرآن استفاده کردهاندد نتايج حاصل از کاربست آن ،در بسیاری موارد ،تفاوآ و تتکارض
چشمگیری با فهمهای قرآنی حاصل از بهکارگیری اصول و روش سنّتیِ تفسیر داردد
بهنظر میرسد بخش مهمکی از فهکمهکای قرآنکی و دينکی بکهدسکت آمکده از سکوی
روشنفکران متاصر ،بهدنبال کاربستِ هرمنوتیک فلسفی در حوزة فهکم قکرآن ،محصکول
عدم درکِ دقیق نسبت به ظرايکفِ بحکث هرمنوتیکک گکادامر اسکت ،و نقکد بسکیاری از
منتقدان مسلمان بر هرمنوتیک فلسفی نیز ،گويی بیش از آنکه ناظر بکر انديشکة شکخصِ
گادامر باشد ،ناظر بر فهم روشنفکران دينی مسلمان از گادامر استد بکه عبکارتی ،نقکدها
بیش از آنککه نقکد هرمنوتیکک فلسکفی گکادامر باشکد ،نقکد هرمنوتیکک دينکی و قرآنکیِ
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روشنفکران مسلمان استد 00از جمله ظرايفِ بحثِ هرمنوتیک گکادامر ککه کمتکر مکورد
توجه منتقدان دينی قرار گرفته ،مواضع دقیق او نسبت به انوا فهکم ،و صکورآ مقبکول
آن ،به ويژه در حوزة فهم متون مقدس و الهی استد
بنا بر اي  ،در اي پژوهش ستی شده است با تکیه بر ا ر حقیقت و روشِ گکادامر ،و
اتخاذ روش توصیفی -تحلیلی به اي پرسش پاسکخ داده شکود ککه اساسکاً گکادامر ،چکه
الگويی را برای فهم هرمنوتیکی قرآن00پیشکنهاد مکیکنکد؟! جهکت دسکتیابی بکه پاسکخ،
نخست به بحث انوا الگوی فهم از منظر گادامر پرداخته میشود ،و ضم آن ،با انلباقِ
هر کدام از اي الگوها بر حوزة فهم قرآن ،تمش میشود تا نشان داده شکود ککه گکادامر
کدام الگوهای فهم را در مواجهة با متون ،بهويژه مت مقدس (قرآن) ،ناقص میداندد اي
پژوهش در نو خود ،بديع است و تاکنون در اي خصو ا ری مستقل نگاشته نشکده
است؛ البته نوشتاری با موضو تلقی بديع فهم از نظر گادامر ا ر اصکغر واعظکی نگاشکته
شده که رويکردش در اي ا ر ،فلسفی است و بههیچوجکه متتکرض بحکث هرمنوتیکک
دينی و قرآنی نشده استد درحکالیککه در پکژوهش حاضکر ،بکا رويککرد میکانرشکتهای
(فلسفی -قرآنی) به اي موضو نظر میشودد افزون بر ايک  ،متیکار طبقکهبنکدی فهکم از
منظر گادامر در مقالة مزبور ،متفاوآ از نوشتار حاضر است ،و پژوهش پیشروی بیشکتر
ناظر بر نگاه انتقادیِ گادامر به فهم استد
هدف از نگارش اي مقاله ،مقايسة هرمنوتیک سنتی با هرمنوتیک فلسکفی گکادامر ،و
يا مترفیِ جايگزينی برای آن نیست؛ بلکه تمش میشود تا توصیفی از مختصاآ الگویِ
فهم هرمنوتیکی از قرآن بر اساس ايدهها و انديشههای گادامر ارائه شودد امیکد اسکت تکا
بدي وسیله بتوان نگاه انتقادیِ دقیقتری نسبت به کیفیکت ملالتکاآ قرآنکیِ روشکنفکران
دينیِ مت ر از هرمنوتیک فلسفی گادامر داشت ،و شناخت روش تری از نقکاط افتکراق و
اشتراک آنان با انديشة گادامر بهدست آوردد
 .2انواع مدل فهم ،و کاربست آن بر حوزة فهم قرآن

گادامر در کتابش ،بهنحوِ تصريح يا اشاره از مدلهای مختلف فهم ،سخ بکهمیکان مکی-
آوردد اي الگوها را با توجه به میکزان نقکشآفرينکی ابکژه (مکت ) يکا سکوژه (مفسکر) در
شکلگیری فهم ،يا میزان توجه فهمنده به افق زبانیِ گذشته (مت يکا همکان مؤلکف) يکا
حال (مخاط يا مفسر) ،به سه دسته میتوان طبقهبندی کرد که در ذيل میآوريم:
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 .0-0-2فهم تاریخی و ابژکتیوِ محض از قرآن (محوریت زبانِ گذشته)
مراد از فهم تاريخی ،آن است که فهمنده ،مت را به مثابة ابژه از مقام فوق نگاه میکند،
و ستی دارد با بهکارگیری روش ،آن را بفهمدد در اينجا ،سوژه در موضعِ "استتميی"
قرار دارد و تمش میکند تا ابژه را به چنگ آورد و بر آن مسلط شودد پیروان اي نو
رويکرد ،نگاه "مترفتشناسانه" به مقولة فهم دارند؛ يتنی فهم را امری منفکّ از وجود
تلقی میکنند و میپندارند که مفسر ،با کاربستِ روشمند قادر است بر تمامیت فهم
روش" دکارتی ،بر اي ديدگاه سايه افکنده است و با وجود تغییر
ِ
تسلط يابدد اسلورة "
05
00
در نو روش از "تجربی" به غیرتجربی (مانند دستوری ،روانشناختی  ،و تاريخی ) در
فهم علوم انسانی ،لک همچنان شبح "روشگرايی" 06آن هم بهنحو "تجربیوار" را شاهد
مواضع اي گروه ،همانند عالِم تجربی است و چنان او در
ِ
هستیمد گادامر متتقد است
تمشاند تا به طريق ابژکتیو  ،با مت مواجه شوند و به مدد روش ،حضور سوژه را در
فرايند شناخت ،انکار و يا کمرنگ نمايند ))Gadamer.2004:234د
برای مثال ،شميرماخر تمام توجهاش متلوف به کشف "زبانِ گذشتة مت " با تکیه بر
"بیککانِ نويسککنده" 07اسککت ،و جهککت دسککتيککابی بککه آن ،از روشِ دسککتوری-زبککانی و
روانشناختی 08استفاده میکند تا با بازتولیدِ" 09نیّت مؤلف" 04به فهکم "مکت " دسکت يابکد
()Palmer.1969:86د گادامر متتقد است که او اي هدف (فهمِ مت ) را از طريکقِ "نحکوة
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تکوي ِ انديشههای نويسنده" دنبال میکند ) ،)Gadamer.2004:256و به ايک ترتیک

در

پیِ آن است که مؤلف را حتی از خودش نیز بهتر بفهمد ()Ibid.191د شميرماخر ،وظیفة
هرمنوتیک را بازتولیدی کامل (البته تا حد امکان) از ککلِ فراينکدِ فتکلِ تک لیف نويسکنده
میداند (گروندن)00 :0390،د مراد از نیت مؤلف ،ذهنیت کلی و تجربکة فکردی او دربکارة
موضو استد به ايک متنکا ککه نويسکنده ،در چکه فضکای فککری ،فرهنگکی و روانکی
میزيسته ،و زيست در اي موقتیت هرمنوتیکی ،چه دغدغهها ،انگیزهها و غايکاتی را در
او نسبت به طر اي موضو ايجاد کرده استد گکادامر ،دو نقکد جکدی در ايک زمینکه
دارد :اول؛ غفلت از "موضو ِ" مت و توقف بر "مؤلف" ،و دوم؛ عدم امکان عینکیسکازیِ
تجربة زيستة نويسندهد
ابتدا به نقد دوم گادامر میپردازيمد او اساساً شبیهسازی و عینیسکازیِ تجربکة فکردی
نويسنده را ممک نمیداند؛ يتنی ما نمیتوانیم به کمک روش ،تجربة مؤلکف را دوبکاره
تکرار کنیمد زيرا بنا بر اصلِ تاريخمندی فهم ،موقتیت هرمنکوتیکی مؤلکف ،منحصکر بکه
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خودش و غیر از موقتیت هرمنوتیکی فهمنده استد البته ازنظر گادامر اي عکدم امککان،
غیر از امکانِ دستيابی خواننده به "متنای مورد نظر نويسنده" استد اي نکته ،با لحکا
تفاوآ متنايی واژگان " "Intentionو " "Meaningنیکز دريافکت مکیشکودد (Longman
) 00Dictionaryافزون بر اي  ،بیاناآ گادامر نیز حاکی از نفیِ امکانِ دستيابی به داللت
متنايیِ مورد نظر نويسنده از يک گزارة زبانی نیستد زيرا از يک سو ،او مت را جلوهای
از "کلیت حیاآ درونی نويسنده" نسبت به يک موضو میداند که در لحظه خلق شکده
است )(Gadamer.2004:291؛ يتنی نويسنده ،با طر مقصودش از يک موضو  ،منظر و
نمايی از آن را بر خوانندة خود گشوده استد از سوی ديگر ،گادامر ،فهمیدن يک مت را
قرارگرفت فهمنده در ذيل چشماندازی که نويسنده شکلداده است میدانکد )(Ibid. 292
حال چگونه میتوان مت را ذيل منظرِ گشودهشده توسط نويسنده فهمید ،اما بکه متنکای
مورد نظر او بیاعتنا بود؟!د در حقیقت ،متنکایِ مقصکود نويسکنده ،در حککمِ "روزنکهای"
است که رو به "افقی" باز میشود ،و وظیفة فهمنده حرکت ذيل اي افق است ،نه توقف
بر آن روزنهد درواقع ،دغدغة گادامر ،عدم غفلت فهمنده از تمش برای يکافت "حقیقکتِ
منلوی در مت " است (يتنی همان حرکت در ذيل چشمانداز) ،نه صرفاً دسکتيکابی بکه
مقصود مؤلف يا عینیسازیِ ذهنیت اود ازمنظر او ،هنگام مواجهه با مت  ،ما بايکد نسکبت
به فهمِ متنای موردنظر نويسنده متتهد باشیم ،اما اي تتهکد نبايکد مکا را از وظیفکة مهکمِ
درک "حقیقتِ ورای مت " ،غافل سازدد او تقلیلدادن هرمنوتیک به تتهدِ محدودِ نخسکت
را (يتنی کشف مراد نويسنده) ،به همان نسکبت غیکرمقتضکی و نامناسک مکیدانکد ککه
حوادث تاريخی به سلحِ کشفِ مقاصدِ شخصیتهای تاريخی تنکزل داده شکود و بکرای
کشف حقايق پ ِ آن تمشی صورآ نگیرد ))Ibid.366د گادامر ،به اي نکتکه نیکز اشکاره
میکند که اگرچه ضرورآ هرمنوتیکش ،فراروی از "بازسازی صرفِ" است ،ما همچنکان
نمیتوانیم نسبت به مجموعة آنچه مؤلف آن را بکهعنکوان امکری مسکلم پذيرفتکه اسکت،
بیاعتنا باشم و از انديشیدن دربارة آنها امتنا کنیم ) (Ibid. p.367وی متتقکد اسکت ککه
اگرچه خواننده در فرايند فهمیدن ،ابتدائاً در پیِ فهم "مفاد و محتوای مت " است ،بهنحکوِ
تبتی "متنای مورد نظر نويسنده" را نیز میفهمد ( ) Ibid. p.294از بیاناآ گادامر اسکتفاده
میشود که به يک متنا دو نو فهم وجود دارد :فهمِ ظاهر مت و فهم بکاط ِ آند مکراد از
فهم ظاهر ،همان تکیه بر متنای مقصکودِ "مکتکلم" اسکت ،و مکراد از فهکم بکاط  ،فهکم
حقیقت ورای مت است که به "موضو ِ" مت مرتبط میشودد پ  ،وقتی از "متنای مت "
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سخ گفته میشود ،به يک اعتبار يتنی متنای مقصودی که نويسنده از اسکتتمال الفکا
دارد و به يک اعتبار يتنی ،حقیقت موضو ِ مت د آن متنايی که هرمنوتیکک گکادامر از آن
سخ میگويد" ،متنای دوم" است ،البته اي بکه متنکای رد متنکایِ اول نیسکت ،او تنهکا
توقف فهمنده بر متنای اول را نمیپذيردد
نقد اصلی گادامر بر شميرمکاخر آن اسکت ککه اگرچکه او اهمیکت مقولکة "زبکان" را
بهدرستی درک کرده است و تنها پیشفرض هرمنوتیک را زبان میدانکد (گرونکدن:0390،
 ،)00-04از نقککش "موضککو " بککهعنککوان محککور هرمنوتیککک غفلککت ورزيککده اسککتد
) )Gadamer.2004:191,194گادامر متتقد اسکت ککه مخاطک مکت  ،عکموه بکر "بیکانِ"
نويسنده که امری سوبژکتیو و فردی است ،با مقولة مهم ديگری بکهعنکوان "تک یر بیکان"
مواجه میشود که برآمده از "خود موضو " است نکه بیکاند بکه ايک متنکا ککه ،مخاطک
ناخودآگاه به دنبال فهمِ موضو است و اگر محوريکت موضکو در بیکان نويسکنده گکم
شود ،مخاط دچار اختمل در فهم میشود ،و ا ربخشیِ بیان نیکز منتفکی خواهکد شکدد
(بهشتی )04:0389،از منظر گادامر ،خواننده بهنحوِ تقدم ،مکت را بکهعنکوان نوشکتهای ککه
درصدد بیانِ "موضوعی" به م ِ مخاط است میبیند ،و تمش میکند تکا فحکوای ککمم
نويسنده را متمايز از فرديت او بفهمدد در واقع ،توجه فهمنده بکه مکت از آن حیکث ککه
"رأی خا ِ نويسنده يا ديگری" است ،در رتبة دوم قرار داردد از بیاناآ گکادامر فهمیکده
میشود که اي توجه انوی ،به متنای آن است که اساساً خواننده در آغاز ،نوشتهها را با
چشمانِ نويسنده میبیند؛ يتنی آنچه نويسنده نوشته است را درست میپندارد ،مگر آنکه
تمش او در جهت دستیابی به فهمِ کمم عقیم بمانکدد در ايک صکورآ اسکت ککه تکازه
خواننده تمش میکند تا اي بخش از مت را بهعنوان انديشة ديگری (نويسنده) بفهمکد؛
يتنی فهمیدن به نحوِ روانشکناختی و تکاريخید) )Gadamer.2004:294از ايک رو ،امثکال
شميرماخِر با "بازتولیدِ محضِ" ذهنیت نويسکنده اجکازه نمکیدهنکد تکا موضکو مکت ،
حقیقت خودش را بهدرستی در بستر زمان و زبان کنکونی ،آنگونکه ککه هسکت آشککار
سازدد
ديلتای نیز مت ر از اسلورة روش دکارتی استد او مدعی است که بکا ِاعمکال "روشِ
تاريخی" و تکیه بر "ذهنیتِ تاريخی نويسنده" میتوان به فهم نهايیِ مکت دسکت يافکتد
) )Ibid.234وی نیز به مدد روش ستی دارد زبانِ گذشتة مت را کشف کند ،يتنی همکان
بازتولیدِ محضد ازنظر گادامر ،ديلتای و شميرمکاخر نتوانسکتند هرمنوتیکک را از حصکار
تحمیلیِ روشگرايیِ عصر جديد رها سازندد شميرماخِر تحتت یر استتیکِ ککانتی ،00بکا
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تکیة صِرف بر "بیان نويسنده" ،فهم و مترفت در حوزة غیرتجربکی را در سکلحِ فرديکت
نويسنده يا جزئیت نگه داشت ) ،)Ibid.187اما ديلتای اگرچه فهم علوم انسانی را به مدد
پايهگذاریِ رسمیِ روش ،از دام اسکتتیزهشکدن رهانیکد ،در حِصکار ابژکتیوسکازیِ علکوم
انسانی (همانند علوم تجربی) محبوس ماندد ((Ibid.234
انتقاد گادامر از شميرماخر و ديلتای به متنای نفیِ کلیتِ روش آنان نیست؛ بلککه او
محصورکردنِ فهمِ مت به عملِ "بازآفرينی" را نادرست میداندد او میگويد :فهم بیش از
آنکه بازتولید محض باشد" ،تولید" استد ( (Ibid.296او در کممکش تصکريحی بکر نفکی
بازتولیککد نککدارد ،و رويکککرد شککميرمککاخر را در مواقکعِ "سککو،فهککم" ضککروری مککیدانککد
((Ibid.294؛ يتنی در مواقتی که خواننده با زبان بیگانه ،و يا بکا موضکوعاتی نکامفهکوم و
ناآشنا در مت مواجه میشودد در چنی شرايلی است که تفسیر زبکانی -دسکتوری و يکا
تفسیر تاريخی -روانشناختی ملر میشودد درحقیقت ،هرمنوتیستِ رمانتیک با تکیة بکر
صِرف "زبان مؤلف" از فهم حقیقیِ مت (فهمِ موضو ) باز میماندد اي توقف بر جزئیتِ
نويسنده ،مانع پروردگی و رشد انسان خواهد شد ،و مکا را از هکدف اصکلیِ خوانکدن و
فهمیدن که قرابتِ هر چه بیشتر با "موضو " و در نتیجکه ،گشکودگی جهکان انديشکة مکا
است دور میکندد
برخی منتقدان ،پنداشتهاند که گادامر درصکدد انککارِ مترفکتشناسکی و روشگرايکی
است ،درحالیکه وی ،تمش مکیکنکد تکا فهکم را از حصکار مترفکتشناسکیِ منفککّ از
هسککککتیشناسککککی ،و روشگرايکک کیِ انحصککککاری خککککار نمايککککدد ( (Ibid.351,
 Weinsheimer.1985:8-9به اي متنا که برای فهمِ مکانیسمِ فهم از دريچة هسکتی بايکد
گذر کرد ،و مترفتشناسی بايد مبتنی بر آنتولوژی باشد ،نه متکدلوژید او اهمیکت روش
را در شناسايیِ ابژه نفی نمیکند ) ،(Ibid 1:xxvi, xxx, Palmer.1969:163و نقش مت را
نیز در شکلگیری فهم تضتیف يا انکار نمیکند ،بلکه از محصکورککردنِ فهکم بکه روش
پرهیز میکندد از منظر گادامر ،اي تصور که حقیقتِ مت فقط با اِعمال روش ،فهم مکی-
شود ،از اساس اشتباه استد
فهمنده ،تمام توجهاش را در هرمنوتیک مترفتشناسانة روشگرا که محصول عصکر
روشنگری است ،متلوف به کشفِ زبانِ گذشتة مت مینمايد ،و بیش از آنککه بکه فهکمِ
حقیقیِ مت بسردازد ،به تتبّع تاريخیِ محض مشغول استد در اي تتبّع ،اگرچه ابتادی از
موضو (که متکی به مراد نويسنده است) کشف میشود ،فهمِ درسکت رخ نخواهکد دادد
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در واقع ازنظر گادامر ،فهمی درست است که "فهمنده" اجازه دهد تا "موضو " ،حقیقکت
خودش را در پیوند تاريخیِ گذشتهاش (يتنی تکیه بر زبانِ نويسنده) با اکنکونِ او (تکیکه
بر زبانِ مخاط يا فهمنده) آشکار سازد ،نه آنکه موضو را در گذشتهاش محبوس کندد
( (Ibid 1.303-306به بیانی مبسوطتر ،هر متنی فارغ از پیوندش با گذشته ،حال و آينکده،
حقیقت و متنايی را با خود حمل میکند که متکی بر "موضو " اسکتد از نظکر گکادامر،
کشفِ تمامِ حقیقتِ اي موضو بهيکباره ممک نیست؛ زيرا "موضو " به بسترِ "وجود"
پیوسته است ،و وجود نیز امر بیپايانی است ککه خکودش را بکهتکدريج در طکولِ مکو
"زمان" و در بسترِ "سنت" 03و "زبان" آشکار میسازد؛ لذا به موازاآ بسط زمکان و زبکان،
جلوههای ديگری از حقیقت موضو  ،بر فهمنده مکشوف خواهد شدد
از نوشتارهای گادامر استفاده میشود ککه خودفراموشکی بشکر مکدرن و غفلکت او از
تناهیاش ،او را به سمت توهم نامتناهیبودن سوق میدهد ،و میپندارد ککه ابکر انسکانی
است که با تکیه بر روش و عقل خويشت  ،قادر است به يکباره از حصار ِ"زمان و زبان"
خار  ،و بر تمامِ هستی مسلّط شود و به حقیقتِ وجود بهنحکوِ مللکق برسکد؛ غافکل از
آنکه خودش نیز ،جزئی جداناپذير از ساير اجزای جهان هستی اسکتد ( (Ibid.351نگکاهِ
مترفتشناسیِ روشگرايانة تجربی به مقولة فهم که زايیدة سوبژکتیويسمِ عصکر مدرنیتکه
است ،دريافتهايی را سب میشود که در نهايت ،به سللهگریِ بشکرِ امکروزی و بکروزِ
جنگهای جهانی منتج میشود (نک :عبدالکريمی)0409 ،د گادامر ،فهمهایِ حاصل از اي
طريق را ،نه تنها کاشفِ حقیقتِ موضو نمیداند ،بلکه در خکوشبینانکهتکري صکورآ،
مستورکنندة بخشی از حقیقت میداندد اي نو خوانش ،قرآنکريم را بکه کتکابی تکاريخ-
گذشته تقلیل خواهد داد؛ کتابی که نه تنها توانِ همسخنی و همزبانی با عصکر کنکونی را
ندارد ،و قادر به ارائه و ترسیم برنامة ستادآبخکش بکرای بشکر امکروزی نیسکت ،بلککه
تشديدکنندة اختمفاآ بشری و برهمزنندة صلح جهانی اسکتد بنکا بکر ايک  ،بکراسکاس
منظومة فکریِ گادامر ،فهم قرآن مبتنی بر مللقِ روش ،فهمی صحیح نیست و اي فهکم،
ساترِ حقیقت قرآن خواهد بود و يا دستکم ناقص استد
 .2-1-2فهم مدرن و سوبژکتیو محض از قرآن (محوریت زبانِ حال)
گادامر ،فهم صحیح را فرايندی "تولیدی" میداند ) )Ibid:296که فهمنده (سوژه) در
شکلگیری آن نقش دارد ،و بدون حضور او رخ نمیدهد ))Ibid.234د در واقع ،او
ذهنیت او
حضور سوژه و ت یر ّ
ِ
ِ
بدون
اساسا فهمی صحیح،
ً
برخمف ديلتای ،متتقد است
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شکل نمیگیرد ،اگرچه فهمنده به گمان خودش تصور کند که ذهنیّت او بر فهم ت یری
های دکارتی ،نقش سوژه را در
نداشته استد گادامر ،برای مقابله با تفکر هرمنوتیست ِ
قلتا به متنای
ً
سازندگی فهم برجسته نشان میدهدد اي ت کید زياد بر حضور سوژه،
ِ
گیری فهم نیست؛ لک عدهای از
ِ
انکار يا تضتیف نقشِ مت و زبان آن در شکل
روشنفکران دينی متاصر که درصددِ پیادهسازیِ هرمنوتیکِ فلسفی گادامر در عرصة فهم
قرآن هستند ،چنی تلقی سوژهمحورانهای از بیاناآ گادامر را اساس کار خويش قرار
ای فهمنده بر
اصل "کاربرد" ) 00)Ibid.306و ت یر پیشفرضه ِ
ِ
دادهاندد ايشان با تکیه بر
زبان سوژه" و
فهم بهنحوِ افراطی ،بابی از هرمنوتیک قرآنی را گشودهاند که برای " ِ
موقتیتِ او نقشی برجسته در نظر گرفتهاند ،و فهمی از قرآن را ارائه میکنند که عمومًا
با زبانِ مدرن و عصر کنونی سازگار باشد ،و در آن ا ری از زبانِ ابژه ديده نمیشود ،يا
چنان کمرنگ است که پیوند متناداری میان آن فهم با "گذشته" احساس نمیشودد در
زبان مت  ،حقیقت موضو در اليههايی از غبار مستور
ِ
اي نو فهم ،به دلیل غفلت از
میشودد
نگاه مقلتی به ا ر گادامر ،موج فهکم نکاقص يکا نادرسکتِ خواننکده از انديشکة او
خواهد شدد تمرکز صِرف بر برخی اصول گادامری مانند ابتنایِ هر فهمی بکر پکیشفهکم
) ،)Ibid.272نقش سوژه و موقتیت او در شکلگیری فهم (اصل کاربرد) ،و تکاريخمنکدی
فهم و سوژه ) ،)Ibid.278سب خواهد شد تا از ساير کلیدهایِ مهکم منظومکة فککریِ او
غافل شويمد برای مثال ،او اگر بر دخیل بودنِ سوژه در رخکداد فهکم ت کیکد مکیکنکد ،از
سويی ديگر ،مکرراً بر دلبخواهی و ارادینبودنِ اي حضور نیز ت کید میکنکدد Ibid.270-
) )271اي  ،همان نکتهای است که برخی روشنفکران دينی متاصر در هرمنوتیکک قرآنکی
از آن غفلت کردهاندد از منظر گادامر ،سهیم بودنِ سوژه در شکلگیری فهم ،امکری ارادی
و استقملی نیست ،به اي متنا که سوژه مجاز باشد هر نو پیشفرضکی را ،در مواجهکه
با مت داشته باشدد او ،در عی توجه به اصل کاربرد ،بر "تفکیکِ پیشفکرضِ صکحیح از
ناصحیح" ) )Ibid.268نیز ت کید میکند ،و فهمنده را موظف میداند که در رويکارويی بکا
مت  ،پیشفرضهای خود را وارسی نمايد و از پکیشفکرضهکای ناسکازگار بکا موضکو
دوری کنککدد ) )Ibid.270, Grondin.1994.112عمومککاً منتقککدان گککادامر و برخککی از
روشنفکران دينی ،از اي نکته غفلت ورزيدهاند که اساساً دغدغکة او ،از ابتکدای نوشکتارِ
حقیقت و روش ،چگونگی شکلگیری فهمِ صحیح و حقیقی است ،نه هکرگونکه فهمکید
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کشف ويژگیهایِ فهمِ حقیقی و تمايز قائلشدن میان آن با شکبهفهکمهکا ،يکا فهکمهکای
ناقص ،و يا سو،فهمها ،دغدغة جدی او استد او بهککارگیری پکیشفکرضِ نادرسکت را،
موج افتادن در دام فهمِ غلط میداندد
افزون بر اي  ،در خصو دلبخواهینبودنِ حضورِ سوژه در فهکم ،همکی بک ککه
گادامر ،فهم را "رخداد" 05میداندد او متتقد است ککه فهکم ،بکیش از آنککه فتکل باشکد،
"انفتال" است؛ به اي متنا که حاصل ارادة استقملیِ سوژه نیست و او نمیتوانکد نتیجکة
فهم را "از قبل" پیشبینی کند؛ زيرا فهمنده ،خودش بهعنوان بازيک در زمی ِ فهم بکازی
میکند ،و بازیِ فهم با حضورِ او شکل میگیرد ،اما نه بهوسکیلة اود (گرونکدن-56 :0390،
 58و  )Ibid 1:102-110همانند استادش که میگويد :جهان ،با "دازاي " شکل مکیگیکرد،
اما نه بهوسیلة اود )1962: 82-86د (Heideggerاي  ،همان سوبژکتیويسمی 06اسکت ککه
گادامر آن را نفی میکندد منتقدان و البته برخی روشنفکران دينی متاصر ،بکه گونکهای از
انديشة گادامر در عرصة فهم قرآن و دي بهرهبرداری میکنند که سقوط آنکان در ورطکة
سوبژکتیويسم بهوضو ديده میشودد کاربستِ انديشة گادامری به اي نحو ،پکارادوک
بسیار جدی را ايجاد خواهد کردد بسیاری از منتقکدي (بکرای نمونکه :واعظکی،)96 :0393،
گادامر را به اشتباه "مفسرمحور" میخوانند ،درحالیکه اي تتبیر ،ابتدائاً سوبژکتیويسم را
به ذه متبادر میسازد و بهنظر میرسد که از همی نقله ،سو،برداشتها دربارة انديشة
او آغاز میشودد
پذيرش اصل "تاريخمندی فهمِ" 07گادامر نیکز ،مسکتلزم جکدايیِ مللکق جهکانِ ذهنکیِ
انسانها از يکديگر نمیشود؛ يتنی قبولِ اي اصل به اي متنا نیست که فهکمِ انسکانهکا
(در اينجا مؤلف و فهمنده) در خصو يک موضو  ،لزوماً هیچگونه همپوشانی با هکم
نداشته باشدد گادامر تحتت یر هايدگر متتقد است دازاي ها که در بسکترِ سکنّتهکا سکر
برمیآورند ،دارای ويژگیهای اگزيستانسیال (عمومی) هستند که وجه مشکترک آنهکا بکا
يکديگر استد از اي رو ،در عی داشت ِ جهان08های متفاوآ از هم ،همپوشانیِ جهکانی
نیککز دارنککدد (همککان" )008:زبککانمنککدی" 09از ويژگککیهککای اصککلی دازايکک اسککت
()Heidegger,1975:207؛ يتنی هستی در بستر زبان ،برای دازاي آشککار مکیشکودد بکه
عبارتی ديگر ،ازنظر گادامر ،فهم يک "رويداد زبانی" است ،و جز در بستر زبان رخ نمی-
دهدد بنا بر اي  ،تصور اينکه از اصل تکاريخمنکدی گکادامر" ،قرائکاآ صکحیحِ متتکارض"
حاصل میشود ،دور از انديشة اوست؛ بلکه غايتِ قبکولِ ايک اصکل" ،حصکولِ قرائکاآ
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صحیح متفاوآ" استد از چینش برخی عناصر انديشة گادامر در کنار يککديگر ،اسکتفاده
میشود که اساساً از بیاناآ او" ،فهمهای صحیح متتارض" استنباط نمیشودد برای ا باآ
اي ادعا ،عناصر موردنظر را بهنحوِ مقدمهوار در ذيل میآوريم؛
0د اگرچه فهم و متنا" ،بهوسیلة" م ِ سوژه 34شکل نمیگیرد ،م ِ فهمنده بايد "اجازه"
دهم تا شی( ،مت ) ،حقیقتِ خود را بر م آشکار نمايدد اي اجازهدادن ،به متنای
"آمادهسازیِ زمینه" برای ظهورِ حقیقتِ آن استد چنانکه هايدگر نیز متتقد است که
دازاي تنها بايد زمینه را آماده سازد تا وجود ،بر او نمايان شودد همچنی ،
"پديدارشناسی" 30بهعنوان يگانه روشِ هرمنوتیک فلسفی ،به متنایِ "اجازهدادن به اشیا"،
است تا آن گونه که هستند بر ما آشکار شوند ،بدون آنکه مقوالآِ ذهنیِ خودمان را بر
گشودگی" 30فهمنده در هنگامِ
ِ
آنها تحمیل کنیم ()Palmer.1969: 133-134؛ همان بحث "
مواجهة با مت د اي گشودگی و رخصتدادن به شی( ،مت ) ،امری "آموزشی" است تا
ذه ِ سوژه ،مانعِ ظهورِ شی ،نشودد ( )Ibidپ  ،چنی نیست که تصور شود گشودگی
در برابر مت  ،صرفاً يک ح درونی است ،بلکه "فراهمسازی شرايلی" را بايد آموزش
ديدد از جمله شرايلی که فهمنده در مواجهه با مت بايد رعايت کند ،داشت "پیشفهم
فراخورِ موضو " استد پ  ،بحث توجه به "موضو " ضرورآ میيابدد
0د اساساً فهم در مرحلة نخست ،همان "توافق" 33يا رسیدن به يک فهمِ واحد است؛
يتنی انسانها بهطور طبیتی ستی دارند خود را به ديگری بفهمانندد اي مفاهمه نیز،
همواره در خصو چیزی يا "موضوعی" است که دو طرف گفتوگو ضم آشنايی با
آن" ،مراد مشترکی" از آن نیز داشته باشندد گادامر متتقد است که اي توافق جز بهواسلة
"زبانِ مشترک" حاصل نمیشود؛ يتنی کاربرد زبان توسط انسانها در مفاهمه ،خود
دلیلی است گويا بر اينکه آنان در ابتدا تمش دارند همديگر را بیواسله بفهمندد
) ) Gadamer.2004:180به اي ترتی  ،چنانچه زبانِ مت يا نويسنده ،برای فهمنده
"نام نوس يا بیگانه" باشد" ،پیششرط فهم" آن است که ابتدا "تفسیری زبانی-دستوری"
از مت ارائه شود ،و پ از پیداشدنِ زبان مشترک ،عمل اصلی "فهمیدن" آغاز میشودد
) )Ibid.181گادامر ،ضم نقد مدل هرمنوتیکیِ شميرماخر بر اي نکته نیز تصريح
میکند که توافق بر سر زبانِ مشترک ،جز از طريق فرايندِ "همسانسازی" 30با خوانندة
نخستی ِ مت (مؤلف) رخ نمیدهد؛ يتنی بايد ابهام در تاريخ و زبانِ ت لیفِ مت مرتفع
شود ،و فهمنده با گنجینة لغاآ نويسندة مت و متنایِ قصدشدة او آشنا باشدد به عبارتی

00

جاويدان خرد ،شماره  ،04پايیز و زمستان 0044

اساسا او نمیتواند با آن مت  ،بر
ً
ديگر ،تا زمانی که زبانِ مت برای فهمنده ،بیگانه باشد،
سرِ يک موضو ِ مشترک نیز به توافق برسد تا به تبعِ آن ،فرايند فهمیدن آغاز شودد
عمل واقتیِ
3د البته گادامر افزون بر ت يیدِ مرحلة فوق در فهم ،بر عدم تفکیک آن از " ِ
فهمیدن" ت کید می کندد در واقع او ،اي مرحلة ملابقت تاريخی و زبانی با ا ر را ،صرفاً
فرايندی بازتولیدی نمیپندارد؛ بلکه او متتقد است فهمنده بايد واژگانِ نويسنده و
متانیِ قصدشدة آنها را ،بهنوعی از آنِ خود سازد ))Ibid.190-191؛ و اي "از آنِ-
خودساخت " به متنای آن است که فهمنده ،متتلق فهم (در اينجا؛ متنایِ مقصود نويسنده
نحوکامل بفهمد؛ نحوهای از فهمیدن که فهمنده را قادر میسازد تا
از واژگان) را به ِ
کاربردِ آن متانیِ فهمیدهشده را آغاز نمايدد به عبارآ ديگر ،ما در واژة مذکور ،با نوعی
"سازش و توافق" نیز روبرو هستیمد همانطوری که گادامر ضم جممآ ت يیدآمیزی به
نقل از کمدنیوس ،35تنها فهم کاربردیای از مت را میپذيرد که با متنایِ مورد ِ
نظر
مؤلف از موضو " ،سازگاری" 36داشته باشدد ) )Ibid.184لذا اي پندار که بر اساس
انديشة گادامر ،فهمِ کاربردی ،مستلزم قرائتِ متتارض با متنای موردنظرِ نويسنده است،
صحیح نمینماياندد
البته اگر اصل تاريخمندی ،بهتنهايی و بدون درنظرگرفت جايگکاه "زبکان" بکهعنکوان
وجه همهشمولِ هرمنوتیکِ گادامر لحا شود ،و همچنی از مجموعة دقکايق انديشکة او
در خصو نحوة شکلگیری فهمِ صحیح غفلت شود ،بیشک "متانی متتدد متتکارض"
حاصل خواهد شدد البته از منظومة فکری گادامر چنی برمیآيد که اگر هم فهمندهای به
قرائتی متتارض در خصو متنی واحد دست يابد ،جای "نقد" آن همچنان باقی اسکت،
تا فهم درست از نادرست متمايز شودد پ  ،صِرف زيسکت در يکک موقتیکتِ زبکانی و
سنتی متفاوآ ،به فهمِ متتارض از يک موضو ِ واحد منتج نمیشودد
 .3-1-2فهم دیالوگی از قرآن (محوریت زبانِ حال و گذشته)

گادامر ،فهمی را حقیقی میداند که در آن بهنحو توأمان به هر دو زبانِ "گذشته و حال"
توجه گردد ،بدون آنکه توجه به يکی ،توجه به ديگری را تحتالشتا قرار دهدد نه
حصر در زبانِ گذشتة مت مورد ت يید اوست ،بهنحوی که اساسًا پیوندی میان آن فهم با
حال مخاط مورد نظر
ِ
حال مخاط پیدا نشود ،و نه ذوب در زبانِ
ِ
زمان کنونی و
ِ
اوست ،بدي صورآ که پیوندی میان آن فهم با مت ِ گذشته آشکار نشودد براساس
همزمان دو افق زبانیِ گذشته و حال است که فهم
ِ
انديشه او ،در "امتزا " 37يا ذوب ِ
شدن

مدل فهم هرمنوتیکی قرآن در انديشة گادامر

03

درست شکل میگیردد ) )Ibid.370درواقع او فهمِ "ديالوگی" را فهمی "ناطق" تلقی
میکند ،که مت در ضم ِ آن به سخ درمیآيد؛ در مقابل فهمهای "صامت" و مونولوگی
که اجازه نمیدهند تا حقیقت مت  ،آنگونه که هست ،تجلی کندد
گادامر ،اساساً فهمی را که موجک گشکودگیِ افکقِ ذهنکی (دانکش نظکری) و زبکانیِ
فهمنده نشود" ،فهم" تلقی نمیکند (گروندن)0399 ،د 38او فهمی را حقیقکی مکیدانکد ککه
فهمنده را به فراروی از "جزئیت" 39بکشاند و در اي فرارفت است که به "فرهیختگکی و
پروردگی "04نائل میشود (همو 58-56 :0390،و )Gadamer.2004:55د 00به نظر میرسکد
نگاهی که او به مقولة فهم دارد" ،سازندگی يا پروريدن" است؛ يتنکی موقتیکت فهمنکده،
پیش از فهم و پ از آن با يکديگر متفاوآ خواهد بود ،زيرا هربار با گذر از خکود ،بکه
فراخود نزديکتر میشودد
گادامر برای تبیی ويژگیِ مهم فهم ،يتنکی ککاربردی بکودنِ آن ،بکه "سکنّت اخکمقِ
ارسلويی" 00رجو می کندد او همانند ارسکلو ،اخکمق را يکک "دانکش عملکی" 03و بکه
اصلم کاربردی میداند؛ يتنکی دانشکی ککه در موقتیکتِ انضکمامی (موقتیکتِ فکردیِ
خا ) شکل میگیردد اگرچه او اخمق را دانشی عملی مکیدانکد نکه نظکری و تئکوری،
ابتنای آن را بر "دانش نظری" 00میپذيرد))Ibid:310-321د برای مثال ،حقیقتِ فضکیلتی

مانند "سخاوآ" ،تنها در موقتیتِ عملی متنا میيابدد سخاوآ در دانکشِ نظکری ،امکری
میان دو سر حدّ افراط و تفريط يتنی اسراف و بخل تتريف میشود ،لک دانسکت ايک
قبیل تتاريف ،کسی را داخل در زمرة اهل سخاوآ نمیکند؛ چه که سخاوآ بکرای هکر
فردی با توجه به موقتیتِ فردیاش ،متنا میيابد و سخاوآِ فکرد ردتمنکد بکا سکخاوآِ
فرد متوسطالحال يا فقیر متفاوآ است ،اما هیچيک در عی متفاوآ بودن ،از دو سر حدّ
تتیی شده خار نمیشوند (بهشتی)00 :0389،؛ اي يتنی همان حرکت در افقِ سخاوآد
گادامر به مددِ طر اخمق ارسلويی ستی دارد تا مقصود اصلیِ خود را که همان تبیکی
"فهم" است ،بر خواننده آشکار سازدد بنا بر اي  ،او نه تنها منکرِ اهمیتِ بحثهایِ نظری
و مترفتی نیست ،بلکه درصدد است تبیی کند که صِرف توقف بر دانش نظکری ،فهمکی
اتفاق نمیافتدد او فهم عملی و کاربردی را ،توستهدهندة متنایِ مفهومِ نظکری مکیدانکد؛
يتنی حقیقتِ متنای تتاريف نظری در عمل است که نمايان میشودد گويی گادامر ،نظکرِ
بدون کاربست را بیفايده میداند تا جايی که ترجیح میدهد از آن با نام فهم ياد نشودد

00
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 .6الگوی مناسب فهمِ قرآن بر اساس اندیشة گادامر
گادامر ،از میانِ گونههای سهگانة فهم ،تنها الگویِ ديالوگی را مبکیّ سکازوککارِ فهکم بکه
متنای حقیقی آن میداندد از اي رو ،گونة سومِ فهم ،مناس تکري مکدل بکرای مواجهکة
فهمنده با قرآن بهنظر میرسدد اگرچه الگوی ديالوگی دربارة فهکم عمکومِ متکون ملکر
است و شامل متون مقدس و الهی نیز میشود ،تکیة صرف بر ايک الگکو در مواجهکه بکا
کتاب مقدس (قرآن) ،مللوبِ نظر گادامر نیستد
گادامر در خصو فهکم "متکون مقکدس" نظکر ت مکلبرانگیکزی دارد ککه منتقکدان و
روشنفکران دينی عمدتاً از آن غفلت ورزيدهاندد وی ،ذيل بحکث هرمنوتیکک حقکوقی و
الهیاتی ،ضم انتقاد جدی از کسانی مانند بولتمان 05ککه اصکول هرمنکوتیکیِ حکاکم بکر
متون مقدس را ،با اصول کلیِ حاکم بر ساير متون "يکسان" میدانند ،بر تفکاوآ مکاهویِ
متون مقدس از ساير متون ت کید مکیکنکد ))Gadamer.2004:326-327د گکادامر ،اگرچکه

مت بودنِ کت مقدس را میپذيرد ،اما اطمق "کتاب" به متنکای عرفکی را بکر آن صکادق
نمیداند ( ،)Lawrence,2002:190و اي متون را در نو ِ "ادبیاآ اصیل" ،06نه کمسکیک،
دستهبندی میکندد ما در انديشة هرمنوتیکیِ خا گکادامر (هرمنوتیککِ متکون مقکدس)
ضم پايبندی به الگوی ديالوگیِ عام (مدل سوم) و رعايت قواعد عام فهم ،با يک نکو
فزونیِ مهم مواجه هستیمد وی متتقد است که الگوی ديالوگیِ عام را نمیتوان به همکان
نحو دربارة کت مقدس بهکار گرفت ،بلکه بايد تغییراتی در آن لحا کنیمد
با توجه به مجموعة بیاناآ گادامر ،نکاآ مهمی در خصو نحوة مواجهه بکا قکرآن
روش میشودد برخی از اي نکاآ ،دربارة عموم متون بايد رعايت شود ،و برخکی نیکز
مختص متون مقدس (قرآن) استد نکتة نخست در مواجهه بکا مکت قکرآن ،مربکوط بکه
"زبککان" اسککتد چنانچککه فهمنککده بککا زبککانِ قککرآن بیگانککه باشککد ،ابتککدا بايککد جهککت
همترازی با خوانندة آغازي ِ قرآن و رفکع ابهکام در تکاريخ و زبکانِ نکزولِ آن ،از تفسکیرِ
دستوری -زبانی بهعنوان يک پیششرط برای فهم استفاده نمايدد دربکارة ضکرورآ ايک
موضو  ،پیشتر توضیح داده شدد حال ،در صورآ داشت ِ زبکان مشکترک بکا مکت و يکا
رسیدن به آن از طريق همسانسکازی ،بحکث بکر سکر "موضکو " خواهکد بکودد چنانچکه
موضو برای فهمنده ،مفهوم و قابلشکناخت باشکد ،فراينکد فهمیکدن بکهطکور طبیتکی و
بکککیواسکککله آغکککاز مکککیشکککود ،و فهمنکککده حقیقکککتِ ورای مکککت را مکککیفهمکککد
))Gadamer.2004:180؛ مانند بخشهای اخمقیِ متون مقدس (قرآن)د ) )Ibid.181البتکه
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اعتبارِ اي فهم به شرط "سازگاری" متنای تولیدی بکا متنکای مکورد نظکر مکتکلم اسکتد
) )Ibid.184اما چنانچه فهم موضو  ،فینفسه بکرای فهمنکده سکخت و غیکرممک  ،و يکا
گزارههای قرآنی حاکی از اصولی غیرقابل شناخت و غیرقابل استنتا برای عقل طبیتکیِ
بشر باشد ،ضروری است تا از طريقِ دادههای تاريخی ،مقصود و ذهنیتِ مکتکلم کشکف
شود تا به مقصودِ موردنظر او از عباراآ دست يابیمد در تفسکیر تکاريخیِ مکت مقکدس،
فهمنده بايد موضعگیریهای خويش که برآمده از پیشداوریهای فردی و حتکی عقلکی
است را کنار نهد و ستی کند تا جايی که میتواند بکه پکیشفهکمهکای مکتکلم بینديشکد
))Ibid.182د گادامر بهنحو ت يیدآمیزی به نقل از اسسینوزا بر اي نکته اشاره مکیکنکد ککه
برای فهمِ حکاياآ وحیگونه و متجزاآ در متون مقدس ککه محتکوايی رمزگونکه و يکا
ماهیتی غیرقابلفهم برای عقل دارند ،بايد به تفسیر تاريخی رجو کرد؛ زيکرا فهکمِ مکا از
اي عباراآ ،تابع استنباط مرادِ متکلم يا مقصودِ او استد البتکه گکادامر ضکم بیکانِ ايک
سخنان بر اي نکته نیز به نقل از او ،تصريح مکیکنکد ککه مکا در تفسکیر تکاريخی ،تنهکا
درصدد شناختِ "متنای جممآ و عباراآ" هستیم ،نه شکناختِ "حقیقکت آنهکا" (يتنکی
حقیقت موضو )د ))Ibid.181-182

از نوشتارهای گادامر به دست میآيد که دو نکو فهکم داريکم؛ "فهکم بکیواسکله" و
مستقیم از موضو  ،و "فهمِ باواسله" و غیرمستقیم از موضو که همان تفسیر تکاريخی و
روانشناختی استد در فهمِ نخست؛ انسان بهطور طبیتی در مواجهة با مکت  ،چنانچکه بکا
زبانِ مت و موضو ِ آن بیگانه نباشد ،قادر بر فهمیدنِ آن میشود ،لکک در فهکمِ کانوی،
چنانچه فهمنده با "زبانی نام نوس" ،و يا "موضوعی ناآشنا" مواجه شود ،در روند طبیتکیِ
فهمِ او اختمل ايجاد میشود؛ لذا برای رفع آن ،ناگزير است از تفسیرِ دستوری ،تکاريخی
و روانشناختی استفاده کند ) ،)Ibid.181و به محض رفع اختمل و آشکارشکدن موضکو

برای فهمنده ،عمل اصلیِ فهمیدن که همان کشف حقیقتِ "موضکو " اسکت ،بکیدرنکگ
انجام میشودد بنا براي  ،عمل "فهمیدن" و "تفسیرکردن" را نمیتکوان بکه وضکو از هکم
تفکیک کردد
افزون بر اي  ،گادامر نکتة قابلتک ملی را در خصکو تفسکیرِ متکونمقکدس (قکرآن)
ملر میکند که دربارة ساير متون ملر نیستد او متتقد اسکت ککه "تفسکیر مفسکر" از
مت مقدس ،مکمل آن نیستد به اي متنا که ،تفسیر او محتوايی بر متون الهی نمیافزايد
و يا در تتیّ دقیقتر محتوایِ آن مت  ،نقشی نداردد درحالیکه ،در خصو ساير متکون
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مانند مت ِ حقوقی ،حکم قاضی به منزلة تفسیر مفسر ،موج تتیّ هرچه دقیقتر متنکایِ
مت حقوقی میشودد گادامر ،با رجو به هرمنوتیک الهیاآ ،بهنحو ت يیکدآمیزی بکر ايک
نکته تصريح میکند که اعتبار و موفقیتِ تفسیرِ متونمقدس (قرآن) ،تابع انديشة مفسر و
دکتري او نیستد به عبارتی ديگر ،در رابله با کتابهای بشری ،دکتري مفسر يا اصکولِ
فکریِ او ،موضوعی اصلی است و ت یر بسزايی در اعتبار تفسیر دارد ،لک در خصو
کتاب الهی ،موضوعی تبتی به حساب میآيد و تقدم مللق از آنِ قدرآِ خودِ "کلمکاآ"
استد همانگونه که يک موعظة دينی ،اگر چه از جهت بمغت ،مناس نباشد ،میتوانکد
انسانها را به سوی هدايت و توبه فرابخواند ))Ibid.326د گکادامر تصکريح مکیکنکد ککه
مفسران يا فهمندگان متونمقدس (قرآن) ،نبايد از اي امر مهم چشمپوشی کنند ،زيکرا بکا
کتاب الهی که ابمغ وحی و رستگاری است مواجهاند ،نه کتاب علمیِ بشکرید همچنکی
گادامر ،ضم رجو به هرمنوتیک کمدنیوس ،بهنحو ت يیدآمیزی بکه نقکل از او بکر ايک
نکته اشاره میکند که همة متون بشکری نیازمنکد تفسکیر صکحیح هسکتند ،زيکرا همکواره
ملال و موضوعاتی وجود دارند که دانش بشری نسبت به ابتاد مختلکف آن ،ابهامکاتی
داردد از اي رو ،تنها به واسلة تفسیر صحیح است که میتوان حتی از متکون بکیفايکده،
ايدههايی مفید برای بشر استخرا کردد البته گادامر به تبتیت از کمدنیوس ،نوشکتههکای
مقدس (قرآن) را از اي ماجرا مستثنا میداند و فلسفة تفسیر را برای کتکاب الهکی ،تنهکا
بهعنوان پیشدرآمدی بر فهمِ آن میداند ))Ibid.184د همانگونه ککه پکیشتکر نیکز اشکاره
کرديم ،تفسیر مفسر (تنها در مورد متون بشری) ،متنایِ مت را متتی میسازد و چیکزی
بر محتوای آن میافزايد که ممک است آن فزونی ،مقصود خود متکلم هم نبوده باشد و
يا به ذه او خلور نکرده باشد؛ زيرا انسانها بر همة ابتاد موضوعاآ آگاهی و اشکراف
ندارندد بنا بر اي  ،نقلة قلِ انگارة تفکیک تفسیر متون بشری از الهی از ديدگاه گکادامر،
"دانش متناهیِ بشر" است که اي تنکاهی در خصکو خداونکد و ککمم او موضکوعیت
نداردد نکتهای که نبايد از آن غافل شد آن است که گادامر ،قلتاً هر نو فهمکی از متکون
(حتی متون بشری) را بهعنوان بخشی از متنایِ مت و کتاب جايز نمیدانکد ،بلککه فقکط
آن فهم و متنايی را صحیح میداند که با متنایِ مقصود متکلم از موضو  ،سازگار باشدد
))Ibid

با وجود تمايز میان فلسفة تفسیر در متون الهی و بشکری ،همچنکان گکادامر" الهیکاآ

عملی" را بر "الهیاآ نظری يا جزمی" 07مقدم میدانکد ) ،)Ibid.326و بکه اهمیکت بحکث
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"کاربرد" حتی در خصو متون دينی و الهیاتی اذعکان مکیکنکدد وی ،اساسکاً ککاربرد و
انضمامیشدن را وجه مشترک همة اشکالِ هرمنوتیک کتاب مقکدس مکیدانکدد از سکوی
ديگر ،او همچنان متتقد است که فتل مفسر يا فهمندة الهیاتی در انضمامیساخت  ،کاممً
به متنایِ مت محدود است ،نه پیشفهمهای خودش ،و هیچ عالم الهیاتی ا کر ککاربرد را
بهعنوان "رهاشدن از مت " نمیپندارد ))Ibid.328د

گادامر در نقد بولتمان بر اي مهم ت کید میکند که مت مقدس ،ککمم خکدا اسکت و
پیشفهم يا پیشفرضی که فهمنده در مواجهه با آن بايد داشته باشد ،صرفاً پیشفهمهکای
عام يا وجودی نیست ،بلکه پیشفهمی متتبر است که برآمده از موضکعِ "ايمکان واقتکی"
باشدد او حتی نمیپذيرد که "ايمان" يا پیشفهم ايمانیِ فهمنده را بهعنوان حالتی وجودی
و فینفسه در انسان که به سوی خداوند کشش دارد ،متنا کنیم ،و شناختِ متون الهی را
بر اي اساس ،کافی نمیداند؛ بلکه "الزام و پايبندی ايمانیِ فهمنده" را در اي امر دخیکل
میداندد گادامر ،با طر مثالی از فهمِ مارکسیتها در خصو گزارههای الهی و دينکی،
به اي نکته تصريح میکند که اگر پیشفرض ايمانی فهمنده را صرفاً مسئلهای وجکودی
بدانیم ،طبیتتاً هیچگاه يک مارکسیست نمیتواند متون الهی را با اي پیشفکرض بنگکرد؛
زيرا او دي را صرفاً بهمنزلة بازتابی از منافع طبقة حاکمیت اجتماعی میفهمد و ب !د از
اي رو ،گادامر پیشفرض ايمانی فهمنده را ،تنها در صورتی متتبر میداند که او از قبکل،
مقوالآ ايمان و کفکر در برابکر خکدای واحکد و حقیقکی را بکهرسکمیت شکناخته باشکد
))Ibid.327د لذا از نظرگاه او ،متنای هرمنوتیکیِ پیشفهم دربکارة متکونمقکدس (قکرآن)،
"الهیاتی" است نه اگزيستانسیالی ))Ibid.328د نمیتوان ادعای فهمیدنِ بکهنحکوِ گکادامری
داشت ،ولی در عمل ،قائل به اي اصل هرمنوتیکی نبودد فهم درست از قکرآن ،بايکد بکر
اساس موقتیت هرمنوتیکیِ م ِ فهمندة امروزی بکهعنکوان مسکلمان و بکا لحکا پیشکینة
اسممی باشد ،نه آنکه مسلمانبودن و زيست در سنت اسممی ناديده گرفته شکود ،و بکا
مت ِ قرآن ،صرفاً بهعنوان يک مت ِ کمسیکِ دينی مواجه شدد اي نو مواجهه ،چهکرهای
غیرحقیقی از قرآن را به تصوير میکشدد
افزون بر اي  ،گادامر از فزونیِ ديگری در الگوی ديالوگیِ عام سخ بهمیان مکیآورد
که فهمندة قرآن در مواجهه با اي مت الهکی ،بايکد از آن برخکوردار باشکدد وی ،ضکم
بحث از "ح مشترک" ،به آيی "پايِتیزم" 08رجو میکند ،و از اي فزونیِ در الگکو ،بکا
عنوان "ح مشترک" 09ياد میکندد او ،به اُتینگر 54بهعنوان يک مکتکلمِ پايِتیسکت اسکتناد

جاويدان خرد ،شماره  ،04پايیز و زمستان 0044

08

میکند که توانسته است برای نخستی بار ،کاربرد هرمنوتیکیِ حک مشکترک را ملکر
کندد گادامر به پیروی از او بر اي باور است ککه فهکم حقیقکی کتک مقکدس ،نیکاز بکه
مواجههای حسّی و شهودی دارد ،و بکدون آن و صِکرف تکیکه بکر قواعکد کلکی تفسکیر،
حقیقت متنایِ آن مت نمايان نمیشود ))Ibid.24-27د ح

مشترک نکزد اُتینگکر ،همکان

"دل يا قل " 50است که مانند مفهوم "عقل" نزد ارسلو ،50قادر به دريافتِ "بی واسکله و
شهودی" 53از اشیا ،استد او اي ح را "قوة الهی" 50میداند که وظیفکة دريافکت آ کار
الهی را دارد ،دريافت حقايقیِ فرازمانی و فرامکانی که جملگی برای انسان مفید خواهکد
بودد اُتینگر ،ح مشترک يا قل را موهبتی الهی میداند که حکمرانکیاش همیشکه بکه
دست خدا استد اي ح  ،از منظر او همان ا کرِ "حضکور خکدا" اسکت ککه در انسکان،
کشش طبیتی به سوی ستادآ حقیقیِ زندگی و حیاآ ايجاد میکنکد ) .)Ibid.26چیکزی
شبیه به همان "فلرآ" که در ادبیاآ اسممی بهکار میبريمد گکادامر بکه نقکل از اُتینگکر،
داشت اي ح ّ الهی را مهمتر از آشنايی با تمامی قواعدِ عامِ تفسکیر مکیدانکد ) ،)Ibidو
متتقد است که انديشههای موجود در متون الهی ،به واسلة داشت ِ نگاه توحیکدی 55بکه-
نحو نابتر و دقیقتری شناخته میشودد اُتینگر ،اي ح شکهودی و قلبکی را خاسکتگاه
تمامیِ حقايق و دانستنیها میداند و متتقد است که بکه مکدد ايک حک ايمکانی ،تمکامِ
"اجزا ،،کثرآها و مرک ها" را میتوان در يک نو "کل ،وحکدآ و بسکاطتی" ديکد ککه
قانونِ کلّی الهی ،و تخلّفناپذير است))Ibid.26-27د گادامر ،اي نظرية اُتینگکر را مقابکل

مکت "اصالت عقل و برهان" يا "راسیونالیسم" 56میداند که مدعیِ برتریِ روشِ تجربکی
و ابژکتیو بر ساير روشها است ،و روشِ رياضی و برهانی را يگانه روشِ کس ِ مترفت
میداندد اُتینگر ،انحصار روش رياضی را بر نمیتابد و متتقد است که فهم متون مقکدس
نیازمند روش ديگری با عنوانِ "روش توالدی" 57است که بهواسلة آن بتوان نهالِ آموزه-
هایِ مت الهی را در جانِ مخاطبکان کتکاب مقکدس پکرورش دادد ) )Ibid.25گکادامر ،در

کتابش به صراحت اي ديدگاه اُتینگر

را ت يید میکند).)Ibid.90 ,Notes: 42

برخورداری فهمندة قرآن از اصل "ايمان" ،ضروری و انکارناپذير است؛ چنانکه خود

هدی للمتّقنی ،الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوة  ،...اولئک
قرآن نیز میگويد" :دد .فیه ً
ِ
رّبمدددد" (بقره)5-0:د بر اساس اي آيه ،غايتِ فهمنده از فهکمِ مکت قکرآن،
علی
ً
هدی من ّ
"هدايتشدن" است ،يتنی رهنمونشدن به مسیری که در آن ،حقیقت ،خودش را آشکار

کرده استد حال ،اي هدفِ هرمنوتیکی محقق نمیشود ،االّ به داشت ِ قوة تقوای الهید و
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اي هدايت ،بهنحو أکمل رخ نمیدهد ،مگر بکا ايمکانآوردن بکه غیک  ،و انجکام اعمکال
صالحد حتی انجام عمل صالح نیز ،بر سلح فهمِ فهمندة قرآن ت یرگذار است؛ همانگونه
که گادامر نیز در ضم بیاناتش به اي نکته اشاره مکیکنکدد او در خصکو فهکمِ يکک
گزارة "دستوری يا امری" ،متتقد است که زمانی متنایِ حقیقی جملة امری بهنحوکاملتر
بر فهمنده آشکار میشود که او خودش را در موقتیتِ مخاطک آن دسکتور قکرار دهکد؛
يتنی امر ،با اطاعت (انضمامیشدن) فهمیده میشود ،پ قرارگرفت در موقتیت عملکیِ
اطاعتکردن ،فهکمِ دقیکقتکری از متنکای آن امکر را بکر عمکلکننکده آشککار مکیسکازدد
) )Gadamer.2004: 329لذا از آنجايی که بخش زيکادی از آيکاآ قکرآن نیکز مربکوط بکه
تشريع احکام به صورآ امر و نهی است ،پ فهمندهای قکادر اسکت فهکم هرمنکوتیکی
بهتر و کاملتری از آن بهدست دهد که افزون بر پیشفهمهای ايمانی که بخشکی مربکوط
به "ذه " و بخشی مربوط به "قل " است ،از فهمِ حاصل از "عمکلِ" صکالح قرآنکی نیکز
بهرهمند باشدد درحقیقت ،با قرارگرفت در موقتیتِ هرمنوتیکیِ ايمانی-عملی اسکت ککه
فهمنده قرآن ،قادر خواهد بود تا حقیقتِ قرآن را از البهالی زبانِ ملفکو ِ آن بکهدرسکتی
فهم کند ،در غیر اي صورآ" :و ال یزیدُ ال َّظاملنی إِ َّال َخسارا" (اسرا ،)83:،مواجهکة بکا قکرآن
بدون ايمان و تقوا ،جز زيان و عدم دسترسی به حقیقت قرآن در پی نخواهد داشتد
فهمِ هرمنوتیکی از قرآن ،به مدد الگکوی ديکالوگیِ عکام ،هرمنوتیککِ گکادامری را از
مسیر اصلیش منحرف میسازد؛ زيرا افزون بر داليلِ فوق" ،الگکوی ديکالوگیِ – الهیکاتی
گادامر" به نوعی ناظر بر اصول هرمنوتیکی است که او از ابتدای کتاب حقیقکت و روش
بر پايهريزی آن تمش کردد جهت توضیح بیشکتر؛ از يکک سکو ،بهکرهمنکدی فهمنکده از

"پککیشفککرضهککای فراخککور موضککو " ) ،)Gadamer.2004: 268-270از جملککه اصککول
هرمنوتیکی گادامر است ،و از سويی ديگر ،موضو ِ فهم از مت ِ "عام" بکه مکت ِ "خکا "
(مت مقدس) تغییر کرده است ،بنا بر اي  ،فهمنکده نیکز بايکد پکیشفکرضهکای فراخکو ِر
موضو مانند "ايمان" را گزينش کند ،تا فهم حقیقکی از موضکو بکرايش نمايکان شکودد
کتاب مقدس ،يک کتاب الهی است نه يک کتکاب علمکیِ صکرف ) ،)Ibid. 326-327لکذا
فهمنده جهت درک صحیح از آن ،بايد خودش را در موقتیتِ ايمانی قکرار دهکدد لحکا ِ
اي موقتیتِ خا هرمنوتیکی ،دقیقاً حرکت در مسیر اصل "ککاربرد" گکادامری اسکت؛
زيرا "فهم" از منظر گادامر ،همان "کاربرد در موقتیت" است ،و تفکیکک ايک دو از هکم،
خلای فاحشِ هرمنوتیکی استد ))Ibid.330
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 .0نتیجهگیری
يافتههای پژوهش حاضر ،بر اساس منظومة فکری گادامر عبارآ است از:

 فهمی ،صحیح و حقیقی است که کاشف از حقیقتِ "موضو " باشد ،نکه صکرفاًدر صدد شناخت "متنای مت و عباراآ"د از بیاناآ گادامر استفاده میشکود ککه
به يک متنا دو نو فهم وجود دارد :فهمِ ظاهری از مت و فهم بکاطنی از مکت د
مراد از فهم ظاهر ،شناخت متنای مقصودِ "متکلم" است ،و مراد از فهکم بکاط ،
فهم حقیقت ورای مت است که به "موضو ِ" مت مرتبط استد آن متنکايی ککه
هرمنوتیک گادامر از آن سخ میگويد" ،متنای دوم" است ،البته اي به متنکای
نفیِ امکانِ حصول متنایِ اول نیستد

 فهمهای ابژکتیو و يا سوبژکتیو محض از قرآن ،جملگی "صامت" و "مونولوگ-محور" هستندد در فه ِم تاريخی ،حکذف سکوژه و عکدم توجکه بکه زبکا ِن حکال
مخاط موج میشود که مت ِ قرآن برای مخکاطبش متنکی قکديمی ،و بتضکاً
اسلورهای تلقی شودد در فهم مدرن نیز ،حذف يا کمرنکگککردن ابکژه و عکدم
توجه به زبانِ گذشته ،سب خواهد شد تا فهمی از قرآن بهدسکت آيکد ککه در
واقع ،بر مت تحمیل میشود و قرابت و سازگاریِ متناداری با آن نداردد
 گادامر ،فهم درست را فرايندی "تولیدی" میداند نه "بازتولیدیِ محض"؛ و فهمموِّلد نیز تنها در يک رابلة "ديکالوگی" شککل مکیگیکردد گکادامر ،عینکیسکازیِ
تجربة زيستة نويسنده را در فرايند بازتولید ،به دلیکل اصکلِ تکاريخمنکدی فهکم
ممک نمیداندد ازنظر او اي عدم امکان ،غیر از امکانِ دستيابی خواننکده بکه
متنای مورد نظر نويسنده استد
 بر اساس انديشة گادامر ،به يک اعتبار دو نو فهم داريم؛ فهم "بکیواسکله" ازموضو  ،و فهمِ "باواسله" از موضو که همان "تفسیر تاريخی و روانشکناختی"
استد در فهمِ نخست ،انسان بهطور طبیتی ،در مواجهة با مت  ،چنانچه با زبکانِ
مت و موضو ِ آن بیگانه نباشد ،قادر بر فهمیدنِ آن میشودد اما در فهمِ کانوی،
چنانچه فهمنده با زبانی بیگانه ،و يا با موضوعی ناآشنا مواجکه شکود ،در رونکد
طبیتیِ فهمِ او اختمل ايجاد میشکود؛ لکذا بکرای رفکع آن از تفسکیرِ دسکتوری،
تاريخی و روانشناختی استفاده کند ،و به محکض رفکع اخکتمل و آشکارشکدن
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موضو برای فهمنده" ،عمل اصلیِ فهمیدن" (کشف حقیقتِ موضو ) بیدرنگ
انجام میشودد

 اصل تاريخمندی فهم ،لزوماً "قرائاآ صحیحِ متتارض" را سب نمیشود؛ زيکرااساساً تفاهم بر سر "موضو و زبان مشترک" و نیز رعايکت اصکل "سکازگاریِ"
متنای تولیدی با متنایِ مورد نظر مکتکلم ،مکانع ايجکاد تتکارض خواهکد بکودد
غايتِ قبولِ اي اصل" ،حصولِ قرائاآ صحیح متفاوآ" استد
 الگوی ديالوگیِ فهم ،افزون بر بُتد تتلیمی ،به جنبة پرورش و تربیکتِ انسکانیتوجککه ويککژهای داردد ويژگکیِ ديککالوگ در فهککم ،همککواره انسککان را بککه سککوی
"گشودگیِ افق ذهنی" سوق میدهکد ،و او را از هکر گونکه خودبسکندگی رهکا
میسازدد در واقع گادامر ،اولی خلای فاحش انسان را عدم وقوف بکه مسکئلة
"تناهیِ" خود می داند ،و متتقد است که غفلت از اي مهم ،سکرآغاز سکقوط در
ورطة سوبژکتیويسم و فهمهای نادرست و دستکم غیرحقیقی استد
 اگرچه از نظر گادامر الگویِ ديالوگی فهم ،مدلی مقبول و صحیح است ،لک اودر خصو متون مقدس و الهی (قرآن) ،مدل کاملتری را ملر میکندد مدل
پیشنهادی او ،فهم "ديالوگی  -الهیاتی" استد

 در مواجهه با قرآن ،چنانچه فهمنده با زبانِ آن "بیگانه" باشد ،ابتدا بايکد جهکت"همترازی" با خوانندة آغازي ِ قرآن و رفع ابهام در تاريخ و زبکانِ نکزولِ آن ،از
"تفسیرِ دستوری -زبانی" بهعنوان يک "پیششرط بکرای فهکم" اسکتفاده نمايکدد
حال ،در صورآ پیدا شدن زبان مشترک ،بحث بر سر "موضو " خواهکد بکودد
چنانچه موضو فینفسه برای فهمنده "مفهکوم و قابکلشکناخت" باشکد (ماننکد
بخشهای اخمقی قرآن) ،فرايند فهمیدنِ آن بهطور طبیتی و بکیواسکله آغکاز
میشود ،و فهمنده حقیقتِ ورای مت (موضو ) را میفهمکدد البتکه اعتبکارِ ايک
فهم نیز ،به شرط "سازگاریِ" متنای تولیدی با متنایِ مورد نظکر مکتکلم اسکتد
اما چنانچه موضو  ،ذاتاً محتوايی رمزگونه و يا ماهیتی غیرقابلفهم بکرای عقکل
دارند ،ضروری است تا از طريقِ دادههای تکاريخی ،مقصکود و ذهنیکتِ مکتکلم
کشف شود تا به مقصودِ موردنظر او از عباراآ دست يابیمد
گادامر  ،متتقد است که تفسیر مفسر از مت مقکدس ،مکمکل آن نیسکت ،و محتکوايی بکر
متون الهی نمیافزايد و يا در تتیّ دقیقتر محتوایِ آن مت  ،نقشی نداردد درحکالیککه در
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خصو ساير متون ،موج تتیّ هرچه دقیقتر متنایِ مت میشودد او تصريح میکنکد
که اعتبار و موفقیتِ تفسیرِ متونمقدس (قرآن) ،برخمف کتابهای بشری ،تکابع انديشکة
مفسر و دکتري او نیستد
 گادامر متتقد است که فهمندة قرآن در مواجهکه بکا مکت الهکی ،بايکد از اصکلیهرمنوتیکی به نام "ح مشترک" يا " شهود قلبی" ،يا "ايمان و بکاور توحیکدی"
که قوة الهی است ،بهرهمند باشدد
 گادامر متتقد است که پیشفهم يکا پکیشفرضکی ککه فهمنکدة متکونمقکدس درمواجهه با آن بايد داشته باشد ،صرفاً پیشفهمهای عام يا اگزيستانسیال نیسکت،
بلکه پیشفهمی برآمده از موضعِ "ايمانِ واقتی و عملی" باشدد ايمان به متنکای
الزام و پايبندیِ اعتقادی ،نه صرفاً حالتی از کشش درونی به سوی خداد
 فهمندهای قادر است فهم هرمنوتیکی بهتر و کاملتری از قرآن بهدست دهد کهافزون بر پیشفهمهای ايمانی که بخشی مربوط به "ذه " و بخشی مربکوط بکه
"قل " است ،از فهمِ حاصل از "عملِ" صالح قرآنی نیز بهرهمند باشدد
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پینوشتها
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0د Daseinد دازاي  ،همان وجود انسانی استد See: Heidegger,Martin..Being and Time.
) )P.27مختصاآ مفهوم دازاي در هايدگر ،با متنای انسان در فلسفة مترفتشناسانه ،تفاوآ بسکیاری
داردد جهت توضیح بیشتر رک :واعظی ،احمدد درآمدی بر هرمنوتیکد صص057-005د
)0. Gadamer, Hans Georg (2002-1900
) Heidegger, Martin (1976-1889د 3
0د توجه به اي قید (کلیت و تمامیت) در فهمِ گادامر بسیار مهم است ،و نقلکة اخکتمف جکدی او بکا
هرمنوتیستهای عینیساز استد او امکانِ فهمِ حقیقتِ مت را میپذيرد ،اما در يک فرآينکد بکیپايکان و
تدريجی؛ زيرا نقلة قل مت " ،موضو " است که به بستر "وجود" پیوند خورده استد
5د در واقع ،وقتی واژة "ابژه" برای چیزی بهکار میرود ،بارمتنايی خا خودش را دارد ،و تکداعیگکر
نگاهِ عینیساز (ابژکتیويته) به مقولة شناخت است؛ يتنی صحبت از چیزی که به مددِ روش ،میتوان به-
يکباره به کنه آن شناخت پیدا کردد
)6. Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst (1834-1768
)7 . Dilthey, Wilhelm (-1833-1911
)8. Descartes, René (1596-1650
9د منظور از شبهتجربی ،آن است که انگاره ابژکتیوسازیِ فهم به مدد روش ،همچنان باقی است و سوژه،
سهمی در شکلگیری فهم نداردد
04د ) Abu Zayd, Nasr Hamid (2010-1943د او در مصاحبهای میگويد" :ددد م هنگام تفسکیر
قرآن به نظرياآ هان گئورگ گادامر و کتاب حقیقت و روش او رجو میکنمد" (ابوزيکد ،نصکرحامدد
گفتوگو با نشريه )Herder Karrespondanz
00د در پژوهش و مجالی ديگر ،به بررسی نمونههايی از نقاط افتراقِ ملالتاآ قرآنیِ روشنفکران دينکی
با انديشههای گادامر ،و نیز نقدهای منتقدان او میپردازيمد
 00د الزم است ذکر شود که گادامر ،متترض بحکث هرمنوتیکک قکرآن نشکده اسکت ،بلککه بکه بحکث
هرمنوتیک کتاب مقدس اشاراتی داشته استد
13. Transcendental
00.Palmer,Richard
E.
Hermenutics:Interpretation
Theory
in
Schleiermacher, Dilthey, Heidegger,and Gadamer. P.88.
05 .Ibid. p.100.
06 . Methodolism
07 .Expration
08.Grammatical and Psychological
09.Reproduct
04 .Intence of Autho or Author's Intention
00د " "Intentionبه متنای طر ريزی و نقشه ،يا تمايمآ و خواستههای يک فرد برای انجام چیزی
است ،اما " "Meaningبه متنای چیزی يا انديشهای است که توسط کلمه ،عبارآ ،يا نشانه نمايان می-
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شودد ) (Longman Dictionary of Contemporary Englishچنانچه از متنای واژة نخسکت
برمیآيد ،ما با عمق جهانِ ذه و درونیاآِ نويسنده سروکارداريم؛ لک در واژة متنا که در متناشناسکی
نیز ملر است ،ما با داللت کلماآ و جممآ روبرو هستیم که در واقع" ،زبان" و "نشانههکا" وسکاطت
اي انتقال را به عهده دارندد
00د (Immanuel Kant )1724-1804د کانت نخستی کسی بود که تحتت یر متکدلوژی دککارتی،
الگوی تبتید علومی غیرتجربی مانند هنر را به عرصه استتیک و زيبايیشناختی پايهگذاری کردد و بر اي
پندار بود که اي دسکته از علکوم ،تنهکا کاشکف از ذهیکت سکوژه هسکتند نکه واقتیکتد (See: Kant,
)Immanuel. Critigue of Judgment
03د "سنت" از نظر گادامر ،پديدهای نیست که بتوانیم با شناخت ،بر آن مسلط شويم ،بلکه "زبان" استد
يتنکی از ناحیکه خکود چیکزی را بکه بیکان درمکیآوردد (Gadamer, Hans Georg. Truth and
)Method. P.352
00د  Applicationيا کاربرد و اطمق ،به اي متناست که فهمنکده بکر اسکاس موقتیکت هرمنکوتیکی
خويش میفهمدد
05 .Occurrence
 06د  Subjectivismدسوبژکتیويسمی که زايیدة انديشة دکارتی است و براساس آن ،سوژه يا انسکان،
به نقلة ِقل عالم و زيرنهاده تبديل میشود ،و همه چیز در جهان ،متکی بر او است و با او سنجیده می-
شودد در اي نو نگاه ،مترفت و فهم نیز به ابزاری بدل میشود که انسان میتواند با تسلّط بر آن ،به هر
آنچه پیشبینی میکند دست يابدد
Historicity of Understandingد 07
08د جهانِ هايدگر ،جهان مادی نیست؛ بلکه جهان شخصی و ذهنی ماستد
Palmer,Richard E. Hermenutics: Interpretation Theory in Schleiermacher,
Dilthey, Heidegger,and Gadamer. PP:133-134
Linguisticد 09
34د چنان که در رويکرد مترفتشناسانة تجربی تصور میشودد
Phenomenologyد 30
Opennessد 30
Agreementد 33
Identifyingد 30
35. Chladenius
Correspondenceد 36
37. Fusion of Horizons
38د گادامر در مناظره با دريدا میگويد" :ددد فهمی که م از آن صحبت میکنم ،همواره باعکث رهکايی
از خود و گشايش به سوی ديگری و خِرد او میشودد"
Particularityد 39
04د يکی از متانی "بیلدونگ" ( )Bildungآلمانی استد
00د گادامر با رجو به مفهوم بیلدونگ در سنت اومانیسم در ابتدای ا رش ،سکتی دارد پکرده از فهمکی
بردارد که غیر از فهمهای روشمند تجربی استد
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00 دPhronesis )in Greek) or Moral knowledge
03. Practical knowledge
00 . Theoretical knowledge
05 دBultmann, Rudolf Karl )1884-1976(
06 دUrliterature =Original Literature
07 دDogmatics
08 دPietism
09 .Sensus communis
54 Oetinger, Friedrich Christoph (1702-1782)د
50 .Heart
50 Aristotle
53 .Immediat Contact and Intuition
50 .Divine Power
 و تاکیکد بکر نگکاهی دارد ککه همکواره "وحکدآ را در،د البته گادامر لفظ توحید را بهکار نبرده است55
کثرآ" و "کثرآ را در وحدآ" متنا میکندد
56 . Rasionalism
57. Generative Method
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