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  چکیده  

شود که در زمینه تفسیر صدر از معدود اندیشمندانی شمرده می شهید سید محمد باقر

مفهومِ محوري در نظریه ایشان . پردازي نموده استموضوعی قرآن کریم اقدام به نظریه

هاي مناسب از هاي جدید به قرآن جهت اخذ پاسخاست که به معناي ارائه پرسش» استنطاق«

ط ایشان از سویی و کارآمدي فراوان آن از عدم توضیح مبسوط این نظریه توس. باشد آن می

در نظریه هرمنوتیک » الگوي گفتگو«وجود . سازدسوي دیگر بسط این نظریه را ضروري می

آورد فلسفی گادامر که داراي همسانی الگویی با نظریه شهید صدر است، زمینه را فراهم می

وانی نظریه شهید صدر زده و دست به بازخ» روش مطالعه تطبیقی نامتوازن«که با استفاده از 

  .اي بسط یافته ارائه نمودآن را در قالب نظریه

هایی همچون گفتگوي معرفتی مفسر و جویی مؤلفه از رهگذر این مطالعه تطبیقی، پی

هاي مبتنی سازيهاي مختلف فهم مفسران، پرسشهاي گوناگون معناي قرآن، الیهقرآن، الیه

هاي متناسب با این نیازها در نظریه شهید صدر ممکن یابیبر نیازهاي عصري و پاسخ

این پژوهش عالوه بر روشن ساختن ابعاد نظریه شهید صدر، اهمیت پرداختن به . گرددمی

  .داردتفسیر موضوعی در کنار تفسیر ترتیبی را نیز معلوم می

  واژگان کلیدي

  .تفسیر موضوعی، هرمنوتیک فلسفی، شهید صدر، گادامر، استنطاق

                                                


r.akbari@isu.ac.ir              )ع(دانشگاه امام صادق یاسالمگروه فلسفه  اریدانش


  )مسئول سندهینو(  )ع(دانشگاه امام صادق ثیعلوم قرآن و حد ارشد یکارشناسدانشجوي 

m.shirzad861@gmail.com  


m.shirzad862@gmail.com        )ع(دانشگاه امام صادق ثیعلوم قرآن و حد کارشناسی ارشديدانشجو

شود که در زمینه تفسیر صدر از معدود اندیشمندانی شمرده میشهید سید محمد باقر

مفهومِ محوري در نظریه ایشان . پردازي نموده استموضوعی قرآن کریم اقدام به نظریه

هاي مناسب از هاي جدید به قرآن جهت اخذ پاسخاست که به معناي ارائه پرسش

عدم توضیح مبسوط این نظریه توسط ایشان از سویی و کارآمدي فراوان آنعدم توضیح مبسوط این نظریه توسط ایشان از سویی و کارآمدي فراوان آنعدم توضیح مبسوط این نظریه توس

» در نظریه هرمنوتیک » در نظریه هرمنوتیک » الگوي گفتگو«. وجود . وجود . سازدسوي دیگر بسط این نظریه را ضروري می

فلسفی گادامر که داراي همسانی الگویی با نظریه شهید صدر است، زمینه را فراهم

دست به بازخوانی نظریه شهید صدر زدهدست به بازخوانی نظریه شهید صدر زده» دست به بازخ» دست به بازخ» روش مطالعه تطبیقی نامتوازن«که با استفاده از 

  .اي بسط یافته ارائه نمودآن را در قالب نظریه

هایی همچون گفتگوي معرفتی مفسر و  مؤلفه جویی مؤلفه جویی مؤلفه از رهگذر این مطالعه تطبیقی، پی

سازيهاي مختلف فهم مفسران، پرسشهاي گوناگون معناي قرآن، الیه

هاي متناسب با این نیازها در نظریه شهید صدر ممکن یابیبر نیازهاي عصري و پاسخ

این پژوهش عالوه بر روشن ساختن ابعاد نظریه شهید صدر، اهمیت پرداختن به 

  .داردنیز معلوم میتفسیر موضوعی در کنار تفسیر ترتیبی را نیز معلوم میتفسیر موضوعی در کنار تفسیر ترتیبی را نیز معلوم می

  .تفسیر موضوعی، هرمنوتیک فلسفی، شهید صدر، گادامر، استنطاق
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  طرح مسئله

از دیرباز، عموم مسلمانان به این نکته توجه نمودند که فهم قرآن کریم، نیازمند دقّت

و مخصوصاً  ـ علماي مسلمان. هاي عالمانه در عبارات و مضامین متعالی آن است

ناپذیر زده و اقدام به براي پاسخگویی بدین نیاز دست به کوششی وصف ـ مفسران

بندي توان تفسیر قرآن را در دو شاخه اصلی طبقهیک منظر میاز . تفسیر قرآن نمودند

هاي که در طول سالیان دراز مورد توجه مفسرانِ متعلّق به نحله» تفسیر ترتیبی«: نمود

گیري آن در قرون نخستین، رغم شکلکه علی» تفسیر موضوعی«گوناگون قرار گرفته؛ و 

در قبال رویکرد ترتیبی به قرآن  اش به عنوان رویکرديمدت بسیاري از طرح نظریه

؛ 485و484ش، صص1382؛ رضایی اصفهانی، 289ق، ص1423زقزوق، (گذرد نمی

).364ش، ص1384مهر، علوي

آید، کوشش علمی دانشمند برجسته به میان می» تفسیر موضوعی«هرگاه سخن از 

توان بدون تردید می. فراموش ناشدنی است» شهید سید محمد باقر صدر«جهان اسالم، 

پردازي پرداخته و وي را از زمره پیشگامانی به حساب آورد که در این حوزه به نظریه

در این نوشتار، سعی نگارندگان بر آن است که . اصول و قواعد آن را تبیین نموده است

انگاري، دست به بازخوانی اندیشه این مفسر شهید زده با نگاهی دقیق و به دور از ساده

  .او به این مقوله را واکاوي نمایند و زوایاي نگاه

تفسیر موضوعی شهید صدر، ریشه در عدم بسط این  وجود زوایاي پنهان در نظریه

مطرح گشتنِ مختصر این نظریه از سوي ایشان، نیاز به . تئوري توسط ایشان دارد

براي مشاهده آثاري جهت تبیین نظریه (سازد بازخوانی آن را امري مبرم و جدي می

  ).ش1389تا؛ یساقی، ش؛ عزیزي، بی1383ایازي، : ك.یري شهید صدر، رتفس

علم «همچنین توجه به انگیزه فراوان میان اندیشمندان علوم انسانی جهت تولید 

از سویی و ختم شدن قهريِ این جریان به مطالعات قرآنی و مخصوصاً تفسیر » دینی

گردد تا مسیر را ن عرصه میموضوعی از سوي دیگر، موجب اهمیت یافتن مطالعه در ای

هاي به عنوان نمونه، جهت مشاهده پژوهش(جهت تحقق این هدف واال هموارتر سازد 

  ).ش1390لطیفی، : ك.مدیریت اسالمی با تکیه بر مطالعات قرآنی، ر

در قبال رویکرد ترتیبی به قرآن اش به عنوان رویکرديمدت بسیاري از طرح نظریه

289ق، ص1423زقزوق،  289ق، ص1423زقزوق،  ؛ 485و484ش، صص1382؛ رضایی اصفهانی،  ص1423زقزوق، 

).364ش، ص1384مهر، علوي

آید، کوشش علمی دانشمند بربه میان می» تفسیر موضوعی«هرگاه سخن از 

بدون تردید می. فراموش ناشدنی است» شهید سید محمد باقر صدر

پردازي پرداخته و وي را از زمره پیشگامانی به حساب آورد که در این حوزه به نظریه

در این نوشتار، سعی نگارندگان بر آن است که . اصول و قواعد آن را تبیین نموده است

انگاري، دست به بازخوانی اندیشه این مفسر شهید زده با نگاهی دقیق و به دور از ساده

  .او به این مقوله را واکاوي نمایند

تفسیر موضوعی شهید صدر، ریشه در عدم بسط اوجود زوایاي پنهان در نظریه

مطرح گشتنِ مختصر این نظریه از سوي ایشان، نیاز به . تئوري توسط ایشان دارد

براي مشاهده آثاري جهت تبیین نظریه (سازد بازخوانی آن را امري مبرم و جدي می

ش1389تا؛ یساقی، ش؛ عزیزي، بی1383ایازي، : ك.یري شهید صدر، ر

همچنین توجه به انگیزه فراوان میان اندیشمندان علوم انسانی جهت تولید 
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تمامی امور پیش گفته، این انگیزه را براي نگارندگان ایجاد نمود که با اتکا بر 

هانس «وازن، به مطالعه این نظریه مبتنی بر نظریه هرمنوتیکی روش مطالعه تطبیقی نامت

»گئورگ گادامر
1
  .اقدام نمایند 

  مطالعه تطبیقی نامتوازن؛ روشی براي بسط نظریه شهید صدر. 1

اي که تواند در مواجهه با پدیدههایی که یک پژوهشگر مییکی از کارآمدترین روش

»مطالعه تطبیقی«داراي زوایاي پنهان است بکار گیرد، روش 
2

در این روش وي . است 

هاي دیگر، به اطالعاتی تواند با مقایسه پدیده مورد مطالعه خویش با پدیده یا پدیدهمی

پاکتچی، (از سوژه مورد مطالعه خویش دست یابد که پیش از آن مورد توجه نبوده است 

  ). 35ش، ص1391

مختصر شهید صدر  یهاز همین روي، این پژوهش که در پی شناخت زوایاي نظر

»مطالعه تطبیقی نامتوازن«است، بر اساس 
3

در این مطالعه، اطالعات . سامان یافته است 

هاي پژوهشگر از سوژه مورد مطالعه خویش، محدود و ناکافی؛ و از سوژه یا سوژه

گیري از اطالعات سوژه تواند با کمکبدین ترتیب وي می. دیگر، فراوان و کافی است

، نسبت به زوایاي پنهانِ موضوع مورد مطالعه خویش آگاهی یافته و آن را شناختهنیک

توان به مطالعه تطبیقی نامتوازن اقدام نمود که البته تنها زمانی می. تر درك نمایدعمیق

هر دو طرف مقایسه داراي ساختمان یا الگوي مشابهی باشند؛ چراکه همین همسانیِ 

سازد که با مبنا مکان را براي پژوهشگر فراهم میساختمانی یا الگویی است که این ا

  .ورد مطالعه خویش را بهتر بشناسدشناخته، پدیده مقرار دادن پدیده نیک

پرواضح است که در صورت عدم وجود الگوي مشابه، دستیابی به زوایاي تاریک 

پاکتچی، (یک سوژه براساس سوژه دیگر نتایج قابل اطمینانی را در پی نخواهد داشت 

  ).127ش، ص1391

بدین ترتیب به منظور بکارگیري این روش در پژوهش حاضر، نیازمند مقایسه 

اي هستیم که از یکسو داراي همسانی الگویی با نظریه ایشان نظریه شهید صدر با نظریه

بوده و از سوي دیگر به دلیل وجود اطالعات فراوان درباره آن بتواند پژوهشگر را در 

هاي صورت گرفته نشان میبررسی. ه شهید صدر یاري رساندشناخت زوایاي اندیش

از سوژه مورد مطالعه خویش دست یابد که پیش از آن مورد توجه نبوده است 

 .(  

مختصر شهید صدر یهاز همین روي، این پژوهش که در پی شناخت زوایاي نظر

»مطالعه تطبیقی نامتوازن«
3

در این مطالعه، اطالعات . سامان یافته است

پژوهشگر از سوژه مورد مطالعه خویش، محدود و ناکافی؛ و از سوژه یا

گیري از اطالعات سوژه تواند با کمکبدین ترتیب وي می. دیگر، فراوان و کافی است

، نسبت به زوایاي پنهانِ موضوع مورد مطالعه خویش آگاهی یافته و آن را 

توان به مطالعه تطبیقی نامتوازن اقدام نمودالبته تنها زمانی می. تر درك نماید

هر دو طرف مقایسه داراي ساختمان یا الگوي مشابهی باشند؛ چراکه همین همسانیِ 

مکان را براي پژوهشگر فراهم میساختمانی یا الگویی است که این ا

شناخته، پدیده مورد مطالعه خویش را بهتر بشناسدشناخته، پدیده مورد مطالعه خویش را بهتر بشناسدشناخته، پدیده مقرار دادن پدیده نیک

پرواضح است که در صورت عدم وجود الگوي مشابه، دستیابی به زوایاي تاریک 

یک سوژه براساس سوژه دیگر نتایج قابل اطمینانی را در پی نخواهد داشت

  ).127ش، ص1391
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که از متفکرین برجسته در حوزه هرمنوتیک فلسفی  -دهد که نظریه هرمنوتیکی گادامر 

  .رسان باشدتواند در پیشبرد این مطالعه تطبیقی یاريمی -است 

داشته بدین ترتیب اگر پژوهشگر قصد انجام مطالعه تطبیقی میان این دو نظریه را 

در . خواهد زد» هاي ساختمانیمطالعه تطبیقی کالن مبتنی بر همسانی«باشد، دست به 

این نوع از پژوهش تطبیقی، دو سوژه مورد مطالعه به نظامی متفاوت از دیگري متعلّق 

کاربست این  ؛ همچنین جهت مشاهده115و110ش، صص1391پاکتچی، (باشند می

  ). ش1385پاکتچی، : ك.روش پژوهشی؛ ر

مورد بحث در این نوشتار نیز داراي تبار واحدي نبوده و از یک منبع  دو نظریه

نظریه شهید صدر که برخاسته از سنت مطالعات تفسیري در جهان . گیرندنشأت نمی

این . استاسالم است، به منظور ارائه یک روش در تفسیر موضوعی قرآن تولید گشته 

 ـ گونه ارتباطی با نظریه شهید صدربدون هیچ ـ در حالی است که نظریه گادامر

تنها چیزي که این دو نظریه را به یکدیگر . کوششی فلسفی در تبیین ماهیت فهم است

ها در الگویی است که براي تبیین نظریه خویش بکار بستهسازد، شباهت آنمرتبط می

  ).1-3همین مقاله، بخش : ك.رهت؛ براي مطالعه این شبا(اند 

هاي تباري، عنصري و غایی میان این نظریات، به دلیل رغم تفاوتبنابراین علی

»مطالعه تطبیقی کالن«ها دست به همسانی الگویی میان آن
4

زده و سعی خواهد شد تا  

ه شهید با اتکا بر اطالعات فراوانی که از نظریه گادامر در اختیار است، به بازخوانی نظری

  .صدر پرداخته گردد

  :البته پیش از ورود به بحث توجه به دو نکته ضروري است

نظریه شهید صدر که موضوع این پژوهش است، اوالً تنها مربوط به  :نکته اول

این در . باشدمی» روش تفسیري«بوده و ثانیاً در پی ارائه یک » تفسیر موضوعی قرآن«

باشد و ثانیاً در پی ارائه یک امر اوالً کلی و عام میحالی است که اندیشه هرمنوتیکی گاد

روش براي فهم متن نیست، بلکه تنها به دنبال تحلیل ماهیت فهم بوده و یک هدف 

  .)Linge, 1976, p.xxvi؛ Madison, 1991, p.125(گیردپدیدارشناختی را پی می

نگارندگان این سطور در بازخوانی نظریه شهید صدر در سایه نظریه  :نکته دوم

ها نیستند؛ بلکه هرمنوتیک فلسفی گادامر، در پی برقراري ارتباط مستقیم میان این نظریه

نظریه شهید صدر که برخاسته از سنت مطالعات تفسیري در جهان . 

اسالم است، به منظور ارائه یک روش در تفسیر موضوعی قرآن تولید گشته

گونه ارتباطی با نظریه شهید صدربدون هیچ ـ در حالی است که نظریه گادامر

تنها چیزي که این دو نظریه را به یکدیگر . کوششی فلسفی در تبیین ماهیت فهم است

ها در الگویی است که براي تبیین نظریه خویش بکار بستهسازد، شباهت آن

  ).1-3همین مقاله، بخش : ك.رهت؛ براي مطالعه این شبا

هاي تباري، عنصري و غایی میان این نظریات، به دلیل رغم تفاوتبنابراین علی

»مطالعه تطبیقی کالن«ها دست به همسانی الگویی میان آن
4

زده و سعی خواهد شد تا 

با اتکا بر اطالعات فراوانی که از نظریه گادامر در اختیار است، به بازخوانی نظری

  .صدر پرداخته گردد

  :البته پیش از ورود به بحث توجه به دو نکته ضروري است

نظریه شهید صدر که موضوع این پژوهش است، اوالً تنها مربوط 

» روش تفسیري«بوده و ثانیاً در پی ارائه یک » تفسیر موضوعی قرآن

باشد و ثانیاً در پی ارائه یک امر اوالً کلی و عام می
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اي الگوهاست و این هدف را دنبال این بازخوانی صرفاً کوششی از نوع مطالعه مقایسه

هتر شناخته، امکانی براي بازتولید الگوي کمکند که از راه مقایسه با الگوهاي بمی

چنین تالشی در جهت بازخوانی الگوي شهید صدر با تکیه بر این . شناخته فراهم آید

شده، نه الگوي خالص شهید صدر، بلکه واقعیت انجام خواهد شد که الگوي ارائه

  .استهاي آثار گادامر الگویی مطابق با زبان هرمنوتیک فلسفی با تکیه بر داده

  نظریه شهید صدر در حوزه تفسیر موضوعی قرآن کریم. 2

دلیل اساسی شهید صدر از مطرح نمودن رویکردي نوین در قبال رویکرد ترتیبی به 

وي به عنوان یک اندیشمند . گشتقرآن کریم، به نیازهاي نوین جهان اسالم بازمی

ي نوین امت اسالمی اسالمی که اعتقاد به توانایی قرآن جهت برآورده نمودن نیازها

پردازي در حوزه تفسیر موضوعی زد تا راه را براي پاسخگویی به داشت، دست به نظریه

ق، 1409صدر، (هاي فراروي جوامع اسالمی در دوران معاصر هموار سازد پرسش

  ).41و40صص

در همین راستا، ایشان پیش از ورود به نظریه تفسیر موضوعی، به معرفی رویکرد 

مفسر در رویکرد . نمایدهاي آن را معرفی میپرداخته و کاستی) یا ترتیبی(» ايتجزیه«

گیري از ابزارهاي مورد نیازِ اي، مطابق با ترتیبِ آیات قرآن پیش رفته و با کمکتجزیه

تک در این رویکرد تفسیري، مفسر تنها به تفسیر تک. پردازدها میتفسیر، به تبیین آن

در نتیجه آنچه به عنوان محصولِ . داردفراتر از حدود آن برنمیآیات پرداخته و گامی 

اي است که به صورت پراکنده و گردد، معارف قرآنیاین رویکرد تفسیري عرضه می

گسسته؛ و بدون دستیابی به نظریه نهایی قرآن در مورد یک موضوع سامان یافته است 

  ).28-30ق، صص1409صدر، (

یکرد تفسیري نقشی انفعالی و سلبی ایفا نموده و بدین ترتیب، مفسر در این رو

وظیفه او تنها گوش سپردن به . گیردبدون طرح و برنامه پیشین در محضر قرآن قرار می

ها سخنان قرآن بوده و آیات را براساس توجه صرف به واژگان و مدلوالت معینِ آن

آن آغاز گشته و به قرآن ختم بنابراین در این رویکرد، تفسیر از متنِ قر. نمایدتفسیر می

  ).34ق، ص1409صدر، (گردد می

وي به عنوان یک اندیشمند . گشتقرآن کریم، به نیازهاي نوین جهان اسالم بازمی

ي نوین امت اسالمی اسالمی که اعتقاد به توانایی قرآن جهت برآورده نمودن نیازها

پردازي در حوزه تفسیر موضوعی زد تا راه را براي پاسخگویی به داشت، دست به نظریه

هاي فراروي جوامع اسالمی در دوران معاصر هموار سازد 

در همین راستا، ایشان پیش از ورود به نظریه تفسیر موضوعی، به معرفی رویکرد 

مفسر در رویکرد . نمایدهاي آن را معرفی میپرداخته و کاستی) یا ترتیبی

گیري از ابزارهاي مورد نیازِ اي، مطابق با ترتیبِ آیات قرآن پیش رفته و با کمک

در این رویکرد تفسیري، مفسر تنها به تفسیر تک. پردازدها میتفسیر، به تبیین آن

در نتیجه آنچه به عنوان محصولِ . داردفراتر از حدود آن برنمیآیات پرداخته و گامی

اي است که به صورت پراکنده و گردد، معارف قرآنیاین رویکرد تفسیري عرضه می

گسسته؛ و بدون دستیابی به نظریه نهایی قرآن در مورد یک موضوع سامان یافته است 

  ).28-30ق، صص1409صدر، 

یکرد تفسیري نقشی انفعالی و سلبی ایفا نمودهبدین ترتیب، مفسر در این رو
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که شهید صدر آن را گاه رویکرد  -این در حالی است که در رویکرد دوم تفسیري 

تک آیات در پی مفسر به جاي تفسیر تک -خواند می» توحیدي«و گاه » موضوعی«

است ... تماعی و دستیابی به نظر قرآن درباره یک موضوع مشخص اعم از اعتقادي، اج

  ).30ق، ص1409صدر، (

در این رویکرد، مفسر به جاي آغاز نمودنِ فرآیند تفسیر از متن قرآن، به واقعیت

هاي هاي زندگی آدمی و تمامی تجارب بشري توجه نموده و میراث فکري و اندیشه

بشري، او براساس این اندوخته . برَدانسانی پیرامون یک موضوع را به پیشگاه قرآن می

زند تا در نهایت با قرآن می» گفتگو«دست به انجام » پرسش و پاسخ«مبتنی بر ساختار 

در نگاه شهید . بتواند نظر این کتاب الهی درباره موضوع مورد نظر خویش را جویا گردد

، 1ق، ج1407کلینی، (» ذلک القُرآنُ فَاستَنطقُوه«در حدیث » استنطاق«صدر، تعبیر 

نیز بیان لطیفی از رویکرد موضوعی به قرآن ) 223ق، ص1414ی، ؛ شریف رض61ص

، این متن الهی را به »گفتگو با قرآن«مفسر موضوعی موظف است تا با ورود به . است

نطق درآورده و با ضمیمه نمودن تجارب بشري به آن، تمامی آیات مرتبط با آن موضوع 

  ).34-36ق، صص1409صدر، (را به شکل مجموعی مورد مطالعه قرار دهد 

این رویکرد، . گرددبدین ترتیب وجه تسمیه این رویکرد تفسیري نیز واضح می

شود زیرا از سویی، تفسیر را از موضوع و واقعیت خارجی آغاز  خوانده می» موضوعی«

آوري و نموده و از سوي دیگر، مجموعه آیات قرآنیِ مرتبط با آن موضوع را جمع

شود زیرا این توانایی را دارد نامیده می» توحیدي«ن رویکرد، همچنین ای. نمایدتفسیر می

که میان تجارب بشري با معارف قرآنی جهت استخراجِ نظریه قرآن ایجاد وحدت 

همچنین مفسر در این مسیر به دنبال ایجاد وحدت در تمامی مدلوالت آیات . نماید

  ).36ق، ص1409صدر، (مرتبط با یکدیگر براي دستیابی به نظریه قرآن است 

» الگوي گفتگو«بدین ترتیب نظریه شهید صدر در حوزه تفسیر موضوعی مبتنی بر 

ریزي گشته پایه» ساختار پرسش و پاسخ«میان مفسر با قرآن بنا شده که خود براساس 

هاي مفسر که برآمده از دنیاي خارجی اطراف اوست، نقطه آغاز گفتگو پرسش. است

بخش آن نیز دستیابی به نظریه قرآن پیرامون موضوع مورد ایانمیان وي با قرآن بوده و پ

دلیل اساسیِ مفسر موضوعی از ورود به گفتگو با قرآن به اموري چون . مطالعه است

بتواند نظر این کتاب الهی درباره موضوع مورد نظر خویش را جویا گردد

 ج1407کلینی، (» ذلک القُرآنُ فَاستَنطقُوه«در حدیث » استنطاق

223ق، ص1414ی، ؛ شریف رض61ص 223ق، ص1414ی، ؛ شریف رض61ص نیز بیان لطیفی از رویکرد موضوعی به قرآن ) ؛ شریف رض61ص

، این متن الهی را به »گفتگو با قرآن«مفسر موضوعی موظف است تا با ورود به 

نطق درآورده و با ضمیمه نمودن تجارب بشري به آن، تمامی آیات مرتبط با آ

-36ق، صص1409صدر، (را به شکل مجموعی مورد مطالعه قرار دهد 

گرددبدین ترتیب وجه تسمیه این رویکرد تفسیري نیز واضح می

شود زیرا از سویی، تفسیر را از موضوع و واقعیت خارجی خوانده می

نموده و از سوي دیگر، مجموعه آیات قرآنیِ مرتبط با آن موضوع را جمع

شود زیرا این توانانامیده می» توحیدي«همچنین این رویکرد، همچنین این رویکرد، همچنین ای

که میان تجارب بشري با معارف قرآنی جهت استخراجِ نظریه قرآن ایجاد وحدت 

 ر در این مسیر به دنبال ایجاد وحدت در تمامی مدلوالت آیاتهمچنین مفس

36ق، ص1409صدر، (یابی به نظریه قرآن است مرتبط با یکدیگر براي دستیابی به نظریه قرآن است مرتبط با یکدیگر براي دستیابی به نظریه قرآن است 
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بروز افکار نوین در عصر مفسر  هاي جدید،نیازهاي عصري، مشکالت نوظهور، پرسش

پور، ؛ یداهللا30ص ق،1426؛ مسلم، 83و54ش، ص1372جلیلی، (گردد بازمی... و

  ).17ش، ص1383

  مطالعه تطبیقی اندیشه شهید صدر و گادامر. 3

آنچه در بحث پیشین ارائه گردید، گزارشی از نظریه شهید صدر در حوزه تفسیر 

اما نبایستی پنداشته شود که . موضوعی و سازوکارِ انجام آن توسط مفسرِ موضوعی بود

تفصیلی بود؛ بلکه اساساً طرحِ این نظریه آنچه گذشت، صورت مختصري از یک نظریه 

توسط ایشان نیز به صورت موجز انجام گرفته و ابعاد و زوایایش مورد بحث قرار 

به عنوان نورافکن حال بر آن خواهیم بود که نظریه تفصیلی گادامر را. نگرفته است

ه بازتولید یافتاي بسط مورد استفاده قرار داده و دیدگاه شهید صدر را به شکل نظریه

  .نماییم

  گفتگو؛ الگویی براي فهم. 3-1

گادامر به عنوان فیلسوفی که ماهیت فهم، شرایط حصول و فرآیند آن را موضوع 

پژوهش خویش قرار داده، منطق حاکم بر فهم در علوم تاریخی و انسانی را مبتنی بر 

»گفتگو«الگوي 
5

»پرسش و پاسخ«میان دو نفر که براساس ساختار  
6

گیرد، یشکل م 

  ).Linge, 1976, p.xxvi؛ Gadamer,1994, p.369(نماید تبیین می

به مثابه پاسخ در قبالِ پرسشی که توسط مفسر مطرح گشته، » متن«در این رویکرد، 

اما این پرسش و ). Grondin, 1987, p.117؛ Gadamer, 1994, p.370(گردد درك می

عملیات فهم در یک دیالکتیک دوسویه  پذیرد بلکهطرفه انجام نمیپاسخ به صورت یک

هم مفسر و هم متن، براساس ساختار پرسش و پاسخ، وارد گفتگو . پیونددبه وقوع می

 ,Gadamer, 1994(دهند هایی را در برابر یکدیگر قرار میبا یکدیگر شده و پرسش

p.373 ؛Linge, 1976, p.xx.(  

فسر نسبت به یکدیگر گشته و ها منجر به گشودگیِ متن و مها و پاسخاین پرسش

؛ Gadamer, 1994, p.374(آوردها به یکدیگر فراهم میزمینه را براي اتصال افق آن

Palmer, 1980, p.201.(  

توسط ایشان نیز به صورت موجز انجام گرفته و ابعاد و زوایایش مورد بحث قرار 

به عنوان نورافحال بر آن خواهیم بود که نظریه تفصیلی گادامر را

ه بازتولید یافتاي بسط مورد استفاده قرار داده و دیدگاه شهید صدر را به شکل نظریه

  گفتگو؛ الگویی براي فهم

گادامر به عنوان فیلسوفی که ماهیت فهم، شرایط حصول و فرآیند آن را موضوع 

پژوهش خویش قرار داده، منطق حاکم بر فهم در علوم تاریخی و انسانی را مبتنی بر 

»پرسش و پاسخ«میان دو نفر که براساس ساختار 
6

Gadamer,1994, p.369 ؛Linge, 1976, p.xxvi.(  

» به مثابه پاسخ در قبالِ پرسشی که توسط مفسر مطرح گشته، » به مثابه پاسخ در قبالِ پرسشی که توسط مفسر مطرح گشته، » متن«در این رویکرد، 

Gadamer, 1994, p.370 ؛Grondin, 1987, p.117 .( اما این پرسش و ). اما این پرسش و .(

عملیات فهم در یک دیالکتیک دوسویه  پذیرد بلکهطرفه انجام نمیپاسخ به صورت یک

هم مفسر و هم متن، براساس ساختار پرسش و پاسخ، وارد گفتگو . پیوندد
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معناي خویش » متن«هاست که از رهگذر همین دیالکتیک پرسش و پاسخ میان آن

 ,Palmer, 1980؛ Gadamer, 1994,  pp.377&378(سازد را براي مفسر نمایان می

pp.200&212.(  

پیوندد، متن، از خالل گفتگو میان متن و مفسر به وقوع می»ِ فهم«بدین ترتیب، اگر 

توان تنها از طریق مشارکت یک طرف گفتگو ممکن دستیابی به معناي متن را نمی

گرفته میان هر دو سوي گفتگو تنها بر اثر مشارکت و همدلیِ شکل» فهم«دانست بلکه 

).Warnke, 1987, p.102؛ Gadamer, 1994, p.379(آید دست میبه 

در نظریه وي، . در اندیشه شهید صدر نیز داراي جایگاهی ویژه است» گفتگو«

در این رویکرد . یابدتفسیر موضوعی براساس گفتگو میان مفسر با قرآن سامان می

در زندگی بشري تفسیري، مفسر پس از بررسی واقعیات و موضوعات خارجیِ موجود 

ها از سوي دیگر، براساس گرفته پیرامون آناز سویی و آشنایی با تجارب بشريِ شکل

پرسش و پاسخ میان مفسر با قرآن . نشیندساختار پرسش و پاسخ به گفتگو با قرآن می

یابد تا از این رهگذر، وحدت میان تجارب بشري با معارف قرآنی صورت ادامه می

آید که مطابق با شرایط زمانی و مکانی مفسر است، به دست می» آننظریه قر«گرفته و 

  ).34ق، ص1409صدر، (

هاي فراوان میان نظریه شهید صدر و گادامر از حیث رغم تفاوتبدین ترتیب علی

ها شاهد وجود یک الگوي مشابه میان آن... ها و رویکردها، اهداف، تعلّق به نظام

ار مبتنی بر همین همسانی الگویی، در پی بازخوانی حال در ادامه این نوشت. هستیم

  .اندیشه موجز شهید صدر براساس اندیشه تفصیلی گادامر خواهیم بود

  الگوي گفتگو و ارکان آن. 3-2

هنگامی که فرآیند فهم
7

را در قالب گفتگو میان موضوعِ شناسایی و فاعل شناسا تبیین  

از همین روي گادامر سعی . واقف باشیمنماییم، بایستی به تأثیراتشان بر یکدیگر می

نمود که در نظریه خویش، از سویی جایگاه هر دو سوي گفتگو و تأثیرشان در فرآیند 

ها با یکدیگر که منجر کنش آنفهم را مورد بررسی قرار دهد و از سوي دیگر به برهم

که در  –اییبنابراین در آغاز، به جایگاه موضوع شناس. گردد نیز بپردازدمی» فهم«به 

. یابدتفسیر موضوعی براساس گفتگو میان مفسر با قرآن سامان می

در زندگی بشري تفسیري، مفسر پس از بررسی واقعیات و موضوعات خارجیِ موجود

ها از سوي دیگر، براساس گرفته پیرامون آناز سویی و آشنایی با تجارب بشريِ شکل

پرسش و پاسخ میان مفسر با قرآن . نشیندساختار پرسش و پاسخ به گفتگو با قرآن می

یابد تا از این رهگذر، وحدت میان تجارب بشري با معارف قرآنی صورت 

» که مطابق با شرایط زمانی و مکانی مفسر است، به دست می» که مطابق با شرایط زمانی و مکانی مفسر است، به دست می» آننظریه قر

  ).34ق، ص1409صدر، 

هاي فراوان میان نظریه شهید صدر و گادامر از حیث رغم تفاوتبدین ترتیب علی

شاهد وجود یک الگوي مشابه میان آن... ها و رویکردها، اهداف، تعلّق به نظام

حال در ادامه این نوشتار مبتنی بر همین همسانی الگویی، در پیحال در ادامه این نوشتار مبتنی بر همین همسانی الگویی، در پیحال در ادامه این نوشت

  .اندیشه موجز شهید صدر براساس اندیشه تفصیلی گادامر خواهیم بود

  الگوي گفتگو و ارکان آن

هنگامی که فرآیند فهم
7

را در قالب گفتگو میان موضوعِ شناسایی و فاعل شناسا تبیین 
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و  –است » قرآن«؛ و در نظریه شهید صدر ...اندیشه گادامر اعم از متن، اثر هنري و 

سپس به جایگاه مفسر و تأثیر او در عملیات فهم . پردازیمتأثیرات آن در فرآیند فهم می

  .گذاریمها نسبت به یکدیگر را به بحث میدر پایان نیز تأثیر و تأثّر آن. خواهیم پرداخت

  جایگاه متن به عنوان موضوع شناسایی در گفتگو. 1- 3-2

که به تأثیر موضوع شناسایی در فرآیند » فهم«یکی از تأکیدات گادامر در مطالعه ماهیت 

مند مراد گادامر از واقعه. در دیدگاه او است» مند بودن فهمواقعه«فهمیدن اشاره دارد، 

. مورد توجه قرار گیرد» روش«مسئلهگردد که نگاه وي به بودن فهم، زمانی روشن می

وي و همفکرانش با گرایشی که قائل به تفکیک میان موضوع شناسایی و فاعل شناسا 

  .)Linge, 1976, p.xli(است، مخالفند 

ها و قائلین به این دوگانگی تنها راه براي از میان برداشتن بیگانگیِ موجود میان آن

در این نگاه، . نمایند جستجو می» روش«در درنتیجه فهم صحیحِ موضوع شناسایی را 

موجودي بیگانه و ناآشنا با مفسر است که فهم آن کامالً به صورت یکسویه و از » متن«

گردد طرف فاعل شناسا مدیریت گشته و همه مراحلش به واسطه روش روشن می

  ).231و221ش، صص1389؛ واعظی، 158ش، ص1378گران، ریخته(

دانسته و از این رهگذر، » بازي«را از سنخ ورود در نوعی » مفه«در مقابل، گادامر 

. )Silverman, 1991, p.6(زده است » اثر هنري«و » بازي«دست به تبیین شباهت میان 

نیز » فهم«محصول ذهنیت بازیگر نیست، » بازي«مبتنی بر این شباهت، همچنان که 

؛ Palmer, 1980, pp.171&172(محصول عملیات ذهنی فاعل شناسا نخواهد بود 

  ). 236ش، ص1389واعظی، 

توضیح بیشتر آنکه در یک بازي، بازیگر و ذهنیت وي داراي آزادي کامل نیستند تا 

به هر صورت که خواستند در آن ورود نمایند بلکه بایستی با قواعد و چارچوب بازي 

امري ایستا و بدین ترتیب بازیگر، بازي را . ها تبعیت نمایندآشنایی کامل داشته و از آن

هاي الزم را نموده و عملی بینییابد تا بتواند پیش از ورود به آن، پیشساکن نمی

نیز همچون » اثر هنري«. روشمند در پیش گیرد بلکه فعالیت او مقهور و تابع بازي است

  .کننده آن نیست بسته در قبال تجربهجان و دستامري بی» بازي«

وي و همفکرانش با گرایشی که قائل به تفکیک میان موضوع شناسایی و فاعل شناسا 

Linge, 1976, p.xli(.  

قائلین به این دوگانگی تنها راه براي از میان برداشتن بیگانگیِ موجود میان آن

نمایند جستجو می» روش«در درنتیجه فهم صحیحِ موضوع شناسایی را 

موجودي بیگانه و ناآشنا با مفسر است که فهم آن کامالً به صورت یکسویه و از 

طرف فاعل شناسا مدیریت گشته و همه مراحلش به واسطه روش روشن

  ).231و221ش، صص1389؛ واعظی، 158ش، ص1378گران، ریخته

دانسته و از این رهگذر، » بازي«را از سنخ ورود در نوعی » مفه«در مقابل، گادامر 

Silverman, 1991, p.6(زده است » اثر هنري«و » بازي«دست به تبیین شباهت میان

محصول ذهنیت بازیگر نیست، » بازي«مبتنی بر این شباهت، همچنان که 

Palmer, 1980, pp.171&172(محصول عملیات ذهنی فاعل شناسا نخواهد بود

  ). 236ش، ص1389واعظی، 

توضیح بیشتر آنکه در یک بازي، بازیگر و ذهنیت وي داراي آزادي کامل نیستند تا 

به هر صورت که خواستند در آن ورود نمایند بلکه بایستی با قواعد و چارچوب
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تاز نبوده بلکه اثر هنري ر تجربه هنري تنها و یکهدر نتیجه ذهنیت فاعل شناسا د

بدین ترتیب الگوي دوگان فاعل . نیز در این عملیات نقشی تعیین کننده بر عهده دارد

شود به دیده تردید نگریسته می» بازي«موضوع شناسایی با تکیه بر پدیده  –شناسا 

)Linge, 1976, p.xxiii ؛Warnke, 1987, pp.48&49.(  

فهمِ امور » مند بودنواقعه«، »فهم، نوعی بازي است«توجه به این نکته که حال با 

اي است در دیدگاه گادامر، فهم واقعه. گرددتاریخی همچون متن نیز بهتر مشخص می

دهد و چیزي جز محصول گفتگو میان موضوع تاریخی و مفسر نیستکه رخ می

)Gadamer, 1994, pp.463&465؛Linge, 1976, p.xxviii.(  

شود، تنها حاصل یک طرف گفتگو به عنوان فاعل آنچه در یک گفتگو فهمیده می

آید شناسا نیست بلکه درنهایت این موضوع شناسایی است که سرانجام به سخن درمی

بدین ترتیب، ). 231-233ش، صص1389واعظی، (سازد و مراد خویش را آشکار می

در نظریه هرمنوتیک فلسفی گادامر راه را براي فهم »ِ مند دانستنواقعه«و » بازي دانستن«

  .نمایدموضوع شناسایی باز می –نقد الگوي دوگان فاعل شناسا 

شهید صدر نیز با تأکید بر برقراري گفتگو میان مفسر با قرآن در نظریه تفسیري 

 - در تفسیر موضوعی . هاستخویش به وضوح در پی شکستنِ دوگانگی میان آن

به جاي آنکه قرآن به عنوان موضوع شناسایی در برابر مفسر  -ترتیبی برخالف تفسیر 

قرار گیرد تا با به کارگیريِ ادوات مورد نیاز تفسیر به فهم درآید، به عنوان یک طرف 

ها براساس منطق پرسش و پاسخ گفتگو میان آن. شودگفتگو وارد گفتگو با مفسر می

از رهگذر این گفتگو شرایط را براي به نطق  نماید تایابد و مفسر سعی میادامه می

در نهایت با ایجاد پیوند میان قرآن با دنیاي خارج، قرآن به . درآوردن قرآن فراهم آورد

  ).34ق، ص1409صدر، (سازد آید و نظر خویش را آشکار میسخن درمی

  جایگاه مفسر به عنوان فاعل شناسا در گفتگو. 2- 3-2

نماید، عالوه بر جایگاه متن در براساس الگوي گفتگو تبیین میگادامر که فرآیند فهم را 

  .این فرآیند، به جایگاه مفسر نیز توجه ویژه دارد

شود، تنها حاصل یک طرف گفتگو به عنوان فاآنچه در یک گفتگو فهمیده می

شناسا نیست بلکه درنهایت این موضوع شناسایی است که سرانجام به سخن درمی

233ش، صص1389واعظی، (سازد و مراد خویش را آشکار می 233ش، صص1389واعظی،  231- صص1389واعظی، 

در نظریه هرمنوتیک فلسفی گادامر راه را»ِ فهم »ِ فهم »ِ  دانستنواقعهمند دانستنواقعه دانستنواقعه«و 

  .نمایداسایی باز میموضوع شناسایی باز میموضوع شناسایی باز می–نقد الگوي دوگان فاعل شناسا 

شهید صدر نیز با تأکید بر برقراري گفتگو میان مفسر با قرآن در نظریه تفسیري 

در تفسیر موضوعی . هاستخویش به وضوح در پی شکستنِ دوگانگی میان آن

به جاي آنکه قرآن به عنوان موضوع شناسایی در برابر-ترتیبی 

قرار گیرد تا با به کارگیريِ ادوات مورد نیاز تفسیر به فهم درآید، به عنوان یک طرف 

ها براساس منطق پرسش و پا. گفتگو میان آن. گفتگو میان آن. شودگفتگو وارد گفتگو با مفسر می

از رهگذر این گفتگو شرایط را براي به نطق  نماید تایابد و مفسر سعی می

در نهایت با ایجاد پیوند میان قرآن با دنیاي خارج، قرآن به . درآوردن قرآن فراهم آورد

34ق، ص1409صدر، (سازد آید و نظر خویش را آشکار می
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  هاي مفسر در فهمداورينقش پیش. 2-1- 3-2

ترین مسائل مورد توجه نزد گادامر در تبیین ماهیت فهم که به درك الگوي یکی از مهم

هنیت مفسر در حصول فهم تأکید دارد، نقش پیشگفتگو نیز کمک کرده و بر جایگاه ذ

هاداوري
8
  .در فهم است 

هاي مفسر در فهم متن، به معناي رها داوريالبته مقصود گادامر از دخالت پیش

بودن او در عملیات فهم بدون توجه به موضوع فهم نیست؛ بلکه این دیدگاه بایستی به 

؛ و )249ش، ص1389واعظی، (عنوان تبیینی از چگونگیِ انجام گفتگو میان مفسر و اثر 

 ,Palmer(کوششی در جهت تبیین علم هرمنوتیک از تاریخمندي فهم دانسته شود 

1980, p.265.(  

هاي خویش وارد مفسري که درصدد فهم یک اثرِ متعلّق به گذشته است، با پرسش

هاي متقابل، به معناي اثر ها و پاسخگفتگو با متن گشته و در اثر دور متناوبِ پرسش

در دیدگاه گادامر، این دور هرمنوتیکی. کنددست پیدا می
9

از سوي مفسر و با پیش  

ها و انتظارات اوست، آغاز داوريولیه توسط وي که مبتنی بر پیشافکندن معناي ا

افکنیِ نخستین که آغاز گفتگوي میان متن و مفسر است، توسط متن این پیش. شودمی

ها از سوي مفسر افکنیاین دورِ پیش. شوداصالح گشته و به سوي مفسر بازگردانده می

تر یابد تا آنکه معناي متن دائماً واضحیو انجام تصحیح و تعدیل از سوي متن ادامه م

  ).Warnke, 1987, p.76؛ Gadamer, 1994, p.267(شود می

  :آیدبا توجه به آنچه گفته شد، دو نکته به دست می

سازد بلکه امري هاي مفسر نه تنها فهمِ اثر را با اختالل روبرو نمیداوريپیش :اوالً

ها داوري؛ زیرا پیش افکندن این پیش)Grondin, 1994, p.111(الزم براي آن است 

توسط مفسر تنها براي ایجاد حالت گشودگی و باز شدن در برابر متن است تا متن نیز 

بدین ترتیب مفسر تنها به . به سخن درآید و معناي خویش را براي وي آشکار سازد

و درنتیجه قادر  ها توانایی آغاز نمودن گفتگو با متن را داشتهداوريواسطه همین پیش

  ).Warnke, 1987, p.3؛ Gadamer, 1994, pp.268&397&490(به فهم آن خواهد بود

هاي خویش وارمفسري که درصدد فهم یک اثرِ متعلّق به گذشته است، با پرسش

هاي متقابل، به معناي اثر ها و پاسخگفتگو با متن گشته و در اثر دور متناوبِ پرسش

در دیدگاه گادامر، این دور هرمنوتیکی. کند
9

از سوي مفسر و با پیش 

ها و انتظارات اوست، آغاز داوريولیه توسط وي که مبتنی بر پیش

افکنیِ نخستین که آغاز گفتگوي میان متن و مفسر است، توسطاین پیش

ها از سويافکنیاین دورِ پیش. شوداصالح گشته و به سوي مفسر بازگردانده می

یابد تا آنکه معناي متن دائماً واضحو انجام تصحیح و تعدیل از سوي متن ادامه میو انجام تصحیح و تعدیل از سوي متن ادامه میو انجام تصحیح و تعدیل از سوي متن ادامه م

Gadamer, 1994, p.267 ؛Warnke, 1987, p.76.(  

  :آیدبا توجه به آنچه گفته شد، دو نکته به دست می

هاي مفسر نه تنها فهمِ اثر را با اختالل روبرو نمیداوريپیش 

؛ زیرا پیش افکندن این پیش)Grondin, 1994, p.111(الزم براي آن است 

توسط مفسر تنها براي ایجاد حالت گشودگی و باز شدن در برابر متن است تا متن نیز 

بدین ترتیب مفسر تنها به به سخن درآید و معناي خویش را براي وي آشکار سازد
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تصورات در هر دور دیالکتیکی میان مفسر با متن، تصحیح و تعدیل این پیش :ثانیاً

 ,Warnke؛ Gadamer, 1994, p.267(گیردگشته و حقّانیتشان مورد آزمون قرار می

1987, p.76.(

هاي خویش اصرار نکرده و معناي فرضآمیز بر پیشر به صورت لجاجتمفس

بلکه او در پی فهم . تصورات خویش نادیده نخواهد گرفتواقعی متن را به خاطر پیش

ها در پی آن است که خود را براي گفتگوي با متن و افکنیمتن است و با این پیش

معناي » متن«رسد که اي میقطهدر نهایت نیز این گفتگو به ن. درك آن آماده سازد

 ,Palmer, 1980؛ Gadamer, 1994, p.269(سازد خویش را براي مفسر آشکار می

p.184.(  

گفتگومحور بودنِ تفسیر موضوعی در اندیشه شهید صدر باعث پیدایی ثمراتی 

اي به ایشان با انتقاد از توقف بر رویکرد تجزیه. گرددنیکو در این رویکرد تفسیري می

در دیدگاه ایشان، رویکرد . قرآن در پی ارائه نگاهی نوین در عرصه تفسیر قرآن است

کننده در طول قرون متمادي در ادبیات هاي خستهاي که منجر به تکرارگوییتجزیه

سر را ندارد هاي متناسب با زمانه مفتفسیري مسلمین گشته است، توانایی ارائه برداشت

  ).33ق، ص1409صدر، (

حالی است که مفسر موضوعی که داراي برنامه، طرح و نقشه قبلی است، با این در 

توجه کامل به مواریث بشري و معلومات پیشین خویش پرسش خود را از قرآن مطرح 

بدین ترتیب نقطه آغاز این رویکرد تفسیري پرسش. شودساخته و وارد گفتگو با آن می

ن کریم نیز براساس ورود مفسرانِ قرآ. هاي مفسر است که برآمده از زمانه اوست

هاي متناسب با هر کدام را آید و پاسخهاي متفاوت به سخن درمیگوناگون با پرسش

  ).34-36ق، صص1409صدر، (دهد ارائه می

  اهمیت کاربرد در فهم. 2-2- 3-2

»کاربرد«گادامر در مطالعه خویش، عنصر 
10

» فهم«ناپذیر از را به عنوان امري جدایی 

تأکید وي بر جنبه کاربردي فهم، . )Madison, 1991, p.123(دهد توجه قرار میمورد 

  .نشانگر جایگاه مفسر و تأثیر او در فرآیند دیالکتیکی فهم است

گفتگومحور بودنِ تفسیر موضوعی در اندیشه شهید صدر باعث پیدایی ثمراتی 

ایشان با انتقاد از توقف بر رویکرد تجزیه. گرددنیکو در این رویکرد تفسیري می

در دیدگاه ایشان، رویکرد . قرآن در پی ارائه نگاهی نوین در عرصه تفسیر قرآن است

کننده در طول قرون متمادي در ادبیات هاي خستهاي که منجر به تکرارگویی

هاي متناسب با زمانه مفتفسیري مسلمین گشته است، توانایی ارائه برداشت

  ).33ق، ص1409صدر، 

حالی است که مفسر موضوعی که داراي برنامه، طرح و نقشه قبلی است

توجه کامل به مواریث بشري و معلومات پیشین خویش پرسش خود را از قرآن مطرح 

بدین ترتیب نقطه آغاز این رویکرد تفسیري پرسش. شودساخته و وارد گفتگو با آن می

ن کریم نیز براساس ورود مفسرا. قرآ. قرآ. هاي مفسر است که برآمده از زمانه اوست

هاي متناسب با هر کدام را آید و پاسخهاي متفاوت به سخن درمیگوناگون با پرسش

  ).34-36ق، صص1409صدر، 
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براساس این دیدگاه، مفسر متناسب با شرایط حال حاضر خویش، وارد گفتگو با 

ریخی در نظر گرفته عملی تا» فهم«بدین ترتیب، . نمایدمتن شده و آن را درك می

شود که همواره با زمان حال ارتباط داشته و با توجه به شرایط و موقعیت مفسر می

  . )Gadamer, 1994, p.308(یابد تغییر می

به صورت خالص و بدون » تاریخ«ورزد که فهمیدنِ گادامر بر این نکته تأکید می

بسته » فهم«؛ چراکه )Palmer, 1980, p.176(رجوع به زمان حال، امکان رخ دادن ندارد 

هاي مفسر از متن که برآمده از زمانه و شرایط حال حاضر اوست، دچار به پرسش

  ).Warnke, 1987, p.96؛ Palmer, 1980, pp.182&183(گردد دگرگونی می

بر این اساس، وي وظیفه هرمنوتیک را تنها ایجاد سازگاري میان معناي متن با 

آن تولید گشته، ندانسته و در مقابل بر جنبه کاربردي فهم  جهان و بافتی که متن در

به بیان دیگر مفسر در جریان فهم یک اثر . )Gadamer, 1994, p.308(ورزد تأکید می

دائماً در پی ایجاد ارتباط  -پوشی از موقعیت هرمنوتیکی خویش بدون چشم -تاریخی 

؛ Warnke, 1987, pp.68&77&95(میان آن اثر با شرایط حال حاضر خویش است 

Madison, 1991, p.130 ؛Grondin, 1994, p.115(.  

ناپذیر در فرآیند فهم متن، بیشتر خود جنبه کاربردي فهم به عنوان عنصري جدایی

دلیل این امر ریشه در وجود . سازدرا در هرمنوتیک حقوقی و الهیاتی نمایان می

سویی، و استخراج معناي  کشمکشی همیشگی میان متن ثابت حقوقی و دینی از

ها از سوي دیگر دارد؛ چراکه فهم متون حقوقی و دینی به متناسب با زمان تفسیر آن

ها نیز نبوده شکلِ تاریخی و تنها متناسب با بستر پیدایششان، مدنظر تولیدکنندگان آن

اي بلکه تبیین اینکه این متون براي وضعیت حال چه سخنی دارند، از اهمیت ویژه

  ).Palmer, 1980, pp.186&187؛ Gadamer, 1994, pp.308&309(وردار است برخ

از چیستی جنبه کاربردي فهم که بگذریم، براي تبیین ورود این عنصر در فرآیند 

یک متن هنگامی سخن . فهم بایستی به الگوي گفتگوي میان مفسر با متن توجه نمود

نقش پرسش و . مطرح شده باشدهایی از سوي مفسر نسبت به او گوید که پرسشمی

گیري در شکل» کاربرد«دهنده وجود عنصر پاسخ میان متن و مفسر، به خوبی نشان

هاي او سرچشمه داوريشده توسط مفسر که از پیشپرسشهاي مطرح. فرآیند فهم است

بر این اساس، وي وظیفه هرمنوتیک را تنها ایجاد سازگاري میان معناي متن با 

آن تولید گشته، ندانسته و در مقابل بر جنبه کاربردي فهم جهان و بافتی که متن در

Gadamer, 1994, p.308( . ر در جریان فهم یک اثربه بیان دیگر مفس

دائماً در پی ایجاد ارت-پوشی از موقعیت هرمنوتیکی خویش  چشم 

Warnke, 1987, pp.68&77&95(میان آن اثر با شرایط حال حاضر خویش است 

Madison, 1991, p.130 ؛Grondin, 1994, p.115(.  

ناپذیر در فرآیند فهم متن، بیشتر خوجنبه کاربردي فهم به عنوان عنصري جدایی

دلیل این امر ریشه در وجود . سازدرا در هرمنوتیک حقوقی و الهیاتی نمایان می

سویی، و استخراج معناي کشمکشی همیشگی میان متن ثابت حقوقی و دینی از

ها از سوي دیگر دارد؛ چراکه فهم متون حقوقی و دینی به متناسب با زمان تفسیر آن

شکلِ تاریخی و تنها متناسب با بستر پیدایششان، مدنظر تولیدکنندگان آن

بلکه تبیین اینکه این متون براي وضعیت حال چه سخنی دارند، از اهمیت ویژه

Gadamer, 1994, pp.308&309 ؛Palmer, 1980, pp.186&187

از چیستی جنبه کاربردي فهم که بگذریم، براي تبیین ورود این عنصر در فرآیند 
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گیرد، کامالً متأثر از موقعیت هرمنوتیکی و شرایطی است که وي در آن زیست می

دهی میان معناي متن با زمان حال خواهد بود ارتباط» تفسیر«ن ترتیب، نقش بدی. کندمی

)Palmer, 1980, p.186 ،241ش، ص1389؛ واعظی.(  

هاي رویکرد موضوعی به قرآن در اندیشه شهید ترین ویژگیگمان یکی از مهمبی

به تأکید ایشان بر توانایی قرآن کریم در پاسخگویی . بودن آن است» کاربردي«صدر 

هاي گوناگون هاي نوینی که متأثر از اقتضائات زمانی و مکانی مفسران در دورهپرسش

مطرح گشتن این رویکرد تفسیري در . اشاره دارد مسئلهباشد، به خوبی بر همین می

اي که موجب تکرارگویی در سنت تفسیري اسالمی گشته است، راه برابر رویکرد تجزیه

تا پیش از آن مطرح  گشاید کهجدیدي از قرآن کریم میرا براي دستیابی به نظریات 

  .نگشته بودند

با تکیه بر این گرایش تفسیري، مفسران مسلمان که متناسب با زمانه خویش با 

گردند، توانایی استخراج معارف قرآنی مطابق ها و موضوعات جدیدي مواجه میپرسش

ش، 1372جلیلی، (بود با انتظارات فعلی و شرایط عصر خویش را دارا خواهند 

راه دستیابی به این نتیجه ارزشمند نیز ورود مفسر به گفتگو با قرآن ). 177-179صص

  .براساس ساختار پرسش و پاسخ است

  کنش مفسر و متن در گفتگوبرهم. 3- 3-2

دانسته و براي » متن«با » مفسر«را برقراري گفتگو میان » فهم«چنانچه گذشت، گادامر 

به همین دلیل در نظریه . ها جایگاهی ویژه در فرآیند آن قائل استهر یک از آن

هرمنوتیکی وي، تأثیرات هر یک از این دو رکن در عملیات فهم تبیین شده است که در 

ها در این فرآیند حال با لحاظ نمودن نقش هر دوي آن. هاي پیشین به آن پرداختیمبحث

واعظی، ؛ Linge, 1976, p.xvi(کدیگر دانستکنش این ارکان با یرا برهم» فهم«توان می

  ).265ش، ص1389

کنش این دو رکن به همین دلیل در نظریه هرمنوتیکی وي شاهد صورتبندي برهم

  .نیز هستیم» فهم«با یکدیگر در فرآیند 

تا پیش از آن مطرح  گشاید کهجدیدي از قرآن کریم میرا براي دستیابی به نظریات 

با تکیه بر این گرایش تفسیري، مفسران مسلمان که متناسب با زمانه خویش با 

گردند، توانایی استخراج معارف قرآنی مطابق ه میها و موضوعات جدیدي مواجه میها و موضوعات جدیدي مواجه می

ش، 1372جلیلی، (بود با انتظارات فعلی و شرایط عصر خویش را دارا خواهند 

راه دستیابی به این نتیجه ارزشمند نیز ورود مفسر به گفتگو با قرآن ). 

  .رسش و پاسخ استبراساس ساختار پرسش و پاسخ استبراساس ساختار پرسش و پاسخ است

  کنش مفسر و متن در گفتگو

متن«با » مفسر«را برقراري گفتگو میان » فهم«چنانچه گذشت، گادامر 

به همین دلیل در نظریه . ها جایگاهی ویژه در فرآیند آن قائل است

هرمنوتیکی وي، تأثیرات هر یک از این دو رکن در عملیات فهم تبیین شده است که

حال با لحاظ نمودن نقش هر دوي آن. هاي پیشین به آن پرداختیم

Linge, 1976, p.xvi(ن با یکدیگر دانستن با یکدیگر دانستکنش این ارکان با یرا برهم
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  ترکیبی بودن فهم. 3-1- 3-2

و  چنانچه گذشت، هرمنوتیک فلسفی در پی آن است که به مطالعه ماهیت فهم پرداخته

در . رویداد فهمِ آثار هنري، امور تاریخی، متن و مانند آن را مورد بررسی قرار دهد

در ارتباط با امور تاریخی همچون متن از » هرمنوتیک«همین راستا، پرسش از وظیفه 

  ).Gadamer, 1994, p.165(گردداي برخوردار میاهمیت ویژه

»تاریخیِبازسازي بافت «در دیدگاه فردي چون شالیرماخر، 
11

یک متن به عنوان  

بر این اساس،  ).Palmer, 1980, p.186(آید ناپذیرِ فهمِ آن به حساب میالزمه جدایی

هاي گذشته به او رسیده و از دنیاي واقعی خویش مفسر براي فهم هر متنی که از زمان

دور گشته، نیازمند به بازسازيِ معناي آن اثر به صورت اصیل و نخستینی است که 

زمان نبوده و یک شیء بی» متن«براساس این نگاه، . منطبق بر آن تولید گشته است

  .سازدمعناي خویش را در ارتباط با بافتی که در آن تولید گشته است، نمایان می

هاي بدین ترتیب هرگاه متن از محیط و بافت اصلی خویش دور شود و به نسل

نتیجه مفسر در. نایش را از دست خواهد دادبعد انتقال یابد، اصالت اولیه و درنتیجه مع

بایستی به بازسازي دنیایی که آن اثر بدان تعلق داشته پرداخته و فرآیند تولید متن توسط 

؛ Linge, 1976, pp.xiii&xiv؛ Gadamer, 1994, p.166(نویسنده را بازتولید نماید 

Warnke, 1987, p.14.(  

در نگاه او، هرچند بازسازيِ . ي دارداین در حالی است که گادامر عقیده دیگر

توان آن را به بافتی که اثر هنري در آن تکون یافته، براي فهم آن ضروري است ولی نمی

حتی در نگاه وي، اصالت آنچه بازسازي . عنوان وظیفه اصلی هرمنوتیک قلمداد نمود

ها فعالیتی پوچ و شود و با توجه به تاریخی بودن انسانشده، به دیده تردید نگریسته می

بدین ترتیب بازسازيِ گذشته بدون برقراري ارتباط میان آن با . گرددبیهوده تلقی می

 ,Palmer, 1980؛ Gadamer, 1994, pp.166&167(فایده است زمان حال عملی بی

p.186.(  

»ترکیب«در مقابل، فهمِ اثر جز با برقراري ارتباط میان گذشته با حال و 
12

ها با آن 

) زمان حال(سازي میان مفسر وظیفه هرمنوتیک نیز ایجاد یگانه. رخ نخواهد داد یکدیگر

بوده و معناي اثرِ متعلق به گذشته از خالل پرسشی که مفسر در ) زمان گذشته(و اثر 

دور گشته، نیازمند به بازسازيِ معناي آن اثر به صورت اصیل و نخستینی است که 

» یک شیء بی» یک شیء بی» متن«براساس این نگاه، . منطبق بر آن تولید گشته است

معناي خویش را در ارتباط با بافتی که در آن تولید گشته است، نمایان می

بدین ترتیب هرگاه متن از محیط و بافت اصلی خویش دور شود و به نسل

 معنایش را از دست خواهد داد معنایش را از دست خواهد دادبعد انتقال یابد، اصالت اولیه و درنتیجه مع

بایستی به بازسازي دنیایی که آن اثر بدان تعلق داشته پرداخته و فرآیند تولید متن توسط 

؛ Linge, 1976, pp.xiii&xiv؛ Linge, 1976, pp.xiii&xiv؛ Gadamer, 1994, p.166(نویسنده را بازتولید نماید 

Warnke, 1987, p.14.(  

در نگاه او، هرچند بازسازيِ . ي دارداین در حالی است که گادامر عقیده دیگر

بافتی که اثر هنري در آن تکون یافته، براي فهم آن ضروري است ولی نمی

حتی در نگاه وي، اصالت آنچه بازسازي . عنوان وظیفه اصلی هرمنوتیک قلمداد نمود

ها فعالیتی پوچ و شود و با توجه به تاریخی بودن انسانه میشده، به دیده تردید نگریسته میشده، به دیده تردید نگریسته می

بدین ترتیب بازسازيِ گذشته بدون برقراري ارتباط میان آن با . گردد

؛ Gadamer, 1994, pp.166&167(فایده است  بی



14، پیاپی1393شمارة دوم، بهار و تابستان  سال هفتم،مطالعات قرآن و حدیث،  یپژوهش یدوفصلنامه علم  52

 ,Linge, 1976؛ Palmer, 1980, p.186(گردد پرسد، آشکار میزمان حال از آن می

pp.xvi&xlviii.(  

بی دانستن فهم به وضوح، بیانگرِ جایگاه هر دو رکن در گفتگویی بدین ترتیب ترکی

ابتناي نظریه تفسیر موضوعی شهید صدر بر الگوي گفتگو .دهداست که میانشان رخ می

  .رکیبی بودن فهم موضوعی قرآن استشناختی از تنیز تبیینی روش

دید، هاي جدر دیدگاه وي، با پدیدار گشتن نیازهاي نوین و مطرح شدن پرسش

خألهاي موجود در تفسیر ترتیبی و نیاز به ارائه راهکاري نوین بیش از پیش هویدا 

معناي (دهد که به ترکیب گذشته تفسیر موضوعی این اجازه را به مفسر می. شدمی

دست زده و از ) ذهنیت مفسر که متناسب با موقعیت هرمنوتیکی اوست(با حال ) قرآن

ها و مقبوالت پیشین دانسته(و بیرونی ) قرآن کریم(درونی رهگذر گفتگو میان دو رکن 

ها، نظریه قرآن درباره موضوعات مورد نیاز خویش را و ایجاد وحدت میان آن) مفسر

  ).201ش، ص1372جلیلی، (استخراج نماید 

  هاي معناییآمیختگی افقدرهم. 3-2- 3-2

»هاآمیختگی افقدرهم«
13

براي تبیین تأثیر و تأثر اي است که توسط گادامر استعاره 

ش، 1389واعظی، (ارکان گفتگو در فرآیند فهم مورد استفاده قرار گرفته است  دوسویه

  ).265ص

»موقعیت هرمنوتیکی«بایستی به مفهوم » افق معنایی«هنگامِ سخن از 
14

. توجه نمود 

. ستهاي برآمده از زمانه خویش افرضانسان موجودي تاریخی، متناهی و مقید به پیش

دارد که در آن گرفتار آمده  هاي انسانی ریشه در موقعیت هرمنوتیکی اواین محدودیت

  .است

. سازدامکان دیدنِ انسان را کاهش داده و محدود می» موقعیت هرمنوتیکی«

ور بودن در موقعیت هرمنوتیکی تا بدان حد است که کسب آگاهی وابستگی و غوطه

اي بسیار سخت و دشوار است؛ چراکه خویش وظیفهیک انسان از موقعیت هرمنوتیکی 

کسب شناخت از موقعیت هرمنوتیکی تنها هنگامی قابل دستیابی است که انسان داراي 

جایگاهی وراي این موقعیت باشد و حال آنکه آدمی توانایی خارج شدن از موقعیت 

) ذهنیت مفسر که متناسب با موقعیت هرمنوتیکی اوست

ها و مقبوالت پیدانسته(و بیرونی ) قرآن کریم(درونی رهگذر گفتگو میان دو رکن

ها، نظریه قرآن درباره موضوعات مورد نیاز خویشو ایجاد وحدت میان آن

  ).201ش، ص1372جلیلی، 

  هاي معناییآمیختگی افق

» افقهاآمیختگی افقهاآمیختگی
13

اي است که توسط گادامر براي تبیین تأثیر و تأثر اي است که توسط گادامر براي تبیین تأثیر و تأثر اي است که توسط گادامر استعاره 

، 1389واعظی، (ارکان گفتگو در فرآیند فهم مورد استفاده قرار گرفته است 

موقعیت هرمنوتیکی«بایستی به مفهوم » افق معنایی«هنگامِ سخن از 

هاي برآمده از زمانهفرضانسان موجودي تاریخی، متناهی و مقید به پیش

دارد که در آن گرفتار آمده هاي انسانی ریشه در موقعیت هرمنوتیکی او

امکان دیدنِ انسان را کاهش داده و محدود می» موقعیت هرمنوتیکی
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ور انسان همیشه درون موقعیت هرمنوتیکی خویش محص. هرمنوتیکی خویش را ندارد

است و به همین دلیل هنگامی که به عنوان فاعل شناسا در پی درك موضوعی تاریخی 

 ,Gadamer(نگرداست، همچنان خود را محدود به آن یافته و از همین منظر بدان می

1994, pp.301&302.(  

نیز روشن » افق«یافتیم، مفهوم » موقعیت هرمنوتیکی«با شناختی که از مفهوم 

یفی از دیدن است که شامل هر آنچه بتواند از منظري خاص دیده ط» افق«. گرددمی

بدین ترتیب هر مفسر بنابر موقعیت هرمنوتیکی خویش داراي یک افق . گرددشود می

  ).Gadamer, 1994, p.302(نگرد ها میباشد که از آن منظر به پدیدهمعنایی می

در حوزه فهم براي نخستین بار از سوي اندیشمندان حوزه » افق«البته توجه به 

هرمنوتیک رمانتیک نیز که بحث از فهم . هرمنوتیک فلسفی مطرح نگردیده است

در نگاه ایشان، هنگامی که . افق توجه نموده است مسئلهکشد، به  تاریخی را پیش می

ها و معیارهاي نه براساس مالك ـ بایست آن رامفسر در پی درك گذشته است، می

در درون افق تاریخی خود آن اثر مورد  ـ هاي خویش بلکهداوريامروزین و پیش

اي که متن از آنجا مطالعه قرار دهد و لذا اگر مفسر نتواند افق خود را به افق تاریخی

 ,Gadamer, 1994(گوید جابجا نماید، به درك معناي متن نائل نخواهد شد سخن می

pp.302&303 ؛Linge, 1976, p.xxxvii.(  

بدین ترتیب مبتنی بر نگاه هرمنوتیک رمانتیک، شاهد دو افق گوناگون خواهیم 

خواهد اثر متعلقِ به آن را افقی که مفسر در درون آن قرار دارد؛ و افقی که وي می: بود

تی خود را به در این صورت تمامی بحث بر سر آن خواهد بود که مفسر بایس. بفهمد

 ,Gadamer(یک افق بیگانه منتقل سازد تا بتواند متنِ متعلق به آن افق را درك نماید

1994, p.304.(  

فرض هاي محدود و محصور را پیشدر تلقی گادامر، این دیدگاه، وجود افق

در این نگاه، هر افقی محدود بوده و تنها یک فرهنگ را در درون خود . گرفته است

هاي محدودي مواجه است که تنها امکان زندگی یک بنابراین آدمی با افق. دهدجاي می

در مقابل، گادامر بر آن است که همانگونه که یک فرد، تنها . ها وجود داردفرهنگ در آن

توان چنان محدود نبوده و دائماً در حال مفاهمه با دیگران است، یک افق را نیز نمی

در حوزه فهم براي نخستین بار از سوي اندیشمندان حوزه » افق«البته توجه به 

هرمنوتیک رمانتیک نیز که بحث از فهم . هرمنوتیک فلسفی مطرح نگردیده است

افق توجه نموده است مسئلهکشد، به   می افق توجه نموده است مسئلهکشد، به   در نگاه ایشان، هنگامی که .  مسئلهکشد، به  

نه براساس مالك ـ بایست آن رامفسر در پی درك گذشته است، می

در درون افق تاریخی خود آن اثر مورد  ـ هاي خویش بلکهداوري

اي که متن از آنجا مطالعه قرار دهد و لذا اگر مفسر نتواند افق خود را به افق تاریخی

 ,Gadamer, 1994(گوید جابجا نماید، به درك معناي متن نائل نخواهد شد 

Linge, 1976, p.xxxvii.(  

بدین ترتیب مبتنی بر نگاه هرمنوتیک رمانتیک، شاهد دو افق گوناگون خواهیم 

خواهد اثر متعلقِ به آنافقی که مفسر در درون آن قرار دارد؛ و افقی که وي می

در این صورت تمامی بحث بر سر آن خواهد بود که مفسر بایس

یک افق بیگانه منتقل سازد تا بتواند متنِ متعلق به آن افق را درك نماید

هاي محدود و محصور رادر تلقی گادامر، این دیدگاه، وجود افق
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 ,Gadamer, 1994(دهد ر درون خود جاي میفرض نمود که تنها یک فرهنگ را د

p.304.(  

هاي تاریخی گوناگون بدین ترتیب گادامر بر آن است که جابجاییِ مفسر در افق

اي کرده که به هیچ روي با هاي بیگانهبه این معنا نیست که وي خود را وارد جهان

فق بزرگی بلکه در مقابل، این دو افق باعث تشکیل ا. جهان خودش ارتباط ندارد

بدین ترتیب، فهم یک اثرِ متعلق به . باشدگردند که وراي مرزهاي زمان مفسر میمی

گذشته به این معنا نیست که مفسر، افق تاریخیِ آن اثر را از طریق جابجا کردن خود به 

  .ت دیگر تاریخی به دست آورده استیک موقعی

سوي یک عمومیت، فراگیري دهد، حرکت به اي که مفسر انجام میبلکه جابجایی

هاي خود مفسر و بر خصوصیات و جامعیت است که منجر به غلبه و چیرگی بر ویژگی

نشانگر یک وسعت نظرِ برتر است که فرد » افق«درنتیجه مفهوم . گردددیگران می

  ).Gadamer, 1994, pp.304&305(خواستارِ فهم بایستی این وسعت نظر را داشته باشد 

ه یک افق بدین معناست که مفسر باید یاد بگیرد که به وراي آنچه دستیابی ب

نزدیک اوست، نگریسته و درنتیجه آن را بهتر ببیند؛ چراکه آدمی متأثر از اموري است 

خواهد به گذشته به همین دلیل، هنگامی که وي می. که بسیار به او نزدیک هستند

حال آنکه وي . کنده در آن زیست میاي است کنزدیک شود نیز کامالً متأثر از زمانه

  .سازي ننمایدبایستی مراقب باشد که گذشته را براساس انتظارات خویش از معنا یکسان

اي ثابت و به بیان دیگر مفسر نبایستی افق زمان حالِ خویش را مجموعه

ی بر ها دانسته و اثرِ متعلق به گذشته را نیز مبتنگذاريها و ارزشتغییرناپذیر از ایده

دهد این تنها راهی است که این امکان را به مفسر می. همین مجموعه ثابت درك نماید

  ).Gadamer, 1994, pp.305&306(که بتواند به سنّت گوش داده و آن را بفهمد 

نشینند، هیچ یک در پی نتیجه هنگامی که مفسر و متن با یکدیگر به گفتگو میدر

بلکه در یک گفتگوي موفق، هر دو طرف گفتگو مقید . وِفق دادن خود با دیگري نیست

درنتیجه مفسر در مقام . گیرندو محدود به یکدیگر گشته و تحت تأثیر یکدیگر قرار می

کند بلکه بر اثر مشارکت، صمیمیت و همدلی میان دو فهم متن، افق خویش را رها نمی

دهد، حرکت به سوي یک عمومیت، فراگیري دهد، حرکت به سوي یک عمومیت، فراگیري دهد، حرکت به اي که مفسر انجام میبلکه جابجایی

هاي خود مفسر و بر خصوصیات و جامعیت است که منجر به غلبه و چیرگی بر ویژگی

نشانگر یک وسعت نظرِ برتر است که فرد » افق«. درنتیجه مفهوم . درنتیجه مفهوم . 

Gadamer, 1994, pp.304&305(عت نظر را داشته باشد خواستارِ فهم بایستی این وسعت نظر را داشته باشد خواستارِ فهم بایستی این وسعت نظر را داشته باشد 

ه یک افق بدین معناست که مفسر باید یاد بگیرد که به وراي آنچ

نزدیک اوست، نگریسته و درنتیجه آن را بهتر ببیند؛ چراکه آدمی متأثر از اموري است 

خواهد بهبه همین دلیل، هنگامی که وي می. که بسیار به او نزدیک هستند

کنداي است که در آن زیست میاي است که در آن زیست میاي است کنزدیک شود نیز کامالً متأثر از زمانه

بایستی مراقب باشد که گذشته را براساس انتظارات خویش از معنا یکسان

به بیان دیگر مفسر نبایستی افق زمان حالِ خویش را مجموعه

ها دانسته و اثرِ متعلق به گذشته را نیز مبتنگذاريها و ارزشتغییرناپذیر از ایده

این تنها راهی است که این امکان را به مفسر می. همین مجموعه ثابت درك نماید

Gadamer, 1994, pp.305&306(که بتواند به سنّت گوش داده و آن را بفهمد 

نشینند، هیچ یک در پی نتیجه هنگامی که مفسر و متن با یکدیگر به گفتگو
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 ,Gadamer, 1994(گیرد طرف گفتگو تغییر شکل یافته و در جایی جدید قرار می

p.379.(  

گردد که پیش از انجام گفتگو در پایان یک گفتگوي اصیل، چیز جدیدي پدیدار می

 ,Warnke, 1987؛ Linge, 1976, p.xxii(شد در هیچ یک از دو طرف آن یافت نمی

p.104.(  

هاي معنایی مفسر و ها منجر به اتصال افقها و پاسخدرواقع دور متناوب پرسش

 ,Gadamer(گردد گیري یک افق معنایی جدید میدیگر گشته و باعث شکلمتن با یک

1994, p.462 ؛Palmer, 1980, p.201.(  

هاي شهید صدر در حوزه تفسیر موضوعی بیانگر این حقیقت است توجه به آموزه

در سطح واژگان قرآنی و کشش داللتی  ـ ايبرخالف مفسر تجزیه ـ که مفسر موضوعی

انده و در پی ترك افق معنایی خویش براي نزدیک شدن به افق معنایی ها متوقف نمآن

هاي خویش که کامالً متأثر از در مقابل، وي با مطرح نمودن پرسش. باشدقرآن نمی

بدین ترتیب محصولِ تفسیر . نشیندموقعیت هرمنوتیکی اوست، به گفتگو با قرآن می

آمیختگیِ افق فهمی نوین است که از درهم -نه محصولی تکراري بلکه  –موضوعی 

آید؛ محصولی نوین که پیش از انجام این گفتگو قابل معنایی مفسر و قرآن به دست می

  .دستیابی نبود

هاي پیشین نیز به در پایانِ این مطالعه تطبیقی، اشاره گذرا به دو نکته که در بحث

  .رسدست، مناسب به نظر میصورت تلویحی مطرح گشته ا

از آنجا که فرآیند فهم در دیدگاه گادامر، براساس الگوي گفتگو : نکته نخست

دهد، اعتقاد گردد که متن به پرسشِ مفسر میتبیین گشته و معناي متن پاسخی تلقی می

از آنجا که پرسش. یابدبه تنوع و تکثّر معناییِ متن در اندیشه هرمنوتیکی وي پدید می

هاي هرمنوتیکی گوناگون در برابر متن اي گوناگون از سوي مفسرانِ متعلق به موقعیته

ها، گوناگون و متنوع خواهد بود شود، معناي متن نیز متناسب با این پرسشنهاده می

)Gadamer, 1994, p.397 ؛Grondin, 1994, p.115 ؛Linge, 1976, p.xix ،؛ واعظی

  ).299ش، ص1389

هاي شهید صدر در حوزه تفسیر موضوعی بیانگر این حقیقت استوجه به آموزه

در سطح واژگان قرآنی و کشش داللتی  ـ ايبرخالف مفسر تجزیه ـ که مفسر موضوعی

انده و در پی ترك افق معنایی خویش براي نزدیک شدن به افق معنایی 

هاي خویش که کامالً متأثردر مقابل، وي با مطرح نمودن پرسش

بدین ترتیب محصولِ تفسیر . نشیندموقعیت هرمنوتیکی اوست، به گفتگو با قرآن می

فهمی نوین است که از درهم-نه محصولی تکراري بلکه

آید؛ محصولی نوین که پیش از انجام این گفتگو قابل معنایی مفسر و قرآن به دست می

هاي پیشین نیز در پایانِ این مطالعه تطبیقی، اشاره گذرا به دو نکته که در بحث

  .رسدست، مناسب به نظر میصورت تلویحی مطرح گشته ا

از آنجا که فرآیند فهم در دیدگاه گادامر، براساس الگوي گفتگو : نکته نخست

گردد که متن به پرسشِ مفسر میتبیین گشته و معناي متن پاسخی تلقی می

از آنجا که پرسش. یابدبه تنوع و تکثّر معناییِ متن در اندیشه هرمنوتیکی وي پدید می

هاي هرمنوتیکی گوناگون در برابر متن اي گوناگون از سوي مفسرانِ متعلق به موقعیت
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هاي هاي گوناگونِ برآمده از موقعیتجا که یک متن در برابر پرسشاز آن :نکته دوم

گاه فهم آن گیرد، دائماً قابلیت تفسیرپذیري داشته و هیچهرمنوتیکیِ گوناگون قرار می

هاي معنایی جدید، عالقمند به اتصال با به همین دلیل تا زمانی که افق. پذیردپایان نمی

یابد نشینند، عملیات فهم ادامه میگفتگو می افق معنایی متن هستند و با آن به

)Gadamer, 1994, p.298 ؛Madison, 1991, p.131 ؛Warnke, 1987, p.34 ،؛ واعظی

  ).300ش، ص1389

از آنجا که نظریه هرمنوتیکی گادامر اصول عام و همیشگی فرآیند فهم را مطرح 

. وجه قرار دادسازد، دو نکته فوق را نیز بایستی در همان چارچوب مورد تمی

نگارندگان این نوشتار قصد ندارند که شهید صدر را نیز از معتقدان به این دیدگاه در 

اعم از قرآن و غیر آن؛ و در صورت نخست اعم از رویکرد ترتیبی  –فهم تمامی متون 

آید آن است که برشمارند؛ اما آنچه از بیانات شهید صدر به دست می –و موضوعی 

  .نمایدبرتري رویکرد موضوعی را در همین نکات جستجو می ایشان نیز وجه

هاي نوین در عصر گیري پرسشوي با توجه دادن به این واقعیت که به دلیل شکل

هاي گوناگون جدید، جوامع اسالمی نیازمند نظرات اساسی و بنیادین قرآن در حوزه

جویی  ا پیحیات بشري هستند، ارائه راهکاري براي رسیدن به این هدف مهم ر

  ).40ق، ص1409صدر، (نماید می

به همین دلیل مفسران قرآن بایستی با رویکردي ایجابی و فعال و داشتن طرح و 

ریزي قبلی به گفتگو با قرآن پرداخته و در پی دستیابی به نظرات این کتاب الهی برنامه

أنَّما فی األرضِ من و لَو «ایشان با اشاره به آیه شریفه . متناسب با زمانه خویش باشند

، )27:لقمان(» ...أبحرٍ ما نَفدت کَلمات اهللا  سبعۀُأقالم و البحرُ یمده من بعده  شَجرَةٍ

گردد، هاي نوین از قرآن منجر میمواجهه موضوعی با قرآن را که به پیدایی برداشت

  ).35ق، ص1409صدر، (داند حل میبهترین راه

  گیرينتیجه

در این نوشتار، نظریه شهید سید محمد باقر صدر در حوزه تفسیر موضوعی قرآن کریم 

ها و نظریه تفسیري ایشان که مسیر را براي پاسخگویی به پرسش. به بحث گذارده شد

نگارندگان این نوشتار قصد ندارند که شهید صدر را نیز از معتقدان به این دیدگاه در 

اعم از قرآن و غیر آن؛ و در صورت نخست اعم از رویکرد–

برشمارند؛ اما آنچه از بیانات شهید صدر به دست می

برتري رویکرد موضوعی را در همین نکات جستجو می

هاي نوین در عصر گیري پرسشوي با توجه دادن به این واقعیت که به دلیل شکل

جدید، جوامع اسالمی نیازمند نظرات اساسی و بنیادین قرآن در حوزه

حیات بشري هستند، ارائه راهکاري براي رسیدن به این هدف مهم ر

  ).40ق، ص1409صدر، 

به همین دلیل مفسران قرآن بایستی با رویکردي ایجابی و فعال و داشتن طرح و 

ریزي قبلی به گفتگو با قرآن پرداخته و در پی دستیابی به نظرات این کتاب

و لَو أنَّما فی األرضِو لَو أنَّما فی األرضِو لَو «ایشان با اشاره به آیه شریفه . متناسب با زمانه خویش باشند

هعدن بم هدمحرُ یالب و ۀُأقالمبعاهللاس ماتت کَلدرٍ ما نَفأبح

هاي نوین از قرآن منجر میمواجهه موضوعی با قرآن را که به پیدایی برداشت
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ت مختصر، نیازمند گشود، به دلیل مطرح شدن به صورنیازهاي نوین جوامع اسالمی می

  .شرح و بسط بود

، بازخوانی این نظریه و »مطالعه تطبیقی نامتوازن«رگزیدن روش از همین روي با ب

براي کاربست این روشِ پژوهشی نیز از . شناسایی جوانب گوناگون آن انجام گرفت

نظریه هرمنوتیک فلسفی گادامر که داراي همسانی الگویی با نظریه شهید صدر است، 

نظریه در اختیار است، به کمک گرفته شد تا با اتکا بر اطالعات فراوانی که از آن 

این همسانی الگویی به استفاده هر دوي این . بازخوانی نظریه شهید صدر اقدام گردد

  .گرددبازمی» گفتگو«متفکران از الگوي 

اکتفا نموده و » الگوي استنطاق«شهید صدر در نظریه تفسیري خویش تنها به ارائه 

حالی است که هانس گئورگ گادامر این در . گذاردجوانب گوناگون آن را به بحث نمی

پرداخته و درباره » الگوي گفتگو«در نظریه هرمنوتیکی خویش به بیان جوانب گوناگون 

ها در عملیات فهم به تفصیل سخن نقش دو طرف گفتگو و تأثیر و تأثر دوسویه آن

از همین روي، در این نوشتار سعی شد تا به یاري نظریه هرمنوتیکی . رانده است

  .ر، ابعاد و زوایاي گوناگون الگوي استنطاق را به بحث گذاریمگادام

ابتناي تفسیر موضوعی بر الگوي استنطاق، بایستی در سه جهت عمده مورد 

  :بررسی قرار گیرد

قرآن در نظریه تفسیري شهید صدر جایگاهی : نقش قرآن در تفسیر موضوعی -1

در این رویکرد تفسیري، . یابددارد، میواالتر از آنچه در سنّت تفسیر ترتیبی مسلمانان 

قرآن نه به عنوان یک متن در برابر مفسر، بلکه به مثابه یک طرف گفتگو، به گفتگو با 

بدین ترتیب شهید صدر با ارائه این الگو، با تفکیک میان فاعل شناسا و . پردازدمفسر می

  . پردازدموضوع شناسایی در فهم موضوعی قرآن به مقابله می

است که » بازي«ز آنجا که ورود مفسر به فهم قرآن به منزله وارد شدن او در یک ا

بینیِ پاسخگویی قرآن را دهد، مفسر توانایی پیشیک سوي آن را قرآن تشکیل می

تحرك مورد مطالعه قرار تواند قرآن را به مثابه یک موجود ساکن و بینداشته و نمی

ازي ـ که در اینجا قرآن است ـ نیز داراي تحرك بلکه در یک بازي، طرف دیگر ب. دهد

بدین ترتیب قرآن تنها یک سخن تکراري براي مردمان عصرهاي . و پویایی است

الگوي استنطاق«شهید صدر در نظریه تفسیري خویش تنها به ارائه 

حالی است که هانس گئورگاین در . گذاردجوانب گوناگون آن را به بحث نمی

» الگوي گفتگو«در نظریه هرمنوتیکی خویش به بیان جوانب گوناگون 

ها در عملیات فهم به تفصیل سخن نقش دو طرف گفتگو و تأثیر و تأثر دوسویه آن

از همین روي، در این نوشتار سعی شد تا به یاري نظریه هرمنوتیکی 

  .ر، ابعاد و زوایاي گوناگون الگوي استنطاق را به بحث گذاریم

ابتناي تفسیر موضوعی بر الگوي استنطاق، بایستی در سه جهت عمده مورد 

:  

قرآن در نظریه تفسیري شهید صدر جایگاهی : نقش قرآن در تفسیر موضوعی

در این رویکرد تفسیري، . یابددارد، میواالتر از آنچه در سنّت تفسیر ترتیبی مسلمانان

قرآن نه به عنوان یک متن در برابر مفسر، بلکه به مثابه یک طرف گفتگو، به گفتگو

بدین ترتیب شهید صدر با ارائه این الگو، با تفکیک میان فاعل شناسا و 

  . پردازدموضوع شناسایی در فهم موضوعی قرآن به مقابله می
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گوناگون ندارد؛ بلکه از آنجا که همچون موجودي زنده در حال گفتگو با مفسر است، 

الی است که این در ح. پردازدها میهاي زمانه مفسر به پاسخگویی به آنبراساس پرسش

آور مورد نقد قرار هاي ماللشهید صدر، تفسیر ترتیبی قرآن را به دلیل بیان تکرارگویی

  .دهدمی

ابتناي نظریه تفسیري شهید صدر بر الگوي : نقش مفسر در تفسیر موضوعی -2

در . گفتگو، به وضوح بر جایگاه تأثیرگذار مفسر در فهم موضوعی قرآن اشاره دارد

ها و پیشفرضت تفسیر ترتیبی، اصرار فراوانی بر کنار نهادن پیشحالی که در سنّ

تصورات مفسر ها و پیشفرضتصورات وجود دارد، در این رویکرد نوین، نه تنها پیش

شود، بلکه اساساً گفتگوي معرفتی میان قرآن و مفسر از همین به رسمیت شناخته می

  .گرددنقطه آغاز می

ته از موقعیت هرمنوتیکی مفسر موضوعی است، خود ها که برخاسفرضاین پیش

  .دهدشود، نشان میهایی که فراروي قرآن گذاشته میرا در قالب پرسش

جنبه «همچنین اهمیت جایگاه مفسر در فرآیند گفتگو با قرآن، خود را در قالب 

از همین روي، مفسر موضوعی به دنبال ایجاد . دهدنیز نشان می» کاربردي فهم

سازگاري میان معناي قرآن با جهان و بافتی که در آن تولید گشته، نیست؛ بلکه در مقابل 

. با تأکید بر جنبه کاربردي فهم در پی ایجاد رابطه میان قرآن با زمان حال حاضر است

بدین ترتیب، دغدغه اصلی وي ارائه برداشتی نوین از قرآن است که امکان کاربست آن 

  .را داشته باشد در شرایط حال حاضر وي

تبیین تفسیر موضوعی : کنش قرآن و مفسر در تفسیر موضوعینقش برهم -3

براساس الگوي گفتگو بدان معناست که محصول این رویکرد تفسیري از طریق برهم

بدین ترتیب شهید صدر با ارائه این . آیدکنش دوسویه مفسر و قرآن به دست می

و موضوع شناسایی در مقام تفسیر موضوعی را رویکرد تفسیري، دوگان فاعل شناسا 

مورد تردید قرار داده و به جاي آنکه همچون مفسران ترتیبی قرآن را به مثابه موضوع 

داند که هر یک شناسایی در برابر مفسر قرار دهد، قرآن و مفسر را دو سوي گفتگو می

  .بدیل در فهم موضوعی قرآن هستندداراي نقشی بی

شود، بلکه اساساً گفتگوي معرفتی میان قرآن و مفسر از همین به رسمیت شناخته می

  .گردد

 برخاسته از موقعیت هرمنوتیکی مفسر موضوعی است، خود  برخاسته از موقعیت هرمنوتیکی مفسر موضوعی است، خود ها که برخاسفرضاین پیش

دهدشود، نشان میهایی که فراروي قرآن گذاشته میرا در قالب پرسش

همچنین اهمیت جایگاه مفسر در فرآیند گفتگو با قرآن، خود را در قالب 

از همین روي، مفسر موضوعی به دنبال ایجاد . دهدنیز نشان می

سازگاري میان معناي قرآن با جهان و بافتی که در آن تولید گشته، نیست؛ بلکه د

با تأکید بر جنبه کاربردي فهم در پی ایجاد رابطه میان قرآن با زمان حال حاضر است

بدین ترتیب، دغدغه اصلی وي ارائه برداشتی نوین از قرآن است که امکان کاربست آن 

  .را داشته باشد ط حال حاضر وي

تبیین تفسیر موضوعی : کنش قرآن و مفسر در تفسیر موضوعی برهم 

براساس الگوي گفتگو بدان معناست که محصول این رویکرد تفسیري از طریق

بدین ترتیب شهید صدر با ارائه این . آیدکنش دوسویه مفسر و قرآن به دست می
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داراي افق معنایی خویش، و از سوي دیگر مفسران نیز براساس  از سویی، قرآن

گفتگو . هاي معنایی متنوعی هستندهاي هرمنوتیکیِ گوناگونِ خویش داراي افقموقعیت

گون مفسران گشته و هاي گونهآمیختگی افق معنایی قرآن با افقها موجب درهممیان آن

هاي هرمنوتیکی گوناگون ه از موقعیتهاي برآمددر نتیجه قرآن پاسخ هر یک از پرسش

هاي متفاوت، بدین ترتیب از آنجا که مفسران با مطرح ساختن پرسش. دهدرا ارائه می

در پی دستیابی به فهمی کاربردي از قرآن براي زمانه خویش هستند، شاهد تنوع در 

  .ها از قرآن خواهیم بودآن»ِ فهم«

کنش مفسر و متن در تفسیر همپذیرش الگوي گفتگو و در پی آن پذیرش بر

سوق داده و او را در مقابل نگرش » ترکیبی بودن فهم«موضوعی، شهید صدر را به 

خورد، قرار که به وضوح در اندیشه مفسران ترتیبی به چشم می» بازسازي معناي متن«

  .دهدمی

بنابراین در دیدگاه وي، قرار نیست که مفسر موضوعی خود را از موقعیت 

کند، رهانیده و به بازسازي موقعیت هرمنوتیکی متن اي که در آن زیست میتیکیهرمنو

بر . شودهاي هرمنوتیکی هر دو طرف به رسمیت شناخته میبپردازد؛ بلکه موقعیت

هاست که هاي معنایی آنهمین اساس، هدف از گفتگو میان مفسر و قرآن، ترکیب افق

گردد که تا پیش از آن در هیچ یک از  میگیري یک افق معنایی جدید موجب شکل

  .شدها یافت نمیافق
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بنابراین در دیدگاه وي، قرار نیست که مفسر موضوعی خود را از موقعیت 

کند، رهانیده و به بازسازي موقعیت هرمنوتیکی متن اي که در آن زیست می
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