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Abstract 

The hermeneutic understanding and interpretation of the text is the result of the interaction between the 

interpreter and the text and is based on the four pillars of author, text, interpreter and context. 

Understanding and comparing the principles of hermeneutic theories is important since it is the bedrock of 

critiques of the critics. With a descriptive-analytical method, this article seeks to compare and analyze the 

principles of the views held by the contemporary Muslim thinker Mojtahed Shabestari and the contemporary 

western hermeneutist Eric Hirsch. This will lead to answering this main question: What is the result of a 

comparative study of the principles of hermeneutic understanding in the views of Mojtahed Shabestari and 

Hirsch? The result of a comparative study in the four mentioned axes shows that the similarities are more 

than the differences. The most important commonalities are accepting the author’s intention in producing 

the text, determining the meaning by the author, the interpreter’s interrogating the text, the effect of the 

interpreter’s presuppositions, interests and expectations in understanding the text and accepting the 

hermeneutic cycle in understanding the text. The main difference is that Shabestari believes in the 

multiplicity of meanings and Hirsch believes in the stability of meaning. Also, Shabestari establishes the 

hermeneutic circle between the pre-understanding and the author’s semantic horizon of the text, but Hirsch 

between the genre of the text and the elements of the text and the interpreter’s pre-knowledge. By accepting 

the historicity of the text, Shabestari supports the meaning related to the current state of the text, while 

Hirsch accepts the historicity in the interpretation and not in the understanding. 
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 مطالعه تطبیقی   از فهم هرمنوتیکی تا تفسیر متن

 در مقایسۀ مبانی آرای مجتهد شبستری و هرش 

ؤل(دکتر جان محّمد دهقان پور)نویسنده مس   
واحد علوم و تحقیقات تهران ،موخته دکتری الهیات، علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسالمیآدانش  

Email: jm.dehghanpour@gmail.com 
 دکتر بابک عّباسی
 استاديار فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 دکتر مهرداد عّباسی

ه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهراناستاديار علوم قرآن و حديث دانشگا  
 چکیده 

کقه مقتن  معنقايی گو، افق در فرايند گفت .است دوسويۀ مفّسر و متن کنشوگو و برهمحاصل گفتمتن،  هرمنوتیکی و تفسیر  فهم
گونقاگون  نقوتیکیهرم هقاياز موقعیقت برآمقده هقايپرسشآمیخته و به درهم  مفّسران متفاوت هاياف  با متأثر ازمؤلف آن است

 تنقّو  شاهد توانهستند می متن فهم به يابیدست پی متفاوت در هايپرسش ساختن مطرح  با مفسران که جاآن دهد. ازپاسخ می
ر و زمینقه مقی هرمنوتیکی بود. فهم و تفسیر  هادر فهم آن ف، مقتن، مفسقّ باشقد. تاقاير رويکردهقای مبتنی بر ارکان چهارگانه مؤلقّ

های هرمنقوتیکی از شناخت و مقايسۀ مبانی نظريه گی به میران نقش هر يک از ارکان چهارگانه در فرايند فهم دارد.هرمنوتیکی بست
تحلیلی و  با هدف بررسقی، تحلیقل تطبیققی و  –ساز نقد و نظر ناقدان است. اين مقاله با روش توصیفیرو اهایت دارد که بستر آن

« در اريقک دونالقد هقرش« با هرمنوتیست معاصر غربی »محّاد مجتهد شبستری می »مقايسۀ مبانی آرای انديشاند معاصر اسال
و  يابی به پاسخ اين پرسش اصلی است: مطالعه تطبیققی مقايسقۀ مبقانی فهقم هرمنقوتیکی در آرای مجتهقد شبسقتری صدد دست

نشان از فرونی قرابت مبقانی آرا   ياد شده انجامد؟ حاصل بررسی تطبیقی مقايسه در محورهای چهارگانهای میهرش به چه نتیجه
معنقا از ها در پذيرش قصدّيت مؤّلف در تولید مقتن، تعقّین بخشقی  اهّم اشتراک مبانی آرای آن  ها است.بر اختالف مبانی آرای آن

تیکی در فهقم و انتظارات مفّسر در فهم متن و پذيرش دور هرمنو  ، عالقههااستنطاق مفّسر از متن، تأثیر پیش دانسته  مؤّلف،  جانب
شبسقتری  هرش قائل به ثبقات معنقا اسقت. ها در اين است که شبستری قائل به تکّثر معنا وآرای آن مبانی متن است. اهّم اختالف

-دانسقتهکند، ولی هرش بین ژانر متن با اجرا  مقتن و پقیشدور هرمنوتیکی را بین پیش فهم و اف  معنايی مؤّلف در متن برقرار می
منقدی در منقدی مقتن قائقل بقه معنقای مقرتبا بقا حقاس  مقتن اسقت و ولقی هقرش تقاريخستری با پذيرش تقاريخهای مفّسر. شب

   مندی در فهم)معنای متن(.پذيرد نه تاريختفسیر)معناداری متن( را می
 شبستری، هرش  مجتهد  تفسیر متن،  : مبانی، فهم هرمنوتیکی،واژگان کلیدی

 131 -  155، ص  1400 پاییز و زمستان -107شماره پیاپی  - 2شماره  – 53سال 

 
 2008-9112شاپا چاپی  

HomePage: https://jphilosophy.um.ac.ir/ 

 
 2538-4171شاپا الکترونیکی 

 01/03/1401 تاريخ دريافت:  

 

 13/04/1401تاريخ بازنگری: 

 

 29/05/1401 تاريخ پذيرش:

 DOI: 10.22067/EPK.2022.76815.1129 

 
 پژوهشی :مقاله نو  

 

:%20https:/jphilosophy.um.ac.ir/
https://jphilosophy.um.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D9%88%D8%B1&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=17&act_smonth=11&act_syear=1401&act_eday=17&act_emonth=11&act_eyear=1401&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=


             133  / ...  یآرا یمبان  ۀس یدر مقا یقی متن مطالعه تطب ریتا تفس   یکیاز فهم هرمنوت ؛و دیگران دهقان پور 

 

 مقدمه
ک است. چرخش تعاريف هرمنوتیک در بستر زمان، آن را به مشترک فهم، کانون مرکری دانش هرمنوتی

مقققد  قواعد خاص تفسققیر متققون مباحث هرمنوتیک در سه قرن پیش به  لفظی مبدس ساخته است. آغازين
تفسیر متن مبّدس گشت و در ادامه با تارکققر بققر خققود فهققم و اختصاص داشت؛ زان پس به قواعد عام فهم و 

، م(1900-2002)گققادامرتوسققا    21اين دانش در آسققتانه قققرن    حث خود را گستراند.فرايند آن، دامنۀ مبا
شناسی فهم تبديل و موجب پیققدايش هرمنوتیققک فلسققفی به نوعی هستیم(  1976-1889شاگرد هايدگر)

شناسی«و »فلسفۀ زبققان« های نوپديد هاچون »هرمنوتیک«، »زبانهای جديد و دانشگرديد. ظهور فلسفه
 در فهققم و تفسققیرهرمنوتیکی متن شده است.   و تفسیر  انديشانه نسبت به فهمنظرّيات نو  گیریموجب شکل

 بققه و رهانیققده کنققدمققی زيست آن در که ايموقعیت هرمنوتیکی از را خود مفّسر که نیست قرار هرمنوتیکی
 ناختهشقق  رسایت به طرف  دو هر هرمنوتیکی هايموقعیت بلکه متن بپردازد؛ هرمنوتیکی موقعیت بازسازي

در رويکققرد  دارد، ولققی وجود هافرض ها و پیشفهمنهادن پیش کنار بر اصرار شود. در رويکرد فهم سّنتیمی
 هققافققرض بلکه پیش شود،می شناخته رسایت مفّسر به هایفرض پیش ها وفهمتنها پیش نه فهم هرمنوتیکی

 دهققد وقققرار مققی متن فراروي هايیپرسش قالب در خود را است مفّسر هرمنوتیکی موقعیت از برخاسته که
 ايجاد سققازگاري دنباس به هرمنوتیکی، مفّسر صرفا   گردد. در اين رويکرد می آغاز مفسر و متنمیان  وگوگفت
کید نیست، بلکه با زمینه و زمانۀ پیدايش آن با متن معناي میان  رابطققه ايجاد پی در فهم کاربردي جنبۀ بر تأ

دار در پیشینۀ تحقیقق  نشققان از انجققام تحقیقققات دامنققه. اگر چه  بررسی ستا حاضر حاس زمان با متنمیان 
حوزۀ هرمنوتیک دارد، ولی پققژوهش در عرصققۀ بررسققی تطبیقققی مقايسققۀ مبققانی هرمنققوتیکی انديشققاندان 

تحلیلققی و بققا هققدف شناسققايی   -با روش تحقی  توصققیفی  اين مقالهشاار است.  اسالمی و غربی، انگشت
در صدد پاسخ بققه   رمنوتیکی در آرای دو انديشاند معاصر از دو حوزۀ اسالمی و غربیه  مبانی فهم و تفسیر

ای و هققرش بققه چققه نتیجققه اين سؤاس است: مقايسۀ تطبیقی مبانی فهم هرمنوتیکی در آرای مجتهد شبستری
ینه اسققت، هرمنوتیکی مبتنی بر ارکان چهارگانۀ مؤّلف، متن، مفّسر و زم  که فهم و تفسیرجاانجامد؟ از آنمی

کید ورزی بر هر يک از ارکان ياد مباحث هرمنققوتیکی  شده بیانگر اتخاذ رويکرد خاص هرمنوتیکی است.تأ
فرضّیۀ تحقی  اين است  1مبتنی بر سه رويکرد عاده است: رويکرد مؤّلف محور، مفّسر محور و متن محور.

 هاحوران قرار داشته و مبانی آرای آنممتن  -محوران و هرش در زمرۀ مؤّلفمتن -که شبستری در شاار مفّسر
 .اختالف حداکثری دارد 

 
ف دقی . از نظر محق  در فرايند فهم و تفسیر، نقش خود متن وزمینۀ)بافت( مربوط، در تاام رويکردها، غیر قابل انکار است.   1  –تر آن است که گفته شقود، مؤلقّ

 متن محور. –متن محور يا مفّسر  
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 های مورد تحقیقمعرفی شخصیت -1
 حیات علمی شبستری  -1-1

سققاس تحصققیالت در سققطوح  ۱۸بققا ، 1از نوانديشان دينی معاصققر  ۱۳۱۵محّاد مجتهد شبستری متوّلد  
تاام  بازنشسته گروه فلسفه و ستادباالی حوزوی در علوم اسالمی)فلسفه، کالم، فقه، اصوس و تفسیر(است. ا

الاعارف بررگ اسققالمی از آغققاز تأسققیس آن بققوده و کالم اسالمی دانشگاه تهران و عضو شورای علای دائرة 
های تخصصققی اروپققايی و عربققی بققه چققا  رسققیده و الاعارف و مجلهمقاالت متعددی از وی در اين دائرة 

هرمنوتیک، کتاب و سننن ن دیننر   ننر   اند. ازجاله آثار او  دهنظرانی آرا  و نظريات او را به نقد کشیصاحب
-مجاوعققه آثققار شبسققتری در و  2است.قرائ  رسمی از دینن دیر  نیادها  فیه و کالم و مطالعات قرآدی 

است. کلیۀ مستندات اين مقاله در بققارۀ آرای شبسققتری)جر آثققار چققا    در دستر    3سايت شخصی ايشان
ها تنها به ذکرتاريخ و عنوان مطلققب شخصی ايشان است؛ از هاین رو در ارجا سايت  گرفته از و شده( بر

 اکتفا شده است.
 حیات علمی هرش  -1-2

ای يهودی در امريکا است. وی با مدرک دکتققرای ادبیققات م ازخانواده1928متولد    4اريک دونالد هرش 
شققهرت هققرش در امريکا اسققت.    و مؤسس بنیاد هستۀ دانش در  دانشگاه ويرجینیا  استاد بازنشستۀانگلیسی  

وی   سبب نوشتن آثار انتقادی هرمنوتیک بلکه به عّلت آثار فرهنگی و مطالعات آموزشی اسققت.امريکا نه به
جايرۀ نوبل را دريافت کرد. هققرش دربققارۀ تفسققیر و هرمنوتیققک دو   سواد فرهنگیم با نوشتن  1989در ساس

( که مهاترين اثر وی اسققت اعتبار در تفسیر) validity in interpretationکتا  تألیف ناوده است. يکی
بققه نقققد  اعتبننار در تفسننیر  (. هققرش در  کتققا )اهراف تفسیر The Aims of interpretation  و ديگری

 گرا از معنای متن پرداخته و از عینّیت تفسیر دفا  کرده است. گرا و تاريخیهای نسبیتلّقی

 هرمنوتیکی و تفسیرمبانی فهم  -2
 و تفسیرمبانی فهم »در تعريف اصطالح مرّکب   5های »مبانی«، »فهم« و »تفسیر«ررسی معانی واژه با ب

 
نامم«)شبستری، پسندم و خود را نوانديش و يا روشنفکر دينی نایت را برای خودم نایگويد: »... من اين تعبیرا نامد و می. اگر چه ايشان خود را نوانديش نای  1

 (1395اذر   4سخنرانی، 
کنقد کقه حکايقت از بقازنگری و اصقالح برخقی از در ابتدای آخرين اثر خود با عنوان مطالعات قرآنی دو مطلب را نأکید می 1400مجتهد شبستری در ساس  .2

را کنار گذاشقتم؟  چرا عنوان قرائت نبوی از جهان» تغییرات اساسی در مقاالت قرائت نبوی از جهان« و ديگری با عنوان» کی تحت عنواننظريات قبلی او دارد؛ ي
 (7و 6، ص1400)ر. ک: شبستری، مطالعات قرآنی، آبان 

3. www.mohammadmojtahedshabestari.com.  
4   . Eric Donald Hirsch 

شده اسقت. »فهقم« بقه معنقای  معنا ( 12/17758دهخدا، پايه )  و اّوس ( ،ابتدا،3/3765ها، مضامین)معین، شالوده به؛ است که واژة »مبنا« جاع »مبانی«.  5
(، جقدا 549/ 2ماّده »َفسر« به معنقای؛ بیان)سقیوطی،  »تفسیر«، از (معنا شده است.۴۶۰/ ۱. ( و شناختن با قلب)ابن منظور، ۴/۶۱شناختن يا تعّقل)فراهیدی، 

http://www.mohammadmojtahedshabestari.com/
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 و ذهنققی هایزمینققه هايی که مقّدمات و مقّومات، باورهای بنیادين، پققستوان گفت: گرارهمیهرمنوتیکی« 
ظققر هرمنوتیققک از من 1مفّسر برای فهایدن متن و تفسیر کردن آن محسققو  مققی شققوند. فکری خورهایآبش
 2های مرتبا با متن.يک متن چهار عامل نقش اصلی را دارد: مؤّلف، متن، مفّسر و زمینه   و تفسیرفهم    برای

مؤّلفۀ مققرتبا بققا 12در اين تحقی  (. 228-229يند)واعظی، آحسا  میاين عوامل چهارگانه ارکان فهم به
مورد  است تا مبانی آرای هر يک از دو شخصیتمحورهای چهارگانۀ ياد شده مطاب  ناودار ذيل تعیین شده 

هققا ها استخراج شققده و میققران قرابققت يققا افتققراق مبققانی آنتفکیک از آثار آنتحقی  در ارتباط با هر مؤّلفه به
 مشخص شود. 

 هامؤّلفه هامحور
 مؤّلف-1
 

 قصد مؤّلف در تولید متن -1

 معنای لفظتعّین بخشی به  مؤّلف و-2

 متن -2
 

 ضع الفاظ متن و داللت معناو -3

 زبان متن -4
 پذيری متنفهم -5

 مفّسر -3
 

 مفّسر و عال  تفسیر متن -6
 مفّسر و استنطاق از متن -7
 ها داوریوپیش هادانستهپیش مفّسر، -8
 ها و انتظارهاعالقه مفّسر، -9

 دور هرمنوتیکی مفّسر و -10
 زمینه -4
 

 زمینه و سیاق -11
 مندی فهم متنتاريخ -12

 ها در فرايند فهم و تفسیر ها و مؤلفهمحور  -1ناودار
 

 
طبرسقی تفسقیر  آمده است. (،380فار ، ذيل ماده فسر(، اظهار معنای معقوس)راغب اصفهانی، کردن)صفی پور، ذيل ماده فسر(، بیان و توضیح دادن امور)ابن

 داند.( می13/ 1کشف مراد از لفظ مشکل)طبرسی،  را،
 مختار نگارنده. تعريف  1

2 .  context. 
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 نقش مؤلّف در فهم هرمنوتیکی   -3

 تحققت دو عنوان)مؤّلفققه( تققوانشبستری و هرش در ارتباط با نقش مؤّلف را مققیمبانی فهم و تفسیر اهّم  
 « مقايسه کرد. لفظمعنای « و »مؤّلف و تعّین بخشی به قصد مؤّلف در تولید متن»

 قصد مؤّلف در تولید متن  -1 -3
ر   ؛(1قراءت دبننو ،  جا که کالم دارای داللت تصديقّیه است)شبستری،  شبستری قائل است از آن مفسققّ

پی يافتن مراد جّدی و مقصود مؤّلف باشد. برای اين منظور مفّسر با پرسققش از مققتن و فهم متن بايد در  برای
کاود تا دريابد که مؤّلف چه مقصودی از ايجاد گیری از قواعد زبانی میيخی  و بهره استفاده از روش نقد تار

يققا  1(؟ وی بین فهم معنای يک جاله کققه فهققم سققاانتیکی53 ،فرآینر فهم متونمتن داشته است)شبستری،  
ر قائققل فهم هرمنوتیکی يا شناخت تفّهاققی اسققت تاققاي  فهایدن فعل  مفّسر که  شود باعلم الّدالله نامیده می

 فهققم سققاانتیکی (.39جلسه  گفتاردر   ،1374هاو، ؛  13،  هرمنوتیک، کتاب و سن   شود)شبستری،می
هرمنوتیک، کتاب  شبستری،جامد)آنبه شناخت تفّهای می منتهی به شناخت تبیینی شده و فهم هرمنوتیکی

نسققانی کققه تققاريخی و فهم  هرمنوتیکی رخدادی است کققه در درون ارتباطققات ا(. به بیان ديگر  13،  و سن 
تققوان فهایققد نققه يققک األذهانی است. يعنی هاواره يک فهم را مققیافتد و امری بیناجتااعی است اتفاق می

 (.1396خرداد 25)شبستری، گفتگو،  متعّل  فهم را که از جنس فهم نیست
مؤّلف   دهد، بلکه به آگاهی و قصدها نسبت نایهرش معنای لفظ را فقا به صورت ساانتیکی به واژه 

گويد: »معنا متعّل  به آگاهی اسققت، نققه زند و از طري  هرمنوتیکی در پی کشف آن است. وی میپیوند می
(. ايشققان 48ها يا چیرهای فیريکی، آگاهی نیر متعّل  به اشخاص است... مؤّلف و خواننده«)هرش،  نشانه

ها مشققاوس داند که آيا آناشت اين میمالک و معیاری که بر اسا  آن بتوان داللتی را لحاظ کرد يا کنار گذ
تققوالی ( و  295دهنققده اسققت)هرش،  ( از تظر وی معنا نیازمنققد معنققا165اراده مؤّلف هستنديا نه؟)هرش،  

عاققل ذهنققی گويققد: »(. وی مققی26دهققد)هرش،  ها بدون قصد و اراده کنندۀ معنققا هققین معنققايی نایواژه 
لفظی ضروری است ... متن معنای لفظی معین نويسققنده   گیری معناینويسنده يا گوينده، رساا  برای شکل

 هققاینشققانه آن وسققیلۀ داند که بهمی متن لفظی معنای با برابر قصد را وی(. 286دهد«)هرش، را نشان می
و  2. هرش معتقد اسققت کققه بققین معنققا(84شناختی قابل انتقاس و اشتراک با ديگران است)کوزنرهوی، زبان

گققاهی نققدارد، ک قائل شد و آنبايد تفکی  3محتوای اصلی ها را يکسان نپنداشت. معنا وجققودی مسققتقل از آ

 
 آيد. دست میفهم ساانتیکی يعنی فهای که از طري  علم لغت و داللت  لفظ بر معنا به  . 1

2 . meaning 
3 . subject matter   
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معنا از محتوای اصققلی را موجققب  نکردن بلکه معنا خود، وابسته به آگاهی و محصوس آن است. وی تفکیک 
(. هققرش افعققاس ذهنققی را از 312هرش، داند که اشققتباهی فققاحش اسققت)خلا استقالس معنا از آگاهی می

دانققد) گرايی مققیشناسینگری و موجب ابتال  به روانها را سطحیر دانسته و يکسان انگاری آنمعانی متااي
گويد: »من بايد نشان دهم که معنای لفظی مورد نظر مؤّلف، معنايی معّین و نیر قابققل وی می(  313هرش،  

تققرين طريقق  آن غققام ای اسققت تققا از  بازآفرينی است و نهايتا  بايد نشان دهم که اين معنای لفظی، وسیله
 (.52هرش، مشکل تفسیر، يعنی مشکل داللت را حل کنم)

 معنای لفظ مؤّلف و تعّین بخشی به   -2 -3
-شبستری الزمۀ متن قلاداد شدن يک اثر مکتو  را داشتن اراده جّدی در ورای آن کققالم مکتققو  مققی

صرفا  با تداعی معانی درکنار هققم هايی که »جالهگويد:(، به هاین جهت می1،  قرائ  دبو داند)شبستری،  
(. از نظر شبستری هر گفتار يا نوشتار در ۱۵  هاان،دهند«)پیدا شوند متن نیستند چون يک فکر را نشان نای

دهی آن مقّید بققه آن وضققعّیت و وضعّیت معّین تاريخی)اجتااعی، اقتصادی، فرهنگی و …( رخ داده و معنا
ريخی عوض شود، آن معنا ديگر وجود نخواهققد داشققت و هاققان آن جهان است؛ اگرآن وضعّیت و جهان تا
  1گفتار يا نوشتار معنای ديگری خواهد داد.

(. يعنی معنا ثابققت 98و    28و    74هرش،  پذيرد)مؤلف صورت میارادۀ    از نظر هرش تعّین  معنا توسا
توانققد ه ناققیمعنای اصلی مورد نظر نويسققندگويد: »(. وی می66-64و  52و قابل بازآفرينی است)هرش،

(. وی توضققیح 33-32هرش، تواند انکار شققود«)تغییر کند حّتی برای خود مؤّلف، اگر چه يقینا  آن معنا می
دهد منظور از تعّین معنا اين است که متن، جدای از خواننده آن دارای معنای معّینققی اسققت و ايققن معنققا می

ران تغییققر ناققی بققد و تعققّین دارای هويققت محققّدد و ثابققت و ياثابققت بققوده و بققا تفققاوت خواننققدگان و مفسققّ
کنققد معنققاداری چه که تغییر میآن  گويد(. پالار در توضیح اين نظر هرش می74و    72هرش،)نامتغّیراست

کند که اگققر مققتن معنققای معققّین و ثققابتی هرش استدالس می  (.70-71)پالار،  3است نه معنای لفظی  2متن
شود و پیامد نیهیلیستی غیققر قابققل دفققا  خواهققد يی متعدد مینداشته باشد، موجب پیدايش احتااالت معنا

معنای قطعّیت يا گويد: »تعّین به(؛ البته ايشان در جای ديگر در معنای تعّین می315-  314هرش،)داشت
مرزهققای  و دقی  و مبهم هستند... و حدودی دارند. يکی از حّد شک بیشتر معانی لفظی غیردّقت نیست. بی

(. از نظر هرش تا زمانی که مققتن تفسققیر نشققود صققرفا  تققوالی 72هرش،  )ابهام و وضوح است«آن، مرز بین  

 
     ۱۳۸۷بهان  ۲۸، گرائی فیهی و قرآن دامفهوم دص  ؛ هاو،  ۵ ها  تفسیر آزاد قرآن،پیش فرض ؛ هاو، ۵قرائ  دبو ، شبستری،  ر.ک:.  1

2  .significance 
3  .verbal meaning 
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 (.37گويد)هرش، صوجه هین چیر نایهینهاست که بهعالمت
 نقش مؤّلف  مرتبط با مقایسه و تحلیل مبانی  -3 -3

يققد: هققر دو آدست میاز مقايسۀ آرای شبستری و هرش در ارتباط با نقش مؤّلف به شرحی که گذشت به
 کشققف آن و وظیفه مفّسرو  اند که مراد جّدی متّکلم يا مؤّلف عامل اصلی تولید يک متن بودهانديشاند قائل

ف باشد. به بیان ديگر متن نشانجام داده است میفهایدن  فعلی که مؤّلف با گفتن آن گققر فکققر و فعققل مؤلققّ
کققه گیری لفققظ بققود، تققا دريافققت  کاراز به  در صدد کشف هدف عال گفتاری يا رفتاری مؤّلف  و بايد  است

برای کشف مراد مؤّلف   اين مطلب بیانگر آن است که  مؤّلف با سخن گفتنش، چه فعلی را انجام داده است.
قصدّيت و تعّین بخشققی معنققای هر دو انديشاند    عالوه بر فهم ساانتیکی، فهم هرمنوتیکی هم بايد داشت.

دهی متن را مقّید به وضققعّیت معققّین تققاريخی معنا  شبستری  قبوس دارند.  الفاظ توسا مؤّلف در تولید متن را
ر زمان  صدور متن می داند و با تغییر وضعّیت و جهان تاريخی، معنای متن را متغّیر دانسققته و قائققل بققه تکثققّ

کند یچه که تغییر متواند تغییر کند حّتی برای خود مؤّلف؛ آنمعنا نای  معنای متن است؛ ولی از نظر هرش 
ت در عین حاس هرش تعّین را بهمعناداری متن است که به تفسیر مربوط است نه معنای لفظی.   معنای قطعیققّ

 داند. داند بلکه مرز بین ابهام و وضوح میو دّقت نای

 در فهم هرمنوتیکی نقش متن  -4

وضققع »ه عنققوان نقش متن در فرايند فهم هرمنوتیکی تحت س شبستری  و هرش در ارتباط با  مبانی آرای  
 « قابل بررسی و تحلیل است.پذيریمتن و فهم»زبان متن« و » ،«الفاظ متن و داللت معنا

        وضع الفاظ متن و داللت معنا  -1 -4
ن متن، آن را هّم و غققّم خققود قققرار داده و  از نظر شبستری موضو  اصلی متن در واقع هاان است که مات 

. هققین معنققای  (۱۵قرائنن  دبننو ،  های معنايی است)شبسققتری،  رای پیوندمتن به جهت ارتباط با ماتنش  دا
هققا وجققودی پسققین دارنققد و بققا وجققود آمققدن الفققاظ موجققود بدون لفققظ، قابققل تصققور نیسققت بلکققه معنققا

هايی برای متن قائل است از با تااير نهادن بین متن و معنای آن ويژگی  (. شبستری9و  ۱4  هاان،شوند«)می
تنی وجوه متعدد دارد، فهایدنش بديهی نیست، معنا هرگر بققرمال وآشققکار نیسققت، معنققا که: هر مجاله اين

هرمنوتیننک، )هاو،  تواند از متن منفصل و با آن بیگانه باشد و متن، تنها اسا  معنای مورد نظققر اسققتنای
يی را هافهاد. وی بدفهایکس بدون تفسیر، هین معنايی را نایاز نگاه شبستری هین  (.16،  کتاب و سن 

از نظققر (.  4و 3 فرآینر فهم متون)هاو،  دانددهد مربوط به نادرست تفسیر کردن میکه در مکالاات رخ می
-تاايری بین متن دينی و مقّد  و غیر آن وجود نققدارد، چققون وی مققتن و زبققان را انسققانی و بققینشبستری  
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 داند)هاان،میی بشری  اپديدهی و  شبستری متن را امری قرارداد  1.(9قرائ  دبو ،  داند)هاو،  األذهانی می
گويققد: »هققر متنققی قائل به تکّثر معنای متن از طري  تفسیرهای متفاوت از يک متن اسققت. وی مققی  ( و11

(. هاچنققین 289،  هرمنوتیک، کتاب و سننن   توان داد«)شبستری،وجوه متعّدد دارد و تفسیرهای متعّدد می
نا نیست که خود متن معنا ندارد و هر کققس مجققاز باشققد از بدين مع پذيری تفسیر متن  »تعدد  قائل است که:

 (.292-293 گاه خود چیری بگويد؛ نسبّیت به اين معنا منتفی است«)هاان،ديد
هققا و قواعققد برای فهم يک متن و گفتار بايد آن را بر اسققا  واژه   داند کههرش متن را امری قراردادی می

در تفسیر، فرقی بین متون دينی و غیر دينی  قائل است کههرش  (.177)هرش، خود آن متن و گفتار شناخت
های متون)ادبی، فلسفی، حقققوقی يققا دينققی( وجود ندارد که مقوالت و قوانینی مناسب با هر يک از خانواده

يققک هین  (. از نظر هرش 155بلکه چیری به عنوان تفسیر درونی متن وجود دارد)هاو،  وجود داشته باشد؛  
، هاوهای لفظی واضح و آشکار نیست؛ هاه معانی بايسققتی تفسققیر شققوند)توسا نشانهاز معانی ارائه شده  

وشت موسیقی است که آنمتن پیش از هاه يک بازناايی قراردادی هاچون ُنت»  گويد:وی می    (؛91 چققه ن 
-ويژگی  هرش برای معنای لفظی  (.268،  هاو  ناايد ماکن است به درستی يا نادرستی تعبیر شود«)بازمی

-معنا قرار دارند و معنا به عنوان يققک کققل لحققاظ مققی ها در درون»داللت که:قائل است از جاله اين  یهاي
 324، معانی است که دارای  وحدت نسبی است)هاوای از زيرمعنای يک متن مجاوعه (؛ 95، هاوشود)

ر نشود صققرفا  تققوالی متن تا زمانی که تفسی (.66، هاومعنای لفظی متعّین وقابل بازآفرينی است)  (.325 –
توانند تفاسیر گوناگونی داشته باشند به هاین جهققت ها میهاست)نه حتی توالی کلاات( و عالمتعالمت

هققرش بققرای مققتن دو   (.37)هاو،  گويققدوجه هققین چیققر ناققیهیناند متن بهها تفسیر نشدهتا زمانی که آن
 3و ديگققری را »معناداری«)معنققا نسققبت بققه( 2لفظققیحیثیت متفاوت قائل است که يکی را »معنا« يا معنای

نیسققت.   5است و هرگققر »معنققای موجققود در چیققری«  4هایشه »معنا به چیری«  »معناداری«  کند.تعبیر می
مققتن  از مققتن پديداری عصر مخاطبان و خورده پیوند قصديت با که شناسدمی معنايی هرش معنای لفظی را

اوت خوانندگان و مفّسران تغییر نای يابققد. ولققی معنققاداری را کنند که هاواره ثابت است و با تف می دريافت
 

خداونقد ديقن نقازس نکقرده اسقت، بلکقه  گويد: »سعی بر تطبی  هرمنوتیک بر کتا  و سّنت  دارد. وی می فرض که قرآن کالم نبی است. شبستری با اين پیش 1
تا  ... کتابی با حروف، الفاظ، کلاات و اصوات نبوده است؛ آن کتقا  هسقتی بقوده خداوند کتا  نازس کرده است و آن هم بر پیامبر اسالم ... و منظور از آن ک

 فايقل صقوتی سقخنرانیشبسقتری، ).نام خدا خوانده و هاۀ موجودات را آيات الهقی ديقده اسقت ...است که کشف شده است بر پیامبر اکرم و پیامبر هستی را به
 (۱۳۹۷ر مه ۲۹ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در

2 . verbal meaning 
3 . significance 
4 . meaning- to 
5 . meaning – in 
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و  دگرگونی حاس در زمان گذر داند که با معنای لفظی ارتباط دارد و بیرون از متن بوده و درهرگونه معنايی می
است؛  گرفته شکل حاس عالي  زمان و نیازها جهت به گذشته مجّدد ارزيابی است که با ضرورت تغییرپذير

از نظققر هققرش معنققای   1روح باشد.که اين معنای مرتبا ماکن است خنثی، توصیفی يا بیر از ايننظصرف 
قابلیققت بققازآفرينی داشققته و در تفسققیرهای متفققاوت يکسققان  اسققت کققه 2»نققو «هایشققه يققک لفظققی 

داند کققه خققاّص بققودن ها و مصادي  میرا حلقۀ رابا و پلی میان ناونه  »نو «هرش   (.75-74است)هرش،
«از هر  به هاین جهت  کند  ا به اجتااعی بودن تفسیر متّصل میمعنا ر خاص، معنققايی متناسققب بققا آن   »نو  

شققود، خوانده مققی 3نو  در قلارو وسیعش »ژانر« (. از نظر هرش 105و    103  -  102،  هاورود)انتظار می
ی ی، آگاهی و فرضّیهعهده دارد. »ژانر« تلّق که هم سازنده معنا است و هم هدايت و کنترس معنا و سخن را به

بخشی از زمینه و بافققت   است و    يا تیپ معنايی  در بر دارندۀ کلّیت معنای متن  اّولّیه مفّسر از کلّیت نو  متن
فهم بر اسا  آن شکل گرفتققه اسققت؛ مققثال   که و نقش تحديد کنندگی دايرۀ معنايی را دارد   شودمحسو  می
  (.74قوقی يا.... )هرش،  که نو   يک متن، فلسفی است يا حتشخیص اين

 زبان متن   -2-4
های اظهارات است که وسیلۀ تفققاهم های وضعی و شکلسیستای از نشانه مراد از زبان در اين مبحث،

هققای زبان انسانی، وضعی و يک سیستای از شکل از نگاه شبستری  4مشترک جااعت و اهل آن زبان است.
شبسققتری  .(8قرائنن  دبننو ، )شبستری، ه و تکامل يافته است»اظهارات« است که به وسیلۀ انسان پديد آمد

وقتی زبان انساني بققه صققورت يققد مققتن در   های متعددی که دربارۀ زبان شده قائل است کهفارغ از تعريف
مققتن، زمققانی   گیرد، ما در مقام فهم آن متن با يد گوينده روبرو هسققتیم؛ بققه هاققین جهققتبرابر ما قرار می

گويد: »وقتي زبان انسانی به صورت يد مققتن در گوينده واقعی داشته باشد. وی میشود که يد  فهایده می
دهنده يا يد طرف گفتگو يا يد بازيگر زبانی)فاعققل   گیرد ما در مقام فهم آن متن با يد پیامبرابر ما قرار می

االذهققانی ینمتن و زبققان، انسققانی و بقق  جا که قائل است(. شبستری از آن9) هاان،  گفتاری( روبرو هستیم«
گويد: »تحّق  زبان انسققانی)به معنققای کققالم است، کالم معنادار را منحصر در گويندۀ انسانی دانسته و می

  (.3 معنادار( جر با گويندۀ انسانی ماکن نیست«)هاان،

 
 91 - 98و  74 - 72ر.ک: هرش، .  1

2 . type 
3 . genre 

از  (.57)باليشقر، دهدبحث اصلي فلسفۀ هرمنوتید را تشقکیل مي پذيرد و»زبان« امری وجودی است که فهم در آن تحق  می  . در هرمنوتیک فلسفی گادامر  4
هقا گاه هستي اوست، زبقان و کلاقات نشقانه نیسقتند، زبقان محقل تحقق  عقالم مشقترک انسقاننظر گادامر زبان ابرار نیست بلکه بخشي از وجود آدمي و تجلي

 (Gadamer, Truth and method, 469)است



             141  / ...  یآرا یمبان  ۀس یدر مقا یقی متن مطالعه تطب ریتا تفس   یکیاز فهم هرمنوت ؛و دیگران دهقان پور 

 

شناسققی گققذاران زبققانم( که از بنیققان1913-م1875شناسی»فرديناد دو سوسور«)هرش از نظريۀ زبان
)زبان بققه مثابققه يققک   1(. سوسور برای زبان يک جنبۀ اجتااعی20بهره جسته است)هرش،  باشد،مدرن می

(. هرش از اين نظريه به 49)گفتار به مثابه يک اندام( قائل است)سوسور،  2و يک جنبۀ فردی (نظام ارتباطی
نهققايی در (. از نظر هرش معیارهای عاومی زبان به ت292برد)هرش،عنوان »اصلی با مقبولیت عام« نام می

دهندۀ جالققه ها و اصوس شققکل(. وی قائل است که زبان دربردارندۀ واژه 292تفسیر متن کافی نیستند)هاو،
ر 293شققود)هاو، ای را شققامل ناققیاسققت، امققا هققین جالققه ( و يققادگیری زبققان هققم اکتسققابی و متغیققّ

انی ارادی، اختیققاری های زبمتفاوت است. نشانه  4با عالمت،  3(. از نظر هرش، نشانه71  -  70است)هاو،
ارادی هققای غیققرهای زبانی مالزم ای از معانی لفظی هستند و عالمتاند که بیانگر طیف گستردهو قراردادی

ای کققه عالمققت چیققر ديگققری گويد: »معانی(. وی می81هاو، )معنا و دلیل غیراختیاری چیر ديگری است
نتیجۀ اين خلا، معانی لفظی ی خلا شوند زيرا درحاس نبايد با معانی لفظهستند اهایت زيادی دارند بااين

(. 286ای از زبققان نیسققت)هاو، متن به عنوان قطعه (. از نظر او81دهند«)هاو، تعّین خود را از دست می
ای از معانی ماکن و محتال اسققت گويد: »متن ناايانگر معنای معّین نیست، بلکه شامل مجاوعهوی می

 (. 286اند«)هرش، نیروی حیاتی خود  زبان، تعیین شدهکه نه توّسا مفّسر، بلکه با 
 متن و فهم پذیری   -4-3

تننامالتی  ننر  ،شبسققتری)پققذير اسققتقرائتپذير و فهم  شبستری هر متنی اعم از مقد  و غیر آناز نظر  
قرائنن  شبسققتری، )شود( و فهم هاگانی يک متن زبانی از »تجربۀ فهم« آغاز می  83  قرائ  ادسادی از دین،

قائل است که فهم  هرمنوتیکی به معنای فهایدن يک »ديگری« است که غیر از فهایدن بققه   وی  (.12   ،دبو
هاچنققین قائققل معنای داللت داّس بر مدلوس و فهایدن مقصود  متکلم از ظاهر کالم در نرد اصولیان اسققت.  
اسققت و رخققداد  است که فهم هرمنوتیکی و حقیقت، به معنای مطاابقت با واقع نیست، بلکققه يققک رخققداد

شبستری قائل است که فهم هر متن به تفسیر آن موقققوف اسققت و اگققر تفسققیر تواند نسبی باشد)هاان(.  نای
، هرمنوتیننک، کتنناب و سننن   شبسققتری،گرداند)خود معنايش را ظاهر ناققیبهجام نشود، هین متنی خودآن

15.) 
دانققد، چققون یار دشوار و ديريققا  مققیداند، ولی آن را بسهرش فهم  معنای واقعی متن را غیرماکن نای

 
1 . langue 
2 . parol 
3 . sing 
4 . symptom 
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هققا بنققا شققده ترينهای ديگر بر پايۀ احتااالت و أخذ محتالقائل است که تفسیر نیر مانند بسیاری از دانش
جا که در تفسیر رسیدن به يقین حقیقی ماکن نیست، هدف رشققتۀ علاققی بايققد گويد: »از آناست. وی می

تققوان بققه شققناخت درسققت چه شناخته شده است، احتاققاال  مققیرسیدن به اين اجاا  باشد که بر اسا  آن
شناسققی در (. از نظر وی دنیای ذهنی مؤّلف به صورت کامل قابل بازسققازی و بققاز41)هرش،  يافت«دست

تققوانیم شققناخت)از »... با وجود نداشتن يقین، باز هم مققی گويد:(. او می40-41ذهن مفّسر نیست)هاو،  
-گويد: »هین درک بیواسطۀ متون را نفی کرده میوی درک بی(.  224هاو،  )تفسیر محتال( داشته باشیم«

اين هین يقین و قطعیتی وجود ندارد. ای وجود ندارد، خواه درک متن معاصر باشد يا متن گذشته بنابرواسطه
  (.71)هاو، کنیم نوعی تفسیر يا برداشت استچه ما درک میدر هاۀ موارد آن

 نقش متن مرتبط با انیمقایسه و تحلیل مب  -4 -4
و  داننققدشبستری و هرش زبان  متن و رابطۀ بین لفظ و معنا را امری وضققعی، قققراردای و ابققرار فهققم مققی

شوند. هر دو انديشاند متن را های لفظی به وسیلۀ تفسیر آشکار میمعانی ارائه شده توسا نشانه  کهاند  قائل
هققای معیققار انققد ودانند و برای زبان منشأ بشری قائققليی میهای معنابه جهت ارتباط با ماتنش  دارای پیوند

 دانند. عاومی زبان را به تنهايی برای تفسیر متن کافی نای
تواند نسبی شود و اين رخداد نایداند که معنايش با تفسیر آن آشکار میشبستری فهم را يک رخداد می

شبستری قائل   داند نه يقینی.محتال میيا  و  بسیار دشوار، دير. هرش امکان فهم درست و حقیقی را  باشد
هرش قائل بققه تعققّین و تکّثر معنای متن از طري  تفسیرهای متفاوت از يک متن است ولی   پذيری وقرائت  به

داند که قابلیت بققازآفرينی دارد. هققرش ثبات معنا است و معنا را هاان قصد و هدف مؤّلف از تولید متن می
داند. هرش با تااير نهادن بین؛ »زبققان بققا ت ندانسته بلکه مرز بین ابهام و وضوح میتعّین را به معنای قطعیّ 

گفتار«، »معنای لفظی با معناداری« »نشانه با عالمت«، »نو  با ژانر« و »معنا با داللت«، نظرات جديققدی 
و قابل دفققا  هققم داند که معتبر ای به مقصود مؤّلف میترين فرضیهيابی به محتالهرش فهم را  دست  دارد.

 باشد.

 در فهم هرمنوتیکینقش مفسّر   -5

گیری از مغالطات توجه به نقش مفّسر در خوانش متن و حدود مجاز دخالت او در فرايند متن، در پیش
ر  تفسیری مؤثر است. آرای شبستری وهرش در ارتباط با ر و عاققل نقششش مفسششّ ، تحققت چهققار عنققوان مفسققّ

ر و دور هققاهققا و انتظققارعالقققه  هققا،دانسققتهمتن، مفّسر، پیش  گفتگو بايا    مفّسر و استنطاق  تفسیرمتن، ، مفسققّ
 قابل بررسی است.هرمنوتیکی 
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 مفّسر و عمل  تفسیر متن  -1 -5
گويد: از نظر شبستری فهم و تفسیر امری روشاند است و الزمۀ فهم متن تفسیر کردن آن است. وی می

هرمنوتیک، کتاب گرداند«)شبستری،  د معنايش را ظاهر نای»اگر تفسیر انجام نشود، هین متنی خود به خو
(. شبستری قائل است مفّسر برای فهم متن بايد قصد  مؤّلف را بازتولید ناوده و با مشققارکت در 15،  و سن 

معنايی مؤّلف به فهایدن هادالنققه دسققت يابد)شبسققتری،   اف  شدن با اف تجربۀ معنوی صاحب متن و هم
دهققد و از طريقق  تفسیر کاری است که فهاندۀ متن)مفّسر( انجام میگويد: »رو میز اين(؛ ا9،  قرائ  دبو 

به بیان ديگر فهم  از متون، فهققم    (.15،  هرمنوتیک، کتاب و سن سازد«)شبستری،  آن داللت را منشأ اثر می
ی ا بققه دو گونققهشبستری تفسیر ر(.  325  دیر  نیادها  فیه و کالم،فهم  پديدآورندگان متون است)شبستری،  

های چققه مققن در کوشققشگويققد: »آنمققی  کنققد وتفّهای)هرمنوتیکی( و غیرتفهای)جرمیت گرا( تقسیم می
 (.۲و1، الهیات تفهمیکنم، نو  تفهای آن است«)شبستری،  ام با دقت و تأمل فراوان آن را تعقیب میعلای

شققود تققا مققتن موجققب مققیچققون  د، دانقق مفّسر با متن را موجب شناخت هرمنوتیکی می تفهّایوی برخورد 
 بر اسا  فهققم هققای (. وی قائل است که13، هرمنوتیک، کتاب و سن  ،)شبستریدهدخود را نشان معنای

، قرائ  دبننو توان تفسیرهای متعدد و متفاوت داد)شبستری، متفاوت از فهایده شدگی پیشین از هر متن می
. (83، تأمالتی  ر قرائ  ادسادی از دینشبستری، شود)کثیر از متن می هایقرائت ( و اين امرموجب11و 9

شبستری قائل است که تفسیر سه وظیفۀ انتقادی دارد. وظیفۀ اوس تعیین نسبت میان متن و سنخ معنای قابققل 
های تفسیری متعدد وجود دارد. وظیفۀ سوم که در مورد متن، امکانتصور متن است. وظیفۀ دوم توجه به اين

 (.  289، هرمنوتیک، کتاب و سن   ،ی مورد نظر است)شبستریتعیین مستدس معنا
ها موجب خلا و اشققتباهاتی در برد که عدم تااير آنمواجهه با متن نام میکاربرد و  هرش از چهار نو   

مربققوط بققه حققوزۀ هرمنوتیققک دانسققته و دو و  1را، »معنققا« فهم و تفسیر دو کاربرد   شود.حوزه هرمنوتیک می
)هرش، داندمی خارج از حوزۀ هرمنوتیک  متن و ناظر به جنبه معناداری و 2را، »داللت« داوری و نقد کاربرد 

را برای توانققايی تبیققین کققردن  4را برای کارکرد توانايی فهایدن و واژۀ تفسیر  3واژۀ فهموی    (.171و    91-98
وط به معناداری را شرح و تفسیر مربوط به معنا را »تفسیر«، و شرح و تفسیر مرب  .(172)هرش،برد کار میبه

داند و قائل است که هنگام فهم معنا، ما تسلیم مؤّلف هستیم ولی هنگام داوری بققه نحققو مسققتقل »نقد« می

 
1 . meaning 
2 . implication 
3 . understanding 
4 . interpretation 
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(. وی 177(. هرش قائل به تفاوت و تقّدم فهم بر تفسیر اسققت)هاو،  86-87و    188)هاو،  کنیمعال می
دن عبارت است از برداشت ما از معنا، نه گويد: »فهم صامت است اما تفسیر بسیار ناط  است ... فهایمی

فهم، نققوعی تفسققیر (. از نظر وی  179برداشت ما از معناداری ... تفسیر عبارت است از تبیین معنا«)هاو،  
ها و قواعد برای فهم يک گفتار بايد آن را بر اسا  واژه  و ها و قواعد زبان استفّعاالنۀ متن در چارچو  واژه 

هققای دانققد کققه نحققوه وی تفسیر را هاانند ترجاه، يک فّن مققی(.  176-178هاو،  )خود آن گفتار بشناسیم
هققدف  . هرش (180)هاو،تواند به يک برداشت واحد از معنای اصلی ارجا  داشته باشدمتفاوت تفسیر می

 داند و کار مفّسر را تعیین اف  معنايی متن برای محققدودمفّسر  را کشف اف  معنايی مؤّلف، يا معنای کّل می
از نظر هققرش، (.  281-283داند)هاو،  کردن معانی مربوط به متن و طرد کردن معانی غیر متعّل  به آن می

بخش مؤّلف اسققت و پرداز در پی دريافت معنا باشد در جستجوی تشخیص ضرورت ارادۀ تعّینوقتی نظريه
کید می  :یر کققه مقققوالتی ماننققداش تفسیر است بر نقطۀ شققرو  تفسقق مشغولیکه دسورزد؛ و هنگامیبر آن تأ
-است مققی 4های زبانی«و »ضرورت  3، »بافت و سیاق کالم«2ها«، »سّنت1های عاومی«»قواعد و مالک

از نظرهرش در تفسیر فرقی بین متون که هر کدام تفسیر متفاوتی الزم داشته باشد .  (99-100)هاو،  پردازد 
دارد، بلکه چیری به عنوان تفسیر درونی  مققتن وجققود مثال  تفسیر فلسفی  فلسفه يا تفسیر ادبی  ادبیات وجود ن

 (.155)هاو، دارد 
 یا گفتگو با متنمفّسر و استنطاق   -2 -5

متن را با  يابی به معنا و مراد مؤّلف بايداز نظر شبستری مفّسر برای آشکار ساختن داللت سخن و دست
هققا و ی صدور گفتار و مخاطبان، دادههايی دربارۀ عالئ  و انتظارات مؤّلف، وضعّیت و شرايا تاريخپرسش

خواسته مخاطبان بفهانققد چه که پديدآورنده متن بیان کرده و میامکانات زبانی مؤّلف... استنطاق کند تا آن
شبستری استنطاق را ابققرار فهققم و بققه (.  37، هرمنوتیک، کتاب و سن  را با تحقی  به دست آورد)شبستری،

کند و قائل اسققت کققه داوری دربارۀ مقصود گويندۀ متن و کلید فهم قلاداد می گیری اين ابرار را مبتنی برکار
توانسققته قصققد برای اين منظور مفّسر بايد پیشتر معلوم کرده باشد پديدآورندۀ متن رساندن چه معنايی را می

ه شبستری سؤاس کردن کقق  (؟28- 25، هرمنوتیک، کتاب و سن   )شبستری،توانستهکند و چه معنايی را نای
ای دربققارۀ دانستهداند که عبارتند از: »پیشهايی میدانستهپیش  عالقه و انتظار و  آغاز فهم است را مسبوق به

 
1 . public norms 
2 . traditions 
3 . contexts 
4 . linguistic necessities    
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شبسققتری طققرح سققؤاس   (.  22)هاان،  سؤاس و دربققارۀ زبققان سققؤاس«سؤاس، دربارۀ شخص يا متن مورد  خود  
نتیجۀ گاققراه شققدن تفسیر يد متن گاراه شدن در گويد: »مینادرست را موجب گاراهی در تفسیر دانسته و 

شدن در طققرح سققؤاالت اسققت. سققؤاس ها و در نتیجه گاراهها و عالي  و انتظارات ناشی از آندانستهدر پیش
)هاان، شققود«نادرست طرح کردن، و منتظر پاسخ نادرست ماندن هم، جر به تفسیر نادرست منتهققی ناققی

24  .) 
ی مققتن را  مفّسرتفسیر متن روشاند است و فرايند فهم و   از نظر هرش  از طري  استنطاق، نو  و ژانر کلققّ

باشققد. فرضیه که مبّین  مراد مؤّلف اسققت مققیترين يابی به محتالزند و با بررسی آن در پی دستحد  می
ه ها در متن بايد ژانر مققتن را حققد  زده و تققا جققايی کقق ای از واژه هرش قائل است برای تعیین معنای سلسله

گويد: »در هر حکققم ماکن است آن را محدود ناود)مثل محدود کردن طبقه در نظريۀ احتااالت(. وی می
که خصوصّیات شناخته نشدۀ متعّل  شناخت ما مبتنی بر قانون احتااالت دو پرسش وجود دارد: نخست اين

م مققا درسققت باشققد... که تا چققه انققدازه احتاققاس دارد حکقق احتااال  دارای چه خصوصّیاتی است؟ و دوم اين
-هايی اين مطلب را توضققیح مققی(«؟ هرش با ذکر مثاس230محتال يا تقريبا  يقینی)هرش،محتال، خیلی

زيققرا  ترين پرسشی که مفّسر بايد دربارۀ متن بپرسد، اين است: اين متن به چه ژانری تعلققّ  دارد؟مهم  1دهد.
گیققری معققانی آن اهاّیت و نیر گستره و جهققت پاسخ اين سؤاس متضان روش فهم آن متن با توجه به شکل و

(. به هاین جهت در هرمنوتیک هرش، کلید فهم متن تشخیص صحیح ژانققر اسققت)هاو، 330است)هاو،
    (.101و  76

   هاها و انتظارعالقه ها،دانستهمفّسر، پیش  -3 -5
فهایققده   گويققد: »ه میعالقه و انتظارات مفسر را شرط اساسی فهم متن دانست  ها ودانستهپیش  شبستری

 )شبسققتری،عالقققه و انتظققارات مفسققر بسققتگی دارد«  ها ودانستهصد به درست بودن پیشدرشدن متون صد
کیققد دانسققتهوی بر ضرورت تنقققیح کامققل پیش  (.33،  هرمنوتیک، کتاب و سن  ها، عالئقق  و انتظققارات تأ

ها، عالئقق  و دانسققتهعیققار پیشیح تاققامبر عهدۀ هر مفّسر است که نخست به تنق  و قائل است که: »  ورزيده
ها را در معرض داوری ديگران بگذارد و انتقاد ديگران را بققرای تصققحیح و تنقققیح آنخود بپردازد و    انتظارات

ها با جان و دس پذيرا گردد. داوری در میان تفسیرهای متفاوت يک مققتن بققدون داوری دربققارۀ مقققّدمات و آن
، اين مفّسر است که بايد در هر مققورد نشققان دهققد بققا (33)هاان،  ثار است«مقّومات آن تفسیرها کاری بی

شبستری دربارۀ آفت مهای (.  25« خود تا چه اندازه بر اين مشکالت فائ  آمده است)هاان،  »هنر تفسیری
 

: »ما می  1 درستی حکم کنیم که احتااال  هر شعر روايی مربوط به قرون وسطی، شعری تاثیلی است)زيرا غالبا  چنین است(، اّما ماکن است يقک توانیم به. مثال 
  (.232و  231های خاّص، غیر تاثیلی باشد)هرش، خاّص در هاان دوره، به دلیل ويژگی شعر روايی
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» بايد درباره اين آفت هشیار بققود کققه ماکققن گويد:  که مفسر ماکن است به آن مبتال شود گوشرد کرده می
« محسو  کند و کوشققش تفسققیری دانستۀ خود را نه تنها مقّوم  فهم بلکه »مرکر معنای متنفّسر پیشاست م

به  درستی به عال نیاورد و در سطح متن متوّقف بااند يا معنای آن را تحريف کند. مصون ماندن از اين آفت
کید می   (23)هاان،  میران خلوص و کااس تفسیر بستگی دارد« مفّسر برای به دسققت آوردن کند که  ايشان تأ

معنای مورد نظر مؤّلف از  هرطريقی که بخواهد برود و معنا را کشف و تفسیر کند، در واقع از معناهايی کققه 
هققای خققود بققه مققتن فهققمگويد و مّدعا اين نیست که مفّسر، معنا را متناسب با پققیشوجود دارند، سخن می

 (. 291-292کند)هاان،  تحایل می
-شود. وی میفهم، ادراک ابتدايی مبهم از متن است که خاستگاه پرسش از متن میپیشدر نگاه هرش  

گويد: »اين ادراک)ابتدايی( مجال و دريافتی مقدماتی است نه فهم متّصل. قیاسی مشابه، پاسخ مجاققل و 
(. وی 326)هرش،بايست در ذهققن داشققته باشققیم تققا سققؤالی را بپرسققیم«ناواضحی است که ما هاواره می

گويققد: »فهققم اولیققه از يققک مققتن ... شققکل فهم را چیری هاانند اولويت منطقققی فرضققیه دانسققته مققیشپی
جققا از آن  (.327)هاو،  ها داشته باشیم«بايست پیش از فهم دادهای است که]درعلم[ میهرمنوتیکی فرضیه

کل حاّد در تفسققیر دريافت معتبر از يک متن مشفهم نقش مهای در فهم متن دارد، دستیابی به پیشکه پیش
يابی اولیۀ درست، دهد: »دستدريافت معتبر کدام است، چنین پاسخ میاست. هرش به اين سؤاس که پیش

جا که فهم در چارچو  واژه ها و قواعد زبققانی و دهد از آنوی توضیح می (.327)هاو،  به مقصود مؤّلف«
ری و قراردادهققای زبققانی و نظامققات دهققد، الزم اسققت ايققن قواعققد هنجققاحّتی هنجارهای فرهنگی رخ می

گیری شققود. وی اجتااعی به درستی شناخته شوند تا در پرتو آن، فهم درست حاصل شده و از بدفهای پیش
ر مققیگويد: »معنای مؤّلف شکل و گستره می محقق  توانققد بققهای دارد که تابع قراردادهايی اسققت کققه مفسققّ

توان گفت قراردادهای احتاالی کققه به بیان ديگر، می  .(328)هاو،  اشتراک بگذارد«ها بهمأنو  شدن با آن
ف عصققر آن هققای هققميک متن تحت چارچو  آن قراردادها نوشته شده را با بررسی ديگر متون و ديگر مؤلققّ

بققیش خققود را بققر طبقق  ومعنايی که در حاس فهم شققدن اسققت کققم از نظر هرش توان کشف کرد. فرهنگ می
هققا رخ ناايققد. وی ها يا عبارتای از واژه که انوا  کامال  غیرمنتظره د، مگر اينکنانتظارات]مفّسر[ آشکار می

يابد. امققا شود و قوام میفهاد قوّيا  با انتظارات معنايی او تعیین میگويد: »جرئّیات معنايی که مفّسر میمی
. وی (104و، اين انتظارات ناشی از تلقی مفّسر از نو  معنايی اسققت کققه در حققاس بیققان شققدن اسققت«)ها

شود که ماکن اسققت حتققی بققه شققیوۀ های زيادی را شامل میمؤّلفه  دهد که اين انتظارات مفّسرتوضیح می
رابطۀ آشنايی قبلی سخنگو)مؤّلف( با مفّسر يا نققو   مانند آشکار در گفتار يا بافت و سیاق کالم نیامده باشد،

توانققد واژگققان را گری چنین انتظاراتی مفّسر میانجینگرش و واژگان و دستور زبان مورد استفاده و .... با می
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چنققین خصوصققیاتی را انتظققار بفهاد. يعنی او به تجربققه دريافتققه اسققت کققه مققثال  از ايققن نققو  گفتققار، ايققن
 (.104-105داريم)هاو، 

 مفسر و دور هرمنوتیکی  -4 -5
تواند های متعّدد که میشتبرگويعنی تحق  فهم در يک فرايند دوری و رفت  1منظور از دور هرمنوتیکی

شبستری دستیابی به فهم و کامل شدن آن را در گققرو (. 98بین اجرا  متن با کّل آن باشد)جر  و کّل()پالار، 
« گويد: »هین متنی »يکبارهداند وی میهای مفسر با معنای متن میفهمهای مکرر بین پیشرفت و برگشت

دانسته  ها پیششود. در هر بار از اين بررسیل مختلف انجام نایهای متعّدد در مراحو بدون رفت و برگشت
-ای ديگر حرکققت مققیای به سوی دايره فهم، با بار پیشین متفاوت است و بررسی کننده مرتبا  از دايره و پیش

، هرمنوتیننک، کتنناب و سننن   )شبستری،شود«کند؛ درست در هاین جاست که دور هرمنوتیکی مطرح می
های جديد)از معنای موجود پیشین( معنايش اين نیست که خققود ته نبودن راه برای تفسیرز نظر وی بسا  (21

ايشققان نسققبّیت بققه ايققن معنققا را   (.293)هاان،  گويدمتن معنا ندارد و هر کس از زاويۀ ديد خود چیری می
نايی کّلی( متن گونه فهم معنای لفظی، ضرورتا  وابسته به ژانر)تیپ و نو  مع از نظر هرش هر  داند.منتفی می
بندی دور هرمنوتیکی را بر حسب ژانر متن و ويژگی اجققرا  مققتن بققر قققرار هاین جهت وی صورتاست؛ به

حسققب جققر  و کققّل جای تعريف برگويد: »تعريف دور هرمنوتیکی بر حسب ژانر و ويژگی، بهکند و میمی
-آفققرين را نیققر برطققرف مققیقضققی مشققکلکند، بلکققه تناتری توصیف مینحو دقی تنها فرايند تفسیر را بهنه

ترين آن (. از نظر هرش توصیف دور هرمنوتیکی مشکالت خاص خودش را دارد که مهم109کند«)هرش،  
(. به نظققر محققق  از 110پذير است)هاو،  و تغییر  اين است که، »ژانر« هنوز هم بازناای مفهومی غیردقی 

های مفّسر و اجرا  متن به صورت سققه جانبققه هققم فهمتوان دريافت دور بین ژانر وپیشتوضیحات هرش می
 شود:شود که ناودار آن با عنوان »نو  دوم« ترسیم میبرقرار می

 
 
 
 
 

 ( دور هرمنوتیکی از منظر هرش)نو  اوس(3ناودار)    ( دور هرمنوتیکی از منظر شبستری           2ناودار)  

 
1 . hermeneutical circle 

افق معنایی  

 مؤلّف 

پیش فهم های  

 مفسّر

اجزا  

 متن

  ژانر

 متن 
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 ( دور هرمنوتیکی از منظر هرش )نو  دوم(4ناودار)
 نقش مفّسر مرتبط با مقایسه و تحلیل مبانی   -5 -5

قائل به روشاندی فرايند فهم و تااير فهققم بققا تفسیرهسققتند. تفسققیر را امققری سققیاس و   هرش   و  شبستری
شققدن معنققايی را افقق متفاوت است و هاواره با نقد هاراه اسققت. هققمزمانی دانند که در هر دورۀتاريخی می

های ابققراری ماننققد علققوم زبققانی و قواعققد دانستهالزمۀ فهم متن دانسته و قائل به استنطاق متن هستند. پیش
 را در رونققد تفسققیرعالئقق  و انتظققارات مفسققر ها،  نقش پققیش دانسققته  دانند.دستوری را برای تفسیر الزم می

فهم را چیری هااننققد دانند. پیشها را شرط اساسی تفسیر درست میاجتنا  ناپذير دانسته وتنقیح کامل آن
واسققطۀ فهم را دادۀ بققی قائل به دور هرمنوتیکی برای فهم و تفسیر متن هستند.  اولويت منطقی فرضیه دانسته

ها و قواعد زبان و اف  معنايی چارچو  واژه متن ندانسته و آن را مستلرم نوعی تفسیر فّعاالنۀ مفسر با متن در 
ر را کشققف   داننققد.بازتولید  قصد  مؤّلف را برای هم اف  شدن هادالنه الزم می  دانند.مؤلف می هققدف مفسققّ

 دانند.قصد و اف  معنايی مؤّلف، و فهم و تفسیر درست معنای کّل متن می
داند ولی هققرش از طريقق  کلید فهم متن میترين مسأله و  شبستری استنطاق متن را اوّلین گام، ضروری

تققرين فرضققیه کققه يابی به محتالزند و با بررسی آن در پی دستاستنطاق، نو  و ژانر کّلی متن را حد  می
ف در مققتن دانستهباشد. شبستری »دور« را بین پیشمبّین  مراد مؤّلف است می های مفّسر با اف  معنايی مؤلققّ

زنققد و ويژگققی بندی دور هرمنوتیکی را بین  ژانر متن که مفّسر حد  مققیرتکند، ولی هرش صوبرقرار می
 کند.اجرا  متن بر قرار می

 نقش زمینه در فهم هرمنوتیکی  -6

-، معاوال  به معنای زمان و مکان در برگیرندۀ متن)گفتار يا نوشتار(، اطالق می1اصطالح زمینه يا بافت
؛ صققفوی، 37شود)سققاغروانیان،  های زبققان در آن تولیققد مققیشناسی، فضايی است که جالهشود ودر زبان

 
1 . context 
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توان از عوامل مرتبا با زمینه بققه شققاار هايی چون مقام، شأن يا اسبا  نروس و سیاق را می(. اصطالح147
قابققل ارائققه  و »زمینۀ تاريخی صدور متن««مرتبا با نقش زمینه، تحت دو عنوان »زمینه و سیاق  آورد. مبانی

 است:
 ینه و سیاقزم  -1 -6

گیرد و برای فهایدن متن شبستری قائل است هر کالم و هر عال انسانی در يک سیاق انسانی انجام می
(. وی هرمنوتیننک و تفسننیر دینننی از  هننان بايد از محیا و جامعۀ زمان صدور متن شققرو  کرد)شبسققتری،

ربققۀ مشققترک جااعققت معّینققی از داند که در واقع هاان تجاألذهانی میمنظور از جهان را جهان انسانی بین
توان دربارۀ آن با ديگران گفتگو و تفاهم کرد. در جهان  بققه ايققن معنققا، زبققان ها از واقعّیت است که میانسان

-های آن عصققر مققیهققای انسققانشخصی معنا ندارد. وی کلید فهم متون عصرهای گذشققته را فهققم تجربققه
است که مفّسر از دو انحراف احتاالی بايد پیشگیری   ( و قائل29،  هرمنوتیک، کتاب و سن   شبستری،داند)

که بخواهد با حفظ شکل بیان، آن متن ديرين)که برای مخاطبان مفّسر قابل فهققم نیسققت( را ناايد: يکی اين
هققای خققود از مققتن دانسققتهها و پیشکه بخواهد برای پرسشبندی و تحويل مخاطبان دهد و ديگر اينشکل

شود و فهای ها تطبی  کند از نظر وی در هر دو صورت، متن درست تفسیر نایا بر آنتايیدّيه بگیرد و متن ر
 (.30، هاانگردد)حاصل نای

ای از عوامل مرتبا بققا هم پیوستهاز نظر هرش منظور از بافت و سیاق کالم، مجاوعۀ بسیار پیچیده و به
-«، محققیا کققامال  فیريکققی، روانهای محیا بر آن »عبارتای از واژه يک »عبارت« است. مانند مجاوعه

شناختی، اجتااعی و تاريخی که آن گفتار مورد نظر، در چنان شرايطی ارائه شده است. به هاققین جهققت از 
هققايی اسققت کققه گققر دادهتوان معنا را درک کرد. واژۀ بافت از طرفی نشاننظر هرش بدون بافت و سیاق نای

تصّور درستی از کل داشته باشیم، و از طرف ديگر حققاکی از کنند مالزم معنای متن هستند و به ما کاک می
(. سققیاق در محققدود کققردن 121هايی است که جرئی از معنای مققتن هسققتند)هرش،  ها و استنباطبرداشت

تواند نقش داشققته باشققد ولققی تعیققین کننققدۀ معنققای لفظققی احتااالت معنايی و تعیین حد  يک مفّسر می
گويققد: رای تبیین زمینۀ متن، بايد از تعیین ژانر اسققتفاده کققرد؛ وی مققیهرش قائل است ب  (.75نیست)هاو،  

شود. هر چیر ديگری در بافت »يکی از اجرای ضروری يک بافت، ژانر درونی گفتار است که حد  زده می
ا بققهو سیاق کالم، صرفا  به خققود خققودیعنوان يک راهناا و سرنخ برای رسیدن به ژانر درونی مفید است، امققّ

(. اگر درک و دريافت در مققورد ژانققر  کققل 122نیروی قهری برای معّین کردن معانی جرئی ندارد)هاو، هین  
شود که يک حد  نادرست است، اّما ژانر گفتار متفاوت با درک گوينده باشد چنین ژانری بیرونی نامیده می

انر بیرونی در جهت درونی، يک حد  درست است. يکی از وظايف اصلی مفّسر در تفسیر، نفی انتقادی ژ
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(. هرش قائل است که: »مؤّلف و مفّسر هر دو مقّید به آدا  و 123کشف ژانر درونی يک متن است)هاو،  
-واسطۀ رغبت او به کاربرد ژانر درونققی خققاص، متعققّین مققیقواعد ژانر هستند، و معنای مورد نظر مؤّلف به

شود و درستی تفسیر انر درونی آن تعیین میهای يک گفتار، توسا ژ(. از نگاه هرش داللت162شود)هاو،  
(. 124-126منوط به درستی حد  ژانر متن است و اختالفات، ناشی از تشخیص نو  ژانققر اسققت)هاو، 

   (.94های ضانی بايد با ارجا  به بافت بیان، تعیین گردند)هاو، اغلب داللت

یخ  -2 -6 یخی و تار  مندی فهم و تفسیر زمینۀ تار
-مندی فهم متن« آن است هر مفّسری با اف  معنايی خاص خود که حققاوی هاققۀ پققیشمراد از »تاريخ

شود و اين اف  معنايی در فهم و درك او از متن تققأثیر ها و انتظارات و عالئ  اوست، با متن مواجه میدانسته
انققد، س« تققاريخی و متحققّو هققای »بیققانطور که زبققان و شققرطها و امکاناساسی دارد. از نظر شبستری هاان

قرائنن  دبننو ،  شبسققتری،های آن هم متحّوس است)ها و امکانفهایدن هم يک مسالۀ تاريخی است و شرط 
تاريخی بودن معنای متن اين است که هر گفتار و يا نوشتار در وضعّیت معّین تققاريخی رخ داده اسققت؛   (.۵

هاققان گفتققار يققا نوشققتار اگرآن وضعّیت و جهان تاريخی عوض شود آن معنا ديگر وجود نخواهد داشققت و  
ر اسققت و مققی  1معنای ديگری خواهد داد. گويققد: »ايققن شبستری قائل به ترجاۀ متن در اف  تققاريخی مفسققّ

هققايی های گذشققتگان از طريقق  پرسققشبه زبان  ديگر نیست؛ ... فهایدن تجربهترجاه از يک زبان    ترجاه،
وی توضققیح ( 29، قرائ  رسننمی از دیننندیر   ر    شبستری،های حاضرين است«)است که ناشی از تجربه

کند. هین ها و جاالت، حتی صرف و نحو يک زبان معین در طوس تاريخ تحوس پیدا میدهد معنای واژه می
خوادش پریرارشناسنناده هاو، ای وجود ندارد که فهم آن به اطالعات بیرون از آن جاله نیازمند نباشد)جاله

و  276 دیر   ر قرائ  رسننمی از دیننن،،  هاوتاريخی از متن نیست)شبستری قائل به فهم فرا(.  از متن قرآن
 شبستری،داند)را تاريخی و متحّوس می های بیانها و امکان(. وی زبان، معنا، تفسیر، فهم متن و شرط   346

 (.5دبو ، قرائت 
کققه نی بر ايققننظرّيه  وجود دارد: يکی نظرّيۀ افراطی نادرست مب مندی  فهم دوباره تاريخدر  از نظر هرش 

معنققای ثابققت و واحققدی شققود و مققتن  گونققه متفققاوتی درک مققیای متققون متعلقق  بققه گذشققته بققهدر هر دوره
ای بايققد متققون هققر دورهکققه  مبنی بر ايققنو ديگری اعتقاد تقريبا  رايج عاومی درست،  (،   222)هرش،  ندارد 

هرش  (.70و  69متفاوت نیست)هاو،    تفسیر به معنای درکتفسیر کند، ولی اين بازگذشته را برای خود باز
منققدی تفسققیر، امققری کققامال  دانققد: »تققاريخمند میزمان و تفسیر را تاريخبا تفکیک فهم و تفسیر، فهم را بی

 
   گرائی فیهی و قرآن دامفهوم دص    (،5ها  تفسیر آزاد قرآن)پیش فرض (، ۵قرائ  دبو ). ر.ک: شبستری، مقاله  1
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-داند که مؤّلف با بههرش معنای متن را هاان معنايی می(.  181)هاو،  زمان بودن فهم است«متااير از بی
است؛ اين معنا قابل بازتولید و هاواره ثابت است)فهم مققتن مربققوط بققه کارگیری ناادهای زبانی قصد کرده  

کنققد. وی اش نرد ما تغییر مققیشود معنای امروزیهاین مرحله است( ولی اين معنای ثابت وقتی تفسیر می
دو کققارکرد »عاقق   از نظققر هققرش  (.179)هاو، گويد: »فهم صامت است اما تفسیر بسیار ناط  است«می

(. 172-173شققوند)هاو،  ها متفاوت میها تفسیریر دادن« عواملی هستند که بواسطۀ آنبخشیدن« و »تغی
مندی تفسیر، منافاتی با ثبات معنای مققتن نققدارد، بلکققه در کوشد تا توضیح دهد که تاريخدرواقع هرش  می

ست و تغییققر است، نه معنا که ثابت ا  کند()معنی امروزی که نرد ما است و تغییر میحوزۀ »معناداری متن«
کند تا هم ثبات معنای لفظی حفظ شود و هم سققیالّیت تفسققیر هاین جهت رويکردی اّتخاذ میکند؛ بهنای

 .  (320-322)هاو،  آن برقرار گردد
 نقش زمینه مرتبط با مقایسه و تحلیل مبانی  -3 -6

کید قرار می  شبستری یاق انسققانی دهند. شبستری سقق و هرش نقش سیاق را در کشف معنای متن مورد تأ
هرش سیاق  األذهانی بودن معنادهی متن است ولی از نظردهد و قائل به تاريخی و بینرا مورد توجه قرار می

توانققد نقققش داشققته در محدود کردن احتااالت معنايی و هاچنین تعیین حد  يک مفّسر از ژانر مققتن مققی
عنوان يک راهناققا و سققرنخ بققرای رفا  بهباشد ولی تعیین کنندۀ معنای لفظی نیست. هرش بافت و سیاق را ص

داند، نه در تعیین معنای جرئی کند مفید میهای يک گفتار را تعیین میرسیدن به ژانر درونی متن که داللت
فهم و تفسیر فعلی تققاريخی اسققت و از مندی فهم و تفسیر است به اين معنا که  متن. شبستری قائل به تاريخ

فهم که مربوط به معنای متن است را ثابت دانسققته و   هرش . ولی  مرتبا است  اين حیث هاواره با زمان حاس
 داند.مند و سیاس میتفسیر که تبیین معنا است را تاريخ

 گیرینتیجه-7

دربققارۀ  شبستری و هرش  آرای مبانی مقايسۀگفته از های پیشبا تأمل در آرای شبستری و هرش و تحلیل
 :توان چنین نتیجه گرفتمیفهم و تفسیر متن  در متن، مفّسر و زمینه مؤّلف، نقش

اند که مراد جّدی متّکلم يا مؤّلف عامل اصلی تولید يک متن بققوده و وظیفققۀ شبستری و هرش قائل -1
 اف  شدن با آن است تا فهم و تفسیر درست تحق  يابد.مفّسر بازتولید و کشف قصد  مؤّلف و هم

ّسر و تکّثر معنای متن است، يعنی با تغییر شرايا و شبستری قائل به ترجاۀ متن در اف  تاريخی مف  -2
ی بققرای خققود يابد؛ ولی از نظر هرش معنا نایجهان تاريخی، معنای متن هم تغییر می تواند تغییر کنققد حتققّ

معنققای کند معناداری متن است نه معنای لفظی. در عین حاس هققرش تعققّین را بققهچه که تغییر میمؤّلف؛ آن
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 داند!داند، بلکه مرز بین ابهام و وضوح میقطعّیت و دّقت نای
هققای پذيری متن بوده و متن را به جهت ارتباط با ماتنش  دارای پیوندشبستری و هرش قائل به فهم  -3

دانند و دانند. هاچنین زبان متن و رابطۀ بین لفظ و معنا را امری وضعی، قراردادی و ابرار فهم میمعنايی می
هققای عاققومی شققوند و معیققارهای لفظی به وسیلۀ تفسیر آشکار میشده توسا نشانه  اند که معانی ارائهقائل

 زبان به تنهايی برای تفسیر متن کافی نیستند. 
پذيری و تکّثر معنای متن از طري  تفسیرهای متفاوت از يک متن شبستری از يک سو قائل به قرائت -4

گويققد ايققن شود و و از سوی ديگققر مققیآشکار میداند که معنايش با تفسیر آن است و فهم را يک رخداد می
تواند نسبی باشد و قائل به کشف مراد مؤلف از تولید متن است که امری ثابققت اسققت! بققه نظققر رخداد نای

 نگارنده اين پارادوکسی غیر قابل جاع است. 
 واسطۀ يقینی و قطعی وجود ندارد و امکان فهم درستهرش از يک سو قائل است که هین درک بی -5

ترين يابی به محتالو حقیقی بسیار دشوار، ديريا ، محتال و مرز بین ابهام و وضوح است و فهم را  دست
داند که معتبر و قابل دفا  هم باشد و از سوی ديگر قائل به تعّین و ثبات معنققا ای به مقصود مؤّلف میفرضیه

قابلیت بازآفرينی دارد! به نظر نگارنده اين داند که است و معنا را هاان قصد و هدف مؤّلف از تولید متن می
 هم پارادوکسی غیر قابل جاع است.

هرش با تااير نهادن بین »زبان با گفتار«، »معنای لفظی با معناداری« » نشانه با عالمت«، »نققو    -6
 با ژانر« و »معنا با داللت«، نظرات جديدی دارد. 

ائل به تااير فهم با تفسیرهستند؛ تفسیر را امری دانند؛ قشبستری و هرش فرايند فهم را روشاند می  -7
متفاوت و هاواره با نقد هاراه است؛ قائل بققه اسققتنطاق مققتن دانند که در هر دورۀ زمانیسیاس و تاريخی می
ها، عالئ  و انتظارات مفسر را در روند تفسیر اجتنا  ناپذير دانسته وتنقیح کامققل دانستههستند؛ نقش پیش

دانند؛ قائل به دور هرمنوتیکی برای فهم و تفسیر متن هستند؛ فهققم را اسی تفسیر درست میها را شرط اس آن
هققا و قواعققد واسطۀ متن ندانسته و آن را مستلرم نوعی تفسیر فّعاالنۀ مفسر با مققتن در چققارچو  واژه دادۀ بی

 دانند.زبان و اف  معنايی مؤلف می
دانققد ولققی هققرش از ين مسأله و کلید فهم متن مققیترشبستری استنطاق متن را اوّلین گام، ضروری -8

ترين فرضیه يابی به محتالزند و با بررسی آن در پی دستطري  استنطاق، نو  و ژانر کّلی متن را حد  می
 باشد.که مبّین  مراد مؤّلف است می

ن برقرار های مفّسر که برون متن است با اف  معنايی مؤّلف در متدانستهشبستری »دور« را بین پیش -9
 کند.زند و ويژگی اجرا  متن بر قرار میکند، ولی هرش بین  ژانر متن که مفّسر حد  میمی
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کید قققرار مققی  -10 هققرش   از نظققر  دهنققد.شبستری و هرش نقش سیاق در کشف معنای متن را مورد تأ
نققد نقققش تواسیاق در محدود کردن احتااالت معنايی و هاچنین تعیین حد  يک مفّسر از ژانققر مققتن مققی

 کنندۀ معنای لفظی نیست.داشته باشد، ولی تعیین
-فهم را ثابت دانسته و تفسیر را تاريخ  هرش مندی فهم و تفسیر است، ولی  شبستری قائل به تاريخ-11

  داند.مند و سیاس می
محوران يا پیققروان متن  –تواند در زمرۀ مفّسر  دست آمده نشان داد که شبستری نایمجاو  نتايج به-12

هرمنوتیک فلسفی به معنای خاص)گادامری( قرار گیرد، چرا که پیروان آن رويکرد نقش مؤلف را در فهققم و 
های او و ضروری دانسققتن دانستهگیرند. اگر چه شبستری با پررنگ ديدن نقش مفّسر و پیشتفسیر ناديده می

رويکرد سققنتی در تفسققیر، زاويققه محوران با  متن  -ترجاۀ معنای متن در اف  تاريخی مفّسر، نسبت به مؤّلف
رمتن -توان گفت در مرز بین دو رويکرد مؤلفکند، ولی میپیدا می محققور قققرار گرفتققه متن -محور و مفسققّ

که شبسققتری محور بودن هرش را تأيید کرد، ولی فرضیۀ تحقی  مبنی بر اينمتن  -مؤّلف  است. نتايج تحقی 
تأيید نشققد؛  اختالف حداکثری دارند  شبستری و هرش   بانی آرایمحوران قرار گرفته و ممتن  -در شاار مفّسر
 حسا  آورد.توان اختالفشان را حداقّلی بهها، میگرفتن کثرت وجوه اشتراک آرای آنبلکه با در نظر

 جدول مقایسۀ میزان اشتراک و اختالف مبانی فهم و تفسیر در آرای شبستری و هرش
 هرش  شبستری  هامؤّلفه محور 

 

 مؤّلف

 قصدّيت مؤّلف-1

 معنا تعّین بخشی  -2

 پذيرش)هرمنوتیکی( 

 پذيرش)تکثر معنا( 

 پذيرش )هرمنوتیکی( 

 پذيرش )ثبات معنا( 

 

 متن 

 

وضع لفظ و داللت -3

 معنا

 زبان متن-4

 پذيری متن فهم-5

 وضعی 

 وضعی بشری

 پذيرش)معنای متکّثر با ديالوگ( 

 وضعی 

 وضعی بشری

 پذيرش)معنای محتال با ساانتیک( 

 

 

 ر مفّس 

 

 عال  تفسیر متن -6

 استنطاق از متن -7

ی  هادانستهپیش-8

 مفّسر

و انتظارات   عالقه-9

 کشف هدف فعل گفتاری مؤّلف 

 اولین گام و کلید فهم   استنطاق

 ابراری ضروری)بقیه مقوم فهم( 

ناپذير ولی  دخالتش اجتنا 

 تنقیحش الزم 

 کشف هدف فعل گفتاری مؤّلف 

 استنطاق برای درک ژانر متن وارائه فرضیه 

 ابراری ضروری الزمۀ حد  ابتدايی ژانر متن 

 دخالتش الزم موجب تعیین جرئیات معنايی 

 ها( دانسته پذيرش)بین ژانر با اجرا  متن و پیش
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 مفّسر

 دور هرمنوتیکی -10

فهم و اف   پیشپذيرش)بین  

 ؤلف( معنايی م

 زمینه و سیاق -11 زمینه

 مندی متنتاريخ-12

 درون متنی و انسانی 

و قائل به معنای مرتبا با   پذيرش

 حاس

درون متنی و بیرونی، تحديد معنا و حد   

 مفسر

 عدم پذيرش در معنا و پذيرش در معناداری

 منابع
 تا.، دارالکتب العلایه، قم، بیمعجم میاییس اللغهابن فار ، احاد بن فار  بن زکريا، 

 ق.1426، بیروت، ، مؤسسه االعلایلسان العربابن منظور، ابوالفضل جااس الدين،  
 .1389، ترجاۀ سعید جهانگیری، نشر پرسش، آبادان، گزیرۀ هرمنوتیک معاصرباليشر، يوزف، 

، ترجاۀ محاد سققعید   تأویل در فلسفه شالیر ماخر، دیلتا  هایرگر، گادامرعلم هرمنوتیک دظریهپالار، ريچارد ا،  
 .1395حنايی کاشانی، چا  نهم، انتشارات هرمس، تهران، 

 .1373، انتشارات و چا  دانشگاه تهران، تهران، لغ  دامها، علی اکبر، دهخد
 .1384، ذوی القربی، قم، مفردات الفاظ الیرانراغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین، 

 .١٣٦٩ ناا، مشهد، اوس، نشر ، چا شناسی ز ان اصطالحات فرهنگساغروانیان، جلیل، 
 .1378، ترجاه نازيال خلخالی، نشر فرزان نو، تهران، ادیشناسی همگز انهای سوسور، فرديناند دو، در  

کبیققر، ، ترجاۀ سید مهدی حائری قروينی، چا  اوس، امیراالتیان فی علوم الیرآنسیوطی، جالس الدين عبدالرحان، 
 .1363تهران، 

می، ، مترجم محاد مجتهد شبسققتری، دفتققر نشققر فرهنققگ اسققال  قران و وحیدر اره   هاییپژوهشصالح، صبحی،  
 .1362تهران، 

 تا.بی، انتشارات کتابخانه سنايی، منتهی االرب فی لغه العربصفی پور، عبد الرحیم بن عبدالرحیم، 
 ق.1417الثقافه و العالقات االسالمیه، تهران، ، رابطهالیرآنالبیان لعلوممجمعطبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، 

 ق.۱۴۱۰ دوم، انتشارات هجرت، قم،، چا  کتاب العین فراهیدی، خلیل بن احاد،
 .  1385تهران،  ، ، ترجاه مراد فرهاد پور، انتشارات روشنگرانحلیه ادتیاد کوزنر هوی، ديويد، 

 .1376 ،طرح نو، تهران ایمان و آزاد ،مجتهد شبستری، محاد، 
  .۱۳۸۷بهاقققن  ۲۸سقققايت شخصقققی شبسقققتری، ، و   گرائنننی فیهنننی و قنننرآن دنننامفهومدص  ،  _________

www.mohammadmojtahedshabestari.com 
 .1396تیر 11 سايت مجتهد شبستری،و   ،1الهیات تفهمی،  همو

http://www.mohammadmojtahedshabestari.com/
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 .1394تیر 14سايت شخصی شبستری، ، و  ۲، الهیات تفهایهمو
 . ۱۳۸۷بهان  ۲۸(، ۵) ها  تفسیر آزاد قرآنپیش فرض  همو،

 .1383 تهران، ، طرح نو،تأمالتی  ر قرائ  ادسادی از دین،  موه
 . 1399اسفند  5 وبسايت مجتهد شبستری، خوانش پديدارشناسانه از متن قرآن،،  همو
 .1394؟ فايل صوتی، هرمنوتیک  ریر چیس گفتار ، در  همو
 .۱۳۴۶ ، چا  اوس، چاپخانه حکات، قم،ترین استعمار اقتصاد ر اخوار  یا ظالماده،  همو

 .1395اذر  4سخنرانی با عنوان: »من چه می گويم؟ اصالح يک انحراف«،   همو،
 . 1374، 4و 3مجله نقد ونظر، شااره  فرآینر فهم متون،،  همو
 . 1396خرداد،  25، گفتگو با فرامر زمعتاد دزفولی، همو
 .1400سايت شخصی شبستری،  نشر اينترنتی، آبان ، و  مطالعات قرآدی،  همو

   .1389 سايت مجتهد شبستری،و   ،9و 8 شااره میاله قرائ  دبو  از  هان   همو،
 .1391، 12و 11شااره میاله قرائ  دبو  از  هان،   همو،

 .1386سايت مجتهد شبستری،، و  1، شااره قرائ  دبو  از  هان، کالم دبو  مقالههاو،  
 .1392، 15و  14. شااره قرائ  دبو  از هان، مقاله هاو

 .1387 سايت مجتهد شبستری،و   ،5و 3: شااره قرائ  دبو  از  هانله مقا  هاو،
سققايت مجتهققد شبسققتری، (، نشر الکترونیکققی، و  ها، میاالت و گفتگو هادیر  نیادها  فیه و کالم)سخنرادی،  همو

1396. 
 .1379، طرح نو، تهران، دیر   ر قرائ  رسمی از دین،  همو
 . 1396تیر  ها،الت و نوشتهسايت مجتهد شبستری، دسته مقا، و  همو

، 6، شفضلنامه مررسننهگفتگو جالس توکلیان و سروش دّباغ با شبستری«،  ،  هرمنوتیک و تفسیر دينی از جهانهمو، »
1386  . 

 .1393، چا  هشتم، طرح نو، تهران،هرمنوتیک، کتاب و سن ،  همو
 .1364، امیرکبیر، تهران، فرهنگ معینمعین, محاد،  

 . 1397، چا  سوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ه تفسیر متندظری واعظی، احاد، 
 .1395تهران،  ،، ترجاه محاد حسین مختاری، چا  اوس، انتشارات حکاتاعتبار در تفسیرهرش، اريک دونالد، 
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