
١٠٤پیاپی ۀ، شمارھشتمو ، سال چھلو اصولهقمطالعات اسالمی: ف
٦٥-۹۰، ص١٣٩٥بھار

هاکنترل آنيهادر فهم و راههافرضشیپریتاثیبررس
*یو علوم اسالمیفلسفکیاز منظر هرمنوت

علیرضا عابدی سرآسیا دکتر 
استادیار دانشگاه فردوسی مشھد
Email: a-abedi@um.ac.ir

سمیه ذوقی
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشھد
Email: smr.zo1515@gmail.com

چکیده
ھای ھر مفسر یا نظریۀ تفسیری است. یکـی  یابی به فھمی درست یا مطلوب، از جمله دغدغهدست

ھا اسـت. در  فرضیابی به این مھم تلقی شده، دخالت پیشاز اموری که به عنوان مانعی جدی در دست
ای و اسـنادی اسـت،   این نوشتار که پژوھشی توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطالعات کتابخانـه 

ھا در فھم و مخـل  فرضھا و نیز تأثیر پیشفرضسعی شده است تا پس از بررسی ماھیت و انواع پیش
دیشمندان ھرمنوتیک فلسفی و علوم اسالمی نظیر تفسیر و اصول فقه، بـه  یا ضروری بودن آن از نگاه ان

ھـا و میـزان   فـرض ھای ارائه شده در این علوم جھت جلـوگیری یـا کنتـرل پـیش    توصیف و تحلیل راه
موفقیت ھر علم در این امر پرداخته شود. در نھایت نشان داده شده است کـه بـه کـار گـرفتن مزایـای      

تفسیری از -شودگی، دیالکتیک و دور ھرمنوتیکی در کنار مزایای روش اصولیروش ھرمنوتیکی نظیر گ
ای ھمچون اصول لفظیه از یک سو و جمله توجه به ظھور نوعی و قصد ظاھری و قراین و شواھد عامه

تواند نقایص ھر یک از این دو روش ھای روحی و اخالقی مفسر از سوی دیگر، میتوجه به صالحیت
ای میان این دو علم برقرار سازد.و تعامل مکمل گونهرا بر طرف ساخته 

برداشـت)، تعـدیل و کنتـرل    نگرش، پیشداشت، پیشداوری، (پیشفرض، پیشپیش: هاکلیدواژه
ھا، تفسیر به رای.فرضپیش

.٢٣/٠٧/١٣٩٣ی: یب نھایخ تصوی؛ تار٠٩/١٠/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار



104شمارةفقه و اصول- مطالعات اسالمی66
مقدمه

یابی به فھمی درست یا مطلوب، یکی از آرزوھای مھم ھر مفسـر و یکـی   بدون شک دست
ر نظریۀ تفسیری است. علم اصـول فقـه، بـه مثابـه علمـی کـه کشـف و        ھای اصلی ھاز دغدغه

نظریـۀ  ریزی قواعد فھم درست شریعت را مدنظر داشته و علم ھرمنوتیک به منزلۀ علمی که پی
فھم را مورد مطالعه قرار داده و به بررسی ماھیت، اھـداف، عوامـل، موانـع و ضـوابط فھـم در      

دو علمی ھستند که ارتباط زیادی با مسئلۀ فھـم درسـت و   ١پردازد،ھا میارتباط با تفسیر نشانه
عوامل و موانع رسیدن به آن دارند.

یابی بـه فھـم درسـت یـا مطلـوب      از جمله اموری که از آن به عنوان مانعی جدی در دست
کـه آیـا لزومـا دخالـت تمـامی      ھـا اسـت. امـا ایـن    فـرض تعبیر شده است، مسئلۀ دخالت پیش

کـه آیـا   ل است، و آیا این دخالت اجتناب پذیر اسـت یـا خیـر، و ایـن    ھا در فھم مخفرضپیش
ھا وجود دارد یا خیـر، از مسـائل مھمـی اسـت کـه در ایـن       فرضھایی برای کنترل این پیشراه

پردازان دو علم ھرمنوتیک و اصول فقه ھستیم.نوشتار در صدد بررسی آن از دیدگاه نظریه

هافرضتعریف و ماهیت پیش
، از جملـه واژگـانی   ٢انداز یا نظرگـاه ساختار و چشمفھم، پیشداوری، پیشپیشفرض،پیش

روند. ظـاھرا بـه سـبب وضـوح نسـبی ایـن       کار میھستند که اغلب در معنایی نزدیک به ھم به
پردازند.ھا نمیمفاھیم است که معموالً اندیشمندان به تعریف آن

رأی و به معنـای تحمیـل نظـر بـه     تفسیر به، معادل ٣فرضدر نگاه عرف معموالً فھمِ با پیش
شـود.  کار بـرده مـی  متن است و ھمراه با تعابیری نظیر تعصّب و جزمیت و قضاوت عجوالنه به

اند از یک سلسله تصورات و تصدیقات که از ھا عبارتفرضتوان گفت: پیشدر این کاربرد می
ھا و شـواھد تفسـیری آن، بـر آن    یمنبعی بیگانه با متن اخذ شوند و بدون توجه به متن و ویژگ

تحمیل شوند.
اما در ھرمنوتیک فلسفی و نظریات متأثر از آن در مفھوم پـیش فـرض نـوعی توسـعه داده     

ھـا یـک سلسـله    فرضشده و سعی شده است بار منفی این واژه خنثی شود. در این تلقی، پیش
گیرد.صورت میاند که فھم ھر متنی، براساس آن ھاییباورھا، انتظارات و نگرش

.٢٢ھا نگ: عابدی، سرآسیا، بررسی امکان...،مختلف ھرمنوتیک و نقد و بررسی آنبرای مشاھده تعاریف-١
2 -Perspektive=Perspective
3 - Annahme=Assumption
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نامیم.فرض میمعنای اول را اصطالح خاص و معنای دوم را اصطالح عام پیش

کنیم.نیز مشاھده می١داوریمشابه دو اصطالح عام و خاص را در مورد پیش
یک نظر و یا احساس ناعادالنه و غیر منطقـی،  «داوری به عنوان در دیکشنری کمبریج، پیش

تعریــف شــده اســت » و دانــش کــافی شــکل گرفتــه باشــدویــژه ھنگــامی کــه بــدون فکــربـه 
)Cambridge Advanced Learner's Dictionary در دانشنامۀ آزاد ویکشنری، برخی (

. قضاوت منفی یا نظر شکل گرفته از قبل یا ۱داوری این گونه ذکر شده است: معانی رایج پیش
. ۳منطقی نسبت به یـک چیـز.   . نگرش، ترس یا نفرتِ خصمانه و غیر ۲بدون اطالع از حقایق. 

) ایـن  en.wiktionary.orgھرگونه نظر یا احساس پیش انگاشته، اعـم از مثبـت یـا منفـی. (    
معانی (به جز مورد اخیر) نوعی بار منفی را به ھمراه دارند.

درس گادامر، تعبیـر دیگـری از   معاصر و ھم، فیلسوف آلمانی و٢اما ولف گونتر یانکوویش
ای از باورھـا، اعتقـادات و رسـوبات    داوری مجموعهدھد. از نظر وی پیشیداوری ارائه مپیش

سنگ بنـای فھـم فـرد را تشـکیل     اموربرد. این فرھنگی است که فرد از جامعۀ خود به ارث می
دھند و ھمیشه اشتباه نیستند. از طرفی، از آنجا که خود فرد بـه بسـیاری از تـأثیر و تـأثرات     می

گاه به چگونگی ایـن تـاثیر و   جتماع آگاھی ندارد، ممکن است ھیچسنت و رسوبات فرھنگ و ا
آیـد تـا نوبـت بـه     داوری در بسیاری موارد به آگاھی فرد در نمیتاثرات پی نبرد. بنابراین، پیش

عمل اخالقی وی در قبال آن [نظیر اجتناب از آن] برسد. یـانکوویش بـا توجـه بـه ایـن نکـات       
کند. در این معنـا  فرد به طور بدیھی صادق است، تعریف میداوری را به امری که در نظر پیش

ھـا را از  شـده کـه فـرد آن   ھای مسلّم انگاشتهھا و دانستهھای ناآگاھانه، و دادهفرضتمامی پیش
شوند داوری محسوب میبیند مصداقی از پیشنیاز میاندیشی محققانه بیبررسی نقادانه و ژرف

)pp.16-17Fischer,.(
داوری در معنای عام حکمی است که قبـل از بررسـی و تاییـد،    توان گفت پیشمیبنابراین

پذیرفته شود؛ و در معنای خاص و منفی به معنای باور خطا و نادرست و یا قضاوت عجوالنـه  
باشد.و غیر منطقی می

باشد.فرض میھای ھم سو با پیشنیز از جمله واژه» پیش ساختار«
ای است که تمامی موارد از قبـل فھمیـده   گانهفھم دارای ساختار سه٣از منظر مارتین ھَیدِگر

1-Vorurteil= Prejudice
2-Wolf Günther Jankowitz.
3- Martin Heidegger
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گـران،  ؛ ریختـه ٤٢١(احمـدی،  دھـد. ھایی در اختیار انسان قرار میفھمشده را به صورت پیش

اند از:) این ساختار سه گانه عبارتHeidegger, 191-193؛ ۲۱۳-۲۱۴
؛ به معنای درکی کلی از زمینه موضوع.١داشت. پیش۱
دھد.؛ چشم انداز یا دیدگاھی که در آن کنش تأویل روی می٢پیش نگرش.۲
انـد؛ انتظارھـایی کـه    ؛ که ھمان انتظارھـای مـا از تأویـل   ٣برداشت یا پیش دریافت. پیش۳

اند.پیشاپیش شکل گرفته
است.» دانستهپیش«رود، کار میفرض بهواژه دیگر که برخی موارد ھم ردیف با پیش

ھا، اطالعات بیرونی مفسّـر و برگرفتـه از زمینـه اجتمـاعی، سیاسـی و      دانستهمنظور از پیش
شناسـی،  ھـای مختلـف علـوم انسـانی، انسـان     فرھنگ ھر عصر است؛ یعنـی آگـاھی از شـاخه   

شناسی، باورھای فرھنگی، دینـی و حتـی آداب و رسـوم رایـج در ھـر عصـر، اطـالع از        جامعه
).١٤٤گیرد (حق پناه، ن، ھمه را در برمیاختراعات و اکتشافات قوانین حاکم بر جھا

فـرض،  توان گفـت پـیش  با توجه به تعریفات فوق و با مالحظه قرابت این اصطالحات می
سـاختار را  فھم، نظرگاه و پـیش داوری، پیشمفھوم وسیعی دارد که ھر یک از اصطالحات پیش

باید توجه داشت کـه ھمـین   گیرد و مقصود ما نیز در این تحقیق، ھمین معنا است. امادر بر می
رود و زمانی در یـک معنـای خـاص و    اصطالح نیز گاھی در یک معنای عام و مثبت به کار می

منفی.
ای از تصورات و تصدیقات ھستند که به طور ھا در کاربرد عام و مثبت مجموعهفرضپیش

نـد و فھـم امـور    اآگاھانه یا ناآگاھانه توسط مفسر، صحیح یا مطلوب فرض شده و پذیرفته شده
ای از ھا در کاربرد خاص و منفی، مجموعـه فرضگیرد. اما پیشھا شکل میمعنادار، مبتنی بر آن

تصورات و تصدیقات ھستند که از پیش، یعنی پیش از مواجھه بـا مـتن و شـواھد تفسـیری و     
شوند.ھا، توسط مفسر پذیرفته شده و به متن تحمیل میبدون توجه به آن

هارضفاقسام پیش
ھا از جھات مختلف، تقسیمات متفاوتی ارائه شده است؛ کـه بـه برخـی از    فرضبرای پیش

کنیم.ھا اشاره میآن

1- Voehabe = Fore having
2- Vorsicht = Fore sight
3- Vorgriff = Fore Conception
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:اندھا را به سه دسته تقسیم کردهفرضپیش)٧١-٦٨سبحانی، برخی (

ھـایی محتـرم   فـرض ای باید یک رشته پیشھای مشترک؛ در تفسیر ھر پدیدهفرض. پیش۱
تفسیر باز گردد. باید فرض کنیم: نویسندۀ متن عاقل بوده اسـت، و بـر ضـد    شمرده شود تا راه

غرض خود، کـاری صـورت نـداده، بـر خـالف قواعـد زبـان چیـزی ننوشـته و... . ایـن نـوع            
ھا نه تنھا مانع فھم حقیقت نیستند، بلکه نردبان فھم حقیقت و وسیله اسـتنطاق و بـه   فرضپیش

روند.شمار میزبان آوردن متن به
ھای غیر مشترک؛ تفسیر ھر پدیده بر اثر پیشـرفت علـم بـر پایـه یـک رشـته       فرض. پیش۲

ھـا در واقـع و ذھـن، یکسـان     فـرض اصولی استوار است که ھمگان آن را قبول دارند. این پیش
باشند. مثال یک فرد ریاضی دان در حل مسائل ریاضی از چھار عمل اصلی و نظایر آن نتیجه می
دی بر اساس حجت بودن قول یک فرد ثقـه، حکمـی را از روایتـی کـه او از     گیرد و یا مجتھمی

کند.کند استنباط میمعصوم نقل می
ھای تطبیقی؛ اصولی است که با معیارھای غیر قطعی به اثبـات رسـیده (نظیـر    فرض. پیش۳

ر خود کند و مبنای تفسیھا را واقعی تلقی میفرضیۀ داروین در مورد تکامل انسان) اما مفسر آن
ھای تطبیقی، بسیار گمراه کننده بوده و مفسر بایـد از آن کـامالً پرھیـز    داوریدھد. پیشقرار می

اثـر  -نه کشف معنـا –ھا در تطبیق و تحمیل معنا فرض). در حقیقت این پیش۷۱کند (پیشین، 
).۱۵۳شوند (خسرو پناه، رأی میگذارند و موجب تفسیر بهمی

ھـا، دو نـوع دیگـر از    فـرض د بـر لـزوم تـاثیر برخـی از پـیش     در تقسیمی دیگـر، بـا تأکیـ   
):۱۵۳ھا ارائه شده است (خسرو پناه، فرضپیش
ھایی که ھمچون چرخ و ریسمان نسبت بـه  فرض. مقدمات استخراجی و استنطاقی: پیش۱

کنند. مانند لزوم یادگیری زبـان  استخراج آب از چاه، به مفسر برای کشف مراد مولف کمک می
برای فھم قرآن.عربی 
ھایی است که زمینه ساز طرح پرسش از فرضھای استفھامی یا پرسشی: پیشفرض. پیش۲
کنند.اند، ولی پاسخی را به متن تحمیل نمیمتن

فـرض  تقسیم دیگر توسط رودلف بولتمان ارائه شده است. وی معتقد اسـت دو نـوع پـیش   
ھای مربوط به نتـایج. در  فرضپیشھای مربوط به روش و دیگریفرضوجود دارد: یکی پیش

تـوان مـتن را فھمیـد، ھـر کـس بـا توجـه بـه         مورد روش باید گفت که بدون طرح سؤال نمی
سازد. از نظـر وی اینکـه ھـر مفسـری نـاگزیر      ھایی که دارد سواالتی را بر متن مطرح میعالقه
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کـه مفسـر در   ھا سراغ متن برود، مھم نیسـت، مھـم آن اسـت    فرضاست تا با یک سلسله پیش

.)١٨٠نصری، فرضی را دخالت ندھد (گونه پیشنتایج تفسیر خود ھیچ

ها در فهم از نگاه هرمنوتیک فلسفیفرضتأثیر پیش
گیری نشده است. نظریۀ مشـھور و  طور یکسان موضعھا در فھم بهفرضپیرامون نقش پیش

مختل کرده و منجر بـه  ھا در فھم، جریان فھم درست را فرضقدیمی آن است که دخالت پیش
ھای فلسفی بر ایـن  ھای مدرن و خصوصاً ھرمنوتیسینشود، اما اغلب ھرمنوتیسینسوء فھم می

باشد و بـدون  ھا در فھم نه تنھا مخل نیست، بلکه ضروری نیز میفرضباورند که دخالت پیش
گیرد.آن اساساً فھمی صورت نمی

در مورد فھم است و ھنـوز نیـز طرفـداران    توان گفت تلقی رایج بر اساس تلقی اول که می
زیادی دارد، انسان به عنوان یک فاعل شناسا، در برابر چیزی به عنوان موضـوع شناسـایی قـرار    

ھای خـود را  فرضھا و پیشداوریپیش-اگر در پی فھمی درست باشد–گیرد؛ فاعل شناسا می
توانـد  ا در این صورت است که میرود؛ و تنھنھد و با ذھنی خالی، به سراغ موضوع میکنار می

به فھمی درست و قابل قبول دست یابد.
رسد نظریات جدید در مورد فھم، اشکاالتی را به این تلقّی سـنّتی وارد آورده  امّا به نظر می

ھا نه ممکن است ونه فرضھا این است که اساساً کنار نھادن پیشترین آناست که یکی از مھم
ناپذیر و ضروری است و از این رو، ھـر  ھا امری ناخودآگاه، اجتنابفرضمطلوب. دخالت پیش

ھـای خـود   فھـم ھا و پیشفرضمفسّری موضوع شناسایی را از زاویۀ دید خود و با عینک پیش
کند.مشاھده می

ھـای  ھا، در میـان ھرمنوتیسـین  فرضناپذیر و بعضاً ناخودآگاه پیشالبته مسئلة تأثیر اجتناب
ــر   ــز مط ــیک نی ــوس    کالس ــر کالدنی ــرادی نظی ــه، اف ــرای نمون ــوده و ب ) ۱۷۵۹-۱۷۱۰(١ح ب

اند، اما این ) بر این نوع تاثیر صحه گذارده۱۹۶۸-۱۸۹۰(٣)، و امیلیو بتی۱۸۸۴-۱۸۰۸(٢درویزن
ھا را در وادی نسبیت آراء و عقاید درانـدازد و  گروه چندان نگران آن نبودند که این دیدگاه، آن

انـد؛ و از  ھـا آشـکارا نادرسـت   ا ھمواره معتقد بودند که برخی فھمتاویل عینی را نفی کند؛ زیر
دیدند؛ زیرا معتقد بودند که در پـس  ھای متفاوت را لزوماً نادرست نمیسوی دیگر، تمامی فھم

1- Johannes Martin Chladenius
2- J.G.Droysen
3- Emilio Betti
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ھای مختلف، امری واقعی به عنوان موضوع وجود دارد که مفسر با ذھنیت خـود بـه   این دیدگاه
-۸۳و ۶۳گران، ؛ ریخته۴۵۲-۴۴۹رود. (واعظی، احمد، ع آن میھای متنوای از جنبهسراغ جنبه

۸۴(
رسد. این گروه با محور قرار دادن پس از این، نوبت به نظریه پردازان ھرمنوتیک فلسفی می
تری نھادند.ھا تأکید بیشفرضماھیت فھم، و نتایج به دست آمده در این زمینه، بر تاثیر پیش

؛ واعظـی،  ۸۹دانـد (ھابرمـاس،   را مبتنی بر پیش ساختار مـی ھیدگر ھرگونه فھم و تفسیری 
سـاختارھا  ). به نظر وی امکـان رھـایی از ایـن پـیش    ۲۱۴-۲۱۳؛ ریخته گران، ۱۶۶-۱۶۵احمد، 

سـاختار، مـانع از آن اسـت کـه مـا      ایـن پـیش  «برای انسان ممکن نیست (ھابرمـاس، پیشـین).   
ھـا، فھـم و   داوریھا و پیشفرضرا فارغ از پیش-چه شیء خارجی و چه مکتوب–موضوعی 

تر مشحون از فھمی آغازین از آن موضوع اسـت و ایـن   تفسیر کنیم. ذھن ما در ھر تفسیر، پیش
. بـه اعتقـاد ھیـدگر    )١٦٦واعظی، احمـد،  » (گردددر جھان" ما باز می-نکته به واقعیت "ھستی

ت و شـرایط خـاص   آدمی موجودی است واقع شده در تاریخ و به ناگزیر در زیر سیطرة وضعی
ھـوی،  آن قرار دارد. این تاریخمندی در نحوة نگرش و فھم او به امـور مختلـف مـوثر اسـت (    

گیـرد و مفسـر ھرگـز    . در نتیجه تفسیر ھمواره تحت تـاثیر دیـدگاه مفسـر صـورت مـی     )١٤٢
واسطه از داوری باشد؛ شھودی بیتواند به نقطة آغازی برسد که بالواسطه و به دور از پیشنمی

)٢٨٠رایت...[و دیگران]، (وعی که دکارت، در پی آن بود.ن
فـرض، شـرط   داوری و پـیش پرداز ھرمنوتیک فلسفی، معتقد است پیشگادامر، دیگر نظریه

تـوانیم  ھایمـان مـی  داوریضروری ھر فھم تاریخی و غیر تاریخی است و ما تنھا به اعتبار پیش
). بـه  ١٤-١٣ھـا (نیچـه...[و دیگـران]،    و بند آنبفھمیم و نه با کنار گذاشتن و رھا شدن از قید

ھا نه تنھا لزوماً منفی نیست؛ بلکه شرط تحقق فھم اسـت و از ایـن   فرضاعتقاد او دخالت پیش
؛ ٢٢٣،...»زبـــان «باشـــد (گـــادامر، ھـــا، غیـــرممکن و نـــامطلوب مـــیرو، مخالفـــت بـــا آن

Gadamer,399.(
نویسد:ھا، میفرضراستای دفاع از تاثیر پیشپالمر، که از مدافعان نظریة گادامر است، در 

ھا چشـم  توانیم از آنھا چشم بپوشیم یا میھا چیزی نیستند که ما بایست از آنداوریپیش«
ھاست که داوریھا اساس وجود ما ھستند و اصالً به واسطة ھمین پیشداوریبپوشیم. این پیش

-٢٠٢پـالمر،  » (فرضی امکان وجـود نـدارد.  پیشما قادر به فھم تاریخ ھستیم. ... ھیچ تأویل بی
٢٠١.(
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، فیلسوف فرانسوی نیز معتقد است ھر خوانش از یک متن، ھمـواره درون یـک   ٤پل ریکور

ھا و الزاماتی فرضگیرد که ھمگی پیشجامعه، یک سنت و یک جریان زندة اندیشه صورت می
.)١١١-١١٠نیچه...[و دیگران]، را به ھمراه دارند (

کنـد کـه در ایـن زمینـه     چند مطلب را بیان می٦در نقد اندیشه فرانسیس بیکن٥وپرکارل پ
بسیار مفید است:

ھـای  ھـا و اندیشـه  ھا، یعنـی نظریـه  داوری. این اندیشه بیکن که باید ذھن را از ھمة پیش۱
ذھــنِ خــود را از ھمــة «. قاعــدة ۲پیشــینی خــالی ســاخت، ســخنی خــام و نادرســت اســت.  

آورد که پـس از یکـی دو   این نتیجة خطرناک را برای محقّق به بار می» لی سازھا خاداوریپیش
بار تالش عملی برای شناسایی یک پدیده، تصوّر کند که به کشف حقیقت نایل آمـده اسـت و   

آورد. ھا و تعصّبات شدیدتری را به طور ناخودآگاه برای محقّق پیش مـی داوریھمین امر، پیش
پردازیم؛ ھر چند اکثر اوقـات از آن  ھا به مشاھده و بررسی امور مینظریه. ما ھمواره بر مبنای ۳

ھای بدیل را پیدا کرد و به مقایسـة  ھا باید تالش کرد تا نظریهآگاه نیستیم. به جای حذف نظریه
. بـه نقـل از:   ۲۰۶-۲۰۷ھای دیگر پرداخت (ببینید: پوپر، اسطورۀ چارچوب، یک نظریه با نظریه

)۱۴۵نصری، پیشین، 
در ارزیابی و جمع بندی مطالب فوق توجه به چند نکته ضروری است:

گیری متناقض و مخـالف از ناحیـة   نکتة اول: مطالب فوق در نگاه بدوی حاکی از دو موضع
ھا باشد فرضدانند که خالی از پیشباشد: گروھی که تفسیر مطلوب را تفسیری میدو گروه می

ھا را سخنی خـام و نادرسـت و حتـی نـاممکن و     فرضو گروھی که خالی کردن ذھن از پیش
ھا بیـان  فرضشمارند. اما با اندکی دقت در سخنان باال و نیز آنچه در تعریف پیشنامطلوب می

شود که نزاع میان دو گروه، نزاعی لفظی است و توھم وجود نزاع میـان  شد به خوبی دانسته می
ھاست. گروھی که دخالـت  فرضدوگانه پیشاین دو دسته در حقیقت ناشی از غفلت از معنای

اند و گروھی کـه دخالـت   شمارند آن را به معنای عام آن اخذ کردهھا را ضروری میفرضپیش
ھا را مد نظر دارند.فرضدانند، معنای خاص پیشآن را مخل می

ھـا، در مفھـوم عـام آن، امـری اسـت کـه       فرضنکتة دوم: حقیقت آن است که دخالت پیش
ناخودآگاه و حتی احیاناً اجتناب ناپـذیر اسـت و وجـدان خودآگـاه بشـری نیـز شـاھد        معموالً

4 Paul Ricoeur
5 Karl Popper
6 Francis Bacon
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ھـا از یـک مـتن    گونه که اساساً بـرای تفـاوت فھـم   ھا است؛ ھمانفرضدخالت ناخودآگاه پیش

ھا پیدا کرد. اما از این امر نبایـد ایـن   فرضتر از تفاوت در پیشتوان دلیلی موجّهمشخّص، نمی
فت که فھم عینی یا شناخت حقیقت یا کشف نیت مولف ناممکن است.گونه نتیجه گر

ھاست که، ھمان گونه که اشـاره خواھـد   فرضسرّ این مطلب امکان تصحیح و تعدیل پیش
اند.شد، حتی اندیشمندان ھرمنوتیک فلسفی نیز بدان معترف

ھا نیست؛ بلکه نقد سخن کسـانی اسـت کـه بـه جھـت     فرضاین مطلب، نفی دخالت پیش
دانند. ھا، کشف حقیقت یا شناخت نیّت مؤلّف یا فھم عینی را غیر ممکن میفرضدخالت پیش

اند. آنچه مخـلّ بـه   ھا بیش از آنچه باید، نتیجه گرفتهفرضدر حقیقت این افراد، از دخالت پیش
ھای بیگانه با مـتن  فرضھا به طور مطلق، که تحمیل پیشفرضفھم اصیل است نه دخالت پیش

است.
ھا انواعی را در نظـر  فرضتوان برای پیشھا میفرضنکتة سوم: با توجه به مفھوم عام پیش

ھـا  فـرض گرفت که در مباحث قبلی مورد اشاره قرار گرفت. بدون شک دخالت ھمة انواع پیش
تواند مطلوب باشد و منجر به فھمی اصیل گردد؛ و ھمان گونه کـه اشـاره خواھـد    در فھم نمی

ھـای فلسـفی نیـز بـه ایـن مطلـب توجـه داشـته و نسـبت بـه تحمیـل            وتیسینشد، حتی ھرمن
اندھا و عواقب سوء آن ھشدار دادهفرضپیش

ها از نظر اصول فقه و علوم اسالمیفرضتاثیر پیش
ھا در فھم را با عباراتی شفاف و صریح و با فرضدر ابتدا باید تذکر داد که مسئلة تاثیر پیش

توان در میان اندیشمندان متقدم و حتی متأخر مشاھده نمود و بیشتر نمیادبیات کنونی، احتماالً
باید در میان اندیشمندان معاصر سراغ آن را گرفت.

تـرین مفسـران قـرن اخیـر، نسـبت بـه       برای نمونه، عالمه طباطبایی به عنوان یکی از بزرگ
بر معلوماتی که برگرفته ھا اظھار کرده است که نباید در تفسیر، به جای تکیهفرضتحمیل پیش

ھـای فلسـفی،   از خود متن و مـدلول عبـارات آن اسـت، بـر معلومـاتی کـه برگرفتـه از نظریـه        
ھـا را بـر مـتن    ھای علمی، یا مکاشفات عرفانی است اتکا و رکون داشت؛ یعنی نباید آنفرضیه

ق بدان معناسـت  ھا تطبیق داد. این تطبیفرضتحمیل کرد و به عبارت دیگر نباید متن را بر پیش
که معلومات بیرونی را مسلم انگاشته و به عنوان زیربنای بحث بپذیریم و بحث را بر آن مبتنـی  

)١١-٤ساخته و عبارات متن را بر مبنای آن توجیه نماییم. (طباطبایی، 
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ھای عادی و اولیه موجب بدفھمی فرضھمچنین ایشان ضمن اشاره به این که تکیه به پیش

کند:ھا تاکید میفرضورت بازنگری در پیششود، بر ضرمی
تکیه و اعتماد بر آنچه بدان انس و عادت داریم در فھم معانی آیات، مقاصد آن را پراکنـده  «

ھـای عـادی و   سـازد... و ھمـین مسـئله موجـب شـده کـه مـردم بـه فھـم         و فھم را مختل مـی 
)۱۱مان، (ھ» ھای"ذھن آشنا"ی خود در فھم معنای آیات بسنده نکنند.مصداق

استاد مطھری، دیگر اندیشمند معاصر نیز در موارد متعددی این واقعیت را مورد اشاره قرار 
ھای وی ھر قدر دھد که فھم انسان تحث تاثیر شخصیت و روحیات خود اوست و برداشتمی

ھا نیسـت؛ ھـر چنـد ایشـان ایـن مطلـب را       فرضغرض باشد، باز ھم خالی از تاثیر پیشکه بی
ھا به مفھوم بد کلمه بول ندارند و معتقدند این باور منجر به نسبی دانستن تمام فھمصددرصد ق

ھـا وجـود دارد. (نـگ:    فـرض نیست؛ زیرا برای انسان قدرت تسلط بـر نفـس و اصـالح پـیش    
)۱۹۷-۱۹۵/ ۱؛ ھمو، فلسفه تاریخ، ۳۲مطھری، علل گرایش به مادیگری، 

ھـا معتقـد   فـرض در مورد لزوم دخالت پیشآیت اهللا جوادی آملی، فیلسوف و مفسر قرآن،
نباید ھنگام تفسیر متون نقلی دین، درصدد تخلیة عقل و تجرید ذھن بـود؛ زیـرا چنـین    «است: 

کاری برفرض امکان ھرگز دینی نیست؛ بلکه باید کوشـید مطالـب مـدھون، موھـون و موھـوم      
قـل قـرار نگیـرد و    ذھنی از مبادی مرصوص و مرصون برھانی پاالیش شود تا وھم به جـای ع 

(جـوادی آملـی،   » چنین کاری ھم ممکن و ھم الزم است و ھم فی الجمله واقـع شـده اسـت.   
۱/۱۹۸(

ھا را با این عنـوان و تحـت فصـل مسـتقلی مـورد      فرضاندیشمندان اصولی نیز بحث پیش
یـن  توان از خالل مباحث متعدد و پراکنده اصولی به نظـر ایشـان در ا  اند اما میبحث قرار نداده

رأی، ذیل بحـث حجیـت ظـواھر قـرآن     زمینه دست یافت. از جمله این مباحث مسئلة تفسیر به
است.

تفسیر «اصولیان در رد دالیل اخباری مسلکان که با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که 
رأی دانسـتند، بـه تعریـف   عمل به ظواھر قرآن را مصداق تفسیر به٧اند،را مذمت نموده» رأیبه

رأی که از آن نھی شده است بـه معنـای حمـل    اند. از نظر ایشان تفسیر بهرأی پرداختهتفسیر به
کالم بر معنای ظاھری خود نیست؛ بلکه به معنای دخالت رأی و نظر مفسر در حمـل لفـظ بـر    
معنایی خالف ظاھر و یا دخالت نظر وی در حمل لفظی که مجمل بوده و فاقد ظھور است بـر  

).٢٧/١٩٠(حر عاملی، » من فسّر القرآن برأیه فقد افتری علی اهللا الکذب. «٧
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؛ ۲۸۳-۲۴۸؛ آخونـد خراسـانی،   ١/١٤٢انصـاری،  باشـد. ( اش مـی حتمـال معنـایی  یکی از دو ا

)٣٣٨-٥/٣٣٦آل شیخ راضی، ؛۲/۱۲۵خوئی، مصباح االصول، 
رأی و نظر شخصی رأی آن است که انسان عبارتی را صرفاً با استناد بهدر حقیقت، تفسیر به

در آن معنـا نـدارد و ایـن    خودش بر معنایی حمل کند که عرفاً ھـیچ گونـه داللـت و ظھـوری     
ھا بر متن است.فرضمصداق بارز تحمیل پیش

ھـا و  فرضباشد، دخالت دادن پیشاز منظر اصولیان از آنجا که ھدف، فھم سخن متکلم می
آل شـیخ  گردد. (ھا، باعث نسبت دادن نظریات و عقاید شخصی مفسر به متکلم میاعتماد به آن

شود، حتی اگـر برداشـتش از کـالم    کب تفسیر به رأی میکه مفسر مرتھنگامی)٥/٢٣٨راضی، 
متکلم صحیح باشد، باز ھم مستوجب توبیخ و مجازات است؛ زیرا چنین مفسری از یک سو در 

پردازد؛ و از سـوی دیگـر در اسـناد    کند و به ادله آن نمیرأی خود بسنده میاستنباط مطلب، به
آملی، کند، نه به شواھد عقلی و نقلی. (جوادیمحتوای آن به متکلم، به پندار خویش مراجعه می

۱/۱۸۴(
فـرض آن اسـت کـه خـود     رأی و به تعبیری تحمیل پیشپس در این نظریه، معیار تفسیر به

عبارت و شواھد مرتبط بدان، ظھوری در آن معنا نداشته باشد. در واقع در تفسیر به رای، مفسر 
پردازد.ھایش میفرضر پیشھا به متن و یا تطبیق متن بفرضبه تحمیل پیش

تر در ارائة نظر اصولیان و مفسران داشته باشیم، باید تر و جامعاما اگر بخواھیم تعبیری دقیق
رأی و دھد که: تفسیر بـه ھای ایشان در مواضع مختلف نشان میگیریبگوییم که بررسی موضع

گرفته باشد که بیگانـه  فرضی صورت ھا در جایی است که فھم بر مبنای پیشفرضتحمیل پیش
با متن است.

ھای اشتراکی نباشد یا برگرفتـه  فرضفرض بیگانه با متن آن است که از پیشمقصود از پیش
از منبعی بیگانه با متن باشد.

اموری ھستند که بین مولف و مفسر مشترک بوده و -در این تعبیر-ھای اشتراکیفرضپیش
ھـا صـادر کـرده اسـت.     رده و عبارات را با توجـه بـه آن  ھا تکیه کمولف در تفھیم عبارات بدان

افزودن این قید برای آن است که به اتفاق اصـولیان، صـاحب شـریعت، بـرای بیـان مطالـب و       
ریزی نکرده است؛ بلکه معـانی  ای پیمقاصد خود از روش جدیدی استفاده نکرده و قواعد تازه
ه بیـان کـرده اسـت. بـر ایـن اسـاس،       مد نظر خود را با تکیه به ھمـان قواعـد عمـومی محـاور    

ای که بر گرفته از قواعد عمومی محاورات و مبـانی عقالیـی مکالمـات    ھای محاورهفرضپیش
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ھای بیگانه فرضای بر خالف آن نباشد، پیشاست، نظیر حجیت ظواھر کالم در جایی که قرینه

و مـذموم نیسـت، کـه    رأی ھا نه تنھـا تفسـیر بـه   شوند و فھم بر اساس آنبا متن محسوب نمی
ضروی و مطلوب است.

ھای برگرفته از علومی که در راستای شـناخت ظـواھر کـالم و قواعـد     فرضھمچنین پیش
محاوره ھستند، نظیر علم لغت و صرف و نحو و معانی و منطق و اصول فقـه، در ھمـین دسـته    

فھـم بـر اسـاس    ھا ضـروری بـوده و  گیرند و به اتفاق اصولیان و مفسران، فراگیری آنجای می
؛ رضـایی اصـفھانی،   ٤/٢١٠؛ سـیوطی،  ١/١٦زرکشـی،  شود. (رأی محسوب نمیھا، تفسیر بهآن

٢٤٧(
ھای برگرفتـه از منبعـی بیگانـه بـا مـتن، بـرای آن اسـت کـه         فرضاما قید دوم، یعنی پیش

ھای برگرفته از سنت معتبر (قـول و فعـل و تقریـر معصـوم)، بیگانـه بـا مـتن قـرآن         فرضپیش
آید (چرا که خود قرآن، رسول را مبیّن قـرآن  شود و شاھدی درونی به حساب میب نمیمحسو

خوانده و امر به تبعیت از رسول و اولی االمر کرده است). این قید در مورد فھم سایر کتب نیـز  
صادق است و بنابراین، استشھاد به سایر عبارات مولف در فصول دیگر کتاب و حتـی در سـایر   

رأی گردد و تفسیر بـه ای مولف، شاھدی درونی محسوب میشواھد زندگی نامهکتب وی، و یا
شود.فرض شمرده نمیو تحمیل پیش

ها از نگاه هرمنوتیکفرضهاي جلوگیري یا کنترل پیشراه
ھـا،  فرض و تاثیر آن در نگاه ھرمنوتیسینبا نگاھی دقیق به مباحث مطرح شده پیرامون پیش

ھای مفسـر  فرضی چون ھیدگر و گادامر که فھم را در گرو دخالت پیشیابیم حتی افراددر می
ھـا  فـرض اند نیز به صحت تمـام پـیش  دانسته و جلوگیری از دخالت آن را امری بیھوده خوانده

ھا بر مـتن، و مفسـر محـوری محـض،     فرضای که نسبت به تحمیل پیشگونهاعتقاد ندارند، به
؛ ٢٩٣-٢٩٠؛ مجتھـد شبسـتری،  ١٦٩-١٦٨و ١٤٦ھـوی،  دھند (برای نمونه ببینیـد: ھشدار می

.)Gadamer, 386؛٢٢٥-٢٢٤گران،ریخته
ھا فرضتوان از دخالت منفی پیششود این است که چگونه میبنابراین سؤالی که مطرح می

ھا را تعدیل و تصحیح کرد؟جلوگیری کرده و یا آن
ھـای فلسـفی را ذیـل چنـد     یسـین ھای ارائه شده توسط ھرمنوتتوان راه حلطور کلی میبه

ھا پرداخته خواھد شـد. البتـه الزم   عنوان جستجو نمود که در ادامه، به توضیح بیشتر پیرامون آن
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اند کـه مـد نظـر ایـن     ھای کالسیک نیز به این مسئله توجه داشتهبه تذکر است که ھرمنوتیسین

ترین مـورد  که شاید بتوان جامع-باشد. اما برای نمونه الگوی ارائه شده توسط بتی را مقاله نمی
سازیم. اھمیت الگوی بتی به ایـن  در این فصل به طور مختصر مطرح می-در این زمینه دانست

تـوان  جھت است که اوال نموداری از رویکرد اندیشمندان ھرمنوتیک کالسیک است و ثانیا مـی 
دانسـت (نظیـر دور   ھای ارائه شده در ھرمنوتیک فلسفی را تکامـل یافتـۀ روش او   برخی روش

ھرمنوتیک که نسخۀ تکامل یافتۀ اصل تمامیت معنا در الگوی بتی است).
. قواعد چھارگانه بتی١

گرا و مولف محور، با پذیرش امکـان تـاثیر ذھنیـت    بتی، به عنوان یک ھرمنوتیسین قصدی
پیشـنھاد  ای را جھت جلوگیری از این امر مفسر در فرآیند تفسیر متن، اصول و قواعد چھارگانه

)٥٥آیت اللھی، ؛٤٤٨-٤٤٥؛ واعظی، احمد،۲۰۲کند (ببینید: گروندن، می
اصل استقالل ھرمنوتیکی؛ موضوع تفسیر نمایانگر ذھنیت صاحب اثر است. بر طبق این .۱

قانون مفسر حق ندارد اثر را به لحاظ معنایی مسـتقل از صـاحب اثـر بدانـد، بلکـه بایـد آن را       
با منطق تکوین خویش فھم نماید. بنابراین تناسب با ذھنیـت مفسـر   مستقل از ذھنیت بیرونی و 

نباید نقشی در تفسیر داشته باشد.
اصل تمامیت معنا؛ مفاد این اصل تاکیدی بر ارتباط جزء و کل و لزوم توجه به نقـش و  .۲

تاثیر متقابل کل و جزء در فرآیند تفسیر است. معنای جزء باید با تمامیت اثـر سـازگار باشـد و    
جزء از موضوع فقط با توجه به کلیت و تمامیت معنایی آن فھم شود.ھر

ھـای  اصل فعلیت فھم؛ مطابق این قانون روند بازسازی دنیای ذھنی مولـف، در اندیشـه  .۳
گیرد. از نظر بتی مفسر در فرآیند فھم عنصری فعال است، اما ایـن بـه معنـای    مفسر صورت می

لکه تخصص و خبرویت وی در موضوع تفسـیر  پذیرش دخالت ذھنیت مفسر در فھم نیست؛ ب
تر موضوع کمک نماید.تواند به فھم بھتر و کاملمی

اصل مطابقت ھرمنوتیکی معنا؛ طبق این اصل مفسر بایـد فعلیـت ذھنـی خـویش را بـا      .۴
ترین سازگاری و تجانس قرار دھد.کند، در بیشآنچه از موضوع دریافت می

. انعطاف پذیری٢
ورزند و شـاید بتـوان آن را   دیشمندان ھرمنوتیک تاکید زیادی بر آن مییکی از نکاتی که ان

ھـا دانسـت،   فـرض ترین آموزة ھرمنوتیکی در خصوص کنترل و تعدیل پـیش ترین و مھماصلی
کنیم. گادامر برای اشاره به این مفھوم عبـارت  چیزی است که از آن تعبیر به انعطاف پذیری می
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از بودن به روی متن یا حقیقت.برد: برا به کار می٨»گشودگی«

تـوانیم کوکورانـه بـه    مطابق این روش اگر ما خواھان فھم معنای چیزی دیگر باشـیم نمـی  «
که ما به چیـزی  معانی پیشینی خود در مورد اشیاء بچسبیم. البته این بدان معنا نیست که ھنگامی

د در مورد موضوع و تمـامی  خوانیم، باید تمامی معانی پیشینی خودھیم یا کتابی را میگوش می
عقاید شخصی خود را فراموش کنیم. تمام آنچه خواسته شده اسـت آن اسـت کـه مـا بـه روی      

.)Gadamer, 271»(معانی شخص یا متنی دیگر گشوده بمانیم
در حقیقت فھم یک متن، متضمن به چالش کشیدن فھم مفسر از موضـوع مـورد بحـث در    

عایی متن با تلقی مفسر از موضوع مورد بحث سـازگاری  متن است. تا آن جا که اگر حقیقت اد
پـذیرد. سـپس   نداشته باشد، افق فھم او ابتدائاً حقیقـت موضـوع مـورد بحـث در مـتن را نمـی      

ھای او را مورد سؤال قرار دھد و مدعی شود داوریدھد پیشکه مفسر به متن اجازه میھنگامی
خود را در اختیار افقی غیـر از افـق خـود    شناسد،که حقیقت موضوع مورد بحث در متن را می

ھا و داوریدھد. افزایش خود فھمی از جانب مفسر، عموماً متضمن دگرگون شدن پیشقرار می
آموزد. با این ھمه، ممکن ھای ادعایی اوست؛ زیرا وی در تفسیر خود از متن چیزی میحقیقت

ھایش به چـالش تـن   داوریاست افزایش خود فھمی، سبب شود تفسیرگر، به جھت آنکه پیش
)٢٨١رایت...[و دیگران]، ھای نخستین خود، جازم بماند. (داوریدھند در پیشنمی

توان این انعطاف پذیری و به تعبیر گادامر، باز بودن را در خود ایجاد کـرد و  اما چگونه می
ھا دوری گزید؟داوریاز جازم ماندن در پیش

ذیری نقش بسـزایی دارد آمـوزة جھـل اسـت: جھـل      یکی از اموری که در تحقق انعطاف پ
حکیمانه.

ھـای  داوریھـای پـیش  پذیرشِ قرار گرفتن در موضع جھل، تالشی است برای تخریب پایه
. یکی از اثرات آمـوزة جھـل، رفـع    )١٦٦ھوی، جزمی که در ساختار آموزش ادغام شده است (

تواند منجـر  مکالمه نیز خود می). البته قرار گرفتن در موضع۱۶۷تھدید جزمیت است (پیشین، 
پردازیم.به انعطاف پذیری و قرار دادن مفسر در موضع جھل باشد که در بحث بعدی بدان می

ھـا و  فرضنکته دیگر برای تحقق انعطاف پذیری و نفی جزمیت، توجه به متغیر بودن پیش
دسـت دادن افـق   ) و در نھایـت رضـایت بـه از   ٢٥٦-٢٥٥پالمر، ھا (پرھیز از مطلق انگاری آن

ذھنی خود است: مواجھة ھرمنوتیکی، انکار یا نفی افق خود آدمی نیست؛ (زیـرا آدمـی بایـد از    

8 -Offenheit= openness.
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تواند بدون آن ببینـد؛) بلکـه رضـایت بـه از دسـت دادن آن، در      طریق آن ببیند و اصال ھم نمی

).۲۶۹گشوده شدن خود خواستة آن است (پیشین، 
. گفتگو و دیالکتیک٣

ھای ارائه شده توسط گـادامر اسـت؛   ی میان خواننده و متن، از جمله راه حلرابطة دیالکتیک
). در گفتگو، آنچه Ricoeur, pp.182-193گفتگو میان افق معنایی متن و افق معنایی مفسر (

باشد. گادامر مـتن  دھد نه تبعیت محض یکی از طرفین، بلکه تاثر ھر یک، از دیگری میرخ می
گیرد. از نظر وی ساختار حاکم بر این گفتگـو، سـاختار   و در نظر میسان طرف دیگر گفتگرا به

کنـد و در  کنیم، که متن نیز از ما پرسش مـی پرسش و پاسخ است که نه تنھا ما از متن سؤال می
ھا، انتظارات و عالئق ما محک خورده و پرسـش مفسـر زیـر    داوریھمین رابطة دو سویه پیش

).٢٥٦-٢٥٥پالمر، ؛۲۴۵رود (واعظی، احمد، سؤال می
داند. صـورت اول ایـن   گادامر به دو شکل دیالوگ را مانع دخالت ذھنیت مفسر در فھم می

است که قرار گرفتن در موضع مکالمه، انسان را در معرض انعطاف پذیری و در موضـع جھـل   
ه دھد (که در بحث قبلی مورد اشاره قرار گرفت). اگر مفسر که در جایگاه رھبر مکالمـ قرار می

کند پس خود پذیرفته اسـت کـه ھنـوز    است به راستی برای حصول به حقیقت، پرس و جو می
حقیقت را نشناخته است. در این صورت است که مکالمه از دانش و شناخت شخصی او فراتر 

گیـرد کـه   رفته و توسط خود لوگوس ھدایت خواھد شد. گادامر بر ھمـین اسـاس نتیجـه مـی    
.)Gadamer,350؛ ١٦٦ھوی، ع ذھنیت است (مکالمة راستین، مانع و راد

گوید که مکالمة راستین، به شکلی دیگر نیز از [دخالت] گادامر در ادامة استدالل خویش می
بـر (Gadamer,438)»شـنیدن «کند؛ یعنی بـه واسـطة اولویـت پدیـدة     ذھینیت جلوگیری می

عی خاص، امکان پذیر خالف تجربه دیدن که در آن، چشم بر گرفتن و پرھیز از مشاھدة موضو
؛ بلکه باید به ناچار گوش کند؛ مگر وقتی که زبـان  »گوش برگیرد«تواند است؛ انسان ھرگز نمی

؛ ١٦٦ھـوی،  شـود ( (گفتگو) برایش بیگانه است یا کل مکالمه صرفا در گپ زدن خالصـه مـی  
Gadamer,350(.

د کـه مفسـر بـیش از    دھدر واقع تاثیر مکالمه بر جلوگیری از دخالت ذھنیت زمانی رخ می
ھوی، ھای متن را دنبال نماید (آنکه صرفاً عقاید خود را به متن نسبت دھد، واقعاً بکوشد ناگفته

ھا در قیاس با متن و در مواجھـه بـا   فرض. در این گفتگو، پیش)Gadamer,235؛ ١٦٩-١٦٨
کـه برآمـده از   ھایش، یاید؛ در واقع مفسر با عرضة پرسششود و حتی ارتقاء میآن سنجیده می



104شمارةفقه و اصول- مطالعات اسالمی80
پردازد و از آنجایی کـه وی بـه دنبـال کشـف     ھا میھای اوست، به متن، به سنجش آنپیش فھم

ھـایی را کـه بـا حقیقـت انطبـاق      فھـم ھای خود است، ناگزیر پیشفھمحقیقت و نه اثبات پیش
نھد.ندارند یا نارسا و نا کافی ھستند، تشخیص داده و کنار می

شـویم، در جریـان   ھا به متن نزدیک مـی ھایی که نخست با آنھمدر فرایند خواندن، پیش ف
.)Gadamer, xix؛ ٣٠٩ھوی، شوند (دیالوگ خواننده با متن تایید یا تکذیب می

. دور ھرمنوتیکی٤
، دور کل و جزء اسـت. طبـق   ٩ترین اشکال ارائه شده در مورد دور ھرمنوتیکییکی از رایج

ت بھتر اجزاء است و شناخت اجـزاء، موجـب شـناخت    این دیدگاه شناخت کل، منجر به شناخ
ھـای  اش از کـل، و فھـم  باشد. مفسر در پی رفـت و بازگشـت میـان فھـم اولیـه     بھتر از کل می

یابد. خواننـده در  جدیدش از اجزاء و کل متن، به معنایی ھماھنگ و یکپارچه از متن دست می
و ھمخـوان بـا تمامیـت مـتن اسـت و      یابی به معنایی یکپارچه این چرخة فھم، در انتظار دست

ھـای نامناسـب   داوریھا و پیشرسیدن به کمال معنایی، مطمع نظر اوست و با ھمین معیار، فھم
شوند.وی به طور آگاھانه یا ناخودآگاه تصحیح و تعدیل شده و یا کنار گذارده می

، امّـا  »یسـت ساختارھا برای انسان ممکـن ن امکان رھایی از پیش«حتی در تحلیل ھیدگر که 
ھا در چرخه رفت و برگشت با موضوعِ نوشتار (دور ھرمنوتیکی)، و گفتگوی امکان تصحیح آن

). ھیـدگر  ٨٩ببینید سخن ھیدگر در ایـن زمینـه را در: ھابرمـاس،    شود (متقابل با آن، فراھم می
گویـد  میھای خود را بر طرف کنند، ھا و نقصتوانند نارساییھا میضمن باور به این که تأویل

وارسـی کنـیم   » خـودِ چیزھـا  «وظیفة ما این است که فھمِ پیشین خود از موضوع را بـه واسـطه   
).۳۶۱، »ھیدگر و چرخش ھرمنوتیکی«. به نقل از: ھوی، ۱۹۵(ببینید: ھیدگر، ھستی و زمان، 

دور ھرمنوتیکی اگرچه از طرف صاحب نظرانی نظیر ھیدگر و گادامر بـه عنـوان توصـیف    
) اما این قابلیـت را دارد  Gadamer, 261؛Heidegger, 194ائه شده است (ماھیت فھم ار

ای بـه خـود بگیـرد و از ایـن رو     که به طور خودآگاه و عامدانه ادامه پیدا کنـد و جنبـة توصـیه   
ھـای جلـوگیری از تـاثیر    ترین عوامل فھم متن و پراثرترین روشتواند به عنوان یکی از مھممی

گردد.ھا محسوبفرضمنفی پیش
. متن محوری٥

با رواج ھرمنوتیک فلسفی، موجی از قصدی ستیزی در میان مفسران شکل گرفـت و نیـت   

٩-hermeneutischen Zirkel=hermeneutic circle.



81...کیها از منظر هرمنوتکنترل آنيهادر فهم و راههافرضشیپریتاثیبررس1395بهار
مولف، چیزی بیگانه با معنای متن یا ھدف تفسیری انگاشته شد (ببینید: عابدی سرآسیا، بررسی 

سـر و  ). کنار نھادن قصد مولف از فرایند فھم متون، نقش بی بدیلی بـه مف ۷۳-۷۲امکان...، ص 
کند.تبدیل می» دلبخواھی«ھای او داده و تفسیر را به فرایندی فرضپیش

توانـد  در تفسـیر، یکـی از عـواملی اسـت کـه مـی      ١٠توجه به ساختار متن و متن محـوری 
ھا جلوگیری کرده و مفھوم دلبخواھی تفسیر را کـاھش  فرضتاحدودی از محوریت یافتن پیش

دھد.
ھـا و  رمنوتیسینی متن محور است که ضمن پذیرش تاویـل پل ریکور، دانشمند فرانسوی، ھ

ھـای متکثـر و   ھای متعدد نسبت به یک متن، اعتقاد دارد تنھا راه محـدود کـردن ایـن فھـم    فھم
باشد؛ وی معتقد است توجه به سـاختار مـتن ایـن فایـده را     متعدد، توجه به چارچوب متن می

).۱۲۴تاویلی قابل پذیرش نباشد (نصری، ھا را محدود ساخته تا ھرتواند تاویلدارد که می
کوشد تا ماھیت مصنوعی و دلبخواھی مفھوم ھرمنوتیکی برداشت را کـه توسّـط   ریکور می

شالیرماخر، دیلتای و بولتمان به کارگرفته شده است، کاھش دھد. مفھوم برداشت، آن طور کـه  
ر است که معنای متن آن چیـزی  شود، عموماً متضمّن این تصوّگر میدر آثار این متفکّران جلوه

است که از دید مفسّر با قلمرو یا عرصة مورد عالقة شخص او مناسبت یا ربط دارد. ریکـور بـا   
ھای متضاد یک دوگانگی نیستند، بلکه ضرورتاً بـه  طرح این استدالل که توضیح و تفسیر، قطب

اھی و مصـنوعی نیسـت:  خواھد نشان دھد که برداشت لزوماً مفھومی دلبخـو اند، میھم پیوسته
توضیح، ھمان آزاد کردن ساخت است؛ یعنی آزاد کردن آن روابط درونی موجد وابسـتگی کـه   «

ای که توسّط دھد. تفسیر کردن نیز یعنی به راه افتادن در مسیر اندیشهایستایی متن را تشکیل می
بـه نقـل از:   ؛ ۱۹۸ریکور، متن چیست، »(متن گشوده شده است، آغاز حرکت در راه مقصد متن

).۲۰۶-۲۰۷ھوی، پیشین، 

ها از نگاه اصول فقه و علوم اسالمیفرضهاي جلوگیري یا کنترل پیشراه
بیان شد که در مورد تاثیر ذھنیت مفسر و راه جلوگیری از دخالت منفی آن بحـث مسـتقلی   

ی یـا  سـری مبـان  در اصول فقه یا سایر علوم اسالمی منعقد نگشته است، اما در این علـوم، یـک  
ھـا داشـته و بـه کنتـرل     فـرض مسائل وجود دارد که تاثیر مستقیمی بر تقلیل دخالت منفی پـیش 

پردازیم.ھا میکند؛ که به بررسی آنھا کمک میداوریپیش

10 - Textorientierte = Text-oriented
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. توجه به ظھور نوعی١

شود؛در یک دسته بندی، ظھور معنایی لفظ، به ظھور شخصی و نوعی تقسیم می
وجود آمده نزد یک شخص ظھور به-شودی نیز نامیده میکه ظھور ذات–) ظھور شخصی ۱

)، ۲/۱۸۸معین است که به اعتبار حاالت، افکار و محیط، نزد اشخاص متفـاوت اسـت (صـدر،    
تواند انس ذھنی وی با یکی از معـانی لغـت باشـد؛ بـه     علت ایجاد ظھور ذاتی نزد مخاطب می

شـنود، معنـای   را مـی » مـاء «و واژة عنوان مثال کسی که در سرزمین دجله و فرات ساکن است
خاطر شرایط، ذھنش نسبت بـه ایـن معنـا انـس     کند؛ زیرا بهدجله و فرات را برای آن تصور می

پیدا کرده است (ھمان). در واقع ظھور شخصی، ظھوری نسبی است که ممکن اسـت از فـردی   
به فرد دیگر متفاوت باشد.

ظھـور حاصـل شـده نـزد نـوع      -شـود که ظھور موضوعی نیز گفتـه مـی  –) ظھور نوعی ۲
).۲/۱۶۵باشد (ایروانی، مخاطبان، به سبب وضع و قواعد لغوی می

گـذارد. بـه   توجه به ظھور شخصی، راه را برای دخالت دادن سلیقه و نظرات مفسر باز مـی 
عقیدة اصولیان آنچه که در فھم و تفسیر حجیت داشته و مورد نیاز است، ظھور نوعی است، نه 

)؛ بـه تعبیـر دیگـر در    ٤٦٩؛ بروجردی، ٢/٩٤؛ ھمو، اجود، ١/٥٤٧: نائینی، فوائد، نگشخصی (
یـابی بـه   ھدف از فھـم، دسـت  -که مقام، مقام احتجاج و التزام به کالم است-فھم متون شرعی

کند و ھمین انـدازه کـه عبـارت، شـأنیت و     است و از این رو ظھور نوعی، کفایت می» حجت«
با احتمال بیشتری داشته باشد، و در نظر نـوع افـرادی کـه آشـنا بـا آن      قابلیت افادة یک معنا را 

اند، چنین معنایی داشته باشد (و به تبع، ھمان معنا را مقصود صاحب عبارت بدانند)، کافی لغت
است و لزومی ندارد تا شخص مفسر به این مطلب که ظاھر عبارت، مقصـود صـاحب عبـارت    

دا نماید.نیز بوده، اطمینان یا حتی گمان پی
ھـای  منـدی و مسـدود کـردن راه   در واقع متون قانونی و شرعی باید دارای ویژگی ضـابطه 

توان حجیت این متون را مشروط به ظھور شخصی نمـود؛  گریزی باشند، و از این رو نمیقانون
زیرا چنین چیزی، امر حجیت را کامال شخصی کرده و بھترین راه فرار از قـانون خواھـد بـود.    

مندی قوانین، در گرو اعتبار بخشیدن به ظھور نـوعی اسـت،   مندی و ضابطهحت قانونپس مصل
نه ظھور شخصی.

. آمیختگی متن محوری و مولف محوری در بحث ھدف فھم٢
توان سه ھـدف تفسـیری متفـاوت را شناسـایی     در نظریة تفسیری اندیشمندان اسالمی، می
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اند از:نمود که عبارت

ر بطور مطلق (چه مدلول کالم باشد یا نه).) شناخت مقصود صاحب اث۱
) شناخت مدلول کالم بطور مطلق (چه مقصود صاحب اثر باشد یا نه).۲
) شناخت مدلولی که مقصود صاحب اثر باشد.۳

دانشمندان اصولی تماماً، به جز شیخ مفید که در مورد کالم الھی متن محور است، تابع نظر 
)۱۶یک و اصول فقه، سوم ھستند (عابدی سرآسیا، ھرمنوت

پذیرفتن این مطلب بدان معناست که مفسر ناچار است برای رسیدن به آن ھدف تفسـیری،  
ھـای داللـی مـتن از یـک سـو؛ و      ھای خود را با چارچوبفرضدر تمامی مراحل تفسیر، پیش

شواھد زبانی دال بر قصد مولف از دیگر سو، محک بزند و این خـود، بـه تعـدیل خواسـته یـا      
شود.ھا منجر میفرضسته پیشناخوا
. توجه به قصد ظاھری٣

ھمان گونه که در بحث قبلی اشاره شد، تقریبا تمامی دانشمندان اصـولی ھـدف از فھـم را    
داننـد و از ایـن رو در شـمار قصـدی گرایـان و مولـف محـوران        کشف نیت صاحب متن مـی 

شوند.محسوب می
؛ ٢/٩٤؛ ھمـو، اجـود،   ١/٥٤٧نائینی، فوائد، نگ:اما از برخی عبارات دانشمندان اصول فقه (

دسـت  ) بـه ٢/١٧١و نیز ببینید: توجیه شھید صدر را در: شھید صـدر، دروس،  ٤٦٩بروجردی، 
آید که ھدف از فھم متون شرعی، کشف قصد واقعی شارع نیست بلکه ھـدف، رسـیدن بـه    می

قصد ظاھری است.
توان مشاھده کرد.ی و قصد فرضی میمشابه این تقسیم را در غرب نیز با عنوان قصد واقع

چیزی است که مؤلّف حقیقی، واقعاً قصـد کـرده اسـت و در مقابـل، قصـد      ١١قصد واقعی
چیزی است که مخاطب آرمانی، آن را به عنـوان قصـد مؤلّـف، فھـم و تلقّـی نمایـد.       ١٢فرضی

تبط بـا  ساختار درونـی اثـر و زمینـه احاطـه کننـده مـر      «مخاطب آرمانی کسی است که کامالً از 
).Lamarque,186مطلع باشد (» آفرینش اثر

در اصطالح اصولیان، در حقیقت، قصد ظاھری، ھمان قصد واقعی است؛ اما از نگاه عـرف  
و اھل محاوره، و نه از نگاه خود شخص. اگر چه اصولیان در پـی کشـف مـراد واقعـی شـارع      

11- Actual intention.
12- Hypotheticalintention.
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کننـد (عابـدی سرآسـیا،    مـی ھستند، اما این قصد را از نگاه عرف و بـا قواعـد عقالیـی تعیـین     

).۱۸ھرمنوتیک، 
ھـای  حجت دانستن قصد ظاھری، نشان دھندة توجه اصولیان نسبت به اجتناب از برداشت

باشد.شخصی مفسر است و در واقع راه حلی بیرونی برای عدم دخالت ذھنیت مفسر می
. توجه به اصول لفظیه٤

عبـارتی اسـت کـه در آن    » نـص «از نگاه اصول فقه کالم بر دو نوع اسـت؛ نـص و ظـاھر.   
مقصود صاحب عبارت، کامال واضح بوده و عرفاً در مورد آن تنھا یک احتمـال وجـود دارد؛ در   

است؛ یعنی عبارتی که در مـورد مقصـود گوینـدة آن، چنـد احتمـال      » ظاھر«مقابل آن اصطالح 
و آشـکارتر باشـد   تر،ای، قویوجود داشته اما یک احتمال آن، بر اساس قواعد زبانی و محاوره

).۲۳۳-۲۳۲(مشکینی، 
در مواردی که عبارت نص نباشد، از آنجا که برای مراد گوینده چند احتمال مطـرح اسـت،   

راه برای برداشت شخصی و ذھنی مخاطب باز خواھد بود.
اند؛ در این موارد باید طبق قواعد اصولی، بـه  اما اصولیان برای این مسئله راه حل ارائه داده

توانند تعیین کننده مقصود متکلم باشـند پرداخـت و در   شواھد و قراین زبانی که میجستجوی
صورت عدم دسترسی به چنین شواھدی باید به اصول لفظیه مراجعه کرد.

اند از: اصالة الحقیقـه، اصـالۀ العمـوم، اصـالۀ االطـالق، اصـالۀعدم       اھم اصول لفظیه عبارت
). بسیاری از اصولیان بـر ایـن   ۲۲۲؛ حکیم، محمد تقی، ۴۰-۱/۳۷التقدیر، اصالۀ الظھور (مظفر، 

).۴۰کنند (مظفر،اند که اصول لفظیة مذکور، ھمگی به نحوی به اصالۀالظھور بازگشت میعقیده
اند، و نوعی اصول لفظیه در حقیقت، شواھدی برگرفته از قواعد عقالئی و عادات محاوراتی

عمومی سخن گویان، بر اساس آن، مقاصد خـود را  اند که عُقال و عرفقرارداد و تعھد نانوشته
گـر  فھمند (تفھیم و تفھّم). در حقیقـت، ایـن اصـول، نمایـان    فھمانند و مقاصد دیگران را میمی

ھا در مورد معنای مورد نظر مولـف، از دیـد عـرف    ترین فرضھا و محتملترین گمانپذیرفتنی
عمومی عقالیند.

رسیدن به اجتھاد. لزوم دستیابی به شرایطی برای ٥
کارگیری نیرو جھت اسـتنباط و کشـف حکـم شـرعی (مـراد شـارع) تعریـف        اجتھاد را به

)، از آنجـا کـه   ۴۶۳؛ آخونـد خراسـانی،   ۲۰؛ خـوئی، االجتھـاد..،   ۶اند (خمینـی، روح اهللا،  کرده
ھـای مشـترک؛ و عـدم    فـرض گیری از پیشدستیابی به درکی درست از مراد شارع نیازمند بھره
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ھـای شخصـی مجتھـد در فھـم     ھای اختصاصی و معانی و خواستفرضتحمیلی پیشدخالت

خواھـد بـه درجـۀ    ھایی را برای فـردی کـه مـی   باشد، اصولیان و فقھا کسب علوم و مھارتمی
در واقع آموختن این علوم و آشنایی با این مقدمات منجر بـه  ١٣اند.اجتھاد نائل آید، الزم دانسته

گـردد. آشـنایی بـا زبـان     رأی مـی نیت مفسر گشته و مانع از تفسیر بهھا و ذھفرضتحدید پیش
انـد)،  عربی برای درک قرآن و سنت، آشنایی با علم اصول فقه (که عمدتاً قواعد عـام فھـم مـتن   

)، ۲۵-۲۴آشنایی با علم رجال (برای تشخیص صحت استناد متن به ماتن) (خوئی، االجتھـاد...،  
-۹علم منطق، تکریر تفریع فروع بر اصول (خمینی، روح اهللا، فھم موضوعات عرفی، آشنایی با 

)، آشنایی با تفسیر و علوم قرآن، مانند شناخت ناسخ و منسـوخ، شـناخت محکـم و متشـابه     ۱۸
و...، آشنایی با علم کالم (و شناخت اموری نظیر حکیم بودن خداوند، معصـوم بـودن پیـامبر و    

جغرافیـایی عصـر نـزول    -نسـبت بـه شـرایط تـاریخی    امامان و کالم اهللا بودن قرآن)، و آگاھی
باشند.)، برخی از این علوم و مقدمات می۱۱۴-۱۱۳(رضایی اصفھانی، 

اخالقی مفسر-ھای روحی. توجه به صالحیت٦
تواننـد  ھـا، امـوری ھسـتند کـه اگـر کنتـرل نشـوند مـی        ھا و ھوی و ھوستمایالت، عالقه

اھی انسان ابزار شناخت حقیقت را در اختیار دارد و سرنوشت فھم را در اختیار بگیرند. حتی گ
داند، امـا تحـت تـاثیر ایـن عوامـل روانـی       راھکار استفاده از مقدمات عقلی و بدیھی را ھم می

ھای صحیح استفاده کند.تواند از آن ابزار و راهنمی
اثـر  ھای باطنی در دیدن و شـنیدن انسـان  شناسی نیز مطرح شده که میلاین مسئله در روان

کنـد و  دارد. این تأثیر در ھنگام استدالل و پیدا کردن دلیل برای یک نظر بیشتر خودنمـایی مـی  
بینـد و  کسی که چیزی را دوست دارد اگر با دلیلی بر ضد آن نظر برخورد کرد اصال آن را نمـی 

کند.به آن توجه نمی
نـی اشـاره کـرده    ھای مختلف بـه ایـن واقعیـت روا   قرآن کریم در موارد بسیاری به صورت

إِن یتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ «گوید: پرستی و اعتقاد به مذاھب مختلف خرافی میاست؛ در بیان علت بت
رونـد و بـه   ھا دنبال حقیقتی که با علم یقینی اثبات شود، نمی)؛ این۲۳نجم: »(وَمَا تَھْوَی الْأَنفُسُ

طـور کـه دلشـان    دلخواھشـان ھسـتند و آن  دنبال چیزی ھستند که ظنی از آن پیدا بشود. دنبـال  
کنند.فھمند و استدالل میخواھد، میمی

. مشابه این مطلب را بتی تحت عنوان خبرویت مفسر بیان کرده است. بتی معتقد است زمینۀ ذھنی مفسر و خبرویـت او در  ١٣
)٤٤٩(واعظی، احمد، دانش مربوط به موضوع اثر، در فھم عمیق آن نقش بسزایی دارد. 
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ای خواھیم دربارۀ مسئلهمبارزه با این آفت، نیاز به تمرین مداوم و خودسازی دارد. وقتی می

تحقیق کنیم، باید خودمان را آماده کنیم که نفی و اثبات آن برای ما مساوی باشـد و پاسـخ ھـر    
ان فرقی نکند. تا انسان این حالت را نداشته باشـد از ایـن آفـت مصـونیت پیـدا      چه باشد برایم

کنـد (مصـباح یـزدی،    ھای ھوای نفس و شیطان او را گمـراه مـی  کند و ناخودآگاه وسوسهنمی
ھای اخالق، جلسه پنجم. باتصرف و تلخیص)درس

از ایـن روسـت   شود و اما پدید آمدن این حالت بسیار دشوار است و به راحتی حاصل نمی
که یک مجتھد، که به منزله یک مفسر مطلوب و آرمانی شریعت مد نظر است، بایـد عـالوه بـر    

ھای روحی و اخالقی باالیی نظیـر  تخصص و خبرویت علمی (اجتھاد و فقاھت)، از صالحیت
ایمان، عدالت، تقوا و ورع، مخالفت با ھوا و ھوس، و اطاعت پذیری از شـارع، آن ھـم نـه در    

.١٤حالت و رفتار زودگذر، که در حد یک ملکه و صفت پایدار درونی، برخوردار باشدحد یک

گیرينتیجه
ھای ھـر مفسـر یـا نظریـۀ تفسـیری      یابی به فھمی درست یا مطلوب، از جمله دغدغهدست

یابی به این مھـم تلقـی شـده، دخالـت     است. یکی از اموری که به عنوان مانعی جدی در دست
ھا حـاکی از دو موضـع متنـاقض در    فرضاگرچه نگاه بدوی به مسئلۀ پیشھا است. فرضپیش

ھا در فھم است اما بـا دقـت در مفـاد سـخنان دو     مورد ضروری بودن یا مخل بودن دخالت آن
تر است؛ ھمـان طـور کـه ھـر دو گـروه      توان فھمید که این نزاع به نزاعی لفظی شبیهگروه، می

دن آن بـه فھـم صـحیح یـا مطلـوب ھشـدار داده و       ھا و مخـل بـو  فرضنسبت به تحمیل پیش
کارھای اصولی اگر چه بـا  اند. راهھا ارائه کردهفرضکارھایی را برای جلوگیری یا کنترل پیشراه

توجه به ظھور نوعی و قصد ظاھری و قراین و شواھد عامه، نظیر اصول لفظیـه از یـک سـو و    
اند تاحدودی از تحمیـل  یگر، توانستهھای روحی و اخالقی مفسر از سوی دتوجه به صالحیت

ھای مفسر جلوگیری کنند، و این از مزایای روش اصولی بر روش ھرمنوتیکی است، فرضپیش
اما این نقیصه به قوت خود باقیست که ھنوز ھم این مفسر است کـه آن ظھـور نـوعی و قصـد     

اھمیت عدالت در اجتھاد به میزانی است که به عنوان یکی از شرایط اصلی مجتھد مطرح اسـت (یـزدی، محمـد کـاظم،     -١٤
توانـد  ) و جایگاه ورع و تقوا در اجتھاد به حدی است که در انتخـاب بـین چنـد مجتھـد، مـی     ۱/۲۶العروة الوثقی (المحشی)، 

یشـترط فـی المجتھـد أمـور:     «نویسد: ). سید یزدی در کتاب عروة الوثقی می۶/ ۱شد (ھمان، موجب ترجیح یکی بر دیگری با
یلھا البلوغ و العقل و اإلیمان و العدالة ...و أن یکون اعلم ...و أن ال یکون مُقبال علی الدنیا و طالبا لھا مُکبّا علیھا مُجدّا فی تحصـ 

)١/٩(ھمان، » لدینه مخالفا لھواه مطیعا ألمر مواله فللعوام أن یقلدوهففی الخبر: من کان من الفقھاء صائنا لنفسه حافظا
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را بـا ایـن   دھد که یک مفسر، فھم شخصی خودشدھد و بسیار رخ میظاھری را تشخیص می

کند و بدون توجه به تمامیت فھم نوعی تلقی می» من ھم یکی از اھل عرف ھستم«استدالل که 
ای پـس از  ھای الزم به سراغ اصول لفظیه و قراین نوعیـه (کـه در مرحلـه   متن، و بدون بررسی

فھم شخص، دست کـم  «رود. این استدالل اصولی که شواھد خاصه و قراین درونی ھستند) می
ھای بیشـتر و  نیز به این مسئله دامن زده و مفسر را بی نیاز از بررسی» خود وی حجت استبر 

تـوان فھمیـد کـه اگـر     دھد. با توجه به این نکات به خـوبی مـی  توجه به فھم دیگران نشان می
ھای ھرمنـوتیکی نظیـر انعطـاف پـذیری، دیالکتیـک و دور      راھکارھای اصولی در کنار راه حل

شوند، مورد توجـه قـرار   زایای روش ھرمنوتیک بر روش اصولی محسوب میھرمنوتیکی، از م
یابی به یک فھم مطلوب کمک گیرند، این نقیصه تا حد زیادی کاھش یافته و مفسر را در دست

توان گفت روش ھرمنـوتیکی و روش اصـولی نسـبت بـه یکـدیگر، نقـش       کنند. بنابراین میمی
را تا حدود زیادی برطرف سازند.توانند نقایص یکدیگر مکمل داشته و می
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ق.۱۳۹۴المصریة العامة للکتاب، 

تا.موسسه نشر اسالمی، بیقم:، روس فی علم االصولدصدر، محمد باقر، 
منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، قم:،المیزان فی تفسیر القرآنطباطبائی، محمد حسین، 

ی نرم افزار کتابخانۀ اھل البیت علیھم السالم).تا، (نسخهبی
سـتیز و  نقدی بـر ھرمنوتیـک قصـدی   بررسی امکان دسترسی به نیات مؤلّف: «عابدی سرآسیا، علیرضا، 

-١٩٤، ص ١٣٨٩، پاییز و زمستان ٢/٨٥، شماره مطالعات اسالمی: فلسفه و کالم، »نظریة مرگ مؤلّف
١٦٩.

، رساله دکتری گرایی از منظر ھرمنوتیک و اصول فقهی قصدیبررسی نظریه______________، 
ه الھیـات و معـارف اسـالمی (شـھید     فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشـگاه فردوسـی مشـھد، دانشـکد    

.١٣٨٩مطھری)، پاییز 
ھرمنوتیک و اصول فقه: نگاھی به انواع قصدی گرایی در غرب و مقایسـۀ آن  «______________، 

، ١٣٨٩، پاییز و زمستان ١/٨٥، شماره مطالعات اسالمی: فقه و اصول» با دیدگاه تفسیری اصولیان شیعه
.٦٧-٨٤ص 

، بھـار و  ۳و ۲، شـماره  صـباح، »ھای ذھنی در تفسیر متـون چیسـت؟  رضفنقش پیش«کاظمی، علی، 
. قابل دسترس در: ۱۳۸۱تابستان 

http://www.hawzah.net/fa /magazine/magart/4632/4655/34986(
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انتشارات تھران:، ترجمه: محمد سعید حنایی کاشانی، تیک فلسفیدرآمدی به علم ھرمنوگروندن، ژان، 

.۱۳۹۱مینوی خرد، چاپ اول، 
.۱۳۸۴طرح نو، تھران:، ھرمنوتیک کتاب و سنّتمحمد، مجتھد شبستری، 

، پژوھشـگاه علـوم و فرھنـگ اسـالمی، چـاپ اول،      ھرمنوتیک و نو اندیشی دینیمسعودی، جھانگیر، 
۱۳۸۶.

.۱۳۷۱الھادی، چاپ پنجم، قم:، ت االصول و معظم ابحاثھااصطالحا، مشکینی، علی
.۱۳۷۰صدرا، تھران:، علل گرایش به مادیگریمطھری، مرتضی،

.۱۳۷۰صدرا، تھران:، فلسفه تاریخ__________، 
، جلسه پنجم، قابل دسترس در:۹۳-۹۲، سال تحصیلی ھای اخالقدرسمصباح یزدی، محمی تقی، 

http://mesbahyazdi.ir/node/4867
.۱۳۸۳دارالفکر، چاپ اول، قم:، اصول الفقهمظفر، محمد رضا، 

۱۴۱۰ی مطبوعاتی دینی حکـم،  ، مقرر: ابوالقاسم خوئی، مؤسسهاجود التقریراتنائینی، محمد حسین، 
ق.

مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة قم:، مقرر: محمد کاظمی خراسانی، فوائد األصول_____________، 
ق.١٤٠٤لمدرسین، لجماعة ا

انتشـارات سـروش،   تھران:، راز متن: ھرمنوتیک، قرائت پذیری متن و منطق فھم دیننصری، عبداهللا،
.۱۳۸۹چاپ اول، 

، ترجمه بابک احمدی، مھران مھاجر و محمـد  ی جستارھاھرمنوتیک مدرن، گزینهنیچه...[و دیگران]، 
.۱۳۸۶نشر مرکز، چاپ ششم، تھران:نبوی، 

.۱۳۸۳پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی، چاپ دوم، تھران:، درآمدی بر ھرمنوتیکد، واعظی، احم
، ص ۱۳۹۰، پـاییز  ۶۰، شـماره  دراھبر، »داوری و فھم در ھرمنوتیک فلسفی گادامرپیش«واعظی، اصغر، 

۲۳۵-۲۵۳.
.۱۳۷۵نشر نی، تھران:، ترجمه حسین بشیریه، ی عمومینقد حوزهھابرماس، یورگن، 

، ترجمـه مـراد فرھـاد پـور،     ی انتقادی: ادبیات، تاریخ و ھرمنوتیک فلسفیحلقهیوید کـوزنز،  ھوی، د
.۱۳۸۵نشر روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سوم، تھران:

ی ھرمنوتیک مدرن، گزینهدر: نیچه...[و دیگران]، » ھیدگر و چرخش ھرمنوتیکی«____________، 
.۱۳۸۶نشر مرکز، چاپ ششم، تھران:ر و محمد نبوی، ، ترجمه بابک احمدی، مھران مھاججستارھا

موسسـۀ االعلمـی للمطبوعـات، چـاپ دوم،     بیروت:،العروۀ الوثقییزدي، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 
ق.۱۴۰۹
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دفتر انتشـارات اسـالمی، چـاپ اول،    قم:(المحشی)، العروة الوثقی ____________________، 

ق.۱۴۱۹
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