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Abstract 

Orientalists’ followers who tie their horizons of thought to the Orientalists 

and use their foundations, methods and tendencies to deduce, give value to 

philosophical hermeneutics for reading and understanding texts and view the 

text as the dialogue of the object (text) and subject (interpreter), combine them 

with historical hypotheses historical presupposes. So, we have tried with 

descriptive – analytical method to explain the viewpoints of Orientalists’ 

followers like Soroush, Shabistani, Abu Zayd, and Fazlur Rahman in 

accordance the philosophical hermeneutics, to criticize the plurality in 

meaning and its fluidity in other words, its cognitive relativism and its usage 

by the Orientalists is regarded incompatible with the Islamic interpretive 

tradition in understanding the texts of revelation. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  مدارانمدارانبررسی هرمنوتیک فلسفی مستشرقبررسی هرمنوتیک فلسفی مستشرق

   ٢عباس کریمی  -  ١محمدعلی رضایی اصفهانی

 

 چکیده 
هــا و زنند و مبانی، روش خویش را بر مدار مستشرقان گره می   مداران که افق اندیشهمستشرق

بندند، هرمنوتیک فلسفی را نیز به جهــت خــوانش و کار می به های آنان را جهت استنباط گرایش
ها مثابه دیالوگ ابژه (متن) و سوژه (مفسر) و آمیزش آن انداز متن را بهفهم متون ارج نهاده و چشم

رو در این مقاله به روش نهند، ازایناز جهتی گشوده می  مند ور تاریخوا های سلسلهفرض با پیش
تحلیلی سعی شده است، نسبت آراء مستشرق مدارانی چون سروش، شبستری، ابوزید –توصیفی  

آن و به ت  یالیمتن و س  یی کثرت معنا  و فضل الرحمان در نسبت با هرمنوتیک فلسفی بیان گردد،
مداران با سنت را به نقد کشانیده و کاربست آن را توسط مستشرقگرایی شناختی آن عبارتی نسبی 

 تفسیری اسالمی در فهم متون وحی ناسازگار دانسته است.
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 مقدمه
ــ با ورود اندیشه مدرن در ساحت ادیان و پیگیری پــروژه عقالنی بــردن بــه زدایی و پیهکــردن و خراف

حقیقت و اصل دین و کنار گذاشتن عرضیات در غرب، این تفکر به شرق و در میان مسلمانان نیز نفــوذ 
روشــنفکران، بــا عنــوان دار این امر را از مشــروطیت تــا زمــان کنــونی اندیشــمندانی کــه پیدا کرد. عهده

قرن اخیر در فضــای هر برچسبی که در نیم  ها، سکوالرها یا مصلحان دینی یانواندیشان دینی، انتلکتوئل
ها بر اساس اومانیســم ذهنــی اند. آندیالوگ و مونولوگ امر روشنگری مطرح شده است، بر عهده داشته

آینــد یــا اندیشــه نهلیســتی و کننــد و بــه عبــارتی در پــی ســکوالریزه کــردن مــذهب برمیطی طریق می
آنارشیســم ســاختاری در پنــاه آنارشیســم مــوقتی  گیرنــد و ســر ازانگارانــه در بــاب حقیقــت برمیهیچ
آورند. انبیاء و متون آسمانی را از ساحت قدسی نزول داده و توصیف و تحلیل و تبیین این جهــانی درمی
انگارنــد و توقعــات و انتظــارات تــاریخی دیــن را فــرو نمایند. اخالق را مقــدم و مســتقل از دیــن میمی
گرا به ادیان داشته و حقیقت ه ادیان و پلورالیزم معرفتی، نگاهی کثرت بکاهند و با توجه به نگاه باطنی  می

هــایی خوشــمزه در نهند. پفکگرایی تفسیر را ارج میپذیری دین و کثرت دانند و قرائتادیان را واحد می
هــای پــر خــروج و بــاز شــیرین کشانند و تنها برای گوش دهان اندیشه که ادعای زایش نو را به تباهی می

 -گرایانــه، پوزیتویســتی، دیــالکتیکی قرنــی بــا نگرشــی طبیعتهــا هــر بیســت ســال یــا نیمنند، آنزمی
آیند و زوال عقاید دینــی و گسســت قدســی را بــه ماتریالیستی یا پراگماتیسمی به دنبال احیای دین برمی

اده و اذعــان هــ آورند. فیلسوفان بزرگ از اسپینوزا و دکــارت تــا هایــدگر را بــر کرســی اعتبــار نارمغان می
انــد و آگــاهی دینــی در گــروه یک از این فیلسوفان اعتقادات دینــی معهــود را نپذیرفتهنمایند که هیچمی

ها و نه پدیدار ظاهری ادیــان؛ امــا چنــدی بعــد از یابی به نومن کانتی آنبازسازی و پالوده کردن و دست
نفوذی غیرمسئوالنه دارند، که اعمالنجاییآگردند و ازخوانند، بازمیتمام آنچه اصول اندیشه راستین می
هــا بــا نقصــان کننــد؛ چراکــه بســیاری از آنبسا کتمان میپذیرند و چهمسئولیت تحریف حقائق را نمی

 گستره تصوری، معرفتی، منطقی و منابع کالمی روبرو هستند.
المی را بــه ســ این اندیشمندان، از آن حیث که در سنت اسالمی بــا معیارهــای غربیــان، مطالعــات ا

عنوان مثــال دکتــر شوند؛ بهعناوین خاص دیگری نیز نام برده میبا  دهند،  نشینند و ترویج میتحقیق می
برند که تمهیدات ورود اندیشــه غربــی و استشــراقی را عنوان «سربازان استشراق» نام میزمانی از آنان به

ا در سنت شرقی و اسالمی بســط دهنــد. رنمایند تا مستشرقان بتوانند به سهولت تفکر خویش  فراهم می
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توانــد معنــا را گردند، هرچند این عنوان تــا حــدودی مینظام ارتش عقیدتی غربی تلقی میدرواقع پیاده
رو لــذا برساند؛ اما ازآنجاکه لفظ «سرباز» دارای بار معنای نظامی، سیاسی و اســتعماری اســت؛ ازایــن

د کــه برچســب خاصــی نخــورده و از جامعیــت بیشــتری وشود، لفظ یا عنوانی جایگزین شپیشنهاد می
توانــد واژه «مستشــرق مــداران» باشــد، بــه ایــن تعریــف کــه برخــوردار باشــد. ایــن لفــظ بــه نظــر می

و گزیننــد هــای غربــی را برمیمداران کسانی هستند که در درون سنت اسالمی، معیــار و روش مستشرق
ها با غربیــان و کنند و درنتیجه استنباط آنریزی میا پیهمطالعات اسالمی را بر اساس و بنیاد و مدار آن

کار نبــرده اســت. در ایــن آید. تاکنون کسی لفظ «مستشــرق مــدار» را بــهمستشرقان، یکسان به نظر می
تواند مقصــود شود؛ اما به نظر کلمه مناسبی است که میتحقیق برای نخستین بار است که پی گرفته می

 ما را بهتر برساند.  
و بینش، خرد و معرفت و مدار را بر تارک سبیل غربیان و مستشرقان دیدند و ره آنان را پیمودنــد   تهنک 

تشــرقان وجــود دارد. درواقــع مــدار در اینجــا در سدرنتیجه منجر به همان اشتباهاتی شدند که در آثار م
ــ »؛ circle»؛ یعنی «مسیر»، «دور» یا «محدوده فعالیت» و به معنــای «orbitمعنای « ی حلقــه کــه بــه یعن

» Vienna Circleبینیم، دربــاره حلقــه ویــن نیــز از واژه «معنای همان حلقه معرفتــی اســت، چنانکــه مــی
 جایی نبردند.ی با تشخص «تحقیق پذیری» که ره بهیگرا استفاده شده است، نوعی از تجربه

شناســی ش شناســی و روجهت اهمیت دارد که شــاید جایگــاه معرفتپردازش چنین موضوعی ازآن
دیالوگ باشــد؛ امــا زمــانی کــه  های دینی غربیان در بسیاری از مسائل قابلمطالعات اسالمی و پژوهش

پندارند و در بستر تاریخی تبیین و تحلیــل ا سخن خلق میرپردازند و کتاب خدا  پژوهی میها به قرآنآن
در ایــن تحقیــق تــأثیر هرمنوتیــک  توان نادیده انگاشت.نمایند، این مسئله را نمینزولی و غیر قدسی می

انداز روشــنی از ایــن موضــوع مداران به بررسی خواهیم نشست تــا چشــمفلسفی را در اندیشه مستشرق
ــ  هــا از رویکــرد کــه پیرامــون روشــنفکران مســلمان و تأثیرپــذیری آن یش روی نهــاده شــود، هرچنــدپ

نوتیــک فلســفی را در برخــی از صورت مستقل نگاشته شــده اســت و تــأثیر هرمهرمنوتیکی، مقاالتی به
انــد؛ امــا بــا نگــاه الرحمان، قپــانچی نشــان دادهروشنفکران دینی چون سروش، شبستری، ابوزید، فضل

 ای یافت نشد.تاکنون مقاله صورت ترکیبیتشراقی و بهاس
مداران و این پژوهش در ابتدای سلسله مقاالتی است که نویسندگان مقالــه بــا عنــاوین؛ «مستشــرق

منــدی قــرآن»، مداران و تاریخمداران و پدیدارشناســی»، «مستشــرقتیــک فلســفی»، «مستشــرقهرمنو
ر حال تحقیق و پژوهش هستند دمداران و قصدگرایی»،  مندی آن» و «مستشرقان و زبانمدار«مستشرق
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 ای باشد، هرچند ناچیز.پژوهی روزنهتا بتواند در مسیر قرآن

 الف. هرمنوتیک فلسفی
گیرند و بر تن مقــدس  پژوهی برمی اری که مستشرقان در امر قرآن د، مدار و معی چنانکه بیان ش 

بــا ســنت تفســیری    ا پوشانند و تفاسیر ناهمپوشان و متعارضی ر می و سنت اسالمی  آیات و روایات  
تنها تحریف و تغییر کلمات «عــن  نهد که نه دهند، مسیر جدیدی را پیش روی می اسالمی ارائه می 
رو یکــی از  کنــد. ازایــن نبال دارد، بلکه ساحت قدســی و آفــاقی آیــات را نفــی می مواضعه» را به د 

های  وجه به روش ت شناسان مرسوم بوده است،  هایی که در ُبعد مطالعات قرآنی در میان خاور روش 
اند. در این میــان هرمنوتیــک کــه ســری در یونــان  فلسفی است که در سنت غربی نظم و نهج یافته 

نگــاهی در خــوانش دیــن در قــرن بیســتم  ی در قرن هجــدهم و نــوزدهم و نیم باستان دارد و ظهور 
هــان مــتن را  ن نشانند تا معنــای  ؛ چراکه متن و خواننده را به رویارویی هم می یابد ظهوری دیگر می 

با ایــن  هرمنوتیک )؛٢٠٠٩٫٢٣,Dallmayr, linking theory and practice,ethic and global politics( عیان کنند 
ســازد،  های دینــی برقــرار می های فکری، تعامل بهتری با اندیشه در مقایسه با بسیاری دیگر از نحله که    ادعا 
ز واقعیت و صدق و رسیدن بــه حقیقــت تعریــف کــرده  ا تواند حائز اهمیت باشد؛ زیرا هدفش را درگذر می 

در ورای متــون  ای های کالسیک، کسانی چون الیوت، متون مقــدس مقولــه است. هرچند در نظر هرمنوت 
شــود و متــون مقــدس شــکل  پذیرد که وحی آغــاز می ها اثر کالسیک در جایی پایان می دیگرند، در نظر آن 

یادبودی بر گــور مســیحیت کــه در   ی ادبی شمردن؛ یعنی تحسین بنا  مثابه متون ن مقدس را به گیرد و متو می 
 ). ٢٢٦: ١٣٩٣، فی و نظریه ادبی ، «هرمنوتیک فلس واینسهایمر گنجد ( های کالسیک نمی اندیشه هرمنوت 

خاورشناسان بسیاری ازجمله مئیــر براشــر، تــاود الوســن، رابــرت گلیــو با هــدف هرمنوتیــک 
گیــری از ای و بــا بهره اند و مستشرقان دیگری که به نحو مرموزانهایات پرداختهوقرآن به بررسی آیات و ر

ها از حیث فلسفی به ایــن اند که تنها با واکاوی نظرات آننظریه هرمنوتیکی مطالعات قرآنی را پی گرفته
از  ا توانــد مطالعــات مــا را میهای هرمنوتیکی تا کجــ وضوح و تمایز دست خواهیم یافت که نفوذ نظریه

به هرمنوتیک «روشــمند و اسالمی  ی ریمسیر راستین خویش دور بدارد. البته مستشرقان توجه سنت تفس
سنت   ز طرفیت نیست و استه و تأکید دارند که دالیلی جهت اثبات آن در دستردید دانمنسجم» را قابل

ــ در  کننــد؛ امــا  میتفسیری اسالمی را متأثر از سنت تفسیری یهودی ـ مســیحی تلقــی   اب هرمنوتیــک ب
فلســفی ایــن انعقــاد ذهنــی هرمنوتیــک در هایــدگر بــود کــه آن را از بطــن گــادامر متولــد نمــود. تــأثیر 
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مشــغولی بــه های فکری هایدگر به حــدی اســت کــه گفتــه شــده اســت، دلدر افقاندازهای دینی  چشم
 ط اســت بش بــه الهیــات کاتولیــک مــرت خــاطرشناســی بــه تأثیرپــذیری او از کلیســای رم و تعلقهستی

)Varga-Jani, Historicity and Religiosity in Heidegger’s Interpretation of the Reality: With an Outlook to 

Adolf Reinach’s Contribution to Heidegger’s Phenomenological Conception,٤٢٩-٢٠٢٠٬٤٠٩.( 
ن جریــان فکــری کشــاند،  ی چیزی که مرا به ا « گوید:  اش می هایدگر در شرح تحوالت فکری 

پرسش مربوط به ارتباط میان کالم کتاب مقدس و تفکر الهی ـ نظری بود. در هرمنوتیک فلسفی  
شود یا به کناری  کند و خود روش اساسًا به پرسش گرفته می هم اهمیت پیدا می شناسی، ف هستی 

 Malpas and Zabala ,Consequences( » آورد نمی شود؛ چراکه اساسًا حقیقت از روش سر بر نهاده می 

of Hermeneutics: Fifty Years After “Truth and Method”,؛ و «فهم» نحوه هستی نفس «دازاین» ٢٠١٠٬١٥٠(
شناسی صعود کرده است. فهم شیوه بودن در جهان هستی  شناسی بهایدگری است که از سطح معرفته

منــد و درنتیجــه معرفــت انســان را تاریخ  ناز بیــروآورد و  است که کثرت و سیالیت متن را به ارمغان می
امــا محصــول  مند و به شرایط تاریخی وابسته اســت؛به این بیان که فهم هرچند تاریخ  گرداند؛نسبی می

صــورت اطــالق، افــق بــازی را پــیش به  ها و امتزاج آن با حیثیت فعلی است که حیثیت فعلیفرض پیش
شالیر ماخر و دیلتای متفاوت است. تفهم بــه مملوکیــت  دهد. فهم در نظر هایدگر باروی مفسر قرار می

شــد، ســوژه و ابــژه راجــع می  که در فلسفه سنتی با بار متــافیزیکی آن بــه برخــورد چنانآید، آنما درنمی
 دارد که از آن به دانــایی عملــی و از نــوع مهــارت درواقع هایدگر فهمیدن را مقدم بر شناخت در نظر می

گنجد و آنچه درباره آن هســت، شــبه گــزاره اســت و همــواره مســبوق بــه ه نمیرداند که در قالب گذامی
شوند، پــس فهــم در نظــر جهان قلمداد می  ناپذیر هستی درای که جزء جداییشناسانههای هستیفرض 

هــا و امکــان گونه به نحو نخستین مواجه و فهم دازاین از زندگی، کیفیــت پراکیتــک چیزهایدگر پراکتیک
ــخیر ــلط و تس ــامل درک امکانآن تس ــه ش ــت ک ــای هستیهاس ــی و طرح ه ــانه، فرافکن ــدازی شناس ان

شناسانه فهم کــه بــه وجودی انسان و ساختار هستیپیوسته از تأویل هماگزیستانسیالی و مبتنی بر کلی به
ه میــان جهــان و شود، پس فهم هم امر وجودی است و هم امر هرمنوتیکی کدور هرمنوتیکی منتهی می

 grondin, ntroduction to ١٩٩٤٬١٠٢توان تمایز نهاد (طرف و داللت و معنا از سوی دیگری نمیزبان ازیک

philosophical,hermeneutics,.( 
فهــم هرمنــوتیکی از  فهم در هایدگر امکانی برای دازاین است که بسط و گسترش آن تفســیر اســت، 

نظری از این فهم است، فهم ای و پیشزاره گصورت تفسیر غیراشیاء بر اساس نسبتی که با دازاین دارد، به
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شــناخت اســت.   شود، درواقــع پــیش فهــم او، شــرایط اساســیها آغاز میدازاین با ابتناء به پیش دانسته
رو پیش ساختار در متن و بستر عالمی نهفته است که از قبل، فاعل و موضوع را دربردارد؛ بنــابراین ازاین

چگونــه اشــیا خودشــان از طریــق معنــا و فهــم و تأویــل بــه دیــده   کشد که اساساً را پیش می  این پرسش
 آیند.درمی

هــای وجــودی جدیــدی قــرار موقعیت  هــا ودر سایه و ذیل «درک» متن است کــه خــود را در امکان
شود و ایــن امــر برخاســته از «هســتن» در با متن مواجه می  فهم» ماست کهپیشدرواقع این «  دهیم، می

شــویم (فتحــی، جود ما وجود دانایانه است و ما پیوســته بــا فهــم موجــود میوجهان ماست؛ زیرا نحوه  
)؛ پس با متن نیز همواره ١٣٨٧)، هایدگر یکهرمنوت  بر هرمنوتیکی (درآمدی فلسفه یا فلسفی هرمنوتیک

تــر فهمــی اســت کــه مــا پیشکنیم و هدف تفسیر متن، آشکار ساختن پیشبا فهمی از پیش برخورد می
هــایی اســت کــه فهــم را ممکــن فرض هایدگر، بودن در جهان همــراه بــا پیش  م. در نظری درباره فهم دار

هایدگر آن را به کل وجــود حاضــر و ســاحات ایــن  کند که سرشار و مملو از فهمی نخستین است کهمی
). «معنــا» ســاخت ١٩٨٨٬١٩ ?Connoly and Keutner, Hermeneutics versus scienceدهد (جهانی نسبت می

 Heidegger, being andآورد (دریافــت بــه دســت مــیدیــد و یــک پیشداشــت، پیشاز یــک پیش خود را 

time,١٩٣-١٩٨٨٬١٩١.( 
سوژه است که آن را به تصویر کشیده، نه تجربــه حــاالت ن ادبی تجربه زیسته درواقع، تفسیر یک مت

لکه بــه ایــن نحــو، دایــره ب)؛ ٢٠٠٩٬٤٣,Thiselton, Hermeneutics: An Introductionذهنی و نیات خاص او (
افزایــد و بــه تعبیــر مندانه خویش را بسط داده و بر غنای «هستی در جهان» خــود مــیهای هستیامکان
برد و زوایــای چندالیــه و ر، برآیندهای جدیدی را دریافت و به توانایی خویش بهتر و بیشتر پی میگادام

 شکافد.پنهان بیشتری را می
 گیــرد تیک بــه نحــو دیالکتیــک میــان پرســش و پاســخ جــان می و در نظر گادامر فهم و هرمن 

   )Gadamer, Truth and Method,ی به جهان جدیدی  یابد، یک نوع گشودگ ؛ و ظهور می ) ٢٠٠٦٬٢١٤
که همواره افقی باز را پیش روی نهاده و از دیالوگ دیالکتیکی و امتزاج افق انسان   از درکی متمایز 

منــد  ) کــه هــر دو زمان ١٩٩٠٬١٨٢,Ricoeur, Hermeneutics and the Human Sciencesو افــق مــتن ( 
منــد و  هــای زمان ض فر آورد و پیش ها، افق جدیدی ســر برمــی هستند، در این سیالن هگلی افق 

آورد؛ پس ارتباطی  درمی گرایی  ها همه سر از نسبیت ناپذیرند و این مندی که از فهم انفکاک مکان 
یه است و متن نیز مفسر را به پ   کنــد گیرد. در این تقابــل تصــحیح یــا تعــدیل می سش می ر دوسو
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)Gadamer, Truth and Method,شه سنتی یا اجتمــاعی  چراکه متن در یک جریان زنده اندی )؛ ٢٠٠٦٬٢٦٢
ــر پیش  ــی ب ــات فرض مبتن ــا و الزام ــه   ی ه ــه ب ــت ک ــت اس ــوده اس ــیر گش ــاب تفس ــتمر ب  طور مس

 )Ricoeur, Hermeneutics and the Human Sciences, ١٩٩٠٬١٧٨.( 
فهم و هایی همچون همراهــی همیشــگی تفســیر بــا فهــم مــتن، ابتنــای فهــم بــر پــیشوجود مؤلفه 
کی در فهم، ماهیت دیالکتیکی و گفتگویی فهم، منطق پرســش و پاســخ دانسته، وجود دور هرمنوتیپیش

درنتیجــه،   وز افق هرمنوتیکی و هدایت شدن سؤال  ها اها و پاسخدر فرایند گفتگو، نشأت گرفتن پرسش
ها و مایــهها، عالئق و انتظارات مفسر است؛ همــه از بنداوریفهم توسط افق هرمنوتیکی که شامل پیش

شود (وال و ورنو، نگاهی بــه ویژه هانس گئورگ گادامر محسوب مینوتیک فلسفی، بهعناصر اصلی هرم
مفهــوم افــق را پــیش   ). گادامر به همــین جهــت، ٢٦١:  ١٣٧٢های هست بودن،  پدیدارشناسی و فلسفه

 نهد، مفهومی که از هوسرل و سنت پدیدارشناسی اخذ شده است.می
یــد  سازد، البته با که امکان نگرش را محدود می   مراد او از افق هرمنوتیکی، زاویه نگرشی است 

رویم  توجه داشت که افق هرمنوتیک ایستا و مونادی نیست، بلکه چیزی است که ما به درون آن می 
شویم وارد گفتگوی  ) وقتی با متن مواجه می ٩٠-١٣٧٥،٨٨کند، (هوالب، ا حرکت می م و خود با  

وشنودها در قالب دور هرمنــوتیکی  ها و گفت اسخ شویم که در آن پرسش و پ باز و آزادی با متن می 
به گفته گروندین فهم، ارتباط به خود   )؛ ٢٠٠٦٬٣٧٨,Gadamer, Truth and Methodانجامد ( به فهم می 

ها ناشــی از موقعیــت هرمنــوتیکی مــا هســتند  جستجوی پاسخ به خویشتن است و پرسش   دادن و 
 )grondin, ntroduction to philosophical,hermeneutics,؛ فهم فرایند و نه یــک عمــل و یــک  ١٩٩٤٬١١٧(

 ای است از من و متن و لذا روش جایگاهی ندارد. واقعه 
ی چیزی که درگذشته تولید شده اســت تلقــی زگادامر برخالف هگل، «فهم» را خلق مجدد و بازسا

هرمنوتیــک،   دارد (پــالمر، علــمناپذیری بازسازی مــتن را اعــالم مــیکند بلکه مهمل بودن و امکاننمی
فهمیم البته اگر از اساس چیزی بفهمــیم ). کافی است که بگوییم ما به طریقی متفاوت می٢٠١:  ١٣٧٧

)Gadamer, Truth and Method,فهمیم و نــه برتــر از همواره اثری را متفــاوت از دیگــران مــی ) ما٢٠٠٦٬٢٩٧
ــوان ) اینکــه چــرا نمی٢٠٠٦٬٢٩٦,Gadamer, Truth and Methodهــا (آن ــا هرمنوتیــک فلســفی توات فــق ب

هرمنوتیــک متضــمن برداشــت ای در سنت اسالمی داشته باشیم؟ عمدتًا ناشی از این است که  همدالنه
مدرنیستی از حقیقت است که درواقع بر معیار معینی استوار نیســت و تسانگارانه و نیهیلیستی و پنسبی

کند که «نفس هرمنوتیک همانا اذعــان بــه یچنانکه هرش نیز متذکر شده بود، البته گادامر خاطرنشان م
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ازنظــر گــادامر، ). ٢٠٠٦٬١٠٧,Gadamer, Truth and Methodاین است که شــاید حــق بــا دیگــری باشــد.» (
تالش برای برنده شدن و مغلوب کردن دیگــری یــا درک ســوبژکتیو از دیگــری نیســت،   یدیالوگ به معنا

 دهنــد.ن به توافق راجع بــه خــود موضــوع قــرار میبلکه در دیالوگ، هر دو طرف خود را در مسیر رسید
یابم که به دیگری چنان گــوش فــرا دهــم کــه گوید: «با هرمنوتیک، من این توانمندی را درمیگادامر می

 ).١٩٩٤٬٢٥٠,grondin, ntroduction to philosophical,hermeneuticsق با اوست.» (حگویی 
بــه اینکــه او  رسد؛ اما گادامر بــا اذعــان بدیهی به نظر می گرایی در فهم دیالکتیکی گادامر امری  نسبیت 

خــاص    خواهد از آن بگریزد، چنانکه «هاورز» آن را فهم واقعیت از منظری یک رئالیست منظر گراست، می 
البتــه    )؛ ١٩٩٤٬١٥٤,dostal,the experience of truth for godamer and hiedeggerدانــد ( و در شــرایط خــاص می 

دهد این مشــکل را حــل کــرد چراکــه  از هرمنوتیک گادامر ارائه می   تلقی که گروندن شاید بتوان با  
انــی از  د گر جویی هرمنوتیــک و روی گروندن چندین بار در فصول مختلــف بــر خصــلت حقیقــت 

کید می نسبیت  ترین نقــدها بــه  کند. جالب اینجاست که گروندن با ســاده گرایی و سوبژکتیویسم تأ
گویی  مــثًال «البتــه اگــر ایــن نظــر درســت باشــد الجــرم بــه تنــاقض   رود، گرایی می مصاف نسبیت 

ــد» می  ــا «این )  ١٩٩٤٬١١٨,grondin, ntroduction to philosophical,hermeneutics(   انجام ــه ی ــه    ک ــاریس (و ن پ
ای  یا «[حال کــه هــر نظریــه )  ١٢٢,lbidمارسی) پایتخت فرانسه است، یک واقعیت است و نه یک تفسیر.» ( 

تر از سایر نظریــات اســت؟»  مدرن حقیقی ی پست حقیقی است] چرا باید بپذیریم که نظریه   ی خود نوبه به 
 )lbid,گرایی  تــوان بــا نســبیت منوتیــک هــم می ر دهد که با استفاده از خود سنت ه این نقدها نشان می ). ١٢٥

 کند. مقابله کرد و این مسئله اهمیت آن را در شرایط و فضای ما و خوانش سنت اسالمی دوچندان می 
شود که هرمنوتیک فلسفی دارای مبانی از قبیل؛ تــأثیر یــا شــرط با توجه به آنچه بیان شد، روشن می

پــذیری درک عینــی مــتن و مبتنــی بــودن آن بــر انوجودی ذهنیت یا ســوبژکتیو در حصــول فهــم، امکان
تن، نسبی بــودن پایان بودن فرایند فهم و درنتیجه تکثر قرائات مختلف از یک مهای مفسر، بیفرض پیش

کــه  ، نادیده گرفتن سهم و مراد مؤلف و عدم پایبندی به روش اســتفهم (البته برخالف تفسیر گروندن)
وی و نسبی گــروی بــا تفاســیر مختلفــی کــه ارائــه شــده اســت رایرادات آن از قبیل خودانکاری، ذهن گ

 همچنان قابل دفاع نیست.

 مداران ب. مستشرق
که در آن کتب مقدس، نوشته آبا مسیحی است و درواقع   دس دارندمستشرقان رویکردی به کتاب مق
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 )، ۴مند، تفسیری و قابل تأویالت معاصــرتی اســت (رضــایی اصــفهانی، منطــق تفســیر (بشری، تاریخ
که قرآن در سنت اسالمی و اندیشه عالمان مسلمان، همه کلمات و حروفش از جانب )، درحالی١٣٩٤

نیز حق تصرفی در جهــت کــم یــا زیــاد کــردن آیــات   بر اسالم خدای متعال است که حتی خود پیام
 ندارند.

ــ  س قــرآن، امبانی مستشرقان از قبیل؛ عدم وحیانیت قرآن و بشری بودن آن (پیامبر مؤلف قرآن)، اقتب
ــ یعدم امکان رابطه م  ، نظریه نبوغ پیامبر فل  یان مأل اعل ، تأثیرپــذیری قــرآن از محــیط و یو مــاده ســُ

نگرند، نســبت ا یهودیت میها با همان رویکردی که به مسیحیت یده است که آنفرهنگ زمانه باعث ش
کادمیــک را   کــه غالبــًا یــا در ســنت غربــی  یمدارانبه دین اسالم نیز روا بدارند و مستشرق تحصــیالت آ

اند، همان مسیر اند و یا همواره در فضای فکری و اندیشه فلسفه غربی تفکر خویش را بسط دادهگذرانده
هاســت. دنبــال کننــد؛ چراکــه معیــار و مــدار مستشــرقان، نقطــه پرگــار وجــود و ماهیــت اندیشــه آنرا 

گاه بوده و پیش  مدارانی که نسبت به اسالب نابمستشرق ای ناسازگار را دخیل داشــته و نگــاه هفرض ناآ
یــد هــای عقــیم و جدعهدینی را برگرفته و ساحات دین مقدس اسالم را با نگــاه بشــری و غربــی و روش 

)؛ ١٢٢:  ١٣٩٨دیدگاه متفکران معاصــر قرآنــی،  اند (رضایی اصفهانی،  مطالعاتی مستشرقان آلوده کرده
الرحمان متأثر از هرمنوتیک فلسفی هستند که لمدارانی از قبیل سروش، شبستری، ابوزید، فضمستشرق

 شود.ها به شرح ذیل بررسی مینظریات آن

 . سروش١

نگارد، مدتی بعد، هاد ناآرام جهان» را میآغازد و کتاب «نی میاز ساحت اندیشه صدرایسروش که  
از ســال  یپــذیرد. وشــود و از کانــت تــأثیر میپــویر آبشــخور می  سوی غرب کج کــرده، ازره اندیشه به

گــذارد و شناسی معارف دینــی میبا کنار گذاشتن فلسفه علم، پای به عرصه هرمنوتیک و معرفت ١٣٦٧
کنــد را تدوین میقبض و بسط تئوریک شریعت» چیند و اثر «خوشه می  یر ماخراز خرمن گادامر و شال

ناچار بــا کنــد و بــهنــد میمآورد، معرفــت دینــی را نظام گرایی درمیو با رویکرد گادامری که سر از نسبی
ی هایگیرد؛ و «بسط تجربه نبوی» را تألیف و بــه مقولــهنسبیت معرفت دینی، نسبیت دین را نیز نشانه می

های پــردازد. شــالودهذاتی و عرضی در ادیــان، دیــن اقلــی و اکثــری، خاتمیــت پیــامبر و غیــره میچون  
ــ هرمنوتیکی را می تر از ایــدئولوژی»، «بســط تجربــه نبــوی» و هتوان در آثار ســروش از قبیــل «دیــن فرب

 های مختلف از دین» پی گرفت.«قرائت
کند که مفســران داند و از آن استنباط میمر میسروش بازسازی معرفت دینی را در تاریخ امری مست
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اند؛ اما بــه ایــن حقیقــت واقــف های بیرونی داشتهقرآن سعی بر پیراستن ساحت کتاب قدسی از اندیشه
 مقــام و ســاحت عمــل،  در ناپــذیری اجتناب این دیگر، بیانناپذیر است؛ بهچنین امری اجتناب هگشته ک

است. سروش معتقد است: وحی امری صامت و  معرفت مقام  در ناپذیری اجتناب آن محصول و برآورده
ای الهی است؛ اما تفسیر آن، این جهانی و بشــری اســت (ســروش و نراقــی، تفســیر متــین مــتن، پدیده
٩: ١٣٧٦.( 

رو هرمنوتیک فلسفی در اندیشه سروش اهمیت پیدا کرده و مباحثی چون فراینــد تفســیر متــون ازاین
یابــد و بــر آن چیــزی مبتنــی تبلور می،  هاستفرض ن و اینکه فهم در افق پیشوحیانی، تکثر معنایی متو

ها و داشــتا، پیشهــ فهماست که هایدگر در هستی و زمان برساخته است؛ یعنی تفسیر همواره در پیش
عالمه طباطبائی، ســروش و مجتهــد شبســتری: گفتمــان نــوین   دریافت مفسر ریشه دارد (واعظی، پیش

). سروش در «قبض و بسط تئوریک شریعت» ایــن ٥٦:  ١٣٩٧،  و تکثر معنایی قرآن  هرمنوتیکی و تعین
های عالمــان دانســتهشیهــا مبتنــی بــر پکند که تفسیر متون و نصوص دینی و فهم آنفرضیه را تنقیح می

هایی اســت کــه فهمپذیرند، پیشبرد و مفسران تأثیر میپیش میبه را  پروسه تفسیر آنچهاست. در نظر او 
ارند که به گوهر درونی متن پی بــرده که مفسران قرآن بر این اذعان داند، درحالیز فهم عرفی منتج شدها

 ).٣٠٤-٣١٠: ١٣٨٨تئوریک شریعت،   اند (سروش، قبض و بسطو معنای اصیل را دریافته
ــ  بــه وابسته و نسبی توانند ظنی، ها، تفاسیر از وحی میفهمسروش معتقد است، با این پیش  تموقعی

). وی معــانی قــرآن را از خــدا و ٢: ١٣٧٦و نراقی، تفسیر متین مــتن،  (سروش  باشند تاریخی و فرهنگی
ای شــاعرانه و عارفانــه و تجربــه تــألیف پیــامبر ، گیرد، قــرآندانسته و نتیجه می  الفاظ را از پیامبر

قــرآن اظ و عبارات  ساختار و الف  ).١١٧:  ١٣٩٨دیدگاه متفکران معاصر قرآنی،  رضایی اصفهانی،  است (
های مستشرقانی چون «گیــپ» و «گلــدزیهر» اســت کــه قــرآن را در اندیشه سروش چیزی شبیه اندیشه

کند تا او تالش می ). البته١٢٩: ١٣٨٨مستشرقان و قرآن،   دانند (زمانی، می  های ذهنی پیامبرتراوش 
الهی را از خدشــه مبــرا دارد؛ اش ساحت الوهیت و جاودانگی کالم هرمنوتیکی و تاریخی هایبا تحلیل
های معرفتی را بپوشاند و باید اذعان کرد، در تمایز میــان وحــی و تفســیر آن، راه تواند ناسازگاریاما نمی

کنــد، امکــان وصــول بــه و در جــای دیگــری تأکیــد مینهــد ن وضعیت پــیش روی نمییبرون رفتی از ا
ت (سروش، قبض و بسط تئوریــک شــریعت، پذیر نیسصورت مستقیم امکانخواست و مراد خداوند به

٨٢-٨١: ١٣٨٨.( 
دانــد و در تشــابه هرمنوتیــک، ای از تفاسیر و فهم متون وحیانی را ســیال میسروش دین را مجموعه
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های بیرونــی و است و تجربه درونیصورت که به ایتجربه میان دیالوگ  ایگونهیانی را حاصل حو سخن
تجربــه  میــانبســتانی از نــوع بده یعنــی ها نسبت برقرار کــرده اســت؛زیستی او که در فضای زمانه با آن

و حــوادث  قاتااتف سوی دیگر،  از از سویی و معراج و مراقبه الهام،  همچون ای، سلوک، معنوی و عارفانه
 و سیاســی نظــام  تأســیس و هــای نظــامی، بنیــان ســاختن مدینــهکنش مثل ، نبوت پیامبر هایسال در

یات را موازی بــا بســط تکــاملی دانســته؛ امــا ُبعــد الهــی کــالم ینی این تجربسروش تجربه د .اقتصادی
 ).١٢: ١٣٧٩ سروش، بسط تجربه نبوی، گیرید (وحیانی را از ُبعد انسانی آن متمایز در نظر می

 بــه را  مخاطبــان خــود عمدتًا در تالش است تا کارآمد،  از یک فهم هرمنوتیکی تبیین جایسروش به

 را  مــدعای خــود طریــق این از و رهنمون سازد  صوفیانه بعضی اشعار از شناختییک درک زیبا شرکت در
دانــد، ری ممکــن میظــ نهایت فهم و تفسیر نظری از کالم خداوند را ازلحــاظ ننماید؛ و حتی بی ترویج

)؛ و تاریخ تفسیر متن را مملــو از ٨های تفسیری محدود هستند (همان: هرچند در ساحت عمل، امکان
شــود داند و این بستر طبیعی فهم متن است کــه آیــات متشــابه را ناشــی میتراز میاوت همهای متففهم

 ).٧: ١٣٧٦(سروش و نراقی، تفسیر متین متن، 
عنوان یــک نظریــه معرفــت دینــی طــرح شــده اســت؛ امــا یک شریعت بهرهرچند قبض و بسط تئو

کشــد، بلکــه صــرفًا در جهــت یترین تئوری هرمنوتیکی درباره فهم و تفسیر متون دینی پیش نمکوچک
 شود.های فلسفی گادامر نشخوار میواکاوی فهم و تفسیر متون قدسی، از برخی گزاره 

 .شبستری ٢

توقــف مــتن بــر  ، توقف فهم متن بــه تفســیر  به مواردی از قبیل؛  نتوادر خوانش اندیشه شبستری می
 ، ژه ل کردن خطاب به یک ابلزوم اجتناب از تبدی   ، وجوی مراد جدی مؤلفجست  ، منطق پرسش و پاسخ

تفکیک فهم معتبر از   ، هادانستهضرورت تنقیح پیش  ، وجوی معنای متن درزمینه تاریخی خودشجست
یــک نــوع نی نزدیکی با تلقی هرمنوتیک فلسفی دارد؛ اما باوجوداین ایافت که همپوشدست فهم نامعتبر

های هرمنــوتیکی فلســفی ند با برداشــتتواخورد که نمیناسازگاری نیز در اندیشه شبستری به چشم می
ندیشه گادامر معنای متن فراتر از نیت و مراد مؤلف است؛ چراکه قصد ارتباط همسویی داشته باشد. در ا

ــراد  ــه مـ ــه میامؤلـــف نـ ــت و نـ ــاندسـ ــین بکشـ ــاهی و تعـ ــه تنـ ــتن را بـ ــم مـ ــره فهـ ــد دایـ  توانـ
 )Gadamer, Truth and Method,٣٧٢ ,٢٠٠٦.( 

ظاره نشسته اســت و نظــر او نــه راجــح اســت و نــه ست که حقیقت را به نمؤلف خود یک مفسری ا
ا و هــ فرض افکنی مفسر خویش را ناشی از افــق هرمنــوتیکی کــه پــای در ســنت دارد و پیشهدف. پیش
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تواننــد از نویسد: مفسران تنها نتایج و پاسخی را میکه شبستری میعالئق در آن دخیل هستند؛ درحالی
کشند و درواقــع مســیر پرســش بــا انتظــار خــاص نند که انتظار دریافت آن را میمتن وحیانی دریافت ک

 ).٢٤  :١٣٨٥کتاب و سنت (فرآیند تفسیر وحی)،  شبستری، مجتهد  گردد (مفسران هموار می
شود، مانع قصدگرایی است. این عنصر که فهــم سویه کاربردی که جزء ذاتی فهم در تفسیر تلقی می

نه اینکــه آن را از ســنخ بازســازی اندیشــه مؤلــف در نظــر بــداریم. چنانکــه از نوع عمل تولیدی است و 
 معیــاری بــرای اً های فلسفی اساســ اندیشه هرمنوت   آیند، در«هرش» و «هابرماس» در مقام انتقاد برمی

تمایز میان معنای معتبر از نامعتبر وجود ندارد؛ اما این مقوله در دیدگاه شبستری تا حدود زیادی متمــایز 
ها امکان تفکیک تفسیر معتبــر از نــامعتبر فرض رسد. حتی در اندیشه شبستری با داوری پیشظر میبه ن

تواند بــه پــاالیش ممکن است و مفسر نمیایزی در هرمنوتیک فلسفی نکه چنین تماوجود دارد، درحالی
ره دارد و های خویش دست یازیده و تفکیک نماید؛ چراکه اساسًا سنت به تمامه بــر او ســیطداوریپیش

رو زمانی کــه ). ازاین٢٠٢: ١٣٧٧های او را احاطه نموده است (پالمر، علم هرمنوتیک، فرض حتی پیش
طور طبیعی قادر به تمایزنهادن میــان فهــم معتبــر از دهد، به  تواند انجام ناها را نمیمعمفسر داوری پیش

دهــد (هابرمــاس، انتقــاد قــرار میای است که «هابرماس» نیز آن را هدف غیر معتبر نیست و این مسئله
رو ازآنجاکه همواره در وضعیت هرمنوتیکی خویش قرار داریم، ). ازاین١٦٩:  ١٩٨٨،  نقد حوزه عمومی

 ).٣٤٦: ١٣٨٠درآمدی بر هرمنوتیک، بایستیم (واعظی،   توانیم خارج از آننمی
امر ثالثی در شبســتری رسد که یک نوع سردرگمی میان هرمنوتیک و  با این تفاسیر بدیهی به نظر می

تقل و نظریــه جدیــد ســر بــرآورد و نــه بــه اصــول توانــد بــه نحــو مســ کند که اساسًا نه میظهور پیدا می
 بند باشد.هرمنوتیکی پای

بینیــد، خورد و از سویی میه شبستری گاهی گرایش به هرمنوتیک رمانیتک نیز به چشم میشدر اندی 
پنهــان در  و نهــایی معنــایی ازشود. در برخــی آثــارش اشته میراه برای تفسیر هرمنوتیکی فلسفی باز گذ

 را  نقــرآ از اطمینــانقابل و متعــدد های تفســیری برداشــت امکــان سو دیگر از سخن دارد و متون وحیانی
 .پذیرد می

نهــد. در اش را بــر آن بنــا میفهم» نهاده و نقطه ثقل اندیشــهشبستری، کالم وحیانی را در افق «پیش
وحی در اسالم مبتنی بر  زر عالمان ایتفس تیک، کتاب و سنت» بر این نظر است که همواره کتاب «هرمنو

کتــاب و ســنت (فرآینــد  تری، ســ شب(مجتهــد  ها و انتظارات خویش از کتاب و سنت بوده استفهمپیش
در اندیشــه   اند.ها رقم زده شــدهفهمها بر اساس پیش)؛ و معتقد است که تفاوت ۷:  ١٣٨٥تفسیر وحی)،  
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گرایانــه دیــالوگ را طور جزم شــود، نبایــد بــهنی که در ساحت متن قدسی منــزل گرفتــه میشبستری، زما
 یــا نماینــد،  رد  یــا تأییــد را  مــا هایدانســته پــی و سنت متوقف کرد، بلکه باید در انتظار این شد که کتاب

 سازند. دگرگون را  ما ذهنیات
ربوط بــه معنا که ابهام معنایی پیشین متن را که قطعًا م  داند، به ایناو فرآیند تفسیر را «کنار زدن» می

و دکند که معنای مــتن دقیقــًا چیســت، بلکــه تنهــا متن است، زدوده شود، در اینجا شبستری متعین نمی
گرایش نخست، نگرش «شالیر ماخر» و   )۷کند (همان:  گرایش برجسته درباره چیستی متن را بازگو می

 گــرایش،  متن ارتبــاطی ناگسســتنی بــا قصــدیت مؤلــف دارد، نخســتین«هرش» که بر اساس آن معنای 

 بــا مــتن معنای آن پایه و بر است خورده گره  «هرش» و «شالیر ماخر» نام  به همه از بیش که است نگرشی

 دارد. پیوند مؤلف قصدیت
فهم درواقع همان درک نیت مؤلف و دستیابی به ساحت اندیشه ذهنــی اوســت. از طرفــی شبســتری 

به هرمنوتیک فلسفی گادامر دارد. او با ایــن بیــان کــه معنــای مــتن از منظــر «گــادامر» مســتقل از اشاره  
توانــد دهــد کــه نمیدامر» ارائــه میاواننده و مؤلف است، تصویری ناقص از ساختار هرمنوتیکی «گــ خ

)، کتاب و ســنت (فرآینــد تفســیر وحــی شبستری، مجتهد چندان با اندیشه هرمنوتیکی او سازگار باشد (
ای است که از امتزاج افق هرمنوتیکی خواننده و افــق چراکه معنای متن در «گادامر» واقعه )؛١٠٩: ١٣٨٥

 شود.هرمنوتیکی متن حاصل می

 ید ز. نصر حامد ابو٣

دهــد، در پــی خیزد و ندای بازسازی اندیشه دینــی را ســر میگری برمیابوزید که در تقابل با سلفی
تا بتواند معاصرت دیــن را تثبیــت نمایــد و ســاحات فکــری متمــایزی را   آیدبرمیتفسیر سکوالر از دین  

نمود. در این   یتوان نسبت به معارف قدسی و اصیل کتاب مقدس اسالم با آن همدل گزیند که نمیبرمی
دهد و از «هگــل»، «گــادامر» و «هابرمــاس» و «سوســور» مسیر بر آبشار جذاب پژوهش غربی تن می

مکاتب اومانیسم، پوزیتویسم، سکوالریسم و حتی به مارکسیسم و از نــوع آلتوســری   پذیرد و بهتأثیر می
ر خــویش، هرمنوتیــک تفســیر ظــ ز جزم پیشین برهد و به نکند تا دین را اکند و تالش میگرایش پیدا می

انــه داند و معنا را در بند هرمنوتیک زمانــه و مک برین ارائه دهد. در قرائت متن، افق تاریخی را دخیل می
خواند. ازآنجاکه متن امــری تــاریخی اســت، لــذا وصــول بــه زند و آن را ارتباط وحی با واقع میگره می

پذیر است و نه تلقی قدسی و متافیزیکی آن، امکان  مند شمردنی بودن و زبانحقیقت قرآن با صبغه بشر
آیــد. در فهــم می  متن که امری ارتجاعی و سنتی است و در جهت فراموشی هستی اصیل قرآن به شــمار
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تــوان تاریخیــت مفــاهیم را نادیــده انگاشــت و صــرف تــأویالت منــد، نمیاین محصــول تــاریخی زبان
در بســتر «گیرنــده پیــام» یــا «پیــامبر» و نــه «فرســتنده» یــا   ار نهــاد؛ چراکــه اوًال تنهــ متافیزیکی را اعتبا

نده» و نظام زبانی حــاکم کــه «خداوند» درک حقیقت قدسی آن قابل پژوهش است و ثانیًا در بستر «گیر
آید. ابوزید با تفکیک میان «معنا» و «مغزی» به برداشــت «هــرش» در تفکیــک میــان معنا فراچنگ می

 شود.ک مییای لفظی و معنا نسبت نزد معن
کار بســتن همــه ابوزید در تالش برای آشتی میان انواع هرمنوتیک «روشی ـ فلسفی ـ انتقادی» و بــه

شــود؛ چراکــه ایــن ســه نحلــه هرمنــوتیکی شــفتگی و ناســازگاری در آراء منتهــی میها در یکجا بــه آآن
جهت خواننده آثار ابوزیــد، از ها را رفع نمود. ازاینضاد میان آنتوانند با یکدیگر سازگاری داشته و تنمی

ا برهد تواند خود رشود و لزومًا نمیسوی قضاوت سوق داده میگرایی که در فهم بهگرایی و نسبیتکثرت 
 های درست و نادرست قدرت یابد.و بر انتخاب تأویل

محوری، ابوزیــد محــوری و مفســرمحــوری، متندر میان سه قسم اصلی قصدگرایی؛ یعنــی مؤلف
کنــد. دهد و دیدگاهش قرابت خاصی با هرمنوتیک فلسفی «گادامر» پیدا میی را ترجیح میرمفسرمحو

از ســاحت قدســی و مــتن الهــی   و درآمدن به بیان پیــامبر  در نظر ابوزید متن از نخستین زمان نزول
تن مــ رسد و درک پیامبرانــه  گیرد؛ زیرا از تنزیل به تأویل میخارج شده و در ظرف و متن بشری بستر می

 درواقع آغازی بر حرکت متن در همراهی با عقل بشر است.
بــا داللــت اصــیل و   مبربدین نحو رویکرد گفتمان دینی در رابطه با هماهنگی و نسبت فهــم پیــا

نوعی شــرک در تطــابق شود و چنانچه اگر کسی درصدد تطابق برآید، منجر بــهذاتی متن نادیده گرفته می
 شود.غیر میتامر مطلق و نسبی یا ثابت و م

اش این امر، موجب تلقی خداانگارانه از پیامبر، یا قدسی شمردن او تا درجه کتمان حقیقت وجودی
گیرد تا خواســته خــویش مبنــی بــر بوتش است. ابوزید نزول را مماس با بشری بودن میو نادیده گرفتن ن

چیــزی جــز تأویــل نیســت ـ را  قصد مؤلف و اثبات اینکه فهم نــزد اوهنفی فهم متن ـ به معنای رسیدن ب
.با توجه بر اصرار ابوزید بر انتفاء غرض صاحب متن و گشوده گذاشتن آن در افــق مفســر،  محقق نماید

ر کــالم ی هیچ تردیدی نیست که ابوزید هرمنوتیک فلسفی را پذیرفته و در مقام سنجش و تطبیق آن بجا
ها، فهمی انســانی مثل سایر انسان پیامبر  مدر نظر ابوزید فه  وحیانی در ضمن قرائت متن دینی دارد.

متفــاوت باشــد.   مبرتوانند برداشتی از آن ارائه دهند که با برداشت پیارو مفسران متن میاست. ازاین
توانــد برداشــتی داشــته یکی از خوانندگان و مفسران متن است کــه می  به عبارت هرمنوتیکی، پیامبر
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 ندارد.  هاباشد که هیچ رجحانی بر دیگر فهم
فهم متن از زمان نزول، بشری گردید؛ زیرا از تنزیل به تأویل رفت و اولین دیــالوگ و دادوســتد مــتن 

 ).٤٦: ٢٠٠٦ید، معنای نص،  تحقق یافت (ابوزبا عقل انسانی   الهی
توان موفــق تلقــی نمــود؛ طور کل پروژه پژوهشی ابوزید در جهت بازسازی معاصرت دین را نمیبه

افتد و در افق گشوده، معنای نهایی متن اط دادن موجه معنای «ثابت» و «متغیر» فرومیبچراکه او در ارت 
هــای پــذیری تأویلینیت و باور بــه نســبی بــودن فهــم و داوریرساند و میان ذهنیت و عرا به تعارض می

نــد اتول درست از نادرســت نمیگرایی در فهم و تمایز میان تأویگوناگون و همچنین میان پذیرش کثرت 
 آورد.شود که تناقضات آشکار فکری را برای خویش به ارمغان میجمع کند و دچار آشفتگی اندیشه می

 الرحمن .فضل ٤

ســوی پژوهی، قبله از ســنت اســالمی بههای اسالمی که در امر قرآنیتستاز هرمنوت   فضل الرحمن
کستان، کانادا، آمریکــا و اشناختی مستشرقان کج کرده است. او در پشناختی و روش های معرفتگرایش

انگلستان به تحصیل و تدریس پرداخته و سپس مــدت هشــت ســال در دانشــگاه دورهــام دربــاره تفکــر 
عنوان دانشیار در موسسه مطالعات اســالمی مــک گیــل م به تحقیق نشسته است و بعدها بهفلسفی اسال

د و حتی تهدید به مرگ شــده و اها همواره موردانتقسنتیشود. فضل الرحمن از طرف  کانادا منصوب می
نــا بــر گیرد. ببه همین دلیل به آمریکا مهاجرت و استادی اندیشه اسالمی دانشگاه شیکاگو را بر عهده می

دهــد کــه گرا قرار میاش او را نخستین اندیشمند مدرن و اصالح گریانهنظر «فرید اسحاق» تفکر اصالح 
گیرد. چنانچه بعد از پژوهی در نظر میافقی باز در امر قرآن وآمیزد بافت و تفسیر می خاستگاه قرآن را به

برانگیز او را ادامه های چالش» بحثویژه شاگردش «نور خالص مجید» و «امینه ودودها بهاو مدرنیست
 دهند.می

داند. در نظر او نزول وحــی و ســیره عملــی شناسانه را در نقد تاریخی میگام نخست نوسازی روش 
ز از مقتضیات تاریخی جدا نبوده و از طرفی صرفًا بــرای همــان زمــان نیــز تعــین نداشــته گهر  پیامبر

تنها به بازنگری در امــر تعلــیم و تربیــت، نه خویش را نهگرایاالرحمن ساحت اندیشه اصالح است. فضل
آزادی  فکر درباره انســان، خــدا وجایگاه زنان و مسائل سیاسی و اجتماعی محدود نکرده، بلکه آن را به ت

دانــد و از قبیــل مستشــرقان، محور میای عــدالتدهد؛ و فلسفه نزول قــرآن را ایجــاد جامعــهتسری می
نهــد و اهــداف اســالمی را در گــروه ُبعــد اجتمــاعی، سیاســی و اقتصــادی ج میگری پیامبر را اراصالح 

ت آن هــم ا. کتاب «مضامین اصلی قرآن» او یک نوع تفسیر موضوعی است که ترکیــب موضــوعداندمی
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یک ترتیب تاریخی نیست، بلکه ترکیبی منطقی است که دریافت مــزه نــاب قــرآن را صــرفًا از راه تفســیر 
 داند.موضوعی می

روش تفســیری  دانــد.پروژه فکری خویش را درواقــع تنقــیح روش تفســیری قــرآن میرحمن  الفضل
شناســانه برای اصالح روش   ای است که درواقع مهمترین راهکار ویالرحمن دومرحلههرمنوتیکی فضل

ای، در مرحله نخست از زمان و وضــعیت حاضــر بــه زمــان نــزول قــرآن است. در هرمنویتک دومرحله
گردیم. این مرحله خود مبتنی بر دو گام است؛ گام نخســت م و سپس به زمان کنونی بازمیکنیرجوع می

شــود. اسخی به آن بوده اســت، فهــم میپای که آیه یادشده  معنا هر آیه در شرایط تاریخی یا مسئلهاینکه  
های معینــی بــرای کــه در دل آن، پاســخ  شــودرو در وهله نخست قرآن همچون یــک کــل درک میازاین

ـ اجتماعی عامی که در پرتو بافت اجتماعی تاریخی و منطق اهداف خاص وجود دارد؛ اهداف اخالقی  
معین ـ خود گام دوم را به همراه دارد و درگــذر  عقالنی قابل استنباط است. همین گام اول ـ یعنی فهم آیه

تعمــیم خصوصــیات شود. در حرکت دوم، آنچــه از از این حرکت، مضمون تعالیم قرآنی تعمیم داده می
آمده بــود، بــا ســاختار زنــدگی کنــونی تطبیــق دســتها و غایــات بهقرآن برای دستیابی به مبانی و ارزش

ن باید در چهارچوب اجتماعی تــاریخی امــروزی متبلــور و نمایــان آاین معنا که پیام عام قرگردد، به  می
دهنده آن نونی و تحلیل عناصر تشــکیلشود، باید تأکید کرد که این امر نیازمند بررسی دقیق شرایط کمی

ــت، به ــوانیم ارزشطوریاس ــه بت ــی را بهک ــای قرآن ــاییمه ــرا نم ــه اج ــو در جامع ــتوار و ن  صــورت اس
)Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, ١٧-١٩٩٤٬١٤.( 

ست که در کسانی چون «شالیر ماخر» اخذ شــده چهارچوب این نظریه برگرفته از دور هرمنوتیکی ا
داد و بعدها دور هرمنوتیکی هرچند خود «شالیر ماخر» ایده آن را به «فردریش آست» نسبت می  است، 

، «هایدگر»، «گــادامر» و «ریکــور» دچــار تغییــر و تحــوالتی شــد. ایــن نظریــه مبتنــی بــر »در «دیلتای
های کالســیک چــون ه گذشته» کــه در هرمنوتیســتفرضی چون «درک عینی متن یا سنت مربوط بپیش

یــری اســت؛ هایی چون «بتی» و «هرش» قابــل رهگ«شالیر ماخر»، «دریزون» و «دیلتا» و نئوکالسیک
مکان ارجاع به عصر نزول و فهم قرآن بر اساس عینیتی که در بستر آن فرهنگ رشد یافتــه ابنابراین مفسر  

کند، به این معنا که اند را پیدا میری شدن احکام الهی شدههایی که اسباب جااست و پیدا کردن نسبت
گرایی در خی تــوان بــا دیــدگاه تــارا میشود و چنین برداشتی رپذیر میفهم عینی متن و مراد مؤلف امکان

توان با مسائل معاصرتی و نوپدید سازشی همدالنه های نوزدهم و بیستم غرب تطابق دانست که میسده
ه این معنا که با اصول کلی که در هر سنتی نهج یافته است و در سرتاسر تاریخ تقریــر و اصولی داشت؛ ب
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پوشانیده که با این روش، رویشــی  رای معاصای مطابق و جامهبندیها فرمول و تثبیت گشته است، بر آن
تناســب و جدید سر زند و تضادها را حل کند، به این معنا که بنیادهای نخستین را استنتاج و ساختاری م

گرایی و اعتقــاد بــه تعــین الرحمن «عینیــتفــرض دیگــر هرمنــوتیکی فضــلروی نهــد. پیشتازه را پیش
ذیر، ثابت و عینی است و برحسب سوبژکتیو مفســر پمعنای متن امری تغییرنا  معناست»؛ به این بیان که

ک فلسفی نهفته اســت، در گرایی که در هرمنوتییابد؛ و لذا باب نسبیتو افق اندیشه و نگاه او تبدل نمی
 شود.اینجا بسته می

شــود، کســانی چالش گرفته میبه  اگرچه امکان بازخوانی و فهم عینی گذشته در هرمنوتیک فلسفی  
دالل که حقیقت وجودی بشر یکسان است، لذا است»، «هارناک» و «بولتمان» با این  رچون «شالیر ماخ

«گــادامر» ایــن فرضــیه را   کنند.امری فطری تلقی می  چگونگی فهم نیز چنین خواهد بود؛ چراکه فهم را 
هــا و تــوجهی بــه تــأثیر زمانکشــد. در کتــاب «حقیقــت و روش»، بیپذیرد و آن را بــه چــالش مینمی

داننــد. از نگــاه «گــادامر» تحلیــل ی مختلــف را در پروســه فهــم از اشــکاالت بنیــادین آن میاهفرهنگ
تواند کافی باشد، بلکه باید در وجه به اشتراک فطری بشر نمیشناسانه در درک و فهم متن و صرف تروان

مر» ااذعــان نمــود. در نظــر «گــادفرهنگی مفسر یا خواننده در پروســه فهــم  فهم متون به اهمیت زیست
هــا فرض طور اساســی رهــایی از پیشپذیر نیست؛ چراکه بهمراد مؤلف امکان درک امکان فهم عینی متن 

 .)١٩٧٦٬٢٤٥ Gadamer,Acotaciones Hermeneuticas, Estructuras y Procesosمیسر نیست (

م الرحمن پذیرش این دیدگاه را موجب انسداد درک عینی از قرآن ـ چنانکه کــه در صــدر اســالفضل
داند او به نظر «امیلو بتــی» در بــاب تفســیر و اینکــه در نگــاه او تفســیر چرخــه دریافت شده است ـ می

کند. در نظر «بتی»، بازگشت به ذهن مؤلف جهت درک مــتن ، اشاره میمعکوس در پروسه تألیف است
ــ عنوان جزیــی از یــک کــل نظام بــهاز طریق متن ضروری است و متن را بایــد  و نــه  فمنــد از ذهــن مؤل

صورت یک پدیده منقطع فهم نمود. این روش، احیاء متن در ذهن مفسر است، به همان شکلی که در به
ای بــا «گــادامر» داشــته تواند، نظــر همدالنــهاین تفاسیر، او قبول دارد که نمیذهن مؤلف بوده است. با  

هــای تفســیری دیگــر در ش وبــرای روش تفســیری او و ر  ها، امکــانیباشد؛ چراکه با نادیده گرفتن زمینه
دهد: اساســًا الرحمن در جواب گادامر شرح میجهت فهم عینی متون تاریخی باقی نخواهد ماند. فضل

ها اند که اندیشه آنهایی سر برآوردهویژه در ادوار تاریخ اسالم، شخصیتها بهها و سنتفرهنگدر همه  
که برای نمونــه، در نحویو تأثیرگذار بوده است، به  هفرهنگ خویش را درنوردید  ای بنیادین و نافذ، گونهبه

جدیــدی پــیش روی   سنت اسالمی با پیدایش غزالی، اندیشه و نگرش اسالمی دگرگون گشته و ســاحت
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نهاده شده است. او آگاهی ازآنچه موردنقد و اثبات قرارگرفته را الزمه نقــد و تحــول در ســنت دانســته و 
برد که فرو رو پی میآگاهی نسبت به سنت قلمداد نموده است. ازاین  ددیگر نقد سنت را نیازمنعبارت به

انــد، یالن و جریان و حلقــه زنــدگی تاریخبه یک امر آشفته در س  -به نحو گادامری    -کاهش این آگاهی
دیــد وی ایجــاد های عظــیم تلقــی گــردد. از تواند شرح و تبیین مناسبی برای این تأثیرات و دگرگونینمی

یابی به فهمی عینی از تــاریخ و در دیگر امکان دستعبارت گر فهم سنت و به، خود نشانتتحول در سن
که دچار ضعف و کاســتی در ییمداران ازآنجااین مستشرق  بحث ـ فهم قرآن ـ است. همه  موضوع مورد 

ها، در برداشت از قــرآن و ســنت امــری تخصص قرآنی و حدیثی هستند، ظهور تفسیر به رأی در آثار آن
دیــدگاه متفکــران معاصــر رضــایی اصــفهانی، اند (رسد و دچار افراط و انحــراف شــدهدیهی به نظر میب

 ).١٢٢: ١٣٩٨قرآنی، 

 نتیجه
مداران ظهــور  زبانی و عمدتًا همدلی غیرقدسی و گاهًا نامعتبر میان مستشرقان و مستشــرق ع هم یک نو 

های نامرتبط را به آن تســری  ری نموده و روش ش های دینی را تفسیر نزولی و ب کند که هر نوع ساحت پیدا می 
ــاهی می  ــایی آگ ــون بشــری»، «پوی ــک فلســفی در «خــوانش معاصــرتی مت ــد. بااینکــه هرمنوتی » و  دهن

هــای  تواند گزاره بدیلی ایفاء کند؛ اما در خوانش متون وحی نمی تواند جایگاه بی مندی فعاالنه» می «هستی 
مایــد؛ چراکــه بــا «فاصــله میــان حقیقــت و تأویــل حقیقــت»،  ن ســازگار و اصیل بنیادین  خویش را به نحو 

گرایی»  ای»، «کثرت ری آینه ها»، «حقیقت تأویلی»، «تئو فرض ای» و «وجود پیش انداز گرایی نیچه «چشم 
نــه  تــوان عقــیم و در جهــت تقلیــل آگاها مداران را می در تجربه هرمنوتیکی، اساسًا پروژه معرفتی مستشرق 

مدارانی چون سروش، شبســتری، ابوزیــد و  بنیادی تفکر دینی دانست. مستشرق بی   ه متون وحیانی و درنتیج 
در ایــن امــر  ها را به نحو معتبری بــه کاربندنــد؛ امــا کنند که بتوانند نسبت الرحمن، هرچند تالش می فضل 

ــ برند. ازاین جایی نمی دچار آشفتگی معرفتی و روشی در اندیشه شده و راه به  نحــو   ه رو خوانش متون دینی ب
تواند اعتبار خویش را کسب نماید؛ امــا  مداران نمی هرمنوتیک فلسفی چه توسط مستشرقان و چه مستشرق 

توانــد ســازگاری خــویش را اعــالم بــدارد و در  ک کالسیک و روشی تــا حــدودی می در مقابل آن، هرمونیت 
 بری را برقرار نماید. های معت جهت هویدایی و خوانش متون دینی اسالمی نسبت 



 

 
١٢٣ 

 ١٢٧-١٠٤  :، ص ١٤٠٠ن پاییز و زمستا، ٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوهقرآن یعلم دو فصلنامه  
 ان ر مدابررسی هرمنوتیک فلسفی مستشرق

 مدعلی رضایی اصفهانی مح
 عباس کریمی   

 جامعة المصطفی العالمیةم
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

 

 نابعم
دار   :نخستین ترجمه گروهی قرآن کریم، قمرضایی اصفهانی، محمد علی و همکاران،   .١

 ش.1384الذکر، 
 .ش١٣٨٠نیا، طرح نو، تهران: متن، ترجمه: مرتضی کریمیابوزید، نصر حامد، معنای   .٢
پالمر، ریچارد، علــم هرمنوتیــک، ترجمــه: محّمدســعید حنــایی کاشــانی، هــرمس، تهــران:  .٣

 .ش١٣٧٧
های ســایه، غنی و نســخه  -الدین محمد، دیوان حافظ بر اساس نسخه قزوینی  حافظ، شمس .٤

تهــران: اللی نائینی، انتشارات دیــدار،  ر، خانلری، نیساری، خلخالی و جیتصحیح: منصور، جهانگ
 .ش١٣٩٨

)، مباحث جدید دانــش تفســیر (زبــان قــرآن، ٤رضایی اصفهانی، محمدعلی، منطق تفسیر ( .٥
، قــم: چــاپ ســوم، المللــی ترجمــه و نشــر المصــطفیهرمنوتیک، فرهنــگ زمانــه)، مرکــز بین

 .ش١٣٩٤
ــ  .٦ ها)، هــا و نظریــهنگاه متفکــران معاصــر قرآنــی (جریادرضــایی اصــفهانی، محمــدعلی،  دی

 .ش١٣٩٨المللی المصطفی، قم: چاپ سوم،  وهشگاه بینانتشارات پژ
 .ش١٣٨٨زمانی، محمدحسن، مستشرقان و قرآن، مؤسسه بوستان کتاب، قم: چاپ سوم،   .٧
سروش، عبــدالکریم، بســط تجربــه نبــوی، موسســه فرهنگــی صــراط، تهــران: چــاپ ســوم،  .٨

 .ش١٣٧٩
 .ش١٣٨٨جم،  انتشارات صراط، تهران: چاپ پن  ، عبدالکریم، سنت و سکوالریسم، ش سرو .٩
، موسســه قبض و بسط تئوریک شریعت: نظریــه تکامــل معرفــت دینــیسروش، عبدالکریم،   .١٠

 .ش١٣٨٨، تهران: چاپ یازدهم،  طفرهنگی صرا 
 .ش١٣٧٦، ٣٨وش، عبدالکریم،  نراقی، احمد، «تفسیر متین متن»، نشریه کیان، شماره  رس .١١
هایــدگر)»،  هرمنوتیــک بــر هرمنــوتیکی (درآمــدی فلسفه یا فلسفی فتحی، علی، «هرمنوتیک .١٢

 .ش١٣٨٧، ١٢٨نشریه معرفت، شماره  
ح رآیند تفسیر وحــی)، انتشــارات طــرفمجتهد شبستری، محمد، هرمنوتیک، کتاب و سنت ( .١٣

 .ش١٣٨٥نو، تهران، چاپ ششم،  



 

 
١٢٤ 

          Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Fall and Winter (٣١)١٦ ,٢٠٢٢, P:١٢٧-١٠٤ 
A Study of the Philosophical Hermeneutics of Orientalists’ Followers 

 

Muhammad Ali Rezaei Esfahani 
Abbas Karimi 

  

 امعة المصطفی العالمیةج
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

 .ش١٣٧٥هابرماس، یورگن، نقد حوزه عمومی، ترجمه: حسین بشیریه، نشر نی، تهران:  .١٤
هوالب، رابرت، یورگن هابرماس نقد در حوزه عمومی، ترجمــه: حســین بشــیریه، نشــر نــی،  .١٥

 .ش١٣٧٥تهران:  
زینــه جســتاری، . [و دیگران] هرمنوتیک مــدرن، گ.هیدگر و چرخش هرمنوتیکی، در؛ نیچه . .١٦

 .ش١٣٨٦ی، مهرام مهاجر و محمد نبوی، نشر مرکز، تهران: چاپ ششم،  ترجمه: بابک احمد
واعظی، احمد، درآمدی بر هرمنوتیک، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســالمی، تهــران: چــاپ  .١٧

 .ش١٣٨٣دوم،  
: گفتمــان نــوین هرمنــوتیکی و ی واعظی، اصغر، «عالمه طباطبائی، سروش و مجتهد شبستر .١٨
 .ش١٣٩٧، ٥٦معرفت، شماره  ن و تکثر معنایی قرآن»، نشریه  تعی
های هســت بــودن، انتشــارات پدیدارشناســی و فلســفه  نگاهی به، روژه،  ورنو، ژان آنده؛  وال  .١٩

 .ش١٣٩٢خوارزمی، تهران: چاپ سوم،  
واینسهایمر، جوئل، «هرمنوتیک فلسفی و نظریــه ادبــی»، ترجمــه: مســعود علیــا، انتشــارات  .٢٠

 .ش١٣٩٣ققنوس، تهران: چاپ سوم،  



 

 
١٢٥ 

 ١٢٧-١٠٤  :، ص ١٤٠٠ن پاییز و زمستا، ٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوهقرآن یعلم دو فصلنامه  
 ان ر مدابررسی هرمنوتیک فلسفی مستشرق

 مدعلی رضایی اصفهانی مح
 عباس کریمی   

 جامعة المصطفی العالمیةم
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

Resources: 
١. Translation of the Quran, Rezaei Isfahani, Mohammad Ali et al., The first 

group translation of the Holy Quran, Qom: Dar al-Dhikr, ٢٠٠٥ 

٢. Abu Zayd, Nasr Hamid, The Meaning of the Text, Translated by Morteza 

Kariminia, Tarh e Now, Tehran: ٢٠٠١. 

٣. Connoly, JohnM.Keutner, Thomas, eds, Hermeneutics versus science? Three 

German views. Notre Dame, IN: Notre Dame Press , ١٩٨٨. 
٤. Dallmayr,Fred,Hermeneutics and inter-cultural dialog: linking theory and 

practice,ethic and global politics,volum ٢, Pages ٢٠٠٩ ,٣٩-٢٣. 
٥. David A. Pailin, Groundwork of Philosophy of Religion, London: Epworth 

Press, p. ١٩٩٤ ,٨٩. 
٦. dostal,Robert j:the experience of truth for godamer and hiedegger,bublished in, 

Hermeneutics and truth,edited by.brice.r,wachterhauser,northwestern university 

press evaston,١٩٩٤. 

٧. Fathi, Ali, “Philosophical Hermeneutics or Hermeneutic Philosophy 

(Introduction to Heidegger’s Hermeneutics)”, Journal of Ma’refat, No. ٢٠٠٨ ,١٢٨. 

٨. Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual 

Tradition, Chicago: The University of Chicago Press,p.١٩٨٤ ,١٠. 
٩. Gadamer, Hans-Georg, Acotaciones Hermeneuticas, Estructuras y Procesos, 

Filosofía,١٩٧٦. 

١٠. Gadamer, Hans-Georg, Truth and Method, Translation revised by Joel 

Weinsheimer and Donald G. Mar, London & New York, Continuum Publishing 
Group, ٢٠٠٦.Top of Form 

١١. Gander, Hans-Helmuth, Gadamer: the Universality of Hermeneutics’, in The 

Routledge Companion to Hermeneutics, ed. Jeff Malpas and Hans-Helmuth Gander, 

Abingdon: Routledge, ٢٠١٤. 

١٢. grondin, Jean , ntroduction to philosophical,hermeneutics,yale university press, 

١٩٩٤.

١٣. Habermas, Jürgen, Critique of the Public Sphere, Translated by Hossein 

Bashirieh, Ney Publishing, Tehran: ١٩٩٦. 



 

 
١٢٦ 

          Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Fall and Winter (٣١)١٦ ,٢٠٢٢, P:١٢٧-١٠٤ 
A Study of the Philosophical Hermeneutics of Orientalists’ Followers 

 

Muhammad Ali Rezaei Esfahani 
Abbas Karimi 

  

 امعة المصطفی العالمیةج
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

١٤. Hafiz, Shamsuddin Muhammad, Hafiz’s Divan Based on Qazvini-Ghani’s 

Version and Sayeh’s Versions, Edited by Mansour, Jahangir, Khanlari, Nisari, 

Khalkhali and Jalali Naeini, Didar Publications, Tehran: ٢٠١٩. 

١٥. Hans Georg Gadamer, Truth and Method, second revised (New York, 

Continum, ٢٠٠٣), p. ٢٦٠. Top of Form Bottom of Form 

١٦. Heidegger and Hermeneutic Rotation, in; Nietzsche ... (and Others) Modern 

Hermeneutics, Selected Texts, Translated by Babak Ahmadi, Mehram Mohajir and 

Muhammad Nabavi, Markaz Publishing, Tehran: ٦th Edition, ٢٠٠٧. 

١٧. heidegger,m,being and time,trance,j,macquarrie,e,rabinson,London,p,١٩٤, 

١٩٨٨. 

١٨. hirsch,validity in interpretation,new,haven:yale,university prss, ١٩٦٥. 
١٩. Hulab, Robert, Jürgen Habermas Criticism in the Public Sphere, Translated by 

Hossein Bashirieh, Ney Publishing, Tehran: ١٩٩٦. 

٢٠. Malpas, Jeff, and Santiago Zabala (eds.), Consequences of Hermeneutics: Fifty 

Years After “Truth and Method”, Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 
٢٠١٠. 

٢١. Mojtahid Shabistari, Muhammad, Hermeneutics, Quran and Sunnah 

(Revelation Interpretation Process), Tarh e Now Publications, Tehran, ٦th Edition, 

٢٠٠٦. 

٢٢. Palmer, Richard, Hermeneutics, Translated by Muhammad Saeed Hanaei 

Kashani, Hermes, Tehran: ١٩٩٨. 

٢٣. Rezaei Esfahani, Muhammad Ali, The Logic of Interpretation (٤), New Topics 

in the Science of Interpretation (Quranic Language, Hermeneutics, Culture of the 

Time), International Center for Translation and Publication of Mustafa (PBUH), 

Qom: ٣rd Edition, ٢٠١٥. 

٢٤. Rezaei Esfahani, Muhammad Ali,, The Viewpoints of Contemporary Quranic 

Thinkers (Currents and Theories), Al-Mustafa International Research Institute 

Publications, Qom: ٣rd Edition, ٢٠١٩ 

٢٥. Ricoeur, Paul, Hermeneutics and the Human Sciences, Trans. By John 

Thompson, Cambridge ١٩٩٠. 



 

 
١٢٧ 

 ١٢٧-١٠٤  :، ص ١٤٠٠ن پاییز و زمستا، ٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوهقرآن یعلم دو فصلنامه  
 ان ر مدابررسی هرمنوتیک فلسفی مستشرق

 مدعلی رضایی اصفهانی مح
 عباس کریمی   

 جامعة المصطفی العالمیةم
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

٢٦. Soroush, Abdolkarim, Expansion of Prophetic Experience, Serat Cultural 

Institute, Tehran: ٣rd Edition, ٢٠٠٠. 

٢٧. Soroush, Abdolkarim, Theoretical Expansion and Collapse of Shariah: Theory 

of Evolution of Religious Cognition, Serat Cultural Institute, Tehran: ١١th Edition, 

٢٠٠٩. 

٢٨. Soroush, Abdolkarim, Sunnat and Secularism, Serat Publications, Tehran: ٥th 

Edition, ٢٠٠٩. 

٢٩. Soroush, Abdolkarim; Naraghi, Ahmad, “Correct Text Interpretation”, Kian 

Magazine, No. ١٩٩٧ ,٣٨. 

٣٠. Thiselton, Anthony C, Hermeneutics: An Introduction, Eerdmans press, ٢٠٠٩. 
٣١. Vaezi, Ahmad, Introduction to Hermeneutics, Institute of Islamic Culture and 

Thought, Tehran: ٢nd Edition, ٢٠٠٤. 

٣٢. Vaezi, Asghar, “Allama Tabatabai, Soroush and Mujtahid Shabistari: A New 

Hermeneutic Discourse and the Semantic Determination and Plurality of the Quran”, 

Ma’aref Journal, No. ٢٠١٨ ,٥٦. 

٣٣. Varga-Jani,  Anna, Historicity and Religiosity in Heidegger’s Interpretation of 

the Reality: With an Outlook to Adolf Reinach’s Contribution to Heidegger’s 

Phenomenological Conception, Human Studies volume٢٠٢٠ ,٤٣. 
٣٤. Wall, Jean Ande; Verno, Rojeh, A Glimpse at Phenomenology and 

Philosophies of Existence, Kharazmi Publications, Tehran: ٣rd Edition, ٢٠١٣. 

٣٥. Weinsheimer, Joel, “Philosophical Hermeneutics and Literary Theory”, 

Translated by Massoud Olya, Qoqnoos Publications, Tehran: ٣rd Edition, ٢٠١٤. 

٣٦. Zamani, Muhammad Hassan, Orientalists and the Quran, Bustan e Ketab, 

Qom: ٣rd Edition, ٢٠٠٩. 


