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  چكيده  
ري از گيگرايانه در تفسير قرآن و كشف شبكه معنايي آيات در گرو بهرهنگرش جامع

هرمنوتيك است؛ در دانش هاي نويني همچون هاي سنتي و رهاورد دانشروش
(به علت نقش آن در فهم متن) و  هرمنوتيك بيش از همه، دو مقوله دور هرمنوتيكي

تواند در ترسيم شبكه هاي دور) ميها (به علت ارتباط آن با يكي از طرففرضپيش
معنايي آيات مؤثر واقع شود. در اين تحقيق پس از تشريح تقريرهاي مختلف از دور 

هاي پژوهان مسلمان، نقش دور هرمنوتيكي در تنوير ارتباطو نظرگاه قرآنهرمنوتيكى 
متني و گرايي و برونگيري از عوامل متني، كلاي متن قرآن و بهرهپيدا و پنهان و شبكه

بينامتني در فهم آيات تبيين شد و انواع دور هرمنوتيكي ميان واژه و آيه، آيه و سياق 
آيه و سوره، آيات و قرآن و ميان قرآن و ساير منابع ديني متني، آيات و سياق موقعيتي، 

 ها در تفسيرفرضپژوهان بر تأثير پيشمطرح گرديد. همچنين ضمن تبيين نگرش قرآن
ها در رجوع به متن قرآن و امكان فرضقرآن، فرايند استخراج، بازنگري و توسعه پيش

  هاي معنايي جديد بررسي شد.خلق افق
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  طرح مسئله
گرايانه در تفسير قرآن و كشف شبكه معنايي حاكم بر آن با رويكرد نگرش جامع

هاي خاصى برخوردار است كه عدم ارائه معيارهاي ها و چارچوبمند از ويژگىنظام
پژوهان قرار پيش روي قرآنهاي عميق علمي، ابهامات فراواني را منقح بر اساس پژوهش

داده است كه نيازمند تحقيق و تدقيق فراوان است. فرايند كشف اين ساختار معنايي در 
هاي نوين و سنتي است كه از برايند همه آنها هاي متعددي از جمله دانشگروِ پيمودن راه

 اي جامع دست يافت. توان به نظريهمي

تر مطالعاتي و تحقيقاتي بكر و پرثمري است هاي نوين، هرمنوتيك بسدر ميان دانش
اي تازه در كشف شبكه معنايي آيات قرآن بگشايد. اين دانش مقوالت توانند دريچهكه مي

كند كه بيش از همه مقوله دور هرمنوتيك به متعددي پيرامون مسئله فهم متن بررسي مي
، هاي دوري از طرفها به علت ارتباط آن با يكفرضعلت نقش آن در فهم متن و پيش

 اي برخوردار است.از جايگاه ويژه

  
  درآمدي بر دانش هرمنوتيك .1

يابي لغوي و بيان وجه اشتقاق هرمنوتيك ربط روشني ميان اين واژه معموالً در ريشه
)، كلمه 496، ص1380كنند(احمدي، رسان يونانيان برقرار ميخداي پيام 1و هرمس

است. اصطالح هرمنوتيك به » تفسير كردن«به معناي  2هرمنوتيك مأخوذ از فعلي يوناني
اي از دانش تا عصر رنسانس و قرن شانزدهم ميالدي تحقق خارجي نيافت. مثابه شاخه

اي از معرف شاخه عنوانبهنند كه از اين واژه دارا نخستين كسي مي 3معموالً دان هاور
  دانش استفاده كرد.

توان از هرمنوتيك ارائه داد؛ زيرا رويكردهاي متفاوت و گاه تعريف جامعي را نمي
باره مطرح است كه قابل جمع با يكديگر نيست. براي هرمنوتيك، به متناقضي در اين

شناختي، ي)، رويكرد (روشاعتبارهاي مختلف از جمله قلمرو(عام، خاص، فلسف
اند، شناختي، پديدارشناختي)، سير تاريخي و از حيث نقشي كه براي آن قائل شدهمعرفت
  ). 41، ص1386هاي مختلفي صورت گرفته است(نيكويي، بنديتقسيم
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پالمر شش تعريف متمايز از هرمنوتيك شامل: نظريه تفسير كتاب مقدس، روش
شناختي علوم انساني، هم زباني، مبناي روششناسي عام لغوي، علم هرگونه ف

هاي تأويل براي رسيدن به معناي نهفته در پديدارشناسي وجود و فهم وجودي و نظام
  ).41، ص1377شمارد(پالمر، ها و نمادها را برميزير اسطوره

هاي گوناگوني كارآيي خود را نشان داده است؛ هرمنوتيك در طول تاريخ، در حوزه
قلمرو آن تنها كتاب مقدس بود ولي در دوره دوم همساني روش تأويل  در دوره نخست

در پي آن بود تا علم » شاليرماخر«متون ديني و غيرديني مطرح شد. در مرحله سوم، 
مند كند و از آن شد، نظامهرمنوتيك را كه پيش از او به منزله انبوهي از قواعد شناخته مي

گويي را وصف كند. در مرحله چهارم، وگفت علمي بسازد كه شرايط فهم در هر نوع
شناختي براي تمامي علوم و شايسته مبنا قرار علم هرمنوتيك را مبنايي روش» ديلتاي«

هرمنوتيك را نظريه فهم » هايدگر«دادن براي تمامي علوم انساني خواند. در مرحله پنجم 
جزء جدايي هاي خود شخص براي هستي يامعرفي كرد و فهم را قدرت درك امكان

  ).1380؛ واعظي، 1380احمدي،  :دانست(رك 4»دازاين«ناپذير 
البته در متون معاصر غربي، بر خالف تلقي رايج در ايران هرگاه هرمنوتيك بدون 

شناسي خاص نيست بلكه دقيقا اي به كار رود در معناي يك رويكرد و روشهيچ قرينه
كامال جايگذاري كرد، متأسفانه در برخي  توان اين دو واژه رابه معناي تفسير است و مي

  شود.تحقيقات معاصر از اين مسئله غفلت مي
  
  هاي گوناگون مسلمانانهرمنوتيك و ديدگاه .1-1

ح اي از دانش مطرهرمنوتيك در دنياي اسالم اگرچه به شكل مستقل و در قالب گونه
اي از مسائل علوم قرآن و مباني تفسير همچون تفسير و تفاوت آن با نبود اما در پاره

ها و مناهج تفسيري همچون نقلي، عقلي، رمزي و اجتهادي تأويل، تفسير به رأي، روش
 مراد مؤلف و متكلم،هاي تصوري، تصديقي، كشف اللتو مباحثي از اصولي از جمله د

... به موضوعاتي از علم هرمنوتيك پرداخته شد. البته با اين نكته كه بر مسئله ظهور و
خالف مشي گادامر و ريكور، دانشمندان مسلمان همگي به معناي نهايي و اصيل متكلم 

  معتقد بودند.
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هرمنوتيك مطرح شد، دو جريان فكري  عنوانبهدر ادامه در واكنش به آنچه در غرب 
متفاوت در ميان مسلمانان شكل گرفت؛ گروهي بدون توجه به گسترده هرمنوتيك و 

 عنوانبهكنند و از آن دار فالسفه، هرمنوتيك را تنها راه فهم متن معرفي مياختالفات ريشه
ك ا اصول هرمنوتيبرند و باورهاي گروهي از مفسران را باصول مسلم در فهم متون نام مي

دهند. برخي ديگر نيز با بحث درباره خاستگاه هرمنوتيك كوشش دارند كارآيي تطبيق مي
  مباحث هرمنوتيك را در فهم بهينه آيات منكر شوند. 

در برابر دو رويكرد اقبال و انكار مطلق انديشوران مسلمان، رويكرد اعتدالي قرار 
رسيم ضرورت پرداخت به مسئله هرمنوتيك بر اهللا معرفت در تدارد؛ در اين بين، آيت

  نويسد: حفظ جانب اعتدال تأكيد كرده، مي
دانش هرمنوتيك همزمان هم موضوعي قديمي و هم جديد است كه بر «

ي اي نيست كه مختص تفكر غربكند؛ مسئلهرابطه متن و مفسر تمركز مي
د جديباشد، بلكه موضوعي است كه حضور آن در ميراث اسالمي قديم و 

به طور يكسان قابل درك است. شايسته است كه ما پيوسته در برخورد با 
وي وگاي هوشيار باشيم؛ زيرا كه ما در حال گفتتفكر غربي در هر زمينه

ديالكتيك با آنان هستيم و نبايد خود را صرفا به واردات و تصويب 
هاي تواقعي هاي متعالي باهاي آنان محدود سازيم، بلكه بايد با دغدغهيافته

  ).153ق، ص1427(معرفت، »فرهنگي تاريخي و معاصرمان در تعامل باشيم
توان از مباحث هرمنوتيك به منظور فهم دين و در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي

ترين متوني كه مورد توجه موضوعات ديني مدد گرفت؟ بايد گفت كه اتفاقاً از مهم
چراكه مباحث مطرح در هرمنوتيك عمدتاً مربوط هرمنوتيك قرار گرفته متون ديني است، 

ور محبه فهم متون است و از آنجا كه اديان ابراهيمي مبتني بر وحي و در نتيجه، متن
هستند، ارائه هرگونه نظر جديدي در باب تفسير و فهم متن، مورد نظر پيروان متون ديني 

توانند عالمان نوتيك مي)، بدين ترتيب، نظريات هرم195، ص1386گيرد(نامور، قرار مي
ديني را در تأسيس و پردازش روشي بايسته در مطالعات ديني و يا ترميم و اصالح آن 

  ).27، ص1386ياري رسانند(مسعودي، 
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  دانش هرمنوتيك و شبكه معنايي آيات .2
اي از مباحث مشترك را در علم هرمنوتيك با وجود رويكردهاي متفاوت، مجموعه

كه در اين بين از ميان مباحثي كه ارتباط بيشتري با موضوع پژوهش خود جاي داده است 
سازند؛ اولين موضوع بحث دور حاضر دارد، دو مسئله بيش از همه خود را مطرح مي

هرمنوتيك در رهگذر تأثيرگذاري اركان مختلف قرآن و نقش آن در تكامل شناخت كل 
يم است و محور دوم بحث ريزي شبكه معنايي آيات قرآن كرو جزءگرايانه در پي

هاي تفسيري است. پيش از ورود به بحث، ابتدا دو مؤلفه فرضها و پيشدانستهپيش
گفته از منظر انديشمندان هرمنوتيك بررسي و سپس كاربرد هر يك را در رويكرد پيش
  شود.اي بين هرمنوتيك و علوم قرآن تبيين ميمقارنه

  
  مفهوم دور هرمنوتيك .2-1

ماهيت، مفهوم و كاربرد دور در مباحث علوم قرآني مطرح نشده و  از آنجا كه
تقريرهاي متفاوتي از آن ارائه شده است، رويكردي گذرا به آنها خواهيم داشت. تفاوت 

 متن است كه موجب» فهم«هاي مختلف در تعريف ها ناشي از نگرشها و تلقيدر تعريف
ضاي ذهني مؤلف باشد ولي به نظر شده خاستگاه دور در نزد شاليرماخر، بازسازي ف

هاي مختلف علوم انساني را در برگيرد. اما به ديلتاي فراتر از رويكرد حصرگرايي شاخه
هر حال بيشتر اين تقريرها در اين نكته اشتراك نظر دارند كه فهم يا تفسير در يك فرآيند 

يعني نوعي  شود؛انجام مي 4رفت و برگشت موسوم به حركت بازگشتي يا حركت ارجاعي
  حركت حلقوي(شامل دو مرحله رفت و بازگشت) در پس همه اشكال فهم، نهفته است.
تفاوت دور هرمنوتيكي با دور منطقي در اين است كه دور هرمنوتيكي، دوري بسته 

ا شود، يعني به دليل باز بودن و پويو ايستا نيست و اول و آخر آن به يك نقطه ختم نمي
كنند، به عبارت ديگر، شأن كل ها) تغيير ميو هم اجزاء(بخش بودن در هر دور، هم كل

  ).135، ص1380در آغاز حركت و سير، با شأن آن در انتهاي مسير متفاوت است(معارف، 
هاي دور را در آثار افالطون، ارسطو و هايي از آموزهتوان نشانهاز منظر پيشينه، مي

گاه دور رو خاستس جستجو كرد؛ از ايننظرات اسپينوزا و لوتر درباره تفسير متون مقد
تيكى را دور هرمنوتوان آنگردد كه ميهاى دانشمندان نخستين بازميهرمنوتيكى به انديشه
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غيرمصرح نام نهاد؛ اما ارائه دور هرمنوتيكى در قالب و چارچوبي مدون نخستين بار 
دور  نيانگذارب عنوانبهرا » فريدريش آست«توسط شاليرماخر صورت گرفت، اگرچه او 

  ). 16-15، صص1380نيا، معرفي كرد(قائمي
داند. به باور او، مفسر متن با رجوع به آست دور را الگو و سرمشق خوانش متن مي

دور هرمنوتيك و از طريق فهم كل(به گفته او روح عهد) به فهم اجزا(روح فردي) دست 
ت، نقش و نشان عقل كل در منبع هر تحول و شدن اس 5يابد. بدين معنا كه چون روحمي

و آن كل از وحدت دروني شود شود و اين جزء از كل فهميده ميجزء آن نيز يافت مي
نتيجه آنكه اگر يك اثر از طريق تحول معناي آن به  .)87، ص1377(پالمر، اشاجزائي

شود، صورت دروني و نسبت داشتن اجزا با يكديگر و با روح بزرگتر عصر روشن مي
روح بزرگتر نيز با توجه به اجزاء و نسبت آنها با يكديگر روشن خواهد شد و اين دور 

ه به نسبتي دوسوي تهشاليرماخر نيز معتقد است كه فهم هر نوش هرمنوتيك خواهد بود.
  گيرد: خود مي
نخست فهم آن متن با كل زبان، از آن جهت كه برخاسته از آن است و «

دوم از آن جهت كه امري واقع در تفكر صاحب متن است. بر اين اساس، 
كند؛ هرمنوتيك دستوري كه شاليرماخر دو نوع هرمنوتيك تعريف مي

ي شناسي و معناشناسزبانمشخصات گفتاري مشترك نويسندگان همچون 
احمدي، »(كندرا دنبال مي …هاي دستوري، صرفي، نحوي ومتن، شاخصه

  ).525، ص2، ج1380
ه را از راه مقايسهرمنوتيك فني نيز به فرديت و سبك خاص مؤلف توجه دارد و آن

). بر 15، ص1378آورد(هوي، دست ميو كشف اختالفات پديدآورنده متن با ديگران به
ساس، فهم در هر دو نوع از هرمنوتيك امري حلقوي خواهد بود؛ در هرمنوتيك اين ا

كلمات آن و فهم آن كلمات از فهم جمله ممكن  دستوري، فهم يك جمله از فهم مجموعه
شود و در هرمنوتيك فني فهم پديدآورنده متن منوط به فهم فرهنگ عصر او و فهم مي

  فرهنگ عصر منوط به فهم مؤلف متن است.
ديلتاي نيز شبيه شاليرماخر معتقد بود كه معناى متن در كنش متقابل ميان كل و جزء 

آيد اما با اين وجه مميز كه نگرش او تاريخى است؛ به باور او، معنا امري به دست مي
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اي از منظر خاص، زمان مشخص و با تركيب ويژه» كل و اجزا«تاريخي است و رابطه ميان 
  گيرد كه بيرون از تاريخ نيست، بلكه جزئي از دور هرمنوتيك است. از اجزا مدنظر قرار مي

است و فهم متون نيز برآمده از دور  فهمبه باور هايدگر، هر فهمي استوار بر پيش
را با شود، سپس آنداخل در موضوع مي فهماست. خواننده با پيش فهمميان فهم و پيش

فهم را كه در اثر تعامل با متن حله بعدي، پيشگيرد و در مرموضوع فهم به مقايسه مي
دهد كه به فهم كامل موضوع كند و تا آنجا ادامه ميدست آورده بر موضوع وارد ميبه

دست پيدا كند. به باور وي مهم ورود به حلقه هرمنوتيك است نه خروج از آن؛ بنابراين 
ر ن دست يافت و از آن عناصناپذير متبراي رسيدن به فهم ابتدا بايد به عناصر تجزيه

  ). 8-6، صص1389بسيط براي ورود به فهم سود برد(بهرامي، 
هاي مورد نظر او فهمبيند اما پيشو فهم متن مي فهمگادامر نيز دور را ميان پيش

هاي موجود در متن، عصر و ند از: نگاه فاعل فهم به فرد، جامعه، تاريخ متن، سنتتعبار
ها وگويي كه در مورد متن جريان داشته است. اگرچه گادامر مؤلفهفرهنگ زمانه و گفت

كند اما با مطالعه آراي هرمنوتيكي وي، روشني مشخص نميو كاركردهاي اين دور را به
ها، وريداتوان دريافت كه فهم و تفسير متن(موضوع متن)، اصالح و بازنگري پيشمي

هاي اين دور در هرمنوتيك فلسفي او به تأثير در تاريخ اثرگذار و خودفهمي از كاركرد
  ).120، ص1393آيند(واعظي، شمار مي

چنانكه مالحظه شد، تقريرهاي متفاوتي از دور هرمنوتيكي ارائه شده كه هركدام 
بخشد اما تمام آنها در اين اصل اساسي مشتركند كه اساساً اي خاص به اين دور ميصبغه

توان گفت شكل خالصه مي)؛ به98، ص1377فهم كنشي ارجاعي و ترددي است(پالمر، 
هاي شاليرماخر شناختي است. از آنجاكه آموزهكه تقرير آست از دور يك تقرير روش

توان قرائت وي را روانشناختي دهد، ميدور را در جهت فهم دنياي ذهني مؤلف سوق مي
يري دهد، تقرو قرائت هايدگر كه دور را به ساحت وجودشناختي دازاين تسري مي

  وجودشناختي و پديدارشناختي نام نهاد، روايت گادامر نيز تقرير هرمنوتيكي است.
تواند به موارد متعددي ارجاع يابد؛ توان گفت كه دور هرمنوتيكى ميدر مجموع مي

ميان جزء و كل، ميان تأويل دستورى و تأويل فنى(زبان و ذهن)، ميان عين و ذهن، ميان 
هاى هگويى و سنجش، ميان دانستمفسر و جهان متن)، ميان پيشمفسر و متن(افق انتظارات 
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ر و تأويل، ساختارهاى تفسيپيشين و پسين، ميان متن و بافت، از سطح به عمق، ميان پيش
ميان فهم مبهم و روشن و ميان اجمال به تفصيل. الزم به ذكر كه در تطبيق برخي دورهاي 

هاي اندكي با تقريرهاي دانشمندان هرمنوتيك در فهم قرآن كريم ممكن است تفاوت
غربي مطرح شود؛ لذا اين تحقيق مدعي تطبيق كامل نبوده و تنها در جستجوي مدلي 

  كارآمد و سازگار با فهم قرآن كريم است.
  
  كريم دور هرمنوتيك در قرآن .2-2

توان در حركت بين واژه و جمله، يا جمله و ترين شكل دور هرمنوتيك را ميساده
گشايد. هاي حركت مياما پيچيدگي و گستردگي مقولة فهم، راه را بر ديگر شكل متن ديد
شود تا در اين سير با استفاده از سازوكارهاي اصالح، اي مياي بودن فهم، زمينهمرحله

تدريج دانسته نخستين از حالت اوليه خود خارج شكني، بهتنقيح، تكميل، نقد و ساخت
ع شود(شاليرماخر) يا فهم معتبر و بهتر شكل گيرد(ديلتاي) و ابهامات متن يا سوءفهم رف

هاي هاي ديگر بر فهم حلقوي گرايشو يا آشكارگي رخ نمايد(هايدگر) و يا حالت
  ).122، ص1380هرمنوتيكي، مترتب شود(واعظي، 

اهم گرايي، اين امكان را فرساختار و ماهيت دور هرمنوتيكي و ويژگي پرهيز از تقليل
اي هاي پيدا و پنهان و شبكهنوعي ارتباطخواندن فهم قرآن، بهر جريان دوريكند كه دمي

در فهم متن  8متني و بينامتنيو برون 7گراييمتن قرآن روشن شود و عوامل متني، كل
)؛ اساسا فهم بدون چارچوب فرضى و شبكه باورها 54، ص1386 استفاده شوند(نيكويي،

يك مركب مطرح است و شناخت  عنوانبهقرآن  آيد. آياتو مفاهيم، به حركت درنمى
پذير است. به همين جهت اش امكاندهندهمركب تنها پس از شناخت اجزاي تشكيل
ق، 1410يابي به معاني مفردات است (زركشي، نخستين وظيفه مفسر تحقيق الفاظ و دست

ابسته به سو واژه در افاده معنايي كه مورد توجه صاحب متن باشد و). اما از آن313ص
  كل جمله بلكه كل سياق و همچنين تمامي آيات هم موضوع است.

جاي تفاسير قرآن براي فهم و تبيين معاني توان ادعا كرد كه در جايبنابراين مي
گيري انواع دور هرمنوتيك هستيم. البته اين موارد ها شاهد شكلبسياري از آيات و سوره

  ت.ري يافته اسدر روش تفسيري قرآن به قرآن نمود بيشت
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تواند تا حدودي در ) مي133سيدرضى، خطبه»(اً عضَ ا بَ هَ عضُ بَ  رُ سِ فَ يُـ  رآنَ القُ «روايت 
 تواند انحاء مختلفي پيدا كند و به انواعكاربست همين قاعده لحاظ شود. البته اين دور مي

بلكه  شود،شود؛ زيرا بافت صرفا به بافت متني محدود نميمتني تقسيم متني و درونبرون
) نيز 67-66، صص1385هاي عاطفي، موقعيتي و فرهنگي(رك. مختارعمر، شامل بافت

هاي زباني تأثيرگذار است. بررسي روابط موجود در آيات و گردد كه در گزينشمي
هاي قرآن، امكان تعريف چند گونه از دور هرمنوتيك ميان واژه و آيه، آيه و سياق سوره

آيه و سوره، آيات و قرآن و ميان قرآن و ساير منابع ديني  متني، آيات و سياق موقعيتي،
  دهد.را نشان مي

  
  در قرآن كريم دور هرمنوتيك ميان واژه و آيه .2-2-1

در دانش تفسير شناخت معناي واژه در يك متن با توجه به ساير واژگان متن قابل 
جه به معناي سو شناخت معناي واژگان جمله و خود جمله با توردگيري است و از آن

پذير است. در اين مسير فهم ابتدايي واژه بدون فهم آيه ممكن ولي مبهم و هر واژه امكان
آيد تفصيلي است. به بيان ديگر غيرقطعي است اما فهمي كه بعد از ارجاع به دست مي

شود و با رفت و برگشت چندباره ميان واژه و آيه مفسر با فهم اجمالي واژه وارد دور مي
  يابد.هم تفصيلي آن دست ميبه ف

، اهميت معناشناسي واژگان قرآني را متذكر شده »المفردات«راغب در مقدمه كتاب 
ه را به مثابشمرد و آنو فهم معاني واژگان قرآني اولين قدم مهم در فهم معاني قرآن برمي

 ها) اما اين خشت در معماري5ق، ص1404داند(راغب،تهيه خشت در بناي ساختمان مي
عنوان مثال واژه عقد كه به معناي جمع دهد؛ بهو كاربردهاي مختلف معاني متفاوتي مي

) در هر يك از آيات قرآن در معاني 576ق، ص1404بين اطراف است(راغب اصفهاني، 
)، پايبندي به عقود 33:نساء»(ألَِّذيَن َعَقَدْت أَميَاُنُکمْ «مختلفي همچون محكم كردن پيمان 

لْ « ِ ي ، گره اما در قالب كناي»َوَال تـَْعزُِموا ُعْقَدَة النِّکاح«)، روابط همسري 1:مائده»(ُعُقودِ َأْوُفوا 
ِت ِفی اْلُعَقدِ « َ َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن «هاي آن ) گره زبان و پيچيدگي4:فلق»(َوِمْن َشرِّ النَّفَّا

  ).178، ص1390وند، ) استعمال شده است(بستاني و سپه27:طه»(ِلَساِين 
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بنابراين در دور ميان واژه و آيه، مفسر نخست با معناي متعارف يك واژه، خود را 
افكند و آن معنا را مالك فهم آيه و آيه را مالك فهم آن معنا قرار در دور هرمنوتيكي مي

 عنوانبهدهند تا به مراد خداوند نزديكتر شود؛ دهد و اين عمليات را تا آنجا ادامه ميمي
دست) وارد دور »(يد«) ابتدا با فهم اجمالي واژه 10:فتح»(يُد اهللَِّ فَـْوَق أَيديِهم«مثال در آيه 

تابد، دوباره به فهم كنند و چون كل اين معنا را برنميرا به كل عرضه ميشود و آنمي
دهد؛ اين رفت و برگشت ميان جزء و گردد و فهم ديگري از كلمه ارائه ميواژه باز مي
  منجر شود.  يابد كه به فهم تفصيليادامه ميكل تا آنجا 

ممكن است اشكال شود كه در معناي واژه قرائن بيروني تصرف داشته و نه كل آيه. 
يعني معناي اوليه آيه دست الهي خواهد بود ولي ما به كمك قرائن خارجي نظير عقل 

گفت كه مراد از يابيم كه مراد از دست در اين جا مثالً قدرت است. در پاسخ بايد درمي
اي بودن فهم و كنش ارجاعي و ترددي بودن آن است، حال ممكن دور هرمنوتيك، مرحله

ازگشت دليل الزمه عقلي باست فهم ابتدايي (مثال بر اساس منبع لغت) در ارجاع نخست به
تر ابط و قرائن ديگر تفصيليبخورد و فهم جديدتر نيز در ارجاعات بعدي با مالحظه رو

  شود.
ميان  متني و ارجاعاتمتني و بروناي از روابط درونبيان ديگر فهم متن بر شبكهبه 

شود، بدون آنكه به دور يا تسلسل بينجامد. البته ممكن است فهم برخي آنها محقق مي
تر تر و بالتبع دورهاي كمتر به فهم مطلوب برسيم و فهم برخي ديگر پيچيدهآيات ساده
  تري داشته باشد و طي چند نوبت ارجاع فهميده شوند. ميقهاي معنايي عباشد يا اليه

  
  دور هرمنوتيك ميان آيه و سياق متني .2-2-2

وه كننده وجبدون ترديد، سياق يكي از اركان فهم متن است كه توجه به آن روشن
شود. توجه به سياق از اي از آيات در داخل يك سوره ميو چگونگي پيوستگي مجموعه

هاي دال بر مراد متكلم را از بزرگترين مقولهگذشته وجود داشته است و زركشي آن
  نويسد: شمرد و ميبرمي
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اب مفردات نيز بسيار به آن اعتنا كرده و در تفسير معناي لفظ راغب در كت«
 »ندكاند، ذكر ميدانان گفتهبه اقتضاي سياق، قيدي زائد بر آنچه لغت

  ).288ق، ص1410(زركشي، 
بندي كه برگرفته از چينش و نظم خاص سياق در اصطالح اهل ادب به طرز جمله

ي افزون بر معناي هر يك از كلمات و سپس اي كه گاهگونهشود، بهكلمات است گفته مي
)؛ 199، ص1382گر، آورد(خامههمراه ميمعناي جمله، معاني ديگري را نيز براي جمله به

بنابراين سياق نوعي ويژگي براي واژگان يا عبارت است كه بر اثر همراه بودن آنها با 
  آيد.كلمات ديگر پديد مي

از مفهوم اوليه آيه(معاني واژگان، تركيب و دور هرمنوتيك ميان آيه و سياق متني، 
كه  متني آياتشود و مفهوم ثانويه با توجه به پيوستگي درونشروع ميارتباط آنها) 

 تر تكرارشود و اين دور براي فهم صحيحدهنده سياق متني است برداشت ميشكل
) 7جن/»( َأَحًدانُتْم َأن لَّن يْبَعَث اهللَُّ َوأَنـَُّهْم ظَنُّوا کَما ظَنَ «نمونه در آيه شريفه  عنوانبهشود؛ مي

  رسد: معناي ابتدايي آيه چنين به نظر مي
ايد، گمان بردند كه خدا هرگز كسى را زنده گونه كه پنداشتهو آنها همان«

كردن مردگان آنسان كه برخي مراد از بعث را زنده»(نخواهد گردانيد
و آن  شودديگري تقويت مياند) ولي با بررسي سياق آيات، فهم دانسته

ي است فرستاده اله عنوانبهاينكه مقصود از بعث، برانگيختن پيامبر(ص) 
  ).42، ص20، ج1382(طباطبايي، »كردندرا انكار ميكه مشركان آن

  
  دور هرمنوتيك ميان آيات و سياق موقعيتي .2-2-3

شناسي شامل دو گونه عمده متني و سياق در علوم قرآني مشابه نظريه بافت در زبان
ر شود كه از اصل زبان نيست ولي بغيرمتني است؛ سياق موقعيتي كه شامل عناصري مي

زبان احاطه دارند، مانند فرهنگ و آداب و رسوم عصر نزول كه آيه با آن لفظ نزول يافته 
). 9، ص1382توان كشف نمود(پرچم، توجه به سبب نزول مياست و بخشي از آنها را با 

و  شمردرا اعم از لفظي و غيرلفظي برميشهيدصدر با ارائه تعريف كلي از سياق آن
  نويسد: مي
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 راخواهيم آنسياق هرگونه دليلي است كه به الفاظ و عباراتي كه مي«
ظي كه آن دالّ لف ايبفهميم پيوند خورده، خواه از مقوله الفاظ باشد به گونه

با لفظ مورد نظر كالمي يكپارچه را تشكيل دهند، يا آن دالّ و نشانه حالي 
[غيرلفظي] باشد، مانند موقعيت و شرايطي كه كالم را در برگرفته و نسبت 

، 1ق، ج1412(صدر، » گري دارندبه موضوع مورد بحث نقش داللت
  ). 103ص

 ئات و مختصات زبان قرآن را نيز درتوان برخي اقتضابا بسط سياق موقعيتي، مي
 توان عملياتبيان ديگر ميدور هرمنوتيك وارد كرد و آنها را در ارتباط با آيه آزمود؛ به

هاي موقعيتي موثر را در دور هرمنوتيكي در نظر ارجاعي را بين مفهوم آيه و تمام مؤلفه
آيات  ل آن بر تماميهاي زبان قرآن و شموگرفت. البته با توجه به ثبات نسبي ويژگي

  ها نيز طرح و بررسي نمود.فرضتوان اين مباحث را در مقوله پيشمي
ر و در اثكرد سياق موقعيتي در فهم برخي آيات كمهمچنين بايد دقت كرد كه لحاظ

برخي ديگر اثرگذارتر است؛ زيرا ممكن است كه قرينه موقعيتي جنبه عمومي داشته باشد 
باشد؛ از سوي ديگر، ممكن است كه فهم آن آيات بر شناخت  و فهم آيه بدون آن ممكن

ر متني ناظر به موقعيت بيروني دقرائن حالي و مقامي تكيه داشته باشد و ارجاعات برون
آيه به چشم بخورد. در اين روند عالوه بر روايات اسباب نزول، نياز به اطالعات موقعيتي 

رآن است. در اين گونه آيات هرچه ديگري از شرايط تاريخي و فرهنگي عصر نزول ق
تري از ميزان شناخت از شواهد موقعيتي و تاريخي ناظر به آيات بيشتر باشد، فهم دقيق

اي در تطبيق عناوين بر مصاديق تواند نقش عمدهآيد. قرائن حاليه ميآيات به دست مي
هاي قفو شناخت فضاي نزول آيات براي داللت در توسعه و تضييق مفاهيم و گشودن ا

  هاي قرآني ايفا كند.جديد دريافتن داللت
در اين دور بايد به اصالت متن قرآن نسبت به سياق موقعيتي دقت داشت و در 
صورت موافقت با متن قرآن آنها را پذيرفت؛ همچنين بايد توجه داشت كه اين اطالعات 

راي ها داالني بدهد تنهاي حالي كه سياق موقعيتي را تشكيل ميتاريخي و تمامي قرينه
 گذاري درفهم بهتر آيات هستند و نبايد در آن معاني توقف كرد و دچار دغدغه تاريخ

  فهم آيات شد. 
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رو با ارزيابي هوشمندانه تمام جوانب معنايي آيات، توسعه مفهومي مداليل آن از اين
وشمند رو كاربست محدود و معين قرائن موقعيتي و اسباب نزول، بهتر است بر ارائه فهم 

  هاي عصر تأكيد كرد. متناسب با نياز
به بيان ديگر، افتادن در دور هرمنوتيك سياق موقعيتي در تفسير آيات به معناي 

و  نگريآوري به سطحيمسدود ساختن مسير انديشه و تفكر در زمينه آن آيات و روي
هاي علمي ارابز برداري از تماميمحدودانديشي نسبت به پيام آن نيست، بلكه در كنار بهره

، 1391ابزاري كارآمد و مؤثر نگريست(پيروزفر،  عنوانبهو عقلي، بايد به سياق موقعيتي 
  ).191ص

  
  دور هرمنوتيك ميان آيه و سوره .2-2-4

يك  عنوانتوان گفت كه فهم سوره بهبر اساس يك تعريف ابتدايي از اين دور مي
است؛ يعني تا آيات يك سوره را نفهميم عنوان جزء كل متوقف بر فهم آيات آن سوره به

تر و تواند دركي دقيقتوانيم سوره را درك كنيم و از سوي ديگر فهم كل سوره مينمي
هاي دهد. اگر كسي به وحدت و پيوستگي ساختار سورهدست تر از آيات آن سوره بهجامع

ين آيه و وتيك بقرآن باور نداشته باشد، قرائتي بيش از توضيح فعلي درباره دور هرمن
  سوره نخواهد پذيرفت.

ارى درپى شباهت بسياز آنجا كه سبك ظاهرى قرآن به پراكندگى و استطرادهاى پى
اند. شناسى قرآن قرار دادهدارد، اكثر پژوهشگران اين ويژگى قرآن را اصل مبنايي در سبك

وحدت غرض نمايي قرآن با ها بر عدم تعارض پراكندهطرفداران نظريه هدفمندى سوره
) و 48-22، صص1387گر، كنند(خامهفشارند و داليل متعددى بيان ميهر سوره پاى مي

همين موازات، با مشاهده تالش آنان در جهت سامان دادن آيات حول يك هدف واحد، به
  ).84-55، صص1387اند(حسيني، مخالفان اين نظريه نيز بر حجم انتقادات خود افزوده

گيرند؛ گروهي مانند ن معاصر افراد متعددي در اين دايره قرار ميپژوهادر ميان قرآن
ز اي متنوع اهاي قرآن شامل مجموعهچه سورهرفيعي و رشيدرضا معتقدند كه اگر صديق

باشند اما از آنجا كه تمام موضوعات آنها موضوعات هستند كه ضرورتاً وابسته به هم نمي
  است، از هماهنگي و انسجام برخوردارند. در راستاي انتقال تعاليم اسالم به بشر 
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گروهي ديگر مانند سيدقطب، امين احسن اصالحي، عبداهللا درّاز و نيل رابينسون 
چرخد و معتقدند كه متن هر سوره يك ايده مركزي دارد كه كل سوره بر حول آن مي

ن انظران غيرمسلمتنوع موضوعات در راستاي ارتقاي آن ايده مركزي است. اگرچه صاحب
  ). 68، ص1393معتقدند كه متن قرآني عمدتاً غيرمنسجم است(صحرايي، 

اي از آيات عالمه طباطبايي بر اين نكته اصرار دارند كه هر سوره صرفاً مجموعه
پراكنده و بدون رويكرد واحد نيست بلكه يك وحدت فراگير بر هر سوره حاكم است 

را اي از مطالب گسترده آنوره فشردهرساند. وي در مقدمه هر سكه پيوستگي آيات را مي
 هايبيان داشته و اهداف و غرض اصلي سوره را برشمرده است و بسياري از برداشت

  ).14، ص1، ج1382تفسيري خود را بر پايه غرض اصلي سوره بنا نهاده است(طباطبايي، 
 هاي مختلف سوره بقره را تحتسعيد حوي نيز به شكل عملياتي پيوستگي اليه

ها) و سياق ين سياق سوره(محتواي كلي)، سياق مقطع(وحدت مضموني بخشعناو
  ).76، ص1388قريب(تناسب مجموعه آيات) بررسي كرده است(آقايي، 

ها شامل ساختاري يك از سورهاساس ديدگاه وحدت موضوعي سور، هربر 
آيد. يكايك آيات سوره وجود ميهاي گوناگون درون آن بهمشخصي است كه از وحدت

ها تفسير كرد و بر همين اساس پيوستگي و اتصال بين اجزاي ا بايد در پرتو اين وحدتر
واره منسجم بررسي نمود. بنابراين ابتدا بايد خطوط كلي معارف سوره را همچون يك نظام

را مشخص كرد و سپس دور هرمنوتيك بين آيات هر سوره، را ترسيم و پيام و هدف آن
  ، ساختار و هدف سوره برقرار نمود.آن سوره و خطوط كلي معارف

هاي متعددي است كه از البته فرايند كشف هدفمندي سوره نيز در گروِ پيمودن راه
توان به آن دست يافت؛ تعيين مكي يا مدني بودن و بررسي فضاي ها ميبرايند تمام راه

امين ضنزول آن، صدر و ذيل سوره، انسجام و پيوستگي آيات، تكرار برخي مطالب در م
سوره، غُرَر آيات، شأن نزول برخي آيات و فضاي نزول مجموع سوره، رهنمود احاديث 

ي، آملهاست(جواديمعتبر و توجه به اسماءالحسني در پايان آيات سوره از جمله اين راه
  ).31، ص2، ج1381

برغم اينكه اكثر مفسران با تقريرهاي مختلف به محور موضوعي سوره معتقدند اما 
نظر در تعيين غرض هر سوره، جدا از تفاوت مفسران در دقت و جامعيت، ختالفوجود ا
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جاي به رو بهتر استمند عيني باشد؛ از اينگيري يك روش نظامتواند بيانگر عدم شكلمي
هاي دچار شدن در تكلف يافتن غرض خطي آيات سوره به اين انديشيد كه چگونه بخش

ع، در تكوين يك كل منسجم نقش دارند. البته يك سوره، برغم داشتن موضوعات متنو
ندي اي عوامل زباني شكل نگرفته، بلكه پيوانسجامي كه در يك روند خطي و مبتني بر پاره

اي و رفت و برگشتي دارد كه عالوه بر عوامل زباني، عوامل پراگماتيك نيز در آن شبكه
  ).164-162، صص1392ند(ذوقي، هست دخيل

  
  دور هرمنوتيك ميان آيات و قرآن .2-2-5

، 2، ج1362قرآن كل واحدي است كه از سمت خداوند واحد نازل شده(كليني، 
). اين 82:) و در هيچ زمينه يا ساحتي اختالف و تناقضي در آن راه ندارد(نساء630ص

اي طرح يكپارچگي و وحدت قرآني در اشكال وحدت ارتباطي، موضوعي و شبكه
اي عنوان يك متن وحدت ارتباطي ويژهاطي بدين معناست كه قرآن بهشود. وحدت ارتبمي

كند و وظيفه ارتباطي خاصي دارد. از سوي ديگر از آنجا دارد و پيام خاصي را منتقل مي
متني آن اند و روابط درونكه كل قرآن كالم الهي است، تمام اجزاي آن با هم در ارتباط

مند دارد. وحدت موضوعي بر اين وحدتي نظاماي متحداالجزاء است كه همانند شبكه
 ها ارتباط خاصي دارندتنها برخي آيات بلكه كل آيات و سورهنكته تأكيد دارد كه نه

  ).155-156، صص1380نيا، (قائمي
ت كه اي برقرار اسالبته ميان آيات يك سوره با آيات ديگر قرآن، دور بسيار پيچيده

كريم است. نخست آنكه از نظر حجم ارجاعات قابل مبتني بر ويژگي منحصر بفرد قرآن 
هاي مختلف قرآن تا رسيدن به يك فهم تصور، رفت و برگشت ميان فهم آيات در سوره

وبرگشت ميان فهم آيه و سوره و آن نيز بيش از فهم ميان واژه و تفصيلي، بيش از رفت
  آيه است. 

و سنجيده است؛ مثال در گونه از دور نيازمند طي شدن فرايند دقيق همچنين اين
تفسير يك آيه با آيات ديگر، اگر خلطي ميان مراتب معنايي آيات روي دهد يا اخاللي 

، 1382در ترتيب ميان مقاصد وارد شود يا جايگاه محكم و متشابه عوض شود(طباطبايي، 
 »رآنَ لقُ ِ  رآنَ القُ  ربُ ضَ «) و دور هرمنوتيك در مسير درستي طي نشود، مصداق 83، ص3ج
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ويژه در فهم آيات متشابه، دور هرمنوتيك ) خواهد بود. به632، ص2، ج1362(كليني، 
  يابد.بايست مكرر از مسير ارجاع به محكمات مرتبط صورت پذيرد و فهم توسعه ميمي

وجو كرد و علت اين نظم و وحدت را از يك سو بايد در موضوعات قرآني جست
ها را از اكي بشر توجه كرد؛ زيرا ذهن بشر پديدهاز سوي ديگر بايد به ويژگي دستگاه ادر

 دهد؛شناسد و از سوي ديگر ادراك كل را از طريق شناخت اجزاء صورت ميخالل كل مي
رود رود و سپس از اجزا سراغ كل ميعبارت ديگر، ذهن براي فهم كل به سراغ اجزا ميبه

هم دست بيابد(بستاني،  گيرد تا به فهم كل و اجزا باو اين حركت تا آنجا صورت مي
  ).15، ص2001
اي قرآن طور كلي دور هرمنوتيك ميان آيات قرآن را بايد در وحدت شبكهبه
كند مفسر، كل قرآن را به صورت يكپارچه در جو كرد، وحدتي كه ايجاب ميوجست

مثابه را با هم تصحيح كند. كل آيات قرآن بههاي مختلف آننظر بگيرد و داللت بخش
واحدي هستند كه روابط متعددي مانند محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و كالم 

خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين ميان آيات آن وجود دارد كه فهم تفصيلي بدون 
  يابد.مالحظه اين روابط توسعه نمي

  
 يدور هرمنوتيك ميان قرآن و ساير منابع دين .2-2-6

خودبسنده متن سخن گفت بلكه قرآن پيوندهايي با توان از انسجام در قرآن نمي
ز تر بايد به آن توجه كرد. اخارج از متن خود دارد كه براي فهم صحيح يا درك تفصيلي

گيرد كه تمامي منابع معرفتي آن با يكديگر لحاظ شوند، آنجا كه فهم متن زماني شكل مي
فهم منابع و اجزاء آن از جمله عنوان يك كل منوط به فهم مراد و مقصود نهايي خداوند به

 تر وتوان فهم متناسبوآمد ميان اجزاء ميقرآن، سنت و عقل است و در ترابط و رفت
صرف كس مجاز نيست بهدست آورد. بنابراين هيچتر با تمام مجموعه را بههماهنگ

  مراجعه به تمام قرآن مدعي فهم مراد الهي شود.
ارتباط متقابل قرآن و سنت از جمله  هاي مختلفي درباره تعامل وديدگاه

، 1390مداري(نصيري، محوري و سنتمحوري و قرآنمحوري، دوگانهمحوري، سنتقرآن
) و كاركرد و محدوده عقل در فهم مراد الهي مطرح شده است؛ در يك رويكرد 87ص
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 همتني قرآن كريم را در نظر داشت تا محتواي ارائجامع، نخست بايد تمام دورهاي درون
شده فهم شود و سپس بايد به سراغ روايات برويم و آنها را در ارجاع متشابهات به 
محكمات، فهم مخصص و مقيد در كنار عموم و اطالق، عالج روايت معارض و نهايتا 

دهي فهم را مورد توجه قرار عرضه بر قرآن دريابيم و در اين مسير شأن عقل در شكل
  ). 73-72، صص1386آملي، دهيم(رك. جوادي

شود، بنابراين فهم جامع و معتبر بدون فحص كامل دو منبع عقل و نقل حاصل نمي
  ) هستند. 473، ص22ق، ج1403(مجلسي،  »اهللِ  تابَ نا کِ سبُ حَ «مگر نزد كساني كه معتقد به 

  
  كريم هاي دور هرمنوتيك در فهم قرآننقش تحليل .2-3

هاي شود كه آيا تحليلممكن است پس از طرح انواع دور اين پرسش مطرح مي
گفته در آراي علماي مسلمان به ادبيات ديگر انعكاس يافته است و اساسا ادعاي پيش

كند؟ بايد گفت كه با بررسي تفاسير وجود دور هرمنوتيكي چه كمكي به فهم قرآن مي
انواع دور هرمنوتيك هستيم كه شباهت زيادي  قرآن كريم از گذشته تاكنون، شاهد كاربرد

با تفسير قرآن به قرآن دارد؛ البته تقريرهاي متفاوتي از دور هرمنوتيك وجود دارد كه 
  نظرهاي بيشتري نسبت به روش تفسير قرآن با قرآن دارد. هاي ظريف و دقتتفاوت

ني و نقلي اروش تفسيري قرآن به قرآن واكنشي به ساير تفاسير عقلي، عرف اساساً
رو متني در فهم طرح شده است. از اينبوده و ولي دور هرمنوتيك با تأكيد بر روابط درون

تفسير قرآن به قرآن از قديم عمدتا در قالب انواع مقدماتي دور هرمنوتيك مطرح بوده اما 
  بررسي منقح و جامعي از شرايط و ضوابط سطوح پيشرفته آن صورت نگرفته است.

رآن در عمليات تفسيري خود محدوديتي جهت استفاده از ابزارهاي اگرچه مفسر ق
معنايي در ساختار مسنجم اين كتاب الهي ندارد اما بايد بداند كه هر يك از اين ابزارها 

خود را دارد؛ زيرا مجموعه آيات و سور قرآن، سنت و جايگاه و كاركرد مخصوص به
ند كه تعامل و ترابط صحيح و دهاي تشكيل ميمعارف بشري، نقشه معرفتي ويژه

ها بايد با توجه به جايگاه، اعتبارشان در اين نقشه معرفتي مند ميان اين مؤلفهضابطه
 هايصورت بگيرد. بنابراين ضروري است تقدم و تأخر و محدود كارايي آنها، گونه

  ديگري از دور هرمنوتيك بر اساس نقشه معرفتي قرآن كريم تبيين شود.
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مي هاي منطقي و عوامل انسجاتحليل دور اينكه پيوندهاي معنايي، رابط نكته ديگر در
هم متصل كرده و فهم جامع هاي زنجير بهدر شبكه معنايي قرآن كريم، آيات را مانند حلقه

اي بايست بر اساس اين تارهاي ارتباطي و ساختار شبكهقرآن در دورهاي هرمنوتيك مي
اي هرمنوتيك و كاربردهاي آن در تفسير قرآن كريم، رو پيشبرد دورهشكل بگيرد. از اين

  سازد.تري از ساختار قرآن ضروري ميو روشن ترسيم دقيق
  
  هادانستهپيش .2-4

هاي متفاوتي مطرح شده ولي دو ها در تفسير متن، ديدگاهفرضدرباره تأثير پيش
 داورينه پيشگرايان) به طور كلي هرگوديدگاه عمده وجود دارد؛ ديدگاه نخست(عيني

شمارد و ديدگاه دست نيامده است را مردود مييا معرفتي كه با روش عقلي به
ها دارند و ها نه لزوما تأثير منفي در داوريداوريگرايان) كه معتقد است پيشدوم(تاريخ

ها است(رباني گلپايگاني، فرضناپذيرند و انسان اسير شرايط و پيشنه اصال اجتناب
. رويكرد نخست با نظرات مفسران قرآن و علماي مسلمان قرابت بيشتري )299، ص1383

ها در تفسير قرآن به بررسي ماهيت اين مفهوم دانستهدارد. پيش از بررسي جايگاه پيش
  پردازيم.در علم هرمنوتيك مي

  
  ها در علم هرمنوتيكدانستهتأثير پيش .2-4-1

نگرش و پيشداشت، پيشه اليه: پيشساختار فهم سهايدگر بر اين باور بود كه پيش
) آغاز اي كليبرداشت(فهم پيشين از زمينهها بايد از يك پيشبرداشت دارد؛ تمامي فهم

نگرش داشته باشيم تا نشان دهد چگونه شوند و براي فهم امور جزئي و خاص، بايد پيش
ه و با تبرداشت نيز انتظاري است كه پيشاپيش شكل گرفبا موضوع مواجه شويم، پيش

). به بيان 422-420، صص1380؛ احمدي، 151، 1377سازي سروكار دارد(پالمر، مفهوم
ديگر هر تفسيري ريشه در چيزي دارد كه مفسر از پيش ديده است و ارمغان تفسير نيز 

هايي تأثير پذيرفته است كه پيش از تفسير براي مفسر حاصل بوده است؛ نگرشاز پيش
  پذيرد.اره تحت هدايت ديدگاه خاص مفسر صورت ميدر نتيجه عمل تفسير همو
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هايمان در ساختن هستيهايمان بيش از داوريداوريگادامر نيز معتقد بود كه پيش
مفسر با افق معنايي متن  9اند. به طوري كه فهم متن محصول امتزاج افق معناييمان سهيم

ذير ناپرو دخالت ذهنيت مفسر در فهم شرط الزم براي حصول فهم و اجتناباست. از اين
يح هاي صحدانسته). در اين تقرير، تبيين نكردن پيش259ص 1380خواهد بود(واعظي، 

هاي فرضها ولو با پيشگرايي محض است كه تمام فهممثابه پذيرش نسبياز ناصحيح به
كند. از سوي ديگر كساني كه باور دارند مفسر قبل رتبه با يكديگر معرفي مياطل را همب

فرضي مبرا كند، نيز ناخواسته در دام دخالت از هر تفسيري، بايد خود را از هرگونه پيش
عيلي و اسماافتند(حاجيمي» هافهمها و پيشفرضتفسير كردن بدون پيش«فرض پيش

  .)100، ص1392همكاران، 
  
  پژوهانها در نزد قرآندانستهتأثير پيش .2-4-2

شي گذارند؛ زركها بر تفسير قرآن صحه ميفرضپژوهان بر اصل تأثير پيشقرآن
گويد: هر كسي كه از علوم زمانه خود بيشتر سازي علوم براي تفسير قرآن ميدرباره زمينه

). مفسر با 25ق، ص1410برد(زركشي، بداند، نصيب بيشتري از حقيقت قرآن مي
تنها خللي در فهم وارد شود، برخي از آنها نهاي از معلومات با آيات مواجه ميمجموعه

نهها در قالب نشافرضكند بلكه وجود آنها از لوازم فهم قرآن است اما از آنجاكه پيشنمي
را به  ه مفسربخشند ممكن است آگاهانه يا ناآگاهانهاي غيرزباني به معناي متن تعين مي

هاي اسالمي به قرآن، همين جهت با وجود استناد تمامي فرقهدهند. بهمعنايي خاص سوق 
  شعبه شدن عقايد ديني شده است. ها باعث فرضوجود برخي پيش

ند دانهاي پيشين در فهم كالم الهي را سودمند ميرو دانشمندان مسلمان آگاهياز اين
ن بيان ديگر داشتشمرند. بهمحتواي كالم را مذموم برميو تنها تحميل مضموم برخالف 

نظري فلسفي يا علمي درباره يك موضوع ممنوع نيست ولي آن راي فلسفي يا علمي، 
، 1383(رباني گلپايگاني،  نبايد افزون بر طرح پرسش در برابر متن قرآن، پاسخي بدهد

  ).332ص
يهآن بايد تمامي معلومات و نظرالبته اين بيان عالمه طباطبايي كه مفسر در فهم قر

ايي، (عالمه طباطب هاي علمي خود را موقتا فراموش كند و به هيچ نظريه علمي تكيه نكند
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هاي ها و نحلهاي قابل تامل دارد كه ناظر به سطح گرايش) نكته10، ص1، ج1382
ن آ نحو كه مفسر الگويي از قبل در ذهن خود دارد كه قرآن را طبقتفسيري است؛ بدين

تفسير  آورد. عالمه درجاي تفسير، سر از تطبيق درميكند و در نتيجه بهالگو تفسير مي
داند و معتقد است كه هاى خود را مستند و متخذ از قرآن مىفرضقرآن به قرآن پيش

  ).6، ص1، ج1384آملي، فرضى از بيرون، نبايد مبناى تفسير قرار گيرد(جواديهيچ پيش
و استقالل در داللت بر محتوا مستلزم آن نيست كه مفسر علوم  غناي محتوايي قرآن

دانسته را ناديده بگيرد زيرا بين تحميل و تحمّل فرق است؛ مفسر حق و معارف پيش
تواند هاي بشري را بر قرآن تحميل كند و آنرا تفسير به رأي كند اما ميندارد علوم و يافته

تحمل معارف قرآني را در خود توسعه  هاي مستدل ظرفيتبا تحصيل علوم و انديشه
فكري  رو اگرچه مفسر با منظومه). از اين29ـ28، صص1، ج1382آملي، دهد(جوادي

هاي خود اجازه تصرف در معناي آيات فرضكند ولي نبايد به پيشخود آيه را درك مي
  بدهد.

ا، هفرضها، پيشتوان گفت كه مفسران اسالمي معتقدند كه آگاهيدر مجموع مي
توانند در فهم وي از متن اثرگذار نوعي ميهاي دروني مفسر همه بهها و گرايشپرسش

كدام بازدارنده از فهم واقع نيستند بلكه حد نصاب معلومات نسبت به باشند، اما هيچ
هاي گذاري در تفسير آن ضرورت دارد. در نتيجه از ميان ديدگاهموضوع هر متن و روش

 وجودگوناگون، معياري براي گزينش تفسير مطابق با واقع بههاي مختلف و قرائت
ها و دانش فرض)؛ لذا هر مفسري با پيش398-397، صص1383روشن، آيد(سعيديمي

را قبلي خود، صرفا بايد در چارچوب اصول و قواعد قرآني حركت كند و اهداف آن
دور از اراده مفسر نه و به) اما تأثير احتمالي 17، ص1387آزارشيرازي، ناديده نگيرد(بي

-414، صص1379گيري است و نه تكليف به آن ميسر است(عميد زنجاني، قابل پيش
415.(  

  
  ها و تأثيرهاي موجه آن در تفسيردانستهاقسام پيش .2-4-3

بندي است؛ علوم بشري به معلومات پيشين مفسران از جهات گوناگون قابل دسته
شوند كه در اين ميان علوم غيربديهي از نظر درجه دو بخش بديهي و غيربديهي تقسيم مي
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د. اين يابنبخشي، كاربرد متفاوتي در تفسير مياند و با توجه به رتبه معرفتاعتبار متفاوت
، 1388، (باقريتوان به انواع مبنايي، ابزاري و محتوايي تقسيم كردها را ميدانستهپيش
  ).80ص

اي از قواعد و اصول در باب هاي مبنايي در تفسير قرآن به مجموعهدانستهپيش
شود كه مستقيما يا با واسطه در تفسير آيات اثرگذار هاي فهم گفته ميماهيت و ويژگي

طور كه از نام آن پيداست ابزاري جهت تفسير صحيح هاي ابزاري هماندانستهاست. پيش
شوند، همانند قواعد زبان عربي يا اصول بالغي كه اج معاني قرآن قلمداد ميو استخر

شوند. هاي كالمي استفاده ميبراي استخراج نكات تفسيري از ساختارها و اسلوب
ها و نظريات بشري و ناظر به مفاهيم قرآني هاي محتوايي نيز متأخذ از دانشدانستهپيش

 با معارف قرآن و ميزان اعتبار دارد.  هستند كه شرايط متعددي چون هماهنگي

ها تأثيرات موجهي در تفسير دارند؛ برخي چون دانش صرف و نحو دانستهاين پيش
هاي فرضپيش شوند؛ بعضيمباني تفسير استفاده مي عنوانبهدر قالب ابزار تفسير و برخي 

اي قطعي عقلي، هدهند و تعدادي همچون يافتهروشي، قواعد و اصول تفسيري را ارائه مي
زول و كنند. برخي با شناساندن فضاي نفلسفي و تجربي نقش قرينيت در فهم را پيدا مي

كنند و بخشي در جهت پرسؤال شدن ذهن فضاي سخن در عمليات تفسير نقش ايفا مي
منطبق  هاي محتواييدانستهو گسترش زاويه ديد مفسر و استنطاق متن كاربرد دارد. پيش

تواند جهت تاييد يا تبيين محتواي آيات مورد استفاده قرار نيز ميبا ظواهر قرآن 
  ).110ـ 100، صص1388گيرد(باقري، 

  
  هافرضفرايند استخراج و اصالح پيش .2-4-4

طور كه گذشت، حركت ارجاعي دور هرمنوتيكي همواره بين دو جانب انجام همان
متن مانند واژگان و  شود كه در يك سطح، طرفين حركت ارجاعي را عناصر ماديمي

دهند اما در سطوح ديگر، هر دو جانب دور در متن نيستند. مثال در جمالت تشكيل مي
ر گيرد ولي دهرمنوتيك فلسفي حركت ارجاعي بين عناصر متن و مفسر صورت مي

  هرمنوتيك رمانتيك جانب ديگر آن مؤلف است. 
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 هاي مفسرداوريمتن و پيشتواند ميان رو يكي از انواع دور هرمنوتيكي مياز اين
و برخاسته از موقعيت هرمنوتيكي و افق فهم او  باشد كه توسط سنت به او منتقل شده

هاي فهمگيرد كه پيشهستند؛ زيرا فهم مفسر در يك موقعيت تاريخي انضمامي شكل مي
دخلي مثابه مهايي كه عنصر ضروري در كنش فهم و بهفرضبخشند؛ پيشاو را تعين مي

)؛ بنابراين يكي از 117، ص1393روند(واعظي، اي ورود به چرخه فهم به شمار ميبر
هاي مفسر در جريان تفسير است. در جريان فرضمداوم پيش 10كاركردهاي دور بازنگري

هاي بديهي كه نياز به استدالل و دقت ندارند، فرضاين دور هرمنوتيك، ابتدا بايد از پيش
ته، گفل شد. سپس در پرتو انواع دورهاي هرمنوتيك پيششروع كرد و به فهم آيه نائ

هاي جديد را استخراج يا توسعه داد و با تكرر رجوع به متن، به مباني قرآن فرضپيش
  تر شد. نزديك

داشت كه خود قرآن كريم متني صامت نيست و براي مفسر  نظرالبته بايد در
ن كتاب يابيم كه ايمثال براساس آيات درمي عنوانبههايي را تعيين كرده است؛ فرضپيش

)، فروفرستادنده آن 2:) كه هدفش هدايت انسانهاست(بقره75:كالم خداوند است(بقره
) كه در سخنان او تضاد و تناقضي وجود ندارد 6:خداوند عالم، حكيم و خبير است(نمل

نيست. اين ) و تخيل، خالف واقع و افسانه در آن 37:نما است(يونسو زبان آن واقع
) و متني عقالني و 43:كند(عنكبوتكتاب در آيات مختلف مخاطب را دعوت به تدبر مي

). برخي 23، ص1387مستدل است كه مطلبي خالف اصول عقلي در آن نيست(صدر، 
  ها هم به شكل غيرمستقيم از قرآن قابل استنباط است.فرضپيش

ن و ي سرسپردگي در برابر متداوري و با نوعبنابراين نخست بايد بدون هيچ پيش
گوينده آن، انتظارات خود را با نگرشي محققانه در خود قرآن تنقيح كرده و در پرتو آن 

)؛ با تداوم فرآيند دور 29ق، ص1436به تعديل و اصالح ذهنيات خود بپردازيم(اسدي، 
مفسر هاي ها و نص بايد تا آنجا پيش برويم كه از تأثير ذهنيتفرضهرمنوتيك بين پيش

بر فرآيند فهم و تفسير بكاهيم و متن خود را بر مفسر روشن كند. اين مسئله نياز به صبر، 
  احتياط علمي، تدقيق و پيگري روشمند دارد.

 وگومحورالبته طبق نظريه تفسير موضوعي شهيد صدر كه مبتني بر الگوي گفت
ته رسميت شناختنها بايد به هاي مفسر نهفرض) است، پيش36-33ق، صص1409صدر، (
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 وگوي معرفتي ميان قرآن و مفسر از همين نقطه تعيين شده استشود بلكه آغاز گفت
قرار نيست كه مفسر خود را ). در اين رويكرد 57-52، صص1393(اكبري و همكاران، 

با لكه ب بپردازد و به بازسازي موقعيت هرمنوتيك متن برهاند اشهرمنوتيكي از موقعيت
آنها تركيب هاي معنايي افق ،هاي هرمنوتيكي هر دو طرفيتموقعشناختن رسميت

 شكل بگيرد.يك افق معنايي جديد  شود تامي

  
  گيرينتيجه

ي از واژگان و آيات در يك خط سيري تشكيل امتن قرآن كريم تنها از مجموعه
هاي مختلف آن ساختار و شبكه معنايي منسجمي را تشكيل نشده است، بلكه بخش

هاي آن ارتباطات پيچيده و هدفمندي با يكديگر دارند. در مسير تمامي مؤلفهدهد كه مي
سيري در هاي تففرضتبيين اين شبكه معنايي، بررسي دو مؤلفه دور هرمنوتيك و پيش

  همراه دارد. پژوهي بهدانش هرمنوتيك، دستاوردهاي مهمي در حيطه قرآن
تبيين متدولوژي تفسير باشد در اگرچه شايد اين دانش بيش از آنكه در راستاي 

راستاي تبيين فرايند طبيعي فهم متن است اما به هر حال تبيين فرايند طبيعي فهم روشنگر 
رو اگرچه برخي مباحث فهم متن ها در مسير فهم درست است. از اينها و آسيبخلل

ن مثل تهاي دقيق و متنوع فهم مدر بين مفسران كالسيك مطرح شده اما بسياري از جنبه
ش تأثير ها براي كاهدانستهانواع دورهاي محتمل در تفسير و نحوه دستيابي و تعديل پيش

هاي مفسر بر فرآيند فهم و نزديكي به مباني قرآني، در مباحث تفسيري مسبوق به ذهنيت
  سابقه نيست.

در اين تحقيق پس از شرح تقريرهاي مختلف از دور هرمنوتيكى، مشخص شد كه 
اي هاي پيدا و پنهان و شبكهشدن ارتباطاهيت دور هرمنوتيكي باعث روشنساختار و م

تفاده متني و بينامتني در فهم متن اسگرايي و برونگيري از عوامل متني، كلمتن قرآن و بهره
جاي تفاسير قرآن براي تبيين معاني بسياري توان ادعا كرد كه در جايرو ميشود. از اينمي

متني هرمنوتيك ميان متني و درونگيري انواع دور برونشاهد شكل هااز آيات و سوره
واژه و آيه، آيه و سياق متني، آيات و سياق موقعيتي، آيه و سوره، آيات و قرآن و ميان 

  قرآن و ساير منابع ديني هستيم.
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ن اي در گشودبايد دقت كرد، اگرچه اطالعات تاريخي و سياق موقعيتي نقش عمده
هاي قرآني ايفا كند اما نبايد در اين معاني وقوف كرد بلكه دريافتن داللتهاي جديد افق

با ارزيابي هوشمندانه جوانب معنايي آيات و تداوم دورهاي هرمنوتيكي، بهتر است بر 
هاي عصر تأكيد كرد. در دور هرمنوتيكي ميان آيات و ارائه فهم روشمند متناسب با نياز
را مشخص كرد و سپس وارد دور رف، پيام و هدف آنسوره، ابتدا بايد خطوط كلي معا

  شد. 
دور هرمنوتيك ميان آيات يك سوره با ديگر آيات، از نظر حجم ارجاعات قابل 
تصور، فرايند دقيق، لزوم رعايت مراتب معنايي، ترتيب ميان مقاصد و جايگاه آيات همانند 

سور قرآن، سنت و  تر است. همچنين مجموعه آيات ومحكم و متشابه بسيار پيچيده
دهند كه تعامل و ترابط صحيح و اي را تشكيل ميمعارف بشري نقشه معرفتي ويژه

ها بايد با توجه به جايگاه، تقدم و تأخر و محدود كارايي آنها مند ميان اين مؤلفهضابطه
  در اين نقشه باشد.

ها در ت آنها بر تفسير قرآن، تفاوفرضپژوهان بر تأثير پيشبا تبيين نگرش قرآن
هاي مبنايي، ابزاري و محتوايي، دانستهتحميل و تحمل نظر در قرآن، وجود انواع پيش

در  هاي بديهي آغاز شود وفرضها بايد از پيشفرضتبيين شد كه فرايند اصالح پيش
لي و هاي قبدانستهپرتو تكرار انواع دورهاي هرمنوتيك ضمن توسعه و بازنگري پيش

 تتوان با رسميّدر رجوع به متن قرآن استخراج شود. اگرچه ميهاي جديد فرضپيش
را در هاي معنايي جديد افق و امتزاج آن، هاي هرمنوتيكي مفسر و متنموقعيتشناختن 

  دهي به مسائل روز گشود.پاسخ
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