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  نظريه فهم متن شلايرماخر

  و نقد اصول فقهي آن
 مسعود فياضي*

  چكيده

مؤلف گرايي است كه عينيت معناي متن را به مراد هاي تعينهرمنوتيستترين مهمشلايرماخر از 

اي به نام نظريه فهم متن است كه بتواند قواعد و وتيك خود در پي طراحي نظريهداند. او در هرمنمي

بخش تواند الهاممتن را تئوريزه نمايد. از اين جهت نظريه او براي اصول فقه مي معناي هاي فهمروش

بازتوليد مؤلف ايده راهبردي شلايرماخر براي فهم مراد اين است كه  ،اي كه وجود داردنكتهباشد. 

توسط مفسر است. او نظريه خود را بر محوريت همين ايده راهبردي سامان  شناختي فرديت مولفروان

ولي هم ايده اصلي او در فهم  ؛اي براي اصوليون استداده است. نظريه او داراي نكات قابل استفاده

به  مثال ايرب ؛و هم نظريه مبتني بر آن از ديدگاه اصوليون دچار نقدهاي متعددي استمؤلف مراد 

به اين ايده وفادار نهايتاً شلايرماخر مؤلف فرديت شناختي روانجهت عدم امكان وقوع ايده بازآفريني 

به روش اصلي اصوليون كه تمسك به ظهور عرفي كلام متكلم براي رسيدن به مراد  نيست و عملاً

طابق با سيره عقلا در محاورات . يا اينكه اين ايده او براي فهم مراد متكلم مكندمياوست، تمايل پيدا 

 شود. گرايي منجر ميشان نيست. يا اينكه اين ايده به نسبيعرفي

تفسير دستوري،  مؤلف،بازآفريني فرديت  مؤلف،شلايرماخر، نظريه فهم متن، قصد : كليدي واژگان

 .شناختيتفسير روان
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    مقدمه
ترين مهمبار از تتيست نامي قرن نوزدهم آلمانيوهرمن فريدريش شلايرماخر

اي از قواعد تفسيري هاي روشي است. تا پيش از او هرمنوتيك مجموعههرمنوتيست

ولي هرمنوتيك توسط او   ؛شدشد و از اين جهت فن تفسير انگاشته ميقلمداد مي

. نظريه يافتپردازي شد و از اين جهت به ساحت علم ارتقا مستظهر به نظريه

زيرا اين  ؛تواند مهم و قابل توجه باشدنش اصول فقه ميبراي دا شلايرماخرهرمنوتيكي 

ي شكل گرفته است و در پي آن است نظريه پشتيباني براي محورمؤلفنظريه در بستر 

 ،گرا بودهعينكاملًا  شلايرماخرزيرا  ؛باشدمؤلف ي فهميدن مراد ها و قواعد عقلايروش

هرمنوتيكي او ادعاي  نظريهته داند. البميمؤلف عينيت معناي متن را به همان مراد 

يي داشته باشند. از اشود كه در همه متون كارو قوانيني در آن طرح مي عموميت دارد

كند كه در هر حوزه معرفتي ممكن است علاوه بر قوانين ميتأكيد اين جهت خود او 

مزبور به قوانين ديگري نيز نياز باشد كه حاصل توجه به اقتضائات خاص آن حوزه 

از اين جهت هر حوزه معرفتي يك هرمنوتيك خاص خواهد داشت كه مجموعه  است.

 ,Seebohm, 2004 ( قوانين عمومي و قوانين خصوصي حوزه مزبور خواهد بود

pp.158,159(اي از قواعد از سوي ديگر اصول فقه در بخش مباحث الفاظ مجموعه ؛

كننده قواعد ن و توجيهاي كه پشتيباولي نظريه ؛زباني براي درك مراد گوينده است

 ؛در آن مطرح نشده است. البته اين نظريه در ارتكاز اصوليون بوده است ،مزبور باشد

صراحت از طرف ايشان نقل و تنقيح نشده است. از اين جهت بررسي نظرات ولي به

تواند پردازي مورد نياز اصول فقه ميبه منظور بررسي يك تجربه در نظريه شلايرماخر

 ه باشد.  قابل توج

 ؛فراتر از معناي مقصود اوست مؤلف،معتقد است معناي مورد نظر  شلايرماخرالبته 

اي كه وي به ولي معناي متن شامل معاني ؛زيرا معناي مقصود او فعل آگاهانه اوست

از اين جهت است كه اساسًا شود. صورت غيرآگاهانه در متن اعمال كرده است، نيز مي

. اين نكته )Dilthey, 1996, p.147( بهتر از خود او شناخت رامؤلف در تفسير بايد 
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يا گوينده مبتني بر برخي قرائن مؤلف زيرا در بسياري موارد  ؛تواند درست باشدمي

اش معهود ذهني است و از اين گويد كه بين او و شنونده يا خوانندهبيروني سخن مي

ولي اين  ؛شودد نيز واقع نميشود و حتي مورد قصجهت نيازي به بيان آنها ديده نمي

شود و بدون آنها منظور مهم مي ،موارد براي مخاطبي كه در آن بستر معهود نبوده

اصل اين  ؛تواند درك كند. اما آنچه محل بحث استخوبي نميرا بهمؤلف گوينده يا 

  است. مؤلف نظريه و ايده راهبردي آن براي دستيابي به مراد 

بخش و است كه تعينمؤلف همان انديشه بنيادين او معتقد است معناي متن 

شود مگر اينكه اما اين انديشه بنيادين درك نمي ؛بخش به معناي متن استوحدت

فهميدن به مثابه بازنمايي  شلايرماخرزيرا در نظر  *؛كشف شودمؤلف فرديت 

 اندها نيز توسط فرد و فرديت او ايجاد شدههاست و انديشهانديشه

)Schleiermacher, 1998, p.94(كسي نيز... است و اين  . مراد او از فرديت هر

او از جمله معاني مورد نظر او  هايها و بروزيشهاند هفرديت در هر شخصي ريشه هم

پي كشف فرديت نويسنده است  تفسير خود درفرايند در متن است. از اين جهت او در 

ه براي درك معناي مورد نظر اوست. و ايده راهبردي نظريه او بازآفريني فرديت نويسند

نظريه هرمنوتيكي او نيز با محوريت اين ايده طراحي شده است. نكته اينجاست كه اين 

 ؛بخش باشدتواند الهاماي دارد و در خيلي موارد نيز مينظريه نكات مفيد و قابل استفاده

تواند باشد. در د اصوليون نميأييها مورد تاما هم در ايده اصلي و هم در برخي بخش

اين مقاله ابتدا تقرير دقيقي از نظريه هرمنوتيكي خواهد شد و سپس نقدهاي وارد بر 

  اين ايده اصلي و همين طور نظريه مبتني بر آن طرح خواهد شد. 

  هاي اصلي بازآفريني فرديت نويسندهالف) گام
 -١ :دپيموبايد دو گام اصلي را مؤلف معتقد است براي درك فرديت  شلايرماخر

   گويد:آزمايي. او در اين خصوص ميسنجش و درستي - ٢ ؛زدنحدس

                                                

هماني نيز بين انديشه بنيادين كه عامل وحدت دروني متن است و فرديت نويسنده اين شلايرماخرالبته  *

 .)Schleiermacher, 1998, p.254(برقرار كرده است 
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 )كردنپيشگويي( زدن: حدسگيرددر تفسير از ابتدا دو كار صورت مي

)Divinatory( كردن. اين دو كار به يكديگر اتكا دارند و از اين رو و مقايسه

ي است كه كردن روشزدن و پيشگويياز هم جدا شوند. كار حدس امكان ندارد

كند و ] منتقل ميمؤلفدر آن گويي مفسر خود را درون شخص ديگر [

[لذا مفسر] فرض  ...د فرديت او را به صورت مستقيم درك كند.وشكمي

گيرد شخص را كه بايد به مثابه چيزي كلي و عمومي [فلذا قابل فهم] مي

ديگري  يابد جنبه فردي را از طريق مقايسه با چيزهايفهميده شود، سپس مي

 .)Ibid, pp.92-93( دارند كه تحت همان امر كلي قرار

از طريق بازآفريني وي در خود ممكن  مؤلفآن است درك فرديت  بر شلايرماخر

زيرا با اين كار  ؛كرد )Congeniality( همدليمؤلف است. در اين خصوص نيز بايد با 

مباني بر اساس ؛ )٢٤٢، ص١٣٩١ ديلتاي،( توان او را در خود بازآفريني نمودمي

گفته همه افراد با اينكه منحصر به فرد هستند و خصوصيات شخصيه شناختي پيشانسان

خاص خودشان را دارند، در ذاتشان اشتراكاتي با هم دارند كه آنها را براي هم قابل فهم 

زيرا همه آنها در انسانيت و  ؛)Schleiermacher,1998, pp.92-93( كندمي

ا هم اشتراك دارند. از اين جهت مفسر با اتكا به مشتركاتي كه در خصوصيات كلي آن ب

را با درونيات خود مقايسه و مؤلف دارد، از طريق همدلي با او، مؤلف درون خود با 

مؤلف . بنابراين همدلي با )Ibid( كندتدريج او و افكارش را در خود بازآفريني ميبه

ممكن مؤلف درك معناي مورد نظر تفسير است كه بدون آن فرايند بخش مهمي از 

 نيست. 

كند كه مورد سنجش قرار قطعيت پيدا مي و دوشمياما بازآفريني بدوي وقتي كامل 

آزمايي شود. از اين جهت مرحله سنجش، مرحله مهمي از تفسير و راستي )Ibid( گيرد

 شده قابلدرستي طي نشده و درنتيجه معناي فهميدهاست كه بدون آن گام اول به

  اطمينان نيست.

حدس اوليه از طريق عواملي بايد انجام شود كه از سويي  »سنجش«او معتقد است 

باشند و از سوي ديگر در دسترس مفسر قرار داشته باشند. در نظر مؤلف از آثار فرديت 
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هاي زباني متن و ديگر آثار نويسنده كه منبعث از فرديت او هستند، او اين عوامل سويه

گيرند و به همين ها در بستر زبان شكل مييشهاند ههم شلايرماخريرا در نظر ز ؛باشندمي

ست كه ااي عضوي از زبان و زبان عضوي از اوست. اين جهت فرد به لحاظ انديشه

. به )Ibid, 1998, p.94( دهدهاي فرد تنها در زبان او رخ ميظهور و بروز انديشه

خش به معناي متن است و در هر صورت بهمين دليل آن انديشه بنياديني كه وحدت

، ١٣٩١ ديلتاي،( كنداست، خودش را در زبان او متجلي ميمؤلف نتيجه فرديت 

توان بازآفريني اوليه را هاي زباني مي. بنابراين با تمركز بر سويه)٢٨٨ و ٢٧٦صص

  د. كرآزمايي سنجش و راستي

معتقد است زبان به  ماخرشلايرولي  ؛الاذهاني استالبته زبان امري عمومي و بين

متناسب با مشخصات ويژه او قابليت شخصي  ،هاي فرد استجهت اينكه بستر انديشه

فرديت فرد است. او معتقد است  دهندهسازي دارد و زبان در اين صورت است كه نشان

مؤلف نويسنده است كه نماينده فرديت  )Style( شده همان سبكاين زبان شخصي

هماني و يك اين )This individuality we call the individuality of style( است

دهي به سياق ف كلامي، شكلو نحوه كاربرد كلمات، ايجاد ظراي بين آنها برقرار است

. )Schleiermacher,1998, p.255( دهدمتن و مواردي مانند آنها را سامان مي

سبك خاص او ژانر فردي و  )Ibid,1998, p.97( اي سبكي دارددرنتيجه هر نويسنده

كه سازنده متن است. البته در  )Ibid, p.255( است )the Individual Genre( او

اي كه است و هم اقتضائات كلان ژانر كليمؤثر ساختن يك متن هم سبك نويسنده 

مثال اگر نويسنده خواهان نوشتن متني حماسي  برايزيرا  ؛نويسدنويسنده در آن ژانر مي

بايد اقتضائات كلي ژانرهاي حماسي را  ،ود داراي سبك خاصي استاست، هرچند خ

رعايت كند. بنابراين ژانر دروني متن از سويي ناظر به كلان ژانرهاي حاكم بر متن است 

 *كنند و از سوي ديگر به سبك خاص نويسنده مربوط است.كه نوع متن را معلوم مي

                                                

ل ژانر ادبي در برابر ژانر الاهياتي، حقوقي يا... / ژانر خردتر مثل ژانر شعر در برابر ديگر تر مثژانر كلان *

ژانرهاي ادبي مانند نثر، رمان يا... / ژانر مجددا خرد تر مثل ژانر شعر حماسي در برابر ساير ژانرهاي 
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كه  )Ibid( ارائه مطالب است سبك نويسنده نيز عبارت از رويه و روش خاص او در

 همواره در او يكسان است و اقتضائات ژانر حاكم بر متن نيز در آن رعايت شده است

)Ibid, p.256(كردن . درواقع سبك نويسنده تا حد زيادي مربوط به حالت ويژه تركيب

. سبك هر كس همان روشي )Ibid( استمؤلف متن و نحوه كاربست زبان توسط 

  . )Ibid, p.255( دهدرا ارائه مي است كه او خود

از طريق بازآفريني و بازسازي سبك مؤلف بنابراين بازسازي و بازآفريني فرديت  

به بازآفريني فرديت نويسنده  ،گفته است ديلتايطور كه  بنابراين همان ؛او ممكن است

ها تنبلكه منظور از آن  ؛معناي ضرورت انجام يك سفر مرموزانه در عمود زمان نيست

از اين جهت است كه  .)Seebohm, 2004, p.64( متني مورد نياز استهاي بررسي

شناسي تاريخي گرامري و دستوري متعلق به مكتب زبان شلايرماخرمعتقد است  ديلتاي

اش به فهم درآورده چراكه در اين مكتب نويسنده بر مبناي كاربردهاي زباني ؛است

  . )٢٩٢، ص ١٣٩١ ديلتاي،( شودمي

هاي اجتماعي، ته مفسر براي بازسازي سبك نويسنده نيازمند بازسازي زمينهالب

هاي زيرا آن شرايط در ساختن ذهنيت ؛باشدفرهنگي و تاريخي زمان نويسنده نيز مي

 شلايرماخرهاي زباني او نقش بسزايي دارند. از اين جهات و درنتيجه در تجليمؤلف 

گويد در تفسير بايد كل زبان، تاريخ ه ميبراي شناخت سبك و درنتيجه فرديت نويسند

  .)٢٩٤همان، ص ( نويسنده و نسبت نويسنده با آن را نيز فهم كرد

بايست زدن معنا و سنجش درستي آن ميبراي حدس شلايرماخرنتيجه اينكه در نظر 

 از سويي و بازسازي زبان متن از سوي ديگر اقدام كردمؤلف از طريق بازسازي فرديت 

)Dilthey, 1996, p.147(بنابراين تئوري بازآفريني او شامل قوانيني براي بازسازي  ؛

. بنابراين )Ibid( پروسه جامعي است كه از طريق آن متن و اثر نويسنده ايجاد شده است

                                                                                                               
ين شناخت سبك بنابرا - شعري همچون عاشقانه، غنايي و... / و در شعر حماسي نيز سبك خاص شاعر

خاص نويسنده بستگي به شناخت اقتضائات ژانرهاي بالاتر دارد زيراسبك نويسنده خارج چارچوبي كه 

 ).Schleiermacher,1998, p.257( تواند باشدكنند نميآن ژانرها تعيين مي
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اي را شكل دهد كه ش منظومهياهرود كه دستورتئوري او تنها تا جايي پيش مي

. اين كار نيز از )Ibid( را انعكاس دهند مؤلفخوبي طبيعت انديشه و زبان اجزايش به

  گيرد. صورت ميمؤلف هاي زباني نوشتار و نوشتارهاي دهليز زبان و سويه

  ب) ساختار نظريه فهم متن شلايرماخر
نظريه تفسير او  ،بيان كردمؤلف براي دستيابي به فرديت  شلايرماخرمبتني بر مراحلي كه 

اول بخش دستوري و گرامري و بخش دوم يابد. بخش در دو بخش اصلي سامان مي

يا فني  )The Technical Side of Interpretation( تكنيكالشناختي روانبخش 

هاي زباني سروكار دارد تا در بخش دوم بتواند است. در بخش اول مفسر با سويه

 كاملاًبنابراين اين دو بخش هرگز از هم جدا نيستند و  ؛را بازآفريني نمايدمؤلف فرديت 

روند و با رابطه دوري كه نسبت به يكديگر دارند، يكديگر را مبتني بر هم جلو مي

 ,Schleiermacher,1998( گيرندفرض ميدر هر مرحله همديگر را پيش ،تكميل كرده

p.94( . زيرا فرديت نويسنده  ؛نقطه كانوني اين نظريه مربوط به مرحله دوم استطبيعتًا

  . )Dilthey, 1996, p.110( دشودر اين مرحله بازسازي مي

شناختي روانرابطه بخش دستوري تفسير با بخش فني و  ،همان طور كه بيان شد

بازآفريني فرايند زيرا آغاز  ؛شودبعد دستوري شروع مي باولي اين دور  ؛دوري است

بنابراين در ابتدا توسط قوانين دستوري و  ؛هاي زباني خواهد بوداز سويهمؤلف فرديت 

 ؛شودشود و دريافتي كلي از فرديت نويسنده حاصل ميمعنايي از متن فهميده مي زباني

 گرددتكميل ميشناختي روانبعد  باسپس اين معنا و اين شهود 

)Schleiermacher,1998, pp.97 & 254 .(  
دهد، بُعد ذهني زدن را انجام ميتفسير كه كار حدسشناختي روانبُعد  شلايرماخر

مندي بيشتر بُعد عيني تفسير نيز توري آن را به جهت عينيت و قاعدهتفسير و بخش دس

لايه  چهارو  )Canon( نهايت نمود اين مباحث و ابعاد در دو قانوندرناميده است. 

دهد. يكي از را تشكيل مي شلايرماخرتفسيري است كه مجموعه آنها نظريه تفسيري 

نيز ناظر به همان انديشه  يديگرست و هاي بيروني تفسير اقوانين مزبور ناظر به زمينه

بخش به معناي دروني عامل وحدت »كل«در متن است كه به مثابه يك مؤلف بنيادين 
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  .هاي مزبور را توضيح خواهيم داداست. در ادامه، قوانين و لايه )Inner Unity( متن

  . قانون اول: لزوم توجه به زمينه بيروني صدور متن١
هاي بيروني در بازسازي متن مربوط به لحاظ زمينه شلايرماخري قانون اول نظريه تفسير

 »فهميدن متن از زاويه ديد مخاطب زمان و محيط نويسنده«است. مؤلف و 

)Seebohm, 2004, p.64( ،»ضرورت دريافت معناي متن از بيرون از متن و مانند آنها 

)Ibid, p.167( ميت دريافت زمينهتعابير مختلفي از اين قانون است كه همگي به اه 

)Context(  صدور متن در دريافت معناي متن اشاره دارند. اين حقيقت گاه از سوي

نويسنده، گاه از سوي مفسر و گاه از منظر محيط و زمان نويسنده و تفاوت آن با محيط 

اند. در اين قاعده اشاره قرار گرفتهتوجه و و زمان خواننده و در بيانات مختلف مورد 

معناي كلي حاكم بر متن كه ( كند كه براي پيداكردن امري نامعينميتأكيد  رشلايرماخ

ريشه در فرديت نويسنده دارد) بايد ابتدا كار را به حوزه زباني مشترك بين نويسنده و 

زيرا مخاطبان اوليه زمينه  ؛)Dilthey,1996, p.193( مخاطبان اوليه او محدود كنيم

دانند و دانستن يا ندانستن زمينه صدور خوبي ميبهصدور متن و قرائن بيروني آن را 

بستر فرهنگي، تاريخي و حتي  ؛ر ظهور كلمات و جملات متن داردبمستقيمي  تأثيركلام 

بخش به ظهور كلام است و عدم توجه اي كه كلام در آن بيان شده، تعينشناختيمخاطب

  شود. به آن در بسياري موارد موجب سوء فهم مي

دهد كه با اين توضيح اين قانون ارائه مي اجراييح مهمي در خصوص توض ديلتاي

رد كند. اين  ،شوداز اين قانون مي كه معمولاً را اي شناختيخواهد سوء برداشت روانمي

كنند اين قانون يعني ضرورت انجام يك سفر است كه برخي گمان مي آنسوء برداشت 

خوانندگان يا حتي شناختي روانهاي يتمرموزانه در عمود زمان براي رسيدن به موقع

يعني  اين قانون عملاً ديلتايدر صورتي كه به عقيده  ؛خود نويسنده در زمان گذشته

عصر، همزبان و به اين صورت كه ابتدا متون هم ؛هاي تطبيقيضرورت انجام بررسي

خي و هاي تفسير تاريسپس از طريق روش ؛شوندمرتبط با متِن مورد بررسي انتخاب مي

شده در متن مورد بحث نسبت به حوادث تاريخِي قبل و با مدنظرقراردادن اشارات ارائه
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زمان خود، جايگاه متن مورد بحث در بين مجموعه مزبور و همين طور ديگر متوني كه 

شود. نتيجه اين يا به طور ضمني به آنها اشاره شده است، تعيين مي در اين متن صراحتاً 

صدور متن براي خوانندگان معاصر است و راهي  )Context( مينهاقدام دسترسي به ز

  .)Seebohm, 2004, p.64( غير از اين نيز براي اين مهم وجود ندارد

  كل-.  قانون دوم: دور هرمنوتيكي جزء٢
به  ها كه نوعاً با تئوري توازينهايتًا شناختي معناي كلمات تا قبل از هرمنوتيك روش

 شدمعلوم مي ،رفتعقيدتي به كار ميهاي اي فهميدن آموزهعنوان منطق و ابزاري بر

)Dilthey,1996, p.202(.  تنها در موارد داراي ابهام  تفسير در اين تئوري اولاً فرايند

شد كه معناي آن به اين گونه عمل مي در ثانياً  متن؛ رفت و نه همهمتن به كار مي

ي مرتبط با آن در متن مورد سنجش قرار هااي از متن كه ابهام داشت، با ساير قطعهقطعه

 شلايرماخراما اين تئوري در نظر  ؛شدزدايي ميگرفت و از اين طريق از آن ابهاممي

كافي نبود. او  ،ظاهر ابهام ندارندبراي تعيين معناي همه جملات، حتي مواردي كه به

ري كل اثر گيشكل أمعتقد بود در دستيابي به معناي همه جزئيات بايد درباره منش

متن را مشخص  »كل«زيرا توجه به اين مبادي، معناي  ؛هاي لازم را مبذول داشتتوجه

از اين رو قانون  ؛شونداجزا نيز بهتر فهميده مي ،كند و وقتي اين كليت معلوم شدمي

 »كل«آن است.  اط كل متن و اجزايشناختي مربوط به ارتبدوم هرمنوتيك روش

  دروني آن است. )Context( زمينه كننده سياق متن ياتعيين

 كليددر كتاب  فلاسيوس مثلاً  ؛نيز به اين امر توجه شده بود شلايرماخرالبته قبل از  

   گويد:م) روانه بازار كرده است، مي١٥٦٧سال  ( خود كه آن را در قرن شانزدهم

ترين علاقه خواننده بايد اين باشد كه آن جملات اصلي و اولين و برجسته

شده به قوت تمام اي را سبك و سنگين كند كه كل تعين مسئله مطرحاساسي

و  در آنها نهفته است و سپس جملات ثانوي را به عنوان جملاتي كه ثانياً

 .)٣٠٧ص، ١٣٩١ ديلتاي، :فلاسيوس به نقل از( ارزيابي كند ،اندبالعرض آمده

آن را تشكيل  است كهدر هر صورت متن به منزله يك كل منسجم، داراي اجزائي  

اند. از اين جهت، از يك سو كليتي كه در نظر نويسنده بوده و همان قصد بنيادين او داده
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متن در مرحله توليد سياق خاصي پيدا كرده و جملات  استاز متن است، موجب شده 

زيرا سياق به منزله روح كلي جاري و ساري در  ؛بر اساس آن سياق سامان خاصي بيابند

از سوي ديگر در مقام فهم  ؛دهنده به توالي جملات و عبارات استكلمتن بوده و ش

متن كه عبارت از  ه سياق حاصل از آن، از همين اجزاياين امر كلي و درنتيج

زيرا وقتي خواننده با متن مواجه  ؛ها، جملات و كلمات هستند، شناخته شوندپاگراف

داند و بخش به متن را نميوحدتخواند كل معنايي شود و براي اولين بار آن را ميمي

كند. آن را در اختيار ندارد و با خواندن متن تا انتهاست كه تصوري نسبت به آن پيدا مي

توجه به دريافت  كند، بااز اين رو وقتي همين خواننده براي بار دوم متن را مطالعه مي

ري از همان تفهم دقيق ،اجمالي كه نسبت به آن كل و سياق حاصل از آن پيدا كرده

كل را بايد در ضمن اجزا و اجزا را  گويداز اين رو اين قانون مي ؛كندجزئيات پيدا مي

است. به  شلايرماخرنيز بايد در ضمن كل فهميد و اين همان دور هرمنوتيكي مورد نظر 

فرما بين قصد پايان تفسير را يافتن تناظر حكموظيفه بي شلايرماخرهمين دليل است كه 

   . )Dilthey, 1996, p.123( داندصورت اثر در هر جزء ميو مؤلف 

ضرورت «البته اين قانون نيز همچون قانون اول، با بيانات مختلفي بيان شده است. 

 ,Seebohm, 2004( »فهميدن معناي هر كلمه در نسبت كلمات پيراموني و مجاور

p.164( ،»مقتضي فهميدن اجزابودن فهم كل و بالعكس« )Ibid, p.163(  معناي هر «و

 )Dilthey, 1996, p.201( »كلمه بايد با عنايت به مورد كاربردش معلوم شود

  تعبيرهايي از اين قانون است.

حاصلي دور باطل و بي ن است كه اين دور، عقلاً آله مهم در مورد اين قانون ئمس

ح اثر بر حاكم بر متن كه سازنده سياق دروني متن بوده و به منزله رو »كل«زيرا  ؛نيست

كل متن حاكم است، معلول قصد و فرديت نويسنده است و نه جزئيات متن و از اين 

اما در مقام فهم آن، مفسر بايد آن را از  ؛بر جزئيات متن مقدم است هرتببه لحاظ جهت 

هرچند شناخت عوامل ديگري كه به شناخت  ؛آوردطريق توجه به جزئيات به دست مي

شناخت معلول طبيعتًا د نيز در فهم آن دخالت زيادي دارند. كنفرديت نويسنده كمك مي
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 شود و شناخت علت نيز مجدداًبراي فرد ثالث، منجر به شناخت علت براي او مي

دهد. در رابطه دوري كل و جزء در مقام فهم نيز همين معلول را بهتر به او نشان مي

ر شناخت كل و هم در د به شناخت مفسر كمك بهتري هم پيوستهدهد و اتفاق رخ مي

  كند. مي شناخت اجزا

حاكم بر اثر دخالت  »كل«عوامل ديگري كه به غير از جزئيات متن در شناخت 

عبارت از شناخت سه امر كلي ديگر است. اولين آنها كه حاكم بر كل  ،زيادي دارند

معنايي حاكم بر متن است و خود نيز همچون كل معنايي حاكم بر متن معلول فرديت 

يسنده است، كليت تمام آثار نويسنده من حيث المجموع است. طبيعي است هر اثر نو

نويسنده جايگاهي در چارچوب و منظومه فكري او دارد. از اين جهت شناخت منظومه 

از تمام آثار او بايد شناخته شوند، دخالت مستقيمي در طبيعتًا فكري نويسنده كه 

ا اگر كسي به همه آثار نويسنده اشراف زير ؛شناخت مراد او در يك اثر خاص دارد

ها و علائق، مباني و اصول موضوعه، سبك و زاويه ديد و همين داشته باشد، دغدغه

تواند مراد داند و از اين جهت بهتر ميخوبي ميطور نقاط ضعف و قوت نويسنده را به

ت كه نويسنده از كل معنايي حاكم بر يك اثر خاص او را درك كند. از اين جهت اس

تمام آثار نويسنده را به چشم يك تماميت كه از طريق گرايش دروني  شلايرماخر

بسيار فهم آنها را عنصر  ،)١٩٣، ص١٣٩١ديلتاي، ( اند، ملاحظه كردهنويسنده توليد شده

  داند.مهمي در فهم معناي متن مي

قرار معنايي حاكم بر متن لازم است مورد توجه  »كل«دومين امري كه براي دريافت 

. به هر حال شناخت نوع متن )Seebohm, 2004, p.164( گيرد، ژانر يا نوِع متن است

كل معنايي  ،دخالت مستقيمي در كل معنايي حاكم بر آن دارد. اگر متن حماسي باشد

حاكم بر آن نيز حماسي است، يا اگر متن عاشقانه است، آن كل معنايي نيز عاشقانه 

كلي شده بهاشتباه فهميده شود، معناي فهميدهانر متن بهاست. از اين جهت اگر نوع و ژ
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   *نادرست خواهد بود و از منظور نويسنده دور است.

بسياري دارد و در قانون  تأثيرامر سومي كه در شناخت كل معنايي حاكم بر متن 

اول نيز به آن اشاره شد، شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي زمان و محيطي 

آن طبيعتًا كرده و اين اثر را در آن فضا نوشته است. نويسنده در آن زندگي مياست كه 

  مستقيمي در فرديت نويسنده و از اين طريق بر اين كل معنايي دارد.  تأثيرفضا 

نكته مهم اين است كه وقتي شرايط و بستر بيروني زمان زيست نويسنده، كليت 

لي متن در دست تفسير و كل معنايي حاكم بر تمام آثار نويسنده، ژانر دروني و ك

نويسنده از اين متن  )Scopus( شده از جزئيات متن براي مفسر به دست آمد، هدففهم

. از طرف ديگر به شودميروشن كاملاً و زاويه ديد او در خصوص موضوع مورد بحث 

هسته  كند،دليل اينكه قصد نويسنده، زاويه ديد او و هدفي كه از اين نوشته دنبال مي

با دستيابي به آنها به نحو مطلوبي  ،)Seebohm, 2004, p.163( مشترك معنايي دارند

ها براي رسيدن به معناي مقصود نويسنده كه همان توان مطمئن بود كه همه تلاشمي

همان معناي  ،به كار بسته شده و معنايي كه به دستمان رسيده است ،معناي متن است

را طي كرده، فرايند توان گفت مفسري كه اين يگر ميمورد نظر اوست. به عبارت د

را طي كرده مؤلف ترين روش عقلايي براي رسيدن به معناي مورد نظر بهترين و مطمئن

  هم به معناي اصلي نويسنده دسترسي پيدا نكرده باشد. واقع بازدراست، هرچند شايد 

  شناختيتفسيري هرمنوتيك روشهاي . لايه٣
كه نسبت به هم داراي نوعي  شلايرماخرنظريه تفسيري شناختي روانبعد دستوري و 

يك در  كنند، هريد ميأيرا تكميل و ت ديگرهرمنوتيكي هستند و به همان منوال هم دور

 ,Schleiermacher,1998( شوندبندي ميشوند، دستهچهار لايه مي دو لايه كه جمعاً 

                                                

و  اي كه از ژانر دروني متن داردشناختي معاصر، با تلقيهاي روشيكي از هرمنوتيست اريك هرش *

كل تحت قانون  -داند، معتقد است قانون جزءآن را عامل تعين معناي خودآگاه و ناخودآگاه متن مي

كل در  - و قانون جزء )Hersch, 1967, p.77(قرار دارد  )Genre and Trait(ويژگي  - تر ژانركلان

 د.كنضمن آن عمل مي
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p.94( ترينيهرمنوتيك داني يا پا ،هستندكه مربوط به بعد دستوري را . دو مرحله اول 

)lower Hermeneutics( شناختي روانكه مربوط به تفسير  را و دو مرحله بعدي

اند. البته نيز خوانده )Higher Hermeneutics( هرمنوتيك عالي يا سطح بالاتر ،هستند

د دو اعمال آنها بايفرايند گفته هستند و در همه اين مراحل مستظهر به دو قانون پيش

هم بعد  شلايرماخردر نظر اساسًا زيرا  ؛گفته را به طور كامل رعايت نمودقانون پيش

گرفته توسط كننده تركيب صورتكه بازسازيشناختي رواندستوري تفسير و هم بعد 

 ).Ibid( است، تنها در بستر ارتباط با زمينه و كانتكست متن قابل دستيابي هستندمؤلف 

شناختي) يعني دو لايه اول و دو يا روان( تفسيري و فني يك تفاوت عمده در بعد

خلاف دو لايه دوم، اثر به مثابه يك كل ديده  لايه دوم اين است كه در دو لايه اول بر

ولي در دو لايه دوم اثر هرچند با  ؛هاستشود. بلكه تمركز اصلي بر عبارات و جملهنمي

و در اين مرحله سبك خاص نويسنده  شودتحليل زباني، ولي به مثابه يك كل ديده مي

براي رسيدن به معناي مؤلف يشه اند هدر اين مرحلنهايتًا ش اصلي است تا ونيز مورد كا

  ). Ibid( اصلي متن بازسازي شود

  .  تفسير دستوري ١- ٣
به  ؛گيرندمراحل دستوري مورد توجه قرار ميكاملًا در تفسير دستوري در مرحله اول 

هاي مختلف نويسي، قوانين ساختن تركيبلايه قوانين زباني درست اين معنا كه در اين

گيرند. در مرحله دوم از تفسير نظر قرار مي اي و مانند آنها مدجملهاي و شبهجمله

دهد، اصطلاحات فني و شواهد خاصي كه دستوري كه لايه دوم اين تفسير را تشكيل مي

گيرند. گاهي اساس و مطالعه قرار مي نويسنده در كلام خود استفاده كرده است، مورد

فهم  اما معمولاً  ؛پايه براي چنين توضيحاتي، ديگرعبارات موجود در همان متن هستند

هاي آنها ريشه در شناخت نوع ساحت دانشي و علمي نوشته و همين طور ساير نوشته

  .)Seebohm, 2004, p.163( نويسنده دارد

آمده در اين مراحل دستاست كه معاني به نآهاي اين دو مرحله ثمره مهم بررسي

نظر باشند و نبايد نقض شوند. از اين جهت  بايد مدشناختي رواندر تمام مسير تفسير 
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ولي ناقض  ؛كننده نتايج تفسير دستوري باشدتواند تكميلميشناختي رواننتايج تفسير 

 ندابعدي نادرستآمده در مراحل دستمعاني به ،تواند باشد. اگر چنين بودآن نمي

)Ibid, p.160 (شوند. و تحميل بر متن قلمداد مي  

 فني)(شناختي روان. تفسير ٢- ٣

شود شهود مي يا بعد فني كه فرديت فرد عملاً شناختي رواندر مراحل مربوط به تفسير 

دو لايه وجود  ،گيردو اين كار به صورت تنگاتنگي با مرحله بعد تفسيري صورت مي

 ,Schleiermacher( نويسنده است )Style( ل مربوط به شناخت سبكدارد. لايه او

1998, p.95.( در اين مرحله در مقام شهود فرديت نويسنده است،  شلايرماخركه ازآنجا

از  ).Ibid, p.97( شهودي استكاملًا بلكه  ،مفهومي نيست ،اش با سبك نويسندهههمواج

آن را فهميد. اين  رد نه اينكه مفهوماً گويد سبك نويسنده را بايد شهود كاين جهت مي

نوعي موكول به شناخت نتايج مرحله تفسير فني است و شناخت آن بهترين مهممرحله 

مؤلف عبارات و نمودات فرديت و بازسازي آن بايد از طريق ديگر استمؤلف افكار 

 دنوعي در بازسازي فرديت نويسنده آخرين مرحله تفسير نيز باشرخ دهد و شايد به

)Ibid, p.256 .(  

 ,Seebohm( لايه دوم تفسير فني مربوط به ايده و هدف نويسنده از نوشته است

2004, p.160.(  قبل از اين دانستيم كه فهم كل معنايي حاكم بر متن هم به فهم اجزا

گويد شناختن مي شلايرماخركند و هم به فهم سبك نويسنده. در اين لايه كمك مي

درواقع كل  ).Ibid( ض شناخت كل معنايي حاكم بر متن استفرهدف نويسنده پيش

تواند به وسيله قصد اصلي معنايي حاكم بر متن همان هدف نويسنده از متن است كه مي

بنابراين بايد قصد و هدف نويسنده از متن را در  ).Ibid, p.161( شناخته شودمؤلف 

زيرا  فراتر از قصد اوست؛ ماخرشلايراين لايه بشناسيم. توجه داريم كه معناي متن نزد 

اي كه به طور ناخودآگاه در متن اعمال شده و مورد توجه و قصد او نبوده است معاني

بر شناخت قصد  شلايرماخرنيز در نظر او داخل در معناي متن است. در اين لايه تمركز 

ه است تا از اين طريق آن كل معنايي حاكم بر متن را بشناسد و به اين وسيلمؤلف 
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در فهم كل معنايي حاكم مؤلف معاني ناخودآگاه را نيز كشف كند. به هر حال فهم قصد 

با اين حال آنچه  است؛مؤثر بر متن و همين طور فهم معاني ناخودآگاه بسيار 

زيرا درك قصد نويسنده مانند  ؛ظاهر دچار ابهام استبه ،گويددر اين لايه مي شلايرماخر

اند منظور ها تلاش كردهاز اين جهت هرمنوتيست ).Ibid( درك فرديت او مشكل است

  از اين قانون را توضيح دهند.  شلايرماخر

يكي از توجيهاتي كه در خصوص اين ابهام مطرح شده است، اين است كه همان 

حاكم بر متن  »كلان ژانر«يك تلقي از كل حاكم بر متن  ،طور كه قبل از اين بيان شد

زيرا ژانرها  ؛كلان ژانر مزبور نيز براي مفسر ممكن است كه درك )Ibid, p.162( است

ولي  ؛ظاهر مناسب استشناسند. اين جواب بهاي دارند كه همگان آنها را ميقواعد كلي

اند، قابل انطباق نيست و هايي كه ژانرهاي جديد و نوآورانه را دنبال كردهدر مورد متن

  شود. از اين جهت مشكل حل نمي

 استمؤلف قصد  ،زدنحدساز  شلايرماخرن است كه منظور توجيه ديگر اي

)Ibid(به طور مؤلف اين است كه قصد  شلايرماخراما توجيه بهتر اين است كه مراد از  ؛

مشخص است. بدين ترتيب مراد از  ،آشكار يا به طور ضمني در متني كه نوشته است

مؤلف در ضمير  نه قصدي كه )Ibid( آيدقصدي است كه از متن بر ميمؤلف قصد 

. )Ibid, p.163( استشناختي روانهاي يابي به آن نياز به عملبوده و براي دست

باز شناختي روانهاي بنابراين اين قاعده با همان رويكرد زباني به جاي تمركز بر جنبه

به مؤلف هم تمركز خود را بر متن نهاده و گويي فروكاستي از قصد منطوي در ضمير 

در  ،آيداين قصد نيز كه از ظاهر الفاظ بر مي ).Ibid( متن نموده استقصد آشكار در 

يابي قابل دست ،اغلب متوني كه به لحاظ دلالي اضطراب ندارند و داراي تماميت هستند

اين است كه نزد  ،كنديد ميأيگفته اين توجيه را تاي كه علاوه بر نكته پيشاست. نكته

 ي هسته مشترك معنايي هستنداد نويسنده دارها هدف، زاويه ديد و قصهرمنوتيست

)Ibid( .مؤلف ال از قصد توان رسيد. از اين جهت سؤبنابراين از يكي به ديگري مي

در مؤلف انداز و ديدگاه زيرا چشم ؛تبديل شودمؤلف از زاويه ديد سؤال تواند به مي
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اين جهت با  از .)Ibid( شوددهد و به طور آشكار در متن قصد ميمتن خود را نمود مي

 ،به يك امر زباني كه همسنگ و همسوي با آن استالضمير فيمااز سؤال تغيير محل 

نسبت به موارد مختلف مؤلف يابي به زاويه ديد برسيم. دستمؤلف توانيم به قصد مي

توانيم به قصد ها و اظهار نظرهاي او قابل دريافت است و با يافتن آن مياز ساير نوشته

  . او برسيم

  ج) نقد و بررسي نظريه فهم متن شلايرماخر
يك دال مركزي و سپس اضلاع گوناگوني داشت كه هر كدام از آنها  شلايرماخرنظريه 

اي قرار گيرد. دال مركزي آن حدس فرديت نويسنده بايد مورد تحليل نقادانه و عالمانه

بود. اضلاع  به جهت دريافت انديشه مركزي نويسنده و هدف اصلي او از نوشتن متن

كل و همين  - هرمنوتيكي جزء و قانون دور )Context( آن نيز به قانون توجه به زمينه

شناختي گشت كه بعد عالي آن به بعد روانمي هاي هرمنوتيك عالي و داني برطور لايه

گشت. در زير ايده بازآفريني متن و بعد داني آن به بعد زباني و دستوري آن بر مي

شناختي روانكه مربوط به ابعاد را هاي مربوط به هرمنوتيك عالي لايهو مؤلف فرديت 

نيز نهايتاً يم. كنهاي اول و دوم را بررسي ميسپس قانون ،با هم بررسي كرده ،بودمؤلف 

  يم.كنطرح مي شلايرماخرنكاتي را در مورد هرمنوتيك داني يا سطح زباني نظريه 

  مركزي به عنوان دالمؤلف . بازآفريني فرديت ١
الظهور را در فهم مراد  ةفهم عرفي افراد از كلام يكديگر و اعتماد بر اصال شلايرماخر

نهايتًا افراد قابل اعتماد ندانست و در عوض ادعا كرد به دليل اينكه معناي اصلي متن 

تجلي فرديت نويسنده است، پس براي دريافت معناي متن بايد به شهود فرديت 

ها در انسانيتي كه مكان اين شهود را نيز به دليل اشتراك انسانل شد. او اينويسنده نا

اما بر  ؛فرازماني و فرامكاني است، توجيه نمود و قواعدي را براي تحصيل آن بر شمرد

 شود.تئوري او اشكالاتي از سوي انديشمندان اصول فقه وارد است كه در ادامه ذكر مي

براي مؤلف به بازآفريني فرديت  كارآمدي تمسك به ظهور عرفي كلام نسبت .١- ١
  مؤلفرسيدن به مراد 

اين اصل، بر اساس الظهور است.  اصالةمؤلف اصل اساسي اصوليون براي فهم مراد 
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با توجه به همه قرائن حاليه و مقاليه ظهوري براي مفسر دارد كه فهم مؤلف ظاهر كلام 

با لحاظ مؤلف دند كلام كند. اصوليون معتقعرفي او آن ظهور را براي او قابل فهم مي

اننده دارد كه بر اساس اصول ظهور استعمالي) براي خو( همه قرائن يك ظهور بدوي

اي ي مقام محاوره اگر اين معنا مورد نظر گوينده و مراد جدي او نباشد، بايد قرينهعقلائ

در غير اين صورت همه عقلا همان ظهور بدوي را مراد جدي  ؛بر خلاف آن ذكر كند

  آورند.مي شماربه متكلم 

اما در مقام عمل او  ؛ظاهر غير از اين استگويد در مقام ادعا بهمي شلايرماخرآنچه 

 ؛نتوانسته به آن ادعا ملتزم بماند و به سمت همان مبناي اصوليون تمايل پيدا كرده است

 ناين بازآفريني هماا ايده اصوليون تفاوت دارد كه زيرا ايده بازآفريني فرديت وقتي ب

الظهور. اما  ةبه صورت شهودي صورت گيرد نه بر اساس اصال ،طور كه خود او گفته

به جاي تمركز بر شناختي روانحتي در بعد تفسير  شلايرماخرهمان طور كه ديديم، 

همه تمركز خود را بر كشف سبك ادبي او، يافتن مؤلف الضمير فيماشهود ضمير و 

آيد نه آنچه در ضمير دي كه از متن بر ميژانر كلي حاكم بر متن و همين طور قص

است، قرار داد. اينها همه همان تمسك به شئون مختلف و قرائن مختلف ظهور مؤلف 

 شلايرماخرصراحت بيان كرد كه به ديلتايبخش به كلام متكلم است. حتي بيان شد كه 

عمود مرموز در شناختي رواندر پي يك سفر براي بازآفريني فرديت نويسنده هرگز 

پي  معاني مستفاد از آنها با هم در ةهاي زباني و مقايسنشانهراه بلكه از  نيست؛زمان 

   .)Seebohm, 2004, p.64( استدرك اين فرديت 

  .عدم امكان تحقق بازآفريني فرديت٢- ١ 
نزد فرديت نويسنده بازآفريني  بهمشروط اينكه هر فهمي از معناي متن را موكول و 

به عنوان يك امتياز بزرگ در صورت امكان را ينكه تحقق اين امر نه ا - مفسر بدانيم

زيرا با فرض قبول ايده  ؛از زواياي ديگري نيز درست نيست - تلقي كنيمبراي فهم 

الاتي مطرح ؤهم س ، در بازآفريني فرديت نويسنده براي رسيدن به معنا بازشلايرماخر

ت نويسنده در همه موارد وجود دارد كه امكان بازآفريني فردياساسًا آيا  شود كه اولاً مي
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شويم و همچون هرمنوتيك مؤلف بايد منكر امكان فهم مراد اساسًا  ،چنين نيستاگر اين

وجود ندارد و درنتيجه معناي متن تنها مؤلف فلسفي بگوييم امكان دستيابي به مراد 

زآفريني آيا روشي كه براي با معناي متن در موقعيت هرمنوتيكي مفسر است. ثانياً 

 ،هاي زباني و سبك نويسنده استفرديت نويسنده بيان شده كه در تمركز بر سويه

  روش كارآمدي در اين خصوص است يا خير؟

  موارد همه در مؤلف فرديت شهود براي لازم شرايط وجود عدم )الف
مؤلف اول بايد گفت كه در همه موارد امكان بازآفريني فرديت سؤال در خصوص 

زيرا در خيلي موارد امكانات متني و زباني زيادي در دست نيست كه وافي  ؛وجود ندارد

ريم و يك متن از يك نويسنده داخيلي موارد تنها در  مثال رايب ؛به اين مقصود باشد

خصوصي نيز در زمينه بستر فرهنگي و اجتماعي حيات او وجود ندارد و از اين اطلاع به

اين مورد بايد بگوييم فرديت نويسنده قابل  نيست. دركار  ديگري نيز در ةقرينجهت 

پس معناي متن قابل فهم نيست. اين در حالي است كه در اصول فقه،  ،دريافت نيست

تمركز بر فهم عرفي كلام و فهم معناي متن مبتني بر ظهور كلام است كه فرض نيز بر 

ز اين اين است كه نويسنده يك متن مخاطب منتشر در زمان را هدف قرار داده و ا

اي بوده كه همه قرائن مفيد معنا را در خود متن دارد و جهت فعل حكيمانه او به گونه

زيرا اگر گفتار و نوشتار هر فرد از قبيل افعال عقلايي  ست؛ابتناي متن بر قرائن بيروني ني

اي پس بايد متن را به گونه ؛او باشد و مخاطب نوشته او نيز فرد منتشر در زمان باشد

مستحكم بنويسد كه در فهم آن نياز به قرائن بيروني نباشد و همه قرائن صارفه قويم و 

  .  )٤٥٠، ص١٣٧٨ر.ك: ميرزاي قمي، ( نيز در خود متن تدارك شده باشد

امكان مؤلف در برخي موارد به جهت شرايط خاص نويسنده يا افزون بر اينكه 

ع تحقيق دانش فقه و اصول در متوني كه موضو مثلاً  ؛بازآفريني فرديت او وجود ندارد

هاست، شهود فريت فقه هستند و دريافت مراد گوينده آنها هدف اصلي اين دانش

اصلي قرآن كريم خداوند مؤلف مثال  رايب ؛امكان ندارداساسًا گوينده يا انشاكننده آنها 

وجود لايتناهاي او به هيچ وجه به طور كامل مورد شهود هيچ  كهمتعال است 
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تواند قرار گيرد و تنها به ميزاني كه خود، به آنها نشان دهد و براي نمي الوجوديممكن

كنند. در مورد روايات نيز مسئله به همين گونه به آن علم پيدا مي ،آنها تجلي نمايد

هايي هستند كه بر اساس مباني ولي انسان ؛ندازيرا گوينده اصلي روايات انسان ؛است

علم و عصمت الهي مجهزند كه از اين حيث شهود هياتي اصوليون شيعه به مقام ال

حد هاي عادي كه نه عصمت دارند و نه داراي علم و قدرت بيفرديت آنها توسط انسان

در همه اين موارد بايد بگوييم  شلايرماخرآنها هستند، ممكن نيست. بر اساس ادعاي 

زيرا  ؛ر نيستامكان دستيابي به مراد شارع مقدس وجود ندارد، در صورتي كه اين طو

هياتي اصوليون شيعه حكيم، عليم و كه بر اساس مباني ال - شارع مقدس اگر درك مراد

تنها در گرو درك فرديت او باشد، امكان درك مراد او براي  - الاطلاق استقدير علي

 ،اي كه شارع براي بيان مراداتش انتخاب كردههيچ مكلفي وجود ندارد و اين يعني رويه

ن و رساندن تكاليف ايشان به آنهاست و اين گيري با مكلفادر ارتباط ناقض اغراض او

دهد براي فهم مراد و اين خود نشان مي م و قدرت و حكمت او ناسازگار استبا عل

زيرا او هيچ رويه ديگري غير از رويه عقلا در بيان  ؛شارع نياز به درك فرديت او نيست

ش در گرو درك فرديش بود، اين انتخاب مراداتش انتخاب نكرده است و اگر درك مراد

  ن ممكن نبود. ؛ زيرا چنين ادراكي براي مكلفابا حكمتش ناسازگار بود

بايد بگوييم  شلايرماخرزيرا در صورت قبول نظر  ؛حتي بالاتر از اين بايد گفت

آسماني عملي هاي كتاببا بشر وجود ندارد و ارسال  وند متعالامكان تكلم خدااساسًا 

زيرا فهم مراد خداي متعال از متون مقدسي كه فرستاده در گرو درك  ؛بوده است بيهوده

  است كه اين نيز براي كسي ممكن نيست. - جل و علي - فرديت او

البته اگر از آموزه ضرورت بازآفريني فرديت نويسنده براي فهم مراد او به اين نكته 

اد او دخالت متفطن شويم كه درك خصوصيات و صفات شارع مقدس در فهم مر

زيرا شارع مقدس صفاتي دارد كه درك آن  ؛ايممستقيم دارد، به نتيجه درستي رسيده

  ها در فهم مرادات او بسيار حائز اهميت است.براي افراد بشر ممكن است و درك همان

  نويسنده فرديت آفرينيباز براي شدهمعرفي روش صلاحيت عدم )ب 
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هاي فردي دهنده ويژگيهاي از متن كه نشانويهدر تفسير فني مبتني بر س شلايرماخر 

با توجه به قصد نهايتًا و همين طور سبك او در نوشتار و همين طور نويسنده هستند 

) در پي درك شهود فرديت نويسنده است. اين در صورتي مؤلفقصد لزومًا نه ( متن

ك به زبان هاي زباني او قابل درك نيست و تمسبا سويه مؤلف،است كه شهود فرديت 

الظهور است نه راهي براي شهود باطن وجودي  ةدر اين خصوص تمسك به همان اصال

زيرا او معتقد است فرديت هر انسان نمود انسان كلي است كه تمام كمالات انساني  ؛او

ها در با استفاده از اشتراك انساناساساً او   .شودرا داراست كه از آن با انسانيت تعبير مي

اما نكته  ؛نيت است كه معتقد است امكان بازآفريني فرديت افراد وجود داردهمين انسا

به فرض امكان دقيق كشف نويسنده) ( سبك نويسندهآوردن دستبهاين است كه آيا با 

ت به فرديت توان شناخت دقيقي نسبهاي زباني خاصي از متن او ميو تمركز بر سويه

 ،شودز فرديت بدين ترتيب حاصل ميشك شناختي كه انويسنده پيدا كرد؟ بدون 

بازسازي زباني و كند كه اينكه خود او تصريح ميخصوصاً  ؛شناختي ناقص است

 تخميني استكاملاً بلكه عملي  يست،متن به طور كلي قابل دسترسي نشناختي روان

)Schleiermacher, 1998, p.95( . در صورتي است كه درك تمام معنا به اينها همه

معتقد است بايد  شلايرماخراينكه خصوصًا  ؛موكول شده استمؤلف يت شناخت فرد

را بهتر از او شناخت و اين يك نكته اساسي در هرمنوتيك مؤلف براي فهم معناي متن 

زيرا او معتقد است معاني ناخودآگاهي كه توسط  ؛)Dilthey, 1996, p.147( اوست

ز اين جهت بايد او را بهتر از در متن اعمال شده است نيز بايد كشف شوند و امؤلف 

  خودش شناخت. 

براي فهم معناي  شلايرماخربايد گفت بر اساس مبنايي كه  كه از اين جهت است

امكان شناخت كامل معناي متن وجود ندارد. چه بسا به اساسًا  ،متن مقرر كرده است

 ،هاي روشي استبا اينكه يكي از هرمنوتيست شلايرماخرهمين دليل است كه 

بخش به هرمنوتيك فلسفي كه منكر امكان شناخت معناي مورد هاي او را الهامديشهان

  اند. دانسته ،استمؤلف نظر 
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انديشه  اولا، در اين خصوص مبتني بر اين فرض است كه شلايرماخرالبته نظريه 

دهنده فرديت هاي هر شخص نشانشود و ثانيا انديشهجز در قالب زبان نشان داده نمي

كار رفته توسط با تمركز بر زبان به گيرد،د. او از اين دو مقدمعه نتيجه مياو هستن

 ههماولًا در اين خصوص نيز بايد گفت كه . دياو رس تيبه فرد توانيمولف، م

زيرا بسياري از معارف بدون وساطت زبان رخ  ؛هاي فرد مبتني بر زبان نيستيشهاند

رفت حاصل از آن نيز يعني معرفت گري مفهوم و معزبان يعني واسطه ؛دهندمي

ند و بدون اهاي فرد حضوريحصولي. در صورتي كه بسياري از معارف و انديشه

اينكه فرديت هر فردي با توجه به  افزون برگيرند. وساطت زبان و مفاهيم شكل مي

هاي او نيست و فطرت او در ساخت انديشهلزومًا  شلايرماخرشناختي مباني انسان

از جنس انديشه نيست. بسياري از وجدانيات لزومًا اي دارد كه قش ويژهفرديت او ن

اند و از سنخ انديشه هم معارفي هستند كه در فطرت انساني به وديعت گذاشته شده

هاي نويسنده از آنها از اين سنخ است كه در ها و تلقيها و بدينيستند. درك خوبي

هاي ي از سنخ انديشه نيستند و از سويهول ؛ثرندؤيشيدن او ماند هو نحومؤلف فرديت 

  قابل فهم نيستند.لزومًا زباني نيز 

  به عنوان شرط فهم با سيره عقلامؤلف . مخالفت شرطيت بازآفريني فرديت ٢
در درك معناي متن كه همان بازآفريني  شلايرماخربا فرض اينكه امكان تحقق روش 

شود به كبراي كلي آن وارد مي موارد ممكن باشد، اشكالهمة در  ،استمؤلف فرديت 

شدن به اين نكته كه چون هر ليو قا شرط براي هر فهميقراردادن چنين اساسًا كه آيا 

 ممكن نيست و درمؤلف فهمي در گرو چنين دريافتي است و بدون آن فهم معناي 

نتيجه همه از اول در مقام فهم دچار سوء فهم هستند و از اين جهت نيازمند تفسير 

هاي عقلايي است يا خير؟ زيرا اطميناني كه در درك اساس رويه ، شرطي برشندبامي

، اطمينان و يقين عرفي است نه آيدراه به دست مياز اين نويسنده معناي مورد نظر 

هاي عقلايي بايد تابع رويهعلت و به همين  - صد در به معناي قطع و علم صد - فلسفي

علم يقيني گمان روش بيفهم در اين فرايند ي زيرا با ط ؛فلسفيهاي قانونباشد نه 
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بلكه در بهترين حالت  ؛دآينمي به دستفلسفي به شهود فرديت نويسنده براي ما 

شود كه هرچند يقين فلسفي به معناي اثبات شيء و نفي اطميناني براي ما حاصل مي

ر كلام بيان حجيت عقلايي ظهوبارة مانند آنچه در عقلا است؛ تأييدمورد  ولي ،غير نيست

هاي در رويه عرف و عقلا و كاربست تأييدرو بايد اين رويه مورد  اين كنيم. ازمي

طور  اي را بهچنين رويه ،كنيمكه وقتي به عرف مراجعه مي صورتي شان باشد. درجاري

هاي جاري آنها آنچه در جريان بلكه در رويه ؛كنيمعمومي براي هر فهمي مشاهده نمي

ي تحال اگر قرائ .هاي كلامي استنشانهپاية نان حاصل از ظهور كلام و بر اطميباشد، مي

باشد كه ظهور بدوي كلام را به ظهور ديگري منصرف كند، ظهور دوم مورد  مياندر 

به نويسنده يا گوينده نسبت داده ايشان همان ظهور بدوي نزد  گرنهو ؛عقلاست تأييد

  شود.مي

فراوان ثر بسيار ا رديت نويسنده را شهود كرد،بتوان فبله اين درست است كه اگر 

شرطيت ولي اين به معناي  شت؛فهم مراد او خواهد گذادرستي بر  - حال عين در - و

   اي براي فهم مراد او نيست.بازآفريني فرديت هر گوينده و نويسنده

  گرايي . عدم تخلص بازآفريني فرديت نويسنده از نسبي٣
ربي است كه در هر مفسري بايد رخ دهد. روش اين شهود فرديت نويسنده امري تج

شود مفسر مراد را از همان شهودي و تجربه شخصي است. اين شهود سبب مي نيزكار 

ظهور متفاوتي پيدا كند و مؤلف شود كلام درون تجربه كند نه اينكه اين شهود سبب مي

 بر - شلايرماخرزيرا نزد  *؛ببردپيمؤلف الظهور به مراد  ةدر نتيجه مفسر با اتكا به اصال

بلكه شهود  ،نيستمؤلف الظهور دليل رسيدن به مراد  ةتمسك به اصال - خلاف اصوليون

آيا با  :شودمطرح ميپرسش در اين صورت اين فرديت او دليل رسيدن به آن معناست. 

هاي دروني توان ملاكي قطعي در تجربهموارد ميهمة فرض امكان تحقق اين شرط در 

                                                

 راه نيا از و نجامديب متن در او اتكلم به يظهوربخش به آن شهود و سندهينو تيفرد درك اگر رايز *

 حيصح است، ييعقلا يةرو كي كه الظهور ةاصال اساس بر آمدهدستبه يمعنا م،يبرس او مراد به ميبخواه

 .شودينم وارد م،يهست آن انيب صدد در كه ينقد علت نيهم به و است سندهينو به استناد قابل و بوده
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نسبيت در  ةاي كه از سقوط در ورطگونهبه ،داد ارائه شهود فرديت نويسندهارة بافراد در

و قابل قبولي براي  درستدهد كه معيار امان بمانيم؟ زيرا نسبيت در جايي رخ مي

 هاياشتباه بيشترگويد مي شلايرماخرنباشد. حتي خود  ميانسنجش صحيح از سقيم در 

شخص در  ةيعني استعداد حاضركردن هنرمندان ،داين استعدا پاية نبودهرمنوتيكي بر 

ما از صاحبان اين نظريه پرسش  .)Schleiermacher, 1998, p.12( درون خود است

صحيح از سقيم در شهود فرديت نويسنده  ةن است كه ملاك قطعي تشخيص تجربآ

 ةچيست؟ انصاف قضيه اين است كه تمسك به وجود روح مشترك انساني در هم

زماني و مكاني وضعيت ما در  ديلتايزيرا به قول خود  ؛في به پاسخ نيستها واانسان

ويژه اينكه بر اساس مباني به ؛كنددر فهم ما دخالت ميوضعيت خود هستيم و اين 

فلسفي حكمت متعاليه، تعّين و تجلي روح يا همان امر كلي در همة افراد يكسان 

رو تجربة فرديت نويسنده  اين ت؛ ازتجلي و تعين تكراربردار نيساساسًا نيست؛ زيرا 

صاحبان اين كم دستتوان گفت اين اساس مي برامكان وقوع ندارد و از محالات است. 

  اند.ارائه نكرده باره اين درملاكي قطعي  ديدگاه

حجيت تفسيري ظهور كلام وارد بارة توان دراگر كسي بگويد همين اشكال را مي

در  )،قابل استناد است -  در عين حال -  اما ؛ها متفاوتزيرا در آنجا نيز ظهورگيري( كرد

هاي پاية قاعدهبر  نخست ةدر وهلها جملهو ها كلمهظهور  گوييم اولاً ميپاسخ وي 

 ،آنهاي قاعدهنيست كه  گونه اهل زبان است و اين ةهم ميانكه متفاَهم است زباني 

از شهود و تجربه كه در اينجا بحث  صورتي در .اشخاص باشددست شخصي و به 

ها است. اينكه بگوييم چون انسانيتو منحصر به خود فرد شخصي كاملًا كه امري است 

 گاه هرزيرا  ؛درستي نيستعلت  ،بودن دارنداين شهودها قابليت يكسان ،واحد است

و بوده شخصي  *ذات تجربه، ،و شهود شخصي قرار داديد »تجربه«پايه را بر 

                                                

رن هجده ميلادي مطرح شد و اساس علوم طبيعي قرار گرفت. اي كه در قبه معناي شهود و نه تجربه *

غير قابل  ولي در تلقي اول تجربه، شخصي و ؛در تلقي مزبور از تجربه، تجربه امري تكرارپذير است

 تكرار است.
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 ديگرانقابل استناد براي هاي عارفان تجربهكه  گونه هماندقيقًا ؛ ستني شدنيتكرار

حجيت تفسيري آن  ،بودمي )همان علم( يقين فلسفي ه،اين تجرب برايندنيستند. بله اگر 

بلكه از يقين عرفي كه  ،گوييماما در اينجا از اين يقين سخن نمي ؛خواهد بودذاتي 

  .گوييمسخن مي است، همان اطمينان يا نزديك به آن

  ابهام در قوانين مربوط به تفسير دستوري و تفسير فني .٤
او در پي كه ازآنجادر تبيين قوانين تفاسير مزبور خالي از ابهام نيست.  شلايرماخركلمات 

گويد در اينجا روش حتي در تفسير دستوري هم مي ،دستيابي به فرديت نويسنده است

. از اين جهت معتقد است )Schleiermacher, 1998, p.97( نه مفهوميشهودي است 

ند. اتفسير دستوري ارتباط تنگاتنگي با تفسير فني دارد و گويي هر دو، دو روي يك سكه

در تفسير  ،از اين جهت به دليل اينكه در تفسير فني دنبال شهود فرديت نويسنده هستيم

دستوري  دستوري نيز بايد روش شهودي را اتخاذ كرد. به هر حال اينكه بايد در تفسير

اي از زيرا زبان مجموعه ؛امري گريزناپذير است ،هاي مفهومي را اتخاذ كردروش

  هاست و در هر حال عبور از دهليز مفهوم امري گريزناپذير است.نشانه

به شناخت سبك ادبي نويسنده عدول كرد و مؤلف يا در تفسير فني از شهود فرديت 

كه طرفداران خود را دچار زحمت توجيه  نكاتي گفتشناختي رواندر لايه دوم تفسير 

قصد مصرح مؤلف نيز بهترين تفسير اين شد كه مراد او از دستيابي به قصد نهايتًا نمود. 

معنايي حاكم بر متن و  را مقدمه درك كلمؤلف زيرا او دستيابي به قصد  ؛در متن است

  نتيجه شناخت سبك نويسنده دانست. در

  نتيجه
داند. ايده راهبردي او ميمؤلف ست و معناي متن را همان مراد ا محورمؤلف شلايرماخر

اي را است. او براي اين منظور نظريهمؤلف بازآفريني فرديت مؤلف براي فهم مراد 

طراحي كرده كه نظريه فهم متن نام دارد. اين نظريه داراي دو قانون كلي توجه به زمينه 

چهار لايه است كه آن چهار لايه در  بيروني صدور متن و دور هرمنوتيكي جزء و كل و

شوند. او توسط اين بندي مييا فني دستهشناختي رواندو بخش تفسير دستوري و تفسير 



 
ظر

ن
 هي

شلا
ن 

 مت
هم

ف
ي

خر
رما

 و 
قه

ل ف
صو

د ا
نق

 ي
  آن

٥٧  
 

  

 

 ؛را بازآفريني كندمؤلف هاي زباني فرديت نظريه در پي اين است كه با تمسك به سويه

بان اوست. هاي فرد در ززيرا در نظر او زبان بستر انديشه فرد است و تجلي انديشه

نتيجه معناي متن را فرديت او را بازآفريني كرد و در شودبنابراين با تمركز بر زبان مي

  متوجه شد. 

طور به اركان نظريه او وارد  از پايگاه اصول فقه نقدهايي به ايده اصلي او و همين

تواند مورد قبول اصوليون باشد. است. اين در حالي است كه خيلي از مطالب او مي

: كارآمدي تمسك به ظهور عرفي كلام نسبت به اند ازعبارتدهاي وارد بر نظريه او نق

عدم امكان تحقق بازآفريني فرديت  مؤلف،براي رسيدن به مراد مؤلف بازآفريني فرديت 

عدم  صلاحيت  در همه موارد ومؤلف به دليل عدم وجود شرايط لازم براي شهود فرديت 

فرديت نويسنده، مخالفت شرطيت بازآفريني فرديت  براي بازآفريني شلايرماخرروش 

به عنوان شرط فهم با سيره عقلا، عدم تخلص بازآفريني فرديت نويسنده از مؤلف 

  گرايي و ابهام در قوانين مربوط به تفسير دستوري و تفسير فني.نسبي
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