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،  امـروز را    دينـي در ايـرانِ     گرِي   اصالح  تفسيريِ آيا رويكردِ : پرسش اين است  
تـوان هرمنوتيـك نـام        مـي  ،هاي كساني چون محمد مجتهـد شبسـتري         در نوشته 

 مدرن باشد، پاسخ اين پرسـش منفـي اسـت چـون      وتيِك اگر منظور هرمن   نهاد؟
 مـدرن بـرآورده      هرمنوتيـكِ   اصـليِ  شـرطهايِ – تفسـيري پـيش    در اين رويكـردِ   

فشـرده  اَ دگرانديشـي    شـرطها زيـر عنـوانِ        ايـن پـيش    مقالـه  در آغـازِ  . شـوند   نمي
توان هر متني را   كه چرا نمي   شود مي استدالل    بر همين پايه   در ادامه . گردند مي

 ي   مقاله اين نكته با اتكا بر نظريـه        در پايانِ .  هرمنوتيكي قرار داد   تفسيِر موضوِع
 اين تصور اسـت كـه        پس زدنِ  مقاله در صددِ  . گردد ميتر     گشوده ١ زبان نايِيكُ

اي از سنِت ديني الهياِت سياسي را در مسير معقولي            توان با تفسيِر تازه    ميگويا  
 ديني ميدان آگاِه– زمان تفسيِراي كه ممكن است به تحول اساسي. هدايت كرد

اين دگرانديشي با   . كند ميدهد تحولي است سياسي كه دگرانديشي را ممكن         
 دينـي در    نهـد كـه هرمنوتيـكِ      مي نوشته در پايان بر    .شود   ديني ميسر نمي   تفسيِر
 كـه متنهـاي دينـي از    پذير است  بودشسياسي و فرهنگي ما آن هنگامي        ي  پهنه

نشـين كـردِن الهيـاِت         درآيند و اين طبعاً فقط با خانه        متنهاي استراتژيك  حالِت
  .پذير است سياسي امكان

هـاي    فهـم –فهـم و پـيش    «با عنوان   نگاه نو   پيشين   ي  شده در شماره    چاپ ي  مقاله
  .زير ي درآمدي است بر نوشته» هرمنوتيك

  دگرانديشيهرمنوتيك و 
به معناي خبردادن و ترجمه كردن و تعبيـر          hermeneuein يونانِي ي  هرمنوتيك عنواني است برگرفته از واژه     

  نـوزدهم اسـت كـه بـا تـالشِ       قـرنِ  كاربست يافته است، امـا تـازه در آغـازِ          هفدهم    قرنِ ازاين عنوان   . كردن
دانشي كه اين عنوان بر آن گذشـته شـده   –هنرشود كه   پذيرفته ميويابد   عمومي مي   رواجِ شاليرماخر فكرِي
 اخـص،  طـورِ   بـه  مـتن  كلـي و فهـمِ   هاي فهم به طـورِ      بردن به قاعده     پي  هدفِ ي پژوهشي ويژه است با      شايسته

 همگاني  پذيِر   فهم ميسر نباشد، يعني متن سرراستانه به زبانِ       آن   خودِي   خودبه  در آن هنگام كه ادراكِ     ويژه  به
ود، امـا بـه    بـ تفسـير  هرمنوتيـك   شاخِص در آغاز مفهومِ . تفسير باشد  و به اصطالح نيازمندِ   ني نبوده   برگرداند

 به خود اختصاص داد كه نخست منظور از آن نه هر فهميدني بلكه              فهميدن  كانوني را مفهومِ   تدريج جايگاهِ 
 فهـم وسـيعتر     پسـاتر موضـوعِ   .  بود  آنها  تفسيرِ ساِز  زمينه و ممكن  عنواِن    به ديني و ادبي      سنتِ  متنهاي مهمِ  فهِم

 انديشـه   جـايي رسـيد كـه موضـوعِ        .گ را شامل گشت    فرهن  معنويت و   تاريخ و  آن كلِ ي    گرفته شد و دامنه   
 ي كه شاليرماخر كرده بـود     تفكيكدر اينجا   .  انسان  آگاهيِ هستِيي    فهمي گرفته شد در معناي ژرفترين اليه      
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نوعهـاي  .  و بنيـادي فلسـفي يافـت       تر شـد     جاافتاده  عمومي ميان هرمنوتيكهاي ويژه يا كاربردي با هرمنوتيكِ      
 متنهاي ديني    الهياتي يعني هرمنوتيكِ    ادبي، هرمنوتيكِ  ند از هرمنوتيكِ  ا  بارت تخصصي ع   هرمنوتيكِ اصلِي

 كـه   – حقوقي   و سوم هرمنوتيكِ  ،   ادبي نيز دانست   ي هرمنوتيكِ   توان زيرمجموعه   كه بسته به تعبير آن را مي      
ي نـام    فلسـف   عمومي را هرمنوتيكِ   هرمنوتيِك. هاي قضايي است     ماده  استنباط و تفسيرِ   موضوع آن چگونگيِ  

 گـرايشِ . رود هـاي فهـم و تفسـير سـخن مـي            هـا و قاعـده      تـرين جنبـه     ند به اين اعتبار كه در آن از كلي        ا  هنهاد
هرمنوتيكي معـروف شـده اسـت كـه         ي     انساني به فلسفه    آگاهِ  تفسيرگر در وجودِ   فهِمعنواِن    به فهم   ساِز  مطلق

—دري    فهم، نحوه ي    در باره مارتين هايدگر   ي  ها  است در اتكا به انديشه    ر  گاداِمگئورگ   هانس آن   بنيانگذاِر
 فهم باز تالشـهاي      مفهومِ  كانوني شدنِ   در حالتِ  . فهمنده  وجودِ  آن به عنوانِ   انسان و توصيفِ    بودگِي– جهان

كننـد و    آن معرفي مـي  هرمنوتيك پيش برده شد چون فهم را با تفسيرگريِ  آن زير عنوانِ   فكري در ادراكِ  
 ايـن اسـت     يش تفسـيرگر  فهم به اعتبـارِ   ي    مشخصه.  شده است  شناخته تفسيرگري   ِش دان عنواِن    بههرمنوتيك  
–فهـم چونـان  . ‘پ’ چونـان  ‘ب’، ‘ب’عنـواِن   بـه  ‘الف’ است،  ديگر  چيزي چونان چيزي   ادراِككه همواره   
 رخ  ‘انچونـ ’ و با اين     ‘چونان’ آن چه در اين      ي گرايشها و مكتبهاي هرمنوتيكي دركِ       در همه . فهمي است 

  . اصلي است موضوِعدده مي
 درست آن هنگـامي اسـت كـه         رسد كه فهمِ    مي  نظر به نخست    در نگاهِ  .فهميم   مي ‘ب’ را چونان    ‘الف’

چنين فهمي ناممكن است و اگر اصرار شود    .  آن ادراك شود    مطلقِ  يعني در خودباشيِ   ‘الف’ چونان   ‘الف’
 . اسـت  نادرسـت  انسـاني همـواره      ه فهـمِ   است، بايـد بگـوييم كـ       ‘الف’ آن چونان     فهمِ ‘الف’ درسِت كه فهمِ 

در زبان هـيچ    . كنيم زبان بررسي مي  ي    موضوع را از جنبه   . شود   فهميده مي  ‘الف’–جزعنواِن    به همواره   ‘الف’
 شناسـيِ    زبـان   بنيانگـذارِ  سوسـور  دو فردينانـد آن چنان كه    ،   هر واژه  معرِف.  مطلق نيستند  اي مترادفِ   دو واژه 

– واژگـاني بـا جـز       در نظامِ  ‘الف’ي     واژه جايگاِه. هاي ديگر است     آن با واژه   ِفاختال،  نده است امدرن برنماي 
اي   پـس هـر واژه را بـا واژه   .شود بودن مشخص مي–ديگر–اي واژه– جزسراسربودن و –‘پ’–بودن و جز –‘ب’

ر  معنامنـدي را بـه واحـدي ديگـ          زبـانيِ  ً هـر واحـدِ      كـال . كنـيم   معنـا مـي   اي متفـاوت بـا آن         يعني با واژه   ديگر
پس انديشش  . شود  اي ديگر تعبير مي     اي با جمله    و جمله ،  اي  اي ديگر يا جمله     اي با كلمه    گردانيم؛ كلمه  برمي
  .انديشش است–دگر

 متعــارف شــهرت دارد آنچــه كــه بــه فهــِم.  چنــدان چشــمگير نيســتهزنــدگِي روزمــردگرانديشــي در 
هــاي  اي نيــز قاعــده هــر ايــدئولوژي .فهمــِي روزمــره اســت–اي بــراي چونــان ي پذيرفتــه  جاافتــادهچــارچوِب

مثـاِل   ي  عمـده كـاركرِد   . آن چيـز دارد   ‘ چونان’فهِم اين چيز    ‘ چوناِن’ چند و چوِن     اي براي تعيينِ    شده  تثبيت
هـاي    پديده فهمِي– چوناِن چونان   الگويي است براي تعيينِ     نيز به دست دادنِ    شناختي در گفتمانهاي    ٢سرمشق
دهـد بـراي      ناپذيري را به دست مي    –چرا–و–هاي چون   اقتدارگر نيز قاعده    سنتِ .ي معرفتي    رشته يك موضوِع
در همه اين موردها پيشاپيش مقرر است كه هر چيزي چگونه فهـم         .  گذشته  فرادادهاي كانونيِ  فهمِي–چونان
دهــد، بــه ايــن معنــا كــه فهــم پــيش از   بــودن بــه فهــم ســاختاري پيشــاپيش مــي –مقــرر–ايــن پيشــاپيش. شــود
 .گردد اي روان مي شده رد و در مجراهاي پيشاپيش تعيينيگ  مياش شكل يابي بودش
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هاسـت و     فهـم –نقادِي پـيش   آن مستلزمِ دستيابي به   . رفهمي خصلتي ديالكتيكي دارد    دگ ه سببِ حقيقت ب 
اي اسـت كـه كـاوِش     گذاشـته – آن پـيش  در خودباشيِ  واقعيت .جو  ها در گفتگويي حقيقت     فهميدگر چالِش

 گـوهرينِ  ي  آن هسـته   ي  ايـن بـدين معناسـت كـه بـودِش ترافرازنـده           . گـذارد  مـي ديالكتيكي آن را پـيِش رو       
 هـر   پديـداريش آمـاجِ   در گونـاگونيِ شعزيمتگـاه و بازشـناخت     شگذاشـت –پـيش اي است كـه        پديدارشناسانه
 هسـت و نيسـت بـه ديـدگاه و       خودباشـي و بازگردانـدنِ      حقيقـت نـه نفـي و انكـارِ          ديالكتيكِ .كاوشي است 

 با گفـتنِ  . هاست   پديداري  پوياي آن در گوناگونيِ    پديدارِي ديدگاه، بلكه     نسبيتِ  بر اساسِ   همه چيز  توضيِح
  حقيقـت  ديالكتيـكِ منفـيِ  ي  قاعده همواره بدفهمي است بر سويه و انساني همواره نادرست است   فهِماينكه  
  .ميدن است تالش براي فه وجوِدنخست نفِس ي مثبِت اين ديالكتيك در درجه ي سويه. شود ميتأكيد 

ــِك ــي آن تفسيرشناســي در هرمنوتي ــيش از عصــرِ   ســنتي، يعن ــود و اساســاً اي كــه پ ــج ب ــد راي ــه  جدي  ب
 حقيقـت  ديالكتيـكِ  ،پرداخـت  مـي  شـريعتي خـاص    متنهاي ديني در چارچوِبهنجارگذاري در مورد تفسيرِ  

معنـاي   ي رسـاننده  ‘عنواِن به’ متني  در تفسيِر را‘عنواِن به ’ هنجارهاي آن پيشاپيش كاركردِ   .بوده است مطرح ن 
حـداكثر  . شـد   نمـاي آن بـه بحـث گذاشـته نمـي          – ديگـر  در كاركردِ ‘ عنواِن  به’اين  . كردند ميمعيني مشخص   

انديشـه بـر دگرانديشـِي    عنـواِن   بههرمنوتيك .  ديدگاههاي رقيب بود ابطاِلشد تالش در جهِت ميكاري كه   
 كـه بـه دگرانديشـي    بودجديد پا بگيرد، كه اين عصر  توانست در عصرِ   ميتفسيرگر از آن رو تنها      فاشگوي  

  .چيدد و بساط تحريم و تكفيِر برپاشده عليه دگرانديشان را برداميدان 
 بحـرانِ .  مسـيحيت آغـاز شـد    اصـالحِ  جديد در اروپا با جنبشِ  آن در عصرِ   انديشه بر تفسير و سازوكارِ    

 متنهـاي دينـي را بايسـته        باورها بـازخوانيِ   ي  ر پهنه يافته با آن د      راهبر شده به اين جنبش و شدت       معناشناختِي
 فرهنگـي در ايتاليـا   مي كـه بـا نـوزايشِ    يوناني و ُر كهِن ادبِي رويكرد به ميراثِ  آن تداومِ   با همزمان. گرداند

اي از كتــاب و مــتن را برانگيخــت، دركــي   تــازهاي را ايجــاد كــرد كــه درِك آغــاز شــده بــود، فرهيختگــي
ساز بوده و ايـدون        معنويتي كه پيشتر عظمت    ناي تالش براي گفتگو با گذشته براي دركِ       گرايانه به مع    انسان

 در اين دوره .اي ياري رساند  تازه انساني باشد و به سرفرازيِ   ساماندهي به زيستِ   نيز حقيقت آن بايد به كارِ     
 .خواندند تا بيدار شوند و خردورزي بياموزند نه آنكه در خلسه روند ميمتنها را 
 آن بـا  به متن و زبـانِ .  متن نيز خود را بازنمود  تاريخي در خواندنِ    جديد بيدارِي آگاهيِ    عصرِ ر آغازِ د
نوپــاي  ي رشــته  آن را در پرتــِورســيدند و زبــاِن مــي مــتن را برنگريســتند، اصــالِت مــي تــاريخي  انتقــادِيديــِد
 مـتن و زبـان نيـز راهنمـا     بررسـِي تـاريخِ  اي كـه در       تفكر انتقادي  ي   بر زمينه  .كاويدند مي تاريخي   شناسِي  زبان

 تنگاتنـگ بـا    منفرد بلكه در پيونِدي عنوان يك رشته  مدرن را نه بهشده است بود كه شاليرماخر هرمنوتيكِ     
 ي  هـاي وي دربـاره      انديشـه  ي   دربرگيرنـده  كتـابِ . كـرد   ناميد تأسيس    )نقادي (معرفتي كه آن را سنجشگري    

  .٣هرمنوتيك و سنجشگري: ين نام دارد عمومي چنهرمنوتيِك
. شود كه بر پيشانِي آن سنجشگري نگاشته شده اسـت          ميي بنيان نهاده    ندوراآغاِز   مدرن در    هرمنوتيِك

،  خـرِد نـاب    سـنجشِ :  اسـت  تايمانوئل كان  ي  گانه  هاي سه   سنجشگري اناين دور  ي   انديشه  و سرمشقِ  راهنما
بـاوري    جزميـت  بيـداري از خـوابِ   سـتاوردِ هـا د    اين سنجشـگري  .  عملي، سنجِش نيروي داوري     خردِ سنجِش
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 كانتي و فراخـواِن     اگر سنجشگريِ . انديشيدن با مغز خويش    ي   و گوش سپردن به فراخواِن روشنگرانه      هستند
 ي  روشـنگري اسـت، در عرصـه    رويكـردِ كـه گويـاترين بيـان در توصـيفِ       ،را‘ با مغِز خـود بينـديش     ’كانتِي  

  !  و تفسير كنخود بخوان ي با درِك سنجيدههر كتابي را : سيمر ميهرمنوتيك بازگو كنيم، به اين سخن 
 انسـاني در عصـرِ   ي  يافتـه   اي اسـت از بيـداري و دليـرِي فرديـِت آزادگشـته و شخصـيت                 اين سخن جلوه  

 پيشـينيان را  خواننـد تـا كـالمِ    گذشـته را ديگـر بـازنمي   . گـو نيسـت     مفسِر گذشته ديگر فهِم اسيِر آري     . جديد
هـاي تـاريخي را        زمينـه  ونگـرد  مـي كنـد، بـا شـك        مـي سنجد، مقايسـه     ميپرسد،   مي امروز   مفسِر. تكرار كنند 

رمز  ي   ريشه  و هاي رواني پي برده است      خودفريبيها و   سركوبگريشناسد، به    مي بتهاي ذهني را     او. كاود مي
شكند و   ميت را   سن ي  شده  هاي سنگ   خواهد، از اين رو اليه     مياو گذشته را نيز آزاد      . يافته است و رازها را    

  .اند محبوس بودهدر زيِر آنها چيند تا آن نيروها، رنگها و صداهايي آزاد گردند كه تا كنون  ميتك بر تك
 تفسـير بنگـرد و   طلبـد كـه مفسـر بـا ذوق بـه موضـوعِ       مـي كاردانِي هرمنوتيكي از نوع هنرمنـدي اسـت؛    

هـر  . احسـاس اسـت   ي مـروز برانگيزاننـده  گري كند ميان امروزيان و آن ذوق و شوقي كه بيانش تـا ا          ميانجي
 دانش شكل گرفته و موضوعِ    –يك هنر عنواِن    به هرمنوتيك از آغاز     . هرمنوتيكي نيست   تفسيرِ چيزي موضوعِ 

هرمنوتيــك و  ي گشــته  گشــوده بحــِث بــراي آنكــه در چــارچوِب.آن ســنتهاي واالي فرهنگــي بــوده اســت
توانـد در معنـايي هرمنـوتيكي        گردد از آنچه را كه نمي      تواند هرمنوتيكي  ميدگرفهمي بمانيم، آن چه را كه       
 كنـيم؛ اخـتالفِ    مي را تفسير    حافظ .دگرفهمي نبايد به دروغ راه برد     : كنيم ميتفسيرپذير باشد، بدينسان جدا     

گوييم اين تفسـير بهتـر       ميدر نهايت   .  راست و دروغ نيست     ذوقي از حافظ اختالف ميانِ     اين يا آن برداشتِ   
 ســنجيدگي آن بســتگي بــه ميــزاِن. روزمــره نــدارد ي ســليقه  بــاري از نــوِع‘بهتــر’و ايــن . اســتاز آن تفســير 

، ادبـي  تـاريخي و     آن كه تركيبي است از شـناختِ       ي  فرهنگي آن دارد و نيروي داوري برانگيزنده       ي  پشتوانه
ري ممتـاز    او اثـ    خـودِ  ر اسـت و از تفسـيرِ       مفسّـ   اخالقي در فرديتي كـه شـاخصِ        و حسِ  شناختي   زيبايي حِس
. انـدازد  مـي  خـون راه   وبرد مي به شقاوت راه فرمايانه كه فرمان ديگري داريم كه متني است     كتاِب. سازد مي

فهمـِي هرمنـوتيكي جـايي نـدارد؛ موضـوع          –اينجـا دگـر   .  شـفقت دروغگـويي اسـت      پيـامِ عنواِن    به آن   معرفِي
  . به هيچ تفسيري نياز ندارد خشونت روشن است و اثر آشكار است؛ زباِن تاريخِياست؛ نقِشمشخص 

 هرمنوتيك را بيان كنـيم و هـم     هاي اصليِ شرط–پيش جوهِرتوانيم   مي دگرانديشي هم    بنابر اين با مفهومِ   
 در جايي ممكن است كه دگرانديشـي ممكـن          سخن اين است كه تفسيرگرِي نو      ي  فشرده.  آن را  حد و مرزِ  

حال بـا آگـاهي بـر    . ه از آن بتوان فهمي ديگر داشت      تفسير قرار گيرد ك    تواند موضوعِ  ميباشد و آن چيزي     
  .نگريم به نمودي كه هرمنوتيك در ميان ما يافته است مي دگرانديشي درنقش و جايگاِه

  هرمنوتيك و بحران معنايي در ايران
شــايد جــز تعــدادي . پــيش از انقــالب عنــواِن هرمنوتيــك در ايــران بــراي عمــوم كتابخوانــان ناشــناخته بــود 

در سالهاي اخيـر امـا مـا        . هاي فلسفه در اروپا كسي با اين مفهوم آشنايي نداشت            از درسخوانده  شمار  انگشت
ها مدام  كتابهايي چند در اين باب به فارسي ترجمه يا تأليف گشته و در مجله            .  اين عنوان هستيم    رواجِ شاهِد
اي   اي از مشغوليِت ذهنـِي عـده        بهجن. خوانيم كه در آنها از اين مفهوم بهره گرفته شده است            هايي را مي    مقاله

 اســالمي و نيــز تــا حــدي بــه  تشــديد شــده بــا انقــالِباز روشــنفكران مــا بــه هرمنوتيــك بــه بحــراِن معنــاييِ 
 مـا بـه آنهـا خـو كـرده بودنـد، پيشـاپيِش همـه                 گـردد كـه روشـنفكرانِ       هـايي برمـي     زدگـِي ايـدئولوژي     بحران
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شـان   ي خـاطر   روشنفكراِن ديني مواجـه شـده كـه دغدغـه      هرمنوتيك بويژه با استقباِل گروهي از     . ماركسيسم
ي   برنامـه .  اسـت  محمـد مجتهـد شبسـتري     ي شاخِص اينان      چهره. برونكرِد دين از بحراِن معنايِي كنوني است      

  .ي مجتهد شبستري بنيانگذارِي يك هرمنوتيِك دينِي اسالمي است گذاشته پيش
 سـنت و مـدرنيت      كننده را برخـوردِ     ي اصلي و تعيين     اليه.  معنايي در ايران بحراني چنداليه است      بحراِن
آميزي با دنياي جديد داشته       در گذار به مدرنيت بخشي از سنت توانست همزيستِي مسالمت         . دهد  تشكيل مي 

باشد، بخشي از آن نقشي تزئيني يافت تا هويتي را در گذشته يادآور شود، بخشي ديگر به ستيز برخاست يا                   
 ناپايداري وجود داشت كه حكومِت پاسداراِن سـنِت دينـي نـه             تعادِل. ه ستيز برخيزد   فرصت ماند تا ب    ِدمترّص

اي كه يافت هم نـاهمخوانِي   حالي با ُبعد تازه  آشفته. تنها نتوانست آن را پايدار كند، بلكه بر بحران آن افزود          
نِت دينـي را    هاي دنياي مدرن را تشـديد كـرد و هـم شـكافهاي موجـود در سـ                   بخشهايي از سنت با بايستگي    

هاي همزيستِي ايجاد شده مياِن ارزشهاي مختلف در جامعـه را واگسـالند و                اين بحران رشته  . آشكار ساخت 
 خـود هيچگـاه     اي ايجاد شد كه در تاريِخ پسينِ        جامعه. َورشكناندِن كِل ارزشهاي اجتماعي را به دنبال آورد       

ي هرمنوتيك اسـت،      ي انديشه   كننده  تقويتظاهر  در  اين وضعيت   . معنايي مواجه نبوده است     با اين حد از بي    
هـاي گـذار    ي آن غلبه بر بحراِن معنـايي در دوره      چون هرمنوتيك جوياي تفاهم با سنت است و يك انگيزه         

ضـعِف  . شناسيم به هيچ رو پاسخگو به نيازهاي موجود نيسـت           اما آنچه كه ما در ايران زير اين نام مي         . است
ي اصلي اين است كه       مسئله.  به ضعِف عمومِي تفكِر فلسفي در كشور برگرداند        توان و نبايد فقط     آن را نمي  
 ي هرمنوتيكي فقط يكي را به شكل كامل خود در اختيار داريم و آن بحـرانِ        هاي پاگيري انديشه    ما از زمينه  

 شرطهاي ديگر باعـث شـده اسـت كـه بـر برخـي تالشـهاي فكـري بـه خطـا عنـوانِ                        پيش نبودِن. معنايي است 
 را در هـا  آند كـه بـرآوردنِ  نـ نيازهايي وجود دار. ۱: خطاي اصلي از دو جهت است    . نوتيك اطالق شود  هرم

شـرطهاي    نامنـد، بـي آنكـه پـيش         ايـن تفسـير تـازه را هرمنوتيـك مـي          . ۲جوينـد،     اي از سـنت مـي        تـازه  تفسيِر
ي  شـده  شـناخته ي هرمنوتيك در شكلهاي تا كنون  شده و آن سبك كاري را داشته باشد كه مشخصه         شناخته

اي از  زدني با اين ادعا كه ما در اينجـا شـكل تـازه         اي دانست پس    گيري  توان اين انتقاد را ايراد      نمي. آن است 
اي اسـت كـه هرمنوتيـك بـراي آن تنهـا               تفسـيري  شود تـالشِ    آنچه تجربه مي  . كنيم  هرمنوتيك را تجربه مي   

ي  تـالش بـراي         سرراسـتانه در مقولـه      را تفسيرآن  توان چشم پوشيد و       بر اين عنوان مي   . عنواني تزئيني است  
  .كردبندي  دسته‘ اجتهادهاي تازه ’يادآورِي لزوِم

   دينيهرمنوتيك
  :مجتهد شبستري معتقد است

مقـّدمات و  (نزاع و اختالف مفسران و فقيهـان را بايـد بـيش از هـر چيـز در مبـاني مـورد قبـول آنـان                          
هـاي علـوم      حوزه. وري اصلي را به آنجا منتقل ساخت      جستجو كرد و بايد بررسي و دا      ) مقّومات فهم 

اسالمي بايد از دانش هرمنوتيك با تمام عالقه و توان خود اسـتقبال كننـد؛ زيـرا مباحـث ايـن دانـش                       
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است كـه ضـرورت تنقـيح مقـّدمات و مقّومـات تفسـير متـون اسـالمي و خصوصـاً اجتهـاد را روشـن                          
  ٤. در اين عصر ياري رساندتواند به تفسير قابل قبول اسالم سازد و مي مي
 حاضر رسيد، براي ايـن   از دين در عصِراي پذيرفتني بايد به تفسيِر: توان چنين برداشت كرد    از اين سخن مي   

اي از آن عرضه كرد، آن هم از اين راه كه بـه مقـدمات و مقومـاِت تفسـير و اجتهـاد                         تازه منظور بايد دركِ  
هـاي    وتيـك اسـت، بايـد حـوزه       نها كار هرم    فهم   پيش مثابِه  ت به پرداخت و چون پرداختن به مقدمات و مقوما       

هـا   پرسيدني است در حالي كه چنين بحثي در خوِد حوزه. علوم اسالمي را به استقبال از اين دانش فراخواند  
 و هماننـدهاي    ‘ مصـلحت  تشـخيصِ ’،  ‘ ايسـتا  فقِه’ در برابر    ‘ پويا فقِه’ و   ‘اجتهادهاي تازه ’زير عنوانهايي چون    

افكنـيم كـه در       شود چـه نيـازي بـه هرمنوتيـك اسـت؟ و ايـن پرسـش را از آن رو درمـي                        پيش برده مي   اينها
 كـه اوِج   را شـده    بارهاشنيده بينيم جز اين سخنانِ     نميمجتهد شبستري چيزي    ‘ هرمنوتيكِي’هاي    سرتاسر نوشته 

هـا و     فهـم   پـيش نـاك كـردن        محتمل اين است كه در هرمنوتيـك بـه پرسـش           پاسِخ. نوآورِي حوزوي هستند  
 پويـا و هماننـدهاي آن مطـرح          فقـهِ  شـود و ايـن موضـوعي اسـت كـه در بحـثِ               انديشه بر آنها فراخوانده مي    

  .نيست
خواهد تـا آن حـد        مجتهد شبستري فقط مي   . فهم  فهم داريم تا پيش     ي اصلي اما اين است كه پيش        مسئله

جهـان در حركـت اسـت و        : ببرنـد  حـوزوي دربيفتـد كـه حوزويـان بـه دو چيـز پـي                 هـاي دركِ    فهـم   با پيش 
سـت و درسـت     ‘ پويا فقِه’  اين همان موضعِ   ٥.طلبند  اي را مي    اي مطرح است كه پاسخهاي تازه       پرسشهاي تازه 

هــاي خــوِد  فهــم رويكــردي مــدرن پــيشعنــواِن  بــهنيســت كــه هرمنوتيــك خوانــده شــود، چــون هرمنوتيــك 
 ديـن آن    هـاي اصـلي در بحـثِ        فهـم    پـيش  كنـد و طبيعتـاً      نـاك مـي     هرمنوتيِك مجتهد شبستري را نيز پرسـش      

  . شناسيم  ديني را بدانها مي كه معرفِتندچيزهايي ا
ي    بايـد در زيـر مجموعـه        اسالمي وجـود داشـته باشـد، طبعـاً          دينيِ اگر بخواهد چيزي به نام هرمنوتيكِ     

آمده    پيش اريِخگمان براي پا گرفتن ت      اي بي   چنين انديشه . ي فرهنگي باشد    ي هرمنوتيكي در اين خطه      انديشه
 تـاريخي   شـرطهاي معـيِن بـه لحـاظِ         توانـد هرمنوتيـك باشـد و پـيش          در اروپا را تكرار نخواهد كرد، اما نمـي        

 و وده وي از شخصيتي برخـوردار بـ       ‘مِن’ ،   بگويد ‘من’مفسر بايد بتواند    . ۱: اي را برآورده نكند     شده  خته  شنا
مفسـر  . ۲.  نه با مغِز مرجعهاي اقتـدار و احتـرام در سـنت             خود بينديشد   منفصل نداشته باشد، يعني با مغزِ      فهِم

شده با فكري خاص، به قلمـي خـاص، خطـاب             بايد هر متني را فقط متن بداند، يعني داراي نويسنده، نگاشته          
 تحـولي بـه نـام عصـر          تاريخ را بفهمد و عمقِ     مفسر بايد مفهومِ  . ۳. به مخاطباني خاص، در روزگاري خاص     

چـون اگـر آزادي     ،  گـويي – و دگـر   آزادي بيان داشـته باشـد     . ۴و سرانجام آنكه    . شدجديد را درك كرده با    
به همان زبـاني سـخن خواهـد گفـت         همچنان    و بيان نباشد سنت نيز از ترس رازهايش را برمال نخواهد كرد          

هرمنوتيـك دگرانديشـي    : گونـه بيـان كـرديم        در باال شرِط اساسي را اين      .كه تاريخ بدان تحميل كرده است     
  .شود مينخست با دگرانديشِي فاشگويش معرفي  ي  در درجهرزَو يك و مفسِر هرمنوتاست

                                                      
، ۱۳۷۷طرح نو، : ،ويراست دوم، تهرانفرآيند تفسير وحي. هرمنوتيك، كتاب و سّنتمحمد مجتهد شبستري،    4
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ايـن اطمينـان از آن      .  ديني پا نخواهد گرفت    هاي سنتيِ     در حوزه  ،كه بنا را بر دگرانديشي بگذارد      آنچه
 ‘ پويـا فقـهِ ’ شناسيم و با دستاوردهاي اوج تكاپوي آن زيـر عنـوانِ   ها را مي  نوآوري در حوزهروست كه حدِ  

  . آشنا هستيم

  انتظار نابجا از هرمنوتيك
  پيشـرفتِ   اصـليِ   كشور به دست فقيهان افتاده است اين تصـور پديـد آمـده كـه شـرطِ                 از زماني كه مقدراتِ   

 آن درآورنـد،  اند كه دنياي جديد را بشناسند، سـر از كـارِ   فقيهان را تشويق كرده.  فقه است كشور، پيشرفتِ 
انـد بـه آنهـا        ق بگذارند، دريابند كه دنياي ماشيني دنياي ديگري است؛ كوشش كرده          ميان ماشين با چارپا فر    

توان حل كرد، بـه نيازهـاي نسـل جديـد              خرمن نمي  هاي سرِ   ند مشكلهاي اقتصاد امروزي را با محاسبه      انبفهم
بنـدي ديـار كفـر و ديـار            تقسـيم   نيسـت، سياسـت خـارجي را براسـاسِ         اقصبايد پاسخ گفت، انسـانيِت زن نـ       

اند   تأكيد كرده  خويش    فقه براي بسطِ    فقيهان نيز بر استعدادِ    خوِد. توان پيش برد و از اين حرفها        اسالمي نمي 
 پـس از انقـالب هـر         دينـيِ  روشـنفكرانِ . اند   فقه سخن گفته    اجتهاد و پوياييِ   و در اين مورد از باز بودن بابِ       

ي   از ايـن نظـر مـا نسـبت بـه دوره           .  بوده اسـت    فكر سنتي  اند در راستاي پويا كردنِ      اي كه ريخته     فكري طرِح
ي  تفسـيري نـو از         بر آن نبود كـه بـا عرضـه        علي شريعتي   عنواِن نمونه     به. پيشتر با يك پسرفت مواجه هستيم     

  . پيشرفت نهددين فقه را نوگرا كند، تا از اين راه كشور پا در مسيِر
ي ي جزمي نهفتـه اسـت كـه در سـنت رازهـا             اسالمي اين باورِ   در پِس ديِد مصلحاِن دينِي پس از انقالبِ       

 ي دين و حكومتِ      فروبسته تواند گره از كارِ     د كه آگاهي بر آنها مي     ني پنهاني وجود دار   يها  ناگشوده و نكته  
 دينـي،    روشـنفكريِ  ي شاخصِ    دو چهره  عبدالكريم سروش مجتهد شبستري و    . ديني در عصر جديد بگشايد    

  دين از معرفِت اصِلآنها با جدا كردنِ   .  ديني است   معرفتِ ازوكاِر رازگشايي آگاهي بر س    معتقدند كه شرطِ  
 انتقاد از سازوكارها و سبكهاي تفسـيري        ي آن صرفاً    آورند كه وظيفه    اي را پديد مي      سنجشگري ديني امكانِ 

شبستري از   مجتهد. اند ما اينجايي باشيم كه هستيم       شان اين است كه مفسران باعث شده      سخني    هفشرد. است
 هـاي   فهـم   كنـد بـا پـيش       كند و تصور مي     هاي آن معرفي مي     فهم   خود معرفِت ديني را با پيش       هرمنوتيكيِ نگِر
  .توان رازهاي راهگشاي دين را كشف كرد  ميي ديگردينِي

 تفسيري ديگـري جـز      اين تصور وجود دارد كه با رويكردِ      . اي را در نظر گيريم چون حقوق بشر         مقوله
توان اين مقوله را از دين استنتاج كرد و به دركـي از آن رسـيد                  ز هست، مي  آنچه در سنت رسم بوده و هنو      

 موجـود باطـل اسـت و حتـي اگـر          تصـور در چـارچوبِ    ايـن   .  دنيـوي از آن اسـت      كه البـد واالتـر از دركِ      
اي اسـت شـكل گرفتـه در عصـر مـا،               بشـر مقولـه    حقـوقِ . كند   آن باشد، حقيقتي را بيان نمي      صميميتي پشتِ 

كوفته و    اي كه انسان را درهم      ي پيشامدرن و مدرِن آن ستمها و نظامهاي ستمكارانه          مجموعهپاسخي است به    
 هرمنوتيكي اين مقولـه خـود را چونـان محصـوِل ادراكـِي              در نگرِ . سازند  اند و مي    ساخته  حق مي   ارج و بي    بي

 خـويش را در جهـان    آن خود و جايگـاهِ  جديد از درونِ نمايد كه انسان در عصرِ      اي مي   موقعيِت هرمنوتيكي 
 نافـذ را   سـنتيِ دانـيم كـه تعريـفِ       سنتي از انسان ناسازگار است، و مي       اين تعريف با تعريفِ   . كند  تعريف مي 

  اوست، در حـالي كـه در تعريـفِ      انسان مبتني بر آزادي و سرفرازيِ       جديدِ تعريِف. دين به دست داده است    
.  الهـي هسـتند    ي قـدرتِ    اي كه سايه    درتهاي زميني  كهن انسان عبد است، سرسپرده به آسمان است و ق          دينِي

و را  اتـوان     نمـي . شـود   برخـوردار از حـق مـي      ،  بينـد    وي مي  انسان در نگرشي كه در آن آزادي را در طبيعتِ         
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  ايـن موضـوع از آن رو بـراي فهـمِ           درِك.  سـخن گفـت    ش انساني  از حقوقِ  همهنگامهمچنان بنده دانست و     
هنـوز فتـوايي صـادر      .  بندگي به سر آمـده اسـت       اند عصرِ    آن درنيافته  سنتي مشكل است كه هنوز نمايندگان     

اگر فتـواي بهنگـامي در ايـن        .  ديني حرام بداند    ارزشگذاريِ  و به لحاظِ    كند  بردگي را لغو   نشده كه صراحتاً  
 از  —چيسـت    نظـرش    گويد و پيامدهاي طبيعـيِ      دانست چه مي    مورد وجود داشت به شرطي كه فتوادهنده مي       

 دينـي نـوي شـكل       معرفـتِ . ، اكنـون اينجـايي قـرار نـداريم كـه هسـتيم            –اطِر بسِط آن به گذشـته       جمله به خ  
شد و مبنـاي فقـه آن         سازي چون كنيز و غالم كار نمي        گرفت كه در آن ديگر با مفهومهاي آشكارا برده          مي

 بهـايش،    بـر اسـاسِ     وي  اجتمـاعيِ   جايگـاهِ   خون، بهاگذاري بر زن و تعيينِ       نرخِ بهاگذاري بر اندامها و تعيينِ    
احترام به همنـوع قـرار      ي    برده خارج از دايره   عنواِن    بهنگرش به دگرانديش چون كسي كه بايد برده باشد و           

  . بود دارد و همانندهاي اينها نمي
 ميـان ديـن و      تفكيـكِ . بيننـد    ديـن و معرفـت دينـي مـي          مشكلهايي از اين دسـت را در جـدا ديـدنِ           حِل
هايمـان، ايـن اجـازه را         فهـم    پـيش   ما از آن بـر اسـاسِ        آن و در برداشتِ     در اصالتِ   ديني  ديني يا متنِ   معرفِت

تـا ايـن    . ي آن را بسازيم     هاي سنتي چاره    فهم   سنتي و پيش    سنتي به معرفتِ   فسيِر ت دهد كه با محول كردنِ      مي
هـاي    فهـم   شپـي .  ديني است   نوانديشِ  مفسرانِ  مفيدي در دستِ   رسد كه هرمنوتيك ابزارِ     جاي كار به نظر مي    

گيرنـد و بـه ضـرِب ضـرورتهاي تـاريخي           آور قـرار مـي      هـاي بـد و زيـان        فهـم    پيش خوب و سودآور در برابرِ    
اي اسـت     فهم مقوله   ي پيش    مقوله شود اين است كه خودِ      اي كه به بحث گذاشته نمي       مسئله. شوند  گشا مي   راه

 ايـن موقعيـت     فهـمِ . راهم آورده اسـت    آن را عصر جديد ف     هايي هرمنوتيكي كه موقعيتِ     فهم  برگرفته از پيش  
تـوان    نمـي . اي به نام هرمنوتيك را ممكن كرده است          نگرشي  دستگاهِ ي است كه ايجادِ   يشرطها   آن پيش  فهِم

 هـاي ديـن و خـودِ    فهـم   دين يا پـيش  ديني و اصِل ميان معرفِتاين موقعيت را دور زد و تصور كرد تفكيكِ  
.  ظاهر و باطِن دين ثبـت كـرده اسـت    عنواِن اسالمي زيِر سنِتعرفان درآن را   دين همان تفكيكي است كه      

ي  اي است كه با موقعيـِت كنـونِي فرآورنـده    جدابينِي شريعت و حقيقِت دين خود محصوِل موقعيِت تفسيري   
  دنيــوِيهــاي دانــِش  جديــد از مقولــه جــدابينِي.  مــتن فــرق داردمــتن و خــوِد ي نــدهفهم– پــيشفهــِم جــدابينِي 

اين رويكـرد، تـا جـايي كـه         . جويد  ها مي   فهم   پيش  تفسير بهينه را در سنجشِ     جويد و راهِ     مي هرمنوتيك بهره 
توانند متن را بفهمند، اما   انسانهاست يعني باور دارد كه همگان مي   نماياند، معتقد به برابريِ     خود را مدرن مي   

اما پي بردن به حقيقت فقط بـا  در گذشته  .  بحثي سنجيده قرار دهند    هاي خود را موضوعِ     فهم  پيشتر بايد پيش  
 تـو   رفتـي، حقيقـت خـود پرتـوش را بـر قلـبِ               حقيقـت نمـي    در اصل تـو بـه دنبـالِ       : شد  نظركردگي ميسر مي  

  .افشاند مي
 دينـي    و معرفـتِ   هشـد    دينـي دانسـته       معرفـتِ   مفهـوميِ  فِت تا جايي كه جُ    — دين   پس چيزي به نام ذاتِ    

 را  ‘اصالتي’اي است هرمنوتيكي و آن           خود فرآورده  —شود     ديني معرفي مي   هاي نگرشِ   فهم  ي پيش   برساخته
وارانـه بـر     چيزهايي كـه سـايه  ض داشت و ُمثُِل افالطوني در برابرِ      َرندارد كه در سنِت فلسفي ذات در برابر عَ        

 ه گـردِ  محـوري اسـت كـ     . ۱:  است با دو كاركرد     جديدي ي  برساخته  در اين معنا   ذاِت دين .  آنها بودند  مثاِل
 عذرآورانـه   بـرداريِ   از آن بهـره   . ۲ ؛ هـويتي سـخن گفـت      توان هويتي را ساخت، از تداوم و انكشافِ         آن مي 
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  دين را همواره معذور دانست و اگر قصـوري هسـت و تقصـيري، آن را بـه گـردنِ      توان ذاتِ   كرد، يعني مي  
  ٦. دين انداختهاي ما در ادراِك فهم  ديني و پيشمعرفِت

  دينـيِ  بـا ايـن كـار معرفـتِ       . كنـد   آيـد و ادراك مـا را تصـحيح مـي            هرمنوتيـك مـي   شود كـه      تصور مي 
 ايـن معرفـت اسـت كـه از متنهـايي      از طريِق.  دين نزديك استگيرد كه به ذاِت اي شكل مي   شده  ديگرگون

. شـود    بـه رحمـت و شـفقت برداشـت مـي           سپارششد، ديگر فقط      كه تا ديروز از آنها خشونت استخراج مي       
 آن در ايــن اســت كــه ســازگارِي ديــن بــا افيِت اصــلِياالســرار اســت و كّشــ نــوعي كشــفپــس هرمنوتيــك 

اي   توان چنين برنامـه     مي. اين انتظاري است نابجا از هرمنوتيك     . سازد  هاي عصِر جديد را پديدار مي       بايستگي
  .را پيش برد اما هيچ دليلي ندارد كه بر آن هرمنوتيك نام نهيم

. هاي عصـِر جديـد اسـتوار نيسـت          اسازگارِي مطلِق متنهاي مقدس با بايستگي     داورِي ن   اين انتقاد، بر پيش   
 آن فقط اين است كه اگر در مفهومي سنتي به متن اصالت دهيم و همهنگام بخواهيم مفهومهاي نو                   مضموِن

از اين نظر در بحث بر سِر كثرِت قرائتها تا زمـاني كـه              . كشد  را از آن استخراج كنيم كارمان به تحريف مي        
مصـباح معتقـد اسـت كـه هـر          . دادمصباح يـزدي    گراياني چون     ما سنت باشد، حق را بايد به سنت       ي    ارپايهك

امـا اگـر   .  مقدس را بر چـه َنَمـط بايـد خوانـد        قرائتي روا نيست و تنها خبرگاِن روحاني مجازند بگويند كالمِ         
 اسـتخراج نباشـد، يعنـي       وتيـكِ تواند ديگر هرمن    كنيم مي   ما سنت نباشد، هرمنوتيكي كه عرضه مي      ي    كارپايه

  .كارش اين نباشد كه بنابر سفارش از سوي الزامهاي زمانه اين يا آن مفهوم و انديشه را از سنت ُبرون كشد

  آموختن از اسپينوزا
 هرمنوتيـك اسـتفاده     او را چـون از مفهـومِ       . دينـي جديـد اسـت       راهگشاي هرمنوتيـكِ   اسپينوزادر اين مورد    

سياسـي  –الهيـاتي ي  رسـاله كار او امـا بـويژه در   . كنند  هرمنوتيك منظور مي  تاريخِ ِن، كمتر در بيا   كرده است ن
 ديـن گذاشـته    انتقادِي مهمي بر فهِمورزي او تأثيِر شرطهاي آن است و اين انديشه  متن و پيش  انديشه بر فهمِ  

شاليرماخر . يني است شان متنهاي كانوني د     ي   انديشه ديني محورِ ي    است از جمله در ميان آناني كه با انگيزه        
  . مدرن شهرت دارد از اين گروه است هرمنوتيِكبنيانگذاِرعنواِن  بهكه 

                                                      
ي انتشاراتي صراط،  ، مؤسسهي نبوي بسط تجربه: در كتاِب( ذاتي و عرض در دين ي عبدالكريم سروش در مقاله   6

 ي دهد كه ايده در مابعدالطبيعه ميبرد و بدان جايگاهي  مي دين را به عرِش اعلي  ذاِت)۲۹–۸۲. ، صص۱۳۷۸تهران 
فهمي  جوي پيش تواند پي ميداندز هرمنوتيك اما  مياو تفكيِك مياِن ذاتي و عرضي را تفكيكي ذاتي . افالطوني دارد

به اعدام به هاشم آقاجري ِب  پس از محكوميِت پربازتا۱۳۸۱در آذرماه . شود كه اين جدابيني را پديد آورده است
اي از  اي كه در آن از روحانيت و موضوِع تقليِد مطلوِب دستگاِه روحاني انتقاد كرده بود، مقاله خاطر سخنراني

گرايانه از دين دارد، در اينترنت  مذهبي كه برداشتي اصالح–هاس سرشناِس جريان ملي  از چهرهعبدالعلي بازرگان
(http://news.gooya.com/2002/12/12/1212-03.php)هايي نام  كشي ها و حق گري  انتشار يافت كه در آن از ستم

» .ربطي به اسالم ندارد، به خودشان مربوط است«وار تأكيد شده بود كه  برده شده و پس از ذكِر هر موردي ترجيع
 است كِل تاريخ موضوع اين است كه اگر با سروش تاريخ را بكاويم ممكن. هدِف سروش نيز چنين چيزي است

  در اين صورت ديگر معناي آيين چه خواهد بود؟. ربط به خوِد آيين معرفي شود آيين بي
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هـاي نـارواداري      ريشـه ي    هـاي سياسـي و دينـي بسـيار آزار ديـده، دربـاره               گـري   از تحميل خود  اسپينوزا  
 آن  خـواه اسـت، در      او جمهـوري  . آن آزادي اسـت   ي    انديشه ورزيده و طرحي درافكنده است كـه جانمايـه         

. خـــواه انـــد و ايمانوئـــل كانـــت جمهـــوريژان روســـو  ژاكمفهـــومي كـــه پســـاتر، از جملـــه متـــأثر از او، 
  اجتماعي نه قراردادِ   قرارداِد: شود  چشمگير مي توماس هابس    او و     اسپينوزا با مرزبندي ميانِ    خواهِي  جمهوري

زيست در محيطـي آزاد؛ جامعـه را        آزادي است، اتحادي است با انتظارِ      بندگي به بهاي امنيت، بلكه قراردادِ     
وار به نام دولت بلكه خردمندي و خـردورزي سـامان              هابسي در پيكِر هيواليي لوياتان     آوِر   امنيت بايد نه زورِ  

  .دهد
 آن تضـمين     سـنت را مرجعهـاي اقتـدارِ       اقتـدارِ . گيرنـد   بسا بـه نـام سـنت صـورت مـي            ها چه   گري  تحميل

كنـد كـه بـراي         پيـرو آن اسـت، ايجـاب مـي         تريِن  اسپينوزا شاخص  دكارتي در شناخت كه      رويكرِد. كنند  مي
از ايـن رو اسـپينوزا   . خويش گـردن نگـذاريم  ي   دستيابي به يقين به هيچ مرجعي جز خرِد سنجيده و سنجنده          

تفسـيري  . دانـد   انتقادي مي متن را رجوع به خرِد درسِت فهِمكند و راِه در تفسير از هيچ مرجعي تبيعيت نمي  
آزادِي انسـانها باشـد   ي  كننـده  تضميني   آزادانهآن اتحاِدي  برنده  پيشهنجار عزيمت كند و آماجِ كه از اين    

ويـژه از كتابهـاي دينـي فرمـان بـه زورآوري، خـودآزاري و ديگـرآزاري را                    بـرد و بـه      به نارواداري راه نمـي    
واداري را از متنهاي دينـي   آزادي و رمهم اين است كه اسپينوزا مفهومهاي بنياديِ      ي    نكته. كند  برداشت نمي 
–ود كـه مـتن  شـ كارشـان بنـدد و بـر ايـن مبنـا مـدعي       كند تا از آنان اصل بسازد، در تفسير بـه             استخراج نمي 

بـراي او ارزشـهاي ايـن       . كنـد    مقدس تحميل نمـي     يعني چيزي را از بيرون به متنِ       نمايد  تفسير مي  انهمان درون
 صدورشان را بطلبد و نخست بكوشد ثابت كند اينها مفهومهـايي  اند كه از جايي جواِز مفهومها باالتر از آني   

آن چيزي مشروع   :  قضيه است   مشروعيت نيستند؛ صادق اما عكسِ     آزادي و رواداري نيازمندِ   . مشروع هستند 
  .آزادي و رواداري باشدي  دارنده كننده و پاس است كه تقويت

. ورزي  كانتي در انديشه   اي است از چرخشِ       هاسپينوزا پيش از كانت بوده، اما ديدگاهش در تفسير نمون         
او . بخشـي   مشـروعيت  مشروعيت است نه منبـعِ    نيازمنِد آزاد وي است و شرع خود      ي  بخش انديشه   مشروعيت

از . دتنهاي كهن بيـرون كشـ   بيجا را ندارد كه هرگونه كه شده مفهومهاي مطلوب را از م        از تفسير اين انتظارِ   
كتابهـاي كهـن را     ي     انتقادي شـيرازه   شناسي و تفسيرِ    او با متن  .  مطلوب است  نظر او اصالت از آن مفهومهاي     

اش بـا آزادي   دارد و هر چه را كه نامشروع بيند به اعتبـار نـاهمخواني   گسلد، هر چه را كه الزم بيند برمي  مي
خواهـد    انسـاني كـه مـي      اي فراهم سازد در خورِ       تازه  آخر متنِ  گذارد تا دستِ    و كرامت و رحمت، كنار مي     

  . آزاد و عادالنهافكند ي پي نونظِم

   بايستههرمنوتيك
.  دينِي اصالحگِر بايسته، آني نيست كه بكوشد تا فقه چشمش را به دنياي تازه بـاز كنـد      بنابر اين هرمنوتيكِ  

  انسان است، چـون شـرطِ       آن، بلكه دفاع از آزادي و كرامتِ        اين هرمنوتيك نه دفاع از فقه و نجاتِ        نگرانِي
اي اسـت پـذيراي       ي پارسـايي    تواند بجويد پهنه    ترين جايي كه دين مي      اخالقيت اين است و پسنديده    نخست  
پذير نيسـت و   خودانگيختگي است، به لحاظ مفهومي نيز بايد خودانگيخته باشد، پس استنتاج        آزادي  . اخالق

 اي كه بـه دليـلِ   آزادي. مانددر تفسير نيز اين مفهوم بايد خودانگيخته ب      . ترين مفهوم است    اصيلبه اين اعتبار    
  .بها گردد شود، به سادگي ممكن است با مجوزي ديگر بي مجوزي ايدئولوژيك ارجمند مي
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اي باشد كه با تعبيرهاي سنتي با مفهومهـايي چـون              معرفتي تواند متكي بر نظامِ      ديني نمي  اين هرمنوتيكِ 
منـدترين تعبيـر از        پس از قرنهـا حقيقـت      هرگونه ادعا در اين مورد كه اينك      . كند  اصالت و حقيقت كار مي    

 اصيل اين است و آنچه تا كنون بوده سـوءتفاهمي بـيش نبـوده،               شود و دينِ    متنهاي مقدس به دست داده مي     
 اصـيل آنـي اسـت كـه در          ديـنِ . تـوان بطالنـش را آشـكار سـاخت          اي است كه بـه سـادگي مـي          گويي  گزافه
ايـن بـه    . گري بايد با اذعـان بـه ايـن واقعيـت بياغـازد              ح اصال هر هرمنوتيكِ . شود  هاي سنتي عرضه مي     حوزه

. خواهد به اصل بازگردد و اصل را به سخن درآورد            اصالت است، گفتماني كه مي     معناي خروج از گفتمانِ   
ي    هـايي از بـوده      توان دست كم جنبـه      اين اصل چيزي است موهوم، موهوم نه به اين معنا كه به هيچ رو نمي              

ي گفتمـاِن   جانمايه.  موجود است قدرِت آرايِش آن تابِع، بلكه به اين معنا كه اصالتِ     اصيل را بازسازي كرد   
 موهـومي بـه نـام اصـل و در اصـل بـه قـدرِت                  سرسپردگي است، در ظاهر سرسپردگي به چيـزِ        اصالت منشِ 

رح در   مطـ   مسلط بـود، او بـا اصـلِ         گفتمانِ كاري نيز كه اسپينوزا كرد شورش عليهِ      . ي اصل و فرع     برنشاننده
  .خواه بود  آزادي را برشناخت، چون جمهورياو اصِل. اين گفتمان درافتاد
 ديگـري نيـاز دارد كـه در آن           فرهنگـيِ  ي خود به محيطِ      پخته  چنين هرمنوتيكي در شكلِ    شكل گرفتنِ 

تـر تبارشناسـِي پيشـامدهاي        شناسي و مشـخص      فرهنگ ادبي به قصدِ  ي     هرمنوتيكي نخست در عرصه    رويكرِد
 گفـتن اسـت و      ‘مـن ’  نخسـت ايـن جسـارت توانـاييِ        شـرطِ .  آشـنا گـردد    تفسيراريخي با جسارت در      ت اخيِر

خـود     آگـاه بـر تاريخيـتِ      انسـانِ عنـواِن     بـه  نموديابنده در اين سخن كه ايـدون مـن           ي تاريخيِ    فاصله ادراِك
ايـن  .  مهـرش را   نـاً  نفهفتـه در آن را، كيـنش را، تهديـدهايش را و احيا              تاريخي را بفهمـم، دردِ     توانم متنِ   مي

گادامر هرمنوتيك را جستجوي حقيقت دانسته است،       .  منفي نيست  يرو ويرانگر در مفهوم     هيچ  هرمنوتيك به 
گمـان حقيقتهـايي وجـود        بـي . گذشـته اسـت      نويسنده اثر چه مي    آن هم نه حقيقتي از اين دست كه در ذهنِ         

تواننـد   هـايي جسـتني اسـت كـه مـي          آن انديشه  بزرگ در    براي ما حقيقتِ  .  آنها بود  توان ميانجيِ   دارد كه مي  
آور    اختنـاق  اي  يگـانگي  جامعه را در      درونيِ بسيارگانگِي اجتماعي باشند، بي آنكه      صلِحعدالت و   سپاِرشگِر  

  .بزدايند

  تفسيرهاي پوشاننده
 نـه    آن ساِز   خصلت ي كانونيِ    چنين هرمنوتيكي روندي است كه نقطه       پا گرفتنِ  ي فرهنگيِ    زمينه مهيا ساختنِ 

 قدرتمنـدان    آرزوي گـرايشِ   اي از سنت و سپس واقعيت يافتنِ         تازه تفسيِري     عرضه عملي انديششي به شكلِ   
 سـريع   به آن، بلكه اقدامي سياسي است كه براي هميشه اين موضوع را تثبيت كنـد كـه شـهروندان بهبـوديِ                    

 هـاي فكـريِ     ه نخسـت گـره    ي نابسـاماني بخواهنـد و الزم نيسـت منتظـر آن باشـند كـ                 وضعيت را در هر پهنه    
 موجود به هـيچ     ي اصليِ   مسئله. گشايي بيابند   ي راه    تازه  با تفسيري تازه شعورِ    انقدرتمندان گشوده شود و آن    

. شـود    حقوق بشر نيز حـل نمـي       ي اخالقي به رعايتِ     رو اختالفي دانشورانه بر سر تفسير نيست؛ كار با توصيه         
 نظـامي حكـومتي نـرم    توان از يك ديكتاتورِي  گمان كنيم مي  ماند كه     جز اين عمل كردن در اصل بدان مي       

  . كشي ي آدم يافته ي نظام  حرفه مراسم ارتشي وي  تفسيري انساني از و مردمي ساخت، آن هم با عرضه
مهمتر از همه شـكل گـرفتن       .  مستقري يابند  روند كه موجوديتِ     هرمنوتيكي مي  برخي الزامهاي رويكردِ  
 خواهـد ديـنِ   اين فرديت در آنجايي كه دينـدار اسـت، مـي     . پيوندي سرشتي دارد  فرديتي است كه با آزادي      

  آزاد، آنچـه را كـه مـانعِ        فرديـتِ .  فرديـت اعتقـاد بـا پسـند درآميختـه اسـت            در ديدگاهِ . خود را داشته باشد   
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  جماعــت در وحــدتِ ايــن فرديــت مخــالفِ  . پســندد اش در جهــان امــروز باشــد نمــي     آزادانــهحركــِت
 جماعت يكـي نباشـد، و        آزاد باكي ندارد كه برداشتش با برداشتِ       از اين رو فردِ   . آن است ي    كننده  يكرنگ

  سـازگار نشـان دادنِ   صـرف در جهـتِ   تفسـيريِ تنها بـا تـالشِ  . خواهد كه يكي نباشد چه بسا كه درست مي  
 فـردي علـم     از ديدگاهِ .  مدرن را به دين جلب كرد      توان فردِ   دين با علم و پيشرفت در فناوري و اقتصاد نمي         

تـر،    كننـد آسـوده     پـذير مـي     اي را امكان     زندگي هستند؛ زندگي    مدرن تابعهايي از سبكِ    و پيشرفت در جهانِ   
  . مدرن است زندگِيي مركزي همساز بودن با سبِك پس نكته. آميزتر زيباتر و هيجان

 پنهـان در   غـامضِ شد، از متنهاي بايست نقد مي  در سنت مي    كه  آنچه اساِس:  ديگر اين است    مهمِ اتفاِق
 خـويش را آشـكار      اند و بي هيچ سوءتفاهمي نيتِ       فهم درآمده   هايي گردگرفته، به صورتي بس همه       كتابخانه

د روندي  نخواه  اي ايستاد كه مي      آن تالشهاي تفسيري   از اين آشكاري بايد استقبال كرد و در برابرِ        . اند  كرده
  .دنن سازسازي روا سازي و پيچيده ي پنهان خالف را با مشخصه

  مرجعيتِ اگر هدف از آنها نشاندنِ    . زنند   كنوني دامن مي    معناييِ ساز به بحرانِ     پيچيده تالشهاي تفسيريِ 
 هوشـمندتر بـودن و از نظـر     فعلي باشد كـه گمـان رود در صـورتِ           مرجعيتِ جايديگري به   مقتدِر   تفسيرِي

تشان را اعالم كرد، زيـرا ايـن بحـران از         گشا باشد، پيشاپيش بايد شكس      تواند مشكل   اخالقي باصفاتر بودن مي   
.  دستگاهي اقتدارمند حل شـود     بخش به شكلِ     هويت  تفسيريِ  يك مرجعِ  نوع بحرانهايي نيست كه با استقرارِ     

بـه  ،  انـد   كنند كه همواره مواج     شده در مجموع جريانهايي ايجاد مي       انتخابهاي فردي بر مبناي سبكهاي گزيده     
ي حركـت ايـن موجهـا         عرصـه . دهنـد    را هر لحظه تغييـر مـي       هاهاي آن   روشن  و سايه  دهند ميشكل  هويتهايي  

.  اسـت  ٧ جريانهاي جهاني به صورت بازآوايي     آن بازتابشِ ي    كننده   تعيين  اصليِ ي همگاني است و عاملِ      پهنه
  فضـا بـراي بلنـد گشـتنِ     يـك آواي جهـاني نيسـت، بلكـه ايجـادِ      محلِي ترجمانِ  به صورتِ  اين بازتاب لزوماً  

چنـين عنـواني    ي    بخشي كه گيريم شايسته      هويت  هر مرجعِ  ٨.اي از آواهاست    يي معين در ميان مجموعه    آواها
 هـايي پايـانِ   پـذيرش ايـن نكتـه شـايد از نظرگـاه     .  بسـياري از همتايـان  باشد، بايد بپذيرد تايي اسـت در كنـارِ     

 بـر مبنـاي     اي   تـازه  بخشـيِ   يت نيز چنين است، اما تواند كه آغازگاهي باشد براي هو          مرجعيت باشد، كه واقعاً   
  . مدرن زندگِي سبِكادراِك

ي گذشـته و      اگـر تفسـيري دريابنـده     . انـد    مدرن در همپيونـدي بـا هـم        ٩ مدرن و نهادگانيِ    زندگيِ سبِك
 مـدرن   ي آن خودآگـاهِي نهادگـانيِ       كننـده   هاي خويش عرضـه شـود، عرضـه         فهم  اكنون و با آگاهي بر پيش     

                                                      
7  resonance 

بازتابي از جريانهايي جهاني بررسي عنواِن  بهتوانيم  ميگرايي در منطقه را  اين پديده تازه نيست، ما خوِد جرياِن اسالم   8
اين بررسي بيانگر همه چيز نيست .  بدانيم۱۹۷۰ ي كاري نو در پايان دهه حافظهآوا با برآمِد يك م كنيم و آن را هم

 .پذير نخواهند بود اما بي آن بسياري از رخدادها فهم
 است در (subject)تصويرها و تصورهاي نهاِد ادراك كننده  ي  مجموعه(subjectivity)منظور از نهادگاني    9

در اينجا بيشتر آن معنايي از اين مفهوم در . شود فتهاي شناختي محدود نميوسيعترين مفهوم ادراك كه تنها به دريا
استقالل معنوي و شخصيتي، آن استقاللي كه  ي جوهره:  بيان كرده(Kierkegaard)گور  سورن كيركهنظر است كه 

دهد و  ميايستد كه عمومي را بر خصوصي ترجيح  ميشود و در برابر نگرشي  ميمانع از همرنگ شدن با جماعت 
  .كند ميفرديت را سركوب 
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ورز بـه درون در نزديـك بـه            تأمـل  ي سركوب در بيرون و رويكردِ        تجربه اين خودآگاهي در ايران با    . است
بـا ايـن تجربـه سـنت از     . ي آن اسـت  گذشـته —سـر –ربع قرن گذشته پديد نيامده، اما اين تجربـه بزرگتـرين از   

اي فراهم آمده نيسـت از نـوروز و حـافظ و فردوسـي و                 ي خود خارج شده و ديگر مجموعه         يكپارچه شكِل
شـد     نهاني به آنها نيز تحمل مـي       بسا گرويدنِ   هايي كه چه    شده  جد محله و آش نذري و نهي      مادربزرگ و مس  

  داشتنِ پابرجا نگاه اين اجتماع ديگر وجود ندارد و تالش براي         . و براي اين تحمل حكمتهايي وجود داشت      
تفسـير را  ي     زمينـه   بـود كـه    پيشتر اين مجموعـه   . شود  انگيزي منجر مي    رقتبس   هاي تصنعيِ   بازي  آن به نقش  
شد، چون نشـانده بـر ايـن زمينـه معناهـايي ديگـر                 برخي از متنها دريافته نمي      درونيِ خشونِت. كرد  عرضه مي 

ي   شـده   ختـه   هـاي شـنا     جامعـه ي    گرفتند كـه انسـانها در همـه          صلحي قرار مي   يافتند و در نهايت در خدمتِ       مي
 سفارشـهايي اسـت    ي به معناي از جديت انداختنِ     پوش  اين پرده . اند  از آن برخوردار شده   ،  پوشي  بشري با پرده  
اي از سـازوكارهاي ِخطـابي بـراي          تفسير كردن عمدتاً مجموعه   . اند   خونباري داشته   خود جديتِ  كه در زمانِ  

ي اخير نيـز      هاي مدام تالش شود كه تجربه       شود و شايد دهه      تالش مي  طبعاً.  متن بوده است    جديتِ پوشاندِن
ي تفسـيرِي    اگـر زمينـه   . ي آن از راه تفسير از جديت انداخته شود          يد كه سرچشمه  فراموش گردد، با اين تمه    

شـد و     شـد، بـازي از سـر گرفتـه مـي           ميشدند، همه چيز فراموش       پيشين وجود داشت، اين تميهدها موفق مي      
 را به   اي   معنايي پاشيدگي بحرانِ   پاشيده شده است و همين درهم       زمينه اما درهم  . روز از نو بود و روزي از نو       

  .دنبال آورده كه نياز به تفسيرهاي ديگري را برانگيخته است

  گر تفسيرهاي اصالح
.  خصوصي بـودِن برداشـت پذيرفتـه شـود         گر در نهايت آنگاه عرضه خواهند شد كه اصلِ          تفسيرهاي اصالح 

ايي جـد مانـدگي و تحجـر        جـويي بـا پـس        و تحـول   گـر بـودن      پيشرو بودن، اصالح    ميانِ  امروز آنچه در ايرانِ  
تفسـيرهاي  .  سـلطاني  جمهـوري يـا حكومـتِ     :  كشـور اسـت     سياسـيِ  ي اصليِ    مسئله ، موضع در قبالِ   افكند مي

شـان    خـواهيِ   شـان فرارسـد، پيشـاپيش خـود را بـا جمهـوري              ي     عرضـه  گـر تـا آن هنگـام كـه روزگـارِ            اصالح
 درخـور آن يعنـي      ريعِت جـابر را در شـ       سـلطانِ  شناسـانه كـه نمـودِ       اي است شاه    كار اصلي نقادي  . نمايانند  مي

ي تفسيرِي اثباتي با هـدِف بيـدار          موضِع ميانِي عرضه  . كند  آشكار مي   الهياِت سياسي  ي  تفسيرهاي بنيادگرايانه 
اي از سـلطاناِن      پـذير بـودِن ظهـوِر سلسـله         كردن و پويا كردِن فقه چيزي است در حد توهم نسبت بـه امكـان              

 ي اصـلي نقـِد الهيـاتِ     وظيفـه . لطنِت خودكامه رقـم زده اسـت      اي كه تاريِخ آن را س       رحيم و عادل در جامعه    
 موضـِع ميـانِي     .دانـد    بـه قـدرتي خـاص مـي         آن الهيـاتي كـه نجـات را در گـرِو سرسـپردنِ             سياسي است، نقدِ  

 مانـدن در چـارچوِب ايـن الهيـات         —كننـد      كه مجتهد شبسـتري و سـروش از آن پيـروي مـي             —خواه    مشروطه
شـود،    بخِش آزادي مشـخص مـي        مشروعيت  ديني با عزيمت از مفهومِ      سياسيِ ژِي ايدئولو  بديلِ اِتياله. است

  .شود  آن از هيچ شريعتي برگرفته نميكه مشروعيت خوِدمفهومي 
انـد كـه هـم        خـواه   مجتهد شبستري، سروش و بسياري ديگر از مصلحاِن دينـي از آن رو هنـوز مشـروطه                

آميز كـه بنيادهـاي آيـين را          مهيادگرايان، با اين ادعاي تو    طلب باشند و هم بنيادگراتر از بن        خواهند اصالح   مي
آنهـا خـود را     . بنيادگرايِي آنان در واگشتشان به سوي چيزي به ناِم ذاِت دين اسـت            . فهمند  بهتر از رقيبان مي   

به همـان   ‘ اصل’ وفاداري به    الزاِم: شود  نهند كه پيشاپيش با يك الزام مشخص مي         اي مي   در موقعيِت تفسيري  
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ل را ايـن مصـلحان عرضـه     ي اصـ  شـود كـه تفسـيرِ       بر ايـن اسـاس ادعـا مـي        . ي رقيب يا حتا بيشتر از وي        هانداز
  .كنند مي

تنها در اين حال اسـت كـه تفسـيِر مصـلحاِن مـا              . گري خروج از اين گفتماِن اصالت است        شرِط اصالح 
  .لبدط  مياي دگرانديشانهيابد كه هرمنوتيِك جديد از هر تفسيِر  بدان تشخصي دست مي

  تفسير خصوصي
خواهانـه اسـت كـه تـازه بـه تفسـيرگرِي               جمهـوري  اين تحـولِ  . شود  راه تحول در نهايت با تفسير هموار نمي       

تـوان در تـاريِخ ديـن          از اين تحول همه چيز را مـي        آيا پس . دهد كه آن شود كه بايد       طلب اجازه مي    اصالح
مانـد    مي از گردِن آن ديگر مرزي بـاقي مـي         الزاشدِن تفسير و برداشتِن هر        يهرمنوتيكي كرد؟ آيا با خصوص    

ِز هرمنـوتيكي    حد و مر   ي موضوعِ   بايست گذر از آن را ناشايست دانست؟ به اين پرسش در محدوده             كه مي 
  .گشاييم مي و آنچه را كه در آغاز گفتيم بيشتر بازگوييم كردن پاسخ مي

شناسـيم    هرمنوتيـِك مـدرن مـي     نـواِن   ع  بـه آنچه كه ما    . موضوِع هرمنوتيك اساساً سنِت فرهيختگي است     
بـر ايـن اسـاس    . شگردهاي كاري خود را در جرياِن بازخوانِي سـنتهاي عـالِي ادبـي و فلسـفي پـرورده اسـت            

تبـديِل چيـزي بـه چيـزي ديگـر در اينجـا جهـاِن               . رواست اگر فهميدِن چيزي، چيِز ديگري را فهميدن شـود         
كند و بر ضـخامِت ديـواِر سـكوتي            تازه را بدان تزريق نمي     زند، دروغي   نمي  هم  مشترِك تاريخِي انساني را به    

ف گفتگـويي اسـت بـا گذشـتگان و          دهـ . شود ما صداي قربانياِن خشونت را نشنويم        افزايد كه باعث مي     نمي
گرِي گذشته حقانيت داده شود، نه        نه قرار است به سلطه    . آيندگان براي فهِم بهتِر موقعيتهاي وجودِي انساني      

مثالً اگـر در متنـي      . توان هرمنوتيكي كرد    پس هر چيزي را نمي    . اي حقانيت ايجاد شود      تازه گرِي  براي سلطه 
اند، حـق نـداريم       دانيم به اين فرمان عمل شده و به دنبال آن كساني كشته شده               و ما مي   ‘!بكشيد’آمده است   

نايانه ز چيـزي تفسـيركُ   اينجا ديگر روا نيست كـه ا .آن را هرمنوتيكي كنيم و معناي ديگري در آن بگنجانيم      
  .چيزي ديگر بسازيم

.  سـروكار داريـم    ‘حـرف ’اي است كه مـا بـا          ساختن در آن محدوده   –ديگر–چيزي–چيزي–روابودگِي از 
شدني    ناب تحليل  شود اين گونه يا آن گونه فهميد؛ حرف با ابهام و ايهام همراه هست؛ با منطقِ                 ميحرف را   

پوشاند يا از آن چيـزي ديگـر     سخنورانه دارد كه محتواي آن را مي اي  نيست از جمله به اين خاطر كه پيرايه       
 حـرف  در مـوردِ . ماند باقي ميي حرف  حدودهمآورد و اگر فقط حرف باشد در       سازد؛ حرف حرف مي     مي
 ميـاِن حـرف و عمـل برداشـته شـود و      كند اگر مـرزِ  قضيه اما فرق مي. توان از اين گونه حرفها فراوان زد        مي

انـد،    كشـي   انـد، آدم    ورزي  كننـد، خشـونت     ايي در ميـان باشـد كـه جهـان را دو نيمـه مـي               هـ  عمـل –حـرف پاي  
در . مورد است   بي اجراي كُنايِي زبان ثابت كرده است كه مرزگذارِي سنتي ميان حرف و                نظريه .اند  بدمنشي

توانـد    ت مـي  ترين سخن نيـز بسـته بـه موقعيـ            دارد و حتا انتزاعي    ١١انشايي باري   ١٠ِاخباري ي   گزاره واقعيت هر 
آنچه كه كنِش زبـاني اسـت، يعنـي كنشـي اسـت      . انگيزد ميانجي برمي عملي تلقي شود به اعتبار آنچه كه بي    

اي هرمنـوتيكي شـود كـه       توانـد بـه آن سـادگي         معنامنـد اسـت، نمـي      كه تجلِي اصلِي آن در يك بياِن زبـانيِ        
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ي كنـايِي زبـان    هاي نظريه  آنكه وارد پيچيدگي براي توضيِح اين نكته، بي .انشايياي فاقِد باِر آشكاِر  گزاره
در برگزارش پاي برگزاري در ميان است، با        . كنيم   را بازگو مي   ١٣ ِصرف و برگزارش   ١٢شويم، فرق گزارشِ  

‘ كنـيم  ميتكفير  ’يا  ‘ آوريم ميايمان  ’ عبارتهايي چون    .‘ مراسم برگزارِي’پذير با عبارتهايي چون       باري قياس 
اما اين خبـر چـه بسـا     ،رسانند ميدهند، چون خبري را     ميهرآينه گزارش نيز    . ١٤شيعبارتهايي هستند برگزار  

بـا ايـن عبارتهـا چيـزي     . رسـانند  مـي هاي متني علمي يا صـرفاً ادبـي بـه آگـاهي          چون خبري نيست كه گزاره    
. چيزي كه به دنباِل آن جهان ديگر آني نيسـت كـه پـيش از آن بـود                  ،گردد ميچيزي اجرا    ،شود ميبرگزار  
شـوم كـه     مـي  پيامدهاي تقسيم مردمان به آناني       گيرم و تابعِ   ميدر صِف ديگري قرار     ‘ آورم ميايمان  ’من با   

دانـيم چـه    مـي  محـض نيسـت؛ پيامـد دارد و    نيز يـك سـخنِ  ‘ كنم ميتكفير ’. ايمان دارند و آناني كه ندارند  
 من البته در اينجا به مفهومِ     .  سخني برگزارشي فرق دارد با اثرگذارِش سخني گزارشي        ١٥ اثرگذارشِ .پيامدي
  در مـوردِ بيهقـي   گريـانِ  قلـمِ دانم مثل خبـري كـه   مي و گزارش را چيزي ١٦ها نظر دارم     اين اصطالح  تقريبِي

سـلطان  و سرانجام فرماِن قتِل حسـنك از سـوي          بوسهل زوزني   هاي    چيني  سخن. نويسد  ميحسنك وزير    قتِل
رِش اين برگزارش اعداِم حسنك است، اثرگذارِش گزارِش        اثرگذا. گنجند ميبرگزارش   ي  در مقوله مسعود  
  . ماست و سوگوارِي ما تاريخِياهِيگبيهقي آ

 ي  گيـرد و داوري دربـاره      مـي ها و پيامدهاي آن صـورت         بردن به زمينه    راهيابي به معناي برگزارش با پي     
دهـيم،   مـي بـان قـرار   تفـاهمِي ز  ي  خصيصـه گزارش را در متنِ   . گزارش است  ي  آن متفاوت با داوري درباره    

ابزاري استراتژيك يا كـالً چـون   عنواِن  بهآوري   زبانيك استراتژي در چارچوِب ي برگزارش را اما بر زمينه  
  .راهبردي ي اي از يك زنجيره حلقه

توانـد نـاظر بـر       مـي از اين نظر هرمنوتيِك ديني فقط       . كاِر هرمنوتيك درِك معناهاي استراتژيك نيست     
بــا فرامــوش شــدِن نهــاي دينــي باشــد كــه در اصــل بــه ادبيــات تعلــق دارنــد يــا اكنــون  اي از مت بخــِش ويــژه

اي   كـاِر مفسـراِن دينـي     .  مطرح هسـتند   متنهاي ادبي و تاريخي   عنواِن    بههاي پيامِد نگارِش آنها فقط        برگزارش
 بـه    برگـزارش را بـا جـادوي تفسيرشـان          هـا   برگـزاري  ي  فرهنگـي مـا در ايـن هنگامـه         ي  كه بيايند و در خطـه     

اين . نمايد ميگرانه    بسي اصالح گزارش تبديل كنند و بدين ترتيب همه چيز را به دسِت هرمنوتيك بسپارند              
گيرنـد و    مـي  را   اثرگذارِي سياسِي مشخصـش    ي  خصيصه آيين    تصويرِ ، چون از  كار اما تحريِف تاريخ است    

  . و هم اكنون هست باشدكنند كه تاريخاً بوده است و خواسته ياتوانسته است كه ميآن را جز آني 
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 .رسد كه پاسخ آري باشد ميبه نظر . يابند ميخود را از دست داده و در عوض باري گزارشي  ي خصيصه
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رسد كه اهميِت اصلِي خود را از دست دهد و صرفاً چون مـتن               مي استراتژيكي زماني    در مورد هر متنِ   
ه سـر   بـ هـا     آن برگـزاري   ي  تواند بـه برگـزاري فراخوانـد چـون ديگـر دوره            ميخوانده شود، متني كه ديگر ن     

هـايي    چنين نوشته  ي  كوشند هنوز در زمره    مينها  متنهايي كه مفسراِن ما در هرمنوتيكي كردِن آ       . رسيده است 
به برگزارش بايد بـا برگـزارش پاسـخ گفـت و ايـن              . توان نيروي برگزارش را گرفت       با گزارش نمي   .نيستند

اين تالش كـه بـه ثمـر رسـيد و تثبيـت شـد، بـه                 . خواهانه است    مشخص ما تالِش جمهوري    همانا در موقعيتِ  
 آنـان   ايـن كـه در آن هنگـام تفسـيرِ         . دگرانديشِي هرمنوتيكي خواهد داد   جوي ما نيز فرصِت        اصالح مفسراِن
  .اي را برانگيزد، داستاني ديگر است عالقه


