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    چكيده   

 در   چه در عصر باستان چه     ،انسان دارد و همواره   اي به درازاي عمر       تفسير سابقه 

 امـا  اسـت،  هآمـد ، به يـاري انـسان    طبيعت و متن برخورد با در   قرون وسطي، 
لف يـا گوينـده،   ؤعلمي درک نيت م است براي تفسير     روشي   ، که هرمنوتيک
پـس از   است، که   ويژه عصر روشنگري قرن هجدهم        قرون جديد به   محصول

رغـم   بـه .  شـد  ، علـوم انـساني    ة در عرص  ،وادث در تحليل ح   مهماي   آن شيوه 
 از  تحليـل علمـي بـا اسـتفاده         مبني بر تالش در رفـع خـأل        ،ادعاي هرمنوتيک 

عطش علـوم انـساني     است    چندان نتوانسته اين روش   ،  اي غيرتجربي   شيوه

 و اعتبارسـنجي    نـد ک رفـع ،  هـا    براي راه يافتن به بطن وقايع و تحليـل آن          ،را
 و اسالمي نشان از ناکارآمـدي آن        وم انساني لشناسي هرمنوتيک در ع     روش

 گمان بر اين اسـت    . در عرصة علوم انساني و اسالمي، دارد       ،ها  تحليل پديده  در

 اسـت   زده شده   گرايي غرب، تجربه    که هرمنوتيک غيرتجربي، در فضاي تجربه     
اش، در تحليـل حـوادث علـوم اسـالمي، برطـرف              و در صورتي ناکارآمـدي    

  .بيرون آورده شود و به سوي فهم ديني سوق يابدشود که از اين فضا  مي

        واژگان كليدي

                                                 
  dshirody@yahoo.com ـ �امام صادق اسالميعلوم  پژوهشکدة استاديار . ٭
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  شناسي، هرمنوتيک، علوم اسالمي، علوم انساني، گفتمان و دين روش

  مقدمه. 1

 تاريخي قـديم و  ة طرح سابق و با بيان چيستي هرمنوتيکاست، کوشيده شده همقالدر اين  
علمي و نيـز    در حکم روشي    آن  و کاربردهاي    ذکر داليل پديد آمدن      همچنينجديد آن و    

مـشخص کنـد کـه دليـل ناکـامي          روش تفـسيري،    ايـن   ي  مزايـا هـا و     با توضيح کاستي  
. در عرصة علوم انساني و اسالمي چيـست        ،ها  پديده شناسي هرمنوتيک در تحليل     روش

شناسي علـوم انـساني بـه تـصوير           بر اين اساس، روش هرمنوتيکي يا تفسيري در روش        
در ايـن پـژوهش،     . گـردد   ن بـا علـوم اسـالمي مـشخص مـي          شود و رابطـة آ      کشيده مي 

شناسي به معناي بررسي روشِ علوم ـ در اينجا روش تفـسيري يـا هرمنوتيـک ـ و       روش
  .)Audi 1995: 701(هاست  ها و نقاط ضعف و قوت آن مقايسه و يافتن محدوديت
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 Zدر دايره   ايـن  برگردان    در وشده   دانسته   و عملِ تفسير   نظريه   المعارف كلمبيا، هرمنوتيك
ـ   البته تأويـل   كه، است  آمده تفسير، برداشت و تأويل  معناي واژه به زبان فارسي به   ة ترجم

 و اين همان چيزي اسـت        داللت دارد  ِ هر چيز     در پس   نهفته  معناي   زيرا به    است  تري دقيق
 ؛ است دهش  مشتق  هرمس  از لغت اصل در    هرمنوتيك  ةواژ. که در هرمنوتيک مد نظر است     

 کـه   بـود و کـسي      فرزنـد زئـوس    فـت ر يوناني، خدايي به شمار مـي       در اساطير  ،هرمس
 آنچـه را کـه      ، در حقيقـت   ،هرمس. رساند ها مي  گرفت و به انسان     مي هاي خداوند را   پيام

 کـشف   موجـب  و   ختسـا   تفکر او منتقل مـي     ة به حوز   بود  بشر ةوراي شناخت و انديش   
 هرمنوتيک به معناي کشف رمز اسراري       رو،  ازاين. شد رموز و معناي نهفته در هر چيز مي       

  علـم و فـنِ      فهم ةعلم هرمنوتيک يا نظري   ،  به بيان ديگر  .  که در يک متن وجود دارد      درآمد
يا علم و فن تفسير کالم ديگران اسـت         ) متن( يا نويسنده ) گفتار( فهم زبان و نيت گوينده    

ــا ترجمــهنــد؛ا تــهدر آنچــه گف  زبـان   کليد فهم هرمنوتيـک   . متفاوت است   بنــابراين، ب
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 فهم رفتار اجتماعي و سياسي از طريـق وارسـي عميـق درونـي                در پي  هرمنوتيک .است
بـه  هرمنوتيـک   .  اوست يها يندهاي فکري و انگيزه   ا ماهيت تصورات انساني، فر    ةدربار
 اين همـاني   است و نزديک شدن به آن يک اثر يا الاقل  پي بردن به قصد و نيت خالقِ      دنبال  

  .)٢٣: ١٣٨٦منوچهري (کند  است که فوکو آن را به شکستن قفس آهنين ذهن تعبير مي
 انه،معنا و مفهوم رهيافت تفسيري را از طريق شناخت رهيافت تفهمي و پديدارشناس           

شـي  روش تفهمي تال   :توان دريافت   مي  نيز آيند، که از انواع رهيافت تفسيري به شمار مي       
 شروع حقيقي وجود نـدارد      ة براي دستيابي به معنا هيچ نقط      ؛براي آشکار کردن معناست   

در رهيافـت تفهمـي بـه    . ) هرمنـوتيکي  ةدور(  فهم قبلي است   ةدارند بر زيرا هر فهمي در   
 زندگي برحـسب     در اين رهيافتْ   .شود لف، زمينه و تفسير توجه مي     ؤ متن، م  ةلفؤچهار م 

ـ               معنا ديده مي    درونـي رصـد     ةشود و در آن، به جاي مشاهده، بـداهت زيـستي يـا تجرب
 ولـي در    ،در رهيافت تفهمي موضوع مطالعه در متن قرار دارد        . )١٥٤: ١٣٨٥خالقي  (    گردد مي

آبادي  احمدي علي(     دارد وجودگرايي موضوع مورد مطالعه در خارج از متن    رهيافت طبيعت 

  .)٢١٣: ١٣٨٤؛ ريکور ٥: ١٣٨٧
هاي تفسيري است که در پي کشف سرنوشت آدمي          ي از جمله رهيافت   پديدارشناس

 به تعبير هايدگر، آن چيـزي      ،پديدار.  خود انسان  ة يعني فهم انسان به وسيل     ،و وجود است  
هـاي   يـده ددر پديدارشناسي هدف آن است که اجازه دهيم پ      . است که خود را نشان دهد     

. انـد   حقيقـت  ةدهنـد   و توضـيح   کننده  نها بيا  مورد بررسي خود را نشان دهند زيرا پديده       
آنچـه بـه ظهـور       .پديدارشناسي رخصت ظهور يافتن چيزي است که از ما نهـان اسـت            

 فهم حقيقت تابعي است از قـدرت        ، يعني ؛ خود چيز است   ةشناسان رسد تجلي هستي   مي
 .)٩٩: ١٣٨٤ساکالوفسکي ( پديدار در ظاهر کردن خويش
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  ، مشخـصاً از تفكـرات        علـم    و تحـصيل     دانـش   در كـسب  که روشي اسـت      ، هرمنوتيك
شناســان و انديــشمندان اروپــايي بــه  زبــانو مباحــث قــرون هجــدهم و نــوزدهم    
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 موجب شـد     ولف   فريدريش آست و اگوست      چون  نظريات اشخاصي  .است  آمدهوجود  
 را فراهم کند و ويلهلـم ديلتـاي       شناسي هرمنوتيكي    گيري روش   شكل ةزمينشاليرماخر  

   گيـري    از شكل   بسياري ديگر، پس  ،  البته. مند سازد   نظام ،روش علمي يک  در قالب   را،  آن  
هـا را     آن  توان   مي  اند كه    بوده   و آثار بسياري     اشخاص   در تاريخ،  ،  شدند كه   ، متوجه   و اشاعه 
،    را در مطالعـات      آن  اهانـه بـسا ناآگ    و چـه     دانست   هرمنوتيك  وشنِ ر كاربرندگا اولين به 

  :برشمردچنين   توان ها را مي  از آن هايي  نمونه.اند به کار گرفته   و آثارشان تحقيقات
ة متون   كه ناگزير به ترجم    ،، عهد جديد و ساير كتب ديني         عهد عتيق    از محققان   برخي

  متـون  از     اصـلي   هـاي   نوشـته   دسـت    تشخيص  هاي ديگر بودند، درصدد     از زبان  مقدس
 ديگـر    گروه. اند   دانسته  ِ نخستين   گرايان  را تأويل   آنانبرخي از محققان       برآمدند كه   افزوده
   محتوا و رموز و معاني       كنه   به   مقدس   كتب   واژگان   كردند از طريق     تالش   بودند كه   كساني
   سـعي    كـه    وسـطي    قـرون   هـاي   و كالمي    پيدا كنند و همين طور فالسفه        دست   آن  دروني

هـا    آن   به   منتسب   كه   و ارسطو و كتبي      از افالطون   مانده جاي  از آثار به     با استفاده  ،كردند  مي
 در    قـديس    و تومـاس     قديس   كنند؛ آگوستينوس   را كشف  آنان     حقيقي  بود، آرا و نظريات   

  دانـاني  قوقح.  اند  اسالمي از اين جمله     تمدنحوزة  رشد در     سينا و ابن    ، ابن   اروپا و فارابي  
 شمار   گرا به   تأويل  پرداختند از ديگر اشخاص    آن مي داللت  ة   و حوز    قانون   تأويل   به  نيز كه 

ـ        روند و اين موضوع در نظام حقوقي        مي   ،اي  هيئـت منـصفه    اماي كه عمدتاً بر اسـاس نظ
  .)٣٥٨: ١٣٨٥حقيقت (بود تر   نهاده شده بود برجستهدكمتر بر طبق قوانيني مدون، بنياو 

   انـساني    در علـوم   ،  از آن    پـيش  ،  كه   جرياني   بود به   واكنشي  هرمنوتيك  در واقع، روش  
،   شناسـي   مانند زيست ـ     طبيعي  علومة   فزايند  ، پيشرفت    از رنسانس   پس.  بود   شده  متداول

 يـا    پوزيتيويـسم  نام به را  جديد  مكتبي ـ   و جانورشناسي شناسي ، زمين ، فيزيك طبيعيات
 نيــز بايــد از   و اجتمــاعي  انــساني  بــود علــوم  مــدعي  بخــشيد كــه  شــكل رايــيگ مثبــت
 بر    با تكيه  ،  طبيعي   علوم   تا همچون   دكشب   دست   ذهني  هاي  گويي  ها و كلي    پردازي داستان
امـا  .  يابد پذير دست پذير و تبيين آزمون ،  عيني گونه  همان   علمي  ، به    و تجربه    آزمون  روش

   اي  ريــشه  تفــاوت جهــت  بــه،  كــه داشــت اعتقـاد    ، هرمنوتيك  استناد روش    به ، ديلتاي
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 را    متفـاوتي   هـاي  ، بايـد روش      و طبيعيـات     با فيزيك    و اجتماعي    انساني   علوم  و محتوايي 
جنبـة   : دانـست    مي  چند جنبه در   را     علوم   اين   تفاوت  ديلتاي. براي هر يک در پيش گرفت     

 مـا     و معرفت    از اراده    مستقل   طبيعت  جهان است؛    علوم  يشناس   محتوا و معرفت   ، نخست
   ديگـر، دنيـاي      بيـان   بـه .   ماست ة اراد   تابع   انساني   جهان   كه  ها وجود دارد، در حالي     انسان
   انـسان   ةارادرا     اجتماعي   دنياي  اماكند،     مي   تحميل   را بر انسان     قواعدش ،  از بيرون  ، طبيعي

 بيـشتر     انـساني    علوم   دارند، ولي    و موجبيت    ضرورت   نوعي  طبيعي  هاي دانش. سازد  مي
 ة با مـاد     طبيعي  علوم. شوند   مي   ناشي   انسان  ة از اختيار و اراد      كه ، هستند   و شرطي   احتمالي

   را كـه    هـايي   مـا انـسان      انـساني    در علوم  اما سر و كار دارند،        و گياهان    يا جانوران   جان  بي
    هـستند مـورد بررسـي        و انگيـزه    ، آگاهي   ، اختيار، آزادي     اراده  ر و صاحب  ناپذي بيني  پيش

ـ   ، بلكه    نيست  افي ک تنها انديشه   پيرامون   دنياي   شناخت  براي.  دهيم   قرار مي   و تحقيق    ة كلي
   با علوم    و اجتماعي    انساني   علوم   شوند زيرا موضوع     گرفته   خدمت   بايد به    احساسي  قواي

  ، كـه   اسـت   انـسان   پـژوهش ِ  موضـوع   و اجتماعي  انساني در علوم .   است   متفاوت  طبيعي
    اسـت    انـسان  ْ  پـژوهش    مفعـولِ      و هـم     فاعـل   ، هم    عبارتي  به.  خود، پژوهشگر نيز هست   

   موضـوع   ، خود را بـه جـاي         ذهني   و چه   عمليبه طور      چه ،تواند   مي   محقق ، روي  ين ازا ،و
كنـد،     مي   تأويل   قرار دهد و هر آنچه      خود را مورد مطالعه       ، طريق   بدين ، بگذارد و   پژوهش

   سـبب    بـه  ، اند كـه     عقيده   بر اين    هرمنوتيك  شناسان  روش.  كند   استخراج ،  نظريه  عنوان به
هـاي    روش بـا      طبيعـي    در علـوم    كار رفته ه   ب  هاي  روش  ، بايد بين     پژوهش  ضوعتمايز مو 

  .)٣١٠: ١٣٨٥حقيقت (  شد  قايل  فرق  و اجتماعي  انساني علومکاررفته در  به
   دانـش    شـناخت  سـت؛ ها  آن   روش ناشـي از     طبيعي   با علوم    انساني   علوم   دوم  تفاوت

  نگـري    بـا درون     انـساني    دانـش   ، ولي    مقدور است   ييگرا   و عيني    بيروني  ة با تجرب   طبيعي
 ة و انگيـز    گيـرد تـا نيـت        قرار مـي     مورد مطالعه    كه   انساني   جاي   به خود  و گذاشتن محقق  
،   كنـيم    مـي    را تبيين    ديگر، ما طبيعت     بيان  به. كند   پيدا مي    تحقق زده شود    او حدس   دروني

،    مدنظر است    دروني   و احساسات    در روحيات   فرورفتن ْ  در تفهم .  فهميم   را مي    انسان  ولي
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ـ   طبيعـي  علـوم   سـر و كـار دارد و         و بـا امـور عينـي         است  ، علّي    تبيين   كه  در حالي  ي  عينيت
  . ناپذير است فهمت

 جـز بـا در نظـر          انساني  هاي   پديده   شناخت   اعتقاد دارند كه     هرمنوتيك  شناسان  روش
  . انـد مقـدور نيـست        گرفته   شكل  ها در آن    پديده   آن     كه  و زماني ، محيط     ، متن    زمينه  گرفتن

   ، بافـت     شـرايط، زمـان      بايـد بـا در نظـر گـرفتن           و انساني    اجتماعي  ةهر جزء از هر پديد    
   هـر پديـده    بعـد تـاريخي    بايد به ، راه در اين.  گردد اند تأويل  برخاسته  از آن  كه  اي  و زمينه 
   نـشان    مطالعه   تا زمان    پيوستار را از گذشته     ها نوعي   پديده   توالي    كه   طوري   شود، به   توجه
    انـساني   هـاي   پديـده     ةدهنـد   شـكل   هاي ها و خواست    ، انگيزه    ديگر، نيات   از طرف . دهد

  كنـيم   مـي   تحقيق  در موردش  كه  فاعلي  جاي  به  محقق دادن  قرار از طريق  بايد    و اجتماعي 
 رفتارهـا يـا      گيـري    شـكل    موجـب    كـه    تـأويلي    بـه   ، محقق   طريق  ن  اياز  .  پذيرد  صورت

  .)٦٤: ١٣٨٣احمدي (   خواهد يافت دستاست    شده  انساني هاي پديده
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 .است  نزديک، در فهم متن به کار رفتهة دور و هم در گذشتةعلم هرمنوتيک، هم در گذشت 
، از مصر طلـوع      است آئيني  ديني و  يو حتي مكتب    فكري اي    نحله که ، هرمنوتيك در واقع، 

 اولين کاربرد تاريخي هرمنوتيک با مصر ؛ به ساير نقاط جهان کشيده شد   ،تدريج  به ،كرد و 
  :و با علم کيمياگري مرتبط است

كيميـاگران بـراي    .  به معناي اخذشده از مـصر اسـت         در اصل،  ١،كيميا يا الكمي  ة  كلم
 ةبها، درصدد بودند تا به ماد       از مس و فلزات كم     ،بها  روش توليد طال و مواد گران      بردن به  پي

 در ،كيميـاگري . سـت ا  مواد از آن به وجود آمدهةكه عقيده داشتند هم اي دست يابند   اوليه
علـم  شد، بسيار مفيد بـود و در تكامـل            اسالمي به شيمي پرداخته مي     ةسطحي كه در دور   

بعدها بـه جـادوگري و علـوم        اين علم   .  گرديد  تأثيرگذار ،ين آن هاي نو   با ويژگي  ،شيمي

                                                 
Alchemy  .1  
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سري و رازواره   : غريبه نيز كشيده شد چراكه دو وجه اساسي از ساحري را با خود داشت             
  از سرنوشت چندان مطلـوبي     کيمياگران بسياري از    ، البته .العاده بودن و انجام اموري خارق    

 اين . تحت آزار و مجازات قرار گرفتند      ،خصوص در قرون وسطي     به ،برخوردار نشدند و  
مانـده از آنـان       جاي  بهاي که در آثار هنري        به گونه  سرايت کرد،  هنر هم    ةموضوع به عرص  

هـاي مجـالسِ سـاحران انگـشت         بنـدوباري  توان تابلوهايي را يافت كـه بـر بـي          ميهم  
. كـشد  كه شكنجه و كـشتارِ جـادوگران را بـه تـصوير مـي             را ديد   گذارد و هم آثاري      مي

ـ  ، جادوگري ة عالوه بر عرص   ،هاي هرمنوتيکي  برداشت  تـا  آمـد،  هـم  پزشـکي  ة به عرص
ـ  با ذكر و آويخت    ،ها  به باور گنوستيك   ،از جمله واژگاني بود كه     ١دي که آبراكادبرا  ح شان ن

  .)٣٢١: ١٣٧٣يونگ (    شد تب و ديگر امراض را از بيماران دور ساخت از گردن مي
 ، كردنـد    تالش  اي که كساني    به گونه  ،تري هم پيدا کرد    بردهاي معقول هرمنوتيک کار 

 اما ، پيدا كنند  دست  آن  دروني و معاني  محتوا و رموز  كنه  به،  مقدس  كتب  واژگان از طريق
از تفكرات ، مشخصبه طور ،   علم  و تحصيل  دانش  در كسبکه روشي است ، هرمنوتيك

 ؛شناسان و انديشمندان اروپايي بـه وجـود آمـد    و نوزدهم زبان و مباحث قرون هجدهم
 در   داننـد كـه     اخير مـي    هاي   سده شده در     مطرح   را اغلب از نظريات     هرمنوتيك رو، ازاين
هـاي    عالوه بر آن، به حوزه  و،  است   بوده   آثار متعددي    و هنر خالق    ادبيات ،   علم  هاي  حوزه

در . اسـت  راه يافتـه  نيز    شناسي  روش  ها، نظريات و      فلسفه، جنبش   از جمله   علم گوناگون
 ولي امـروزه اغلـب علـوم را         ، علم هرمنوتيک مربوط به ادبيات و کتاب مقدس بود         ،آغاز

  :کنيم هايي از آن اشاره مي  که، در اينجا، به نمونه)Grondin 1994: 2( گيرد مي بر در
ـ براي   ؛است شناسي به کار رفته    علم هرمنوتيک در نظريات جامعه       وبـر    مـاكس  ،لامث

هوسرل در  .گيرد  مي  صورت  تفهم  پيرامون برحسب  ما از دنياي     شناخت   كه   داشت  عقيده
از منظر او، هـر گـاه مـا از          ،   لذا ؛رود  به سراغ هرمنوتيک مي    ة خود نظريات پديدارشناسان 

كـشف    بـدين سـان، بـه      ،ها توجه كنـيم و      به نفس آن    بايد ها نااميد شويم   ادراك موضوع 

                                                 
1 . Abracadabra 
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تمايز قايل شـدن   ضمن كارل ياسپرس،.  رهنمون خواهيم شدها ساختارهاي دروني آن
  علـوم انـساني    فهمـي، اولـي را بـه علـوم طبيعـي و دومـي را بـه                 بين تبيين علي و درون    
 فيزيك به نقاط    ةبر تاريخ مباحث حوز    افزون بر آن، با گذري    . دهد و اجتماعي عودت مي   
 کـه از    خوريم هاي مربوط به آن برمي     گيري تئوري  كلگرايي در ش   عطفي در نقش تأويل   

هـاي    بين فرمـول   ةرابط او کسي بود كه   .  بود هايزنبرگ  عدم قطعيت ورنر   ةنظريجملة آن   
 ،فرانكـل  ويكتورهمچنين، . ها را معكوس ساخت  رياضي و تفسيرهاي نظري منبعث از آن      

  ....)٣٢٧: ١٣٨٥حقيقت (    اندكاوي كش شناسي و روان  روانةتأويل را به گستر با لوگوتراپي،
تأكيد گادامر بر   ،  مثالبراي   .گرايي کاربردهاي فراواني هم در سياست يافت       اما تأويل 

هـاي   هرمنوتيكي و كنش ارتباطي هابرماس بر جريـان        آموزيِ هم گو در فرآيند با   و  گفت
 ، در همين زمينه   ،چارلز تيلور .  اين تأثيرات است   ةگرا و هرمنوتيكي سياسي از جمل      تأويل

 هـاي  هاي اجتماعي و كـنش  گذارد كه از واقعيت هايي انگشت مي   گو و مذاكره  و  بر گفت 
بينند كه  سياسي را قلمروي ذهني مي و پاول فرهنگ آلموند. خيزد جوامع مختلف برمي

  .دهد ها معنا مي تشكيل و به آن هاي سياسي را زيربناي كنش
بـه  ،  )خـانواده و مدرسـه    (هادهاي پرورشي    در ن  ،شناسي سياسي  علم جديد روان  در  

يابنـد كـه چـون در        هـايي پـرورش    شود كه بر بـستر آن، شخـصيت        الگوهايي توجه مي  
 .به سمت همان الگوهاي شخصيتي تمايل پيدا كنند نهادهاي سياسي قرار گيرند

   کـه از کاربردهـاي علـم هرمنوتيـک         ،گـو و  گفـت   مبتنـي بـر    در هرمنوتيك سياسيِ  
جلوي را که   توانيم هر كسي     آيا مي : شود االتي از اين دست مطرح مي     ؤس ،آيد به شمار مي  

   ملـت  آن  حقيقـي  ةنماينـد   نشـست  ، يك ملـت يـا تمـدن       ةعنوان نمايند   به ،مقابلمان ميز
  ؟)٢: ١٣٨٧شوانت ( بدانيميا تمدن 

  هاي هرمنوتيك انتقادات و چالش. 5

هرمنوتيـک  : گويـد  او مـي  . رود يـك مـي   تروش انتقـادي بـه سـراغ هرمنو        بـا  هابرماس
هـاي موجـود و سـنتي        مبتني بـر شـناخت      كـه  ،مشروعيت بخشيدن بر هـر تفهمـي را       



 

٩

تفكرمـان بايـد تنهـا يكـي از           چيزي را كه در    ، يعني ؛دهد ، به معناي آن ربط مي     است  بوده
به عالوه، هابرماس در انتقـاد از       . آورد   به شمار مي   هاي محقق بگيريم اصلي قطعي     حالت

گرايي   نوعي نسبي  ،ها بدانيم   که فهم را محصول پيوند افق      ،ين برداشت ا: گويد گادامر مي 
. گونه مرزي بـاقي نمانـد      شود بين فهم درست و نادرست هيچ        موجب مي  است و اساساً  

 و بـه طـور تکـويني،     و قهراً جبراً،که هر فهميـ  گادامر و هايدگر را  ةهابرماس اين عقيد
ـ        ة در عرص   چه ها،  داوري ها و پيش   فرض متکي به پيش    ، فرآينـد  ة وجـود و چـه در عرص

 در نگاه انتقادي بـه  ،گونه تفسيرها با آزادانديشي انسان اين: گويد کند و مي رد مياست ـ  
  .)٦٢: ١٣٨٣احمدي ( سنت و فرهنگ، منافات دارد

  گـري  اند فهم گذشته را بـدون ميـانجي         نتوانسته ها  سينهرمنوتي: هيرش معتقد است  
  اند ارزيـابي گذشـته را بـدون فرهنـگ زمـان            و فرهنگ زمان حال دريابند و نيز نتوانسته       

  گيرد در هرمنوتيـک بـين حـال و گذشـته ديـوار بلنـدي                نتيجه مي  ، لذا ؛حال انجام دهند  
 .وجود دارد

هاي   اما در تفكرات و پژوهش     ،تمايزي بين ذهن و عين هست     که  بر آن بود     اميليو بتّي 
 بـر   :کنـد   اضـافه مـي    ، از گادامر  اد در انتق  ،او .شود مايزي رعايت نمي  هرمنوتيکي چنين ت  

  ؟توجه باشيم لف بيؤاساس کدام دليل بايستي به معناي متن و مقصود م
  بايـد اعتبـار آن را      ، لـذا  ؛كند كه تفهم همواره خالي از اشكال نيـست         استدالل مي  آپل

 آراينـه هايـدگر بـراي       : زايداف همچنين مي .  آن را پذيرفت   ، به ميزان اعتبارش   ،سنجيد و 
 .ست و نه گادامرا  ارائه کردهيداليل متقن هرمنوتيکي خود

 : از است هرمنوتيكي وارد است عبارت شناسي  روش برکه انتقاداتي  به طور خالصه،

   مـالك ،، هرگـز   ديگـري  جـاي    خود بـه   و گذاشتن  همدلي  استناد به:ناپذيري آزمون
  نايـل   حـد فرضـي      آن  بـه   محقـق    كـدام    كـه    دريافـت   كند تا بتـوان      نمي  تعيين  مشخصي  

 مانـد   پذير دور مـي      آزمون  هاي  با مالك    از سنجش    هرمنوتيك   روش  رو،  ازاين ؛است شده
 .)٩٦: ١٣٨٤پالمر (

   گرايــي  كيفيــت  بــه  از انــدازه بــيش توجــه :گرايـي و نگـاه كيفـي       افراط در درون  
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،  قرار گـرفتن    ديگران بررسي مورد    و قابليتِ   را از تكرارپذيري   هرمنوتيک   گرايي و درون 
 .سازد ، دور مي  علمي است هاي  روش  از خصايص كه

محقـق   شـود كـه      مـي   توصـيه   هرمنوتيـك    در روش  :نـشدني   حل تناقضاتداشتن  
، براي اين منظور،    ند، و  ك   بررسي   رفتارشان،   تفهم   براي ،ها را   انسان  هاي  ارزش  بايست  مي  

  تفهـم   بـراي    محقـق   كـه   مقدور است    چگونه حال، . خود را كنار بگذارد     هاي بايد ارزش 
 از  ، ديگـر   طـرف   از ، او بگـذارد و      جـاي    خود را به   ،  طرف  ، از يك    گران  رفتار كنش   معناي
 ؟ شود  خود خالي هاي ارزش

 بـا شـناختي مكفـي از        :هـا  هـاي آن    و طبيعـي و روش     اثبـاتي آشنايي بـا علـوم      نا
   موجـب    آنچـه   که يافت  و علوم انساني و اجتماعي درخواهيم      اثباتيشناسي علوم    روش
 از    اجتمـاعي   علـوم   را در    تحقيق   و روش   موضوع  هرمنوتيك  شناسانِ تا روش است    شده
ايـن  از   ، بلكـه نبـوده   اجتمـاعي    علـوم شان با  ناآشنايي مجزا و متمايز بدانند  طبيعي علوم

   فيزيـك   در علـم    شـده  كاربـسته   بـه   هاي ها از موضوعات و روش     آناست که     ناشي شده 
  .)٧١: ١٣٨٨هادي ( ندا ه نداشت  تخصصي  و از آن برداشتيه نبود  آگاه  طبيعي و علوم

  هـاي   از تأويل    بزرگي  ، بخش    هرمنوتيك   اصحاب   ادعاي   به :ها ناممكني ذوب در افق   
مـا    در تأويـلِ    رسـد، ولـي      نمـي   آگـاهي   بـه    ماست كـه     ذهني ِ  ناآگاه   معاني برخاسته از ما  

 ،  ديگر، محقـق     بيان  به. سازد   را مقدور مي     تكثر تأويل   كهست  ها  و همان  ستا كننده تعيين
   كنـشگراني   جـاي   خود را به بايست  مي يا دريافت عمق فهم کنشگران،     ها  افق   ذوب  براي

 خود باشـد و       ارزشي  هاي   از انديشه    فارغ ، ديگر   از طرف  ،اند بگذارد و    تحقيق   موضوع  كه
  كنيم   مي  درك ، آنچه    هرمنوتيك  داران  طرف   بنا بر ادعاي   ،  چراكه  است  آشكار  يض تناق  اين

 درصـدد     هـر بـار كـه        محقق ،  شرايطي  در چنين .   ما نيست    ناخودآگاهي  پيشين  از مفاهيم   
   خـالص    آگـاهي  ة حـوز   هاي  خود را از ارزش    ،د، تنها کن  ها تهي  برآيد تا خود را از ارزش     

 ،  و تـأويلش     در درك    همچنان   ناآگاه  ة او در حوز     ذهني ِ   ارزشي  هاي  بندي  سازد و طبقه    مي
 .)٤: ١٣٨٦حقيقي (  خواهند بود دخيل  ،در تحقيق

هرمنوتيک ـ خصوصاً وقتي آن را روش به  مـسئلة اول در نظريـه و روش          «:ابهام
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به طـور کلـي، شـاليرماخر ميـان تفهـم و تبيـين فرقـي        . وريم ـ ابهام آن است آ شمار مي
هرمنوتيک جديـد   . پذيرد که فن تفهم فن تفسير نيز هست         طور ضمني، مي   بيند و، به    نمي

بر مفهوم تفهم مبتني است، در حالي که خودِ اين مفهوم، اساساً، مبهم اسـت و منـشأ ايـن         
  .)٤٠١: ١٣٨٥يقت حق(» ابهام نيز تفکر شاليرماخر است

تـوان هرمنوتيـک را روش بـه شـمار آورد             در اينکـه چگونـه مـي       «:ناتواني روشـي  
تواند   ، از نظر روشي، تنها مي     ... رسد، هرمنوتيک     به نظر مي  . هاي زيادي وجود دارد     بحث

بنـابراين،  . ها، اهميت زبان و فهم و نيز سنت و مانند آن آگاه کنـد               فرض  ما را از تأثير پيش    
شده، بـراي تحليـل       بندي  هرمنوتيک بتواند روشي مشخص و بسته     ... انتظار داشت   نبايد  
  .)٤٠٢: ١٣٨٥حقيقت (» ها، در اختيار ما بگذارد پديده

اسـت، کـه از آن        به طور مشخص، انتقاداتي بر روش هرمنوتيکي گادامر به عمل آمده          
  :توان به موارد زير اشاره کرد جمله مي

دهد،  جربة هرمنوتيکي را محور تأمالت خويش قرار ميالف ـ گادامر تبيين ماهيت ت 
  .دهد ولي تعريفي دقيق و روشن از تجربة هرمنوتيکي به دست نمي

هـا و   کنـد کـه بـراي او مـسئلة هرمنوتيـک فراتـر از محـدوده        ب ـ گادامر تأکيد مي 
  .شناختي دارد هاي روشي است، اما محور بسياري از مباحث او بعد روش مقوله

شود، ولـي   ر گادامر، کارکرد ويژة زبان موجب آميختگي افق مفسر و اثر ميج ـ از نظ 
  .)٣١١: ١٣٨٠واعظي (    کند گونه تحليل زباني و پديدارشناختي از اين عمل زباني ارائه نمي هيچ

هـاي    وبـيش، بـر روش      اسـت، کـم     انتقادهايي که از روش هرمنوتيکي گادامر شـده       
  .هرمنوتيکي ديگران نيز وارد است

  زيابي ديني هرمنوتيكار. 6

  توان از آن در فهم متون مقدسي چـون قـرآن            وارد بر هرمنوتيک، مي    ياهرغم انتقاد  علي
   که بايد در جهان اسالم و در بين مسلمانان راهنمـاي عمـل قـرار گيـرد،                 ،و کتب حديثي  

  :بهره گرفت زيرا
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 ،ويـژه علـم تفـسير       به ،طوالني در علوم اسالمي   اي     استفاده از تفسير و تأويل سابقه      ـ
 استفاده از علم تأويل در علوم اسـالمي         ةتفسيرهاي نقلي، عقلي و علمي از قرآن نمون       ؛  دارد

يط اشـأن نـزول آيـات بـراي درک شـر          بررسي  ، در تفسير قرآن به قرآن،       همچنين. است
 که در اينجا خداونـد متعـال اسـت،          ،لفؤ پي بردن به نيت م     ها و   آنزماني و مکاني نزول     

  مفيد در تفـسيرِ     طوالنيِ ة سابق ، بنابراين ؛لم هرمنوتيک جديد، مورد توجه است     همانند ع 
 ، چون حديث،بايد از آن در تفسير علوم مقدس ديگر    موجد آن است که      قرآن   ةگون تأويل

  .)٩٧: ١٣٨٤مجتهد شبستري (  بيشتر گرفتة بهر،در زندگي امروزتر آن  به منظور کاربرد وسيع
هـيچ  : پردازان هرمنوتيک، گفت  چونان نظريه،توان و نبايد    اصل دين، نمي   ة در حوز  ـ

 امـا در سـاير   هاي انساني يا دينـي وجـود نـدارد،    فهم و برداشت ثابتي در باورها و گزاره  
ـ   ؛داردنجود  وثابت و قطعي    هاي     برداشت  که بايد پذيرفت هاي ديني     حوزه تـوان   يلذا، م

تـوان    منظورم اين است کـه نمـي  .هرمنوتيک پذيرفتديني را در عرصة     نسبي بودن فهم    
 اين امر   لعل. از دين با اصل دين يکي دانست      را  هاي مسلمانان عالم يا عوام        برداشت ةهم

هـاي   درسـتي زمينـه    تواننـد بـه     نمي ،عوامطبقة  ويژه    به ،مسلمانان:  از جمله  ،متعدد است 
  لـف را کـشف کننـد      ؤ مقـصود واقعـي م     ، از ايـن راه    ،دريابند تـا  را  اجتماعي نزول آيات    

Brinton 1983: 4)(.        
  مورد تفسير  کوشد مفسر را از تحميل باورهايش بر متنِ        رغم آنکه هرمنوتيک مي     علي ـ
 ، در حـالي کـه     ،افتد  عکس آن اتفاق مي    ، اغلب ،است گونه که ريکور گفته     همان کند،دور  

ن موضـوع در    همي.  اين مفسر است که بايد متن را بر خود تحميل نمايد           ، ريکور ةبه عقيد 
 در دنياي   ، از همين داستان   سير به رأي دقيقاً   ف ت ؛تفسير کتاب مقدس مسلمانان وجود دارد     

 خود را بر مـتن کتـاب        آرايدر تفسير به رأي، مفسر      . داردحکايت   ،گذشته و فعلي اسالم   
 تفسير بـه    ةنتيج. اي که خود مايل به آن است به دست آيد          کند تا نتيجه   مقدس تحميل مي  

  .هاي علوم بشري، سازنده نيست ات مفسران در ديگر حوزهيانند تحميل نظر هم،رأي
 مفسرمحور ، اغلب،که هرمنوتيکاين است آيد   قبلي به دست مي   ةاي که از نکت     نکته ـ
 در حالي کـه بايـد مـتن يـا           ،شود منجر مي  مفسر بر مـتن     آراي به تحميل    ، يعني ؛است
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 در ،لـف ؤتواند به قصد و نيت م  تنها در اين صورت است که مفسر مي        ؛محور باشد  لفؤم
 ، مثـال  براي ؛آيد همين موضوع در علوم مقدس هم به چشم مي        . يک يا چند متن، پي ببرد     

 بـراي   ، متـون مقدسـي چـون احاديـث        ةمجتهد در پي درک مراد و قصد واقعـي گوينـد          
 که خود   رااي   تون تحميل و نتيجه   ات خود را بر آن م     ياستنباط رأي فقهي خداوند، گاه نظر     

  .)١٤٤-٩٨: ١٣٨٥حقيقت ( کند خواهد يا ميل به آن دارد استخراج مي مي
اش در فهـم   هاي ذهنـي  فرض  در همه حال، مفسر را از دخالت دادن پيش  ،توان  نمي ـ

 ، چون متون مقـدس    ، درک يک متن   ةها مقدم  فرض متن بازداشت زيرا برخي از اين پيش      
 بـه فهـم متـون دينـي         هـا    که مجتهد بر اسـاس آن      ،شناختي ادبي و زبان   مثل قواعد    ست،ا

ها قادر به اجتهاد و دريافت نظـر خـدا در مـوردي از مـوارد                 ورزد و بدون آن    مبادرت مي 
 ماننـد يگانـه بـودن       ،هـا کالمـي اسـت      فـرض  به عالوه، برخي از اين پيش     . فقهي نيست 

 در ، در اسـتفاده از آيـات قـرآن      ،هـا  توانند بـه آن     که مجتهد نمي   ،خداوند يا حجيت قرآن   
  .توجه بماند  بي،هايي چون اثبات خدا بحث
  هـا  آيد آن است که برخـي تعـصب         پنجم به دست مي    ة ششمي که از درون نکت     ة نکت ـ

 يافتني نيـست، نبايـد مـانعِ        گوهر و ذات دين دست      است  که معتقد  ،هاي افراطي  و نظريه 
   امـروز  ة در دنيـاي پيچيـد     ؛سازي دين گـردد   هاي هرمنوتيک در پويا    گيري از روش   هرهب

 در پـي بـردن بـه نيـات          ، از هرمنوتيـک   دنبر بدون سود نوسازي ديني   تر فردا،    و پيچيده 
ـ       که ،نوانديشي ديني . ديني، ميسر نيست  هاي     آموزه واقعي  ة نياز دنياي جديد اسالم بر پاي

  اسـت، زدايـي از ديـن       هاي نويني چون هرمنوتيک در خرافـه       ضرورت کاربست روش  
  .ناپذير امروز است از نيازهاي اجتناب

هاي مختلفي که از يک يا چند آيه و حـديث يـا از                اغلب برداشت  ، بايد توجه داشت   ـ
 چه از سوي نخبگان و چه از سوي عـوام           ، هرمنوتيکي ة تاريخي به شيو   ةيک يا چند واقع   

هـاي هرمنـوتيکي از آيـات،        اما گاه برداشت   ،اند گيرد در طول هم     صورت مي  ،مسلمانان
 از جمله درجه و ميزان نزديک شدن مفسر به قصد           گوناگون،ث و حوادث به داليل      ياحاد

 نتايجي کـه از     با وجود اين،  . گيرند قرار مي لف و گوينده، در تعارض بـا هـم         ؤو نيت م  
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 آن است که دين براي      ةکنند تبآيد ثا  کندوکاوهاي هرمنوتيکي متون مقدس به دست مي      
  .کند بت ميا جامعه ثةدر اداررا  در واقع، هرمنوتيک کارآيي دين ؛است  جامعه آمدهةادار

د، پيونـد آن بـا      کنن   مي واردبه هرمنوتيک   ترها    مدرنها و نقدهايي که      لا يکي از اشک   ـ
 را  ،ويژه ديدگاه گادامر    به ، هرمنوتيکي  ديدگاهـ که     در اين باره، ديويد تريسي    . سنت است 

ـ  دهکر  نقد و تكميل گويد   و مي  است  موافق، ي  تا حد، گادامر  دربارة  با نقد هابرماساست 
را    امر خطرهـايي     شود و اين    تواند پذيرفته    نمي   سنت   از حد گادامر به      بيش  بيني  خوش  كه

 .توان امروز و فردا را فهميد و مـديريت کـرد            بدون گذشته چگونه مي    اما ،دگرد ميسبب  
 در واقع، سنت را بايد      ؛سنتي از ظرفيت رشددهندگي برخوردار نيست      هر گذشته و     ،البته

از با اسـتفاده     ،شده هاي حساب   در صورت برداشت   ،توان يک صندوق ذخيره ديد که مي     
  .)٥٩٢-٥٦٨: ١٣٨١بيات و ديگران ( درآن به رفع ابهامات و مشکالت اجتماعي کمک ک

اند  اينکه اديان ابراهيمي، چون يهوديت و مسيحيت، مبتني بر وحي و کالم الهي   نتيجه  
. هاي تفسيري مراجعـه شـود       است که براي فهم و درک آن به روش          و اين امر باعث شده    

همچنين، اشتراکات زيادي بين هرمنوتيک و علوم اسـالمي وجـود دارد؛ سـه شـاخه از                 
ـ    در بـاب فهـم ديـن يـا عرضـة ديـن بـه روش        علوم اسالمي ـ يعني کالم، فقه و تفسير 

  به بيان ديگر، هرمنوتيکِ رايـج، در درک و فهـم متـون اسـالمي،              . اند  هرمنوتيکي محتاج 
  :بر شش آموزة زير استوار است

رسيدن بـه هـدف مـذکور از طريـق          ) ٢. وجوي معناي متن است     مفسر در جست  ) ١
ت ايـدئال بـراي مفـسر آن      حال) ٣. پيمودن روش متعارف و عقاليي فهم متن ميسر است        

فاصـلة زمـاني    ) ٤. آور از مراد جدي متکلم دست يابد        است که به فهمي يقيني و اطمينان      
ميان عصر و زمانة مفسر يا خوانندة متن با زمان پيدايي و تکوين آن مانع دستيابي مفسر به                  

مـاني،  رغم اين فاصلة ز معناي مقصود و مراد جدي متون ديني نيست و فهم عيني متن، به            
همت مفسر بايد بـراي درک پيـام مـتن صـرف شـود؛ فهـم عملـي           ) ٥. پذير است   امکان

شـدت    گرايي به   قرائت سنتي و صحيح از متن با نسبي       ) ٦. محور است   محور و مؤلف    متن
  .)٣٧٨-٣٧٧: ١٣٨٥حقيقت (مخالف است 
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ابت هاي سيداحمد فرديد و نصر حامد ابوزيد قر         ايم با نوشته    آنچه در اين بخش گفته    
ترين متفکر ايراني است، که هرمنوتيک را با انديـشة اسـالمي              احمد فرديد معروف  : دارد

کـنم؛ يگانـه      هايدگر را با اسالم تفـسير مـي       «: است  او، در اين باره، نوشته    . است  گره زده 
 .)١١: ١٣٨١فرديد (» متفکري که در جهت جمهوري اسالمي است هايدگر است

ل زباني را يگانه روش انساني در فهم پيام الهي و نيز            نصر حامد ابوزيد نيز روش تحلي     
 .)٥٠١: ١٣٨٠ابوزيد (داند  فهم اسالم مي

 در عوض، انطباق هرمنوتيک با باورهاي ديني را نويسندگان و انديشمنداني چون مهدي
 ترين  اند؛ هادوي تهراني مهم     اهللا جعفر سبحاني مورد ترديد قرار داده        هادوي تهراني و آيت   

 هرمنوتيک را، در فهم دين، خلط زبان طبيعي و هنر، از يک سو، و خلط معنـاي                  لغزشگاه
واقعي متن در نيل به مقصود آفرينندة آن و برداشـت شخـصي از مـتن، از سـوي ديگـر،                     

اهللا سبحاني نيز، با ديدي کلي، هرمنوتيک را در سـه   آيت. )٢٣٦: ١٣٧٧هادوي تهراني   (داند    مي
فرض که هر      انتحار اين نظريه به دست خود و اين پيش         عنوان ترويج شکاکيت و نسبيت،    
شود کـه اخـتالف احکـام، بـر اسـاس             کند و يادآور مي     متني يک معنا بيش ندارد نقد مي      

شرايط زمان و مکان، ارتباطي به تعدد قرائت از دين ندارد زيـرا زمـان و مکـان مـصداق                    
  .)٧٨-٧٣: ١٣٨١سبحاني ( کند که طبعاً حکم نيز دگرگون خواهد شد موضوع را دگرگون مي

  نتيجة بحث. 7

  هـا  هرمنوتيک همچنان زنده است و، چونان گذشته، مـدکار مفـسران در تفـسير سـخن               
است بـه    گرايانة بشر، به اين دليل که نتوانسته        ويژه آنکه رويکرد تجربه     هاست، به   و نوشته 

هـاي    همة نيازهاي تحليلي او پاسخ دهد، فروکش کرده و البته، بـه همـان ميـزان، روش                
شـدة    به هر روي، هرمنوتيک پاسخي به بعـد فرامـوش         . است  تفسيري ديگر سربرآورده  

هـاي    هـاي روش    عالوه، روشي است براي جبـران نـاتواني       به  . انسان، يعني روح، است   
هاي ناشي از آن، کـه راهـي بـراي راهيـابي بـه درون                 تجربي، چون پوزيتيويسم و روش    

هـاي    هاي تفـسيري در کنـار روش        روشيابند؛ لذا، چنانچه     انسان و بطون اشياء نمي    
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شدت تقليل     به تجربي مورد استفاده قرار گيرد مجهوالتِ آنچه براي انسان مجهول است          
انـد،    هاي تجربي رفتـه     هاي تفسيري به همان راهي بروند که روش         يابد، اما اگر روش     مي

  هاي غيرتجربي بها ندهند، قادر به حلِ کامل معماهاي بشر نخواهنـد بـود               يعني به روش  
هـاي تفـسيري، بـه        توجه بـه روش     ها، بي   هاي تجربي که قرن     و اين موضوع براي روش    

ها را، بـه علـت توجـه بـه بعـد              اند و همواره آن     عي و انساني پرداخته   تحليل حوادث طبي  
  .)Ricoeur 1986: 29(اند صادق است  روحي بشر، ناقص فرض کرده

زمـان از دو روش       تر از گذشته دانست زيرا هم       شايد بتوان بشر امروزي را خوشبخت     
نساني برخـوردار  تجربي و غيرتجربي براي درک کامل يا نزديک به کاملِ علوم طبيعي و ا     

رو، بيش از هر مقطع تاريخي ديگر بـه کـشف حقـايق حيـات انـساني، از                    است و، ازاين  
البتـه، بايـد توجـه داشـت کـه          . ها، نزديک اسـت     جمله دستيابي به کنه حوادث و پديده      

هرمنوتيک مسلمانان را چنان گرفتار غفلت و جهالت نکند که تصور نمايند همة حقـايق               
توان به کمک هرمنوتيک کشف کرد، بلکه بايد توجـه داشـت کـه                 را مي  پنهان مانده   دينيِ

تقـسيم  ] بـه [بايـد   ] ديني[در روش فهم متن     ... فهم متن دين داراي روش خاصي است        «
رسيدن به واقع   ] ديني[هدف اصلي در فهم متن      ... گانة نص، ظاهر و مجمل توجه کرد          سه

هـاي مـتن دينـي      در مـورد همـة گـزاره   توان ادعا کرد که    با معرفتِ صادق است، اما نمي     
با اين حال، متـون عرفـاني دينـي، کـه           . )٣١٥-٣١٤: ١٣٨١نصري  (» توان به اين مهم رسيد      مي

  .اند، تناسب زيادي با هرمنوتيک دارند داراي بطون مختلف

  كتابنامه

  .ران، طرح نونيا، ته ، ترجمة مرتضي کريميپژوهشي در علوم قرآن: معناي متن). ١٣٨٠(ابوزيد، نصر حامد 

  .، تيرماهbashgah.net »شناسي و روش تحقيق، گذر و نقدي بر روش«). ١٣٨٧ (آبادي،کاوه احمدي علي

  . گام نو،، تهران ساختار و هرمنوتيک).١٣٨٣ (احمدي، بابک

  . انديشه و فرهنگ ديني،، قمها  فرهنگ واژه).١٣٨١ (بيات، عبدالرسول و ديگران

  . هرمس،تهران  محمدسعيد حنايي کاشاني،ة، ترجم علم هرمنوتيک).١٣٨٤ (پالمر، ريچارد

 . مفيد،، قمسياسيشناسي علوم    روش ).١٣٨٥ (حقيقت، سيدصادق 
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 .ماه تير ،٦ ، ش مدرسهةفصلنام» هرمنوتيک و نظريه انتقادي، «،)١٣٨٦(حقيقي، شاهرخ 

 .گام نو، ، تهرانسي معاصرسيا ـ قدرت، زبان، زندگي روزمره در گفتمان فلسفي ).١٣٨٥ (خالقي، احمد

  .مرکز،  بابک احمدي، تهرانة ترجم،)شش گفتگو و يک بحث( زندگي در دنياي متن ).١٣٨٤ (ريکور، پل

  . گام نو، محمدرضا قرباني، تهرانة، ترجمدرآمدي بر پديدارشناسي). ١٣٨٤ (ساکالوفسکي، رابرت

  .، قم، توحيد هرمنوتيک).١٣٨١(سبحاني، جعفر 

  . ، آبانnasour.ir راد،  محسن ناصرية ترجم»تفسيرگرايي و هرمنوتيک،«). ١٣٨٧ (شوانت، توماس

  .، تهران، نظر ديدار فرهي و فتوحات آخرالزمان).١٣٨١(فرديد، سيداحمد 

  . طرح نو،،تهرانهرمنوتيک، کتاب و سنت ).١٣٨٤ (شبستري، محمد مجتهد

  . سمت،انتهر ،رهيافت و روش در علوم سياسي ).١٣٨٦ (منوچهري، عباس

  .، تهران، آفتاب توسعهپذيري متن و منطق فهم دين راز متن هرمنوتيک، قرائت). ١٣٨١(نصري، عبداهللا 

  .، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالميدرآمدي بر هرمنوتيک). ١٣٨٠(واعظي، احمد 

  .، قم، خانة خردمباني کالم جديد). ١٣٧٧(هادوي تهراني، مهدي 

، قـم، انتـشارات     هـاي مختلـف از ديـن        نقد مباني هرمنوتيکي نظريه قرائـت     ). ١٣٨٨(هادي، قربانعلي   

   .�المللي المصطفي بين

ـ  شناسي و کيميـاگري    روان ).١٣٧٣ (کارل گوستاو ،  يونگ    آسـتان  ، پـروين فرامـرزي، مـشهد      ة، ترجم
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