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Religion in Philosophical Hermeneutics
Alireza Azad 

Abstract:
The present article seeks to demonstrate in a descriptive-analytical method that, with the
founders of philosophical hermeneutics, how religious understanding has become a model for
understanding hermeneutics and understanding hermeneutics as a model for religious
understanding? How is the process of understanding in religious traditions, especially the
element of application and the element of understanding divine will, is used as a model for
better understanding of hermeneutics? How do religious beliefs, such as incarnation, trinity,
religious imagery and ritual shows help to explain hermeneutic teachings, help?
Then shows Examples of hermeneutic explanations of religious teachings and religious
explanations of hermeneutic teachings. Then He makes it clear the relation between general
hermeneutics and hermeneutics of the Holy Texts. In the end, he says that what are the
mistakes of Christian theology from a philosophical hermeneutic?
This article shows how Gadamer understands the understanding of religionists from religious
rites to explain the fluidity of truth and the nature of hermeneutics. It speaks of the inequality
between religion and myth in the ancient period and the hermeneutical relation between
religion and art. Gadamer does not consider the Bible as a classic text, and believes that the
understanding of religious doctrines requires specific interpretative approaches, depending on
their origin, mode, goals and characteristics. Emphasizing the distinction between the general
hermeneutic boundaries and the special hermeneutics of the holy texts, he recommends that
the Bible be proclaimed divine salvation. Therefore, understanding it is not merely a scientific
or scholarly research on the meaning of its text.
Gadamer wants to better explain his meaning of "understanding" and "truth" by explaining the
relationship between hermeneutics and religion. He wants to show, for example: the show,
Religious Rites, Play, Performing Arts, all owe their existence to their implementation. So is
not possible separate the truth from their implementation. The same is true of understanding
event. It is only in the realization of understanding that understanding is formed and that it has
no nature other than its implementation. These are all things that come about by doing.
He also explores the hermeneutic explanation of religious teachings. For example He talks
about the relationship between religion and myth, He believes in ancient times, there was no
sharp contrast between mythical and rational affairs. Therefore the sacred text must be
understood as a mythical form. In his opinion, the New Testament is "To build oneself the
Evangelism by the Christians at the head of Christianity." But this is not the first or last time.
The Bible is not the Word of God. But its initial interpretation is in a mythical language
commensurate with the original audience and Today's understanding requires eliminate the
myths of the Bible.
It also seeks to provide a hermeneutical explanation of the relationship between religion and
art. Gadamer believes this is why the spread of the visual arts in the Christian West the
ancestors of the church saw God's humanity as a reason for allowing any kind of appearance.
And it seems that they also used Neo-Platonic ideas. Accordingly, He also deals with the
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hermeneutic interpretation of religious practices.
Gadamer considers the Bible to be a text, but does not see it as a classic text, but rather puts it
in the meta-liturgical style and lists a number of specific features.
Like his predecessors, Gadamer knows that given the different origins, fashions, goals, and
characteristics, understanding religious teachings and sacred texts requires specific
interpretative approaches. Emphasizing the separation of the boundaries between general
hermeneutics and specific hermeneutics for understanding the sacred texts. He advises
religious scholars to never forget that the Bible is the message of salvation from God.
Understanding the scripture, therefore, is not merely scientific or scholarly research on its
meaning.
Philosophical hermeneutics does not reject any religious doctrine. But hermeneutists like
Heidegger and Gadamer believe that the interaction of religion and philosophy in the Catholic
West is undesirable. And they believe that Scholastic theologians distorted the original
ancient Greek philosophical ideas. In favor of their own perceptions, they interpreted and
confiscated it desirable Christian teachings to prove their religious beliefs.
Keywords :Religion, Understanding of sacred
hermeneutics, Understanding of religious doctrines
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دین در هرمنوتیک فلسفی


علیرضا آزاد
چکیده

هرمنوتیک و اندیشه های دینی رابطۀ تاریخی طوالنی دارند .در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی نشان داده شدد چگونده
فهم دینی در نزد بانیان هرمنوتیک فلسفی به الگویی برای فهم هرمنوتیکی و فهم هرمنوتیکی به الگویی برای فهم دیندی تبددی
می شود؛ همچنین چگونه از فرایند فهم در سنت های دینی به ویژه عنصر کاربست و عنصر درک ارادۀ الهی بهمنزلۀ الگویی برای
تبیین بهتر فهم هرمنوتیکی ،استفاده و از عقاید دینی نظیر تجسدید ،تثلید ،،تصداویر دیندی و نمدایش هدای آییندی بدرای تبیدین
آموزههای هرمنوتیکی مدد گرفته میشود.
این مقاله نشان می دهد چگونه گادامر درک دینداران از مناسک دینی را شداهدی بدرای تبیدین سدیالیتت حقیقدت و ماهیدت
هرمنوتیکال فهم می داند و از نبود تقاب میان دین و اسطوره در دورۀ باستان و رابطۀ هرمنوتیکی دین و هنر سدخن مدی گویدد.
گادامر کتاب مقدس را متن کالسیک نمی داند و معتقد است فهدم آمدوزه هدای دیندی بدا توجده بده منشد ،،اسدلوب ،اهددا

و

ویژگی های متفاوتشان به رویکردهای تفسیری خاصی نیازمندند .او با ت،کید بدر تفکیدک مدرز هرمنوتیدک عدام و هرمنوتیدک
خاصِ فهم متون مقدس ،توصیه می کند کتاب مقدس را ابالغ الهی رستگاری بدانیم؛ بنابراین ،فهم آن صرفاً پژوهش علمدی یدا
عالمانه در زمینۀ معنای متن آن نخواهد بود.
واژههای کلیدی
دین ،فهم متون مقدس ،هرمنوتیک ،هرمنوتیک فلسفی ،فهم آموزههای دینی
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 .2بیان مسئله

 .1مقدمه
هرمنوتیدددددک  )Hermeneuticsمجموعدددددهای از

باوجود آنکه در اروپا به رهیافت های دیدن و اخالقدی

نظریههای تفسیر متن و به عبارت بهتدر ،فلسدفیدن دربدارۀ

هرمنوتیک توجه شده و کتاب های متعددی در این باره بده

ماهیت فهدم اسدت .هرمنوتیدک در طدول تداریخ همدواره

چاپ رسیده و سمینارهای گوناگونی برگزار شدده اسدت،

نیم نگاهی به دین داشته اسدت .هرمنوتیدک عصدر باسدتان

در فضای فارسی زبانْ بیشتر به تبعدات دیندی اندیشدههدای

 )Ancient Hermeneuticsو هرمنوتیدددک کالسدددیک

هرمنوتیکی توجه شد و به نسبت هرمنوتیک و دین کمتدر

 )Classic Hermeneuticsقرن  18و  19با سدنتهدای

توجه شد؛ ازاین رو ،هرمنوتیک رهیافتی ایمانی یا اخالقدی

دینی ارتباط بیشدتری برقدرار مدی کردندد؛ امدا هرمنوتیدک

قلمداد نشد.

فلسفی  )Philosophical Hermeneuticsقرن  20بدود

این نوشتار در پی آن اسدت کده پدز از تبیدین رابطدۀ

که در بسیاری از حوزهها ازجمله در حدوزۀ تفسدیر متدون

تاریخی هرمنوتیک و اندیشههای دینی نشان دهدد چگونده

مقدس و فهم دین ،مباح ،درازآهنگی و دیگرگونی را بده

فهددم دینددی بدده الگددویی بددرای فهددم هرمنددوتیکی و فهددم

وجود آورد.

هرمنوتیکی به الگویی برای فهدم دیندی تبددی مدیشدود.

رهاوردهای هرمنوتیک فلسدفی در حدوزۀ فهدم دیدن،

همچنین نمونههایی از تبیین هرمنوتیکی ،آموزه های دیندی

توجههای فراوانی را در میان پیروان ادیدان مدتنمحدور بده

و تبیین دینی آموزههای هرمندوتیکی و نسدبت هرمنوتیدک

داشدته اسددت .در دهدههدای اخیدر ،رابطددۀ

عام و هرمنوتیک متون مقدس نشان داده شد .نیز مهمترین

خدود معطدو

هرمنوتیک و ت،وی و تفسدیر بده ر ی و چگدونگی تفسدیر

ویژگی های فهم متون مقدس از منظر هرمنوتیدک توضدی

تدداریخمنددد متددون دینددی در پرتددو هرمنوتیددک و نسددبت

داده شد و در پایان ،نقدهای هرمنوتیک فلسفی بر الهیدات

هرمنوتیکی انسان با متن دینی و  ...معرکۀ آرای موافقدان و

مسیحی برشمرده شد.

مخالفان بود؛ اما کمتر به تبیین دینی آموزه های هرمنوتیکی

برای ایدن منظدور ،آثدار فیلسدوفان هرمندوت بدهویدژه

و تبیین هرمنوتیکی آموزههای دینی و موضع هرمنوتهای

نوشتههای هایدگر و گادامر بازخوانی شد و تقریر شارحان

فلسفی دربارۀ الهیات و متن دینی پرداخته شده است.

بزرگ هرمنوتیک مانند واینسهایمر Joel Weinsheimer

به این ترتیب ،نده تنهدا نسدبت هرمنوتیدک فلسدفی بدا

… )1946-و بولتمددان

Rudolf Karl Bultmann

بنیانهای دینی شایان توجه قرار نگرفت ،از نسبت اخدال

 )1884-1976نیز مرور شد و نسبت و پیوند آن با دیدن و

و عرفددان و ایمددان بددا هرمنوتیددک فلسددفی فلددت شددد.

بهویدژه کدالم مسدیحی ،ذید عنداوینی دسدتهبنددی شدد.

هرمنوتیک فلسفی رابطۀ محکمی با این آموزههدا دارد؛ بده

درنهایت ،اندیشه های دین مدارانه و ایمانگروانه مندم در

حدددی کدده گددادامر Hans-Georg Gadamer 1900-

هرمنوتیک فلسفی ،ناظر به فلتها و بدفهمیهایی تشری

 )2002در مقاله «حقیقت اثر هنری» بر تفکر علمدی راید

شد که در فضای فارسیزبان از آن صورت گرفته است تدا

از باب کمتوجهی به این مسدال خدورده مدیگیدرد؛ زیدرا

ضمن ایجاد بسترهای آشنایی ،به نقدهای صورتگرفته نیز

اندیشههای محد

علمدی .1 :در تحلید و توجیده امدور

پاسخ درخوردی داده شده باشد.

اخالقی نظیر حقو بشر ،جلدوگیری از سدقج جندین و ...
ناتوان است .2 .در توصیف و تبیدین تجربدۀ زیباشدناختی،
نارساست .3 .در برآوردن و حتدی توضدی نارسداییهدای
معنوی بشر ،ناتوان است عسکری.)6 :1389 ،

 .3پیشینۀ رابطۀ هرمنوتیک و دین
توجه به سدیر تداریخی هرمنوتیدک بده وضدو نشدان
می دهد این داندش در تعامد بدا دیدن نضد گرفتده و در
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چددرخشهددا و تطورهددای تدداریخیاش ،هرگددز توجدده بدده

برای نخستین بار نظریۀ جامع هرمنوتیکی را مطدر کدرد.

مقوالت ایمانی را از نظر دور نداشدته اسدت و بسدیاری از

هرمنوتیددک دینددی طددی قددرون وسددطی در دامددن اندیشددۀ

نظرهای هرمنوتیکی در پرتو فهم و تفسیر متون مقدس بده

اندیشمندان یهودی و مسیحی به حیات خود ادامه داد.
در اواخر سده های میانه ،جنبش پروتستان و در پی آن

وجود آمدهاند.
به عقیددۀ بسدیاری از صداحب نظدران ،هرمنوتیدک در

نهضت اصال دینی ،ت،ثیر شگرفی بدر روندد تکامد علدم

سنتهای هرمسدی  )Hermetic Traditionریشده دارد.

هرمنوتیک گذارد .مصدلحان دیندی نظیدر لدوتر

Martin

هرمز با باورهای یونانیان دربارۀ الهههای خود پیوند دارد

 )Luther 1483-1546و اسدیینوزا Baruch Spinoza

و نیز با باورهای مصریان دربارۀ طاط و باورهای یهودیدان

 )1632-1677و پیروانشان بدا اعدالم اسدتقالل از مراجدع

دربددارۀ اخنددوب و باورهددای ایرانیددان و زرتشددیان دربددارۀ

رسمی تفسیر متون مقدس ،بیش از هر چیز نیازمند تدوین

هوشددنو و اورمددزد و اندنجهددد و باورهددای مسددلمانان و

ضوابج و معیارهای مسدتق و عملدی بدرای تفسدیر متدون

موحدان دربارۀ برخی انبیاء و اولیای إلهی بهویژه حضدرت

دینی بودند و این امر سبب اقبال هرچه بیشتر آنان به علدم

ادریددز پیونددد دارد رک :آزاد)19-7 :1391 ،؛ حتددی در

هرمنوتیک و توجه به نظریههای فهم متن شد.

معجم الفالسفه از گروهی از متکلمان به ندام «متهرمسدون»

در دوران جدیددد ،الهددیدانددانی نظیددر شددالیرماخر

سخن به میان میآید که پیرو سنتها و آموزههای هرمسی

1768- Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher

 )1834توجه به علم هرمنوتیک را برای تبیین آمدوزههدای

بودند طرابیشی ،بیتا.)703 :
پیرو رابطۀ دیرینۀ هرمز و هرمنوتیک ،ایدن داندش از

دینی الزم دیدند و به نظریه پردازی در این باره پرداختندد.

گذشتههای دور به اصدول و مبدانی تفسدیر کتداب مقددس

شالیرماخر یکی از مشهورترین کشیشهای مبددع الهیدات

میپرداخت .در میان یهودیان ،نگرش باطنی به ت،وی متون

لیبرالیستی  )Liberal Theologyاسدت .مبداحثی کده او

مقدس که اریستوبولوس  )Aristobulus: c.103از قدرن

ذی تجربۀ دینی مطر کرد ،ت،ثیر شگرفی بر جهدتگیدری

دوم پیش از میالد آ از کرده بود ،بدا کارهدای عیسدی بدن

هرمنوتیک کالسیک داشت .در ادامه این روندد و در میدان

سیرا  )Jesus Ben Sirach: c.180ادامه یافت.

اصحاب هرمنوتیک فلسفی ،بولتمدان ،کشدیش پروتسدتان،

هرمنوتیک مسیحی در بدو پیدایش به دو هد
شد؛ نخست به هد

ایجداد

کتاب مقدس را براساس هرمنوتیک هایدگر تفسیر کدرد و

یافتن اشاراتی در عهد عتیق مبنی بدر

کسانی مانند فض الرحمان برای نخستین بار از هرمنوتیدک

ظهور عیسی و دوم ،دفاع کالمی در برابر مخالفان .حکمای

قرآنی سخن میگویند.

مدرسۀ اسکندریه نیز نقش زیادی در انتقال عقاید یهدودی
 گنوسی و به تبع آن ،هرمنوتیک دینی  -اساطیری به عالممسیحیت داشتند.

 .4یافتههای تحقیق
 .1-4هرمنوتیک فلسفی و دین

مجموعۀ این تالشها بستری را فراهم آورد تدا سدنت

اندیشۀ هرمنوتیکی نشان داد جسدتجوی انسدان بدرای

آگوسددتین رسددالهای بدده نددام «نظریددهای بددر مسددیحیت»

دست یابی بده معندا ،چده در مسدال وحیدانی و چده یدر

 )Doctrine on Christiaرا بنویسددد کدده از مددنثرترین

وحیانی ،امری است که بدیش از هدر توصدیه و تجدویزی،

نوشتههای کهن هرمنوتیکی است؛ رسالهای که بدر پایدۀ آن

ت،م در ماهیت فهم را طلدب مدیکندد و ارالدۀ هدر گونده

«کانون کتاب مقدس» ت،سیز شدد (Groundin, 1997:

راهکاری متوقف بر شناخت ماهیت فهم و رابطۀ وجدودی

) .33گادامر معتقد است آگوستین با نوشدتن ایدن رسداله،

آن با انسان است .به ایدن ترتیدب ،هرمنوتیدک فلسدفی راه
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فلسفه را به سوی الهیات مدیگشداید و نیدز بدا ایدن کدار،

تفسیر ،تنها برای شناخت واقعه ای تاریخی یا پیامی مربوط

الهیددات را بدده تدد،ملی فلسددفی مددیکشدداند .درمجمددوع،

به اعصار گذشته صورت نمیگیرد؛ بلکده همدواره در پدی

هرمنوتیک فلسفی در مقایسه با بسیاری دیگر از نحلههدای

دانستن این نکته است که درنهایدت ،دیدن و متدون دیندی

فکری ،تعام بهتری با اندیشههای دینی دارد؛ زیرا هدفش

برای ما در این زمان چه پیامی دارند.

را در گذر از واقعیت و صد و رسیدن به حقیقت تعریف

دومین وجه الگوبودن هرمنوتیک دیندی آن اسدت کده در

کدرده اسدت  .)Groundin, 1997: 11چندین هددفی بدا

سنت دینی ،فهمنده در پی فهمیدن خواست خداوند است نده

دینی قرابت زیادی دارد و مدی تواندد بسدتر خدوبی

خواست خدویش .فدرد متددین بدا توجده بده چندین هددفی،

اهدا

برای گفتگو میان این دو باشد.
نطفۀ هرمنوتیک فلسدفی در ذهدن هایددگر ،منعقدد و از
بطن گادامر متولد شد .ت،ثیر چشماندازهای دینی در افقهای
فکری هایدگر به حدی است که حتی گفته شده دلمشغولی

مقصودی فراتر از اهدا سدوبژکتیو را دنبدال مدیکندد؛ زیدرا
بهجای آنکه خودش را بر متن تحمی کندد ،در پدی آن اسدت
که ذهنیت خویش را با متن هماهنو سازد .به قول پالمر:
«او حق تصر

برای خود قال نیست .فهدم خواسدت

به هستیشناسی بهمنزلۀ محور نظام فکری او ،به ت،ثیرپذیری

شرع یا خواست خدا صورتهایی از سلطۀ ذهدن فهمندده

او از کلیسای رم و تعلق خاطرش به الهیات کاتولیک مرتبج

نیست؛ بلکه صورت هایی از خددمتکدردن بده آن اسدت»

است  .)Dostal, 2002: 170هایددگر در شدر تحدوالت

.)Palmer, 1969: 189

فکریاش میگوید «چیزی که مدرا بده ایدن جریدان فکدری

این دو وجه بارز فهم دینی یعنی کاربسدت و فدراریوی

کشاند ،پرسش مربوط به ارتباط میان کالم کتداب مقددس و

از سوبژکتیویته از آرمان های مهم هرمنوتیک فلسفی است؛

تفکر الهی – نظری بود» .)Volpi, 1984: 62

ازاین رو ،پویندگان عرصۀ ادبیات و تاریخ و  ...مدی توانندد

گادامر نیز در هرمنوتیک فلسفی با اندیشدههدای دیندی
تعددامالت متعددددی دارد .او گدداهی از فراینددد فهددم در

به چنین آموزه هایی دقت نظر داشته باشند و آنها را به کار
بگیرند.

سنتهای دینی بدهمنزلدۀ الگدویی بدرای تبیدین بهتدر فهدم

 .2-1-4تبیین دینی آموزههای هرمنوتیکی

هرمنوتیکی و گاهی از عقاید دینی نظیر تجسدید و تثلید،

گادامر از بعضی عقاید دینی برای تسهی درک برخدی

برای تبیین آموزههای هرمندوتیکی خدود مددد مدیگیدرد و

آموزههای هرمنوتیکی استفاده مدیکندد .او در ضدمن ایدن

گاهی از نتای تد،مالت هرمندوتیکی خدویش بدرای تبیدین

بهرهگیری ،گاهی تعریف جدیدی از جغرافیای این مباح،

آموزههای دینی استفاده میکند .در این مجال ،سده بععدد از

عرضه میکند .در این میان بده آمدوزۀ تجسدید و تثلید ،و

ابعاد تعامد میدان دیدن و هرمنوتیدک فلسدفی در اندیشدۀ

تصاویر و نمایشهای آیینی توجه بیشتری نشان مدیدهدد.

گادامر شر شدهاند.

در این مجال ،اشارات و احتجاجات او به هر یدک از ایدن

 .1-1-4فهم دینی ،الگویی برای فهم هرمنوتیکی
گادامر معتقد است سنتهای حاکم بر هرمنوتیک دینی

چهار مقوله بررسی شدهاند.
 .1-2-1-4استفاده از آموزۀ تجسید

و فهم اعتقادی ،از چند نظر الگدویی مناسدب بدرای سدایر

بیشتر فرقه های مسیحیت به تجسید و ظهدور خداوندد

انواع هرمنوتیک هدا ازجملده هرمنوتیدک ادبدی و تداریخی

در قالب جسمانی بشری معتقدند .عالوه بر متکلمدانی کده

است.

به بح ،دربارۀ درستی یا نادرستی این بداور پرداختدهاندد،

نخستین وجه الگوبودن فهم دینی ،استفادۀ گسدتردۀ آن
از عنصر «کاربست» است .در سدنت دیندی ،عمد فهدم و

فیلسوفان نیز با اهدا

و انگیزه هدای خدود بده ایدن بداور

توجه کرده اند ،ازجمله گادامر؛ برای مثدال ،او در بحد ،از

علیرضا آزاد
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ماهیت زبان و نفی نشانهانگاری آن و رابطدهاش بدا واقعدۀ

مبهمترین انگارههای مسیحیت است .بسدیاری از متفکدران

عینی تاریخی ،در پی اثبات این نکته اسدت کده لوگدوس،

مغرب زمین از گذشته تا کندون سدعی در توجیده ،تفسدیر،

نیسدت ،بلکده مدیتواندد تعدیتن و واقعیدت

پرورش و استفاده از این انگداره داشدتهاندد .از آن جملده،

معنای محد

خارجی هم داشته باشد .او برای رسیدن به ایدن هدد

از

گادامر است که در چند موضع از آن بهره گرفته است.

آموزۀ دینی تجسید کمک میگیرد و بده آنچده در عبدارات

گادامر پیوند ذاتی میان زبان و هستی و اندیشه مدیبیندد .او

آ ازین انجی یوحنا آمده و در آن ،حضرت عیسی «کلمده

زبان را خانۀ هستی میخواند و هستی فهمپذیر را زبان میداندد

خدا» نامیده شده است انجی یوحنا ،آیده  )4-1احتجدا

و نیز اندیشه را دارای ماهیت زبانی معرفدی مدیکندد .دشدواری

میکند و چنین نتیجه میگیرد:

شر و فهم این مسئله بر کسی پوشیده نیست .او برای تسدهی

«اگر کلمۀ خدا در قالب گوشت و پوست درآمد و اگر

درک وحدتِ در عین کثرتِ این سه مقولده ،بده آمدوزۀ تثلید،

تنها در قالب تجسید است که رو بهصورت تمام و کمال

اشاره میکند «وحدت درونی اندیشه و زبان ،همدان راز تثلید،

تحقق مییابد؛ در این صورت باید گفت با ایدن رویددارد،

نهفته در تجسید است» .)Palmer, 1969: 204

لوگوس از روحانیت خویش رها میشود  ...منحصربهفدرد

او با تمسک به تمثی دینی در این موضوع ،بهصدورت

بودن واقعۀ نجات بخش ،جوهر تاریخ را در اندیشۀ ربدی

یرمستقیم به این مهدم اشداره دارد کده آنچده او از زاویدۀ

وارد میکند و پدیدۀ زبان را از وطدهوری در ایددهمنددی

هرمنوتیکی بدان رسدیده ،پذیرفتده شددۀ دیدن اسدت و در

معنددا بیددرون مددیآورد و آن را در اختیددار ت،مدد فلسددفی

آموزههای دینی مسبو به سابقه است.

می گذارد؛ زیرا درست برخال

لوگوس یونانی ،کلمۀ خدا

دیگر صرفاً ایده و امر انتزاعی نیست؛ بلکه واقعدۀ محد
است» .)Gadamer, 2004: 418

 .3-2-1-4استفاده از تصاویر دینی
در نظر گادامر ،تصویرپردازی ادبی یدا شدکلی ،صدرفاً
انعکاسی از صاحب تصویر نیسدت؛ بلکده باعد ،افزوندی

گادامر حضور باورهای دینی ازجمله «کلمدۀ خددا» بدودن

درک ما از حقیقت صاحب تصدویر مدیشدود و درنتیجده،

حضرت عیسی و ظهور ایدن کلمده در قالدب جسدمانی را در

معنای او را گسترش میدهدد و بده او کمدک مدیکندد تدا

پززمینۀ اندیشههایش کتمان نمیکند «هنگامی که مدیگدویم

حقیقت خویش را در تبادل با تصویرش بسازد .به نظر او،

کلمۀ " ،" Das Wortمراد من همان کلمهای نیست که جمدع

تصاویر دینی نمونههدای خدوبیاندد تدا نشدان دهندد یدک

آن در لغتنامده بدهصدورت کلمدات " " Die Worterآمدده

تصدویر ،صددرفاً روگرفتددی از موجددود بدده تصددویر درآمددده

است .همچنین منظورم آن کلمدهای نیسدت کده در گفتدار در

نیسددت؛ بلکدده بدده لحددا وجددودی در تعام د بددا اوسددت

کنار سایر کلمات میآید و جمع آن بهصورت کلمهها " Die

«هستیشناسی تصویر ،بیشتر در تصویر دینی مجدال بدروز

 " Worteاست؛ بلکه رض من از کلمه ،چیزی است کده بده

مییابد؛ زیرا ظهور الوهیت بیش از هر چیزی ازطریق کالم

آن " " Singular Tantumمیگویند  ...که بده یدک موقعیدت

و تصویر ،نض میگیرد؛ بنابراین ،تصاویر دینی از این نظر

زیستی معین و یگانه میپیوندد و شایان ذکر اسدت در پشدت

نمونهای بیبدی بهشمار مدیروندد  ...ایدنگونده تصداویر،

این اصطال  ،درنهایت کاربرد زبانی عهدد جدیدد قدرار دارد»

روگرفتی از وجود به تصویر درآمده نیستند؛ بلکه به لحا

.)Dostal, 2002: 190

وجودی ،با آنچه روگرفدت آن اسدت ،در تبدادل اسدت .از

 .2-2-1-4استفاده از آموزۀ تثلیث

مثال تصویر دینی دریافته میشود هندر در اصد و کلیدت

انگارۀ تثلی ،و اعتقاد به اقانیم ثالثه  )Trinityپددر و

معنایش برای وجود ،صورتپذیریِ فزایندهای را به ارمغان

پسر و رو القدس ،یکی از محوریترین و در عدین حدال

مددیآورد .کددالم و تصددویر ،تنهددا صددورتهددایی بددهشددمار
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نمیروند؛ بلکه موجب میشوند آنچه مجسم شدده اسدت،

این هم فراتر مدی روندد و بددانجدا منتهدی مدیشدود کده

از این طریق ،تازه آن چیزی شود که هست» Gadamer,

بازیگران برای تماشاگران تمامیت یک معندا را بده تجسدم

.)2004: 137

درمیآورند» .)Gadamer, 2004: 109

توجدده او بدده ایددن موضددوع از آنروسددت کدده گددادامر

تلقی گادامر آن اسدت کده گدویی ایدت آن دسدته از

میخواهد از آن بهمنزلۀ گواهی بر اثبات رویکرد خویش بده

مراسم دیندی کده قالدب نمایشدی دارد ،در آن نیسدت کده

مقولۀ فهم و حقیقت استفاده کند .او حقیقت را امری متعدین

اجراکنندگان در نقش خود محو شوند؛ بلکده در آن اسدت

نمیداند و فهم را امری میداندد کده در صدیرورت و شددنِ

که تماشاگران در نقش بدازیگران محدو شدوند و درواقدع،

دایمی است .برای اثبات این مسئلۀ هرمنوتیکی است کده او

تماشاگران جایگزین بازیگران و مجریان شوند؛ از ایدنرو،

به مسئلۀ توسعۀ مفاهیم دینی بهوسیلۀ هنر توجه میکندد تدا

سنتهای آیینی و نمایشهای دیندی ،زمدانی واقعداً تحقدق

آن را شاهدی برای اثبات ادعای خویش اقامه کند.

مددییابنددد کدده تماشدداگران بددا نگریسددتن و تماشددا ،در آن

 .4-2-1-4استفاده از سنتهای آیینی و نمایشهای
دینی

مشارکت جویند .گادامر برای اثبات ایدن مددعا وااگدان را
ریشهیابی میکند و میگوید «تماشای چیزی ،نحوۀ اصیلی

گددادامر در دو موضددع از کتدداب حقیقددت و روش بدده

از مشارکت در آن است .در اینجا میتوانیم مفهدوم اتحداد

تحلی فلسفیِ بازی و نمایش پرداخت تا از ایدن رهگدذر،

مقدس را به خاطر آوریم که در پزِ مفهدوم اولیدۀ یوندانی

به توصیف هستی شناسانۀ رخداد فهدم بیدردازد .در خدالل

تئوریددا " " Theoriaقددرار دارد .تئددوروس "" Theoros

این تحلی  ،به مناسک و مراسدم دیندی ،یکدی از مصدادیق

یعنی کسی که در تفوی

مسئولیتهای جشدن ،نقشدی را

نمددایش ،اشددداره مدددیکنددد .نتدددای هسدددتیشناسدددانه و

بر عهده میگیرد .چنین شخصی وجده تمدایز یدا عملکدرد

معرفتشناسانۀ این تحلید هدا ذکدر شدد؛ ایندک صدرفاً از

دیگری ندارد ،جز اینکه در آنجاسدت؛ بندابراین ،تئدوروس

دریچۀ مسال دینی بررسی میشود.

به معنای دقیق کلمه ،تماشاگر است؛ زیرا در اعمال رسمی

گادامر تماشاگر را رکن رکین هر نمایشی میداندد؛ بده

با حضور خود در آنها شرکت میکند  ...تئوریدا مشدارکتی

گونهای که بدون آن ،اصالً چیزی بده ندام نمدایش ،محقدق

واقعی اسدت ،چیدزی فعاالنده نیسدت ،بلکده امدری اسدت

نمیشود .او حتی گامی فراتر میگذارد و مراسدم دیندی را

منفعالنه که عبارت است از سدراپا درگیدر بدودن در آنچده

صورت کمالیافتۀ نمایش میداندد؛ زیدرا در نمدایشهدای

شخص مشاهده میکند و از خود بیخود شدن بده دسدت

معمولی تماشاگر ،تنها یکی از ارکان نمایش اسدت؛ امدا در

آن» .)Gadamer, 2004:122

مراسم دینی مثد دسدتهروی و تعزیدهخدوانی ،تماشداگران

گادامر میخواهد با توجهکردن و تنبدهدادن نسدبت بده

ایت و مقصود نهایی از اجرای نمایشاند «مراسم حرکت

این امور ،محملی برای شر دیدگاه خود در باب «فهم» و

دسته های عزاداری که جزلی از یدک رفتدار آییندی اسدت،

«حقیقت» بیابد .او از این بح ،استفاده مدیکندد تدا نشدان

بدون شک چیزی بیش از اجرای یک نمایش اسدت؛ زیدرا

دهد همانطور کده نمدایش و مناسدک دیندی و و بدازی و

آیینها و مناسک دینی تجسمیاند که برای جمعیت دیندی

هنرهای نمایشی ،وجودشان را مرهون اجرایشان هسدتند و

صورت میگیرندد  ...متجلدیسداختن خددا در آیدینهدا و

نمیتوان اجرای آنها را از خود آنها تفکیدک کدرد ،رخدداد

مناسددک دینددی از ایددن نظددر اهمیددت دارد کدده بددازیگران

فهم نیز اینگونه است و تنها در عم فهمیددن اسدت کده

شرکتکننده در آنها بهاصطال در بازی محو مدیشدوند و

فهم شک میگیرد و مداهیتی سدوای از اجدرایش نددارد و

در آن ،تحقق برتر خویشتنِ خویش را مییابندد و حتدی از

همۀ اینها اموری اند که وجودشدان عدین انجامشدان اسدت

علیرضا آزاد
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«رابطۀ این تجسم "آیینها و مناسک دیندی " بدا جمعیدت

است «آنهدا "حکایدات سداختگی " از اخبداری کده منرخدان

منمنان واض است  ...هیچکز نمدیتواندد ادعدا کندد بده

دربددارۀ رخدددادهای واقعددی نقدد م دیکننددد ،حقیقددیترنددد»

لحا حقیقت دینی ،اجرای مناسک و آیینهای دینی امری

.)Gadamer, 1993: 171

عرضی و جنبی است .همان طدور کده در اجدرای مناسدک

او در شر این گفتار مینویسد «درواقدع ،در تلقدی عهدد

دینی با امر الهی مواجه می شویم ،دربارۀ بازی نمایش هدم

باستان از مفهوم دانش کده مطدابق آن علدم بده معندای امدری

تنها در ضمن اجرای آن اسدت کده بدا وجدود اثدر هندری

تجربی نیست ،بلکه به معنای عقالنیدت محد

اسدت ،بیدان

روبهرو میشویم» .)Gadamer, 2004: 115

چنین مطلبی کامالً بدیهی است» .)Gadamer, 1993: 171

 .3-1-4تبیین هرمنوتیکی آموزههای دینی

بدده عقیدددۀ او ،در اندیشددۀ یونددانی نددهتنهددا بددا تقاب د

گادامر عالوه بدر آنکده از بعضدی عقایدد دیندی بدرای

سرسختانه میان میتدوس  )Mythosو لوگدوس )Logos

تسهی درک برخی آموزههای هرمنوتیکی استفاده میکندد،

 -آنگونه کده در دورۀ روشدنگری شداهد آندیم  -روبده رو

گامهایی بدرای تبیدین هرمندوتیکی آمدوزههدای دیندی نیدز

نمی شویم ،این نسبت در قالب تنداظر و هدمگرایدی ادامده

برمددیدارد؛ البتدده او در مقددام فیلسددو  ،قصددد رد و ت،ییددد

می یابد «این مسدئلۀ را خصوصداً در تعبیدر خاصدی نشدان

آموزه های دینی را نددارد؛ بلکده در پدی تحلید آنهاسدت.

می دهد که به مدد آن افالطون قادر است میدرا

عقالندی

تحلی های دینی او هیچگاه کلیدت دیدن را در بدر نگرفتده

استادش سقراط را با روایت اسطوره ای دیدن عامده پیوندد

است و بهصورت جامعی – چنانکده بولتمدان بددان اقددام

زند» .)Gadamer, 1993: 172

کرد  -نیست .او تنها به برخی از حوزههای دینی پرداختده

باورهای اسطورهای در اندیشه و بیان شاعران و نقداالن و

است و برای مثال ،تحلیلدی هرمندوتیکی از رابطدۀ دیدن و

فیلسوفان و حتی کمدینها پیاده میشدند و آنان بهمنزلۀ حلقۀ

اسطوره و نیز رابطۀ دین و هنر بیان میکند یدا دیددگاهش

واسج میان میتدوس و لوگدوس ،پدز از درکدی «از آن خدود

دربارۀ مفهوم زمان را در موضوع اعیاد دینی پیاده مدیکندد

کننده» این اسطورهها را متناسب با دریافتهدای شخصدی در

که در این مجال به برخی از آنها اشاره میشود.

قالب باورهایی عرضه میکردند که صورت دینی مییافدت .او

 .1-3-1-4تبیین هرمنوتیکی رابطۀ دین و اسطوره

بر پایۀ این جمله هرودوت که معتقد اسدت هدومر )Homer

گادامر اسطوره را ریشه و زیربنای دیدن در ندزد یونانیدان

و هزیود  ،)Hesiodخالق خدایان بدرای یونانیدان بودندد ،بدر

تصور اولیۀ بیشتر افراد ،نهتنها این مسدئله

این نکته ت،کید میکندد کده شداعران یوندان بدا ترسدیم چهدرۀ

را مذموم نمیداند ،چنین رویکردی به دین را میسدتاید و آن

خدایان در اشعار خود ،رفتهرفته نظام ربالنوعها و خدایان را

را نشان فرهیختگی فکری آنان میداندد و اسدطورهسدتیزی را

وارد سنت دینی یونانیان کردند یا به آنچه در افواهشدان بدود،

حاص علمزدگی و دورشدن بشر کندونی از حقیقدت قلمدداد

چهرهای متفاوت و نقشی متمایز بخشیدند.

میداند .او برخال

میکندد رک :کدزازی .)25-8 :1393 ،او در مقالدهای بدا ندام

بر اساس این ،او حتی تولد دین مسیحیت و پیدایش کتداب

«اسطوره و خرد» دیدگاهش را در این باب شدر مدیدهدد و

مقددس را نیدز ندوعی «رویدداد از آنِ خدود کنندده» Things

توضی میدهد در نزد ارسطو بهمنزلۀ نمداد عقد گرایدی دورۀ

)coming into themselves by belonging together

باستان ،به هیچوجه آن تقاب حادت میان امور اسطورهای و امدور

میداند که برای مسیحیان اولیه اتفا افتاد .آنها با چشدم و زبدان

خردورزانه وجود نددارد؛ بلکده در آن دسدتگاه فکدری ،حتدی

اساطیری زمان خود ،آن حقدایق را دیدده و شدنیدهاندد و آنچده

حکایتهای ساختگی نیز میتوانسدتند از حقیقدت برخدوردار

وحی تلقی میکنندد ،ترکیبدی شخصدی از واقعیدت خدارجی و

باشند .گادامر معتقد است از این روسدت کده ارسدطو معتقدد

حقایق اسدطورهای اسدت «عهدد جدیدد ،خدودش از آن خدود
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ساختنِ بشارت توسج مسیحیان صدر مسیحیت است؛ امدا ایدن

مشروعیتی برای اثر هنری فراهم می آوردند .شداید همدین

نه اولین و نه آخرین از آن خود ساختن است  ...کتداب مقددس

امر باع ،گسترش هنرهدای تجسدمی در درب مسدیحی

کالم خداوند نیست؛ بلکه ت،وید اولیدۀ آن بده زبدان اسداطیری

شده باشد» .)Gadamer, 2004: 136

متناسب با مخاطبان اولیه است و امروزه فهدم بشدارت مسدتلزم
اسطورهزدایدی  )Demythologizationاسدت»

Grondin,

.)1997: 18-19

 .3-3-1-4تبیین هرمنوتیکی اعیاد و سالگشتها
در نظر گادامر ،ما کیفیت شگر

و معماگونۀ زمدان را

در مفهوم عید باز میشناسیم .به عقیدۀ او ،عید در هدر بدار

شاید اندیشۀ گادامر در این باره چنین خالصه میشود

برگزاری ،متفاوت از بار قبلی است؛ زیرا هر بار ،چیزهدای

که دین به نوعی بین هنر و فلسفه قرار میگیرد؛ زیدرا هندر

متفاوتی با آن همزمان اندد .پدز ماهیدت عیدد پیوسدته در

قالددب مفهددومی ندددارد و اسددطورهای سددخن مددیگویددد و

صیرورت است و به همین دلی  ،در حد اعالی زمانمندی

همچنین ،فلسفه قالدب مفهدومی دارد و بده زبدان اسدطوره

است؛ اما این بدان معنا نیست که عیدد صدرفاً خصوصدیتی

سخن نمیگوید و دین با هر یک از این دو ،در یدک چیدز

سوبژکتیو داشته باشد و وجودش تنها قالم به سدوبژکتیویته

مشترک است؛ زیرا همانندد فلسدفه قالدب مفهدومی دارد و

برگزارکنندگان آن باشد ،بلکه چون عید ،عید است ،جشن

همانند هنر ،اسطورهای سخن میگوید.

گرفته مدیشدود )Gadamer, 2004: 121؛ بدرای مثدال،

 .2-3-1-4تبیین هرمنوتیکی رابطۀ دین و هنر

امروزه تولد حضرت مسی عید گرفته میشدود .ایدن عیدد

رو دینی حاکم بر جامعه ت،ثیر شگرفی بر هنر ،زبدان،

همان اتفا نیست که در زمان گذشته انجدام شدده اسدت؛

فرهنو و اندیشۀ آن جامعده دارد .شداید بتدوان ادعدا کدرد

حضرت مسی دوباره متولد نمیشود ،ولی ما دوباره آن را

مخالفت اسالم با تصویرگری و مجسمهسدازی و حمایدت

عید می گیریم؛ گویی او را ورای زمان و مکان شخصیاش

مسیحیت از این هنرها در جهانبینی و خداشناسی ایدن دو
دین ریشه داشته است؛ زیرا خدای اسالم لیز کمثله شیء
الشوری )11/است و از هرچه بدا حدواس پنجگانده درک
شددود ،فراتددر اسددت .او فقددج در دل منمنددان جددای دارد و
چشم ها تنها میتوانند جلوه های آفاقی و مظاهر قددرت او
را بنگرند .در چنین فضایی ،به تصویر کشیدن امور عرشی
با اصول خداشناسی مغایر می افتد و به تبع آن ،تصویرگری
و مجسددمهسددازی مددذموم قلمددداد مددیشددود؛ امددا خدددای
مسیحیت در بدن انسانی حلول میکند و تجسید مییابد و
به این ترتیب ،وجودی عرشی صورتی فرشدی مدییابدد و
به تبع پیروی از ایدن انگداره ،هنرهدای تجسدمی در دامدان
کلیسا می شکفد .گادامر در راستای این تلقی و تبیین رابطۀ
آموزه های دینی مسی و هنرهای تجسمی می نویسد «آبداء
کلیسا ،انسان شدن خدا را دلیلی بدر جدواز کلدی هدر ندوع
ظهددور قاب د رمیددت مددیگرفتنددد و بدده نظددر مددیرسددد از
اندیشه های نوافالطونی نیز بهره گرفته باشند .بدین ترتیب،

در نظر میگیریم.
در اینجا گادامر به بحثی کالمی استشدهاد مدیکندد .در
کالم مسیحی مدیگویندد کده عیسدی در درون شدما زندده
است .اگر ما نتوانیم زمان و مکان ظاهری خدارجی را از او
برداریم ،نمی توانست برای ما حضور داشته باشد .حضدور
او در ما بدان دلید اسدت کده مدا آن را از زمدان و مکدان
خارجی او گسستهایم .هر عیدی بدان معنا نیست که ما بده
همان شیء خارجی بازگشت مدیکندیم؛ بلکده بددان دلید
است که ما به ساحت خودمان بازگشت میکنیم.
 .2-4هرمنوتیک و فهم متون مقدس
اصحاب هرمنوتیک همواره بده دنبدال بندای اصدول و
قواعد عام فهم بودند؛ قواعدی که در تمام انواع فهمهدا یدا
فهمیدن انواع گفتارها و نوشتارها مشترک اند؛ اما ایدن امدر
سبب نشد که آنها ویژگیهدای خداص فهدم متدونی نظیدر
متون مقدس را نادیده بگیرند؛ ازاین رو ،باوجود اینکه هدم
هرمنوتیک کالسیک و هم هرمنوتیک فلسدفی هرمندوتیکی
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عام شناخته می شوند ،نظرهایی دربارۀ فهم و تفسیر خاص

بدده ایددن وسددیله ،بددهطددور مشددخص کتدداب مقدددس را از

متون مقدس دارند که در ادامه ذکر شدهاند.

جغرافیای هرمنوتیک خویش خدار کردندد؛ زیدرا معتقدد

 .1-2-4هرمنوتیک کالسیک و فهم متون مقدس

بودند متون مقدس به دلی منش ،پیدایش متفداوت ،قواعدد

از دیرباز برای بسدیاری از هرمندوتهدای کالسدیک ایدن

فهم متفاوتی را طلب میکنندد .کالدنیدوس در سدال 1742

سنال مطر بود که فهم متون کالسیک و متدون مقددس چده

نوشت «کتاب مقددس فعد خداوندد اسدت و بسدیاری از

تفاوتی دارد .در این راستا ،نظرهای گوناگونی مطدر شددند.

قواعدی که ممکن است دربارۀ آثار بشدری کداربرد داشدته

کسددانی نظیددر الیددوت Thomas Stearns Eliot: 1888-

باشد ،در اینجا بههدیچوجده کداربرد نددارد .وحدی نقدادی

 )1965معتقد بودند متدون مقددس ،مقولدهای در ورای متدون

خاص خود را دارد» واینسهایمر.)228 :1381 ،

دیگرند .در نظر آنها اثر کالسیک در جایی پایان میپذیرد کده

شددالیرماخر ،پعددرآوازهتددرین هرمنوتیسددت کالسددیک و

وحی آ از میشود و متون مقدس شک میگیدرد .الیدوت بدا

بنیانگذار اصلی هرمنوتیک عام ،این سنال را مطدر مدیکندد

قاطعیت هرچه تمامتر بر تمدایز میدان کتدب ادبیدات و کتداب

که «آیا به خاطر رو القدس منشد ،وحیدانی) بایدد بدا کتداب

مقدس پای میفشارد و از ادیبانی که کتاب مقدس را بهمنزلدۀ

مقدس بهنحو خاصی مواجده شدد یدا خیدر .ایدن پرسدش را

متنی ادبی مینگرند و آن را یکی از عالیترین نمونههدای نثدر

نمیتوان با حکمی جزمی دربدارۀ وحدی پاسدخ گفدت؛ زیدرا

کهن میشمارند ،اینگونه انتقاد میکند «آنهدایی کده از کتداب

چنین حکمی بر ت،وی تکیه دارد» واینسهایمر.)229 :1381 ،

مقدس بهمنزلۀ نمونۀ بارز نثر انگلیسی سخن میگویند ،صدرفاً

درواقددع او ایددن پرسددش را بددروندینددی مددیدانددد کدده

آن را بددهعنددوان بنددای یددادبودی بددر گددور مسددیحیت تحسددین

نمیتوان با تکیه بر آموزههای دینی بدان پاسخ گفت؛ زیدرا

میکنند» واینسهایمر.)226 :1381 ،

پیش از ورود بده متدون دیندی و انجدام هدر گونده فهدم و

همچنین ،کسانی نظیر اسدکولز و بندت ،کتداب مقددس و

استنباط و قواعد و استنتا و حکمی از دل این متون ،باید

آثار کالسیک را در یک رده میدیدند و بین آنها تبعیضی قال

روش ورود و شیوۀ فهم و قواعد تفسدیرمان از ایدن متدون

نمیشدند .در کنار آنها کسانی مث آنت در نگاهی رادیکدالی،

روشن باشد؛ بنابراین هرگز نمیتوان بهصورت دروندیندی

معتقد است با هر متنی باید بهمثابۀ بیمایهترین دیوارنوشدتههدا

به سنال از چگونگی فهم متون مقدس پاسخ داد.

برخورد کرد .طبیعتاً چنین دیدگاههایی مخالفدان فراواندی هدم

درنهایت شالیرماخر امکان هرمنوتیک خاصی را انکار

داشت؛ تا حدی که حتی در عصر حاضر ،واینسهایمر پدز از

نمی کند که ناظر به قواعدد خداص تفسدیر کتداب مقددس

نق این دیدگاهها در واکنش به گفتۀ آندت مدینویسدد «ایدن

است؛ اما معتقد است تدوین منق یدک هرمنوتیدک عدام،

هددمتددرازی ،هددم از منظددر دینددی و هددم از منظددر اومانیسددتی

پیش نیاز پرداختن به هر گونده هرمنوتیدک خاصدی اسدت؛

بدیشدرمانهتدرین بددعت و تنزید منزلتدی کفرآمیدز بده نظددر

ازاین رو ،تالش های او در راستای تدوین هرمنوتیک عدام،

میرسد» واینسهایمر.)176 :1381 ،

منافاتی با اعتقاد او بده وجدود قواعدد خداص فهدم متدون

در میددان اصددحاب هرمنوتیددک کالسددیک ،کالدنیددوس
1710-1759

 )Johann Martin Chladenius:و

مقدس ندارد.
 .2-2-4هرمنوتیک فلسفی و فهم متون مقدس

ارنستی  )Johann Heinrich Ernesti: 1652-1729از

باوجود آنکه هرمنوتیک فلسفی در پی کشف سازوکار

زمره کسانی بودند که به دنبال هرمنوتیک عامی نبودند کده

عام فهم و تبیین هسدتی شناسدانه هدر گونده فهمدی اسدت،

در برگیرندۀ همۀ انواع متون باشد .آنها هرمنوتیکی را بنیان

گادامر نیز همانند اسالفش از نظدر دور نداشدته اسدت کده

نهادند که محدود به گفتارها و نوشتارهای عقالندی بدود و

فهم آموزههای دینی و متدون مقددس بدا توجده بده منشد،،
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و ویژگدیهدای متفداوتی کده دارندد ،بده

بالفص شان آ از میشود و به ایدن اعتبدار ،بدیش از آنکده

اسلوب ،اهددا

رویکردهای تفسدیری خاصدی نیازمندندد .او در صدفحات

نویسنده باشند ،به معنای دقیدق کلمده ،حکدم شداهدانی را

مهمی از کتاب حقیقت و روش که گاهی منتقدانش نسبت

دارند که واسطۀ اتصال ما با آن سدنت اندد .بدرای گدادامر،

به آن فلت داشتهاند ،با ت،کید بر تفکیک مدرز هرمنوتیدک

گواه بودن وجه بارز پیام مسیحی یا متن مقدس است .پیدام

عام و هرمنوتیک خداص فهدم متدون مقددس مدی نویسدد

دینی گواه مصالب عیسی مسدی و وعددۀ رسدتگاری روز

«علمای الهیات هرگز نباید فراموش کنند که کتاب مقددس

جزاست .کتاب مقدس گواهی است موثق؛ زیرا به واقعهای

ابالغ الهدی رسدتگاری اسدت  ...بندابراین ،فهدم آن مطلقداً

خاصی اشاره دارد و آن ،جانباختن عیسی بر صلیب است.

پددژوهش علمددی یددا عالماندده در زمینددۀ معنددای آن نیسددت.

بشری که بی آنکه خطایی از او سر زده باشد ،رند مدردن

بولتمان زمانی نوشت که "ت،وی متون کتاب مقدس دقیقداً

یک انسان خاطی را تحم میکند و بدا وقدو

کامد بده

تابع همان شرایطی است که جمیع نوشتههدای دیگدر تدابع

اینکه خدا و فرزند خداست ،اصرار مدیورزد کده او را بدا

آناند"؛ اما معنای این حکم ،مبهم است؛ زیدرا مسدئله ایدن

لقب فرزندد انسدان خطداب کنندد و بده سرنوشدت دیگدر

است که آیا هر نوشدتهای تدابع شدرایج فهمدی یدر از آن

مخلوقات تن میدهد .بنا بر آیۀ شریفه "ویقدوْلِهِمْ إِندَّدا قدتدلْنددا

شرایج صوری و عامی که باید دربدارۀ هدر متندی بدرآورده

الْمیسِددی ی عِیسیددْ ابْ دند می درْییمی ریسعددولد اللدَّ دهِ ویمیددا قدتدلهددوهع ویمیددا

شود نیست؟!» .)Gadamer, 2004: 327

صیلدبعوهع ویلدکِنْ شهبَِّهی لدهعمْ " ،حضرت عیسی به صلیب کشدیده

او هرچند اشتراک مبنای زیادی با کسانی نظیر بولتمان
دارد ،انتقادهددای شدددیدی نیددز بدده آنهددا دارد و آنچدده
«خودفهمی» نامیده اند را به دلی درآمیختگی بدیش از حدد
با اگزیستانسیالیسم و ذهنگرایی آرمانگرایانه و سهمدهدی

نشده و امر ،اینچنین بر دیگران مشتبه شده است).
 .3-4نقد هرمنوتیک فلسفی بر سننت هنای الهینا
مسیحی
باوجود دلبستگیهای ایمانی ،گادامر نقدهای جدی بر

فراوان به وساطت تاریخی – انتقادی متدون عهدد جدیدد،

الهیددات مسددیحی دارد .او در ایددن مسددئله نیددز از اسددتادش

نقد می کند و ایشان را به توجه هرچده بیشدتر بده ماهیدت

هایدگر مت،ثر است .هر دو فیلسدو

مفتدون اندیشده هدای

متفاوت کتاب مقدس فرا میخواندد .او در ایدن راسدتا ،بدا

یونان باستان اند و سنت دیندی کلیسدای کاتولیدک  -و نده

لحندی آمیختده بده شدوخی بده الرندز Frederick G.

اصدد مسددیحیت  -را عامدد تحریددف آن اندیشدده ندداب

… )Lawrence: 1922-میگوید «بولتمان فراموش کدرده

میدانند؛ البته این مسئله سبب دلزدگی آنها از اصد دیدن

آن نیسدت»

نشده است؛ اما به هر حال ،لعابکاری دیندی آبدای کلیسدا

است که عهد جدید کتاب به معندای متعدار
.)Dostal, 2002: 190

بر فلسفۀ یونان را سبب نابودی اصالت فلسفه میدانند.

گادامر کتاب مقدس را متن میداند؛ اما آن را بدهمثابدۀ

حساسیت هایدگر نسبت به این مسئله بهحددی اسدت

متنی کالسیک نمدی بیندد ،بلکده همانندد فدرانتز اوربدک

که در ضمن سمیناری در ماربورگ صریحاً اعالم مدیکندد

 )Franz Overbeck: 1837-1905و هلمددوت کددوهن

که فلسفۀ توماس آکوویناس و صورت رسمی این فلسدفه

 ،)Helmut Kuhn: 1899-1991آن را در سددددبک

در بیشتر الهیات کاتولیک ،چهرۀ فلسفۀ اصی یوندان را در

فراادبیددات  )Urliteraturقددرار مددیدهددد و ویژگدیهددای

رب مخدوش کرده است .او در جای دیگدری بدا لحندی

خاصی نیز برای آن بر میشمارد.
او معتقد است منلفان کتاب مقدس ،خدود را در مقدام
گواهان صاد ِ سنت موثقی عرضه میدارند که بدا گدواهی

مطایبه آمیز می گویدد «ارسدطویی را کده الهیدات کاتولیدک
ساخته و پرداخته اسدت ،ارسدطوی یوندانی نیسدت ،بلکده
قدیسی است مسیحی» ضیمران.)96 :1389 ،

علیرضا آزاد

دین در هرمنوتیک فلسفی

گادامر نیز به پیروی از استادش ،با این انحرا
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مقابلده

گادامر میخواهد با توجهکردن و تنبدهدادن نسدبت بده

میکند .او در زندگی نامدۀ خدود دربدارۀ آنچده از هایددگر

این امور ،محملی برای شر دیدگاه خود در باب «فهم» و

آموختدده اسددت ،چنددین مددینویسددد «حملدده بدده جددوهر

«حقیقدت» بیابدد؛ بدهطدور مثدال ،مدیخواهدد نشدان دهدد

من از نوشتن در ایدن دوره

همان طدور کده وجدود نمدایش ،مناسدک دیندی و بدازی و

بوده است که البته این فقج نظر من نیست ،بلکه هگ هدم

هنرهای نمایشی ،مرهون اجرایشان هستند و اجرای آنها از

چنین عقیدهای داشت» .)Gadamer, 2007: 31

خود آنها تفکیک نمی شود ،رخداد فهم نیز اینگونه اسدت

مابعدالطبیعۀ سنت رب هد

درواقع گادامر به هیچیک از آموزه های دینی مسیحیت

و تنها در عم فهمیدن است کده فهدم شدک مدیگیدرد و

خدشهای وارد نمیکند؛ بلکه تعامد دیدن و فلسدفه را در

ماهیتی سوای از اجرایش ندارد و همه اینها اموریاندد کده

رب کاتولیک ،نامطلوب توصیف می کند و معتقدد اسدت

وجودشان عین انجامشان است.

متکلمان مدرسی ،اندیشههای فلسفی اصی یونان باستان را

همچنین او بده تبیدین هرمندوتیکی آمدوزههدای دیندی

به نفع برداشتهای شخصی خود از آموزههای مسدیحی و

میپردازد؛ بهطور مثال ،دربارۀ رابطۀ دین و اسطوره سدخن

در جهت اثبات انگداره هدای دیندی خدویش ،مصدادره بده

میگوید و معتقد است در دورۀ باستان تقاب حدادتی میدان

مطلوب کردهاند.

امددور اسددطورهای و امددور خردورزاندده وجددود نداشددت و
درنتیجه ،متن مقدس را باید در قدالبی اسدطورهای فهمیدد.

 .5نتیجه

به عقیدۀ او عهد جدید ،از آن خود ساختنِ بشارت توسدج

هرچنددد فیلسددوفان و دیددنپژوهددان بدده تبعددات دینددی

مسیحیان صدر مسیحیت اسدت؛ امدا ایدن نده اولدین و نده

اندیشههای هرمنوتیکی توجه فراوانی کردهاندد ،بده نسدبت

آخرین از آن خود ساختن اسدت  ...کتداب مقددس کدالم

هرمنوتیک و دین کمتر توجه شده است؛ ازاینرو ،نوشدتار

خداوند نیست؛ بلکه ت،وید اولیدۀ آن بده زبدان اسداطیری

حاضدر در پدی آن بدود کده رابطدۀ تداریخی هرمنوتیددک و

متناسب با مخاطبان اولیه است و فهم امروزی آن مسدتلزم

اندیشههای دینی را به طور اجمالی تبیین کند ،سیز با ذکر

اسطورهزدایی است.

نمونههایی نشان دهد در اندیشۀ بانیان هرمنوتیک فلسدفی،

همچنین سعی میکند تبیینی هرمنوتیکی از رابطۀ دیدن

چگونه فهم دینی به الگویی برای فهم هرمندوتیکی و فهدم

و هنر اراله دهد .گدادامر معتقدد اسدت گسدترش هنرهدای

هرمنوتیکی به الگویی برای فهم دینی تبددی شدده اسدت.

تجسمی در رب مسیحی از آن روسدت کده آبداء کلیسدا،

نسبت هرمنوتیک عام و هرمنوتیک متون مقدس را بنمایاند

انسان شدن خدا را دلیلی بدر جدواز کلدی هدر ندوع ظهدور

و مهددمتددرین ویژگددیهددای فهددم متددون مقدددس از منظددر

رمیتپذیر میگرفتند و به نظدر مدیرسدد از اندیشدههدای

هرمنوتیک را توضی دهد و در پایان ،نقدهای هرمنوتیدک

نوافالطونی نیز بهره گرفته باشند .به همدین نسدبت ،او بده

فلسفی بر الهیات مسیحی را برشمارد.

تفسیر هرمنوتیکی از اعیاد دینی نیز میپردازد.

در تبیین نسدبت هرمنوتیدک و فهدم دیندی گفتده شدد

گادامر کتاب مقدس را متن میداند؛ اما آن را بدهمثابدۀ

گادامر از فرایند فهم در سنت های دیندی ،بدهویدژه عنصدر

متنی کالسیک نمیبیندد ،بلکده آن را در سدبک فراادبیدات

کاربست و عنصر درک ارادۀ الهی را بهمنزلۀ الگویی بدرای

قددرار مددیدهددد و ویژگددیهددای خاصددی نیددز بددرای آن بددر

تبیین بهتر فهم هرمنوتیکی استفاده میکند و از عقاید دینی

میشمارد.

نظیر تجسید ،تثلی ،،تصاویر دیندی و نمدایشهدای آییندی
برای تبیین آموزههای هرمنوتیکی خود مدد میگیرد.

گادامر نیز همانند اسالفش از نظر دور نداشته است که
فهم آموزههای دینی و متدون مقددس بدا توجده بده منشد،،
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و ویژگیهای متفاوتشان ،بده رویکردهدای

10- Gadamer, Hans Georg (1993), Mythos und
Logos، in Gesammelte Werke, Band 8,

هرمنوتیک عام و هرمنوتیک خاص فهم متون مقددس ،بده

Tubingen, Mohr.
11- Gadamer, Hans Georg (2007), The
Gadamer Reader، A Bouquet of the Later

اسلوب ،اهدا

تفسیری خاصی نیازمندندد .او بدا ت،کیدد بدر تفکیدک مدرز
عالمان دینی توصیه میکند هرگز نباید فرامدوش کنندد کده
کتاب مقدس ابالغ الهی رستگاری است؛ بنابراین ،فهدم آن
صرفاً پژوهش علمی یا عالمانه در زمینۀ معنای آن نیست.
هرمنوتیک فلسفی هیچیک از آموزههای دیندی را زیدر
سنال نمیبرد؛ اما هرمنوتهدایی مانندد هایددگر و گدادامر
تعام د دیددن و فلسددفه را در ددرب کاتولیددک ،نددامطلوب
توصیف میکنند و معتقدند متکلمان مدرسی اندیشدههدای
فلسفی اصی یونان باستان را به نفع برداشتهای شخصدی
خود از آموزههای مسیحی و در جهت اثبدات انگدارههدای
دینی خویش ،مصادره به مطلوب کردهاند.
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