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یکیهرمنـوت یرتفسـ درافزایـی ارزشينظریـه معنـا، تکثربرمبتنیتفسیرِاهدافجمله از

روانـه مـتن يسـو بـه راتفسـیري احتماالتازايدامنهافزا،ارزشتفسیریکاست. متون
فوایـد مقابـل در. نمایـد آشـکار ورسـانده اعـال  حـد بهراآنادبیِاعتبارارزشتاداردمی

معنـایی بـالقوة زبانی، امکاناتهايظرفیتنظیرمتنیفردمنحصربههايویژگینظیرمترتبی
آن، مشـکل عصـري اطالعـات وخواننـده المعارفةدایرازمتنخوانشمتن، تأثیرپذیري

تنهـا عنـوان  بـه مؤلـف قصد بهاعتنایییبپسامدرن،هرمنوتیکدررویکرديچنینيعمده
امکـان مطلـق طـور  بـه افزاییارزشينظریهرویناست. ازامتنمعنايبخشتعینفاکتور
- توصـیفی يشـیوه بـه کـه فـوق پژوهشبنابراین؛ داشتنخواهدرامتونيهمهدرطرح

بـا کوشـد مـی استگرفته انجامياو کتابخانهاسنادياطالعاتگردآوريباهمراهتحلیلی
عـین درراقـرآن ازشـده برداشـت معانیتعدد»گراافزایی قصديارزش«يفرضیهطرح
قصـدي برمبتنیمعناییوحدت«توأماننفیپینماید و دراثباتماتنقصدبهبودنملتزم
برآیـد و روش تفسـیري   »افراطـی گراییذهنیبرمبتنیمعناییکثرت«و»انحصاريگرایی

جدیدي را براي تفاسیر متون به خصوص متن مقدس قرآن ارائه نماید.  
محوري، مفسرمحوريمتنناپذیري،یانپایی،ارزش افزاهرمنوتیک،:هاکلیدواژه

،اسـالمی حقـوق مبـانی وفقـه اسالمی، گروهمعارفوالهیاتةدانشکداسالمی،حقوقمبانیوفقهدکتراي*
s.alavi5892@ gmail.com، مشهدفردوسیدانشگاه

13/03/1398تاریخ پذیرش:،16/12/1397:تاریخ دریافت



1398بهاراول،شمارةسوم،سال،اسالمیفرهنگوقرآنیمطالعات58

قدمهم. 1
ي فهم متون نوشتاري و بررسی عناصر مؤثر بر آن، ازجمله مباحثی است کـه از زمـانی   مسئله

براي انتقال پیام بـه نگـارش روي آورد، همـواره موردتوجـه دانشـمندان در جوامـع       که بشر 
اند. مهارت خواندن براي ارتبـاط انسـان بـا دنیـاي     مختلف انسانی بوده است و به آن پرداخته

است. در دنیاي کنونی نیز هیچ انسـانی از  یردانش و میراث نوشتاري بشر ضرورتی انکارناپذ
ست و بخش زیادي از موفقیت انسان عصر کنونی به توانایی خوانـدن و  نینیازیاین مهارت ب

درك متون مختلف بستگی دارد.
مسـئله  ینترو حساسینترامروزه نیز چالش و دیالکتیک تک معنایی و چندمعنایی، مهم

ي تمدن اسالمی در خصوص دانـش هرمنوتیـک و فهـم شناسـی متـون بـه شـمار        در حوزه
عنـوان یکـی از اهـداف    نیز که به)Value maximizing theory(»افزاییي ارزش نظریه«آید. می

يحـداعال کـه بـه  اسـت بـر آن 1اسـت ي قصدي گرایی انحصاري مطرح فهم در کنار نظریه
بخــش لــذتیباشــناختیي زارزش رســاندن یــک اثــر یــا بــه حــد اعلــی رســاندن تجربــه 

)Stecker,2003, 35   ـ توانـد هـدف، عالقـه و    ر مـی ) یا به حد اعلی رساندن ارزشـیابی یـک اث
اي از توانـد بـا تجـویز دامنـه    ي مفسر باشد و این عالقه و خواست ترفیع لذت، مـی خواسته

به بهترین شکل تأمین گردد. در این نظریه تفاسـیري کـه اثـر    ، )(Ibid, 34تفاسیر سازگار با اثر 
بـر  ).Davies,2006, 223کنند، بایـد تـرجیح داده شـوند (   حالت عرضه میینتررا در مطلوب

توان معانی متعدد صحیحی که فراتر از نیت مؤلـف هسـتند در   اساس این نظریه براي متن می
.)243- 240:1396،یانظر گرفت (عابدي سر آس

قائـل ارزش افزایی بر طبق تعریـف مبسـوطی کـه از آن خواهـد آمـد؛ در      يیهنظریمبان
هـا و  در نشـانه ناپـذیري یـان پارفیـت  ظمعانی ممکنه بـا اسـتفاده از دو بعـد و    شدن به تکثر 

ـ     ، در معارف و اطالعات خواننده استناپذیريیانپا اعتقـادي یعـدم تعـین معنـایی مـتن و ب
.آیندحساب میبهي فوققصد و نیت مؤلف نیز جزء دیگر مبانی نظریهبه

فهـم و تکثـر معنـا    ناپذیريیانبرخی پا، طور مطلق در متونبرفرض پذیرش این نظریه به
داننـد و گروهـی دیگـر، آن را صـرفاً بـه      هاي آن میمتن و نشانهرا صرفاً معلول فضاي درون

دهند.اي بیرون از متن نظیر فهم خواننده ارجاع میپدیده
بـر صـرفاً بایـد راناپـذیري پایـان آیـا کـه هستیمهاپرسشاینبهپاسخدرصددروایناز
ومعـارف مانندمتن،ازبیرونامريبهراآنبایداینکهیاوکرد؟نتبییمتنهاينشانهاساس
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هـر معلـول رامعنـا تکثروفهمناپذیريپایانچنانچهحالداد؟ارجاعخوانندهالمعارفدایرة
داشت؟خواهدوجودمتنیهردرناپذیريپایانامکانآیابدانیمعلتدو

اکثـر گرفتـه صـورت هايبررسیبهعنایتاهمیت پژوهش اخیر به این دلیل است که با
متـون هـاي ویژگیبهواندگشتهمطرحمتنمطلقبهنظرباهرمنوتیکدرشدهارائهنظریات
همچــونمصــردانشــمنداناســت. برخــینشــدهتــوجهیهــاآنمــاتنواســالمیشــرعی

شـرقاوي محمـد عفت،»القرآنتفسیرفیالتجدیداتجاهات«درکتابشریفمحمدابراهیم
الخطـاب نقـد «کتـاب درابوزیـد حامدنصرو»العصرمواجهۀفیالدینیالفکر«کتابدر

شبسـتري مجتهدمحمدایراناند، درآوردهرويقرآنتفسیردرهرمنوتیککاربردبه»الدینی
درتألیفـاتی نیـز اخیرهايسالدراست؛پرداختهبدان»سنّتوکتابهرمنوتیک«کتابدر

گردد؛میاشارههاآنبهادامهدرکهاستشدهانجاممقاله اخیرراستاي 
کـاربرد وهرمنوتیـک منظرازافزاییارزش«عنوانبادکتريرسالهدر) 1396(علوي

وفرضـیه ایـن مختلـف وجـوه به،»)فقهیروایاتوآیاتبرتأکیدبا(دینیمتوندرآن
تحـت ايمقالـه در،)1394(آسـیا سـر عابدي. استپرداختهمقدسمتونتفسیربرآنتأثیر

ومزایـا بـه ،»قـرآن تفسیردرافزاییارزشنظریهطرحسنجیامکانوقرآنزبان«عنـوان 
کتـاب در) 1396(عابـدي سرآسـیا  . اسـت پرداختـه قـرآن تفسـیر درنظریهاینطرحمعایب

دربـاره انتقـادي - توصـیفی کاريکه؛»گراییقصديبردرآمدي: فقهاصولوهرمنوتیک«
شـمولی، گرایـی قصـدي نظریـه طـرح بـا معنـایی اسـت،  گراییشمولومتنمعناییتکثر
: نـص بیولـوژي «کتـاب در) 1393(نیـا قـائمی . اسـت واکاویـده رامربـوط هايکاريریزه

اسـت، قـرآن تفسـیر وشناسینشانهارتباطبابدرتحقیقیکه؛»قرآنتفسیروشناسینشانه
دینـی معرفـت بـاب درراخـاص اينظریـه اسـت آمـده اثـر درکـه هاییدیدگاهبرعالوه

حسـینی طیـب . داردتعلقنیزدینیمعرفتحوزةبهنصبیولوژيمنظراینازوپروراندمی
ایـن بررسـی بـه ؛»کـریم قـرآن درچنـدمعنایی فرامتنـی مبانیبررسی«مقالۀدر) 1388(

هـاي برداشـت ومعانیحاملتواندمیکریمقرآنعباراتوواژگانآیاکهپردازدمیموضوع
.خیریاباشندمتعدد

واسـنادي اطالعـات گـردآوري بـا همـراه تحلیلی- توصیفیيشیوهبهکهفوقپژوهش
وفهـم اهـداف گسترةوتنوعبهضمنیتوجهکناردرکوشدمیاستگرفتهانجامايکتابخانه

ي در کنارنظریـه فهم،اهدافسایرازمناسباستفادةنمودنهموارجهتراهیآوردنفراهم
.دهدارائهتفسیرمتندرراجدیدگرایی رویکرديقصدي
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ي ارزش افزایییه. نظر2
توان به کمک خـود  پنهان در متن است که میشماریامروزه صحبت بر سر امکانات معنایی ب

آن را بالفعل کرد و به تعبیري آن معـانی  متن امکانات معنایی آن را کشف کرد و معانی بالقوه 
ممکن را آفرید. حتی اگر الزم باشد باید ساختار متن را شکافت و واژگان یـا حـروف آن را   
از هم درید تا آن گوهر ناب زبان، از مستوري به نامستوري برسد و نه صرفاً امکان اولیـه کـه   

که مفسـر نـه بـه    خوریمیاردي برمخویش را افشا کند. در این مسیر به مونهایتیامکانات ب
کشف که به آفرینش امکانات معنایی و نه به شناخت ارزش متن که برافزودن به ارزش مـتن  

اندیشد. پرواضح است که در این موارد نیت صـاحب مـتن یـا    و به حد اعلی رساندن آن می
ت معنایی مـتن باشـد.   تواند بیانگر برخی احتماالمییتاًفهم مخاطبان اولیه، اهمیتی ندارد و نها

شاید بتوان تفاوت تأویل کالسیک و تأویل مدرن را از همین نقطه ردیـابی کـرد. آیـزر میـان     
اش فرق گذاشـته و قائـل اسـت کـه تأویـل      تأویل به معناي کالسیک و تأویل به معناي تازه

کالسیک در پی کشف معناي مرکزي متن اسـت و تأویـل مـدرن، امکانـات معنـایی مـتن را       
کنـد کـه   پذیرد و تأکید می) وي دیدگاه مدرن را میIser, 40.همان به نقل از(کندمیتوصیف

معنـا را دانسـت و بـر    یـري گتوان شرایط شکلتوان معنا را کشف کرد، فقط میبا تأویل نمی
یدي معناها را آفراساس این شرایط، معنا یا به بیان بهتر سلسله

ــالقوه ( ــانی ب ــانpotentiai meaningsمع ــا)، امک ــاي معن و )semantic possibilities(ییه
مفاهیمی هستند که باختین بـراي توضـیح اینکـه    )(intentional potentialsهاي قصدي ظرفیت

یابـد مطـرح سـاخت. او سـعی کـرده      یک اثرِ بزرگ چگونه در طول زمان در معنا توسعه می
) تقلیـل معـانی بـه    1جتنـاب ورزد: است، اپذیرشیرقابلاست تا از دو موقعیتی که براي او غ

که توسط مـؤلفش قصـد شـده (در مفهـوم محـدود) یـا توسـط خواننـدگان اولیـه          ییهاآن
که آنچه هر خواننـده یـا گروهـی از    ياگونه) توسعه دادن معناي آن به2شده است؛ و کشف

ا خوانندگان ممکن است بپسندند تـا در آن بیابنـد، شـامل گـردد. بـاختین اولـین موقعیـت ر       
عابـدي آفرینش آن و دومی را نوین گري و تحریف نامیـد. ( يمحصور کردن (اثر) در دوره

)bakhtin,1986,262به نقل از 243- 240:1396یا،سر آس
ایـن بایدگردیدبیانبحثمقدمهدرافزاییارزشنظریهازکهکوتاهیتعریفبر اساس 

) 42:1396علـوي، (اسـت متنممکنۀامکاناتکشفافزاییارزشکهدادقرارمدنظررانکته
معنـایی دایـره ینتـر ؛ که گسـترده باشدآنمتعینمعانییااحتمالیمعانیازفراترتواندمیکه

باشـد، اسـتفاده  قابـل مـتن ازوجهـی بهکهشودمیمعناییهرشاملگردد ومیشاملرامتن



61مقدسمتونموسعدرتفسیرافزاییارزشينظریهبررسیونقد

الفـاظ کهراآنچه ناموجه و هروموجههايفرضپیشوهاداوريیشپدادندخالتباحتی
درنیـز مـتن بـه معنـا تحمیلورأياجتهاد بهروینازاشود.میشاملاست،آنمتحملمتن

.گنجدمیمتنممکنهمعانیدایره

ي ارزش افزایینظریه. تحلیل خاستگاه 3
پایگاهشـان، کـه اسـت منتقـدانی بهمربوطآیینجدیدترینادبیهرمنوتیکسنتدرامروزه

هـا آنبـر راکنسـتانس مکتـب نـام سبببدیناست،آلمانجنوبدر»کنستانس«دانشگاه
. اسـت گشـوده تفسـیر فرارويرانوینیهايراهشناسیزیباییدرهرمنوتیکفلسفۀ. اندنهاده

تأویـل بـا شالیرماخر. اندکردهتقسیممدرنهرمنوتیکورمانتیکهرمنوتیکبهراآنبرخی
روشوحقیقـت کتابباوترقّیبهمؤلّفنیتودیلتايباکهکردآغازرامسیريخودفنّی

بـراي ترکیبـی سـازند مـی هـا آنکهجهانیوهاواژهازهرمنوتیک.رسیدخوداوجبهگادامر
بیـان جهانباراماروابطومناسباتهرمنوتیک،تفسیراینبا. آوردمیوجودبهکنندهتأویل

تـوان میهرمنوتیکراهازگادامر،ازنظر. استشناسیکزیباییهارابطهاینازیکیوکند؛می
.  شناختراهنريهرارزشطورکلیبهوزیباییخاصمعنايوکاربرد
آنتـابع نخـواهی خـواهی کننـده، تأویـل ومـتن کهاستسنتیتابعاوازنظرتأویلیهر
هـاي بررسیشایستۀکهگشودهراايتازههايراهمعاصرهايفلسفهدرشناسیزیبایی. هستند

کـه اسـت اینافزاییارزشوشناسیزیباییوهرمنوتیکشباهتترینمهم. استجانبههمه
کـه کنـد ادعـا نـدارد حـق کـس هیچوشوندمیشمردهمحترممتعدد،هايتأویلوتفسیرها

مـداري معنـا ومعنـاداري . اندرسیده) پلورالیسم(گراییکثرتبهلذا. استزدهراآخرحرف
هـر کـه معنـی ایـن بـه . استشناسیزیباییاصولازدیگریکیماسنتیوکالسیکهنردر

تأویـل وتفسـیر کار. یافتاثردررامؤلّفاصلینیتتوانمیودارداصلیمعنايیکاثري
کنـد؛ کشـف رااصـلی وبـاطنی معنـی وباشـد »المحجوبکشف«کهبودهاینهموارههم
درامـا جدیـدترین؛ هـم وداردرااثـر بـه رویکردترینقدیمهمهرمنوتیک،دیگر،عبارتبه

کنـد و  مـی »خلـق «رامعنـی کـه استرسیدهجاییبهامروزوکردمی»کشف«رامعنیقدیم
.آفریندمی
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افزایی  ارزشينظریهنقد محتوایی. 4
مبانی نظریه ارزش افزایی1.4
دیدگاه و رویکردي تفسیري، بر مبانی خاصی استوار است که در بررسی دقیـق و داوري  هر 

ناپذیر است؛ زیـرا تبیـین   ي آن دیدگاه، توجه به مبانی مرتبط با آن، امري اجتنابعلمی درباره
ي ارزش افزایـی  ن به نظریهها تأثیر بسزایی خواهد داشت. قائالاین مبانی در بررسی و نقد آن

کـه  اندیدهي تفسیري خود برگزنظریههايفرضیشعنوان مبانی و پعمده را بهمل عاچندین 
ها را چنین احصاء نمود؛آنتوانیم

به نیت مؤلفاعتقاديیب1.1.4
آن حامـل  يذرهجهانی اسـت کـه ذره  يمنزلهمتنی که خود را از یوغ نویسنده آزاد ساخته به

هـاي تاریـک مـتن را    دارد و یکـی از نقطـه  پرده برمیمعناست. هر بار خواندن متن از داللتی 
گـردد؛ امـا ایـن معنـا نـه آن      سازد. هر معنا و داللتی در فرآیند خواندن متجلی مـی آشکار می

معنایی است که در برابر صورت و لفظ قرار بگیرد؛ چراکه نه معنا و نه نیت، جـداي از مـتن   
را یـز چمفاهیمی که به دنبـال دارد همـه  ي و پیش از آن وجود ندارند. حذف نویسنده و همه

ـ  جانب خواننده منتقل میاز جانب نویسنده بهبارهیک بـه نیـت   اعتقـادي یسازد. طرفـداران ب
شود:کنند که به اهم آنان پرداخته میمنظور توجیه نظر خود ذکر میمؤلف دالیلی را به

ان به فهم متن، مؤلـف را  ، در رویکردشقائالن به این نظریهیکی از دالیلی که باعث شده 
شـود،  متنـی نگاشـته مـی   کـه یهنگـام از نظر آنـان  مرده بدانند، استقالل متن از مؤلف است.

.کند و سرنوشتی غیر از سرنوشت مؤلف داردجداگانه پیدا مییهویتی مستقل وزندگ
ي گیـر ي ناخودآگاه مؤلف در شکلحوزهیرامروزه دیگر تأثآنان معتقدنداینکهدلیل دیگر

ي ي قاعـده ي اثر هنري و کـار برنـده  بنابراین آفریننده. مسلم شده استنیزمتن یا اثر هنري،
).  1380:135کند (احمدي،دقت آگاه نیست که چه میبیان زبان شناسانه، خود به

ي مرکزي نظریه اسـتقالل  گوید، انگارهاینکه هدف خواندنِ متن، فهم آن است که متن می
اش این اسـت کـه هـر    است. بدیهی است اگر این اصل درست باشد، الزمهمعناشناختی متن 

گویـد، مطابقـت دارد. مـدافعان    خوانش متنی معتبر باشد؛ زیرا هر خوانشی با آنچه مـتن مـی  
مدعاي خود به مواردي چون اظهارنظر تـی. اس.  ییدتوانند در تأاستقالل معناشناختی متن می

کنـد.  کرد کـه از اظهـارنظر دربـاره آثـارش خـودداري مـی      الیوت استناد کنند که بارها اعالم
خودداري الیوت بر این نگره مبتنـی اسـت کـه مؤلـف تنهـا در فراینـد نگـارش و آفـرینش         
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اثرتاثیرگذار است؛ اما در فرایند خوانش و فهم اثر، او نیز مفسري است در کنار هزاران مفسـر  
).Barthes,1995,129-130ثر ندارد (دیگر و از این حیث هیچ برتري بر دیگر خوانندگان ا

در نظـر گـرفتن مؤلـف در فرآینـد فهـم مـتن، درواقـع، تحمیـل یـک          دلیل دیگر اینکـه  
کردن معناي آن به یک معنا و داللت نهایی است کـه ایـن امـر    یقمحدودیت براي متن و مض

گشوده و رهایزچمتن است؛ اما اگر در پس متن به دنبال مؤلف نباشیم، همه» بستن«موجب 
disentangled)یـداکرده ازنظر پل ریکور نیز که بیشتر به متن محوري گـرایش پ .) خواهد بود ،

کاهد و از مدار اصـلی خـود خـارج    هرمنوتیک مؤلف محور، تفسیر را به روانشناسی فرو می
دهد.  هاي عینی خود را از دست میسازد؛ زیرا تفسیر، جنبهمی

تکثر معنا2.1.4
هـاي مختلـف کـه داراي معـانی گونـاگون      ها، تنها بـا واژه ما در دنیاي زبان«ي پالمر به گفته

، از چنـدمعنا  خـود يخـود خوریم کـه بـه  ها برمیهستند، سروکار نداریم، بلکه به بعضی واژه
یمنـام می» چندمعنا«هاي و چنین کلماتی را واژه» ییچندمعنا«برخوردار هستند. این مسئله را 

تنهـا ایجـاد   نه، دو یا چندمعناییافزایی،ارزشينظریهبـه قائالناز منظر ) 1385:115(پالمر، 
تـر و  تر باشـد، کـالم بـدیع   کند بلکه هر چه معناها و ابعاد آن بیشنمیدر متناخالل و ابهام

.خواهد بودیزترانگشگفت
آن از ییهـا و شاهد مثـال ییچندمعناانواع منظور اثبات مدعاي خویش به ذکر در ادامه به

پردازیم؛در متون مقدس می
تواند به دالیل متفاوتی باشد نظیر؛  معنا میانواع تکثر

مشـترك، هـم   لفـظ یکعنوان بهعبرکه در زبان عربی واژة مانند این؛هاي زبانییتقابل. 1
ة به معناي اشـک  عنوان جمع مکسرعبرمعناي عبرت و پند و هم بهعبرةعنوان جمع مکسر َبه

کـه )297البالغه، حکمت (نهج»(ع): ما اکثر العبر و اقلّ االعتباریعن االمام عل«رود به کار می
انـد عبـرت   هاي عبرت و چه انـدك تواند این باشد: چه بسیارند مایهترجمۀ آن به فارسی می

یران.اند عبرت گها و چه اندكگیران، یا چه بسیارند اشک
تواند به دلیل داللت حروف بر چندمعنا، تعدد مرجع ضمیر، اسـم  معناي متنی میتکثر . 2

مثـال در آیـۀ   عنـوان اشاره، یا موصول و یا مشترك لفظی بودن برخی الفاظ و کلمات باشد؛ به
» الیمــسه الّـا المطّهـرون   «) جملـۀ  78- 79واقعـه، »(فی کتابٍ مکنون* الیمـسه الّا المطّهـرون «

) البتّـه ایـن احتمـال نیـز     19/137تـا: بیو لوح محفوظ است (طباطبایی، صفت کتاب مکنون 
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) و بنـابراین کـه   498/ 17:1421هست که صفت سومی براي قرآن باشد، (مکـارم شـیرازي،   
در آن الي نافیه باشد برگشت هر دو احتمال بـه یـک معناسـت و معنـایش ایـن      » ال«حرف 

یا قرآنی که در آن کتاب است، از دسـترس  است که: آن کتاب مکنون که قرآن در آن است و 
طـور خالصـه آیـۀ    جز پاکان کسی با آن تمـاس نـدارد. بـه   اغیار و ناپاکان محفوظ است و به

خواهد بفرماید: کسی نباید دست به خطوط قرآن بکشد، مگـر آنکـه وضـو گرفتـه     شریفه می
تالوت قرآن را نیـز  ن ازجمله آداباباشد و یا هم با وضو باشد و هم بدنش پاك باشد. مفسر

هـم ویـد عـنْ «جملـۀ تفسیردر.، چه طهارت باطنی و چه طهارت ظاهريدانندیطهارت م
محتمـل توانـد میمعانیهمۀکهداردوجودنظراختالفنیز29آیۀتوبه،سورةدر»صاغرُونَ

: انـد کـرده معنـا گونهاینراشریفهآیۀوگرفتهدستمعنايبهرا»ید«برخی. باشنددرستو
درهـا آنتواضـع نشـانۀ کـار اینکهبپردازنداسالمینظام بهخوددستباراجزیهبایدکفار
معنـا طـور ایـن راآیـه وگرفتهقدرتمعنايبهرا»ید«دیگربعضی. استاسالمینظامبرابر
احتمـالی معنـاي دروبدهنـد ایشـان بهمسلمانانقدرتسبببهراجزیهبایدکفاراند؛کرده
بـه بایـد راجزیـه کفـار انـد؛ کـرده معناطوراینراآیهوگرفتهنعمتمعنايبهرا»ید«سوم

. وهمینطـور معنـاي   )1404:2/43(جرجانی،. بپردازندهاآننکشتندرمسلمانانانعامجهت
) بر دو وجـه اسـت؛   18جن، »(أَحداًوأَنَّ الْمساجِدللَّه فَالتَدعوامع اللَّه «در آیۀ شریفه؛ » مساجد«

ها) از آن خداست؛ پـس در عبـادت   معناي اولی آیۀ شریفه این است که مساجد (عبادت گاه
شـریفه بـه   یۀکسی را براي خدا شریک نگردانید. اما در روایتی از امام جواد (ع) مساجد در آ

پیشـانی، دو کـف   گانـه: مواضع سجده تفسیر شده است که فرمودند: سجده بر اعضاي هفت
دست، سر زانوها و نوك انگشت شصت پاها واجب است بنابراین اگـر دسـت از مـچ قطـع     

» و انّ المسـاجدهللا «فرمایـد:  مانـد و خـداي متعـال مـی    شود جایی بـراي سـجده بـاقی نمـی    
شـود (فـیض   ها از آنِ خدا هسـتند و آنچـه بـه خـدا اختصـاص دارد، قطـع نمـی       گاهسجده

بر اساس آن محل قطـع دسـت دزد در اجـراي حـد سـرقت چهـار       ) و1418:2/34کاشانی،
).  1388:148حسینی،طیب(است.شدهیینانگشت تع
»أو«حـرف : مـثالً شـود، فتـاوا اخـتالف سببگاهتواندمینیزحرفیکلفظىاشتراك

واللّـه یحـارِبونَ الَّـذینَ جـزاء إِنَّمـا : «مانندرود؛بکار»تفصیل«براىیا»تخییر«براىتواندمى
ولَهسرنَووعسییضِفقَتَّلُواأَنْفَساداًالْأَریواأَولَّبصیأَوتُقَطَّعیهِمدأَیو ـملُهجـنْ أَرم ـالفخأَو

.)33/ مائده(...»الْأَرضِمنَینْفَوا
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وبصـرى حسـن نیزوامامیههاىفقازعلّامهادریس وابنمفید،شیخمانندفقیهانبرخى
تـا: طویلـه، بـی  عبدالسـالم (دانستهتخییربراىآیهایندررا»أو«حرفسنّتاهلازمجاهد

مخیـر محـارب ومفسـد هـر بـه نسبتمجازاتاینازهرکداماجراىدرراقاضىو)210
سـنّت اهـل علمـاى اکثـر وشافعىوامامیهازطوسىشیخمانندفقیهانبرخىامااند،دانسته

»هـر مجـازات بـراى کـه اسـت آنقرآنمقصود: اندگفتهودانستهحکمتفصیلبراىرا»أو
قاضـى توسـط جـرمش نـوع بـا متناسـب وهماهنـگ مجـازات نـوع بایدمحاربىومفسد

.شودانتخاب
اي در خصوص قرآن کریم، عقیـده است: مخاطبانادراكتفاوتمعنایی برآمده از تکثر. 3

عنوان نوعی شگرد در ارتبـاط میـان خـدا و انسـان نگریسـته      وجود دارد که به چندمعنایی به
، با مطرح کردن زبان رمـزي  یناسابنالرئیسیخشود؛ برخی از متفکّران جهان اسالم مانند شمی

رمزگردانـی  ینـوع قرآن را بـه هايییسطوح متنوع مخاطبان، چندمعنابریهدر زبان قرآن و تک
ــراي ط ــهب ــدبق ــن يبن ــرده اســت (اب ــل ک ــان تأوی ــمخاطب ــل 125- 124: 1908،یناس ــه نق ب

).165:1394ازپاکتچی،

نقد و تحلیل مبانی نظریه ارزش افزایی3.1.4
این رویکـرد  هايفرضیشي ارزش افزایی ارائه گردید اهم پبا عنایت به تعریفی که از نظریه

توان در سه مورد خالصه نمود؛و هدف تفسیري را می
کـه اگرچـه   قائالن به این نظر معتقدنـد  عدم اعتقاد به نیت مؤلف است. فرضیشین پاول

شود که محدود به آنچه او قصـد کـرده اسـت    فهم سخن مؤلّف مهم است اما این باعث نمی
توان به وراي عمل ذهنی مؤلف در قصـد و معنـا کـردن مـتن رفـت و حتـی       بمانیم بلکه می

)Gadamer,2008, 122و نیت او سفر کرد. (باالتر از آن، به وراي مقصود
شـدن  مؤلف و وارد بازي آزاد معنـایی  ن در پاسخ به این پرسش که آیا امکان نادیده گرفت

هاي شخصـیتی  این است که این امکان بدون در نظر گرفتن ویژگیپاسخ ؟ وجود داردبا متن
در رابطه با متـون  وجود دارد؛ لکن سخن در مطلوب بودن چنین تفسیرهایی است کهمؤلف 

رسد این است که مفسر به دنبال تفسیر آزاد از متـون نیسـت   دینی امري که بدیهی به نظر می
در جستجوي کشف مراد و مقصـود مـاتن اسـت؛ بنـابراین در     به عنوان مهمترین هدف بلکه

خداوند حـی و همـواره   جا کهاما از آنهاي مختلف از متون جاي بحثی نیست، امکان قرائت
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در مورد ذات مقدس او امکـان  » مرگ مؤلف«ي نظریهروینتجلی در آثار خویش است ازام
ي هستی خداوند عین آگاهی و خودآگاهی است.  زیرا همهندارد

مـدرك آدمـی وعینـاً انـد، زیبـایی واجـد هسـتی، مراتبيهمهاینکهفرضپیشدومین
بـه زیبـایی بـه همـه واسـت متعیننـا دریافـت درزیباییدیگرسوییاز. ذهناَاستزیبایی

زیبـایی فهممیزانبنابراینآن؛مراتبهمواستمتنوعزیباییابعادهم. نگرندنمیشکلیک
ازايآمیـزه ودوقطبـی زیبایینوعایندرنتیجه. داردمستقیمارتباطزیباییناظردیدنِهنرِبا

ذهنیـت هـم واسـت الزمشـیء، هايویژگیهمآمدنشوجودبهدروبودهعینیوذهنی
هـاي برداشـت گونـاگون هـاي ذهنیتبهتوجهباواستنسبیرو،ازاین. آنيکنندهدریافت

تفاسـیر از  تأییـد در این پیش فـرض چنانچـه ضـوابطی بـراي    .آیدمیپدیدآنازگوناگونی
، ضـابطگی توانـد منجـر بـه شـکاکیت، نسـبیت، بـی      تفاسیر محتمل در نظر گرفته نشود مـی 

آنارشیسم واجتهاد به رأي درتفاسیر گردد که قطعآُ مذموم است. آنچه باید بـه عنـوان هـدف    
هاي متناقض.  هاي متفاوت است نه برداشتتفسیر دنبال گردد برداشت

ظرفیـت پرمـایگی وغنـا نشـانگر مـتن، یکمعناییاحتماالتتنوعوکثرتسوم اینکه
مطـرح معنـا تکثـر فضـاي درافزایـی ارزشينظریـه بنـابراین بـود؛ خواهدآنزیباشناختی

آسـیب وانتقـادي نگـاهی بـا مـواردي درتوانـد مـی کهتفسیريمهممبانیازیکی.شودمی
بـر جملـه یـک اشـتمال ومعنـی یـک ازبـیش درلفظکاربردپذیرششود،همراهشناسانه
جـدي مـراد یکـدیگر عـرض درمعنـا چنـدین اینکهاست؛همعرضدرمتعددهايمدلول
بـه شـدن قائلمساعدبسترهايازیکیباشد،بودهواژهوعبارتیکدرنویسندهیاگوینده
.  شودمیمحسوبگوناگونمعناییسطوح
تـوان نمـی راعرضـی وطـولی گوناگونمعانیدرعبارتیالفظبردنکاربهيارادهلذا

مطلـب کـه قصصمانندموارديشاید در. دانستمحاورهوتخاطبقواعدازخارججاهمه
عمـومی قواعـد گفـت بتـوان شـاید اسـت، عمـوم فهمسطحدروعاديامريموردگفتگو

اسـت دفـاع قابلقرینه،بدونمعنییکازبیشدرلفظکاربردصحتعدمازجملهمحاوره،
بـه الهـی کـالم محسـنات جزوچندمعناییيپدیدهقرآنمقدسمتننظیردیگرموارددراما

.آیدمیشمار
دررالفـظ کـاربرد کـه اسـت ایـن برمبتنیمتوندرمعناتکثّرمبانیتریناساسیازیکی

درکـاربرد یـک دررالفـظ یـک بتواندمتکلمکهمعنااینبه. بدانیمصحیحمعنایکازبیش
واژگـان دارايکـه قـرآن اساسـاً . بـرد کـار بـه یکدیگرنـد، عرضدرکهمستقلمعنايچند
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الفـاظ، کمتـرین بـا بتوانـد کـه باشـد »شـیء کـل تبیان«تواندمیزمانیتنهااست،محدودي
ارائـه هـاي یادشـده  مثـال ازکهدیگريتفاسیرروایناز. نمایدابالغوبیانرامعانیبیشترین

آیـه گرفتـه، مقصـود  قـرار اولمعنـاي کناردرکهاستدیگري از آیاتبرداشتاستشده
شـدن قائـل کهاستمسلّمبنابرایناستآیهچندمعناییداللتدهندةنشانوشودمیشمرده

باشد.آیهازمتفاوتیفقهیاحکاممنشاءتواندمیمعانیازهرکدامبه
رسـد حتـی در   فوق به نظـر مـی  یاتپس از بحث و بررسی و مداقّه و امعان نظر در نظر

ییچنـدمعنا ي نظیر امکـان و وقـوع   اویژههايیتمورد تفسیر متون مقدس، با عنایت به ظرف
ي در آن نظیـر  ي هرمنوتیـک و نظریـات مطروحـه   طور مطلق دست رد بـر سـینه  بهتوانینم

هاي متفاوت بـه  مثال در مورد چندمعنایی و امکان برداشتعنواني ارزش افزایی زد. بهنظریه
ي در حـوزه یـت بهـاي روایـات اهـل   یکـی از نقـش  ارزش افزایـی  در بـاب  رسـد یمـ نظر 
کاررفتـه  ي بـه است. مقصود این است که گاه واژهقرآنتوسعه در معناي،هاواژهشناسییمعن

در لغت است، اما در حدیث بـراي آن معنـاي دیگـري    ياشدهدر قرآن داراي معناي شناخته
ياتوسـعه ،بدین ترتیـب روایـت  .شوداصلی آن واژه نیز در ارتباط است بیان میيکه بامعنا

منظـور روشـن   کند. بهي شریفه ایجاد میاي در معناي آیهتوسعهیجهر معناي آن واژه و درنتد
) 2(کـوثر، » فَصـلِّ لرَبِّـک و انْحـرْ   «ي در آیـه » انحـر «يشدن بحث بـه بررسـی مـوردي واژه   

پردازیم؛می
ابـن  گوینـد. (ر.ك: » نحـر «یواندر لغت به سینه و نیز به گودي زیر گلوي انسان یا ح. 1

يمقصود از آن قربانی کردن شتر است. بدین ترتیـب معنـا  »).نحر«يذیل ماده:1415فارس، 
/ 10: 1372،طبرسـی ي شریفه، امر کردن بـه قربـانی کـردن شـتر اسـت.(ر.ك:     در آیه» وانحر«

837(
. آن شـود ي شـریفه سـؤال مـی   ي همـین آیـه  ، از امام صـادق دربـاره  ی دیگردر روایت. 2

قبلـه  کف دست روبـه کهیباال آوردن دودست خود تا مقابل صورتشان، درحالحضرت نیز با 
»االحـرام ةیـر ها تا محاذي صـورت بـه هنگـام تکب   باال آوردن دست«يمعنابهرا» انحر«بود، 
)  همانکردند. (معنا

اعتدال در ایستادن به هنگـام نمـاز و پشـت و    به» وانحر«در روایت دیگري از امام باقر . 3
؛ 1409:3/336،معنـا و تفسـیر شـده اسـت. (کلینـی     » داشـتن قبلـه نگـه  ا راست و روبهسینه ر

قبله ایسـتادن و بـه سـمت چـپ و راسـت نگـاه       کنایه از روبهکه)1409:5/489حرّعاملی،
است.نکردن
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رو در از ایـن د. نـ دههاي قرآن توسـعه مـی  در معناي واژهترتیببدین روایات معصومان 
-Hirsch,1976:172,173,176,180-183,237(»تأییـد تفسـیر  ضـوابط «چنانچهمورد چندمعنایی 

مـتن ازقرائـت بایدکهمعنااینبهآن مشروعیت است،ضابطۀکه؛ اولینرعایت گردد) 238
برخـورداري دومضابطۀ. باشدمحتملوممکنامريزبانی،معیارهايوهنجارهابهتوجهبا
نباشـد چنـین وباشـد منطبقمتناجزايباقرائتوفهمآنکهمعنااینبهاست،مطابقتاز
ژانـر ومعنـایی تیـپ باکهاستآنسومتأییديضابطۀ. شودگرفتهنادیدهمتنازبخشیکه

عرضـه رمـزي تفسـیري علمی،متنیازاگرمثالًباشد،داشته»جنسازنظرتناسب«متنذاتیِ
یـا مطلوبیـت رعایـت چهـارم، ضـابطۀ ایم وگرفتهنادیدهراجنسدرتناسبضابطۀنماییم،

سـازگاري عنصـر ازکهاستمتنهايقرائتدیگربرمقدمقرائتیروازاین. استسازگاري
و تفاسـیر  نـدارد ارزش افزایـی در مـتن وجـود   بـراي مانعیباشد؛برخوردارمتنبابیشتري

.هستندهاي الزم برخوردارقابلیتازمتعدد

ي ارزش افزایینظریهانواع 2.4
خـود، مـرتبط بـا زبـان     ينوبهتواند مفسر یا متن محور باشد، همچنان که بهارزش افزایی می

شود. در ارزش افزایی متن محـور، مفسـر   ، کشف امکانات زبانی محسوب میینوعبوده و به
ر، کند؛ امـا در ارزش افزایـی مفسـر محـو    به چارچوب متن پاي بند است و از آن تعدي نمی

دهد که حتی اگر الزم باشد، عبارات متن را تغییر دهـد تـا بـر    مفسر به خود این اجازه را می
اول ي. البته در مورد اخیر، به دو نکته باید توجـه داشـت؛ نکتـه   یفزایداحتماالت معنایی آن ب

اینکه این کار تنها در متونی جایز است که خود متن تقدس نداشته باشد. در متونی کـه خـود   
گـردد و از تقـدس آن   اند هـر نـوع تغییـري، نـوعی تحریـف محسـوب مـی       بارات مقدسع

منظـور ارزش افزایـی در متنـی دسـت بـرد و ظـاهر       دوم: اینکه اگر مفسر بهيکاهد. نکتهمی
عبارت آن را تغییر دهد این متن، دیگر متن قبلی نبوده و در حقیقت، متن دیگري اسـت کـه   

تنها از آفریـدن معنـا کـه از آفریـدن     توان نهاین مفهوم، میاست. درشدهیدهتوسط مفسر آفر
پنهـانی برخـوردار اسـت،    يهـا . در حقیقـت متنـی کـه از امکـان    یـادکرد متن توسط مفسـر  

از تفاسـیر صـحیح و   ياشـود، دامنـه  آشکار مییشهادر بازي معناشناختی، امکانکهیهنگام
ـ  آن روانه میيسوپذیرفتنی به ظـاهر از معـانی محـدود و    ی کـه قـبالً بـه   گردد؛ بنـابراین متن

معدودي برخوردار بوده و ازنظر معنایی، ارزش کمتري داشته اسـت، اینـک بـه شـکل مـتن      
دارد و از ارزش بیشـتري برخـوردار   ياشود که معـانی متکثـر و رمزگونـه   جدیدي ظاهر می



69مقدسمتونموسعدرتفسیرافزاییارزشينظریهبررسیونقد

و از سـوي  ارزشـی اسـت  سـازي یشینه، نوعی بسویکاز ییاست؛ بنابراین نظریه ارزش افزا
ارزشی است.خواهی یشینهاي بدیگر، گونه

هـاي  افزایی به تناسب هر دو مورد به ظرفیـت حال به منظور نیل به این دو نوع از ارزش
پردازیم؛  مفسرمیهايمتنی و ظرفیت

ارزش افزایی متن محوردالیل طرفداران 1.2.4
. ناپذیرنـد تعـین وگستردهآنرمزگانکههاستدالازکهکشانیادبی،متنیکبارتازنظر
. منفعـل يخوانندهمتنپیشدرنهوداردوجودفعالينویسندهمتن،پسدرنهبارتازنظر

)Barthes,1976,30(»ايابژهنهوهستايسوژهنهمتندر«
,See Allen,2000(اسـت زبـان معنـا خواستگاهوسوسور نیز عاملشناسیزباناساسبر

ازواسـت خاصـی زبـانی امکانـات وقواعدبرمبتنیعبارتی،یامتنهردیدگاه،ایناز) 28
ازراخـود هسـتی کـه اسـت برخـوردار متعـددي )semantic possibilities(معنـایی امکانات

مؤلـف بـر حقیقـت دروانـد داشـته وجـود مؤلفازقبلمعناییامکاناتاین. اندگرفتهزبان
زبـان ازتحلیـل اینبا. بنویسدواندیشدبیتواندمیهاآنکمکبهتنهامؤلف. دارندسیطره

فهـم درآننقشوگیردمیقرارحاشیهدرمؤلّفقصدونیتکهاستطبیعیبسیارمتن،و
مسـلط نـه مؤلـف اینکهو.دهدمیمتنمعنايبهراخودجايمؤلفوشودمیرنگکممتن

زبـان، مجازيهویتبهتوجهباوکندمیبیانواندیشدمیزبانيسلطهتحتبلکهزبان،بر
.  کندمیپیدابگوید،خواهدمیآنچهتبیینبرايبسیاريهايمحدودیتمؤلف

درکـه داننـد نمـی درسـتی بـه خـود متن،نویسندگان یککهافتدمیاتفاقبسیاربنابراین
خواهنـد راهازآینـدگان انـد آفریـده تاملّیقابلوبدیعهايهنگامهچهوجود،سخنروایت
عنـوان شـاهد مثـالی از ارزش    . بـه یافتخواهندآگاهیایشانسخنژرفايعمقبرورسید

اي و توان گرایش هرمسی را معرفی نمود. در گرایش هرمسی هر کلمـه افزایی متن محور می
اي در ایـن  ویـژه یتاهم» راز«کند. مفهوم اي رازي است که به رازي دیگر اشاره میهر جمله

دهند؛ بـدین معنـا کـه هـر رازي بـه      را تشکیل مییوستهپهماي بهدارد. رازها سلسلهیشگرا
و تفسـیر تـا   یلانجامد که تأوتردید، این گرایش به این ادعا میشود. بیرازي دیگر منتهی می

شـود  منحصـر نمـی  یرود و پایانی ندارد و عمـل داللـت در عـدد خاصـ    نهایت پیش میبی
).507: 1393،یانیم(قائ
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وتفاسـیر وهـا فهـم ازتواندمیمتنکهاسترأيهممطلب،ایندرگادامرباریکور نیز
نهفتـه نکتـه ایـن درمطلباینسروباشدبرخوردارمعتبريحالدرعینومتکثّرهايقرائت
دیـدگاه از)Ricoeur,1981: 211-212. (دهدمیقرارمدنظرکلیکمثابهبهرامتنويکهاست
مفسـر، خـاص منظـر کـه استواحدکلیکبلکهنیست،هاازجملهترکیبیصرفاٌمتنوي،

هـر بـه مـتن، بـه گرایانهکلنگرةایناساسبر. بخشدمیمتنبهراآنچگونگیووحدت
بـه مـتن . نگریسـت مختلـف زوایـاي وابعادازتوانمیدیگريبرجستۀشیءهرمانندمتنی
راآنمعنـاي وکـرد ترکیـب وتجزیهوخواندمختلفیهايشیوهبهتوانمیراکلیکمثابۀ

بلکـه نیسـت، آناجـزاي وجمـالت معانیجبريجمعحاصلمتن،معنايزیرازد؛حدس
قابلیـت وچندمعناتعابیرونمادهاوجودروازاین.استمتنبهمفسرگرایانۀکلنگاهحاصل

انجـام امکـان کل،یکمثابهبهآنبهايخوانندههرنگاهکناردرمتن،درموجودمعناییتکثّر
مـتن یـک روکنـد،ازاین مـی فراهممختلفخوانندگانبرايرامتکثّريهايترکیبوتجزیه
ازریکـور آثـار در»مـتن جهـان «مفهـوم .استمتعددتفسیرهايوهاقرائتسويبهگشوده

.  استبرخاستهمؤلفازمتناستقاللهمیننتایج

متن محورافزاییارزشينظریهتحلیلونقد1.1.2.4
ازکـه هاییچنانچه گرایش هرمسی را  به طور مطلق بپذیریم  باید اذعان نمود که دیدگاه

. انجامنـد مـی تأویـل وتفسیرامکانعدمبهکنند،میدفاعتأویلوتفسیرعملبودننامحدود
ادامـه نهایـت بـی تـا امـر ایـن باشد،دیگريتأویلوتفسیرمستلزمتحویلیوتفسیرهراگر
ایـن بـه نبایـد راهرمسـی رو گـرایش ایناز.کندنمیپیداتحققفهمیهیچدرواقعویابدمی

دیگـر رازبهرازيهرواستنیازمندتأویلوتفسیربهچیزيهرکهپذیرفتمطلقصورت
بـا صـرفاً خـوانیم، مـی رامتنـی وقتی. بپذیردپایاندرجاییبایدرازهاسلسلۀشود؛میاحاله

بـا فکـري فعالیـت هـر ماننـد همتأویلعمل. شویمنمیروروبهرازهاازپایانبیايسلسله
بـه اوامـا شـود، مـی روروبـه مجهوالتیباتأویلدرخواننده. داردسروکارمجهولومعلوم

تأویـل . کنـد میحلرامجهوالتآنازتعداديهاآنکمکبهودارددسترسیهممعلوماتی
ونیسـت معناپایانیبیپذیرفتنمعنايبهواحدمعناينفی. استمسئلهحلّفرایندنوعیهم

نـوعی منطقیازنظرواحدمعناينفیبامعناپایانیبیاثباتوداردوجودتفاوتدواینمیان
دیگـران بـه پیـامی دادنانتقالمنظوربهواستارتباطیايپدیدهمتنتردید،بی. استمغالطه

ازبخشـی کمدستکهکندمیاقتضامتنارتباطیِماهیتدیگر،عبارتبهاست؛آمدهوجودبه
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هـا نشـانه امـا اسـت خـورده گـره متنپیامبابخشاین. باشدحضورداشتهآندرمتنمعانی
)507- 509: 1393نیا،قائمی(.افتندنمیتعویقوتأخیربهکهدارندهاییداللت
سـازد مـی مطـرح خـود نیـز  تفسیرينظریۀریکوردرکههرمنوتیکیدوررسدمینظربه

.اسـت مـتن احتمالیِمقاصدکردنپیداومعلوماتوسیلۀبهمجهوالتحلِّبهکمکنوعیبه
یـک وجـود ریکـور نظـر بهها با متن در پاسخ به عدم توجه به قصد ماتن و بازي آزاد نشانه

ایـن امکـان اسـت، مـتن ضـمنی نویسـندة همـان درواقـع کـه متنبرايواحدپدیدآورندة
منظرهـاي ایـن بخـش وحدتکهايگونهبهآورد،میفراهمرامتنازمتفاوتاندازهايچشم

ــر )Bontekoe,1996:145. (دانســتضــمنینویســندةهمــانتــواننیــز مــیرامــتنازمتکثّ
شـیء یـک بسانرامتنضمنی،نویسندةگوییکهگفتتوانمیتشبیهبابازودیگربیانبه

نگریسـتن وآنازبعـدي سـه برداريعکسامکانامر،اینکهکردهخلقبعديسهوبرجسته
طـور هماناست؛آوردهفراهممتنبهنسبتراصحیححالدرعینومتکثّراندازهايچشماز
منظـري ازمفسريهرگویی. استپذیرامکانجسمیکازبعديسهبرداريعکسامکانکه

معنـاي کـه ایـن عیندرمتنواستداشتهراخودخاصدیدزاویۀونگریستهآنبهخاص
تحمـل مختلـف، زوایـاي وابعـاد ازبرخـورداري دلیلبهواحدمعناياینامادارد،واحدي
.داردرااحتمالیومتفاوتهايفهموتفاسیرپذیرش

ارزش افزایی مفسر محورطرفداراندالیل2.2.4
وشـده تکمیـل بسـتۀ صـورت بـه ادبـی اثـر یـک کـه کننـد میمفسرمحوران چنین استدالل

ایـن . استوابستهمفسرتاریخیموقعیتبهمعنابلکهافتد؛نمیجهاندرمعناازايرفتهشسته
هنجارهـا، بـا رابطـه دروخواننـده وسـیلۀ بهکهکندمیمعرفیبالقوهساختاريرامتن«نظر

وتعـدیل حاصـل معنـا نظریـه ایـن دراسـت، شـده هماهنگاوادبیفراتجربۀوهاارزش
شـکل مـتن بااودیالکتیکیفهمفرآینددرخوانندهذهندرکهاستانتظاراتیدرتجدیدنظر

مفسـر  مـتن، تـأثیر درنتیجـۀ تغییربهنهادنگردنمنظوربهکهآیدبرمیتلقّیایناز.گیردمی
.کندتلقّیموقتیکامالًراخودباورهاينخست،وهلۀدرباید

:1392سلدن،ویدوسـون، (:بگیریـد نظردراستوردزوورثآنسرایندةکهرازیرشعر
70(.

بودچیرهروحمبرچنانخوابی
شناختمنمیراانسانیهراسوهولکه
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گوییکهدیدممیچنانرااو
نشستنخواهدرخسارشبرپیريگردهرگز

ناتوانوحرکتبیاینکو
بشنودیاببیندآنکهبی
استدرآمیختهزمینهرروزةجریانبا
درختباسنگ،باصخره،با

جملـه یـک فـوق، بنـدهاي ازیـک هـر درکـه بگـوییم توانیمبا تأملی در شعر فوق می
عنـوان بـه تـوانیم مـی . اسـت مـرده او) 2(مرد؛نخواهداوکردممیفکر) 1: (استشدهگفته

نداشـتن آیـا . داریـم برداشـتی چهجملهدواینمیانرابطۀازکهکنیمسؤالخودازخواننده
کـه »خـوابی «آیـا حماقـت؟ واندیشیخامیااست،معقولوخوب»انسانیهراسوهول«

بیـانگر »گـویی کـه «عبارتآیاگونه؟رؤیاالهامییااستتوهمنوعیاست،چیرهاوروحبر
درگوینـده کهاینیااست،داشتهرانامیراموجودیکآشکارهاينشانههمهويکهاستآن

نـدارد روحانیموجودیتمرگدراوکهمعناستاینحاويدوم،بندآیااست؟بودهاشتباه
رادیـدگاهی چنـین بنـد، ایـن اولمصـراع دواسـت؟ شدهتبدیلجانبیايمادهبهصرفاًو

اواینکـه گشاید؛مینیزدیگريمحتملتفسیربرايراراهبعديمصراعدواماکند؛میعرضه
تعبیـري بـه کـه اسـت شـده سـهیم وجوديدروشدهتبدیلطبیعیدنیايیکازبخشیبه

و»حرکـت «بـه اکنـون اوفردي»توان«و»حرکت«است؛اولبندخامروحانیتازتربزرگ
.  استپیوستهطبیعتبزرگ»نیروي«

راهـا آنتوانـد مـی خواننـده فقطکهداردهایی»خوانیسفید«هموارهادبیبنابراین متون
کنـیم، مـی تفسیرآندررابعديمطالبکهآورندمیپدیدچارچوبیمااولیۀفرضیات. پرکند

عقایـد بعضـی درکنـیم، مـی ریـزي پیرافرضیاتیدهیم،میادامهاثرخواندنبهکههمچنان
روایـن از.زنـیم مـی تريپیچیدهدمهرهايبینیپیشواستنباطبهدستوکنیممیتجدیدنظر

مفسـر المعارفةدایردرزمینۀسطوحاینداشته باشدکهداللیگوناگونتواند سطوحمتن می
خصــلتفهـم در نتیجـه . هسـتند الحصــولهـا تـدریجی  داللـت شـوند و ایــن مـی آشـکار 

المعـارفش ةدایرهايمدخلارتباطکشفومفسرمعارفگسترشباوداردالمعارفیةدایر
یابـد، گسترشمفسرالمعارفةدایرهرقدر. شوندمیآشکارنیزآنجدیدهايداللتمتن،با
اواطالعـات افـزایش با. باشیمازمتنجدیديهايداللتظهورانتظاردربایداندازههمانبه
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وبیابـد متندرونرابیشتريارتباطاتکههستامکاناینهموارههایش،مدخلگسترشو
.درنورددراآنازجدیديهايمساحت

دیدگاه اکو مطرح نمـود. بـه نظـر    توان شاهد مثالی از ارزش افزایی مفسر محور را نیز می
شـود.  خواننـده مربـوط مـی   المعـارف ةیـر فهـم از مـتن بـه سـاختار دا    ناپـذیري یـان اکو، پا

هـاي  شود که فهمخواننده ساختاري مانند هزارتو دارد و همین امر موجب میالمعارفةیردا
هـا خواننده پایـانی نداشـته باشـد. سـه نـوع هزارتـو وجـود دارد کـه توجـه بـه تفـاوت آن           

است:سودمند
طـرف  ندارد که بـه اي جز این نوع نخست هزارتوي خطی است. در این نوع فرد چاره. 1

اي ضـرورت بـر آن حـاکم اسـت و     مرکز هزارتو برود و ازآنجا راهی به بیرون باز کند. گونه
ـ   کند، بهوقتی شخص مسیري را دنبال می بعـدي را هـم   درپـی یطور ضـروري مسـیرهاي پ

.پیمایدیم
از هاي بدیل بسـیاري وجـود دارد و برخـی    نوع دوم ماز است. در این نوع هزارتو راه. 2

گردنـد. گویـا شـخص بـا     شوند و برخی دیگـر بـه عقـب برمـی    بست منتهی میها به بنآن
هـا نسـبت بـه برخـی دیگـر      رو اسـت کـه برخـی از آن   هاي یک درخت تنومند روبهشاخه

شـود بـه   رسند که شخص مجبور میبست میبه بنياگونهها بهترند. برخی از شاخهبرجسته
شوند و شخص تنهـا بـر   هاي فرعی جدید منتهی میا به شاخههعقب برگردد، اما دیگر شاخه

رود تا راه خروج را پیدا کند.اساس آزمایش و خطا پیش می
اي از آن بـا  نوع سوم یک شبکه است. ویژگی اصلی شبکه ایـن اسـت کـه هـر نقطـه     . 3
یافت. بـه  توان آن راي دیگر ارتباط دارد. اگر هم ارتباط نقاط در ظاهر معلوم نباشد، مینقطه

تعبیر اکو، جهانِ فرایند نشانگی را باید هزارتویی از نـوع سـوم در نظـر گرفـت. ایـن سـخن       
، ایـن  یـاً اي از تعـابیر دارد. ثان بدین معناست که این جهان: اولّآ، ساختاري متناسـب بـا شـبکه   

گیـرد کـه توِسـط    پایان و نامتنـاهی اسـت؛ زیـرا تفسـیرهاي متعـددي را در برمـی      جهان، بی
پایـان نشـانگی هرگـز بـه ایـن      شوند. به اعتقاد اکو، فرایند بـی هاي گوناگون ارائه میهنگفر

انجامد که تفسیر، مالك و معیـاري نـدارد. همچنـین، ایـن سـخن کـه       ي نادرست نمینتیجه
نهایت است هرگز بدین معنا نیست که هر تفسـیري همـواره درسـت اسـت.     تفسیر بالقوه بی

قـائمی معیاري دارند و هر تفسیري هم تفسـیر درسـت نیسـت. (   تفسیرهاي راست، مالك و 
)Eco,1992,102به نقل از507: 1393نیا،
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شـده قائـل خـویش »متـون ازعصـري تفسیر«نظریهازبخشیدرابوزید نیزحامدنصر
افزایـی ارزشنظریـه تعریـف درکـه ازآنجـایی . داردوجودتفاوتمرادومعنامیانکهاست
اثـر یکارزشیابیرساندناعلیحدبهیااثریکرساندنارزشاعاليحدبهکهاستآمده
وداردپایـان بیهايداللتقرآنکهفرضپیشاینباوباشدمفسرخواستهوهدفتواندمی

هرگـز وبـرد مـی پـی هاآنبهتدریجبهنیزمفسرواستکردهارادهراهاآنهمههمخداوند
ويتفسـیري نظریـه رسـد مـی نظـر بـه باشـد، داشتهاحاطهزمانهمهاآنهمۀبهتواندنمی
.گیردقرارنظرامعانموردمحورمفسرافزاییارزشعنوان نوعی از انواعبهتواندمی

صـورت بـه کـه اسـت چیـزي آنمعنـا اسـت؛ گفتهمعناومرادواژهدوتعریفدروي
آنتـاریخی بافـت ومـتن زبانیساختارتحلیلبهتوجهباوآیدمیدستبهمتنازمستقیم

دوابوزیـد ازنظـر . اسـت دیگريچیزمتنمراداماآورد،دستبهرامتنیکمعنايتوانمی
:  داردوجود»مراد«و»معنا«میاناساسیفرق

معنـاي تـوان میمتناجتماعیفرهنگیبافتبهتوجهبایعنیدارد،تاریخیجنبۀمعنا. 1
.آورددستبهراآن

قرائتـی تـوان مـی زمانیوعصرهردر. استتغییرقابلمرادامانسبی،ثباتدارايمعنا. 2
- 353: 1389نصـري، . (کـرد پیدادسترسیمتنمرادبهقرائت،آنباودادارائهمتنازدیگر
354.(

وفراینـد یـک حامـل شـریعت، دستوريهايگزارهازبسیاريکهاستباوراینبروي
داريبـرده پایانمثالبراي. استنهفتهغیرمنطوقمتنومنطوقمتندرفراینداین. استپیام
چنـین . باشـد نیامـده ايآیـه منطوقدرصراحتبههدف،اینهرچند. استبودههدفیک

غایـت آنکـه اسـت آنامـروز، وظیفـه تنهـا بنابراین،است؛یافتهتحققفرایندیکدرغایتی
بـوده تسـاوي ارث نیـز مسئلهدرقرآنهدفوي؛بر اساس اعتقاد. کنیمحفظرایافتهتحقق
دربـاره نصوصواست،شدهبیانصورتاینبهرو،مردم ازاینعدم آمادگیدلیلبهواست

عنـه منطـوق درفحواکهاستمعتقدوي. نمودکشفراآنبایدکهاستفحواییدارايزن
سـکوت فحـوا، در. شودمییافتهمعنهمسکوتیافیهمسکوتدربلکهشودنمیخالصه
سـخن نیـز هـا ناگفتـه کـه گویدنمیسخنگفتارفقطدیگر،سخنبه. استسخنازبخشی

)230: 1383ابوزید،.( استآورداللتومعنادارنیزمتنسکوتگویند؛می
بـردن سـؤال زیـر بـه شایعهاياستداللازي ارزش افزایی، یکیدر نزد قائالن به نظریه

است که در نظر ابوزید کامالً مشهود اسـت. مؤلفمقصودواصلیمعنايعینیکشفامکان
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ایـن مـراد،  امـا اسـت، داشـته ذهندررامتعینیمعناياین فرض قابل قبول است که مؤلف
مقصـود توانـد نمـی تـاریخی يفاصـله علـت بـه مؤلـف زیرااست؛مفقودخوانندگانبراي

نیسـتند قـادر امـروزي خواننـدگان دیگر،طرفازودهدتوضیحمابرايحضوراًراخویش
ومنظـر درراآندائمـاً بلکهکنند،مطالعه) نگارشزمان(گذشتهاندازچشموافقدررامتن

.  کنندمیقرائتمعاصراندازچشم

افزایی مفسرمحورارزشينظریهتحلیلونقد1.2.2.4
مفسرمحور ایـن اسـت کـه    افزاییارزشينظریهيموجههرسد یکی از دالیل به نظر می

ایـن و»داردپیامیچه«اشامروزيمخاطبانبرايامروزي،شرایطدرمتنبفهمد،بایدمفسر
شـرایط درعبارت،اینکهباشداینپیدرتواندمیمفسرونداردگراییقصدبامنافاتیمعنا

متـون درفهـم، هـدف ایـن رسـد مـی نظـر به. دهدمیمعناییچه»پروردگارازنظر«کنونی،
کـه باشـد ایـن نبایدصرفاًمتون،ایندرمفسرهدفواستضروريکهجایزتنهانهشرعی،
چـه حـال زمـان دربدانـد بایـد بلکـه اسـت؛ خواسـته چهگذشتهشرایطدرمتن،صاحب

. اسـت عصـري فهـم ازدیگريبیانفقهی،اجتهاداتدرزمانمقتضیاتبهتوجه. خواهدمی
ذووجـوه وکـریم قـرآن هايداللتدرتوسعهبردالموجود،ادلّۀرو در مورد قرآن نیزازاین
روایـات ازبسـیاري کـه چنـان اسـت، عصـري تفسـیر اصـل جوازدلیلترینمهمآن،بودن

نـوعی یعنـی گنجـد، مـی عصريتفسیرازتعریفهمینقالبدرنیزائمهتأویلیوتفسیري
تبیـین نیـز وعصر،نیازهايومقتضیاتبهپاسخگوییمقامدرمتنازصحیحعصريتفسیر

واسـت داشـته وجـود هـا آنازپسمفسرانوائمهسويازمخاطباننیازوظرفیتحداکثر
محـدود پیـامبر معاصـران ادبـی مطـابقی مـدلوالت بـه راآیـات معانیفهمآنانازیکهیچ

. شـود مـی دیـده هاآنتفاسیراليالبهدرآیاتمدلوالتدرتوسعهنوعیهموارهواندنکرده
بـه شـدن قایـل وهاداللتدرگسترشبافهماهدافازدیگریکیعنوانبهنیزافزاییارزش
نگـري عصـري نظیـر مـتن فهـم اهـداف دیگراثباتبرايرازمینهمعناییچندگانگیپدیدة
.سازدمیفراهم
فـرض بـه (مؤلـف قصـد محوریـت برمتنمعناییوحدتوتعیننظریهایناساسبر

بـدین قـرآن درتفسـیر پویـایی اماهاست؛انسانسخنانوغیرالهیکالممخصوص) پذیرش
آننیـز نظریـه اینمبناي. استمتنوعووسیعالهیکالمدرمقصودمعنايدایرهکهمعناست

عبـارات درکاررفتـه بهکلماتمعناییوجوهجمیعبهخویشمطلقعلمبهخداوندکهاست
سـود خـویش مقصـود بـراي عبـاراتی ازکـه زمـانی انسـان بـرخالف دارد،احاطهخویش
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معنـاي روازایـن . نـدارد احاطـه واشـراف عباراتآنمعناییمحتمالتتمامیبرجوید،می
ونیسـت چنـین خداونـد دربـارة امـا است؛ويالفاظمحتملهمعانیازمحدودتراومقصود

فهمنـد، مـی مـتن ازمفسـران آنچههرمتن،معناییظرفیتجمیعبهاوعلمیاشرافسبببه
مـتن اسـت، الفـاظ  زبـان قواعدبامطابقآنکهنظیر(تفسیريضوابطازبرخورداريشرطبه

شـرعی معتبـر هـاي آمـوزه سـایر بـا واسـت درونیتناقضازباشند، خالیمعناآنمتحمل
درالعربـی بـن ابـوبکر قاضی. بودخواهندپروردگارمقصودومرادهمگی،)نباشندمعارض
ازلفظـی کهداردامکانباشد،عزوجلخدايگویندهاگرکهداردگرایشنظراینبهالتقریب

ارادهیـک بـا توانـد میتعالیخدايزیرارود؛کاربهمعناچندیادودرواحدآندراوسوي
:1414زرکشـی، : ك.ر(انـد بهـره بیتواناییچنینازدیگرانولیکند؛قصدرامعانیآنهمه

2 /129 -130  .(
بدهـد راتوانمنـدي ایـن اوبهتواندمیگویندههايویژگیکهگونههمانمعتقدندبرخی

هـاي ویژگـی گونـه همـین درآورد،متعـدد معـانی اسـتخدام بـه رالفظیکاربرد،یککه در
.باشدکاربردنوعاینبرايمانعیتواندمینیزمخاطب
کـالم هـاي ظرفیـت همه: اوالًزیرانیست؛پذیرفته شده قرآنآیاتتفسیردردیدگاهاین

اسـت، نگرفتهقرارمدنظرآنهايداللتدرتوسعهجهتدرآیاتنظامبودنحکیمانهوالهی
مخاطبـان ضـعف جهـت بهمخاطبان،ظرفیتبودنمحدودهمچوننقایصیوهاضعف: ثانیاً

تأییـد بـر دالزیـادي روایـات معصومان،ائمهمورددربساچهنداردعمومیتواستکالم
چـه ونیسـتند صـریح معنـا یکدرهموارهنیزگذارقانونمتون: ثالثاًدارد،وجودمطلباین
ومانـدگاري ازتـا کنـد مـی تنظیمپذیرانعطافايگونهبهراقانونمتنعمدبهگذارقانونبسا

چـه واستدرجاتیومراتبدارايالهیکالممفاهیمرابعاً:. شودبرخورداربیشترياستمرار
سـطوح ومراتـب دركولـی اسـت؛ شدنیدركنزولعصرعرببرايفهمازايمرتبهبسا

تغییـر بـه توجـه بـا کـه گـردد میسربعدعصرهايمخاطبانبرايزمانگذشتبامعنادیگرِ
هـا انسـان فهـم مراتـب تفـاوت جوامع،روزافزونتحوالتوعلومسریعپیشرفتوهانسل
.آیدمیحساببهناپذیراجتنابامري
کـه اسـت زبـانی کـارگیري بـه مسـتلزم بشردایتهدرقرآنجهانیرسالتدیگرسواز
زبـا مباحـث در. سـازد مـی مهفـرا ادبـی زبانراامکاناین. بگویدسخنآنهامههبابتواند

زبـان ویـژه بـه زبـان، ايھقلمروناپذیريجدایییاجداییعنوانبابحثیادبیاتونشناسی
قابـل شـکلی بـه قـرآن برايادبیزبانطرحکهمعنااینبهاست؛مطرحادبیزبانازعادي



77مقدسمتونموسعدرتفسیرافزاییارزشينظریهبررسیونقد

معاصـر ادبـی تحقیقاتبابلکهاست،گذشتگانتحقیقاتبانگهماهتنهانهکهاستبررسی
وگرفتـه کاربهرازبانیمختلفامکاناتروش،اینازاستفادهباخداوند. استنگهماهنیز

وآنازدفمنـد هايهـ خروجبـا نجـار، هزبـان بـه تقیدضمنواستکردهخلقادبیمتنی
قالـب دررافراعرفـی معارفونجاريهفرامعارفمختلف،سطوحدرنجاريهفراحرکت

سـویی ازیعنـی اسـت؛ گرفتـه عهـده برتاریخطولدررابشریتتمامدایتهوریختهآن
معیـار، زبـان ازنجـاري هفـرا خـروج بـا دیگرسويازونکردهقطعراعاديزبانباارتباط

نیسـت، جـدا عاديزبانازقرآنزباناساسبراین. استدادهخودکالمبهخاصیتشخص
ضـروري اھآنبـه توجـه قـرآن زبانتحلیلوفهمنگامهبهکهداردنیزآنباهاییتفاوتاما

. اســتداللــتامــردرادبــینجــارهفــرافراهنجارهــا،ازاينمونــهمثــالعنــوانبــه. اســت
راخواننـده آیـات ازبسـیاري درمعناییايھآرایهمختلفانواعکاربرد) 16:1392حسومی،(
تـوان مـی گذشـت آنچـه بـه توجهبا. سازدمیمشغولچندالیهوضمنیمعانیازهیانبوبه

عـرف شـناختی زبـان منطـق ومحاورهاصوللحاظازچندهرقرآنکهگرفتنتیجهچنین
وحجـت اتماممنظوربهسخن،رساناییومفهومیساختدرنیزوداردمیمراعاتراعقال

لحـاظ رامـردم عمومگفتمانومخاطبانعمومفهمودركسطحهدایت،نصابحدتحقق
زیـرا دانسـت؛ سـاحتی تـک زبـان تمامیبهراقرآنزبانتواننمیوصفاینبااماکند،می

تـک نظریـه بـه تـوان نمیکهداردغلبهاياندازهبهقرآنمورددرعرفیفراعالئموهانشانه
نسـلهاي تمـامی منـدي بهـره والهـی ربوبیـت تداوماقتضايآنکه. ورزیداکتفابودنساحتی
وقـرآن هـدایت اسـتمرار مسـتلزم کـه خاصـه هـدایت اکمـال وسویکازقرآنازانسانی

روازایـن اسـت، هـدایت زبـان گویايسو،دیگرازاستبشرتاریخدرآنتازگیوطراوت
.استهدایتادبیزبانقرآنزباناذعان نمود کهتوانمی

شـده طـرح اشکالترینمهمرسدمینظرنیز به»ابوزیدمرادازمعناتفاوت«نظریهدرباره
سـخن جدیـد، روشایندر. استدینیمتونفهمبابدرشناختیروشمناقشهیکآن،بر
ازویکسـو ازمـتن خارجیبافتوسیاقبهورودبلکهنیست؛ادلهظواهرتفریقوجمعاز

درابوزیـد نظیـر دینـی روشـنفکران روش. استدینیمتونپیامآوردندستبهدیگرسوي
دغدغـه بـه توجـه ثانیاٌ،وداردشناختیروشمشکلاوالٌولیآید،مینظربهمعقولاولگام

جـا بهيدغدغهاین. استضروريسیاسی، اجتماعی و فرهنگیمنافعورايدرسنتیعلماي
درآنریخـتن ودیـن مرادوپیامفهمطریقازدینیمتونفهمروشبهتناگرکهاستآن

شـد، خواهـد عصـري هـر درجدیـد دینپیدایشمستلزمباشد،مطرحجدیدالفاظوقالب
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تغییـر دسـتخوش عصـري هـر درنیـز آناهـداف نـه ودینذاتیاتحتیوکلیاتدرنتیجه
.  بودخواهددین) secularization(کردنعرفیودنیويهمآنيو نتیجهشودمی

تفاسـیر اعتبارسـنجی امکـانِ عـدمِ اسـت واردنظریـه بـراین کـه اشکاالتیازدیگریکی
مبــانی جـزء تسـنن اهـل وامامیهفقهدرتصویبوتخطئه. استدورههردرآمدهدستبه

امامیـه علماي. داردآنانحجیتوتفاسیردراعتباربحثبامستقیمیارتباطکهاستاجتهاد
واقعـی حکـم یـک ايواقعههربرايمتعالخداوندکهباورنداینبروبودهتخطئهبهمعتقد
- کـافر چـه ومسـلمان چـه جاهـل، چهعالم،چه- همگانحقدرمحفوظلوحدرکهدارد
مجتهـد استنباطامااند،واقعبهطریقنیزاماراتومکلفیمواقعهمانبهماهمۀواستثابت
درواقعـی حکـم صـورت، ایندرکهاست»مصیب«اووبودهواقعیحکمآنمطابقگاهی
اووبـوده واقـع بـرخالف مجتهـد رأيهـم گـاهی واسـت منجزويمقلدانومجتهدحق

در»تخطئـه «امکـان امامیـه ازنظر. معذورندمقلدانشواوصورتایندرکهبوده»مخطیء«
. نیسـت حکـم ازخـالی واقـع وداردوجودشارعحکمدرواقعکهاستایندلیلبهاجتهاد
دربـاره حکـم »تصـویب «اهلازنظراما. نرسدواقعحکمبهاستممکندالیلیبهبنامجتهد
آنچـه . اسـت واگذارشدهمجتهدبهتشریعامرمواردایندرونداردوجودموضوعاتتمامی
نظریـه . اسـت »مصـیب «مجتهد،همیشهخاطرهمینبهواستشارعحکمگویدمیمجتهد

نظریـاتی چنـین بـه قائلکهکسانی. داردافراطیگرایانذهنینظربانزدیکیارتباطتصویب
مـتن یـک ازکـه متفـاوتی ومختلـف هايقرائت: گویندمی»تصویب«اهلهمانندباشند،می

نظریـه بازگشـت نـدارد، وجـود »تخطئـه «امکـان واسـت صحیحهمگیگیرد،میصورت
وآنارشیسـم آنپیامـد ترینمهمکهاست»نسبیت«نظریهبهابوزیدمانندنظراتیو»تصویب«

.بودخواهدمذمومرأيبهتفسیر

گیرينتیجه.5
یهرسـید کـه؛ فرضـ   يبنـد به این جمـع توانمطالب مطروحه در پژوهش فوق میاز مجموع

درهر متنی وجود نـدارد. هرچنـد تعـدد معنـایی و تفسـیرهاي گونـاگون را در       ناپذیريیانپا
ماننـد  هـا وجـود نـدارد و نظریـاتی     آنها در همـه فهمناپذیريیانبینیم، اما پابیشتر متون می

متـون مقـدس را بـه    خصـوص بهمطلق قابلیت طرح در هر متنی طوربهارزش افزایی نظریه
هـا نشـانه ناپـذیري یـان پادلیل اهمیت قصد و نیت ماتن نخواهد داشت، اما بالعکس در مورد 

هاي خاص متن و ماتن دارد، مـتن قـرآن اسـت    را به دلیل ویژگیظرفیتی متنی که چنین تنها
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احاطـه دارد و  یشدلیل علم نامتناهی خویش به جمیـع احتمـاالت کـالم خـو    که خداوند به
هـاي نظریـه  برخـی مؤلفـه  رویـن ازا. اسـت بهـره  زمینی از چنین علم نامحدودي بینویسنده

خـوانش تأثیرپـذیري ومـتن معنـایی بالقوةامکاناتوزبانیهايظرفیتنظیرارزش افزایی؛ 
ي قابلیـت جمـع شـدن بـا نظریـه     آن،عصـري اطالعـات وخوانندهلمعارفاةدایرازمتن

در »گـرا قصـدي افزایـی ارزش« يامکان طرح نظریـه قصدي گرایی انحصاري را داشته و 
وجود خواهد داشت.تفسیر قرآن

هانوشتپی
ابـژه اینمعرفت،وفهممطلقدرآیاکهاستآناصلی در تفسیر متونمسئله . الزم به توضیح است که 1

فاعـل ازفهـم آنکـه یااستفهمجریانهاديوکنندهتعیینعنصرکهاستشناساییوفهمموضوع
نامیـده فهـم ودانـش آنچـه کـه ايگونـه بـه شود؛میشروعاوذهنیدنیايوهافرضپیشوشناسا

درفهـم وخـورد میرقمشناساییعملفاعلذهنیِدنیايدهیجهتوکنترلوتأثیرتحتشودمی
وذهنیـت رنـگ همگـی مـتن، یـک تفسـیر وفهـم چهباشد،طبیعتعالمفهمچهآن،اشکالهمه

وتفسـیر وفهـم بنـابراین، اسـت؛ گرفتـه خودبهرامفسروعالمباورهايوهاعالقهها،گیريجهت
.)1392:145(واعظی،. استگرایانهذهنو)subjective(سوبژکتیوامريدانش

عالئـم ازاسـتفاده بـا مفسـر واسـت معنـا نامبهمتعینوثابتبنیادي،امريدارايمتنعرفی،فهمبربنا
بحـث رو،ازایـن . اسـت متنمعنايبهیابیدستدنبالبهاند،یافتهنظمخاصیقواعدباکهمتنزبانی

کـه داردوجودامکاناینآیااینکهیااست،متنمعنايهمانایم،شدهنائل بدانکهفهمیآیااینکهاز
نرسـد، مـتن معنايبهوگرددفهمسوءدچاراستممکنیاویابددستمتنمعنايبهبتواندمفسر

.استهرمنوتیکاساسیومهممباحثاز
ثابـت ومتعـین بنیـادي، معناییازمتنآن،اساسبرکهداردوجودعرفیفهمباهمگامکلی،دیدگاهیک

بـا (هـرش ودیلتـاي شـالیرماخر، ماننـد هـایی هرمنوتیسـت . استبرخوردارمؤلف،مرادمشابهبه
متعـین ویگانـه بنیادي،معناییدارايمتن،کهاستآنبر) دارندزمینهایندرکههاییدیدگاهاختالف

است و هیچ معنایی غیـر از آن را برنمـی تابد.(قصـدي    مؤلفمرادونیتوقصدازکاشفکهاست
.)گرایی انحصاري

ومتعـین ثابـت، بنیـادي، معنـاي مـتن، کهاستآنبروبودهمتندرمعناتعینعدمبهقائل دوم،دیدگاه
دوطیـف، اینمیاندر(ذهنی گرایی افراطی).استنهایتبیمعانیمقتضیوحاملونداردايیگانه

دسـت بـه رامختلفـی نتـایج مـتن، معنايتعینعدمبهقولرغمبهالبتهکهداردوجودعمدهگرایش
.دریداساختارشکنیوفلسفیهرمنوتیکازاندعبارتگرایشدواین. اندداده

نـه ومتعـین کـامالً نـه مـتن معنـاي اسـت معتقدکهداردقراراينظریهها،دیدگاهازدودستهاینمیاندر
ايیگانـه معنـاي مـتن، اینکـه رغـم بهریکورامثالدیدگاهدردیگر،بیانبه. استغیرمتعینطورکلیبه
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: 1393(حسـنی، .باشـد برخـوردار نهایتبیمعانیپذیرشیتقابلازکهنیستهمگونهایناماندارد،
2(.

نامهکتاب
.شهركقاصدكمؤسسۀ: تهرانسوم،چاپشیرازي،مکارمناصر.)1391(کریمقرآن
.  الصدوقمطبعة: تهراندوم،چاپاالسالم،فیضنقیعلی.)1351(البالغهنهج
.  الهندیهالمطبعة: قاهره،سیناابنرسایل.)1908(اهللاعبدبنحسینسینا،ابن

، بیروت: دارالفکر.معجم المقاییس فی اللغه). 1415ابن فارس،احمد(
.نشر مرکز:، تهرانساختار و تأویل متن). 1380(احمدي، بابک
.(ع)انتشارات دانشگاه امام صادق:، تهرانمباحث نقل به معنافقه الحدیث ).1394(پاکتچی، احمد
.هرمس: کاشان،، محمد سعید حناییعلم هرمنوتیک).تابی(پالمر، ریچارد

: تهـران کالم،جواهرمحمداشکوري،یوسفیحسن: ، ترجمهدینینقد گفتمان). 1383(نصرابوزید،حامد
.یادآوراننشر
پـل دیدگاهازاستنباطاصولعلموهرمنوتیکدانشدرمتنفهمعوامل.)1393(حمیدرضـا حسنی،

.هرمستهران: انتشارات،اصفهانیمحققوریکور
،»عـادي زبـان ازادبیزبانجدایینظریهنقدبرتکیهباقرآنادبیزبانتحلیل«).1392اهللا(ولیحسومی،
.اسالمیفرهنگوعلوم، قم: پژوهشگاه4شمارههجدهم،سالزمستان،،نظرونقد

مؤسسـه آل البیـت   : ، قـم الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعۀوسایل).1409(حرّعاملی، محمد بن حسن
الحیاء التراث.

.نوطرحتهران:مخبر،عباسترجمۀ،معاصرادبینظریهراهنماي).1392پیتر(ویدوسون،رامان؛سلدن،
المدرسـین فـی   عـةمنشـورات جمـا  :، قـم القـران المیزان فـی تفسـیر   ). تابیین(طباطبایی، محمدحس

العلمیه.  الحوزه
، بیروت: مؤسسه االعلمی للمطبوعات.یانالبمجمع). 1372طبرسی، فضل بن الحسن (
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  :، قمدر قرآن کریمییچندمعنا).1388(طیب حسینی، سید محمود

،»قـرآن تفسـیر درافزاییارزشنظریهطرحسنجیامکانوقرآنزبان«.)1394(علیرضا آسیا،سرعابدي
اسـفند، ،21قـرن درپـژوهش انـداز چشمفارسی،زبانآموزشوزبانشناسیملیهمایشسومین
.مقدسمشهد

بنیـاد مشـهد: ،گرایـی قصـدي بردرآمدي: فقهاصولوهرمنوتیک).1396(، علیرضـا یاعابدي سر آس
رضوي.قدسآستاناسالمیهايپژوهش

،بـر تأکیـد بـا (دینـی متـون درآنکاربردوهرمنوتیکمنظرازافزاییارزش). 1396(ثمانهعلوي
.فردوسیدانشگاه: مشهددکتري،رساله،)فقهیروایاتوآیات
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.انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی:، قماالصفی فی تفسیر القرآن). 1418(محسنملّاکاشانی،فیض
سازمان انتشارات پژوهشـگاه  : ، قمو تفسیر قرآنیشناسبیولوژي نص: نشانه).1393(قائمی نیا، علیرضا

.فرهنگ و اندیشه اسالمی
دارالکتب االسالمی.، تهران:الکافی). 1365(کلینی، محمد

مؤسسۀالوفا.: ، بیروتبحاراالنوار).1403(مجلسی، محمدباقر
(ع).مدرسه امام علی بن ابیطالب: ، قماهللا المنزلاالمثل فی تفسیر کتاب).1421(مکارم شیرازي، ناصر

نشـر مرکـز   :تهـران ،راز متن(هرمنوتیک،قرائت پذیري متن و منطق فهم دیـن) ). 1389(نصري، عبدا...
.مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه

.اسالمیمرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه:، تهراني تفسیر متننظریه).1390(واعظی، احمد
، 41، پـاییز، شـماره   ادبیيهاپژوهش، »در برابر استقالل معناشناختیییقصد گرا«).1392(واعظی، اصغر

تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
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