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 متون تفسيرحاکم برمشترک  لاصو

 1علی فتحی       

 چکيده

-از این ؛است عام عقالیی تفسیر متون مبتنی بر یک سری اصول

حاکم بر  مشترک اصول به استنادفهم و تفسیر هر متني،  رو

آنها در . البته لحاظ گیردميداللت و انتقال معاني انجام 

و بلکه ضروری  دو چندان اهمیتدارای  تفسیر متون دینی،

 دینی شارع خدای متعال و ، مراددینی متوناست؛ چرا که در 

ترین اصول حاکم بر تفسیر، مهم . از جملهاساسی دارد نقش

اصل تعین  ،ظهور حجیت اصل اعتبار تفسیر، اصل توان بهمی

اشاره  متن با پدیدآور آن معنایی و اصل پیوند معنایی

روش توصیفی تحلیلی به بررسی  بر اساس. این پژوهش کرد

اصول یادشده در تفسیر متون پرداخته و به این نتیجه 

بیش از هر  ،مراد مؤلف متنصحیح دریافت  شود کهرهنمون می

ویژه اصل تعین معنایی اصول به دیگر، مبتنی بر این چیز

  متن و اصل وابستگی معنای متن به پدیدآورنده آن است.

 انواع ظهور، ،حجیت ظهور ،تفسیر اعتبار :کليد واژه ها

 .ییی، مؤلف محورتعین معنا

 مقدمه 

اصول و  ،متون دینی وبژه بههر متني صحیح ر فهم و تفسی

-مبتني بر جنبه حدسیو  ،ذوقي تفسیرهاي .دارد یخاص قواعد

متون  وبژه بهشناختي از متون شناختي به جاي زبانهاي روان

رو ناز ای نیست. دینی، از نظر اصول عقالیي پذیرفتني

، باید دینی متون ویژه بهاز متن گونه فهم و برداشتي هر

 زیرا د،باش یيعقالضوابط و  شناختياصول زبانمستند به 

در ا تنه متنی، هر درست و معتبر از تفسیر دستیابی به

البته ممکن  .پذیر استامکانمند، فرایند ضابطه چارچوب یک

دادِن قابلیت نامحدود شاننا است متونی باشد که هدفشان تنه

ادعا کرد که هر  صورت کليبه نتوانمي ولي؛ تأویل باشد

 ،صورت؛ چون در هرتابديممتني، همه نوع معنایي را بر 
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د کردن تفسیر وجود داررل و محدودمعیارهایي براي کنت

 (288، ص1379 دیگران، و نیچه)

رساند بر اساس یک نظام داللت عقالیي، معنایي را ميهر متني 

کلمات و قواعد ساختاری را  و عقال، تفسیر مبتنی بر مفاهیم

نظر گرفتن مجموع قرائن، کاشف از مراد و مقصود با در

، یک متوندر تفسیر  رواز این دهند؛قرار مي پدیدآورندة آن

و  باندسته اصول مشترکي وجود دارد که اختصاصي به قوم، ز

 مبانی مشترک از متن خاصي ندارد. اصول عام، برخاسته

 همینو تفهیم و تفاهم در هر زبان و قومي، بر  عقالیي است

به ، تفسیر هر متنفهم و  بنابراین پذیرد،اساس انجام مي

ضوابط حاکم بر داللت و  و يزبان مشترکاستناد قواعد 

اعد از ، که این ضوابط و قوگیردميانتقال معاني انجام 

 گیرد.اصول مشترک و عام سرچشمه می

نیز  قرآن مجید متون دینی از جمله تفسیر فهم و تفسیر  

 عنوان یک متن، از این قاعده مستثنا نیست. زیرا قرآنبه

سوي معارف واالي خود فرا خوانده، سو همه را بهاز یک کریم

یا  هاي خود، امتها و احتجاجها، استداللها، خطابو در پیام

گروه خاصی را در نظر نگرفته، و از سوی دیگر، زباِن خود 

و مطابق لسان (  195؛ شعراء/ 103نحل/) نرا زبان عربی مبی

، متن آسماني نیز مطابق لذاداند. می( 4ابراهیم/) مقو

این روش عقال در تعامل با  است.همان مبانی، سامان یافته

متعال و پیشوایان که از جانب خداوند دلیل آنمتون دینی به

است، مورد تأیید و امضاي ( تخطئه و طرد نشدهع) معصوم

چه از قرآن کریم نیز که بر طبق این باشد. آنشارع نیز مي

توان معتبر و بیانگر مراد خداي شود را مياصول فهمیده مي

فهم و  براي روش عموم مفسران قرآن، .آوردشمار متعال به

عام  یات، مبتني بر اصولنیل به مراد خداوند از آ

عقالیي در مبتنی بر اصول که همه  استشناختي بودهزبان

 ،تحلیلی روش توصیفیبهدر این نوشتار تفسیر متون است. 

اصل اعتبار تفسیر، اصل اعتبار ظهور  :چهار اصل کلیدی

اصل تعین معنایی و اصل وابستگی معنایی متن به  ،نوعی

 .شودپرداخته میو نقش آنها در تفسیر متون  مؤلف
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 . اصل اعتبار تفسير 1 

که به  تفسیر،حوزة در  اگرذهنی عمدة رویکردهاي 

باور داشته و منکر معناي نیت مؤلف  استقالل معناي متن از

-معتبر روبه ن تفسیرعنوابهاي با مسئله نهایي متن هستند،

 برتريبر دیگري تفسیری  هیچ ،نیستند؛ از نظر آنانرو 

که کدام درست و کدام نادرست نمود توان معین ندارد و نمي

 نسبیتو  فهم عددبه ت اعتبار بخشیدنها با است. آن

-را بیهوده قلمداد می سخن از اعتبار در تفسیر ،تفسیري

که در  ايگرایي، با توجه به مبانیاما مدافعان عیني. کنند

از مسئله اعتبار در  کنند، هموارهتفسیر متون اتخاذ مي

 . کنندتفسیر دفاع مي

« حجت»از تعبیر « اعتبار»جای در متون اسالمی، اغلب به

تفسیر معتبر،  در این نگاه،شود استفاده می« حجیت»یا 

بدین  ،باشدداشته حجت شرعي آن برايتفسیری است که مفسر 

 ،دست آمدهبا استفاده از روش صحیح به اگر كه آن فهممعنا 

براي صاحب آن حجت شرعي است و اگر اشتباه ، شدبا مضبوطو 

 .فهمیده و تفسیر كرده باشد، معذور و مأجور است

دو تفسیر متفاوت و  ،دو مفسر ممکن استبنابراین، 

و هر دو معتبر،  دناسازگار باهم از یك آیه داشته باشن

صورت در هرچند. ها حجت شرعي باشدیعني براي صاحبان آن

ارائه دو تفسیر  صول مشترک و معیارهاي فهم،رعایت کامل ا

  پذیر نیست.امکان ناسازگار از یک متن،

شود که مقصود لغت به برهان و دلیلي گفته می در« حجت»

مستدل را چنان آشکار نماید که مقتضي صحت یکي از دو نقیض 

 (218 ق،1412، راغب اصفهاني ؛228، 2ق، ج1375منظور،ابن) باشد

چیزی است که متعلق خود  معنای هرعلم اصول، بهاصطالح  در و

را ثابت کند، یا هر چیزی که حد وسط در اثبات حکمی برای 

متعلق خود، واقع شود. یا هر چیزی که مکلف هرگاه مطابق 

تواند به آن عمل کرد و عمل او با مطابق واقع نشد، می

وسیلة آن بر مولی احتجاج کند و خود را در عمل به آن 

بداند. چنانچه شایستگی دارد هرگاه مکلف بدان عمل معذور 

حجت  بدین ترتیب، .نکند، مولی بدان، با مکلف احتجاج کند

روي آن مربوط به احتجاج  در متون اسالمی دو روي دارد؛ یک

مخاطب با متکلم، و روي دیگرش مربوط به احتجاج متکلم با 

 اعم ي،شرع معتبر ادله شود:گفته می لحاظ مخاطب است. بدین
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 تعذیر دیگرش روي و تنجیز، آن روي یک نقلي، و عقلي از

 گویاي تعذیر، و مولوي عقاب استحقاق گویاي تنجیز،. است

. از نظر (154، 2ج ،1382 خمیني،) است عقاب استحقاق عدم

دست معناي صحت اعتماد براي کشف و بهصدر، حجیت بهشهید

 ،1424صدر،)معناي تنجیز و تعذیر است و نیز به آوردن واقع

 (.27 ،4ج

مراد ما از اعتبار در تفسیر، صحت اعتماد و استناد به 

 تفسیر و نیز تعذیر و تنجیز است. یعني تفسیري که عقال

و منجز  مفسر آن، معذر بدان اعتنا و اعتماد دارند و براي

باشد. مطابق این اصطالح، هرگاه مفسر در مقام تفسیر مي

قرآن، بر اساس اصول و قواعد معتبر به یک فهم و  آیات

و عمل مطابق آن، منجز و معذر  آگاهی رسید، آن فهم معتبر

تواند اعتبار و حجت دو معنا می در نیتجه. خواهد بود

مقصود و دیگری فهم  داشته باشد: یکی فهم درست و منطبق با

فهم حجت،  با عنواناز آن در اصطالح اصولی  روشمند که

معنای باید توجه داشت که حجیت، لزوما به شود.تعبیر می

، مطابقت با مطابقت با واقع نیست. در فهم درست و معتبر

نظر است، که البته از نظر عقال، فهم مقصود صاحب سخن، مد  

  شود.قلمداد می درست، معموال منطبق با واقع

 تفکيک تفسير معتبر از نامعتبر

 تواند همگینمی متفاوت از یك متنهاي از آنجا که فهم 

یک اندازه معتبر باشد، بایستی میاِن تفسیر معتبر از به

متن و تفسیر نامعتبر، تفکیک قائل شد؛ تفکیک تفسیر به 

شود که هر تفسیري، معتبر معتبر و نامعتبر، مانع از آن می

ناپذیر قلمداد شود. و یا تعدد فهم، امري رسمي و اجتناب

بر  توانفسیر معتبر، معیاري وجود دارد که ميبرای تشخیص ت

  .تفسیر معتبر را از نامعتبر باز شناخت پایة آن

 در متن، مؤلفِ  که است چیزی آن مطابق معتبر، تفسیر

 تفسیر یک مطابقت متضمن اعتبار. استآن بوده بیان صدد

-شده تبیین و ارائه متن واسطةبه که است معنایی به نسبت

 عقالیی چهارچوب و اصول اساس بر متن فهم فرایند اگر و است

 .بود خواهد اعتبار و ارزش دارای فهم آن بگیرد، انجام

 آن مؤداي صحیح فهم دنبال به متن یک تفسیر در عقال کهاین

 ها،فهم سقم و صحت تشخیص هايراه به شدن مجهز با و هستند

 بر است روشني دلیل باشند،مي صحیح به فهم یافتنپيِ دست در
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 حیث از هافهم بین باید و نیست صحیح لزوما   فهمي هر کهاین

 معناي پیوند عنوان نمونهبود. به قایل تمایز سقم و صحت

 سنجش براي معیاري متن، معناي تعین در مؤلف، قصد با متن

دهد، مي دستبه متن متعدد تفاسیر میان از معتبر، تفسیر

 آن مؤلف مقصود که واقعي متعین معناي با که تفسیري لذا

 ،1386واعظي،) بود خواهد معتبر تفسیر باشد، سازگار است

462-463.) 

است. مسئله اعتبار تفسیر، در هرمنوتیک نیز مطرح بوده

وی  ؛، اریک هرش استاعتبار تفسیر یکی از مدافعان سرسخت

تفسیر عینی  را در دفاع از ،2تفسیر اعتبار ارزشمندکتاب 

گرایانه توانست دیدگاه ذهنی شایستگیبه و دادسامان  متن

و پیروانش را  ),Gadamer (1994 3 تو حقیق در کتاب روش گادامر

صراحت بر معیار تشخیص فهم معتبر به هرش، بکشد.به چالش 

-ورزد و فهم عیني متن را ممکن مياز نامعتبر اصرار مي

انتخاب یک معیار برای تفسیر، یک  وی از نظر شمارد.

که کسی صرف ایناقدامی آزاد، اخالقی و اجتماعی است. به

برای تفسیر خود ادعای اعتبار کند، در یک ضرورت منطقی 

گرفتار شده است؛ اگر بر ادعای اعتبار خود باقی بماند، 

باید مایل باشد که تفسیر خود را در مقابل معیار دیگری 

ح، همان معنای مورد نظر مؤلف است. بسنجد که فهم صحی

البته باید نشان داد که معنای لفظی مؤلف، مشخص و قابل 

اساسا  همه اهداف تفسیری که از تجربة  و بازتولید است؛

کند که معنای مورد نظر یک شخصی فراتر رفته، ایجاب می

 :Hirsch,1967) مؤلف باید معین و نیز قابل باز تولید باشد

p24-26). 

 تغییرناپذیر و اصیل معنایي واجد متني، آنجا که هراز 

 جز مطمئني و درست معیار هیچ معنا این اثبات براي و است

براي ارزیابي صحت و سقم ندارد،  وجود آن مؤلف قصد و نیت

تفاسیر ارائه شده از یک متن باید دید که خود مؤلف کدام 

 پژوهش جز هم راهي هیچ و ؛داندتفسیر را صحیح مي

 بازسازي براي مؤلف دید افق در قرارگرفتن و ایزندگینامه

-599ص  ،1380احمدي،) تنیس متن آفرینش فعل مجدد تجربه و

                                                           
2  .  Validity in Interpretation. 

3 . Truth and method. 
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 معیاربي گرایينسبي باتالق در صورت،این غیر در .(591

 و درست تأویل توانست نخواهیم هرگز و شد خواهیم گرفتار

. دهیم تشخیص اعتباربي و نادرست هايتأویل از را معتبر

براي یافتن معناي  ضابطه اصلي براي رسیدن به فهم مشترك و

و همین  است «نیت اصیل مؤلف» ،(نلفظي متن )معناي نهایي آ

گرفته  کاربهیز تأویل درست از نادرست امعیار براي تم

، بلکه اساسا  وجه شود و این وجه برجسته هرمنوتیك روشيمي

 است. علوم تجربي برجسته و ممتاز علوم انساني از 

 ،است که معناي متن ، تفسیریتفسیر صحیح بنابراین

هاي مفسر فرضمعنایي معین و ثابت و عاري از پیش ةمثاببه

همان معنایي است كه مؤلف  ،فهمیده شود. معناي كالم مؤلف

كامال   ،خواهان آن است و مفس ران متن بایستي در فهم متن

مطیع خواست مؤل ف باشند، زیرا معنا مربوط به آگاهي است 

 ارتباط است.در اراده و خواست مؤل ف با  امعن ونه كلمات، 

 تمام اعتبار براي را معتبر تفسیر سازسرنوشت نقش تواننمي

 تمام چون ؛گرفت نادیده بشري مطالعات در های آتياستنتاج

 رشته نظري یك هدف. است متون فهم بر مبتني بشري مطالعات

 هدف و است حقیقت به دستیابي انساني، یا علمي و اصیل

 آمده بدست است ممكن است كه حقیقتي با موافقت آن، عملي

 و اجماع اصیل، سامانه هر عملي هدف رو،این از. باشد

. باشد نتایج سایر از ترکه محتمل اياست؛ نتیجه عام توافق

 تفسیر. است معتبر تفسیر هدف همان دقیقا   عام توافق این

 تفسیر اصلي موضوع غالب ابهام خاطربه نباید معتبر، صرفا  

كه  چرا شود؛ گرفته نادیده آن نتایج قطعیتعدم یا و

 ضرورتا   ابهام شناخت كه چنانهم. نیست اعتبار همان قطعیت،

 جهت تالش بر آن، افزون(. viii-ix ,ibid, hirch) نیست مبهم شناخت

 تفسیري، نظریه یك به نسبت طرفدارانه پیروزي و دستیابي

 جهت ضمني تالش یك كل ي طوربه سنجش اعتبار، وسیلهبه

 یا رد باید كه است دیگري نظریات خوانندگان متقاعدكردن

 و درست تفسیر و فهم اساسي معیار .(,ibid 207. )شوند اصالح

بایستی  از این رو است. مؤل ف اراده و نیت متن، از معتبر

 باشد.مطابق با واقع و تفسیر فهم  براي تمام تالش مفسر،

توان به یقین از اما واقعیت آن است در مواردی نمی

به مراد مطابق با واقع دفاع کرد به همین دلیل، یابی دست

سخن ما بیشتر به تفسیر معتبر معطوف است تا تفسیر مطابق، 

مالك اعتبار تفاسیر را نه بر این اساس دانشمندان مسلمان، 
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رسیدن یا نرسیدن به مراد خداوند، بلكه اتخاذ روشي صحیح 

معنا  تعذیر و و حجت را به تنجیز در فهم كالم الهي دانسته

 بلکه واقعي نیست، ثبوت عدم و ثبوت معنايکه به کنندمی

  .است اثبات مقام در دلیل شأن تعذیر و تنجیر

که بایستي میان  کندنیز بر این نکته تأکید ميهرش   

توان آن را تعیین نمود و صحت اعتبار فعلي تفسیر که مي

توان بدان رسید، تمایز قائل شد، نهایي آن که هرگز نمي

نتیجه گرفت که تفسیر درست کامال  ناممکن است.  ولي نباید

یابد؛ و ممکن است مفسر بدان دست  صحت، هدف تفسیر است

 .,ibid,173 (Hirsch ) توان بدان علم پیدا کردگرچه نمي

 ارزیابی  

مؤلف و بر وجود معنای  یتمحوربر جهت که از آن ،هرش 

همسو با دیدگاه عقالیی  يمعین و معتبر باور دارد، دیدگاه

. اما نوع تحلیل وی از نقش مؤلف در تفسیر و دهدارائه مي

هرش معنا  نیازمند اصالح است.برداشت وی از تفسیر معتبر، 

در  در حالی که معنا، داندمیتابع اراده مؤل ف  تماما ، را

اصل تابع وضع بوده و مؤلف نیز بر اساس معنای وضعی، 

، خود مستقل از یک متن گیرد. بنابراینکار میالفاظ را به

كه  افتدمیمواردى اتفاق  و ؛اراده مؤلف داراى معناست

كه مؤل ف و  فهمندمیشنونده و خواننده از متن چیزى 

است. اگر : مراد من آن نبودهگویدمیگوینده، قبول ندارد و 

توانست متن وراى نی ت مؤلف معنایى نداشت، صاحب متن نمى

اید مراد من نیست؛ چون بگوید معنایى كه شما استفاده كرده

وى، پیشین، هاد؛ 83هر دو یكى بود )كوزنزهوى، پیشین، 

256.)  

از  خواهدميهر متكلمي كه  ،یاز نظر دانشمندان اصول

باید خود را تابع وضع بداند  ،الفاظ و جمالت استفاده كند

و از الفاظي براي رساندن معاني استفاده كند كه به وضع 

متكلم حق ندارد از پیش خود  رواز این است.واضع تعیین شده

زیرا . داي استفاده كنواژه براي رساندن هر معنایي از هر

داراي معنا هستند و متكلم  ،پیش از مرحله كاربرد هاواژه

استفاده  هایيواژهكه دارد از  یبایستي با توجه به مقاصد

 بنابراین ؛استكند كه به وضع واضع براي آن معاني وضع شده

 یکسرهرا  معنا ،اصولدانشمندان علم  ،بر خالف نظریه هرش
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، بلكه قصد را تابع وضع واضع دانندنميف تابع قصد مؤل  

 .خوانندمي

 زاویه استاین از انتقادات وارده به هرش از دیگر  يیك

و نیت مؤلف ای مؤلف نامهزندگیممكن است میان آگاهي  که

كه نتوان میان رخدادهاي  ایگونهبه ؛باشدتفاوت وجود داشته

عیني زندگي مؤلف و تأثیري كه این رخدادها بر اثر او 

سو و نیت مؤلف و اهداف وي از سوي دیگر، گذراند از یكمي

جهت دو اینكه به رابطه درست و معنادار دست یافت و یا این

، ممكن است عالوهبه. ددر اصل با هم متفاوت باشن یادشده،

-گذراي فاصله ،است کردهني كه خلق میان نیت مؤلف و مت

وجود داشته باشد و یا حتي مؤلف نتواند معناي  ناپذیر

 دهاي زباني بیان كنمورد نظر خود را در قالب گزاره

  (. 598 -603، 1380احمدي،)

تأکید بر ناممکن بودن نیل به معنای  کهنکته دیگر آن

مواردی صورت قضیه کلی، پذیرفتنی نیست؛ زیرا در نهایی، به

یابی است، تشخیص و قابل دستمانند نصوص، صحت نهایی قابل

معنایی نهایی قابل  ،در موارد نصوص بدون هیچ تردید بلکه

در خصوص و تشخیص و امکان وصول به آن نیز میسور است. 

فحص از قرائن امکان نیل به  اغلب ظواهر نیز در صورت

 ی واقعی فراهم است. معنا

 نوعی اصل حجيت ظهور .2

 اصل ،حاکم در تفسیر متون عقالیي از اصول دیگر یكي

صورت  در را، دلیل لفظي ، هربر این اساس. است ظهور حجیت

 تفسیر آن ظاهر مطابقتوان برخالف ظهورش، می نبود قرینة

 و لفظ یک معاني تعدد خاطربه در مواردي ،کهکرد. توضیح آن

 در. شودنمي مشخص گوینده مراد آن، غیر و مجازي کاربردهاي

 افراد، میان تفاهم و ارتباط ایجاد براي مواردي چنین

 سامان وي مراد به رسیدن و متکلم مراد تشخیص براي اصولی

. شودمي یاد لفظي اصول با اصول علم در که است یافته

 مقام در متکلم یعني است؛ ظهور اصالت هاآن ترینمهم

 ظهور این و کندمي اراده را حقیقي معناي تفاهم، و ارتباط

 ظاهر طبیعي، صورتبه زیرا انسان باشد؛مي عقالیي کاشف

 .بیاورد آن خالف بر ايقرینه مگر کندمی قصد را الفاظ
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 خود مراد گوینده و هم نویسنده عقالیي اصل اساس این بر

 بیان تعابیرشان ظاهر با قرینه استعمال عدم صورت در را

 در را افراد کالم ظاهر شنونده،و  خواننده هم و دارند،می

 این. دهندمي نسبت آن، صاحبان به قرینه وجود عدم صورت

 دلیلي ظاهر خالف معناي براي وقتي تا که کندمي حکم اصل

 و کرد اخذ را کالم ظاهر معناي همان باید است، نشده اقامه

 به تمسک در را عقال شیوه همان شارع .بود بند پاي آن به

 شیوه اگر زیرا است نموده امضا و تأیید متکلم لفظ ظهور

  .کردمي بیان را آن بود شارع نظر مورد دیگري

 حقیقت، اصالت انندم نیز دیگر لفظي اصول از بسیاري

البته ؛ گرددهمین اصل برميبه نقل عدم اصالت و اطالق اصالت

نسبت به رجوع اصالت ظهور به اصالت عدم قرینه و بالعکس، 

 تمامي اصولیان بیشترنظر است: اصول اختالفمیان علماي 

وجودي  اصل یك به راعدم قرینه  اصالت حتي یادشده اصول

 موارد همه در را عقال بناي و برگردانده ظهور اصلم بنا

 ظاهر خالف احتمال الغاي از است عبارت و آن انددانسته یکي

 احتمال و غفلت احتمال خالف، بر قرینه وجود احتمال همچون

جاي اصول لفظي، فقط به اصالت بنابراین، اگر به. اشتباه

معناي عام آن اکتفا شود، دیگر نیازي به اصول ظهور به

 مقابل، در (.۲۸۶ ،1412خوند خراسانی،)آ نخواهد بوددیگر 

 یك به ظهور اصل حتي یادشده اصول همه دیگر از منظر برخي

انصاري، ) گرددمي بر «قرینه عدم اصالت» نام به عدمي اصل

 خالف بر قرینه وجود احتمال الغاي آن، حاصل که (،88، 1416

  (.۱۳۵ ،1ج انصاری، پیشین،) است کالم ظاهر

رسد، از نظر عقال، منشأ اعتبار همه اصول لفظی نظر میبه

 ظهور اصالت وجودي به نام اصل حتی اصالت عدم قرینه، یك

نام اصل  غیر از اصالت ظهور، اصل مستقلي به اساسا   و است؛

(. اگر کسی 139 ،2ج ،1414 ظفر،عدم قرینه وجود ندارد )م

دست  مؤلف واقعی مرادتوان به ل نمیاین اصبا كه  ادعا کند

مفاد استعمالی کالم را بدست آورد! در  توانيمیافت، تنها 

ل اص»شود: این اصل در نزد عقال به ضمیمه پاسخ گفته می

، مراد جدي را «اقعیو ستعمالي و مرادابین مراد تطابِق 

بین مراد که هر جا شك كردیم یعني  ؛کنديمبراي ما روشن 

اصل مطابقت استعمالي و مراد جدي تطابق وجود دارد یا نه؟ 

 (.34، 1382میني، )خ بین مراد استعمالي و مراد جدي است
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 مقصود و مراد به یابیدست آن، از و هدف تفسیر تالشی برای بدست آوردن مراد کالم؛ رنسبت ظهور با تفسی

 و وضعی هایچارچوب اساس بر نوشتار یا گفتار قالب در خویش مطالب بیان با نویسنده و گوینده زیرا است؛ مؤلف

بر این اساس، بخش عمدة تفسیر، مبتنی بر . برساند مخاطبان به را مقصودش که است آن صدد در الفاظ، اعتباری

کند، بلکه می کمک مراد کشف در را مفسر نه تنهام کال ظهور(. 161 ق،1396فاضل لنکرانی،)است  اصالت ظهور

ظاهر کالم و مفاهیم عرفی و عقالیی  چه از متون که بر مبنایعقال آن شود؛ زیرااغلب ظهور کالم، مراد مؤلف تلقی می

 دهندها قرار میآورندة آندیدد، را کاشف از مراد و مقصود پفهمنبا درنظر گرفتن مجموع قرائن پیوسته و ناپیوسته می

، و به اصطالح علم اصول مفاد استعمالی کالم را بیانگر مراد واقعی (252 ،1ق، ج1405؛ هاشمی،80 ،1424)صدر،

تخطئه و طرد نشده، مورد ( ع) که از جانب خدای متعال و پیشوایان معصومجهت اینشمارند و این روش بهآن می

به عنوان  دتوانمی شود،اساس این روش فهمیده می از قرآن کریم برکه چه رو آناینباشد و از پذیرش شارع نیز می

. مفسران قرآن، فراوان از ظاهر کالم در تفسیر آیات قرآن استفاده تلقی شودو حاکی از مراد وی  تفسیر کالم الهی

طباطبایی، پیشین، ) شمارندمجاز نمیکنند، و حمل کالم بر خالف ظاهر آن را جز با وجود قرینه و دلیل بر خالفش، می

شود؛ زیرا از های التزامی و سیاقی نیز میظاهر کالم اعم از داللت مطابقی و تضمنی است و شامل داللت (.18،353ج

 شود. نظر عرف، ظاهر کالم شامل معانی آشکار و معانی دیگری است که پس از تأمل و تدبر آشکار می

 سیره و است عقالیي اصل یك كالم، ظهور اعتباردر هر حال 

 شودمی ظاهر كالم از آنچه به كه است گرفته تعلق آن به عقال

 متشرعه سیره. بشمارند معتبر را ظهور آن و كنند اعتنا

 فضاي در و کندرا تأیید مي عقالیي سیره و اصل این نیز

 نصوص و آیات ظواهر از آنچه شریعت اهل عملي سیره و دیني

 اعتنا و اعتماد مورد آیدمی دستبه روایي متون و قرآني

 معیار، در که به این معناست ظهور بودنعقالیي .است بوده

 نه ،است عقالیي و عرفي فهم مراد، و یابی به معنادست جهت

 آن بر اثر ترتیب و ظهور اعتبار یعني فلسفي. و عقلي فهم

عبارت به (140 ،2، ج1414)مظفر،  .بر اساس بناي عقالیي است

 کاربه متکلم مراد کشف براي که لفظي دیگر اعتبار اصول

 و ثبوت مقام میان تطابق بر عقالیي بناي باب از رود،مي

 . است اثبات

گفت که  توانمي نیز در باب برهان عقلي بر اصالت ظهور

اگر عقال در محاورات و تعامالت خویش، ظاهر کالم یکدیگر را 

طور کلي از کشف کاشف از مراد متکلم ندانند، یا باید به

مراد متکلم دست بردارند که امري غیر عقالیي است، زیرا 

دارد، انتقال مي گفتن و نگاشتن وارا به سخن هاانسانآنچه 

هاي گفتاري و از نشانهپیام خود به دیگران با استفاده 

رو هدف از خواندن متن هم باید و از این باشدمينوشتاري 
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که باید در یا این و ؛باشد مؤلفکشف مقصود و مراد جدي 

مکالمات خود تنها بر نصوص کالم یکدیگر اکتفا کنند که عدم 

وجه بناي  بنابراین ؛دلیل خاصي نیاز نداردامکان آن هم به

بر این نکته استوار باشد )الریجاني،  تواندميمذکور عقال 

1372 ،158.) 

 اعتبار ظهور نهایی و نوعی

وقتی سخن از حجیت ظهور است باید مشخص کرد که کدام نوع 

است. آیا ظهور بدوی و یا ظهور  از انواع ظهور موضوع حجیت

پاسخ این  موضوع حجیت است یا ظهور مستقر و نوعی؟ ،شخصی

 :استانواع ظهور  کوتاه ازسؤال مستلزم بحثي 

 عبارت از ابتداییظهور  ؛ظهور ابتدایی و ظهور نهاییأ(

که ناشی از علقه وضعی و با صرف نظر از قرینه  استظهوري 

بر خالف  قرینه که ناپایدار بوده و در صورت آوردنمنفصل 

 مستقر؛ به ظهورظهور  ظهور نهایي یا . ورودآن، از بین مي

-اطالق میبعد از اعمال قواعد حجیت  و قرائن فحص از بعد

 ،ظهوری که احتمال اراده معنای مخالف معنای ظاهرشود؛ 

همان ظهور  تواندمی. ظهور مستقر شودمینادیده انگاشته 

اعمال قاعده تطابق میان مقام ثبوت و  اساس بربدوی و 

برخالف ظهور بدوی و بعد از  تواندمیهم چنین  د،اثبات باش

-و نمی ور و با نظر به قرائن منفصل باشدظه آن شدنشکسته

هر بر این اساس  تواند به ظهور ابتدایی کالم اعتماد کند.

شود، باید در یك كه به قرآن نسبت داده مى یگونه تفسیر

هاى شناختى از ظهور الفاظ و جملهفرآیند منطقى و زبان

از متون دینی  در فهم مراد بر این اساس ،دست آیدقرآن به

بلكه با در  ؛كرد اعتماد ظهور ابتدایى كالم توان بهنمی

، عالوه بر ظهور تصو رى، باید ظهور قرائن خاصنظر گرفتن 

 ،2ق،ج1421 ،صدر)مورد توجه قرار داد.  نهایی رایقى تصد

 (،135، 2ج ، پیشین،مظفر؛183

، ظهور دیگر بنديدر یك تقسیم؛ ظهور شخصی و ظهور نوعی (ب

ظهور  کنند.میتقسیم  (موضوعي) نوعیو  (ذاتي) شخصی را به

و متأثر از  حاصل گردد نزد شخص معیني کهاست ي ظهور ،شخصي

 ص،به اختالف اشخا ممکن است و مخاطب استشخصیت و ذهنیت 

 ظهور رواز این ؛محیط و موقعیت اختالف یابد د،عقای ر،افکا

گاه متعدد و متفاوت  ،فهم افرادتناسب و بهشخصي نسبي است 

http://wikifeqh.ir/قرینه
http://wikifeqh.ir/قرینه
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براي هرکدام معنایي به سرحد ظهور  ل،حاو در عین شودمی

 . رسدمی

 وضع از ناشي است که ظهوري از عبارت موضوعي؛ اما ظهور

 همه که باشدمي شناسيزبان لغت عمومي قواعد و هااسلوب و

 در ذهني انس و انصراف خاطربه و اندگرفته کاربه راآن عقال

ظهور حاصل نزد در واقع،  ظهوراین . نیست خاصي شخص نزد

تصور کرد که چنین ظهوري  تواننمینوع مخاطبان است و 

یا براي  چون ظهور لفظ در معناي معین د،مختلف و نسبي باش

دیگر  د،نوِع مخاطبان حاصل هست یا نیست و اگر حاصل باش

از  فرض کرد که نوع مخاطبان چند دسته باشند. تواننمی

ظهور نوعي  ظهور ذاتي و همان ظهور شخصي ،شهیدصدر نگاه

. ظهور ذاتي ممکن است مطابق است ظهور موضوعينیز همان 

 ،اعتبار ظهورولي در هر حال  .د یا نباشدظهور موضوعي باش

 است اجماعي عقال نزد ت، که درمربوط به ظهور نوعي اس

 با موضوعي ظهور البته گاه (،۱۶۵ ،188 ،2ج ،پیشین،)صدر

 هستند. جدا هم از دو آن گاهي و شودمي جمع ذاتي ظهور

 که درصورتی است، موضوعي ظهور از کشف ،ذاتي ظهور فایدة

 . نباشد آن خالف بر ايقرینه

 نه ظهور است نوعي ظهوري كالم، از آنِ  از معتبر ظهور

 و فردي دالیلبه مفسر شخص نه كه معنا این به؛ شخصي

 كالم این از نوعا   زبان اهل و عرف بلكه ،شخصي ارتباطات

 شود ثابت كه درصورتي نی. بنابرافهمندیم را معنا این

نخواهد  معتبر است بوده ی فرديریگظهور از ناشي كالم ظهور

کاشفیت نوعی مالک است یعنی اگر برای نوع  بنابراین، .بود

مردم این ظهور حاصل بود، حجت است و لو برای یک شخصی 

سمت درك زیرا طریقیت و راهبري ظهور به؛ ظهور نداشته باشد

حال متكلم و مراد جدي او، وجه و دلیل اعتبار ظهور در 

این  تواندنمی ،شخصي نزد عقالست و واضح است كه ظهور

نسبي و  ،زیرا ظهور شخصي د؛طریقیت و كاشفیت را داشته باش

 ،4ج ،1405هاشمی،. )باشدنمی مندضابطهمتغیر و متعدد است و 

277.) 

بنابراین اصالت ظهور یک اصل عقالیی قابل احراز بر 

رو با توجه از این، باشدتفسیر میدر ،اساس معیارهای مشخص

نوعي و نهایی، تفسیر معتبر مرادف با  به موضوعیت ظهور

عنوان تفسیر و  ظهور نوعي و نهایی كالم است و هر آنچه به
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در واقع، فهمي از متن  شودیمبندي فهم نامعتبر متن طبقه

بنابراین احراز  باشدیماست كه غیر مطابق با ظهور نوعي 

ظهور نوعي کالم، خود معیار و سنجش تفسیر معتبر از 

ترین مبنای تفسیر است. با اعتبار ظواهر که مهمنامعتبر 

 مند، ممکن و آنارشیسم تفسیری منتفی استاست، تفسیِر ضابطه

 یمعنای . اصل  تعين3

معین متن بر محور  ، بر وجود معنایمتون اعتبارسنجی تفسیر

که تعین  کساني رو عمدةاز این. قصد مؤلف، استوار است

فهم  که آنند بر اند،پذیرفته را مؤلف محوریت معنای متن و

راساس اصول متعارف، متن ب .است مندضابطه متون، و تفسیر

داراي معنایي ثابت و معین است و مفسر با استفاده از 

 تعین معناي آن است؛ یابي بهدنبال دستعالیم زباني متن، به

یک اصل  کالم، ظاهر از متکلم اراده کشف لزوم و متن معناي

 پی در باید ضرورتا   تفاهم و چرا که تفهیم عقالیي است،

 باشد؛ است، مؤلف مراد همان که متن و بنیادین معین معنای

 مسلمان دانشمندان غالب نزد قرآني هایگزاره معاني تعین و

رو عموم از این شود؛می شمرده قرآن تفسیر بدیهي مباني از

معناي ویژه مفسران مسلمان بر این باورند که معناي متن به

از تفسیر و  هاآنتوجه به تعریف باشد. معین می آیات قرآن

و مراد آیات را در آن لحاظ  کشف معاني قرآنعمدتا  که این

 اندیابی به مراد الهي دانستهکرده و هدف تفسیر را دست

 ،(397، تابیخویي، ؛ 1،13ج،1417قطبرسي،  ؛47،ق1405راغب، )

 نبه تعین معنا در مت مفسران مسلمان قائل که دهدنشان مي

كننده معناي متن مفسر، تعیین . بنابرایناندبودهقرآني 

نیست بلكه معناي متن از آِن مؤلف است و اگر از کالم، 

توان دست آید، دیگر نميمقصودي جز آنچه مؤلف قصد کرده به

هرچند داللت  ،عبارت دیگرآن را به مؤلف نسبت داد. به

اما این مؤلف است كه از  ،تابع مراد متكلم نیستالفاظ 

هاي لفظي براي فهماندن مقاصد خود بهره الفاظ و داللت

پردازد و معناي مورد نظر خود را گیرد و به خلق متن ميمي

میان مؤلف و متن،  وافقگنجاند. این معنا در تدر آن مي

گردد و مفسر تنها به استظهار لفظ و كشف مراد مي معین

  رد.ندا معناسازیكند و خود نقشي در مياقدام مندرج در آن 

معناي اصلي و نهایي نیز به هرمنوتیك سنتي و کهن غرب

هر متن نوشتاری، معنایي دارد كه  یعنيمتن باور داشت. 

چند كه كاري مؤلف هر« نیت»است و كشف  مقصود مؤلف بوده
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مارتین كالدنیوس  ،عنوان نمونهدشوار باشد ناممكن نیست. به

نظر در فلسفه و الهیات مسیحي، نیت مؤلف را هدف صاحب

 (. 523 ،1380 احمدي،) دانستمخاطب متن و مفسر آن می

آن  گرا نیز همانند هرمنوتیک سنتی برهرمنوتیک عینی

دیدگاه هرمنوتیک مطابق  است. معین ،متن معناي كه است

مخاطب متن و آن کسی که متن را فهمیده و به  ،گراعینی

مقاصد نویسنده و مؤلف دست یافته است برای آن که فهم خود 

 :را تفسیر کند بایستی نخست دو ویژگی معنا را احراز کند

گاه آن ییهر معنا .قابلیت تعین و دیگری تولید بازابلیت ق

دو ویژگی داشته این قابل تفسیر است که 

، خاصیتی از تولید بازقابلیت  (.۸۴، 1371،هویوزنز)کباشد

، اگر معنا قابل سازدمیمعنای لفظ است که تفسیر را ممکن 

تحقق آن توسط شخص دیگر و در نتیجه فهم  .نبود تولید باز

. از سوی دیگر، قابلیت تعین، شدمیو تفسیر آن ناممکن 

جهت آن که اصوال  چیزی خاصیتی از معنا است که حضورش به

وجود داشته باشد ضروری است. قابلیت  تولید بازبرای 

پذیر است، زیرا در تعین، صفت ضروری هرگونه معنای اشتراک

 ا،شریک شد. اگر معن تواننمیعدم تعین، با امر نامعین 

دارد و نه هویتی ثابت، و در  ایمحدودهنه  ،نامعین باشد

یی که در ذهن شخص دیگری وجود با معنا تواندنمیصورت این

(. نکتة مهمی که Hirsch, ibid, 44دارد مطابق و یکسان باشد. )

تفسیر، مبتنی  مندیضابطهکند آن است که وی بر آن تاکید می

 برتعین معنای متن است، زیرا:

واقع نیز تغییر کند، اگر هویت یک معنا قابل تغییر باشد و به»

وجود نخواهد داشت که بر اساس آن  ایضابطهگاه هیچ مالک وآن

بتوان داوري کرد که آیا با همان معناي واقعي مواجه هستیم یا 

با نوعي معناي جعلي که صرفا  ظاهر معناي مورد نظر ما را دارد. 

تغییر است، دیگر راهي هرگاه بپذیریم که مشخصات یک معنا قابل

جود نخواهد براي یافتن سیندرالي حقیقي از میان انبوه مدعیان و

وجود ندارد،  داشت. دیگر کفش بلورین مطمئني براي آزمودن افراد

آن کفش قدیمي دیگر اندازة پاي سیندرالي جدید نیست. براي  زیرا

« مفسر فقدان یک اصل هنجاري ثابت، معادل نامعین بودن معناست

(ibid , 46 hirsch,.) 

خاصى هاى معانى متن در شرایط متفاوت، در دام محدودیت

 توان هر معنایى را به متن نسبت داد.گیرد و نمىقرار می

متن تفکیک قائل  معتبرو غیر  معتبرمیان معانى  بایستي

ها، موجب تعین مطلق معنا که آن محدودیتالبته در این. شد
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نظر شود، اختالفشود یا تنها موجب تعین نسبی معنا میمی

از نظر برخی، تعین نسبى معناى متن، گره از  وجود دارد؛

گشاید که نظریه تعین مشکل ذوبطون بودن قرآن کریم می

(، 237، 1379نیا، مطلق، از گشودن آن عاجز است )قائمی

عنوان مصادیق آیات فرض شود، با رسد اگر بطون بهنظر میبه

مواجه نخواهیم شد؛ زیرا مطابق آن، اصال معانی  مشکلی

یک معنای  ي ازها مصادیقجود ندارد بلکه همه آنمتعدد و

 عنوان معانی طولیروند و اگر بطون، بهشمار میمعین به

صورت اگر بتوان معنای تکثر طولی( دانسته شود، در آن)

باشد، مشکل حل  جامعی را در نظر گرفت که ظهور عرفی داشته

ل درصورتی که معانی باطنی را معانی طولی مدلوگردد.  و می

از نظر عالمه طباطبایی، چنین تکثری  مطابقی لفظ بدانیم،

در گرو استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست. بلکه همگی 

 معنا، نظر از قرآن د:نروشمار میمدلول مطابقی لفظ به

 این یكدیگرند، به وابسته كه مختلف طولى است دارای مراتب

 در لفظ استعمال مستلزم تا ندارند، قرار هم عرض در معانى

 مطابقى معانى معانى، آن همه بلكه شود، معنا یك از بیشتر

حسب به هابر همة آن مطابقى داللت صورتبه آیات لفظ كه است،

 (.3،64ج، 1417)طباطبایی،  دارد مراتب فهم افراد داللت

کریم هیچ ممکن است گفته شود در خصوص قرآن کریم، 

اصلی و اولی آن، در اراده محذورى از سوی گوینده و مخاطب 

 چونیا یك واژه وجود ندارد  كردن چند معنا از یك آیه

هیچ محدودیتى از جهت  که گویندة آن، خداوند متعال است

و مخاطب اصیِل قرآن، یعنى حضرت رسول  علم یا اراده ندارد،

اكرم )صلى هللا علیه و آله و سلم( است، كه ظرفیت وجودى آن 

معانى متعدد در دفعه واحد محذورى حضرت براى ادراك 

رو عدم تعین معنا، در قرآن کریم، هیچ از این .ندارد

 کند. مشکلی ایجاد نمی

قرآن، کتاب هدایت عموم مردم و به  .پاسخ روشن است

زبان عربی مبین است و سخن ما در این نوشتار فهم و تفسیر 

چنین کتابی است. هیچ یك از امور یاد شده، یعنى ویژگى 

متكلم و خصوصیت مخاطب اصیل، مانع اجراى قانون عربى مبین 

ارادة  نامحدود بودن علم و و نسبت به دیگران نخواهد بود

شود که خدای الهی و نیز قابلیت مخاطب اولیه موجب نمی

حکیم، از شیوة عقالیی فاصله گرفته و از الفاظ خویش، 

ینی در متون دمعانی غیر متعین و نامحدود اراده نماید. 
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قرآن کریم نیز، معناِی معتبر آیات محکم، یعنی  وبژهبه

واسطة آیات متشابه نیز به و نصوص و ظواهر، معین است؛

ها گیرد. اما مصادیق آنآیات محکم در ردیف محکمات قرار می

جری و »ممکن است متعدد باشد که در لسان روایات از آن به 

مصداقی در قالب جری است. بنابراین توسعة یاد شده  «تطبیق

-جهت جری و تطبیق میو تطبیق، قابل توجیه است و از این

تواند ناظر به مراد غیر انحصاری آیات باشد. اما تفسیر 

همواره ناظر به مرتبة معنایی است که معین و سازگار با 

 (.218 ،5ج؛ 7،11جپیشین،  سیاق آیات است )طباطبایی،

، به تعین معناي متن نمیان قائال موجود هايرغم اختالفبه

مؤلفف  قصفودهدف از فهم متن، درک و کشفف مهم معتقدند که 

امکفان خطفا در کشفف  ناگفته نماند کهصورت معتبر است. به

، اما نیل به معنفاي پذیرفتنی استمراد مؤلف از طریق متن 

ها مبني بفر متعین با توجه به سیره عملي مستقر بین انسان

؛ زیفرا عفرف، باشفدیپذیر و موجه مفامکان حجیت ظهور متن،

ظاهر متن را وافي بفه مقصفود مؤلفف قلمفداد کفرده و بفه 

رو اگفر قصفد دهفد. بفدیناحتماالت خالف آن، ترتیب اثر نمفي

هم در کار باشد، بایفد از ظهفور کفالم تبعیفت اتفهیم و تف

نمود؛ ظهوري که از لفظ در عرف عام مخاطبان پدید مي آید. 

ورت اگر هر مؤلفي از کالم خود )غیفر از ظهفور صدر غیر این

 دمعناي دیگري را اراده کند، راهي براي کشفف مفرا، کالمش(

اگر معناي متن، متعین  ؛اینبنابر  وي در بین نخواهد بود.

نخواهد بود. اما پذیر امکانمتن نیز  معتبر از نباشد، فهم

از هر فهمفي توان باشد، نمين متن متعی در صورتي كه معناي

 آن را معتبر دانست. 

متن دینی، دارای معنفایی  وبژه به ،متونهمه در نتیجه 

 مشخص است و آن مراد نویسنده است. تعدد فهم دلیل بر تعدد

ه بسته بممکن است و معنا نیست. چون فهم یک امر نسبی است 

ممکفن رو از ایفن؛ متعدد باشد ،دانش، مهارت و دیگر شرایط

ولي  ؛هاي مختلف باشدپذیراي فهم مستعداست یک متن و سخني 

عبفارت بفه .تواند معتبفر باشفدها نميروشن است که همه آن

اختالف عالمفان ؛ و تابدنمي یک متن، هر معنایي را برر دیگ

بر اعتبفار و  دیني در فهم و تفسیر متون دیني، نیز دلیل 

 . ها نیستصحت همة آن
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 آن به پدیدآور متن اصل وابستگي . 4

 به متن وابستگي اصل ن،ومت تفسیر اصول از دیگریکي 

 معناي دانان،هرمنوتیک از برخي نظر طبق است. مؤلف آن

عنوان نمونه، به. دارد مؤلف نیت به تمام و تام علقة متن،

 آن و دارد خاص معناي یک تنها متن که است معتقد دیلتاي

 خواهد ممکن غیر مؤلف شناخت بدون فهم و است مؤلف مراد هم

 ،1380 احمدي،) است آگاهي به مربوط وضعیتي معنا زیرا بود؛

با انکار وجود نیت و قصد معین مؤلف در متن، امکان  ؛(534

هرگونه فهم و تفسیری از متن مجاز بوده و فرض معیاری 

 برای فهم معتبر، نادرست خواهد بود.

 این نحوة و مؤلف و متن معناي بین رابطة خصوصدر

است؛ استقالل معنای  شده مطرح محوری ارتباط، دو دیدگاه

متن از مؤلف، و دیگری وابستگی متن به مؤلف؛ در بخش دوم 

گرا به استقالل معنای متن بیان شد که عمدة رویکردهای ذهنی

 را کسانی که متننقطة اشتراک همة  .از ماتن گرایش دارند

 نفی نقش مؤلف در تفسیر متن دانند،می مؤلف نیت از مستقل

 نیست؛ بلکه لفمؤ مراد درک تفسیر، هدف هاآن نظر ازاست. 

 از است عبارت فهم، و است؛ مفسر فهم و دریافت معیار،

 فرایند مفس ر، که در معنایي افق با متن معنایي افق تركیب

  شود.مي تولید جدیدي معناي آن،

 کالم نه است متعال خداي کالم مجید، قرآن که آنجا از 

 یابی به مراد الهی است،تفسیر آن دستو هدف از  بشري،

 آن تواندنمي قرآن فهم و تفسیر از مقصود طبیعي طوربه

 این چون ؛گردید مطرح گرارویکردهای ذهنی در که باشد چیزي

متن و کنار نهادن  یک بودن بشري فرضپیش پایه بر هارویکرد

 را باطلي لوازم و است استوار عنصر مؤلف در فرایند تفسیر

  .دارد پي در

آن است که هر مؤلفي، براي انتقال  بیانگر عقالء شیوه     

مراد خود به دیگران، متني را بر اساس اصول حاکم بر 

معنا، مستقل  بر این اساس،. کندگفتار و نوشتار فراهم مي

مخاطب  گیری و دنیای ذهنی مفسر متن است و مفسر واز جهت

چهارچوب زباني و بیاني نیز باید بر اساس همان ضوابط و 

مؤلف را از آن متن بدست آورد.  بایستي تالش نماید که مراد

 چنین به رسیدن مقدمات صرف را خود تالش تمام رواین از

 توجه مورد خصوص این در است الزم که را چهآن و کندمي فهمي
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 متن زماني افق به را خود بسا چه و یابد در مي دهد قرار

 حتي و مکاني و زماني هايمشخصه به بتواند تا کندمي منتقل

 .شود ترنزدیک مؤلف شخصي روحیات

عنوان غایت و هدف تفسیر، شرط مؤلف، بهنیت توجه به 

ر معیاتفسیر و فهم متن نیست، بلکه قید و « وجود و تحقق»

توان گفت صورتی میدر تفسیر است.« اعتبار و ارزشمندی»

 .ؤلف، تشخیص داده شوداست که نیت و مراد ممتن، فهم شده

بنابراین  است.صورت عمل فهم به فرجام نرسیدهدر غیر این

و  امکان تحقق دارند مختلف از یک متن تفسیرهای چندهر

 ؛است پذیرکامال امکانمتن منهاي قصد مؤلف  و تفسیر قرائت

بر اساس برخی از رویکردهایی مانند چنان که هم

تقید به قواعد زبانی و حتی فارغ از توان می ساختارشکنی،

 ؛اصول حاکم بر تفهیم و تفاهم عقالیی، متن را فهم کرد

قصد »در تحقق عینی و خارجی آن با  متن فرایند تفسیر زیرا

یک درجه  گذاری درلحاظ ارزشگره نخورده است، ولی به« مؤلف

گذاری آن نیستند. اگر از ضرورت اعتنا به قصد مؤلف و هدف

که جهت است ، از آنشودگفته میخن در فرایند فهم متن س

اعتباری نخواهد داشت  تفسیر ما،آن، فهم و تحصیل بدون 

 (.39-38 ،1389واعظی، )

  عنصر اصلي مراد مؤلف واقعی؛

اغلب مفسران و دانشمندان علوم قرآني که در صدد تعریف 

 عنوانبه متعال و مقصود خداي مراد فهم تفسیر برآمدند،

هدف نهایي تفسیر  عنصر اساسي و نیز قرآن را آورندةپدید

 متن آن مؤلف مراد کشف معنايبه متن یک فهم. اندبرشمرده

 فهمیدن و است آن مؤلف نیات و مقاصد مظهر متني هر است؛

از  .یافت دست مقاصد آن به بتوان که یابدمي تحقق وقتي آن

 تفسیر که است آن زمینه این در رسمي رو دیدگاهاین

 کشف صدد در ما متن فهم در و است مؤلف مراد بازسازي

 اعتناي مورد دیدگاه این. هستیم آن مؤلف مراد و ذهنیت

 فلسفي هرمنوتیک از پیش تا غرب جهان در و مسلمان مفسران

 ،1383رباني،) استبوده مشهور و غالب رأي گادامر، و هایدگر

  (.434 ،1386 ؛ واعظي،127

 اساسي نقش مؤلف قصد و نیت گرا برايعینی هرمنوتیک

 .زندمي پیوند مؤلف نیت با را لفظي معناي و است قائل

گرایی در امیلیو بتی و اریک هرش از مدافعان اصلی عینی
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 را اثر نباید نظر بتي، مفسر از روند،شمار میتفسیر به

 هدف زیرا بداند؛ اثر صاحب از مستقل معنایي، لحاظبه

 – است اثر که جهتآن از - اثر معنايبه وصول تفسیر،

 که است آن از نگاه وی، دیگر توجه جالب نکته. باشدنمي

 در و کرد مالحظه اثر کل و تمام به نسبت را اثر جزء باید

 نگاه با یعني گرفت؛ کاربه را مالحظه این تفسیر، فرایند

 باید مفسر آنگاه. کرد اقدام اثر و متن تفسیر به سیستمي

 دنیاي به را آن تا بپردازد اثر خالق ذهنیت ترجمه به

 و هادانستهپیش نقش از البته وی. کند نزدیک خود ذهني

 مفسر که کندمي توصیه رواین از. نیست غافل مفسر ذهنیت

 تحمیل فهم بر او فردي هايویژگي تا باشد مراقب باید

 . نشود

 که عقیده دارد گرا،عنوان هرمنوتیست عینیهرش نیز به

 تواننمي فرد قصد و نیت بدون و است قصدي امري متن، معناي

 معناي بازسازي در مفسر سهم و گفت؛ سخن متن آن معناي از

 معناي نیست، بردارتنوع مؤلف، قصد که جهتآن از و است متن

 از مي توان اینبنابر. است متعین و متشخص امري نیز متن

 و آن تعین و متن معناي وی، نظر از. کرد دفاع معنا عینیت

 گره مؤلف قصد و نیت به متن عیني تفسیر به دستیابي امکان

 نیت و آگاهي با لفظي معناي وی دیدگاه از و استخورده

 که چرا است؛ تغییرناپذیر امري و داشته اکید پیوند مؤلف

 معتبر تفسیر. استداشته  متن الفاظ از خاصي قصد مؤلف،

 قصد به مربوط معناي یعني آن؛ لفظي معناي درک جز چیزي

 نامعتبر از معتبر تفسیر تشخیص همین براي و نیست؛ مؤلف

 است. ممکن کامال

 مراد و ذهنیت اندیشه، فهم، درک، گرفتن نظر در البته

 به مربوط تفاسیر کلیة در تفسیري هدف یگانه عنوانبه مؤلف

 که تا جایی صحیح است هرش سخن ین. نارواست سخني متون،

 باب در که) باشد مؤلف ذهنیت معنایي افق درک مفسر هدف

 هدف چنین هامتن اي ازپاره در و( است ضرورت یک دیني متون

 این صاحبان (.34 ،1377واعظي،) ندارد ضرورتي هیچ تفسیري،

 چیز دو را فهم تحقق یا مؤلف مقصود به رسیدن راه نظریه،

 و آن، ادبیات بر حاکم قواعد و متن زبان یکي دانند؛می

 و ذهنیت بازسازي و مؤلف با ذهني هم و دليهم دیگری

 . گویيو پیش حدس نوعي راه از وي اندیشه
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 مداريمؤلف و متن 

 بودن فراهم و شناخت گرو در متني هر معناي دقیق فهم

 زمینة درونی و ساختار و متن: است میسور اساسي، عنصر سه

 .عنصر سه این از مفسر برخورداري مؤلف؛ هدف و نیت آن؛

 میان، عنصر متن و مؤلف محوریت دارد؛ زیرا فهماما در این

 مراد دریافت دنبالبه مفسر است، محورمؤلف و مدارمتن عملي

 که است چیزي آن متن معناي است؛ متن داللت طریق از مؤلف

 خاصي ساختاري و الفاظ آن يافاده براي و بوده مؤلف مقصود

 از مؤلف مراد فهم رواین از. است برده کاربه را متن در

مفسر موظف است که با  و پذیر است؛او امکان متن يدریچه

رعایت ضوابط و روش صحیح تفسیر و با پرهیز از تحمیل و 

یابی به مراد مؤلف تطبیق دیدگاه خود بر متن، در پی دست

متن باشد، زیرا معنای مورد نظر خود را از طریق الفاظ در 

از این طریق به  خواننده و مفسر کرده تا قالب متن ارائه

معتبر یا  رو فهمآن معنا و مقصود دست یابد. از این

تفاهم میان  شود.نامعتبر با تراز مراد مؤلف سنجیده می

پذیرد، و صاحب سخن و خواننده، از طریق همین متن انجام می

فهم صحیح و معتبر از آن متن، در گرو استعمال صحیح از 

 مفسر خواهد بود. ناحیه مؤلف و دریافت صحیح از ناحیة

هر متني، هم باید ساختار  معنای فهم در کهآن نتیجه 

آن متن مدنظر مفسر باشد و فهم در چهارچوب متن مورد نظر 

البته  و داشت؛ نظر در را مؤلف مراد باید هم باشد و

 بدون زیرا مؤلف غفلت ورزید؛ فکري و روحي از شخصیت نباید

 سوي از و است کرده صدق را معنایي خویش کالم از مؤلف شک،

 او فکري و روحي شخصیت تجلي کسي هر نوشتار و گفتار دیگر،

 فني و زباني یا دستوري رکن دو بر متن فهم بنابراین است؛

 به که جهتاین از متن فهم است، استوار شناختي روان یا

 دستوري و زباني قواعد رعایت گرو در شود،مي مربوط زبان

 شود،مي مربوط مؤلف شخصیت و فکر به که جهتآن از و است،

 ،1383رباني،) است مؤلف شخصیتي هايویژگي شناخت گرو در

 تفسیر هر متنی از جمله قرآن کریم، آغازین نقطه(. 59

 به مراجعه این و است آن زباني ساختار و متن به مراجعه

 تفسیر بنابراین پذیرد؛مي صورت لفمؤ مراد به دستیابي هدف

 «محور متن» آنچنان جمله تفسیر قرآن نهو از  دینی متن

 محورلفمؤ چنانآن نه و بگیرد نادیده را لفمؤ که است،

کاوی ذهنی و روان دنبالبه متن، از آغاز جايبه که است،
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 معنايبه محوريمفسر حال هربه ولي باشد. لفمؤ شخصیتی

 هرگز دیني متن فهم در او هايداوريپیش و شخصي فهم دخالت

هرچند قصد و نیت مؤلف عنصر اصلی دخیل در  .نیست پذیرفته

فهم درست معنا است اما نباید نقش متن و عناصر درونی آن 

  نادیده گرفت. را

 نتیجه  

و کاربست درست  متون فهم در عقالییعام اصول شناخت  .1

واقعی متون برای  هر  آنها، برای رسیدن به مراد

  مفسری، یک امر ضروری است.

حاکم بر تفسیر و مشترک به اصول  آگاهانه توجه .2

و  مراعات قواعد مبتنی بر آن از آنارشیسم تفسیری

ضابطه از متون های بیهای و برداشتتعدد قرائت

 کندجلوگیری می

 است مؤلف مقصود همان که داردمعینی  معناي یک متن، .3

 دست مؤلف مراد به باید متن تفسیر و فهم در و

-بر نمي را معنایي هریک متن  ؛ بر این اساسیافت

 متن آن جمالت و الفاظ از مؤلف به یقین و تابد

 .استکرده  اراده را خاصي معناي

ادبي و  برخی از متون را بادینی  نومتتوان نمی .4

هدف  چه بسا در یک اثر هنري، مقایسه کرد؛ ،هنري

هاي آزاد خوانندگان باشد. پدیدآورنده آن دریافت

یابی به هدف تنها دست ،دینیاما در تفسیر متون 

  .است شارعمقصود و مراد 

 منابع

 .* قرآن کریم

 و حوزه پژوهشگاه: اللغة، قم مقاییس (. ترتیب1387احمد، ) فارس، ابن 

 .دانشگاه

 دارالفکر.: العرب، بیروت لسان ق(.1375) منطور، محمدبن مکرم، ابن 

 (،ساختار و تأویل متن، تهران، نشر مرکز. 1380احمدي، بابک ،) 

 ،قم الکفایة، شرح في الدرایه نهایة (.1374حسین، ) محمد اصفهاني :

  الشهدا)ع(. سید انتشارات

 ،ق(. فرائد االصول، قم: داراإلعتصام.1416) انصاري، شیخ مرتضي 

 ( ،علم هرمنوتیک، ترجمه: محمد سعید1377پالمر، ریچارد )  حنایي

 تهران، هرمس. کاشاني،

 ،(. کفایة االصول، بیروت: مؤسسة آل البیت1412) خراسانی، محمدکاظم 

 )ع(.



22 

  

 ،االصول، العلم إلي الوصول (. مناهج1373) روح هللا،( امام) خمیني 

 . خمیني امام آثار نشر و تنظیم سسهمؤ تهران:

 ،قم: اسماعیلیان. تهذیب االصول،(. 1382) روح هللا،( امام) خمیني 

 ،اإلمام آثار احیاء مؤسسة: قم تا(. البیان،)بي ابوالقاسم، خویي 

 (. ره) الخوئي

 بیروت القرآن، غریب في المفردات(. ق1412) اصفهاني، راغب :

 .دارالعلم

 مرکز قم، دین، فهم ومنطق هرمنوتیک  (1383علي،) گلپایگاني، رباني 

  مدیریت.

 ،ق(. دروس فی علم االصول، الجزء الثانی، 1421باقر، ) شهید محمد صدر

 .الصدر للشهید التخصصیة الدراسات و االبحاث مركز: قم

 ،ق(. بحوث إسالمیة، دارالکتاب اإلسالمي.1424) باقر، شهید محمد صدر 

 ،دفتر : قم القرآن، تفسیر في ق(. المیزان1417) محمدحسین، طباطبایي

 انتشارات اسالمی.

 مطبعة مدخل التفسیر، تهران ق(.1396) ،فاضل لنکراني، محمد ،

 .الحیدری

 235، ص8هفت آسمان، ش   ،«راز راز متن(. »1379نیا، علیرضا، )قائمی- 

252. 

 (،حلقه انتقادي، ترجمه: مراد فرهادپور، 1371کوزنزهوي، دیوید ،)

 تهران، نشر گیل. 

 (،فلسفة تحلیلی1375الریجاني، صادق  ) (داللت و ضرورت، قم، نشر 3 )

 مرصاد. 

 نو.  طرح: تهران سنت، و کتاب (. هرمنوتیک1381) محمد، شبستري، مجتهد

1384 

 ،االسالمي. اإلعالم مکتب: قم فقه، ق(. اصول1414) محمدرضا، مظفر 

 ،الجامعة مشهد، والمفسرون، ق(. التفسیر1418) محمدهادي، معرفت 

 . االسالمیة للعلوم الرضویة

 احمدي بابک ترجمه مدرن، هرمنوتیک(. 1379) دیگران، فریدریش و نیچه 

 . مرکز نشر: تهران دیگران، و

 ( ،1389واعظی، احمد« .)قرآن شناخت، «دفاع از قصدگرایی در تفسیر ،

 .52- 31، ص 5، پیاپي 1سال سوم، ش 

  ،فرهنگ و  ، پژوهشگاهتهران ،درآمدي بر هرمنوتیک(1386)واعظي، احمد

 اسالمي.اندیشه 

 ،كریم، قرآن از برداشت در اجتهاد كالم (، مباني1377 مهدي،) هادوي 

  خرد، خانه فرهنگي سسهمؤ قم،

  (،بحوث في علم االصول،قم، مجمع العلمي 1405هاشمي، شاهرودي ،)ق
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