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چکيده
پژوهش حاضر میکوشد براساس نظریّة کثرتگرایی در فهمِ متن پل ریکوور ثابوک ک ود کوه در متوون عربوی و فارسوی ،در ک وار
نظریّة «قصدیگرایی انحصاری» که امروزه مورد پذیرش جمهور مفسّران اسک ،برای متن میتوان معانی متعدّد صحیحی کوه فراتور
از قصد مؤلّف هست د در نظر گرفک که امکان اخصبودن معانی مقصود از معانی احتموالیِ موتن نیوز مهیّوا و بوا اسوتفاده از «ضوواب
تأیید تفسیر» نظیر «تبیین»« ،مشروعیّک»« ،مطابقک»« ،ت اسب» و «سوازگاری» امکوان دارد .از ایون رو ،بوا بوهکارگیری «ضوواب تأییود
تفسیر» میتوان تفاسیر متعدّد عرضی (تفاسیر متفاوت نه مت اقض) از متون داشوک و در سوایة آن از نسوبیّک ،آنارشیسوم و اجتهواد بوه
رأی محفوظ ماند؛ ب ابراین ،نوشتار حاضر که به شیوۀ توصیفی  -تحلیلی همراه با گردآوری اطّالعات اس ادی و کتابخانوهای انجوام
گرفته اسک به این نتیجه میرسود کوه نظریّوة کثرتگرایوی در فهومِ موتنِ پول ریکوور بوا ع ایوک همزموان بوه ظرفیّکهوای مت وی و
ظرفیّکهای ذه ی مفسّران ،راه را بهم ظور رسیدن به فرضیة «قصدیگرایی شمولی و ذه یگرایی معتود » کوه در پوی نفوی توأموان
«قصدیگرایی انحصاری» و «ذه یگرایی افراطی» در باب تفسیر متون اسک و نظری میانه را برمیتابد هموار ساخته اسک.
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،هرم وتیک ،چ دگانگی مع ایی ،ریکور ،قصدیگرایی شمولی ،ذه یگرایی معتد .
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 .3پيشگفتار
 .3-3تعریف موضوع
اگرچووه نظریّووهپردازان هرم وتیووک 1پ و

ازمووارتین هایوودگر 2بووهنوعی متووأثّر از او بودنوود ،امّووا تابعیّ وکِ کوواملی از

دیدگاههای او صوورت نپوذیرفک .حتّوی برخوی نظیور اریوک هورش 3و امیلیوو بتوی ،4آشوکارا بهنقود دیودگاههای
هرم وتیک فلسفیِ هایدگر و گادامر 5پرداخت د .در این میان ،نظریّهپرداز پرآوازه و معاصر فرانسووی ،پول ریکوور،6
نقش و جایگاه ویژهای درحوزۀ هرم وتیک دارد .پول ریکوور ،گرچوه از هرم وتیوک فلسوفی بسویار توأثیر پذیرفتوه
اسک ،امّا برخالف این نحله از امکانِ دستیابی به فهم عی وی در موتن و بوهطورکلّی در علووم انسوانی دفوا مویک ود
مفسور در پوی کشوف قصود و نیّوک نویسو دۀ
(حس ی .)6 :1333 ،دیدگاه ریکور در باب فهم متن بر آن اسوک کوه ّ
ضم ی ( )1اسک  (.ریکور )211-213 :1311 ،وجود این باور ،مستلزم آن اسک که موتن ،دارای یوک مع وای واحود
باشد و ت ها یک تفسیر از هر متن از حیث انتساب به نویس دۀ ضم یِ موتن از اعتبوار و حجیّوک برخووردار باشود؛ امّوا
این در حالی اسک که ریکور با گادامر در این مطلب ،همرأی اسک که متن میتوانود از فهمهوا و تفاسویر متکثّور و
در عین حا  ،معتبری برخوردار باشد .بهروش ی پیداسک که قو به وجود فهمها ،تفاسیر و قرائکهوای متکثّور و در
عین حا معتبر ،مستلزم پذیرش نویس دههای ضم یِ متکثّر برای موتن اسوک .بوهبیاندیگر ،اگور هور قرائتوی از موتن،
حاصلِ تحلیلِ ساختارِ زبانیِ متن توس مفسّر اسک ،در این صورت نیازی به مطرح کردن مفهووم نویسو دۀ ضوم ی
و وجود نیّک وی در متن ،وجود ندارد .ازنظر پل ریکورکه بیشتر به موتن محووری گورایش پیوداکرده ،هرم وتیوک
نویس ده محور ،تفسیر را به روانش اسوی فرومویکاهود (حسو ی .)13 :1333 ،او در سوخ رانی خوود در هماندیشویِ
الهیات پری ستون ،در ماه مه  ،1313با تحلیل مبانی هرم وتیکی شالیرماخر 1و دیلتای 1که بعداً بهصورت یوک مقالوه
با ع وان «رسالک هرم وتیک» 3م تشر شد ،به این مسئله پرداخک که در هرم وتیک نویسو ده محوور ،انسوان بایود در
ساختار روانی نویس ده نفوذ ک د و باید فهم متن از طریق انتقا به ذه یّک روانی شوخصِ نویسو ده صوورت پوذیرد،
ب ابراین تفسیر به این شیوه «عبارت اسک از فهم تجلیّات زنودگی کوه نوشوتار ،سواکن و جامدشوان کورده اسوک»...
(هوی )23 :1315 ،13وی معتقد اسک که «باید گرههای متن را گشود امّا نه با عقبگرد بهسوی نویسو دۀ آن ،بلکوه
1. Hermeneutics
2. Martin Heidegger
3. Eric Donald Hirsch
4. Emilio Betty
5. Hans Georg Gadamer
6. Paul Ricœur
7. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
8. Wilhelm Dilthey
9. Hermeneutic mission
10. David Couzens Hoy

رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چ دگانگی مع ایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش :نظریّة کثرتگرایی در133/ )...

با پیش رفتن بهسوی مع ای درونی و دنیایی که متن کشفش میک د و درهایش را مویگشواید» (هموان)23 :1315 ،
این امر محقّق میگردد.
 .8-3ضرورت ،اه ّميّت و هدف
از آنجا که برداشکها و تفاسیر جدید از متون ،همراه بوا پیشورفک جوامو ،،اموروزه بویش از پویش ضوروری بوهنظور
میرسد؛ مقالة حاضر میکوشد ضمن طرحِ نظریّة تفسیری پل ریکور در باب امکوانِ کثورتگرایوی در فهومِ موتن،
به امکان و وقو طرح این نظریّه در متون فارسی و عربی پرداخته تا بهتب ،آن شاهد برداشکهای جدیودی از متوون
باشد.
 .1-3پرسشهای پژوهش
آنچه مقالة حاضر در پی آن اسک حاصل امکانس جی طورح نظریّوة کثرتگرایوی در فهومِ موتن ریکوور در متوون
فارسی و عربی اسک تا به کمک آن در پوی نفوی توأموان دو نظریّوة «قصودیگرایوی انحصواری» و «ذه ویگرایوی
افراطی» و نیل به فرضیة «قصدیگرایی شومولی و ذه یگرایوی معتود » در تفسویر مطلوقِ متوون برآیود؛ از ایون رو،
پرسش اصلیِ پژوهش ،چگونگی امکانِ طرحِ فرضیة «قصدیگرایی شمولی و ذه یگرایوی معتود » بوا ع ایوک بوه
طرحِ نظریّة کثرتگرایی در فهمِ متن ریکور در تفاسیر متون اسک.
 .4-3پيشينة پژوهش

درزمی ة مورد بحث ،بوهطور پراک وده کتوابهوا ،پایوانناموههوا و مقواتتی ،انجامشوده اسوک کوه بوهطور مجوزّا
چ ودگانگی مع وایی را در متوون عربوی و فارسوی بررسوی کوردهانود ،ولوی براسواس بررسویهوای انجامشووده،
هیچکدام به مقولة چ دگانگی مع ایی براساس نظریّة ریکور نپرداختهاند.
ازجمله پژوهشهایی که در این زمی ه نگاشته شوده اسوک مویتووان بوه ایون ع وانهوا اشواره کورد :کتواب
چ دمع ایی در قرآن کریم اثر سیّد محمود طیّب حسی ی؛ پایاننامههای «چ دمع ایی در غزلیات شوم » نوشوتة
طاهری ماه زمی ی ()1311؛ «بررسی و نقد نظریّة چ دمع ایی بودن قرآن کریم» نوشتة سپهوند ()1313؛ «تحلیول
واژگان چ دمع ایی نهجالبالغه ( 53خطبة او )» نوشتة پورعلی قراجه ()1332؛ «چ ودمع ایی در قورآن کوریم از
دیدگاه عالمه طباطبایی» اثر حسنزاده ()1331؛ و مقاتت «تکمع ایی و چ دمع ایی در خووانش شوعر معاصور
عربی» نوشتة ترکاشوند ()21-1 :1333؛ «نگاهی تازه بوه مسوئلة چ ودمع ایی واژگوانی» نوشوتة صوفوی (:1313
)61-53؛ «بررسی مبانی فرامت وی چ ودمع ایی در قورآن کوریم» اثور طیوب حسوی ی ()113-13 :1311؛ «پدیودۀ
چ دمع ایی در زبان عربی» نیازی و حواجیزاده ()36-11 :1315؛ «تفسویر نگارههوای دیووان حواف (سواممیرزا
تبریز) با تأکید بر هرم وتیک متنمحور ریکور» نوشتة ضرغام و عواد ()31-23 :1334؛ «بررسوی هرم وتیوک

 /113کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سا هشتم ،شمارۀ  ،31پاییز 1331

پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر ه ری با تکیه بر ع وان» نوشتة رجبینژاد و حسامی (.)26-13 :1333
هیچیک از این پژوهشها به نظریّة کثرتگرایی در فهمِ متنِ پل ریکور بوا توجّوه بوه ظرفیکهوای مت وی و
ذه یِ مفسّران ،برپایة فرضیة «قصدیگرایی شمولی و ذه یگرایی معتد » نپرداختهاند و نبودِ چ وین پژوهشوی،
ضرورتِ نگارش در این زمی ه را دوچ دان میسازد.
 .5-3روش پژوهش و چارچوب نظری

روش این پژوهش توصیفی  -تحلیلی و همراه با گردآوری اطّالعات اس ادی و کتابخانهای اسوک .چوارچوب
نظری پژوهش نیز براساس نظریّة کثرتگرایی پول ریکوور در فهوم موتن اسوک کوه در اداموه بوهتفصویل بیوان
میشود.
 .8پردازش تحليلی موضوع
 .3-8کثرتگرایی در فهمِ متن در نظریّة تفسيری پل ریکور

همانطور که گفته شد ،ریکور با گادامر در این مطلب ،همرأی اسک که موتن میتوانود از فهمهوا و تفاسویر و
قرائکهای متکثّر و در عین حا معتبوری برخووردار باشود کوه ایون امور مسوتلزم پوذیرش مؤلّفهوای ضوم یِ
متکثّری برای متن اسک و سرّ این مطلب در این نکته نهفته اسک که وی متن را بهمثابة یوک کولّ مودّنظر قورار
میدهد (ر.ک :حس ی .)211 :1333 ،از دیدگاه وی ،متن ت ها ترکیبی از جملهها نیسک ،بلکه یک کولّ واحود
مفسوری
اسک که م ظر خاصّ مفسّر ،وحدت و چگونگی آن را به متن میبخشد؛ بورای مثوا  ،در یوک موتنّ ،
مفسوری دیگور بوه
برخی از جملهها را اصلی و مهم قلمداد کرده و برخی دیگر را فرعی بهحساب مویآورد و ّ
شیوهای دیگر اهمّیّک جملهها را اولویّکب دی میک د .براساس این نگرۀ کلگرایی به متن ،بوه هور مت وی مان ود
هر شیء برجستة دیگری میتوان از ابعاد و زوایای مختلف نگریسوک .موتن بهمثابوة یوک کولّ را مویتووان بوه
شیوههای مختلفی خواند و تجزیه و ترکیب کرد و مع وای آن را حودس زد؛ زیورا مع وای موتن ،حاصولِ جموِ،
مفسور بوه موتن اسوک (ر.ک :ریکوور،
جبریِ معانیِ جمالت و اجزای آن نیسک ،بلکه حاصل نگاه کولگرایی ّ
.)212-211 :1311
درواق ،،در فهمِ متن ،ریکور فرای د تفسیری را کشف ساختاری از اجزا میداند که متن را بهصوورت یوک
کلّ درمیآورد؛ ب ابراین ،میتوان گفک که با سازماندادن به اجزاء ،کلّ سواخته مویشوود؛ از ایون رو ،وجوود
نمادها و تعابیر چ دمع ا و قابلیّک تکثّر مع ایی موجود در متن ،در ک ار نگاه هر خوان دهای بوه آن ،بهمثابوه یوک
کلّ ،امکان انجام تجزیه و ترکیبهای متکثّری را برای خوان ودگان مختلوف فوراهم مویسوازد .ریکوور ،فهوم
مع ای یک متن را بهمثابة فهم استعاره میداند که در آن برای مفسّر ،شأن مع ازایی قائل اسک؛ زیرا روابو بوین

رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چ دگانگی مع ایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش :نظریّة کثرتگرایی در111/ )...

اجزای تشکیلده دۀ متن ،نیازم د داوری و فهم اوّلیّة خوان ده اسک .امکان ایون داوریهوای متفواوت ،مقتیویِ
وجود م ظرها و چشماندازهای متکثّر و متفاوت از متن اسک؛ درسک همانگونه که بوه یوک شویء برجسوته و
سهبعدی از زاویههای مختلف میتوان نگریسک (ر.ک :همان.)211 :
بهنظر ریکور ،وجود یک خالق و پدیدآورنده و م ب ،واحد برای متن که درواق ،همان مؤلّف ضوم ی موتن
اسووک ،امکووان ایوون پرسووپکتیوها و م ظرهووای متفوواوت از مووتن را فووراهم م ویآورد ،بهگونووهای کووه موویتوووان
وحدتبخش این م ظرها و پرسپکتیوهای متکثّر از متن را همان مؤلّف ضم ی دانسک .به بیوان دیگور و از بواب
تشبیه میتوان گفک که گویی مؤلّف ضم ی ،متن را بهسان یک شیء برجسته و سهبعدی خلق کورده کوه ایون
امر ،امکان عک برداری سهبعدی از آن و نگریستن از م ظرها و پرسپکتیوهای متکثّر و در عوین حوا صوحی
را نسبک به متن فراهم آورده اسک؛ همانطور کوه امکوان عک بورداری سوهبعدی از یوک جسوم امکانپوذیر
اسک .گویی هر مفسّری از م ظری خاص به آن نگریسته و زاویة دیود خواصّ خوود را داشوته اسوک و موتن در
عین ای که مع ای واحدی دارد ،امّا این مع ای واحد بوه دلیول برخوورداری از ابعواد و زوایوای مختلوف ،تحمّول
پذیرش تفاسیر و فهمهای متفاوت و احتمالی را دارد (ر.ک :بونتکئو.)145 :1336 ،1
از این رو ،از دیدگاه ریکور ،قو به وجود یک مؤلّف برای متن که اندیشهها و نیّات او شوکلده دۀ موتن
بوده و هدف از تفسیر ،کشف قصد اوسک ،با قو به امکان وجود فهمهای متعودّد و در عوین حوا صوحی از
متن ،ناسازگاری ندارد .با این بیان ،ریکور بین دیدگاه شالیرماخر که قائل به وجود یک مع ای نهوایی ،اصولی
و قطعی برای متن اسک و آن را مع ای ب یادین متن میخوانود و دیودگاه گوادامر کوه معتقود بوه کثورتگرایوی
مع ایی برای متن اسک ،تلفیقی بوهوجوود مویآورد ،گرچوه هیچیوک از آن دو نظریّوه را بوهتمامی نمویپوذیرد
(ر.ک :حس ی.)211 :1333 ،
از دیدگاه ریکور ،استقال مع اییِ متن ،مقتییِ حدسزدنِ مع ای متن اسک؛ زیرا با نگوارش و تولّود موتن،
تطابق ضروری بین مع ای لفظی متن و مراد و نیّک ذه ی مؤلّف از بین میرود و درواقو ،،مویتووان گفوک کوه
قصد و مراد مؤلّف ،هم میتواند همان مع ایی باشد که در متن تحقّق یافتوه وهوم ای کوه موتن بوه دلیول ویژگویِ
فاصلهم دی از مؤلّف ،ممکن اسک آن مع ا را الغا و زایل ک د .بدین رو ،بهدلیل عدم دسترسی به نیّوک ذه وی و
روانش اختی مؤلّف ،مفسّر مجبور اسک درگام ابتدایی تفسیر ،مع ا را حدس بزند .با ایجاد چ وین فیوایی بورای
مع ا و رف ،محدودیکهای پیشگفته ،زمی ه برای ایجاد حالک چ دمع ایی فراهم میشود و عرصوه بورای انجوام
تفسیر باز میگردد.
1. Bontekoe
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مفسّر در فرای ود تبیی وی ،شوبکهای از ارتباطوات را در محوی خوانودن بوه هوم سوامان داده ،بوه آن شوکلی
م حصربهفرد میبخشد و درواق ،،ویژگیِ «واقعهبودن» را به متن برمیگرداند .در این ساختار تبیی وی اسوک کوه
مع ا شکل میگیرد .لزوم وجود این حدسِ اوّلیّة مع ا ،بهجهک پیچیدگی و ابهوامی اسوک کوه شوکل و سواختار
متن از آن برخوردار اسک .این ابهام و پیچیدگی ،ت ها ناشی از وجود «چ ودگانگی مع وایی» و اشوتراک لفظوی
در کلمات و ایهام و ابهام در تکتک جملههوا نیسوک ،بلکوه از آن نیوز مویتوانود فراتور رود (ر.ک :ریکوور،
)213 :1311؛ به دیگر بیان ،وجود نمادها و تعابیر چ دمع ا و قابلیّک تکثّر مع ایی موجود در متن ،در ک وار نگواه
هر خوان دهای به متن بهمثابة یک کلّ ،امکان انجام تجزیه و ترکیبهای متکثّری را برای خوان ودگان مختلوف
فراهم میآورد و با حدسزدن مع ای متن ،فهم اوّلیّة مفسّر از موتن و اوّلوین گوام او در فهوم موتن بهمثابوه یوک
کلّ ،شکل میگیرد .از دیدگاه ریکور ،متن ت ها ترکیبی از جملهها نیسوک ،بلکوه یوک کولّ واحود اسوک کوه
مفسّر ،این وحدت و چگونگیِ آن را به متن میبخشد .بوهنظور ریکوور ،وجوود ایون امور ،مسوتلزم مطرحشودن
بحث از حجّیّک و اعتبار معانی بهدسکآمده از متن خواهد بود؛ زیرا بوه تعبیور هورش ،روش و قاعودهای بورای
درسووک حوودسزدن وجووود نوودارد ،از ایوون رو ،ریکووور تبیووین( )2را بووهع وان روشووی بوورای اعتباربخشوویدن بووه
حدسهای اوّلیّة مع ا در نظر گرفته اسک (ر.ک :ریکور13 :1316 ،؛ به نقل از حس ی.)213-211 :1333 ،
 .3-3-8بحث و بررسی

با توجّه به تعریفی که از نظریّة کثرتگرایی در فهمِ متن ریکور مطرح شد ،آنچه توضی آن ضوروری بوهنظور
میرسد این مطلب اسک که طرحِ این نظریّه به مع وای پایانناپوذیری مع وا یوا نامحودودبودن عمول تفسویر کوه
برخی گرایشها نظیر گرایش هرمسی 1درصدد آن هسوت د و بوه عودم دسوتیابی بوه مع وای نهوایی میانجامود،
نیسک .گرایش هرمسی ،برآن اسک که هر کلمه و هر جملهای رازی اسک که به رازی دیگر اشواره میک ود و
رازها سلسولهای بههمپیوسوته را تشوکیل میده ود؛ بودین مع وا کوه هور رازی بوه رازی دیگور م تهوی میشوود.
بیتردید ،این گرایش به این ادّعا میانجامد که تفسیر تا بینهایک پیش مویرود و پایوانی نودارد؛ درنتیجوه هور
تفسیری مستلزم تفسیر دیگری اسک و درواق ،هیچ فهمی تحقّق نمییابود .نظریّواتی مان ود گورایش هرمسوی را
نباید بهصورت مطلق پذیرفک.
خوان ده در تفسیر با مجهوتتی روبهرو میشود ،امّا او به معلوماتی هوم دسترسوی دارد و بوه کموک آنهوا
تعدادی از آن مجهوتت را حل میک د .بهنظر میرسود کوه دور هرم ووتیکی کوه ریکووردر نظریّوة تفسویری
خود مطرح میک د بهنوعی کمک به حلّ مجهوتت بهوسیلة معلومات و یافتن مقاصد احتمالیِ موتن اسوک .از
1. Hermes

رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چ دگانگی مع ایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش :نظریّة کثرتگرایی در113/ )...

این رو ،نفی مع ای واحد در تفسیر متون و درمقالة حاضر به مع ای پذیرفتن بیپایانی مع ا نیسک و میوان ایون دو
تفاوت وجود دارد و اثبات بیپایانیِ مع ا با نفی مع ای واحد ازنظر م طقی نوعی مغالطه اسک (ر.ک :قائمینیوا،
.)533-531 :1333
 .8-8چندگانگی معنایی

دگرگونی و پویایی هر زبان ،موجبات تحوّ معانی الفاظ را فوراهم مویآورد .ایون دگرگوونی کوه بیتوأثیر از
عواملی چون «عامل اجتماعی  -فره گی ،عامل روحی  -روانی و عامول زبوانی» نیسوک ،گواه بور دایورۀ معوانی
یک واژه افزوده و ابعاد مع ایی آن را گسترده میسازد تا پدیدهای تازه با ع وان «چ ودگانگی مع وایی» گوام بوه
عرصه نهد .به گفتة پالمر« 1ما در دنیای زبانها ،ت ها با واژههوای مختلوف کوه دارای معوانی گونواگون هسوت د،
سروکار نداریم ،بلکه به بعیی واژهها برمیخوریم که بهخودیخود ،از چ دمع ا برخوردار هست د .ایون مسوئله
را «چ دگانگی مع وایی» و چ وین کلمواتی را واژههوای «چ ودمع ا» مینوامیم» و بوه دیگور سوخن« ،چ ودگانگی
مع ایی» آن اسوک کوه یوک واژه ،دربردارنودۀ معوانی و دتلکهوای مختلفوی باشود .چ ودمع ایی از محاسون و
ظرایف زبان ادبی به شمار میآید؛ «زیرا زبان شعر و ادب زبان خبر نیسک ،بلکه زبان زیبواییآفری ی و عواطفی
اسک؛ لذا دو یا چ دمع ایی بودن نهت ها ایجاد اخال نمیک د ،بلکه هرچه مع اها و ابعاد آن بیشتر باشود ،بودی،تر
و شگفکانگیزتر اسک» (وحیدیان کامیار.)122 :1333 ،
ازنظر ادبی ،وجود ص ای ،ادبی و بدیعی چون ایهام یا توریه ،اسوتخدام ،توجیوه و ...راه را بورای امکوان و جوواز
چ دگانگی مع ایی در متون هموار میسازد .در اداموه بوا ذکور شواهد مثا هوایی ،کواربرد هور موورد در بحوث
چ دگانگی مع ایی مورد بررسی قرار میگیرد:
در تعریف توریه آمده اسک؛ توریه ،آن اسک که کلمهای دارای دو مع ا باشد و گوی ده با بهکوار بوردن آن در
جملهای هر دو مع ایش را قصد ک د .نمونههای توریه را میتوان در شوعرهای زیور مشواهده کورد؛ شواعری در
مدح رسو خدا (ص) چ ین سروده اسک:

 .1المرتَ َ َ ی ي مدجَ َ َ ی والمبتل َ ََ ی عمَ َ َ ی
 .2والمش َ َ ََتک ی ظمَ َ َ َأ والمبتغَ َ َ َ ی دینَ َ َ َ

یوت َ َ َ َ َ مس َ َ َ َ َدوته م َ َ َ َ َن مک َ َ َ َ َل انحی َ َ َ َ َة
ویس َ َ َ َ ََتفیدو مَ َ َ َ َ َن نعم ئَ َ َ َ َ َه عینَ َ َ َ َ َ

(ترجمه .1 :کسی که در تاریکیها بیم اک شده و آنکه به نابی ایی مبتال گشته ،از هر سویی به درگواه او میشوتابد .2 .و
آنک

که از تش گی شاکی اسک و آنکه خواهان دی ی اسک از نعمکهای او «عین» استفاده میبرد).

در مصرا دوم از بیک دوم ،کلمة «عَن» در چهار مع ا بهکاررفته اسک .بیک اوّ مشتمل بر قری وة هور چهوار
1. Palmer
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مع اسک .در ای جا شاعر میگوید :چهار گروه یا چهار نفر با چهار نیاز مختلوف بهسووی او میآی ود و هرکودام
نیاز خود را استفاده میبرند« .عَن» م اسب با نیاز شخص مبتال به تاریکی ،شم

اسوک و م اسوب بوا نیواز نابی وا،

چشم اسک و م اسب با شخص تش ه ،چشمة آب اسک و م اسوب بوا نیواز وامخوواه طوال یوا نقوره اسوک (ر.ک:
اصفهانی11 :1412 ،؛ مکارم شیرازی ،1416 ،ج .)141 :1
در تعریف استخدام ،آمده اسک که لفظی که در جمله بهکوار مویرود دارای دو یوا چ دمع اسوک کوه از خوود
لف یک مع ایش و از ضمیری که به آن برمیگردد ،مع ای دیگرش اراده شود؛ مان د این شعر:

رعینَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ م وإ کَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ن ا غضَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
إذا نَ َ َ َ َ َ َ َ َ السَ َ َ َ َ َ َ ََم م ِبرض ق َ َ َ َ َ َ َ َ
(ترجمه :ه گامیکه باران در سرزمین قومی فروببارد و بهدنبا آن مرات ،سرسوبز برویود ،موا در آن مراتو ،بوه گوردش و

تفری میپردازیم ،هرچ د آن قوم خشمگین باش د).

در این بیک ،واژۀ «سَ » بهکاررفته که دارای دو مع ای حقیقی و مجازی اسوک و شواعر از خوود واژۀ «سَ »
باران و از ضمیر «رعینَ م» که به «سَ » بازمیگردد ،دیگور مع وای «سَ » یع وی گیواه را  -کوه مع وای مجوازی آن
اسک  -قصد کرده اسک (ر.ک :تفتازانی653 :1422 ،؛ الهاشمی.)364 :1414 ،
ازجمله موارد ایهام نیز در این شعر حاف اسک که:
ز گریه ،مردم چشمم نشسته در خون اسک

حکایووک لووب شوویرین کووالم فرهوواد اسووک

ببین که در طلبک حا مردمان چون اسوک

شووک ج طوورّۀ لیلووی مقووام مج ووون اسووک

این دو بیک ازجمله موارد نغزی اسک که در آن چ د مورد ایهام بهکار رفته اسوک .در بیوک اوّ کلموة «موردم»
به دو مع ا بهکاررفته :یکی نو انسوان و آدموی و دیگوری مردموک چشوم کوه بوه آن «انسوان عوین» نیوز گفتوه
میشود؛ همچ ین کلمة «شیرین» در مصورا دوم بوه دو مع اسوک :یکوی موزّۀ شویرین در مقابول تلوخ و شوور و
دیگری نام معشوق خسرو و فرهاد اسک .کلمة «لیلی» نیز در دو مع ا بهکار رفته اسک :یکی نام معشوق مج وون
و دیگری م سوب به لیل؛ یع ی شوب اسوک کوه طورّه و گیسوو را در سویاهی بودان تشوبیه ک ود (ر.ک :طیّوب
حسی ی .)133 :1333 ،بهدلیل وجود ص اعات زیاد دیگر در بحوث چ ودگانگی مع وایی نظیور ک ایوه ،اسوتعاره،
ایهام ،اتسا و ...که ذکر تمامی آنها بهدلیل حجم کم مقاله میسّر نیسک ،به ذکر چ د نمونة بات اکتفوا کورده و
ضمن طرح بحث اقسام چ دگانگی مع ایی ،به ارائة نمونههایی در مطلقِ متون پرداخته میشود:
 .3-8-8اقسام چندگانگی معنایی

با تمرکز روی رابطة میان چ دگانگی مع ایی با اصل زبوان و موقعیّوک تکلّوم ،مویتووان سوه قسوم چ ودگانگی
مع ایی را از یکدیگر متمایز ساخک:

رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چ دگانگی مع ایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش :نظریّة کثرتگرایی در115/ )...

 .3-3-8-8چندگانگی معنایی برآمده از محدودیّتهای زبانی

مان د ای که در زبان عربی واژۀ «عب» بهع وان یک لف مشترک ،هم بهع وان جم ،مکسّر «عبة» بهمع وای عبورت
و پ د و هم بهع وان جم ،مکسّر «عَبة» به مع ای اشک به کار میرود و در کلموة کوتواه زیور از اموام علوی ( )
احتما هر دو مع ا وجود دارد و بر مب ای هر دو خوانش ،مع ای محصّلی در عبارت وجوود دارد :عَن اإمَ علَي
(ع) :م َ أکثََر العََب وأقََل االعتب َ ر (هنجالبالغََه ،حکم َ 292؛ ا ََن وََدو  ،1112 ،ج 22 :1؛ آمََدي)232 :1142 ،

ترجمة آن به فارسی میتواند این باشد( :چه بسیارند مایههای عبرت و چه اندکاند عبرتگیوران ).یا( :چوه بسویارند

اشکها و چه اندکاند عبرتگیران( ).ر.ک :پاکتچی)163 :1334 ،
از طرف دیگر ،چ دگانگی مع ایی میتواند بهدلیل دتلک حروف بر چ ودمع ا ،تعودّد مرجو ،ضومیر ،اسوم
اشاره ،یا موصو باشد؛ بهع وانمثا  ،در آیوة ﴿ي كتَ

سَهم إال ال مْمطه مَرو ﴾ (واقعَه )29-22 :جملوة «ال
مكْنمَ ال َي ُّ

َي ُّسهم إال ال مْمطه مَرو » صفک «کتَ مکنَ » و «لَ ففَ » اسوک (ر.ک :طباطبوایی ،بویتوا ،ج )131 :13؛ البتّوه ایون
احتما نیز هسک که صفک سومی برای قرآن باشد (ر.ک :مکوارم شویرازی ،1421 ،ج )431 :11؛ ب وابر ای کوه
حرف «ال» در آن تی نافیه باشد برگشک هر دو احتما به یک مع اسک و مع وایش ایون اسوک کوه :آن کتوابِ
مک ون که قرآن در آن اسک و یا قرآنی که در آن کتاب اسک ،از دسترس اغیار و ناپاکان محفوظ اسک و بهجز پاکوان

کسی با آن تماس ندارد (ر.ک :طباطبایی ،بیتا ،ج  .)131 :13برخوی (آلوسوی ،1415 ،ج  )153 :14هوم کلموة
«ال» در جملة «ال َي ُّسهم» را تی ناهیه گرفته و گفتهاند :مراد از م  ،دسک کشیدن به قورآن اسوک (ر.ک :طیّوب،
 ،1311ج  )431 :12و مراد از طهارت هم طهارت از حدث و خبث (ر.ک :زحیلوی ،1411 ،ج  )213 :21و یوا
ت ها از حدث اسک (ر.ک :فیض کاشوانی ،1411 ،ج  )1263 :2و کلموة « ممطه مَرو » را هوم بوا دو تشودید قرائوک
کردهاند ،یع ی تشدید طاء و تشدید هاء و کسورۀ هواء کوه در اصول «متطهَرو » بووده اسوک و ایون امور از بواب
همراهی با برخی روایاتی اسک که از ائمّة معصومین در خصوص این بواب واردشوده اسوک .بوهطور خالصوه،
آیة شریفه میخواهد بفرماید :کسی نباید دسک به خطوط قرآن بکشد ،مگر آنکه وضو گرفته باشد و یا هم بوا
وضو باشد و هم بدنش پاک باشد (ر.ک :طیّب ،1311 ،ج  .)431 :2آیه را با فور

ای کوه «ال» نافیوه باشود نیوز

میتوان حمل بر این مع ا کرد و گفوک کوه :جملوة یادشوده ،جملوهای اسوک خبوری (ر.ک :مکوارم شویرازی،
 ،1421ج  )431 :11که م ظور از آن ،انشاء اسک و این مسلّم اسوک کوه انشواء بهصوورت اخبوار بلیو تور اسوک
(ر.ک :طباطبایی ،بیتا ،ج )131 :1؛ ب ابراین ،اگر ضمیر مفعولی در «ال َي ُّسهم» به قرآن برگوردد ،حکوم فقهوی را
بیان کرده؛ یع ی بدون طهارت نمیتوان به این کتاب دسک زد (ر.ک :طوسوی ،بویتوا ،ج 513 :3؛ مالصودرا،
 ،1366ج  )133 :13بووه عبووارتدیگر ،جمل وة «ال َي ُّسََهم إال ال مْمطهَ مَرو » ،صووفک سوووم بوورای قوورآن اسووک (ر.ک:
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طباطبایی ،بیتا ،ج  .)131 :13در این صوورت ،نفوی بوه مع وای نهوی اسوک و اتّ کوذب تزم مویآیود (ر.ک:
شاهی ،1434 ،ج  ،)51 :1زیرا چ ین نیسک که شخص غیر مطهّر آن را م
سهم» به «کت
«ال َي ُّ

نک د؛ امّوا اگور ضومیر مفعوولی در

مکن » برگردد؛ یع ی صفک برای «کت مکنَ » باشد ،حکم معرفتی اسک و سوخن از تمواس

با اعیا نیسک ،بلکه مراد این اسک که برای درک آن ،جانی پاک از معاصی ،یوا پواک از تعلّوق بوه غیور خودا
تزم اسک (ر.ک :واعظی .)333 :1333 ،مفسّرین ازجمله آداب توالوت قورآن را نیوز طهوارت میدان ود ،چوه
طهارت باط ی و چه طهارت ظاهری و آیة بات را اشاره به این دو نو از طهارت قلموداد مویک ود و همچ وین

در آیة ﴿إ اّلل ومالئکتهم یمصَلُّ علَا النَ ﴾ (احَ ا  .)65 :کلموة «یمصَلُّ » در آیوه یوک لفو اسوک و بوه دو مع وا
استعما شده که یکى «صَل ة» خداوند اسک که به مع اى مغفورت و رحموک اسوک و دیگورى «صَل ة» مالئکوه
اسک که به مع اى استغفار و طلب مغفرت اسک (ر.ک :محمّدی ،بیتا ،ج .)216 :1

همینطور مع ای «مس جد» در آیة شریفة ﴿أ الْمس جد ّلل فال وت ْدعم ا مع اّلل أحدا﴾ (جَن )12 :بر دو وجه اسوک؛
مع ای اوّ آیة شریفه این اسک که مساجد (عبادتگاهها) از آنِ خداسک؛ پ

در عبادت کسی را بورای خودا

شریک نگردانید؛ امّا در روایتی از امام جواد ( ) مساجد در آیة شریفه به مواض ،سجده تفسیر شده اسوک کوه
فرمودند :سجده بر اعیای هفکگانه :پیشانی ،دو کف دسک ،سر زانوها و نوک انگشک شسوک پاهوا واجوب
اسک؛ ب ابراین ،اگر دسک از مچ قط ،شود جایی برای سجده بواقی نمویمانود و خودای متعوا مویفرمایود« :أ

الْمس جد ّلل» سجدهگاهها از آنِ خدا هسوت د و آنچوه بوه خودا اختصواص دارد ،قطو ،نمویشوود (ر.ک :شواهی،
323 :1434؛ فیض کاشانی ،1411 ،ج  )34 :2و براساس آن ،محولّ قطو ،دسوک دزد در اجورای حودّ سورقک،
چهار انگشک تعیین شده اسک .بر این اساس ،مع ای جملة اوّ آیة شریفه چ ین خواهد بوود؛ و مواضو ،سوجده
از آنِ خداسک که باید با آن پرستش خدا شود (پو

از آنِ دزد نیسوک کوه در مقابول جورمش از او سوتانده و

قط ،شود) این تفسیر امام برای آیة شریفه برداشک دیگری اسوک کوه در ک وار مع وای اوّ قرارگرفتوه ،هور دو
مقصود آیه شمرده میشود و بیانگر دتلک چ دمع ایی آیه اسک (ر.ک :طیّب حسی ی.)141 :1311 ،
صیغة «ال یمضَ ر» در ﴿وال یمضَ ر ک وتَ وال شَهید﴾ (بقوره )212 :نیوز نمونوهای دیگور از چ ودگانگی مع وایی در
قرآن اسک؛ فعل میار «ال یمضَ ر» در این آیة شریفه میتواند صوورت ادغامشودهای از فعول معلووم «ال یمضَ رر»
باشد؛ به مع ای نباید ضرر بزند .در این صورت« ،کاتب» و «شهید» از نظور قواعود نحووی فاعول موورد خطواب
خدای تعالی بهشمار میآی د .افزون بر این« ،ال یمضَ ر» میتواند صورت ادغامشدۀ فعل مجهوو «ال یضَ رر» تلقّوی
شود؛ به مع ای نباید ضرر زده شود و در این صورت ،هرکدام از «کاتب» و «شهید» نائوب فاعول خواه ود بوود؛
امّا مورد خطاب خدای تعالی نخواه د بود ،بلکه طرفین معامله مورد خطاب هست د .مسلّم اسک کوه قائولشودن

رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چ دگانگی مع ایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش :نظریّة کثرتگرایی در111/ )...

به هرکدام از دو مع ا میتواند م شأ حکم فقهی متفاوتی از آیه باشد (ر.ک :طیّب حسی ی.)241 :1311 ،
از این رو ،بهنظر میرسد که اگر گوی ده ،قری ه را برای تعیین معانی مقصود در کالم خود نداشته باشد یوا بلیو
نیسک یا اگر بلی اسک ،هر دو مع ا را با هم اراده کرده که در متن مقدّس قرآن چ ین امری فراوان اسوک .اگور
آیهای چ دین مع ا هم داشته باشد و نتوان قری های بر نفی آن معانی به دسک آورد باید بدانیم کوه بودون شوک
همة آنها با ع ایک به ویژگیهای خاصّ ماتن قرآن ،مراد خدای سبحان بووده اسوک .بوهع وان نمونوه در ذیول
آیة شوریفة ﴿یمََح أَْنَ مك ْ وی ْسَت ْْیم نسَ مك ْ﴾ (بقوره )43 :مویفرمای ود کلموة «ی ْسَت ْْیم » از دو ریشوة «حیَ » و
«حیَ » گرفته میشود و هر ریشة آن نیز دو مع ای متیاد دارد که در قرآن با در نظرگرفتن صدر و ذیل آیوات،
مع ایش به دسک میآید« .ی ْسَت ْْیم » از ریشة «حیات» به دو مع ای زنوده نگهداشوتن و گورفتن حیاات (کشوتن)
اسک و نیز از ریشة «حیَ » بوده و به دو مع ای «طلب حیاء» (باحیایی) (مان ود آیوة  25سوورۀ قصوص کوه هموین
اسَت ْْی » (ترجموه :پو
واژه ،ت ها به مع ای حیاکردن و شرمداشتن اسک« :فج وتْهم إ ْحد م
اُه َتْشي علَا ْ

یکوی از آن دو

دختر شعیب  -حا آنکه با آزرم گام برمیداشک  -نزد وی (موسی ( )) آمد) و نیز آیة  53سوورۀ احوزاب نیوز ت هوا
در همین مع ا بهکاررفته اسک« :واّللم ال ی ْست ْْیي مَن ا ْْلَ » (ترجمه :و خدا از بیان حق شورم نمویدارد)« ،سولب حیواء»
اسک؛ ب ابراین «ی ْست ْْیم نس مك ْ» اوّتً با توجّه بوه قری وة «یمََحم أَْنَ مك ْ» کوه کشوتار فرزنودان ب یاسورائیل بووده و
درثانی با قری ة افساد فرعونیان که از نگهداری زنان سوءاستفاده میکردند؛ یک مع ای م فی از «حیَ » و یوک
مع ای م فی از «حیَ » را با هم دربردارد و معانی مثبک این دو ریشه را نودارد و مع وای آن مویشوود« :زنانتوان را
زنده نگه میداشت د و از آنان سلب حیاء میکردند»؛ پ

در ای جوا از چهوار مع وای محتمول دو مع وا بوا قری وه

حذف شد و دو مع ا برای آن باقی ماند که هر دو صحی و مراد آیة شریفه هست د.
 .8-3-8-8چندگانگی معنایی برآمده از اغراض متکلّم در سطحبندی مخاطبان

در این قسم اختالف در فهم بیش از آنکه لغوی باشد ،از س خ اختالف در تأویل و مصداق یوابی اسوک ،مان ود
چ دمع ایی که در تعبیر تفأ در حدیث زیر وجود دارد« :فمد ن عیسَ ی عَن عَج رجَ عَن الصَ د (ع) :ال وتتفَأ

لقَرآ » (کلیَي ،1356 ،ج  .)529 :2از این حدیث یک مع ای نخستین برمیآید و آن نهی از تفأ به قورآن و
دیگری نهی از پیشگویی وقو اشیا در آی ده و استخراج امور خفیّه از قرآن کوریم اسوک کوه برخوی شوارحان
مان د فیض کاشانی و حرّ عاملی و عالّمه مجلسی بدان مع ا گرفتهاند (ر.ک :فیض کاشوانی ،1365 ،ج 411 :3؛
حرّ عاملی ،1433 ،ج 233 :6؛ مجلسی ،1433 ،ج  )244 :11و این چالش در مع ای روایک به کتوب فقهوی نیوز
راه یافته اسک (ر.ک :عاملی ،1413 ،ج 251 :3؛ صواحب جوواهر ،1334 ،ج 111-113 :12؛ صودر ،1421 ،ج
 .)215 :3دربارۀ قرآن کریم ،عقیدهای وجود دارد بور ایون پایوه کوه بوه چ ودمع ایی بوهع وان نووعی شوگرد در
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ارتباط میان خدا و انسان نگریسته میشود (ر.ک :پاکتچی)162 :1334 ،؛ برخی از متفکّران جهان اسالم مان ود
ش ویخالرّئی

ابوون سووی ا ،بووا مطوورحکووردن زبووان رمووزی در زبووان قوورآن و تکیووه بوور سووطوح مت ووّ مخاطبووان،

چ دمع اییهای قرآن را بهنوعی رمزگردانی برای طبقهب ودی مخاطبوان تأویول کورده اسوک (ر.ک :ابون سوی ا،
125-124 :1331؛ صدرالدّین شیرازی.)2-1 :1363 ،
 .1-3-8-8چندگانگی معنایی مرتبط با موضوع همنویسی

3

در این قسم چ انچه بهصوورت آوایویِ کوالم دسترسوی بوود ،ابهوامی وجوود نداشوک (ر.ک :پواکتچی:1334 ،
 .)165نمونة این قسم در حدیث زیر دیده میشوود« :ی یَد َن خلیفَه قَ  :قلَ أل َ ی عبَداّلل (ع) :إ عمَر َن حنهلَه
أاتان عنََب قَ  ،فقَ ا عبََداّلل (ع) :إذا ال یکَََ علینَ  ،قلَ  :ذکََر انَب قلَ  :إ أو صََال افهاََه اّلل علََ ی نبیََه (ع)

الهه ََر( »...کلیَ ََي ،1356،ج  ،262-265:6ط س َ َي ،1356 ،ج  .)32-31 :2واژهای کووووه بهصووووورت «إذا»
مکتوب شده اسک ،اگر «إذا» خوانده شود ،ظرف متیومّن شورط بوه مع وای «آنگواه کوه» و «چ انچوه» اسوک و
کتابک متعارف خود را دارد ،امّا این امکان هم وجود دارد که «إذا» خوانده شود که کتابتی ثوانوی بورای «إذ »،
حرف جواب به مع ای «اک ون» و «در این صورت» اسک .برخی چون شهید ثانی ،آن را به قرائوک دوم  -یع وی
حرف جواب  -خواندهاند (ر.ک :شهید ثانی)44 :1431 ،؛ امّا قرائ ی قوی بر تورجی خووانش اوّ هوم وجوود
دارد.
 .1-8بحث و بررسی

با است اد به مواردی که در اقسام چ دگانگی مع ایی مطرح شد ،میتوان اذعان نمود آنچه مطلوب نظور از ایون
بحث در مقالة حاضر و واژگان «چ دمع ا» در نظریّة کثرتگرایی در فهمِ متن ریکور اسک ،همان موورد اوّ و
دوم از اقسام چ دگانگی مع ایی باوجود نبودن قورائن( )3و دیگور شوواهد تفسویری نظیور سویاق ،شوأن نوزو در
مورد آیات قرآن و ...اسک که زمی هساز برداشکهای متفاوت (نه مت اقض) از موتن مویشووند کوه ایون معوانی
متکثّر برداشکشده در عین حوا کوه صوحی هسوت د ،مویتوان ود موراد و مقصوود نیوز باشو د .ظرفیّوک چ وین
رویکردی در متن قرآن که به لسان عربی مبین ناز شده اسک با توجّوه بوه ظرفیّوکهوای خواصّ موتن و مواتن
قرآن میتواند بسیار بیشتر مورد توجّه قرار گیرد؛ بهع وان مثا  ،با پذیرش نظریّة «کاربرد لف در بویش از یوک
مع ا» و اشتما یک جمله بر مدلو های متعدّد در عر

هم که خود یکی از بسوترهای مسواعد قائولشودن بوه

سطوح مع ایی گوناگون در متون محسوب میشود میتوان کاربرد نظریّة کثرتگرایوی در فهومِ موتنِ ریکوور
را بیشتر مشاهده کرد .در ادامه با ارائة شاهد مثالی از قرآن کریم به تبیین موضو پرداخته میشود:
1. Homography

رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چ دگانگی مع ایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش :نظریّة کثرتگرایی در113/ )...

﴿اي أیَُّهَ الَََین آمنمَ ا ال وتَ ْقرمَ ا الصََالة وأنََْتم ْ مسََك رّت حََع وتَ ْعل ممَ ا مَ وتَ مق لمَ وال مجنمبَ إال عَ ري سََبیل ،حََع وتَغْتسَلم ا وإ ْ مكنََْتم ْ
م ْراا أ ْو علا سفر أ ْو ج أحَد مَْن مك ْ مَن الْغَ ئَ أ ْو الم ْسَتم م النسَ  ،فَلَ ْ تَ مدوا مَ فَتیم ممَ ا صَعیدا طیبَ  ،ف ْمس م
َْ ا م مجَ مك ْ
وأیْدی مك ْ إ اّلل ك ع مف ًّا غ مف را﴾ (نس )13 :
واژۀ « مسَکر» به چ د مع ی آمده اسک .1 :نوشیدنی مسکک ده؛  .2خوردنی ،چ انکه گفته میشوود« :جعلَ عیَ

األکرمن سَکرا» (ترجمه :عیبجویی و سرزنش بزرگان را خوراک خویشتن ساختهای!)  .3سکون ،در برابر متحورّک

و آزاد« ،ولیس طل وال سَ کرة» (ترجمه :نه آزاد و رهاسک و نه درب د و ساکن)؛  .4به مفهوم مصدری آموده اسوک
که بهکزدگی و حیرانی و سرگردانی را نشان میدهد؛ چ انکه قورآن مویفرمایود﴿ :لقَ لم ا إَّنَ مسَکر ْ أ ْصَ مران َْل
َْ مرو ﴾ (ترجمه :باز {هم} میگفت د :جز این نیسک که دیدگان ما بسته شده اسک{،نه} بلکوه موا گروهوی
َْن من قَ ْ م ْس م

افسونشده هستیم( ).ر.ک :کرمی فریدنی.)331 :1311 ،
برخی معتقدند که کلموة «واو» در جملوة «وأنَت مسَك رّت» ،واو حالیوه و بیوانگر حالوک فورد اسوک و همچ وین

عالمک نصب در «وال مجنمب » بیانگر حالک اسک .درنتیجوه ،مقصوود آیوه چ وین اسوک« :بوه نمواز نزدیوک نشووید

درحالیکه از شراب و غیر آن ،مسک باشید تا بدانید آنچه را که میگوییود ».برخوی گفتوهانود :نهوى و م و« ،ال

وتَ ْقرم ا» متوجّه شخصى اسک که مسک کرده و لکن عقلش زائل نشده اسک .گفتهاند م ظور کسى اسوک کوه در
حا خمارى (چُرت) اسک .برخى دیگر گفتهاند :م ظور از آیه ،نهى و م  ،نمودن از خود مستى اسوک بوه ایون
مع ى :درحالیکه شما مورد خطاب اقامة نماز هستید ،مسک نک ید.
قولی که قائل اسک مراد از ناع

– چرتزن ده  -باشد از حقیقک مع اى سُکارى ،خارج اسک ،چه آنکوه

مع اى حقیقى سُکارى ،حالک مستى اسک و ناع

(حالک خمارى و چرت) غیر از آن اسک ،امّوا اگور م ظوور

از قو دیگر م  ،از خود مستى و مسککردن ،باشد و کارى به نماز نداشته باشد ،ناصحی اسک بوهدلیول آنکوه
مفسّرین فرمودهاند :آیة یادشده پ

از تحریم خمر (شراب) ناز شده اسک؛ ب ابراین ،م  ،از خصووص حالوک

مستى بىاساس اسک ،همچ ین در آیه بهصراحک از نزدیکشدن به نماز نهى شده اسک نه از سُکر و مستى.
برخى گفتهاند :م ظور این اسک در حا مستى به مساجد که محلّ برگزارى نماز اسوک نزدیوک نشووید و
این قوو از اموام بواقر ( ) نیوز روایکشوده اسوک و ایون قوو  ،حوق اسوک و مؤیّود آن فرموایش خداونود کوه
میفرماید؛ ﴿إال ع ري سبیل﴾ (ترجمه :مگر ای که در حا راهرفتن باشید ).وجه تأیید آن این اسک که عوابر از موادّۀ
عبور اسک و عبور ،بهمع اى مکانى و سیر و حرکک در مکان اسک.
ب ا بر قو اوّ (م  ،از نزدیک شدن به نماز) مع اى آیه چ وین اسوک :در حوالی کوه ج وب هسوتید بوه نمواز
نزدیک نشوید مگر ای که مسافر باشید که در حا سفر اگر ج ب بودید بد از غسل تویمّم ک یود و نمواز را بوا
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تیمّم بخوانید  ...و ب ا بر قو دوم (م  ،از نزدیکشدن بوه مسواجد) مع وا چ وین اسوک :در حوا ج وببوودن بوه
مسجد نزدیک نشوید مگر در صورتی که از مسجد فق عبور ک ید یع ى در حوا ج ابوک توقّوف در مسوجد
مم و اسک و عبور از مسجد م عى ندارد .این مطلب ،مطابق مذهب شیعه و شافعی اسک .مذهب ح فوى عبوور
از داخل مسجد را براى ج ب مم و مىداند مگر در صورت اضطرارکه در داخل مسوجد آب موجوود باشود
و یا از داخل مسجد ،راه رفکوآمد بوده باشد (ر.ک :طیّب حسی ی و کوهی بشیر.)14 :1335 ،
همچ ین از بررسى یادشده معلوم مىشود که از آیه استفاده مىشوود توقّوف ج وب در مسواجد جوایز نیسوک و
عدم جواز توقّف و جواز عبور ،از وجود استث ائى که در آیه موجود اسک بوه دسوک مىآیود« :ال وتَ ْقرمَ ا الصَالة»
نزدیک مساجد نشوید براى نماز و غیر نماز مگر آنکه عبور ک ید راهى را که از داخول مسوجد مىگوذرد ،امّوا
در مسجد الحرام و مسجد ال ّبی ،حتّى عبور و گذر ج ب ،جایز نیسک .درنتیجوه مویتووان  13موورد از احکوام
فقهى را از بخش اوّ آیه است باط کرد:
 -1سُکر و مستى حرام اسک بهدلیول ای کوه بوا واجوب (نمواز) م افوات داردُ -2 .سوکر و مسوتى وضوو را باطول
مىسازد -3 .مستى ،نماز را باطل مىنماید -4 .اعادۀ نمازى که در حا مستى انجام شده اسوک واجوب اسوک.
 -5حالووک بىعقلووى و بىشووعورى طهووارت را بووه ابطووا مىکشوواند و لووذا خووواب ،بىهوشووى و دیوووانگى از
مصداقهای بىعقلى اسک و هرکدام باطلک دۀ طهارت هست د -6 .بىعقلى و مصداقهای آن نمواز را باطول
مىک د -1 .ج ابک وضو را از بین مىبرد -1 .ج ابک باطلک دۀ نماز اسوک -3 .ج ابوک باعوث وجووب غسول
مىشود -13 .نگهدارى حرمک مساجد ،واجب اسک -11 .ورود شخص مسک و مان د آن در مسواجد مم وو
اسک -12 .شخص ج ب نمىتواند در مساجد توقّف ک د -13 .عبور و گوذر از مسواجد ،بوراى ج وب تجوویز
شده اسک (ر.ک :فاضل مقداد ،بیتا ،ج .)34 :1
«مطهّری نیز در مباحث تفسیری خود ،در موارد متعدّدی تصری میک د کوه آیوات قورآن بوا ع ایوک بوه علوم
محاطیِ ماتن میتوان د چ دین مع ای صحی داشته باش د و تموامی ایون وجووه نیوز مقصوودند .از نظور ایشوان،
کلّیّک این مسئله به قرآن اختصاص ندارد و در متون دیگر نیز ممکون اسوک یافوک شوود .بورای نمونوه ،گواهى
شاعرى شعرى میگوید که چ دجور قابل مع ى اسک و چهبسا از خودش هم بپرسوید میگویود هور طوور کوه
بخواهید بخوانید همان درسک اسک .این شعر سعدى که در اوّ بدای ،اسک معوروف اسوک و آن را چ ودجور
میتوان خواند:
از در بخشوووووووووو دگى و ب وووووووووودهنوازی

موووور ِ هوووووا را نصوووویب و موووواهىِ دریووووا

یع ى خداى بخش ده و ب دهنواز ،هم مر هوا را نصیب انسان کرده و هم ماهى دریا را.

رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چ دگانگی مع ایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش :نظریّة کثرتگرایی در121/ )...

ولى این شعر را هفک یا هشک جور دیگر هم میشود خواند ،ازجمله ای که:
از درِ بخشوووووووووو دگى و ب وووووووووودهنوازی

موووور  ،هوووووا را نصوووویب و موووواهى ،دریووووا

یع ى هوا را نصیب مر کرده و دریا را نصیب ماهى.
از درِ بخشوووووووووو دگى و ب وووووووووودهنوازی

موووور ِ هوووووا را نصوووویب ،موووواهى دریووووا

یع ى ماهى دریا را نصیب مر هوا کرده.
اگر اینها را تلفیق ک ید چ د جور دیگر هم میشود خواند ،البتّه با این تفاوت کوه ای جوا در خوانودن بایود
تغییرى بدهیم ،یکدفعه میگوییم «مر  ،هوا را نصویب و مواهىِ دریوا» و یکوقوک میگووییم «مور  ،هووا را
نصیب و ماهى ،دریا» .ولوى آیوات قورآن را هویچ لزوموى نودارد کوه چ ود جوور بخووانیم ،یوکجور هوم کوه
میخوانیم چ د جوور مع وى میدهود» (مطهوری ،1313 ،ج 135-134 :4؛ بوه نقول از عابودی سرآسویا:1334 ،
.)414
با توجّه به توضویحات و شواهد مثا هوای ارائهشوده سوعی در اثبوات پدیودۀ چ ودگانگی مع وایی در متوون
فارسی و عربی براساس نظریّة کثرتگرایی در فهمِ متن ریکور شد؛ امّا بحث مهمّی که موورد نقود بسویاری از
مخالفان قرار میگیرد ،بحث از «ضواب تأیید تفسیر» اسک .بدین مع ا که براساس این نظریّه ،بسویاری از متوون
با قرائات و تفاسیر متعدّد مواجهاند ،از این رو ،هماره این پرسش مطرح اسک که آیوا معیوار و ضوابطهای بورای
س جش معانی معتبر از معانی نامعتبر وجود دارد؟ طرح بحث ای جاسک که چ انچوه دتیول و شوواهد و قرای وی
برای تعیین معانی مقصود در کار نبود ،چطور باید از بین معانی احتمالی بهدسکآمده برطبوق نظریّوة ریکورکوه
از همان ابتدا با فاکتور حدس و براساس دور هرم وتیکی شکل میگرفک ،به معوانی معتبور رسوید؟ (فور

بور

این اسک که معانی احتمالی بهدسکآمده در عین متفاوتبودن همگی صحی هسوت د و بوا یکودیگر تعارضوی
ندارند ،درنتیجه آنارشیسم ،بیضابطگی و تفسیر به رأی مذموم نیز مطرح نیسک).
براساس نظریّة پل ریکور «تبیین» میتواند گرهگشای این مشوکل باشود .تبیوین یوا برخوی از پویشفهمهوای
اوّلیه را تأیید و آنها را شرح و تفصیل میدهد و ابعواد مختلوف و مجمول آن را روشون مویسوازد و یوا ای کوه
برخی از حدسها و پیشفهمهای ابتدایی را تأیید نکرده و مورد نقّادی قرار میدهود .از ایون رو بایود بوهدنبوا
روش ارزیابی حدسهای اوّلیّة مع ای متن بود که در عین حا برخوردار از حجیّک و اعتبار هوم بواشو د .موراد
ریکور از «تبیین» در ای جا همان اعتبارسو جی 1حودسهای اوّلیّوه اسوک .در تبیوین موتن بوه مع وای اعتبارسو جی
حدسهای اوّلیّة خود را به س جش و ارزیابی میگذاریم .بهنظر ریکور ،اعتبارس جی بیشتر چیوزی شوبیه م طوق
1. Validitation.
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احتماتت اسک تا شوبیه م طوق تأییود تجربوی .بوا ایون حسواب ،موراد از اعتبارسو جی ،تأییود تجربوی بوهمع وای
پوزیتیویستی 1آن نیسک؛ یع ی در فرای د بررسی اعتبار تفاسیر ،بوهدنبوا بررسوی ایون نکتوه نیسوتیم کوه حودس
اوّلیّه ،صحی اسک یا نه ،بلکه در پی بررسی آنیم که مشخّص ک یم بوا اسوتفاده از اطّالعوات و پیشفر هوای
موجود ،کدام تفسیر نسبک به تفاسیر دیگر از احتما باتتری برخوردار اسک (ریکور.)212 :1311 ،
اریک هرش در پاسخ به این پرسش که با تجویز دام های از تفاسیر ،کدام تفسیر معتبر خواهد بوود ،ضومن
طرح «ضواب تأیید تفسیر» ،محتملتر بودن یوک تفسویر نسوبک بوه دیگور تفسویرها را اثبوات مویک ود و آن را
دارای چهار ضابطه میداند ،وی اوّلین ضابطة تأییدی یک تفسیر را مشروعیّک 2میداند ،به ایون مع وا کوه بایود
قرائک از متن با توجّه به ه جارها و معیارهای زبانی ،امری ممکن و محتمل باشد و از نظر آن معیارهوای زبوانی،
فهم و قرائتی مجاز محسوب شود .ضابطة دوم ،برخورداری از مطابقک اسک ،به این مع ا که آن فهوم و قرائوک
با اجزای متن م طبق باشد و چ ین نباشد که بخشی از متن را نادیده گرفته باشد .ضابطة تأییودی سووم آن اسوک
که با تیپ مع ایی و ژانر ذاتی متن «ت اسب از نظر ج
رمزی عرضه شود ،ضابطة ت اسوب در جو

» داشته باشد؛ بهطور مثا  ،اگر از مت ی علموی ،تفسویری

نادیوده گرفتوه مویشوود .ضوابطة چهوارم ،رعایوک مطلوبیوک یوا

سازگاری 3اسک .قرائتی مقدّم بر دیگر قرائکهای متن اسک که از ع صر سازگاری بیشتری بوا موتن برخووردار
باشد (ر.ک :هرش.)231-231 ،113-113 ،116 ،113 ،112 :1316 ،
نظر هرش را میتوان با ت قی م اط و الغای خصوصیّک به نظریّوة کثورتگرایوی در فهومِ موتن ریکوور نیوز
تعمیم داد و محتملبودن چ دین تفسیر را نسبک به دیگر تفسویرها در نظور گرفوک؛ ب وابراین ،بور پایوة «ضوواب
تأیید تفسیر» انتظار از اعتبارس جی این نیسک کوه در میوان تفاسویر متکثّور از یوک موتن ،ایجابواه ظهوور نووعی را
مشخّص ک د و داوری قطعی و نهایی نماید .کوارکرد اعتبارسو جی ج بوة سولبی داشوته و دربوارۀ ای کوه کودام
تفسیر و فهم از اصو و الزامات تفسیری عودو کورده اسوک ،داوری میک ود و شواخصها و معیارهوای تزم
برای تشخیص تفسیر غیر روشم د و غیر میبوط را در اختیار مینهد؛ به همین دلیول ،در فور

تکثّور دعواوی

نسبک به ظهور نوعی با اعما ضواب اعتبارس جی لزوماً بوه یوک تفسویر معتبور نمیرسویم ،بلکوه بوا ک وار زدن
تفاسیر نامعتبر و غیر روشم د ،ممکن اسک بیش از یک تفسیر مشمو ع وان تفسیر معتبر قرار گیرد به ایون مع وا
که چ دین مع ای معتبر داشته باشیم و ایون در صوورت رعایوک ضوواب اعتبارسو جی اسوک؛ یع وی هور تفسویر
دتیل تأییدی و شواهد خاص خود را داشته باشد و رجحوان وبرتوری آن بور دیگور تفاسویر احوراز نشوود و در
1. Positivist
2. Legitimacy
3. Coherency
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ای که همگی به ضواب عام و اصو و قواعد عقالیی فهم و تفسیر ملتزم بودهاند ،تردیدی وجوود نداشوته باشود
(ر.ک :واعظی)115 :1333 ،؛ ب ابراین ،با بهکارگیری «ضواب تأیید تفسیر» میتووان تفاسویر متعودّد عرضوی از
متون داشک و در سایة آن از شکاکیک ،نسبیک ،آنارشیسم و اجتهاد به رأی در تفاسیر محفوظ ماند.
 .1نتيجه
از مجمو مطالب طرحشده در پژوهش حاضر میتوان به این جم،ب دی رسید کوه بوهطور کلّوی م ظرهوای موجوود در
باب فهم را میتوان به سه دسته تقسیم کرد :دستة اوّ  ،دیدگاههایی هست د که باوجود اختالفنظرهایی که دارنود موتن
را دارای مع ووایی ب یووادین ،یگانووه ،متعویّن و کاشووف از قصوود و نیّوک و مووراد مؤلّوف موویدان وود (رویکوورد کالسوویک یووا
قصدیگرایی انحصاری) .دومین دسته ،قائل به عدم تعیّن مع ا در متن بوده و برآن د که متن ،مع ای ب یادی ،ثابک ،معویّن
و یگانهای ندارد و حامل بینهایک مع ا اسک (رویکرد نوین یا ذه یگرایی افراطوی) و بواتخره سوومین دیودگاه بور آن
اسک که مع ای متن نه کامالً متعیّن و نه بهطور کلّی غیرمتعیّن اسک ،یع ی باوجود ای که متن ،مع ای یگانهای نودارد ،امّوا
خاصوی
ّ
اینگونه هم نیسک که از قابلیّک پذیرش معانی بینهایک برخوردار باشد .میتوان ادّعا کرد دیدگاه هرم وتیکی
که بر پایة نظریّة کثرتگرایی در فهم متن پل ریکور در مقالة حاضور بیوان شود ،از جهتوی بوه رویکورد کالسویک و از
جهتی دیگر با برخی دیدگاهها در رویکرد نوین همسو اسک .اگرچه هیچیک از آن دو نظریّه را بوهتمامی نمویپوذیرد.
از آن رو که بر محوریّک متن و امکان فهم قصد مؤلّف ضم ی ،در پرتو مدلو متن تکیه میک ود و میوان فهوم معتبور و
نامعتبر تفکیک میک د ،به رویکورد سو ّتی نزدیوک میشوود و ازآنجاکوه بوه ظرفیّکهوای ذه وی و فکوری مخاطبوان و
مفسّران در دستیابی به وجوه مع ایی گوناگون متون توجّه میک ود ،از دیودگاه نووین بهرهم ود اسوک؛ ب وابراین ،از م ظور
پژوهش حاضر ،در تفسیر متون رویکردی که قائل به «قصدیگرایی شمولی و ذه یگرایی معتد » و بوه دیودگاه سووم
نزدیک اسک ،رویکردی قابل دفا تلقّی میگردد و نظریّة کثرتگرایی در فهومِ موتنِ پول ریکوور نیوز بوه دلیول توجّوه
مفسوران ،بوا در نظور گورفتن مؤلّوف ضوم ی راه را بور آنارشیسوم و
همزمان به ظرفیّکهای مت وی و ظرفیّکهوای ذه وی ّ
بیضابطگی در تفاسیر متون میب دد و آن را بهم ظور رسیدن به فرضیة «قصدیگرایوی شومولی و ذه یگرایوی معتود »
هموار میسازد.

 .4پینوشتها
( )1مرادِ ریکور از مؤلّف ضم ی ،مؤلّفی اسک که در متن وجود دارد .مؤلّف ضم ی مان د مؤلّف واقعی از س خ بشر نیسوک ،بوه ایون
مع ا که ما در تفسیر متن بهدنبا حاتت روانش اختی او و جایگزینکردن خوود بوهجای او نیسوتیم .درواقو ،،مؤلّوف ضوم ی هموان
قصد مؤلّف اسک که در قالب متن نوشتاری ریخته شده اسک و بوا تحلیولِ سواختار زبوانیِ موتن مویتووان بهقصود ایون مؤلّوف و در
حقیقک به مع ای متن دسک یافک (ر.ک :ریکور.)331 :1311 ،
( )2تزم به توضی اسک که مد تفسیری ریکور به این نحو اسک که مفسّر ابتدا با یک حدس و فهوم خوامی از مع وای موتن آغواز
میک د .آنگاه از طریق تبیین ساختارگرایانة متن به فهم مع اش اختی آن دسک مییابد و چون امکان وجوود تفسویرهای متعودّد و در
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عین حا معتبر از متن وجود دارد ،از این رو مفسّر به اعتبارس جی فهمِ خود میپردازد که وی این مرحلوة اعتبارسو جی را نیوز تبیوین
مینامد و به این روش ،دور هرم وتیکی را شکل میدهد (ر.ک :حس ی.)223-211 :1333 ،
( )3در مواردی در متون فارسی و عربی ،شواهد تفسیری نظیر سیاق و قری ه میتوان د نقش مهمّی را در تعیین معانی موراد و مقصوود

ماتن ایفا ک د؛ بهع وان مثا  ،واژۀ «صالة» که در قرآن کریم در سیاقها و بافکهای مختلفی بهکاررفته اسوک و برخوی از آن مووارد

عبارتانوود از﴿ :ﻭﺃقیمم ﺍ ﺍلصل ﺓ﴾ ( قََر ﴿ )13 :إ اّلل ومالئکتََهم یمص َلُّ علََا النبََ ی﴾ (احَ ا ﴿ ،)65 :وصََل علَ َْیه ْ إ صََالوت سََكن
صدیة﴾ (انفَ  )36 :در این چهار آیه ،بوا چهوار یوا پو ج مع وا از «صَالة»
َلمْ ﴾ (وت ه﴿ ،)143 :وم ك صال مُتم ْ عنْد الْبیْ إال ممك و وت ْ
مواجه هستیم که اگر هر یک مع ای حقیقی در نظر گرفته شود ،باز همة آیات بات بوه قری وه نیازم دنود .در آیوة اوّ  ،هم شوی ی واژۀ

«أقیم ا» با «صالة» ،مع ای مصطل شرعی از صالة یع ی نماز را به ذهن میآورد .در آیة دوم ،ای که فعل «یصل » به خودا و فرشوتگان
نسبک داده شده ،مع ای خاصّی از این واژه را متفاوت با مع ای اوّ به ذهن متبادر میک د که آن مع ا ،میتواند فرسوتادن رحموک از

جانب خداوند و درخواسک رحمک برای پیامبر از خداوند از سوی فرشتگان باشد .درآیة سوم نیز نسبکدادن صالة به پیوامبر مع وای
دیگری از این واژه را به دسک میدهد و آن مع ا ،دعواکردن پیوامبر و طلوب رحموک او در حوقّ پرداخکک ودگان زکوات اسوک،

صدیة» مع ای دیگوری از صَالة را کوه هموراه
باتخره در آیة چهارم ،نسبک دادن صالة به مشرکان مکّه و نیز ذکر دو واژۀ « ممك » و «وت ْ
با سوت و کفزدن اسک ،به ذهن میآورد .این مع ا ،میتواند نوعی عبادت و تعظیم باشد که هموراه بوا سووت و کوفزدن اسوک.
شاید به دلیل نیازم دی دریافک مع ای هر واژه به قری ه بوده اسک که برخی پژوهشگران همچون تفتازانی بهصوراحک گفتوهانود کوه
واژگان و کلمات را تا ه گامیکه استعما نشده باش د ،یع ی در جمله و بافک خاصّی قورار نگرفتوه باشو د را نمویتووان حقیقوک یوا
خاصوی بوهکار رفتوه باشو د (ر.ک :تفتوازانی،
مجاز معرّفی کرد و ت ها زمانی وصف حقیقک و مجاز به خود میگیرند که در بافوک ّ
512؛ به نقل از طیب حسی ی.)111 :1313 ،
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دراسة مق رنة لفه النص ص الف رسیة والعر یة (ي ا نهریة التعددیة لَ «ریک

ر»)1

مث نه عل

ي2

طالبة الدكتوراه يف فرع الفقه والشریعة اإلسالمیة ،جامعة فردوسي مشهد ،إیران

علریا ع دي سرآسی
أستاذ مساعد يف قسم الفقه اإلسالمي والشریعة اإلسالمیة ،جامعة فردوسي مشهد ،إیران

3

مهی ر عل ي مقد
أستاذ مشارك يف قسم اللغة الفارسیة وآداهبا ،جامعة حكیم سبزواري ،إیران

4

اللخص
حتاااول ه ا ه الدراسااة إابااات ،وفق ااي لنظری اة التعددیااة يف فهاام الاانص بااول ریكااور ،وذلاان يف النصااوا العربی اة والفارساایة ،جنب ااي إج جنااب م ا
نظریاة «النیااة القصاریة» ،ال ا قبلاات يف الوقاات احلاقاار ماان قباال املعلقاانی ،لالطااالع علااد الاانص هتااا العدیااد ماان املعاااين الص احیحة ال ا
تتجاوز نیة املؤلف؛ ومن املمكن أیضاي اساتددام «معاایری التحقام مان التعلیام» مثال «شار » و«شارعیة» و«تطاابم» و«صااح» و«توافام»
إلمكانیاة حتدیااد معاام ذي معاام للاانص .وابلتاايل ،وذلاان ابسااتددام «معااایری للتحقاام ماان تفسااری» ،ميكاان أن یكااون هتااا تاادوین متعااددة
ماان التفس اریات (ال تتعااارا والتفس اریات) النصااوا ،ويف ّاال ذلاان ،كااان احلفاااا علیااه ماان النساابیة ،فوق اویة .ل ا لن وذتااتم ه ا ه املااادة،
وال تنف بطریقة وصفیة  -حتلیلیة يف عملیة مجا الواثقام وارورا  ،أن نظریاة التعددیاة يف فهام الانص باول ریكاور ،ونظاراي لالهتماام يف وقات
واحاد إج القادرات النصایة والقاادرات الفكریاة للمعلقاانی ،یاؤدي إج فرقاایة «نظریاة النیااة الشامولیة ونظریااة ال اتیاة معتاادل» ،والا يف مواجهااة
نفس النفي ،هو «نظریة النیة القصریة ونظریة ال اتیة الرادیكايل» وحتول التفسری النظري املركزي.
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