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 پيشگفتار .3

 . تعریف موضوع3-3
 از کوواملی تابعیّووکِ امّووا بودنوود، او از متووأثّر نوعیبووه 2هایوودگر مووارتیناز پوو  1هرم وتیووک پردازاننظریّووه اگرچووه

 هایدیودگاه نقودبه آشوکارا ،4بتوی امیلیوو و 3هورش اریوک نظیور برخوی حتّوی. نپوذیرفک صوورت او هایدیدگاه

 ،6ریکوور پول فرانسووی، معاصر و پرآوازه پردازنظریّه میان، این در. پرداخت د 5گادامر و هایدگر فلسفیِ هرم وتیک

 پذیرفتوه توأثیر بسویار فلسوفی هرم وتیوک از گرچوه ریکوور، پول. ددار هرم وتیک درحوزۀ ایویژه جایگاه و نقش

 ک ودموی دفوا  انسوانی علووم در طورکلّیبوه و موتن در عی وی فهم به دستیابی امکانِ از نحله این برخالف امّا اسک،

ر کوه اسوک آن بر متن فهم باب در ریکور دیدگاه(. 6: 1333 حس ی،)  نویسو دۀ نیّوک و قصود کشوف پوی در مفسوّ

 واحود مع وای یوک دارای موتن، که اسک آن مستلزم باور، این وجود (211-213: 1311 ریکور، .) اسک (1) ضم ی

 امّوا باشود؛ برخووردار حجیّوک و اعتبوار از موتن ضم یِ نویس دۀ به انتساب حیث از متن هر از تفسیر یک ت ها و باشد

 و متکثّور تفاسویر و هوافهم از توانودمی متن که اسک رأیهم مطلب، این در گادامر با ریکور که اسک حالی در این

در  و متکثّور هوایقرائک و تفاسیر ها،فهم وجود به قو  که پیداسک روش یبه. باشد برخوردار معتبری حا ،عین  در

 موتن، از قرائتوی هور اگور دیگر،بیانبوه. اسوک موتن برای متکثّر ضم یِ هاینویس ده پذیرش مستلزم معتبر، عین حا 

 ضوم ی نویسو دۀ مفهووم کردن مطرح به نیازی صورت این در اسک، مفسّر توس  متن زبانیِ ساختارِ حلیلِت حاصلِ

 هرم وتیوک پیوداکرده، گورایش محووری موتن به بیشتر ریکورکه پل ازنظر. ندارد وجود متن، در وی نیّک وجود و

 اندیشویِهم در خوود سوخ رانی در او. (13: 1333 حسو ی،) کاهودفروموی ش اسویروان به را تفسیر محور، نویس ده

 مقالوه یوک صورتبه بعداً که 1دیلتای و 1شالیرماخر هرم وتیکی مبانی تحلیل با ،1313 مه ماه در پری ستون، الهیات

 در بایود انسوان محوور، نویسو ده هرم وتیک در که پرداخک مسئله این به شد، م تشر 3«هرم وتیک رسالک» ع وان با

 پوذیرد، صوورت نویسو ده شوخصِ روانی ذه یّک به انتقا  طریق از متن فهم باید و ک د فوذن نویس ده روانی ساختار

 ...«اسوک کورده جامدشوان و سواکن نوشوتار، کوه زنودگی تجلیّات فهم از اسک عبارت» شیوه این به تفسیر ب ابراین

 بلکوه آن، نویسو دۀ سویهب گردعقب با نه امّا گشود را متن هایگره باید» که اسک معتقد وی (23: 1315 ،13هوی)
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5. Hans Georg Gadamer 

6. Paul Ricœur 
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9. Hermeneutic mission 

10. David Couzens Hoy 
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 (23: 1315 ،)هموان «گشوایدموی را درهایش و ک دمی کشفش متن که دنیایی و درونی مع ای سویبه رفتن پیش با

 .گرددمی محقّق امر این

 هدف و اهمّيّت ضرورت،. 3-8

 نظوربوه روریضو پویش ازبویش  اموروزه جوامو،، پیشورفک بوا همراه متون، از جدید تفاسیر و هابرداشک که آنجا از

 موتن، فهومِ در گرایویکثورت امکوانِ باب در ریکور پل تفسیری نظریّة طرحِ ضمن کوشدمی حاضر مقالة رسد؛می

 متوون از جدیودی هایبرداشک شاهد آن تب،به تا پرداخته عربی و فارسی متون در نظریّه این طرح وقو  و امکان به

 .باشد

 پژوهش هایپرسش. 3-1

 متوون در ریکوور موتن فهومِ در گرایویکثرت نظریّوة طورح س جیحاصل امکان اسک آن پی در حاضر مقالة آنچه

 گرایویذه وی» و «انحصواری گرایویقصودی» نظریّوة دو توأموان نفوی پوی در آن کمک به تا اسک عربی و فارسی

 ،روایون  زا برآیود؛ متوون مطلوقِ تفسویر در «معتود  گرایویذه ی و شومولی گراییقصدی» فرضیة به نیل و «افراطی

 بوه ع ایوک بوا «معتود  گرایویذه ی و شمولی گراییقصدی» فرضیة طرحِ امکانِ چگونگی پژوهش، اصلیِ پرسش

 .اسک متون تفاسیر در ریکور متن فهمِ در گراییکثرت نظریّة طرحِ

 . پيشينة پژوهش3-4

 مجوزّا طوربوه کوه اسوک دهشوانجام ،یمقواتتو  هواناموهپایوان هوا،کتواب پراک وده طوربوه ،بحث مورد ی ةدرزم

 ،شوودهانجام هوایبررسویبراسواس  ولوی ،انودکورده بررسوی فارسوی و عربوی متوون در را ییمع وا یچ ودگانگ

 .اندنپرداخته ریکور نظریّة براساس ییمع ا یچ دگانگ مقولة به کدامیچه

 کتواب :دکور رهاشوا هواع وان ایون بوه تووانموی اسوک شوده نگاشته زمی ه این در کههایی پژوهش ازجمله 

 نوشوتة «شوم  غزلیات در چ دمع ایی» هاینامهپایان حسی ی؛ طیّب محمود سیّد اثر کریم قرآن در چ دمع ایی

 تحلیول» ؛(1313) وندسپه نوشتة «کریم قرآن بودن چ دمع ایی نظریّة نقد و بررسی» ؛(1311) زمی ی ماه طاهری

 از کوریم قورآن در چ ودمع ایی» ؛(1332) قراجه پورعلی تةنوش(« او  خطبة 53) البالغهنهج چ دمع ایی واژگان

 معاصور شوعر خووانش در چ دمع ایی و مع اییتک» مقاتت و ؛(1331) زادهحسن اثر «طباطبایی عالمه دیدگاه

: 1313) صوفوی نوشوتة «واژگوانی چ ودمع ایی مسوئلة بوه تازه نگاهی» ؛(21-1: 1333) ترکاشوند نوشتة «عربی

 پدیودۀ» ؛(113-13: 1311) حسوی ی طیوب اثور «کوریم قورآن در چ ودمع ایی فرامت وی انیمب بررسی» ؛(53-61

 میرزاسوام) حواف  دیووان هواینگاره تفسویر» ؛(36-11: 1315) زادهحواجی و نیازی «عربی زبان در چ دمع ایی

 م وتیوکهر بررسوی» ؛(31-23: 1334) عواد  و ضرغام نوشتة «ریکور محورمتن هرم وتیک بر تأکید با( تبریز
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 (.26-13: 1333) حسامی و نژادرجبی نوشتة «ع وان بر تکیه با ه ری اثر از مخاطب تأویل و ریکور پل

 و مت وی هوایظرفیک بوه توجّوه بوا ریکور پل متنِ فهمِ در گراییکثرت نظریّة به هاپژوهش این از یکهیچ 

 پژوهشوی، چ وین نبودِ و اندنپرداخته «عتد م گراییذه ی و شمولی گراییقصدی» فرضیة برپایة مفسّران، ذه یِ

 .سازدمی دوچ دان را زمی ه این در نگارش ضرورتِ

 نظری چارچوب و پژوهش روش. 3-5

چوارچوب . اسوک ایکتابخانه و اس ادی العاتاطّ گردآوری با همراه و تحلیلی - توصیفی پژوهش این روش

تفصویل بیوان ر فهوم موتن اسوک کوه در اداموه بوهدگرایی پول ریکوور نظری پژوهش نیز براساس نظریّة کثرت

 شود.می

 موضوع تحليلی پردازش .8

 تفسيری پل ریکور نظریّةگرایی در فهمِ متن در کثرت .8-3

و تفاسویر و  هوافهماز  توانودیمکه موتن  اسک یرأهمگادامر در این مطلب،  ریکور با طور که گفته شد،همان

 ضوم یِ یهوافمؤلّبوری برخووردار باشود کوه ایون امور مسوتلزم پوذیرش معت در عین حا و  رمتکثّ یهاقرائک

قورار  نظرمودّ کولّیوک  ةمثاببهنهفته اسک که وی متن را  این مطلب در این نکته سرّو  اسکبرای متن  یرمتکثّ

واحود  کولّنیسک، بلکه یک  هااز جملهترکیبی  ت هااز دیدگاه وی، متن  .(211: 1333 حس ی،ر.ک: ) دهدمی

ری در یوک موتن، مفسوّ  ،بورای مثوا  ؛بخشدر، وحدت و چگونگی آن را به متن میمفسّ که م ظر خاصّ اسک

ری دیگور بوه آورد و مفسوّ موی حساببهو برخی دیگر را فرعی  ها را اصلی و مهم قلمداد کردهبرخی از جمله

، بوه هور مت وی مان ود به متن ییگراکل ۀاین نگر براساسک د. می ب دیکیّاولوها را جمله کیّاهمّدیگر  اییوهش

تووان بوه را موی کولّیوک  ةمثابوبهوایای مختلف نگریسوک. موتن توان از ابعاد و زدیگری می ةهر شیء برجست

 جمو،ِ تجزیه و ترکیب کرد و مع وای آن را حودس زد؛ زیورا مع وای موتن، حاصولِ خواند وهای مختلفی شیوه

ریکوور، ر.ک: ) اسوکر بوه موتن مفسوّ  ییگراکولصل نگاه جزای آن نیسک، بلکه حاجمالت و ا معانیِ جبریِ

1311 :211-212.)   

 یوک صوورتبهداند که متن را تفسیری را کشف ساختاری از اجزا می فرای دریکور  ،متن در فهمِ ،درواق، 

 وجوود ،رو یونا از ؛شوودسواخته موی کلّ ء،اجزادادن به توان گفک که با سازمانمی ،ب ابراین؛ آوردیدرم کلّ

یوک  مثابوهبه ،بوه آنای خوان دهمتن، در ک ار نگاه هر مع ایی موجود در  رتکثّ کیّقابلو  چ دمع انمادها و تعابیر 

. ریکوور، فهوم سوازدرا برای خوان ودگان مختلوف فوراهم موی یرمتکثّهای ، امکان انجام تجزیه و ترکیبکلّ

اسک؛ زیرا روابو  بوین  قائل ییزامع ان أر، شرای مفسّدر آن ب که داندیمفهم استعاره  ةمثاببهمع ای یک متن را 
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 متفواوت، مقتیویِ هواییداورخوان ده اسک. امکان ایون  ةلیّمتن، نیازم د داوری و فهم اوّ ده دۀیلتشکاجزای 

ک شویء برجسوته و گونه که بوه یوو متفاوت از متن اسک؛ درسک همان رمتکثّ یاندازهاچشموجود م ظرها و 

 .(211ر.ک: همان: ) یسکنگر توانیمهای مختلف از زاویه یبعدسه

ف ضوم ی موتن همان مؤلّ درواق،که  پدیدآورنده و م ب، واحد برای متنوجود یک خالق و  ،ریکور نظربه 

توووان کووه مووی یاگونووهبه، آوردیمووها و م ظرهووای متفوواوت از مووتن را فووراهم ، امکووان ایوون پرسووپکتیواسووک

و از بواب  به بیوان دیگورف ضم ی دانسک. از متن را همان مؤلّ رمتکثّی هااین م ظرها و پرسپکتیو بخشوحدت

کوه ایون  خلق کورده یبعدسهسان یک شیء برجسته و هف ضم ی، متن را بتوان گفک که گویی مؤلّتشبیه می

صوحی   حوا  ینعو درو  رمتکثّاز آن و نگریستن از م ظرها و پرسپکتیوهای  یبعدسه یبردارعک امر، امکان 

 یرپوذامکاناز یوک جسوم  یبعدسوه یبوردارعک کوه امکوان  طورهماننسبک به متن فراهم آورده اسک؛  را

خوود را داشوته اسوک و موتن در  خواصّدیود  ةو زاوی ری از م ظری خاص به آن نگریستهاسک. گویی هر مفسّ

ل وایوای مختلوف، تحمّوا این مع ای واحد بوه دلیول برخوورداری از ابعواد و زعین ای که مع ای واحدی دارد، امّ

 .(145: 1336 ،1بونتکئور.ک: دارد )را احتمالی های متفاوت و پذیرش تفاسیر و فهم

موتن  ۀده دشوکلاو  اتیّنها و که اندیشه ف برای متناز دیدگاه ریکور، قو  به وجود یک مؤلّ ،رو ینا از 

صوحی  از  حوا  ینعو درد و متعودّهای و هدف از تفسیر، کشف قصد اوسک، با قو  به امکان وجود فهم بوده

به وجود یک مع ای نهوایی، اصولی  قائلکه  ندارد. با این بیان، ریکور بین دیدگاه شالیرماخر ، ناسازگاریمتن

گرایوی کوه معتقود بوه کثورت دیودگاه گوادامرخوانود و و آن را مع ای ب یادین متن میاسک و قطعی برای متن 

 پوذیردنموی یتمامبوهرا  نظریّوهاز آن دو  یوکیچهچوه آورد، گرموی وجوود، تلفیقی بوهاسکمع ایی برای متن 

 .(211: 1333 حس ی،ر.ک: )

د موتن، اسک؛ زیرا با نگوارش و تولّوزدنِ مع ای متن متن، مقتییِ حدس از دیدگاه ریکور، استقال  مع اییِ 

تووان گفوک کوه موی ،اقو،درورود و از بین میف ک ذه ی مؤلّتطابق ضروری بین مع ای لفظی متن و مراد و نیّ

 وهوم ای کوه موتن بوه دلیول ویژگویِ ق یافتوهتواند همان مع ایی باشد که در متن تحقّف، هم میمؤلّ و مراد قصد

ک ذه وی و دلیل عدم دسترسی به نیّوبدین رو، به ک د.ف، ممکن اسک آن مع ا را الغا و زایل م دی از مؤلّفاصله

ابتدایی تفسیر، مع ا را حدس بزند. با ایجاد چ وین فیوایی بورای  گامدرر مجبور اسک ف، مفسّمؤلّ یش اختروان

شود و عرصوه بورای انجوام گفته، زمی ه برای ایجاد حالک چ دمع ایی فراهم میپیش هاییکمحدودمع ا و رف، 

 .  گرددیم بازتفسیر 
                                                           
1. Bontekoe 
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اده، بوه آن شوکلی ای از ارتباطوات را در محوی  خوانودن بوه هوم سوامان دتبیی وی، شوبکه فرای ودر در مفسّ 

گرداند. در این ساختار تبیی وی اسوک کوه را به متن برمی« بودنواقعه»ویژگیِ  ،درواق،و  بخشدمی فردم حصربه

جهک پیچیدگی و ابهوامی اسوک کوه شوکل و سواختار مع ا، به ةلیّاوّ وجود این حدسِگیرد. لزوم مع ا شکل می

و اشوتراک لفظوی « مع وایی چ ودگانگی»ت ها ناشی از وجود  متن از آن برخوردار اسک. این ابهام و پیچیدگی،

ریکوور، ر.ک: ) توانود فراتور رودهوا نیسوک، بلکوه از آن نیوز مویجمله تکتکدر کلمات و ایهام و ابهام در 

مع ایی موجود در متن، در ک وار نگواه  رتکثّ کیّقابلو  چ دمع ادیگر بیان، وجود نمادها و تعابیر  به ؛(213: 1311

را برای خوان ودگان مختلوف  یرمتکثّهای ، امکان انجام تجزیه و ترکیبکلّیک  ةمثاببهای به متن ان دههر خو

یوک  مثابوهبهگوام او در فهوم موتن  لوینر از موتن و اوّمفسّ ةلیّزدن مع ای متن، فهم اوّآورد و با حدسفراهم می

واحود اسوک کوه  کولّها نیسوک، بلکوه یوک ترکیبی از جمله ت هاگیرد. از دیدگاه ریکور، متن ، شکل میکلّ

 شودنمطرحریکوور، وجوود ایون امور، مسوتلزم  نظوربوهبخشد. آن را به متن می ر، این وحدت و چگونگیِمفسّ

ای بورای روش و قاعوده ،زیرا بوه تعبیور هورش؛ از متن خواهد بود آمدهدسکبهو اعتبار معانی  کیّحجّبحث از 

بخشوویدن بووه روشووی بوورای اعتبار ع وانبووها ر (2)یووینتبریکووور  ،ور یوونا اززدن وجووود نوودارد، درسووک حوودس

 .(213-211: 1333 ،حس ی از نقل به؛ 13 :1316 ریکور،ر.ک: ) مع ا در نظر گرفته اسک ةیّلاوّ یهاحدس

 بحث و بررسی .8-3-3

نظور ی بوهمطرح شد، آنچه توضی  آن ضورور ریکور متن فهمِ در گراییکثرت نظریّةبه تعریفی که از  توجّهبا 

 کوه یرتفسو عمول مع وا یوا نامحودودبودن ناپوذیرییانپابه مع وای  نظریّهطرحِ این  رسد این مطلب اسک کهمی

د، انجامومی نهوایی مع وای بوه دسوتیابی عودم و بوههسوت د درصدد آن  1هرمسی گرایش ها نظیربرخی گرایش

ک ود و می اشواره دیگر رازی به هک اسک رازی ایجمله هر و کلمه هر برآن اسک که ،هرمسی نیسک. گرایش

. شوودمی م تهوی دیگور رازی بوه رازی هور کوه مع وا بودین ده ود؛می تشوکیل را یوسوتهپهمبه ایسلسوله رازها

 هور یجوهدرنت ؛نودارد پایوانی و رودموی پیش نهایکبی تا تفسیر که انجامدمی ادّعا این به گرایش این تردید،بی

 را هرمسوی گورایش اتی مان ودنظریّو .دیابونمی قتحقّ فهمی هیچ درواق، واسک  دیگری تفسیر مستلزمی تفسیر

   .پذیرفک مطلق صورتبه نباید

 هواآن بوه کموک و دارد دسترسوی هوم معلوماتی به او اامّ شود،می روروبه مجهوتتی باتفسیر  در خوان ده 

تفسویری  نظریّوةریکووردر  رسود کوه دور هرم ووتیکی کوهمی نظربه .ک دمی حل را مجهوتت آن از تعدادی

 از مقاصد احتمالیِ موتن اسوک. یافتنیلة معلومات و وسبهمجهوتت  ی کمک به حلّنوعبهک د خود مطرح می

                                                           
1. Hermes 
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 دو ایون میوان و نیسک مع ا پایانیبی پذیرفتن مع ای به درمقالة حاضر در تفسیر متون و واحد مع ای نفی ،رو ینا

 نیوا،قائمیر.ک: اسک ) مغالطه نوعی م طقی ازنظر واحد مع ای نفی با مع ا پایانیِبی اثبات و دارد وجود تفاوت

1333: 531-533). 

 معنایی چندگانگی. 8-8
 از توأثیربی کوه دگرگوونی ایون .آوردموی فوراهم را الفاظ معانی تحوّ  موجبات زبان، هر پویایی و دگرگونی

 معوانی دایورۀ بور گواه نیسوک، «زبوانی عامول و روانی - روحی عامل فره گی، - اجتماعی عامل» چون عواملی

 بوه گوام «ییمع وا یچ ودگانگ» ع وان با تازه ایپدیده تا سازدمی گسترده را آن مع ایی ابعاد و افزوده واژه یک

 هسوت د، گونواگون معوانی دارای کوه مختلوف هوایواژه با ت ها ها،زبان دنیای در ما» 1پالمر گفتة به. نهد عرصه

 مسوئله ایون. هست د برخوردار چ دمع ا از خود،خودیبه که خوریمبرمی هاواژه بعیی به کهبل نداریم، سروکار

 یچ ودگانگ» سوخن، دیگور بوه و «نوامیممی «چ ودمع ا» هوایواژه را کلمواتی چ وین و «ییمع وا یچ دگانگ» را

 و محاسون از چ ودمع ایی .باشود مختلفوی هوایدتلک و معوانی دربردارنودۀ واژه، یوک کوه اسوک آن «ییمع ا

 عواطفی و آفری یزیبوایی زبان بلکه نیسک، خبر زبان ادب و شعر زبان زیرا» آید؛می شمار به ادبی زبان ظرایف

 تربودی، باشود، تربیش آن ابعاد و مع اها هرچه بلکه ،ک دنمی اخال  ایجاد ت هانه بودن چ دمع ایی یا دو لذا اسک؛

 (.122: 1333 کامیار، )وحیدیان «اسک انگیزترشگفک و

... راه را بورای امکوان و جوواز یهام یا توریه، اسوتخدام، توجیوه ووجود ص ای، ادبی و بدیعی چون ا ،ادبی ازنظر

کواربرد هور موورد در بحوث  ،ییهواشواهد مثا در اداموه بوا ذکور  سازد.در متون هموار می ییمع ا یچ دگانگ

 :گیردقرار می یبررس موردمع ایی  چ دگانگی

ن در آ کوار بوردنبا به ی دهو گوای دارای دو مع ا باشد که کلمهیه آمده اسک؛ توریه، آن اسک در تعریف تور

شواعری در ؛ دکور مشواهده زیور هایرتوان در شوعرا می های توریه. نمونهقصد ک درا  یشدو مع اای هر جمله

 :ص( چ ین سروده اسکخدا )مدح رسو  

َََََالم . 1 ََََََدم   ی يرت  ََََََلََََََ ی    بت   ی والم ج    یعم 
ََََََََ ی ظ  ک  شَََََََت  والم . 2   ینََََََََ    ی د  غ ََََََََبت  أ والم م 

 

َََََََََََ وتَََََََََََ    ی    َََََََََََوت  د  سم َََََََََََه م   ة  انحیَََََََََََ ل   ن کم
ََََََََََََ فیدو   سََََََََََََت  وی    ینََََََََََََ   ه ع  عم ئ ََََََََََََن ن  م 

 

 و. 2 .شوتابدیم او درگواه به سویی هر از گشته، مبتال نابی ایی به آنکه و شده بیم اک هایکیتار در که کسی. 1)ترجمه: 

 (.بردیم استفاده« عین» او یهانعمک از اسک دی ی خواهان آنکه و اسک شاکی تش گی از که ک آن

ر هور چهوا ة  مشتمل بر قری واسک. بیک اوّ کاررفتهبهدر چهار مع ا « عَن» ةکلم ،دوماز بیک  دوم  ادر مصر 

                                                           
1. Palmer 
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 هرکودامآی ود و او می یسووبهیا چهار نفر با چهار نیاز مختلوف  چهار گروه :گویدیممع اسک. در ای جا شاعر 

و م اسوب بوا نیواز نابی وا،  تاریکی، شم  اسوک به مبتالم اسب با نیاز شخص  «عَن»د. نبرخود را استفاده مینیاز 

ر.ک: طوال یوا نقوره اسوک ) خوواهوامو م اسوب بوا نیواز  آب اسک ةو م اسب با شخص تش ه، چشم چشم اسک

 .(141: 1، ج 1416؛ مکارم شیرازی، 11: 1412 اصفهانی،

از خوود کوه  چ دمع اسوکدارای دو یوا  رودیموکوار که در جمله به لفظیکه  ه اسکمداستخدام، آدر تعریف 

 گردد، مع ای دیگرش اراده شود؛ مان د این شعر:لف  یک مع ایش و از ضمیری که به آن برمی

ََََََََََََََََ      إذا ََََََََََََََََم  م  نَ    ق ََََََََََََََََ     ِب  رض   الس 
 

 غ ضَََََََََََََََََََ     کَََََََََََََََََََ ن ا وإ  ر ع ینَََََََََََََََََََ  م  
 

دنبا  آن مرات، سرسوبز برویود، موا در آن مراتو، بوه گوردش و و به فروبباردقومی باران در سرزمین  کهیه گام)ترجمه: 

 (پردازیم، هرچ د آن قوم خشمگین باش د.تفری  می

َ» ۀواژ ،در این بیک  َ» ۀکه دارای دو مع ای حقیقی و مجازی اسوک و شواعر از خوود واژ کاررفتهبه«   س  «   س 

َ»که به « ینَ  م ع  ر  »و از ضمیر  باران َ»، دیگور مع وای گرددیبازم«   س  کوه مع وای مجوازی آن  - یع وی گیواه را«   س 

 .(364 :1414 الهاشمی،؛ 653: 1422 تفتازانی،ر.ک: اسک )قصد کرده  - اسک

 نیز در این شعر حاف  اسک که: موارد ایهام ازجمله

 ز گریه، مردم چشمم نشسته در خون اسک

 ببین که در طلبک حا  مردمان چون اسوک
 

 ایووک لووب شوویرین کووالم فرهوواد اسووکحک 

 لیلووی مقووام مج ووون اسووک ۀشووک ج طوورّ
 

« موردم» ة  کلمواسوک. در بیوک اوّ رفته کاربهموارد نغزی اسک که در آن چ د مورد ایهام  ازجملهاین دو بیک 

نیوز گفتوه « انسوان عوین»آن  : یکی نو  انسوان و آدموی و دیگوری مردموک چشوم کوه بوهکاررفتهبهبه دو مع ا 

و  شویرین در مقابول تلوخ و شوور ۀبوه دو مع اسوک: یکوی موزّ دوم مصورا در  «شیرین» ةکلم همچ ین ؛شودمی

اسک: یکی نام معشوق مج وون  رفته کاربهنیز در دو مع ا « لیلی» ةدیگری نام معشوق خسرو و فرهاد اسک. کلم

ب طیّور.ک:   ود )که و گیسوو را در سویاهی بودان تشوبیه و دیگری م سوب به لیل؛ یع ی شوب اسوک کوه طورّ

نظیور ک ایوه، اسوتعاره،  مع وایی در بحوث چ ودگانگی دلیل وجود ص اعات زیاد دیگربه .(133: 1333 ،حسی ی

اکتفوا کورده و  ، به ذکر چ د نمونة باتیسکنر مقاله میسّ کمدلیل حجم ها بهکه ذکر تمامی آنایهام، اتسا  و... 

 :شودخته میپردامتون  هایی در مطلقِنمونه ةارائ، به ییمع ا یچ دگانگ اقسام ضمن طرح بحث

 ییمعنا یچندگانگ اقسام .8-8-3

 یچ ودگانگسوه قسوم تووان موی ،متکلّو کیّوموقعبا اصل زبوان و  ییمع اگانگی چ دمیان  ةروی رابطبا تمرکز 

 را از یکدیگر متمایز ساخک: ییمع ا
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 های زبانیتبرآمده از محدودیّ ییمعنا یچندگانگ .8-8-3-3

مع وای عبورت به «بةع  »ر جم، مکسّ ع وانبهمشترک، هم  لف  یک ع وانبه «ع ب  » ۀای که در زبان عربی واژ مان د

 ( ) یعلوکوتواه زیور از اموام  ةرود و در کلموبه مع ای اشک به کار می «ع َبة» رجم، مکسّ ع وانبهو هم  و پ د

 يعلَمَ   عَن اإ لی در عبارت وجوود دارد: ای محصّاحتما  هر دو مع ا وجود دارد و بر مب ای هر دو خوانش، مع
 (232: 1142 ،يآمََد ؛22: 1ج  ،1112 ،ا ََن وََدو  ؛292حکمََ  ، البالغََههنجاالعتبََ ر ) قََل  أکثََر الع ََب  و أع(: مََ  )

چوه بسویارند ) :یا .(گیورانعبرتاند و چه اندک های عبرتچه بسیارند مایه)تواند این باشد: آن به فارسی می ةترجم

 (163: 1334 ،پاکتچیر.ک: ) .(یرانگاند عبرتکدها و چه انکاش

د مرجو، ضومیر، اسوم ، تعودّچ ودمع ادلیل دتلک حروف بر تواند بهمی ییمع ا یچ دگانگ ،از طرف دیگر 

 ال» ةجملو (29-22ه: واقعَ) ﴾اْلممط ه َرمو    إ ال   َي  سَُّهم  ال م ْكنَم     ك تَ     ي  ﴿ ةدر آیو ،مثا ع وانبهاشاره، یا موصو  باشد؛ 
ه ایون البتّو ؛(131 :13ج  ،توابوی طباطبوایی،ر.ک: اسوک ) «لَ   ففَ  »و  «کتَ   مکنَ  »صفک  «اْلممط ه َرمو    إ ال   َي  سُّهم 

 کوهای  ب وابر ؛(431 :11ج  ،1421 ،مکوارم شویرازیر.ک: ) ی برای قرآن باشدسوماحتما  نیز هسک که صفک 

 آن کتوابِ :ه یک مع اسک و مع وایش ایون اسوک کوهبرگشک هر دو احتما  بدر آن تی نافیه باشد « ال»حرف 

پاکوان  جزبهکه در آن کتاب اسک، از دسترس اغیار و ناپاکان محفوظ اسک و  رآن در آن اسک و یا قرآنیقمک ون که 

 ةمو( هوم کل153 :14ج  ،1415 ،آلوسوی) یرخوب .(131 :13 ج ،تابی طباطبایی،ر.ک: ) نداردکسی با آن تماس 

 ،بطیّور.ک: اسوک )، دسک کشیدن به قورآن م : مراد از اندو گفته گرفته را تی ناهیه« َي  سُّهم  ال» ةدر جمل« ال»

( و یوا 213 :21ج  ،1411 ،زحیلویر.ک: خبث )و مراد از طهارت هم طهارت از حدث و  (431: 12ج  ،1311

را هوم بوا دو تشودید قرائوک « ط ه َرمو   مم » ة( و کلمو1263 :2ج  ،1411 ،فیض کاشوانیر.ک: اسک )ت ها از حدث 

َ»کوه در اصول هواء  ۀدید طاء و تشدید هاء و کسور، یع ی تشاندکرده بواب  بووده اسوک و ایون امور از «رو متطه 

 ،خالصوه طوربوهاسوک.  واردشودهمعصومین در خصوص این بواب ة که از ائمّ همراهی با برخی روایاتی اسک

باشد و یا هم بوا  وضو گرفتهبه خطوط قرآن بکشد، مگر آنکه نباید دسک  خواهد بفرماید: کسیشریفه می ةآی

نافیوه باشود نیوز « ال»آیه را با فور  ای کوه  (.431: 2 ج ،1311 ،بطیّر.ک: باشد )وضو باشد و هم بدنش پاک 

 مکوارم شویرازی،ر.ک: ) ای اسوک خبوریجملوه یادشوده، ةل بر این مع ا کرد و گفوک کوه: جملوتوان حممی

اسوک تور اخبوار بلیو  صوورتبهم اسوک کوه انشواء انشاء اسک و این مسلّ ،( که م ظور از آن431 :11ج  ،1421

به قرآن برگوردد، حکوم فقهوی را « َي  سُّهم  ال»در اگر ضمیر مفعولی  ،یناب ابر؛ (131: 1 ج ،تابی طباطبایی،ر.ک: )

 مالصودرا، ؛513: 3 ج ،توایبو وسوی،طر.ک: ) به این کتاب دسک زد توانینمبیان کرده؛ یع ی بدون طهارت 

ََهم  ال» ةجملوو ،یگردعبووارت بووه( 133: 13 ج ،1366 ََرمو    إ ال   َي  سُّ ر.ک: اسووک )بوورای قوورآن  سوووم، صووفک «اْلممط ه 
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ر.ک: ) یودآکوذب تزم موی اتّو  در این صوورت، نفوی بوه مع وای نهوی اسوک (.131: 13 ج ،تاطباطبایی، بی

 در ا اگور ضومیر مفعوولیامّو؛ نک د ر آن را م ین نیسک که شخص غیر مطهّزیرا چ  (،51: 1 ج ،1434 ،شاهی

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

خودا  ق بوه غیوربا اعیا نیسک، بلکه مراد این اسک که برای درک آن، جانی پاک از معاصی، یوا پواک از تعلّو

، چوه دان ودیمآداب توالوت قورآن را نیوز طهوارت  ازجمله ینرمفسّ .(333: 1333 واعظی،ر.ک: اسک )تزم 

 ینهمچ و و ک  ودرا اشاره به این دو نو  از طهارت قلموداد موی بات ةطهارت باط ی و چه طهارت ظاهری و آی

اسوک و بوه دو مع وا  لفو  یوکدر آیوه  «یمص َلُّ    » ة. کلمو(65: )احَ ا  ﴾م الئ ک ت هم یمص َلُّ    ع ل َا الن َ     إ    اّلل   و  ﴿ یةدر آ

مالئکوه  «صَل ة»خداوند اسک که به مع اى مغفورت و رحموک اسوک و دیگورى  «صَل ة»که یکى  استعما  شده

 .(216: 1 ج ،تای، بیمحمّدر.ک: اسک )اسک که به مع اى استغفار و طلب مغفرت 

د   أ    ﴿ ةیفشر ةدر آی« مس جد»مع ای  طورینهم   ؛اسوکبر دو وجه  (12 :جَن) ﴾أ ح دا   اّلل    م ع   وت ْدعم ا ف ال ّلل     اْلم س ج 

ت کسی را بورای خودا خداسک؛ پ  در عباد ها( از آنِگاهعبادتمساجد )شریفه این اسک که  ةآی مع ای اوّ 

ض، سجده تفسیر شده اسوک کوه شریفه به موا یةدر آ  ( مساجدجواد )روایتی از امام ا در امّ ؛شریک نگردانید

ک پاهوا واجوب سوو نوک انگشک ش سر زانوها دسک، دو کفگانه: پیشانی، فرمودند: سجده بر اعیای هفک

 أ    » فرمایود:مانود و خودای متعوا  مویاگر دسک از مچ قط، شود جایی برای سجده بواقی نموی ،ب ابراین ؛اسک
د    شواهی،ر.ک: شوود )بوه خودا اختصواص دارد، قطو، نموی و آنچوه د از آنِ خدا هسوت هاگاهسجده« ّلل     اْلم س ج 

 ،سورقک قطو، دسوک دزد در اجورای حودّ محولّ ،آن براساسو  (34: 2ج  ،1411 ،فیض کاشانی ؛323: 1434

شریفه چ ین خواهد بوود؛ و مواضو، سوجده  ة  آیاوّ ةاسک. بر این اساس، مع ای جمل شدهیین تعچهار انگشک 

دزد نیسوک کوه در مقابول جورمش از او سوتانده و  آنِ از پو شود )با آن پرستش خدا خداسک که باید  از آنِ

، هور دو قرارگرفتوه  شریفه برداشک دیگری اسوک کوه در ک وار مع وای اوّ ةقط، شود( این تفسیر امام برای آی

 .(141: 1311 ب حسی ی،طیّر.ک: اسک )آیه  ییچ دمع ابیانگر دتلک شود و مقصود آیه شمرده می

مع وایی در  چ ودگانگیای دیگور از ( نیوز نمونوه212 :)بقوره ﴾ش َه ید   و ال ک وتَ     یمض َ ر   و ال﴿در « یمض َ ر   ال» ةغصی 

« ضَ ر رال یم »از فعول معلووم  یاشودهادغامتواند صوورت شریفه می ةدر این آی «یمض َ ر   ال»؛ فعل میار  قرآن اسک

وی فاعول موورد خطواب قواعود نحو نظور از «شهید»و  «کاتب» ،باشد؛ به مع ای نباید ضرر بزند. در این صورت

ی تلقّو« یضَ ر ر ال»فعل مجهوو   ۀشدادغامتواند صورت می« یمض َ ر   ال» ،آی د. افزون بر اینشمار میخدای تعالی به

 ؛ب فاعول خواه ود بوودئونا «شهید»و  «کاتب»از  هرکدام ،شود؛ به مع ای نباید ضرر زده شود و در این صورت

شودن قائولم اسک کوه مسلّ د. هستمورد خطاب خدای تعالی نخواه د بود، بلکه طرفین معامله مورد خطاب  اامّ
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  .(241: 1311 ،ر.ک: طیّب حسی یباشد )حکم فقهی متفاوتی از آیه  م شأتواند از دو مع ا می هرکدامبه 

در کالم خود نداشته باشد یوا بلیو   قصودبرای تعیین معانی م ، قری ه رای دهاگر گو که رسدیم نظربه ،رو ینا از

ن چ ین امری فراوان اسوک. اگور آقر سمقدّ در متنکه  اراده کرده هم باهر دو مع ا را  ،نیسک یا اگر بلی  اسک

 بودون شوککوه  باید بدانیم دمعانی به دسک آور ای بر نفی آنقری ه نتوانای چ دین مع ا هم داشته باشد و آیه

نمونوه در ذیول  ع وانبوه، مراد خدای سبحان بووده اسوک. تن قرآنام خاصّ هاییژگیوبه با ع ایک  هاآن ةهم

َ ح      ﴿ یفةشور ةآی یم     أ  َْن َ   كم ْ  یَم ْْ یم    » ةفرمای ود کلمو( موی43: )بقوره ﴾ن س َ   كم ْ  و ی ْسَت  ْْ و « حیَ  » یشوةراز دو « ی ْسَت 

 ،آیوات صدر و ذیل نظرگرفتنکه در قرآن با در  دارد دمتیاآن نیز دو مع ای  ةشود و هر ریشگرفته می« حیَ  »

یم    » آید.مع ایش به دسک می ْْ کشوتن( ) یااتح گورفتنو  داشوتننگهبه دو مع ای زنوده « حیات» یشةراز « ی ْسَت 

کوه هموین  قصوص ۀسوور 25 ةآیومان ود ) (یاییباح) «طلب حیاء» یمع ابوده و به دو « حیَ  » ةنیز از ریش و اسک

ي إ ْحد اُهم   ف ج    وْتهم » :اسکداشتن به مع ای حیاکردن و شرمه، ت ها واژ ی      ع ل َا َت ْش  ْْ پو  یکوی از آن دو )ترجموه: « اْسَت 

احوزاب نیوز ت هوا  ۀسوور 53 ةو نیز آی (آمد ( () یموس)نزد وی  - داشکبا آزرم گام برمی آنکهحا  - ر شعیبدخت

ی ي ال   و اّلل م » اسک: کاررفتهبهدر همین مع ا  ْْ « سولب حیواء»، (داردو خدا از بیان حق شورم نموی)ترجمه:  «اْلَْ      م َن   ی ْست 

یم    » ین؛ ب ابرااسک ْْ َ ح  م    » ی وةقربوه  توجّهبا  تًاوّ «ن س    كم ْ  ی ْست  بووده و  اسورائیلیب فرزنودان  کوه کشوتار« أ  َْن َ   كم ْ  یَم

و یوک « حیَ  »کردند؛ یک مع ای م فی از می سوءاستفادهزنان افساد فرعونیان که از نگهداری  ةثانی با قری در

زنانتوان را » شوود:و معانی مثبک این دو ریشه را نودارد و مع وای آن موی رددربردا هم بارا « حیَ  »مع ای م فی از 

 ههوار مع وای محتمول دو مع وا بوا قری و؛ پ  در ای جوا از چ«کردندداشت د و از آنان سلب حیاء میزنده نگه می

 شریفه هست د. ةهر دو صحی  و مراد آی ماند کهو دو مع ا برای آن باقی  دشحذف 

 مخاطبان یبندسطحم در برآمده از اغراض متکلّ ییمعنا یچندگانگ .8-8-3-8

مان ود  و مصداق یوابی اسوک، یلتأواختالف در فهم بیش از آنکه لغوی باشد، از س خ اختالف در  در این قسم

  أع(: ال وتتفَالصَ د  )عیسَ ی عَن  عَج رجَ   عَن   ن فم د»  در حدیث زیر وجود دارد: أچ دمع ایی که در تعبیر تف
و    به قورآنأآید و آن نهی از تفاز این حدیث یک مع ای نخستین برمی .(529: 2 ج ،1356 ،کلیَي) « لقَرآ 

از قرآن کوریم اسوک کوه برخوی شوارحان  هیّخفامور و استخراج  ی دهدر آ ز پیشگویی وقو  اشیادیگری نهی ا

 ؛411: 3، ج 1365 ،کاشوانی ک: فیضر.اند )مجلسی بدان مع ا گرفته همعالّو  یعامل حرّمان د فیض کاشانی و 

و این چالش در مع ای روایک به کتوب فقهوی نیوز  (244: 11 ج ،1433 مجلسی، ؛233: 6 ج ،1433 عاملی، حرّ

 ج ،1421 ،صودر ؛111-113: 12 ج ،1334 ،صواحب جوواهر ؛251: 3 ج ،1413 ملی،عار.ک: اسک ) یافته راه

نووعی شوگرد در  ع وانبوهای وجود دارد بور ایون پایوه کوه بوه چ ودمع ایی قرآن کریم، عقیدهبارۀ در .(215: 3



 1331پاییز ، 31نامة ادبیّات تطبیقی، سا  هشتم، شمارۀ / کاوش111

مان ود ران جهان اسالم برخی از متفکّ ؛(162: 1334 پاکتچی،ر.ک: ) شودارتباط میان خدا و انسان نگریسته می

  مخاطبووان، سووطوح مت وووّ بوور یووهتککووردن زبووان رمووزی در زبووان قوورآن و ، بووا مطوورحابوون سووی ا ئی الرّیخشوو

 ،ابون سوی ار.ک: اسوک )ویول کورده أمخاطبوان ت یب ودطبقهرمزگردانی برای  ینوعبهقرآن را  هایییچ دمع ا

 .(2-1 :1363شیرازی،  ینصدرالدّ؛ 124-125: 1331

 3یسینوهمموضوع  ابط تبمر ییامعن یچندگانگ .8-8-3-1

: 1334 پواکتچی،ر.ک: نداشوک )کوالم دسترسوی بوود، ابهوامی وجوود  آوایویِ صوورتبهدر این قسم چ انچه 

عمَر  َن حنهلَه     إع(:  )عبَداّلل   َ ی   ألقَ  : قلَ هخلیفَ  َن ی یَد»: شوودمیاین قسم در حدیث زیر دیده  ةنمون .(165
َ  إع(: ) ا  عبََداّلل  اتان عنََب   قََ ، فقََ   أ ع( ) ی ََهنب علََ ی   صََال  افهاََه  اّلل  و  أ    إب قلََ :   علینََ ، قلََ : ذکََر ان ََذا ال یکََ

« ذاإ» صووووورتبهای کووووه واژه .(32-31 :2ج  ،1356 ،ي، ط س262ََََ-265:6ج  ،1356،)کلیََََي «...الههََََر

اسوک و « چ انچوه»و « کوه آنگواه» یمع واخوانده شود، ظرف متیومّن شورط بوه « ذ اإ»اگر مکتوب شده اسک، 

، «ذ إ» یبوراخوانده شود که کتابتی ثوانوی « ذا  إ»که  ا این امکان هم وجود داردارد، امّکتابک متعارف خود را د

یع وی  - دوماسک. برخی چون شهید ثانی، آن را به قرائوک « در این صورت»و « اک ون»حرف جواب به مع ای 

  هوم وجوود قرائ ی قوی بر تورجی  خووانش اوّ اامّ (؛44: 1431 ک: شهید ثانی،ر.اند )خوانده - حرف جواب

 دارد.

 بررسی و. بحث 8-1

مطلوب نظور از ایون  آنچهتوان اذعان نمود می ،یی مطرح شدمع ا یگانگدچ  با است اد به مواردی که در اقسام 

  و همان موورد اوّ ،ریکور اسک متن فهمِ در گراییکثرت نظریّة در «چ دمع ا» واژگاندر مقالة حاضر و  بحث

و دیگور شوواهد تفسویری نظیور سویاق، شوأن نوزو  در  (3)نبودن قورائن باوجودیی مع ا یچ دگانگ از اقسام دوم

ند کوه ایون معوانی شووی متفاوت )نه مت اقض( از موتن مویهابرداشکساز ی هزمکه  اسک مورد آیات قرآن و...

چ وین  ظرفیّوکصوود نیوز باشو د. توان ود موراد و مقموی ،حوا  کوه صوحی  هسوت د ینع درشده ر برداشکمتکثّ

موتن و مواتن  هوای خواصّظرفیّوکبوه  توجّوهبا  اسک شده ناز رویکردی در متن قرآن که به لسان عربی مبین 

 یوک از بویش در لف  کاربرد» نظریّة پذیرش با ،مثا  ع وانبه گیرد؛ قرار توجّه تواند بسیار بیشتر موردقرآن می

 بوه شودنقائول مسواعد بسوترهای از یکی هم که خود عر  در دمتعدّ هایمدلو  بر جمله یک اشتما  و «امع 

ریکوور  موتنِ فهومِ در گرایویکثرت نظریّةتوان کاربرد می شودمی محسوب در متون گوناگون مع ایی سطوح

 :شودپرداخته میبه تبیین موضو   از قرآن کریم یشاهد مثال ةارائدر ادامه با  د.را بیشتر مشاهده کر

                                                           
1. Homography 
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َ ین  آم  اي أ یَُّ ﴿ ََ  ال ََ ََ ا مََ  وتَ قم لمََ    و ال جمنمبََ   إ ال  عََ   ر ي نمََ ا ال وتَ ْقر  مََ ا الص ََالة  و  ه  ََع  وتَ ْعل مم ََتمْ  سمََك رّت ح  ََلم ا و  أ نَْ ََع  وتَ ْغت س  ، ح  ََب یل  إ ْ  كمْنََتمْ  س 
َ  أ ْو الم ْسَتم م الن  سَ  َْنكمْ  م َن  اْلغَ ئ  ْم ا    مجمَ   كمْ  م ْراا أ ْو ع لا س ف ر  أ ْو ج    أ ح َد  م    ، فَ ل َْ  ت  َدموا مَ    فَ ت ی م ممَ ا ص َع یدا  ط ی  بَ  ، ف  ْمس َ

 (13 )نس  : ﴾اّلل   ك    ع فم ًّا غ فم را   و أ ْید یكمْ  إ    
 عیَ  جعلَ   » :شوودمی گفته چ انکه خوردنی، .2 ؛ک  دهمسک نوشیدنی. 1 :اسک آمده مع ی چ د به «کرسمَ» واژۀ
 کمتحورّ برابر در سکون،. 3 (!ایساخته خویشتن خوراک را بزرگان سرزنش و جویییبع)ترجمه: « راس َک   کرمناأل

 اسوک آموده مصدری مفهوم به. 4 ؛(ساکن و درب د نه و رهاسک و آزاد نه)ترجمه:  «سَ کرة   الو   طل    ولیس » آزاد، و

َ  ل قَ لم ا﴿ :فرمایودموی قورآن چ انکه دهد؛می نشان را یسرگردان و یحیران و یزدگبهک که   َ لْ  أ ْ صَ رمان سمَک  ر  ْ  إ َّن 
ْم رمو    قَ ْ     َن ْنم   گروهوی موا بلکوه {نه}اسک، شده بسته ما دیدگان که نیسک این جز: گفت دمی {هم} باز)ترجمه:  ﴾م ْسَ

 .(331 :1311 فریدنی، کرمی.( )ر.ک: هستیم شدهافسون

 همچ وین و اسوک فورد حالوک بیوانگر و حالیوه واو ،«ك رّتسمَ نَت أو » جملوة در «واو» کلموة که برخی معتقدند 

 نشووید نزدیوک نمواز بوه: »اسوک چ وین آیوه مقصوود ،یجوهدرنت .اسک حالک بیانگر «جمنمب    و ال» در نصب عالمک

 ال» م و، و نهوىانود: برخوی گفتوه «.گوییودمی که را آنچه بدانید تا باشید مسک آن، غیر و شراب از کهدرحالی
 در کوه اسوک کسى م ظور اندگفته .اسک نشده لئزا عقلش لکن و کرده مسک که اسک شخصى توجّهم «وتَ ْقر  م ا

 ایون بوه اسوک مستى خود از نمودن م ، و نهى ،آیه از م ظور: اندگفته یگرد برخى. اسک( رتچُ) خمارى حا 

 .نک ید مسک هستید، نماز ةاقام خطاب مورد شما کهدرحالی: مع ى

 آنکوه چه اسک، خارج کارى،سُ مع اى حقیقک از باشد - زن دهچرت – ناع  از رادم اسک قائلی که قول 

ا اگور م ظوور امّو ،اسک آن از یرغ( چرت و خمارى حالک) ناع  و اسک مستى حالک کارى،سُ حقیقى مع اى

 کوهآن دلیولبوه اسک ناصحی  ،باشد نداشته نماز به کارى و باشد کردن،مسک و مستى خود از م ، دیگر قو  از

 حالوک خصووص از م ، ،ب ابراین ؛اسک شدهناز  ( شراب) خمر تحریم از پ  یادشده آیة: اندفرموده رینمفسّ

 .مستى و کرسُ از نه اسک شده نهى نماز به شدننزدیک از کحصرابه آیه در همچ ین اسک، اساسبى مستى

 و نشووید نزدیوک اسوک نماز ىبرگزار محلّ که مساجد به مستى حا  در اسک این م ظور: اندگفته برخى 

 کوه خداونود فرموایش آن مؤیّود و اسوک حوق قوو ، یونو ا اسوک شودهیکروا نیوز ) ( بواقر اموام از قوو  این

 ۀموادّ از عوابر که اسک این آن تأیید وجه (.باشید رفتنراه حا  در ای که مگر)ترجمه:  ﴾سبیل ع   ر ي إ ال  ﴿ فرماید؛می

 .اسک مکان در حرکک و سیر و ىمکان مع اىبه ،عبور و اسک عبور

 نمواز بوه هسوتید ج وب کوه حوالی در :اسوک چ وین آیه مع اى( نماز به شدن نزدیک از م ،) اوّ  قو  بر ب ا 

 بوا را نمواز و ک یود تویمّم غسل از بد  بودید ج ب اگر سفر حا  در که باشید مسافر ای که مگر نشوید نزدیک
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 بوه بوودنج وب حوا  در :اسوک چ وین مع وا( مسواجد بوه شدننزدیک از ،م ) دوم قو  بر ب ا و ... بخوانید تیمّم

 مسوجد در توقّوف ج ابوک حوا  در یع ى ک ید عبور فق  مسجد از که صورتی در مگر نشوید نزدیک مسجد

 عبوور ح فوى مذهب. اسک یشافع و شیعه مذهب مطابق ،مطلب این. ندارد م عى مسجد از عبور و اسک مم و 

 باشود موجوود آب مسوجد داخل در اضطرارکه صورت در مگر داندمى مم و  ج ب ىبرا را مسجد داخل از

 .(14 :1335 بشیر، کوهیحسی ی و  بطیّر.ک: ) باشد بوده وآمدرفک راه مسجد، داخل از یا و

 و نیسوک جوایز مسواجد در ج وب فتوقّو شوودمى استفاده آیه از که شودمى معلوم یادشده بررسى از همچ ین

 «الص َالة   وتَ ْقر  َم ا ال: »آیودمى دسوک بوه اسک موجود آیه در که ىاستث ائ وجود از عبور، جواز و فتوقّ جواز عدم

امّوا  ،گوذردمى مسوجد داخول از که را راهى ک ید عبور آنکه مگر نماز غیر و نماز براى نشوید مساجد نزدیک

 احکوام از موورد 13 تووانموی جوهدرنتی. نیسک جایز ج ب، گذر و عبور حتّىمسجد ال ّبی،  و الحرام مسجد در

 :دکر است باط آیه  اوّ بخش از را فقهى

 باطول را وضوو مسوتى و کرسوُ  -2 .دارد م افوات( نمواز) واجوب بوا ای کوه دلیولبه اسک حرام مستى و کرسُ -1

 .اسوک واجوب اسوک شدهانجام  مستى حا  در که نمازى ۀاعاد -4 .نمایدمى باطل را نماز ،مستى -3 .سازدمى

 از دیوووانگى هوشووى وبى خووواب، لووذا و کشوواندمى ابطووا  بووه را طهووارت شووعورىبى و عقلووىبى حالووک -5

 باطول را نمواز آن هایمصداق و عقلىبى -6 . دهست طهارت ک  دۀباطل هرکدام و اسک عقلىبى هایمصداق

 غسول وجووب باعوث ج ابوک -3 .اسوک نماز ک  دۀباطل ج ابک -1 .بردمى بین از را وضو ج ابک -1 .ک دمى

 مم وو  مسواجد در آن مان د و مسک شخص ورود -11 .اسک واجب مساجد، حرمک نگهدارى -13 .شودمى

 تجوویز ج وب بوراى مسواجد، از گوذر و عبور -13 .دک  توقّف مساجد در تواندنمى ج ب شخص -12 .اسک

 .(34: 1 ج ،تابی داد،قم لاضفر.ک: ) اسک شده

 علوم بوه ع ایوک بوا قورآن آیوات کوه  دکیم تصری  متعدّدی موارد در خود، فسیریت مباحث در مطهّری نیز»

 ایشوان،نظور  مقصوودند. از نیوز وجووه ایون تموامی و باش د داشته صحی  مع ای چ دین توان دمی ماتن یِمحاط

 ىگواه نمونوه، بورای. شوود یافوک اسوک ممکون نیز دیگر متون در و ندارد اختصاص قرآن به مسئله این یّککلّ

طوور کوه  هور گویودمی بپرسوید هم خودش ازبسا چه و اسک مع ى قابل جورچ دکه  گویدیم شعرى شاعرى

 جورچ ود را آن و اسوک معوروف اسک بدای، اوّ  در که سعدى شعر این. اسک درسک همان بخوانید بخواهید

 :خواند توانمی

 ینوازب ووووووووووده و بخشوووووووووو دگى در از
 

 دریووووا موووواهىِ و نصوووویب را هوووووا موووور ِ 
 

 .را دریا ماهى هم و کرده انسان نصیب را هوا مر  هم ،نوازب ده و بخش ده خداى یع ى
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 :ای کهازجمله  خواند، شودمی هم دیگر جور هشک یا هفک را شعر این ولى

 ینوازب ووووووووووده و بخشوووووووووو دگى درِ از
 

 دریووووا موووواهى، و نصوووویب را هوووووا موووور ، 
 

 .ماهى نصیب را دریا و کرده مر  نصیب را هوا یع ى

 ینوازب ووووووووووده و بخشوووووووووو دگى درِ از
 

 دریووووا موووواهى نصوووویب، را هوووووا موووور ِ 
 

 .کرده هوا مر  نصیب را دریا ماهى یع ى

 بایود خوانودن در ای جوا کوه تفاوت این با هالبتّ خواند، شودمی هم دیگر جور چ د ک ید تلفیق را هاینا اگر 

 را هووا مور ،» گووییممی وقوکیک و «دریوا مواهىِ و نصویب را هوا مر ،» گوییممی دفعهیک بدهیم، تغییرى

 کوه هوم جوریوک بخووانیم، جوور چ ود کوه نودارد لزوموى هویچ را قورآن آیوات ولوى. «دریا ماهى، و نصیب

: 1334 یا،سرآسو یاز عابود نقول بوه ؛135-134: 4 ج ،1313 مطهوری،) «دهودمی مع وى جوور چ د خوانیممی

414). 

سوعی در اثبوات پدیودۀ چ ودگانگی مع وایی در متوون  شودهارائه یهواشواهد مثا به توضویحات و  توجّهبا  

یاری از نقود بسو مووردی که مهمّ ا بحثامّ ؛دش ریکور متن فهمِ در گراییکثرت نظریّة براساس فارسی و عربی

بسویاری از متوون  ،نظریّهاین  براساسبدین مع ا که  .اسک «تفسیر تأیید ضواب »از  بحث ،گیردیممخالفان قرار 

بورای  یاضوابطهکه آیوا معیوار و  مطرح اسکهماره این پرسش  ،رو ینا از، اندمواجهد و تفاسیر متعدّبا قرائات 

طرح بحث ای جاسک که چ انچوه دتیول و شوواهد و قرای وی  س جش معانی معتبر از معانی نامعتبر وجود دارد؟

کوه ریکور نظریّوةطبوق بر آمدهسکدبهچطور باید از بین معانی احتمالی  ،برای تعیین معانی مقصود در کار نبود

فور  بور ) ؟گرفک، به معوانی معتبور رسویددور هرم وتیکی شکل می براساسبا فاکتور حدس و بتدا از همان ا

بودن همگی صحی  هسوت د و بوا یکودیگر تعارضوی متفاوت در عین آمدهدسکبهاین اسک که معانی احتمالی 

 .(یسکبه رأی مذموم نیز مطرح ن ضابطگی و تفسیرآنارشیسم، بی هیجدرنتندارند، 

 یهوافهمشمشوکل باشود. تبیوین یوا برخوی از پویاین  یگشاگره تواندیم« تبیین»پل ریکور  نظریّة براساس 

سوازد و یوا ای کوه دهد و ابعواد مختلوف و مجمول آن را روشون مویرا شرح و تفصیل می هاآنید و أیلیه را تاوّ

دنبوا  بایود بوه رو یونا ازدهود. ادی قرار میو مورد نقّ یید نکردهأی را تابتدای یهافهمیشپو  هاحدسبرخی از 

شو د. موراد بواو اعتبار هوم  کیّحجبرخوردار از  حا  ینع درکه  مع ای متن بود ةلیّاوّ یهاحدسروش ارزیابی 

 ارسو جیاعتب ه اسوک. در تبیوین موتن بوه مع وایلیّواوّ یهاحودس 1در ای جا همان اعتبارسو جی« تبیین»ریکور از 

بیشتر چیوزی شوبیه م طوق  اعتبارس جی ،نظر ریکورگذاریم. بهخود را به س جش و ارزیابی می ةلیّوّا یهاحدس

                                                           
1. Validitation. 
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مع وای یود تجربوی بوهأی، تیاز اعتبارسو جموراد  ،ن حسوابیوییود تجربوی. بوا اأاحتماتت اسک تا شوبیه م طوق ت

دنبوا  بررسوی ایون نکتوه نیسوتیم کوه حودس بوهبررسی اعتبار تفاسیر،  فرای دآن نیسک؛ یع ی در  1پوزیتیویستی

 هوایفر یشپالعوات و ک یم بوا اسوتفاده از اطّ مشخّصبلکه در پی بررسی آنیم که  ،نهه، صحی  اسک یا لیّاوّ

   .(212: 1311 ریکور،) اسکموجود، کدام تفسیر نسبک به تفاسیر دیگر از احتما  باتتری برخوردار 

از تفاسیر، کدام تفسیر معتبر خواهد بوود، ضومن  یادام هکه با تجویز  اریک هرش در پاسخ به این پرسش 

ک ود و آن را سوبک بوه دیگور تفسویرها را اثبوات مویبودن یوک تفسویر ن ترمحتمل، «ضواب  تأیید تفسیر»طرح 

 به ایون مع وا کوه بایود ،داندیم 2کیّمشروعتأییدی یک تفسیر را  ةضابط ینلاوّوی  ،داندیمدارای چهار ضابطه 

انی، آن معیارهوای زبو نظر ازبه ه جارها و معیارهای زبانی، امری ممکن و محتمل باشد و  توجّهقرائک از متن با 

برخورداری از مطابقک اسک، به این مع ا که آن فهوم و قرائوک  ،دوم ةد. ضابطشوفهم و قرائتی مجاز محسوب 

آن اسوک  سوومتأییودی  ةیده گرفته باشد. ضابطبا اجزای متن م طبق باشد و چ ین نباشد که بخشی از متن را ناد

اگر از مت ی علموی، تفسویری  ، امثطور به ؛داشته باشد« ج   نظر ازت اسب »متن که با تیپ مع ایی و ژانر ذاتی 

 یوا یوکمطلوبرعایوک  ،چهوارم ة. ضوابطشوودموی گرفتوهنادیوده  ت اسوب در جو   ة، ضابطشودرمزی عرضه 

متن اسک که از ع صر سازگاری بیشتری بوا موتن برخووردار  یهادیگر قرائک م براسک. قرائتی مقدّ 3یسازگار

   .(231-231، 113-113، 116، 113، 112: 1316هرش، ر.ک: ) باشد

ریکوور نیوز  موتن فهومِ در گرایویکثورت نظریّوةبه  کیّتوان با ت قی  م اط و الغای خصوصنظر هرش را می 

ضوواب  » ةبور پایو ،ب وابراین؛ بک به دیگر تفسویرها در نظور گرفوکبودن چ دین تفسیر را نسمیم داد و محتملتع

ر از یوک موتن، ایجابواه ظهوور نووعی را این نیسک کوه در میوان تفاسویر متکثّو یاز اعتبارس جانتظار « تأیید تفسیر

ای کوه کودام  ۀسولبی داشوته و دربوار ةک د و داوری قطعی و نهایی نماید. کوارکرد اعتبارسو جی ج بو مشخّص

ها و معیارهوای تزم و شواخص ک ودیکورده اسوک، داوری م فهم از اصو  و الزامات تفسیری عودو  تفسیر و

ر دعواوی در فور  تکثّو ،به همین دلیول ؛نهدیبرای تشخیص تفسیر غیر روشم د و غیر میبوط را در اختیار م

بلکوه بوا ک وار زدن  ،رسویمیبوه یوک تفسویر معتبور نم اعتبارس جی لزوماً ضواب  نسبک به ظهور نوعی با اعما 

به ایون مع وا  ممکن اسک بیش از یک تفسیر مشمو  ع وان تفسیر معتبر قرار گیرد ،تفاسیر نامعتبر و غیر روشم د

اسوک؛ یع وی هور تفسویر  اعتبارسو جی صوورت رعایوک ضوواب و ایون در  که چ دین مع ای معتبر داشته باشیم

آن بور دیگور تفاسویر احوراز نشوود و در  ین وبرتوردتیل تأییدی و شواهد خاص خود را داشته باشد و رجحوا

                                                           
1. Positivist 

2. Legitimacy 

3. Coherency 
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باشود اند، تردیدی وجوود نداشوته ای که همگی به ضواب  عام و اصو  و قواعد عقالیی فهم و تفسیر ملتزم بوده

د عرضوی از تفاسویر متعودّ تووانیم« ضواب  تأیید تفسیر» یریکارگبا به ،ب ابراین (؛115: 1333 واعظی،ر.ک: )

 ، آنارشیسم و اجتهاد به رأی در تفاسیر محفوظ ماند.یک، نسبیکاز شکاکآن  ةایمتون داشک و در س

 يجهنت .1
م ظرهوای موجوود در  یکلّو طوربوه کوه رسید یب دجم،به این توان می حاضردر پژوهش  شدهاز مجمو  مطالب طرح

موتن  که دارنود یینظرهااختالف جوداوب هست د که هایییدگاهد ، اوّ ةد: دستکردسته تقسیم سه توان به فهم را میباب 

کالسوویک یووا  رویکوورددان وود )ف موویلّوومؤک و مووراد از قصوود و نیّوو و کاشووف نیّمتعوو ،را دارای مع ووایی ب یووادین، یگانووه

ن که متن، مع ای ب یادی، ثابک، معویّ ن دآبره و ن مع ا در متن بودبه عدم تعیّ قائلدسته،  یندوم .انحصاری( ییگرایقصد

 بور آندیودگاه  ینسوومو بواتخره  گرایی افراطوی(یذه نوین یا  رویکرداسک ) امع  نهایکیبارد و حامل ند ایو یگانه

ا نودارد، امّو اییگانهای که متن، مع ای  اوجودبیع ی  ،ن اسکغیرمتعیّ یکلّ طوربهن و نه اسک که مع ای متن نه کامالً متعیّ

 یخاصوّ دیدگاه هرم وتیکی  دکرعا توان ادّمی برخوردار باشد. هایکنیبپذیرش معانی  کیّقابلهم نیسک که از  گونهینا

د، از جهتوی بوه رویکورد کالسویک و از شوحاضور بیوان  ةدر مقال در فهم متن پل ریکور ییگراکثرت نظریّة ةبر پای که

پوذیرد. نموی یتمامبوهرا  نظریّهاز آن دو  یکیچه اگرچه. اسکسو در رویکرد نوین هم هایدگاهدجهتی دیگر با برخی 

ک ود و میوان فهوم معتبور و ، در پرتو مدلو  متن تکیه میضم ی فمتن و امکان فهم قصد مؤلّ کیّمحورکه بر  رو آن از

ذه وی و فکوری مخاطبوان و  هوایظرفیّکبوه  کوهازآنجاشوود و تی نزدیوک میک د، به رویکورد سو ّنامعتبر تفکیک می

از م ظور  ،ب وابراین؛ اسوک م ودبهره، از دیودگاه نووین ک ودمی توجّهمتون ن گوناگو مع ایی به وجوه یابیدستران در مفسّ

 سوومو بوه دیودگاه  «معتد گرایی یذه شمولی و  ییگرایقصد» به قائلدر تفسیر متون رویکردی که  ،حاضر پژوهش

 توجّوهبوه دلیول  ریکوور نیوز پول موتنِ فهومِ در ییگراکثرت نظریّةگردد و ی میرویکردی قابل دفا  تلقّ ،نزدیک اسک

ران، بوا در نظور گورفتن مؤلّو ذه وی هوایظرفیّکهای مت وی و ظرفیّکبه  زمانهم ف ضوم ی راه را بور آنارشیسوم و مفسوّ

 «معتود  گرایوییذه  و شومولی یویگرایقصد» فرضیة رسیدن به م ظوربهرا آن  و ب ددضابطگی در تفاسیر متون میبی

 .سازدمی هموار

 هانوشت. پی4
 ایون بوه نیسوک، بشر س خ از واقعی مؤلّف مان د ضم ی مؤلّف. دارد وجود متن در که اسک مؤلّفی ضم ی، مؤلّف از ریکور دِمرا (1)

 هموان ضوم ی مؤلّوف ،درواقو،. نیسوتیم او یجابوه خوود کردنجایگزین و او یش اختروان حاتت دنبا به متن تفسیر در ما که مع ا

در  و مؤلّوف ایون قصودبه تووانموی موتن زبوانیِ سواختار تحلیولِ بوا و اسک شده ریخته تارینوش متن قالب در که اسک مؤلّف قصد

 (.331: 1311)ر.ک: ریکور،  یافک دسک متن مع ای به یقکحق

 آغواز موتن مع وای از خوامی فهوم و حدس یک با ابتدا مفسّر که اسک نحو این به ریکور تفسیری مد  که اسک توضی  به تزم (2)

 در و متعودّد تفسویرهای وجوود امکان چون و یابددسک می آن مع اش اختی فهم به متن ختارگرایانةسا تبیین طریق از آنگاه. ک دمی
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 تبیوین نیوز را اعتبارسو جی مرحلوة این وی که پردازدمی خود فهمِ اعتبارس جی به رمفسّ رو این از دارد، وجود متن از معتبر حا عین 

 .(223-211: 1333 حس ی،ر.ک: ) دهدمی شکل را تیکیهرم و دور روش، این به و نامدمی

 مقصوود و موراد معانی تعیین در را یمهمّ نقش توان دمی قری ه و سیاق نظیر تفسیری شواهد عربی، و فارسی متون در مواردی در (3)

 مووارد آن از برخوی و اسوک کاررفتهبه مختلفی هایبافک و هاسیاق در کریم قرآن در که «صالة» ۀواژ ،مثا  ع وانبه ؛ دک  ایفا ماتن

ََلُّ     و م الئ ک ت ََهم  اّلل    إ    ﴿ (13 : قََر ) ﴾الص  ل ة  و أ ق یمم ا﴿: از انوودعبارت ََل   ﴿ ،(65 :احََ ا ) ﴾الن ب ََ ی    ع ل ََا یمص  وت     إ     ع ل ََْیه  ْ  و ص  ََال  ََك ن   ص   س 
 «ةصَال» از مع وا پو ج یوا چهوار بوا آیه، چهار این در( 36 انفَ  :) ﴾وت ْصد ی ة و   ممك     ال  إ   الْب ْی    ع ْند   ص الُتمم ْ  ك     و م ﴿ ،(143 وت  ه:) ﴾َل م ْ 

 واژۀ هم شوی ی ،اوّ  آیوة در. نیازم دنود قری وه بوه بات آیات همة باز ،گرفته شود نظر در حقیقی مع ای یک هر اگر که هستیم مواجه

 فرشوتگان و خودا به «یصل   » فعل ای که ،دوم آیة در. آوردمی ذهن به را مازن یع ی صالة از شرعی مصطل  مع ای ،«صالة» با «قیم اأ»

 از رحموک فرسوتادن تواندمی ،مع ا آن که ک دمی متبادر ذهن به اوّ  مع ای با متفاوت را واژه این از یخاصّ مع ای شده، داده نسبک

 مع وای پیوامبر به صالة دادننسبک نیز سوم درآیة. باشد فرشتگان سوی از خداوند از پیامبر برای رحمک درخواسک و خداوند جانب

 اسوک، زکوات ک  ودگانپرداخک حوقّ در او رحموک طلوب و پیوامبر دعواکردن مع ا، آن و دهدمی دسک به را واژه این از دیگری

 هموراه کوه را صَالة از دیگوری یمع ا «ْصد ی ة  وت  » و «ممك    » واژۀ دو ذکر نیز و همکّ مشرکان به صالة دادن نسبک چهارم، آیة در باتخره

. اسوک زدنکوف و سووت بوا هموراه که باشد تعظیم و عبادت نوعی تواندمی ،مع ا این. آوردمی ذهن به اسک، زدنکف و سوت با

 کوه انودگفتوه صوراحکبه تفتازانی همچون پژوهشگران برخی که اسک بوده قری ه به واژه هر مع ای دریافک نیازم دی دلیل به شاید

 یوا حقیقوک توواننموی را باشو د نگرفتوه قورار یخاصّ بافک و جمله در یع ی باش د، نشده استعما  کهه گامی تا را کلمات و گانواژ

 تفتوازانی،ر.ک: ) باشو د رفتوه کاربوه یخاصّو  بافوک در که گیرندمی خود به مجاز و حقیقک وصف زمانی ت ها و کرد فیمعرّ مجاز

 .(111: 1313 حسی ی، طیب از نقل به ؛512
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 ك مة(ف -ح ث ي األد  الق ر  )فصلی ة علمی ة 

 کل ی ة اآلدا  والعل   اإنس نی ة، ج معة رازي، کرم نش  
 122-142 ، صص  2412 َ.  /  1114 َ. ش/  1392 خریف، 31ة، العدد ث  منالس نة ال

 1«(ریک ر»ة لفه  الن ص ص الف رسی ة والعر ی ة )ي ا   نهری ة الت عد دی ة لَ مق رن دراسة

 2مث نه عل ي
 ریعة اإلسالمیة، جامعة فردوسي مشهد، إیرانالفقه والش   عفر  الد كتوراه يف ةطالب

 3سرآسی  يع  دعلریا  
 ة، جامعة فردوسي مشهد، إیرانریعة اإلسالمی  الفقه اإلسالمي والش  قسم أستاذ مساعد يف 

 4مقد   يعل  مهی ر 
 ، إیرانيسبزوار ة وآداهبا، جامعة حكیم غة الفارسی  أستاذ مشارك يف قسم الل  

 اللخ ص
ة، جنباااي إج جنااب ماا  ة والفارساای  صااوا العربی ااص  بااول ریكااور، وذلاان يف الن  عد دیااة يف فهاام الاان  ة الت  راسااة إابااات، وفقاااي لنظری ااول هاا ه الد  حتااا
حیحة ال اا  ، الاا   قبلاات يف الوقاات احلاقاار ماان قباال املعل قاانی، لالط ااالع علااد الاان ص هتااا  العدیااد ماان املعاااين الص اا«ةی ااة القصااری  الن  »ة نظری اا

« توافام»و« صااح»و« تطاابم»و« شارعیة»و« شار »مثال « علیاممعاایری التحق ام مان الت  »تتجاوز نی ة املؤل ف؛ ومن املمكن أیضاي اساتددام 
. وابلت اا ، ميكاان أن یكااون هتااا  تاادوین متعااد دة «معااایری للتحق اام ماان تفسااری»ايل، وذلاان ابسااتددام إلمكانی اة حتدیااد معاام ذي معاام للاانص 

ة، ساابیة، فوقااویة. لاا لن وذتااتم هاا ه املاااد  صااوا، ويف ّاال  ذلاان، كااان احلفاااا علیااه ماان الن  فسااریات( الن   تتعااارا والت  فسااریات )الماان الت  
ص  باول ریكاور، ونظاراي لالهتماام يف وقات عد دیاة يف فهام الان  ة الت  نظری ا ة مجا  الواثقام وارورا ، أن  ة يف عملی  حتلیلی   -وال   تنف  بطریقة وصفیة 

، وال ا  يف مواجهااة «اتی اة معتاادلال    نظری ااةالنی ااة الشامولیة و  نظری اة»صای ة والقاادرات الفكری اة للمعل قاانی، یاؤد ي إج فرقاایة درات الن  واحاد إج القاا
 ظري املركزي.فسری الن  وحتو ل الت  « ادیكايلاتیة الر  ال    نظری ةة و النی ة القصری   نظری ة»نفس النفي، هو 
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