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Abstract  
Understanding and interpreting are primary subjects of two sciences of interpretation and hermeneutics and 

both of them are based on four pillars, namely the author, the text, the interpreter, and the context. Still, 
hermeneutics is the source of new theories in the fields of understanding and interpretation. These views are 
sometimes compatible with the Islamic interpreters' principles and fundamentals and sometimes contradict 
them. In order to determine the possibility of interaction and synergy between the findings of new sciences 
or their conflict and contradiction, it is necessary to study in this field and compare their fundamentals. So, 
using a descriptive-analytical method, this study aims to investigate and compare the theoretical principles of 
the contemporary Islamic commentator, Ṭabāṭabāyī, to the modern western hermeneutist, Hirsch, in the 
field of understanding and interpretation and determine the results of this comparison. The findings suggest 
that in the process of realization and interpreting, their principles are relatively-not maximally- similar in 
four pillars of the author, the text, the interpreter, and the context; the most important common components 
of their principles are "methodical interpretation," "the author's intention of producing the text,"  
"denotation of the words and the ability to recreate the meaning," "comprehensibility and semantic links of 
the text," "the instrumental role of the language," "application of the hermeneutical circle." Moreover, they 
mainly disagree about " the stability and certainty or flexibility of the text interpretation," "the extent of the 

impact that the interpreter's pre-knowledge, interests, and expectations have on the understanding," and 
"accepting or rejecting the theory of historicity of the text understanding."  
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 چکيده
محور کانونی مباحث دو دانِش تفسیر و هرمنوتیک و بر ارکان چهارگانۀ مؤّلف، متن، مفّسر و زمینهه  فهم و تفسیر

ها با مبانی و اصول مفّسران این نظریههای جدید در حوزه فهم و تفسیر است. هرمنوتیک آوردگاه دیدگاه استوار است.
های علوم جدید بها یکهدیگر یها سهتیز و افزایی یافتهاسالمی گاه بر سازشند و گاه در چالش. تعیین امکان تعامل و هم

 –قیق در این عرصه اسهت.  ایهن مقالهه بها روص توصهیفی ها و مؤّید ضرورت تحمستلزم تطبیق مبانی آن ها،تقابل آن
بها هرمنوتیسهت معاصهر « طباطبهایی»تحلیلی و  با هدف بررسی و تحلیل تطبیقی مبانی آرای مفّسر معاصر اسالمی 

یابی به پاسخ این پرسش اصلی است که مطالعۀ تطبیقی مبانی آرای طباطبایی با هرص در صدد دست« هرص»غربی 
ها در چهار محور نقهش مؤّلهف، آنانجامد؟ نتیجۀ نهایی نشان داد که مبانی ای میتفسیر به چه نتیجه در حوزۀ فهم و

هها متن، مفّسر و زمینه در فرایند فهم و تفسیِر متن، دارای قرابت نسبی است نه حداکثری. اهّم وجوه اشتراک مبانی آن
ههای پهییری و پیونهدآفرینهی معنها، فههمظ و قابلّیت بهازمندی تفسیر، قصد مؤّلف از تولید متن، داللت الفادر روص

ها در ثبات و قطعّیت یا سهیالّیت تفسهیر معنایی متن، نقش ابزاری زبان، کاربست دور هرمنوتیکی؛ و اهّم اختالف آن
دی فههم منهها و انتظارات مفّسر در فهم و همچنین پییرص یا رّد نظریهۀ تهاریخها، عالقهدانستهمتن، حدود تأثیر پیش

 متن است. 
 .: مبانی، فهم، تفسیر، هرمنوتیک، طباطبایی، هرصهاكليدواژه
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 مقدمه
جویند موجب پیدایش تفاسیر گونهاگون تنّوع و تفاوت در مقّدمات و مقّوماتی که مفسران از آن بهره می

مؤّلهف یها طور کّلی در پیدایش یک متن گفتاری یها نوشهتاری چههار عامهل نقهش دارد: به .شوداز متن می
-آحسها  مهیهای مرتبط با متن. این عوامهل در واقها ارکهان فههم بههزمینهیا 1گوینده، متن، مفّسر و بافت

کید (.228-229: 1397)واعظی، یند ورزی بر هر یک از ارکان یاد شده بیانگر گهزینش برجسته کردن و تأ
فرضّیه  2محوری(.محوری یا متنمحوری، مفّسررویکرد خاّص تفسیری یا هرمنوتیکی است)رویکرد مؤّلف

هها را در شهمار های هرمنوتیکی اریک دونالد هرص، آناین است که آرای تفسیری عاّلمۀ طباطبایی و نظریه
. قرابهت و خهوان اسهتقرابت حداکثری داشهته و ههم هادهد و مبانی آرای آنمتن محوران قرار می -مؤّلف 

توانهد نویهدب ش امکهان تعامهل سّنِت تفسهیر  اسهالمی مهیهای هرمنوتیکی با هماهنگی برخی از سّنت
نیهازی بهه مباحهث نوپدیهد اگر چه گروهی از عالمان اسالمی بهر بهیعالمانه در این دو حوزه دانش باشد. 

کید دارند.  هرمنوتیک در حوزۀ فهم و تفسیر تأ
م و تفسهیر در آرای تحلیلی و با هدف شناسایی و مقایسه مبانی فه -با روص تحقیق توصیفی  این مقاله

طباطبائی و هرمنوتیک هرص در پی پاسخ به این سؤال است که مطالعه تطبیقی مبانی فهم و تفسهیر در آرای 
رغم مطالعات نسبتًا پرشمار در دامنۀ گستردۀ دو بهانجامد؟ ای میطباطبائی و هرمنوتیک هرص به چه نتیجه

گرانی که شمار بودن پژوهشیقات تطبیقی از اندکتوان گفت عرصۀ تحقمی« هرمنوتیک»و « تفسیر»دانش 
بهرد. بررسهی پیشهینۀ های تاثیر و تأّثر محقّقانه در این حوزه را دارند رنه  مهیدغدغۀ تعامل برای جستن راه

موضوع گواه آن است که تا کنون اواًل پژوهشی برای استحصاء مبانی فهم و تفسیر طباطبایی و هرص صورت 
ی آنها از منظر ارکان چهارگانه فهم و تفسیرمورد مقایسه تطبیقی قرار نگرفته است. از همین نگرفته، ثانیًا مبان

 حسا  آید.های نوآوری این پژوهش بهتواند از جنبهرو می
گفت)ارکان فهم( را مطابق نمودار ذیل تعیین و مبانی هر مؤّلفۀ مرتبط با عوامل چهارگانۀ پیش 13محّقق 

و  ههای منطقهی تنظهیمصورت گزارهبهها است راج و ناز آثار آارتباط با هر مؤّلفه،  ها را دریک از ش صّیت
 مورد مقایسه قرار داده است. 

 
 

                                                 
1   . context. 

 درهم محوریمحوری با متنمؤّلففت( مربوط، در تمام رویکردها، غیر قابل انکار است.  مثاًل . از نظر محقق در فرایند فهم و تفسیر، نقش خود متن وزمینۀ)با 2
 محور.متن –متن محور یا مفّسر  –تر آن است که گفته شود، مؤّلف آمی ته است. دقیق
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 ها در فرایند فهم و تفسیرها و مؤّلفه: محور1نمودار 

پییری مقایسۀ تطبیقی آرای تفسیری طباطبایی کهه منشهأ دینهی دارد بها توّجه به دو نکته در توجیه امکان
 :آرای هرمنوتیکی هرص که خاستگاه غربی دارد حائز اهمّیت است

طباطبههایی بههر خههالف هههرص میههان تفسههیر متههون دینههی و غیههر دینههی تمههایز قائههل  اگههر چههه -الههف
قائل است که فرق بین آن  طباطبایی ولی( 155و  151: 1395و هرص،  76:3ج ،ق1390بایی،است)طباط

کار بردن فنون ادبی و صناعات لفظی نیست؛ چون در خود دو در نحوۀ استعمال الفاظ، چیدن جمالت، و به
؛ بلکهه 2«و ههیا لسهان عربهب مبهین»؛ 1«و ما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه، لیبهین لههم» قرآن آمده که

وی قائل دو از جهت مراد و مصداق است، مصداقی که مفهوم کّلی کالم بر آن منطبق است. اختالف بین آن
شهود، در کهالم قهرآن کهه عربهی اسهت نیهز رعایهت شهده است آنچه در سایر کلمات عربهی رعایهت مهی

ساختار زبانی قهرآن توان نتیجه گرفت که از این توضیح طباطبایی می (.78: 3ج، ق1390طباطبایی،است)
توان آن را در چارچو  قواعد زبانی، فهم و تفسیر کهرد. از نظهر با ساختار زبانی بشری متفاوت نیست و می

                                                 
 (.4زبان قوم خودص، تا برای آنان روشنگری کند)ابراهیم: . ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر به 1
 (.103. و این قرآن زبانی است عربی آشکار و روشن ساز)نحل:  2

 هامؤّلفه عنوان محور محور
 
 اول

 
 نقش مؤّلف

 قصد مؤّلف در تولید متن-1
 معنای لفظب شِی تعّین -2

 
 
 دوم

 
 

 نقش متن

 وضا الفاظ و داللت معنا-3
 های معنایی اجزاء متنپیوند-4

 زبان متن-5
 پییری متنفهم-6

 
 

 سوم

 
 

 نقش مفّسر

 عمل تفسیر متن-7
 استنطاق از متن-8

 ی مفّسرهادانستهپیش-9
 ی مفّسرها و انتظارهاعالقه-10

 دوِر هرمنوتیکی-11
 زمینه و سیاق-12 نقش زمینه چهارم

 مندی فهم متنتاریخ-13
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توانهد عقیهده مهن ... نمهیبه»گوید: هرص در تفسیر فرقی بین متون دینی و غیر دینی وجود ندارد. هرص می
ههای جود دارد که مناسب بها ههر یهک از خهانوادهچنین باشد که یک مجموعه خاص از مقوالت و قوانین و

عنوان تفسیر درونهی نامیم... بلکه چیزی به ها را ادبی، فلسفی، حقوقی یا دینی میمتون است، متونی که آن
توان چنین برداشهت کهرد کهه متهون از این بیان هرص می (.154-155، ص1395هرص، «)متن وجود دارد
 1متون تفسیر کرد. اگر چه برداشت دیگری هم شده است. توان همانند دیگردینی را هم می

تهوان گفهت به مباحث تفسیری طباطبایی راه نیافته است ولی مهی« هرمنوتیک»که واژۀ رغم اینبه -ب
مایهۀ هرمنهوتیکی دارد. مهتن اسهت درونبهه  آراء و روص تفسیری قرآن به قرآن او که همان روص تفسیر متن

پی کشف مراد و مقصود مهاتن مهتن ا اتّکاء به قواعد عام در حوزۀ فهم و تفسیر درچون در این روص مفّسر ب
 است.

 تعریف اصطالحات

مبانی »اصطالح مرّکب در تعریِف  2های مبانی، فهم و تفسیربا توجه به معانی لغوی و اصطالحی واژه 
 هها زمینههی بنیهادین، په هایی هستند که مقّدمات و مقّومات، باورههاتوان گفت گزارهمی «فهم و تفسیر

شهوند. در ایهن مقالهه، همهین مفّسر برای فهمیدن و تفسیر کردن محسهو  مهی فکر  آبش ورها  و ذهنی
 است.مورد نظر تعریف م تار

)بهه معنهای تفسهیر hermeneueinمعنای علِم هرمنوتیهک( از فعهل یونهانی )بهhermeneuticsواژه 
 3های تفسهیِر تجلّیهاِت بشهریفرضای دارد که به طبیعت و پیشریکردن( اشتقاق یافته و اشاره به نظام فک

 اسهت. گرههارد« ترجمهه کهردن»و « توضیح دادن»، «بیان کردن»ترین معنای هرمنوتیک، پردازد. رای می
ی عنوان در دامنه  ها راگانه کوشید تا آندان و فیلسوف سویسی( ضمن اشاره به این معانی سهابلینگ)الهیات

استفاده کهرد و در   interpretorجما کند. وی برای جلوگیری از سؤاالت بعدی از واژه التین« فسیرت» عام
بندی موضوع گفت که هر وضعیتی از طریق گفتار، هر کهاربرد زبهانی از طریهق توضهیح و ههر زبهان جما

ر و تطهور هرمنوتیک بهه جههت تغییه(. 90و 79: 1394شود)عباسی، ای از طریق ترجمه، تفسیر میبیگانه

                                                 
ی آن نشهانه، معنها کاربرنهدهها با قصد معنا دادن از سوی بهههای زبانی است و این نشانهشود، نشانهچه نوشته یا گفته میاز نظر هرص آن»گوید:. شبستری می 1

 (.44، جلسه 1394مجتهد شبستری، «)شودای نامفهوم میندارد یا از آسمان افتاده چنین نوشتهخود. مثاًل اگر فرض شود متنی نویسنده بهدهد نه خودمی
؛ 139-151: 1381شهاکر، ؛6603: 7؛ انهوری، ج15ج ا، ص ق، 1415فیروزآبادیمبانی جما مبنی به معنای بنیاد، شالوده، بنیان، اساس، پایهه و ریشهه). » 2

، ق 1414شههناختن بهها قلههب)ابن منظههور، (؛ 61: 4ج ق، 1410بههه معنههای شههناختن یهها تعقل)فراهیههدی، « فهههم»(؛ 117و   - 94: 1394دهکههردی و دیگههران،
 1384:م(؛ اظههار معنهای معقول)راغهب اصهفهانی،1999به معنای بیان و توضیح دادن)ابن فارس،« تفسیر»(؛ 205: 5، ج1371دانستن)قرشی،  (؛12:460ج

380) 
3   . humanexpressions 
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های هایهدگر و دانش در قرن بیستم با نظریهاین  شود.مباحث آن در طول زمان، مشترک لفظی محسو  می
دیگر نه یهک فعالیهت شناسی فهم و پیدایش هرمنوتیک فلسفی شد و شاگردص گادامر مبّدل به نوعی هستی

 (.96: 1398مقطعی و محدود، بلکه عملی مقبول در سطحی همگانی گردید)کری ، الن، 

 نقش مؤلّف  مرتبط با مبانی -1

« مؤّلف و قصد او در تولید متن» مبانی مرتبط با نقش مؤّلف در فرآیند فهم و تفسیر تحت دو عنواناهّم 
 گیرد. مورد بررسی قرار می« مؤّلف و تعّین ب شِی معنای لفظ»و 

 مؤّلف و قصد او در توليد متن  -الف
ل کشف مراد جّدی شارع  است و معتقد است که قصد شهارع ههدایت طباطبایب در تفسیر قرآن به دنبا

. وی کشف مراد را از طریق بشر و وظیفه مفّسر کشف رهنمودهای شارع برای هدایت و سعادت انسان است
های کند و قائل است که مراد تحت اللفظی قرآن نیز همانند سایر کالممعنا و داللت الفاظ متن جستجو می

ههای قرآن مجید که از سنخ کالم است مانند سایر کهالم»شود: اص فهمیده میلفظ عربی معمولی از طریق
کند و هرگز در داللت خود گنگ نیست و از خارج نیز دلیلهی وجهود معمولی از معنای مراد خود کشف می

شنایی شود... هرک  به لغت آاص فهمیده میاللفظی قرآن جز آن است که از لفظ عرببندارد که مراد تحت
فهمد چنان که از جمالت هرکالم عربی دیگهر باشد از جمالت آیات کریمه، معنای آنها را آشکارا می داشته

دهد (. وی در جای دیگر توضیح می1:9ق، ج1390و همو،  41-42: 1388طباطبایی، «)فهمدمعنا را می
ه مورد دقت و اجتههاد قهرار دههیم: پارچبرای فهم مدلول کالم الهی باید کّل آیات قرآن در آن موضوع را یک

که برای فهم کالم عربی در دست دارد اکتفاء نموده، کالم خدا  مفّسر نباید در تفسیر آیات قرآنی به اسبابی»
 (.76: 3ق، ج1390طباطبهایی،)که کالم خدا با کالم بشری فرق داردرا با کالم مردم مقایسه کند، برای این

قرآن کالمی است که الفاظش در عین اینکهه از تفاوت به این جهت است که دهند که این ایشان توضیح می
. نباید به مدلول یك آیه و آنچه از بکار بردن قواعد عربّیهت ».یکدیگر جدایند به یکدیگر مّتصل هم هستند: 

نایی که از فهمیم اکتفاء نموده، بدون اینکه سایر آیات مناسب با آن را مورد دقت و اجتهاد قرار دهیم به معمی
توان دریافهت کهه این تعابیر می(. از 76: 3ق، ج1390طباطبایی،«)آید تمّسك کنیمآن یك آیه به دست می

موضوع، در پی آن است طباطبایی با استمداد از ابزارعلوم زبانی و داللت داّل بر مدلول در مجموع آیات هم
ز معانی لفهظ را اراده کهرده است؟)کشهف اراده جهّدی گیری الفاِظ متن، کدام معنا اکارکه بیابد مؤّلف با به

 مؤّلف( و در چه معنایی استعمال نموده است؟)کشف اراده استعمالی مؤّلف(. 
آورندۀ توالی الفاظ و جمهالت اسهت و ههم آفریننهدۀ معهانی از نظر هرص عمل ذهنی مؤّلف، هم پدید

(. او قائل است که تهوالی 286: 1395ص، ها برای انتقال مقصودص)هرمورد نظر خویش در ورای این واژه
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مهتن »کنهد: ( و تصهریح مهی26: 1395دهد)هرص، کنندۀ معنا، هیچ معنایی نمیها بدون قصد و ارادهواژه
: 1395ههرص، «)دهنهده اسهتیعنی معنا، نیازمند معنانمایاند، تواند گفتار گوینده یا نویسنده را بازتنها می

ههیچ وجهه ههیچ تفسهیری گر متن، معنای مورد نظر مؤّلف نباشد، په  بهها»کند: وی استدالل می (. 295
ههرص، «)تواند معنای معّین یا قابل تعّینی داشته باشهدتواند مطابق با معنای متن باشد چرا که متن نمینمی

 شهناختی قابهلزبهان هاینشانه آن وسیلهداند که بهمی متن لفظی معنای با برابر قصد را هرص(. 28: 1395
و محصهول  ها(نه واژهمعنا را وابسته به آگاهی)و ( 84: 1384انتقال و اشتراک با دیگران است)کوزنزهوی، 

گهاهی اسهت، نهه »گوید: داند وی میآگاهی را با مؤّلف یا خواننده مرتبط می آن دانسته و معنا متعّلهق بهه آ
(. 48: 1395هرص، «)ّلف و خوانندهها یا چیزهای فیزیکی، آگاهی نیز متعّلق به اش اص است... مؤنشانه

-ها نسبت نمیبه واژه 1صورت سمانتیکیتوان دریافت که هرص معنای لفظ را بهبا تأمل در تعابیر هرص می

-زند و از طریق هرمنوتیکی در پی کشف آن اسهت. ههرص مهیدهد بلکه به آگاهی و قصد مؤّلف پیوند می

شود، این است کهه آیها شود یا کنار گیاشته میا لحاظ میهمالک و معیاری که بر اساس آن داللت»گوید: 
  (.165: 1395هرص، «)ها مشمول اراده مؤّلف هستند یا نه؟آن

 مؤّلف و تعّين بخشِی معنای لفظ -ب
کند و که معنای متن را قصد و نیت مؤّلف معّین و مش ص میتعّین ب شِی معانی الفاظ  متن یعنی این

یابد چون این ثبات معنا متأثر از بوده و با تفاوت خوانندگان و مفّسران تغییر نمی این معنای مورد قصد ثابت
طباطبایی با پیونهد زدن معنها بهه نّیهت مهتکّلم معنهای مهتن را  2باشد.آورنده آن میپیوند آن با مؤّلف و پدید

گویهد: ته مهی( و استعمال لفظ در بیش از یک معنها را محهال دانسه9-10:  1ق، ج1390طباطبایی،ثابت)
کثر من معنی واحد إلی کون الواحد عین» : 1ج ،1361)طباطبهایی، «الکثیر و هو محالاستعمال اللفظ فب أ

سه ن، موحهب به بیان دیگر، قرار دادن چند معنای متمایز در عرض هم به عنوان مراد صهاحب (.49 -48
الی و چینش خاصی که به کلمات وی قائل است که مؤّلف با توشود که ممتنا است. کثرت عرضی معنا می

(. نتیجهه 69: 1جق، 1390طباطبایی،دهد) دهد معنای مورد قصد و ارادۀ خود را به م اطب انتقال میمی
 که، مؤّلف تعّین ب ِش معنای الفاظ است. این

ههرص،  «)مؤلف شرط اصلی تعهّین اسهت ارادۀ» گوید:دانسته می ب ِش معناتعّینمؤلف را  ارادۀ هرص
معنای لفظی چیزی اسهت کهه دارای هوّیهت »داند: (. او معنای لفظی را امری معّین و ثابت می98 :1395

                                                 
 کار رفته است. کدامین معنا و داللت بهسی سمانتیکی یعنی از نظر علم لغت و داللِت لفظ بر معنا که بتوان فهمید لفظ بهبرر  . 1
ناست وچکترین دایره مع. به طور کلی در باره هر متن، سه دایره معنایی متداخل وجود دارد؛ معنای متعّین، معانی محتمله و معانی ممکنه. دایره معنای متعّین ک 2

 (.126-125: 1397که واقعّا از سوی مؤلف قصد شده و مراد جّدی و مقصود نهایی وی در چینش الفاظ و اقدام به ارتباط زبانی بوده است)واعظی،
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قابهل  (. وی معنهای لفظهی مؤّلهف را98و  28و  74: 1395هرص،  )«واحد است... ثابت و الیتغّیر است
: 1395هرص، «)ستمعنای لفظی مورد نظر مؤّلف، معنایی معّین و نیز قابل بازآفرینی ا»داند: بازآفرینی می

کند معنای چه که به مرور زمان تغییر میتواند تغییر کند. از نظر هرص آنیعنی آن معنا نمی(. 66-64و 52
تواند حّتی لفظی مورد نظر مؤّلف نیست بلکه معناداری جدید آن لفظ است برای افراد زمان حال. آن فرد می

توانهد تغییهر کنهد حّتهی بهرای خهوِد نظر نویسنده نمیمعنای اصلی مورد »گوید: خوِد مؤّلف باشد. وی می
 meaningتوانهد انکهار شهود. هنگهامی کهه منتقهدین از تغییهرات در معنها مؤّلف، اگر چه یقینًا آن معنا می

-اشهاره مهی significansکنند، معمواًل به تغییرات مربهوط بهه معناداری)معنها نسهبت بهه...( صحبت می

معنای قطعّیت و دّقت نیست بلکهه مهرز تعّین به کند کهزد میرص گوص(. ه33-32: 1395هرص، )«کنند
دقیهق و شک بیشتر معانی لفظهی غیهرمعنای قطعّیت یا دّقت نیست. بیتعّین به»میان ابهام و وضوح است: 

مرزههای آن، مهرز  و مبهم هستند...معنای مبهم همچون هر معنای لفظی دیگر، حدودی دارد و یکی از حّد 
(. از نظر او اگر متن هیچ معنای ثابت و معّینی نداشهته باشهد 72: 1395هرص، )«هام و وضوح استبین اب

 1شهود و پیامهد نیهیلیسهتیپایانی از احتماالت معنایی مهیکه تفاسیر بتواند با آن منطبق گردد، متن صِف بی
عنهوان تن حّتهی بههم»گوید: هرص فراتر رفته می (.315- 314: 1395هرص،)غیر قابل دفاع خواهد داشت

هاسهت... و توالی کلمات هم وجود ندارد تا زمانی که تفسیر شود؛ تا آن زمان، مهتن صهرفًا تهوالی عالمهت
وجه ههیچ هیچ اند متن بهها تفسیر نشدهتوانند تفاسیر گوناگونی داشته باشند و تا زمانی که آنها میعالمت

  (.37: 1395هرص ، «)گویدچیز نمی
 نقش مؤّلف مرتبط با تحليل مبانی مقايسه و  -ج

توان دریافت: اگر چه هر دو قائل به کشف مراد و مقصود گوینده و با مقایسه آرای طباطبایی و هرص می
دانند ولی طباطبایی از منظر علم لغت و داللت در مجموع کهالم مؤّلهف، اند و آن را وظیفۀ مفّسر میمؤّلف

کدام معنا از معانی لفظ را اراده و استعمال کرده است ولی هرص از  در پی کشف مراد مؤّلف است تا دریابد
تواننهد تفاسهیر هاسهت کهه مهیمنظر علم هرمنوتیک قائل است که متن تا تفسیر نشود صرفًا توالی عالمهت

گوناگونی داشته باشند. هر دو اندیشمند قصد و مراد مؤّلف در تولید متن و تعّین ب شی معنای الفاظ توسط 
در تولید متن را قبول دارند. هرص، به تمایز نهادن میان تفسیر متون دینی و غیر دینهی، معتقهد نیسهت  مؤّلف

ولی طباطبایی قائل به تفاوت میان کالم خدا با کالم بشری است ولی ساختار زبانی قرآن را با ساختار زبانی 
 داند.بشری متفاوت نمی

                                                 
اه فلسهفی وجهود یهک انگاری است. در فلسفه به معنای انکار بعضی یا تمامی جوانب اندیشۀ حیات است. در این دیدگانگاری و هیچمعنای پوچنیهیلیسم به.  1

 شوند.شود. پیروان چنین مکتبی نیهیلیست خوانده میبنیان عینی برای نظام ارزشی بشر رّد می
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 مبانی مرتبط با نقش متن  -2

مهتن، وضها الفهاظ و »ط با نقش متن در فرایند فهم وتفسیر قرآن، تحت چههار عنهوان؛ اهّم مبانی مرتب
 گردد:تبیین می «متن و فهم پییری»، «متن و زبان متن » ،«متن و پیوند معنایی» ،«داللت معنا

 متن؛ وضع الفاظ و داللت معنا -الف
حسهب وضها و لغهت نهامتغّیر بهه طباطبایی میان لفظ با معنا قائل به یک نوع رابطۀ اعتبهاری، ثابهت و

وی قائل است که کالم بشری اعتباری است و الفاظ به داللت وضعی و  (.16: 1، ج1361طباطبایی، است)
. از (248: 14جلهد، 1390کند که در ذهن متکّلم موجهود اسهت)طباطبایی، اعتباری داللت بر مطلبی می

همین جهت با وجود تحّوِل مصادیق لفظ در گیر  نظر طباطبایی معیار در تسمیه، اغراض و غایات است؛ به
زمان و باقب ماندن اغراض و غایات در مصادیق جدید، همان اسامب به نحو حقیقب در مصادیق تازه به کهار 

ها متفاوت است ولهی مفهومشهان ثابهت اسهت. مصادیق قدیم و جدید آن کهو ترازو  چراغ مثل واژه رودمب
شود زیرا الفاظ بهرای ارواح معهانی گون مصادیق، موجب تحّول تفسیر نمیتحوالت گونا»گوید: عالمه می
نهه در مصهداق و تفهاوت مصهداق موجهب تبهّدل مفههوم  شوداند... لفظ در مفهوم استعمال میوضا شده

ههایب کهه ابتهدا بهرا  معهانب تهوان واژهبه همهین دلیهل مهی(؛ 10: 1ج  ، ق1390طباطبایی،)«ن واهد بود
گویهد: اند را در معانب و مصادیق معقول نیز بدون مجازگویب به کار بهرد. عاّلمهه مهیمحسوسب وضا شده

استعمال لفظ در امور معنوی هر چند در ابتدا استعمال مجازی بود لیکن در اثر تکرار اسهتعمال، کهار بهه »
 .( 320ه  319: 2ج  ،ق1390طباطبهایی،)«جایی رسید که آن امر معنوی هم معنای حقیقهی کلمهه شهد

شود ها از قیود و خصوصیات مصادیق خارجب موجب توسعه در کاربرد لغات مبانفکاک معنا  اصلب واژه
 (.129: 14ج ،ق1390طباطبایی،سازد)و اطالق آن را بر مصادیِق متفاوت و متنوع به نحو حقیقب میّسر مب

 از مفردات قرآن شمرد.  برا  گشودن با  فهم بسیار  الميزانتوان از کلیدها  اصلب مبنا  میکور را می
-ها، قواعد وآدا  زبانی شکل میاز نظر هرص، متن امری قراردادی است که در قالب و چارچو  واژه

معهانی ارائهه شهده یهک از ههیچ» (. وی قائل است همه معانی باید تفسیر شوند:177: 1395گیرد)هرص، 
معنا و داللهت  (.91: 1395)هرص، «دهای لفظی، واضح و آشکار نیست و بایستی تفسیر شونتوسط نشانه

دو متعّلق به معنای لفظی هستند؛ معنا ناظر به کّل و داللهت نهاظر بهه اجهزاء، و اشهتراک پهییری نتیجهه هر
گوید: ای دانسته میها را مبتنی بر قاعدهتش یص داللت (. وی95-98: 1395هرص، )حاصل از آن است

تمیز داده  1ای است که طبق آن معنای لفظی از معناداریدهها، قاعمهمترین اصل و قاعدۀ تش یص داللت»
هرص در تمایز بین معنای لفظی و معناداری توضیحاتی دارد که خالصه آن  (.92: 1395هرص، )«شودمی

                                                 
1  .significance  



 108،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  /140

 

 عصهر م اطبهان و خهورده قصهد و مهراد مؤّلهف پیونهد با که است معنای ثابتی این است که معنای لفظی
 ضهرورت از کهه واکنش خواننده به متن و معنا اسهت« معناداری»کنند؛ و می متن دریافت از متن پدیداری
گویهد: اسهت. وی مهی تغییرپهییر گرفته و شکل حال عالیق زمان و نیازها جهت به گیشته، مجّدد ارزیابی

چیهزی،  2«معنهای موجهود در»دهندۀ چیزی است و هرگز نشان 1«معنا نسبت به»معناداری همیشه نوعی »
قابلیت باز  است که 3«نوع»از نظر هرص معانی الفاظ و واژگان از سنخ  (.93-96: 1395 هرص، «)نیست

(. نهوع در قلمهرو وسهیعش 75-74: 1395آفرینی داشته و در تفسهیرهای متفهاوت یکسهان اسهت)هرص، 
شود. هرص یک فصل کتا  خود را به تبیین مفهوم ژانر اختصاص داده و قائل اسهت کهه خوانده می 4«ژانر»

تلّقی مفّسهر از مهتن، تلّقهی »عهده دارد: ر، هم سازنده معنا است و هم هدایت و کنترل معنا و س ن را بهژان
فهمد و نحهوه فههم او از ب ش هر معنایی است که او بعد از آن میای که مربوط به ژانر متن است، قواماولّیه

(. در واقها از 106: 1395ههرص، «)ر کنهدکه تلّقی او از ژانر مهتن تغییهماند، مگر اینمتن یکسان باقی می
دارندۀ کلّیت معنهای بریا تیِپ معنایِی در منظر هرص ژانر تلّقی آگاهی و فرضّیۀ اّولّیۀ مفّسر از کلّیت نوِع متن

فهم بر  که و نقش تحدید کنندگی دایرۀ معنایی را دارد شودب شی از زمینه و بافت محسو  می است و  متن
 که نوِع یک متن، فلسفی است؟ یا حقوقی؟ یا....؟ است؛ مثال تش یص ایناساس آن شکل گرفته 

 متن و پيوند معنايی   -ب
همهه »گویهد: ( و مهی78: 1388طباطبایی قائل به پیوستگی معنایی میان اجزاء متن است)طباطبایی، 

یگهر بایهد تفسهیر و برخی آیات با آیات د  (76: 3ق، ج1390طباطبایی، «)هم پیوستگی دارندآیات قرآن به
لفظ په  از از نظر او  (.64: 3ق، ج1390طباطبایی،«) أن من الواجب أن یفسر بعض القرآن بعضا»شوند 

روص تفسهیر قهرآن بهه (. 441: 3، ج1388دهقهانی، «)خورنهدوضا برای معنا با یکدیگر پیوند وثیقی مهی
اء مهتن و آیهات قهرآن بها یکهدیگر پیونهد که اجهزقرآن)متن به متن( عاّلمه در تفسیر قرآن دلیلی است بر این

(. ایشان برای کشف مراد مهتِن 83و 64:  3ج ،ق1390طباطبایی،معنایی داشته و مؤّید و مفّسر هم هستند)
را ضهروری  کثرت طولی و بهاطنی معنها و توّجه کردن به( 76:  3ج ، ق1390طباطبایی،)قرآن، تدّبر نمودن

 . (64:  3ج ، ق1390طباطبایی،)می داند
معانی است که در کنار هم قرار گرفته و وحدت نسهبی ای از زیراز نظر هرص معنای یک متن، مجموعه

گویهد: گهردد. وی مهیوسیلۀ ارتباطش با کّل معّین میدارند و معنای هر جزء، از آن جهت که جزء است به
                                                 

1   . meaning- to 
2 .meaning – in  
3  .type  
4   . genre 
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ن، ارتبهاط اجهزاء بها ای مکانیکی نیست، بلکه وحدت نسبی است کهه در آمجموعۀ اجزاء صرفًا مجموعه»
یکدیگر و با کّل]مجموعه[، وجه ضروری جزء بودن اجزاء است... ماهیت معنهای یهک جهزء، وابسهته بهه 

تهوانیم معنهای یهک جهزء را نظر معرفتی نمهیاین از نقطهماهیت معنای کّلی است که بدان تعّلق دارد. بنابر
 (.325: 1395هرص، «)آوردن معنای کّل چنگبفهمیم مگر بعد از به

 متن  و زبان متن   -ج
وسهیله تفهاهم  های اظهارات است کههای وضعی و شکلسیستمی از نشانه مراد از زبان در این مبحث

 1جماعت و اهل آن زبان است. مشترک
و بالجمله البیان مهن »گوید: زبان و قدرت بر س ن گفتن را بزرگترین نعمت الهی دانسته می طباطبایی

ء الربانیهها التههب تحفههظ لنههوع اقنسههان موقفههه اقنسههانب و تهدیههه إلههی کههل أعظههم الههنعم و ا ال
داند که بهر مفهاهیم اشهاره دارنهد: (. ایشان الفاظ را عالئم وضعی می96: 19ج ق،1390)طباطبایی،«خیر

کالم صرف آواز و صوت نیست  بلکه انسان با الهامی طبیعی که موهبتی است از ناحیۀ خدای سبحان بها »
کند که آن عالمت به مفهومی از مفاهیم شود عالمتی درست میا که هر یک، حرف نامیده میترکیب صوته

داند کهه داللهت (. در واقا طباطبایی زبان را ابزاری می95-96: 19ج ،ق1390طباطبایی،«)کنداشاره می
 یابد. وضعی بین الفاظ و معانی، از طریق آن سامان می

شناسهی مهدرن گیاران زبان( که از بنیان1913-1875«) سوسوردوفردیناد »شناسیهرص از نظریۀ زبان
)زبان به مثابه langue(. سوسور برای زبان یک جنبۀ اجتماعی20: 1395باشد بهره جسته است)هرص، می

(. 49: 1378)گفتار به مثابه یهک انهدام( قائهل است)سوسهور، parolو یک جنبۀ فردی (یک نظاِم ارتباطی
-(. از نظر هرص معیار292: 1395برد)هرص،نام می« اصلی با مقبولیت عام»عنوان  هرص از این نظریه به

(. وی در تبیهین ماهیهت زبهان 292: 1395تنهایی در تفسیر متن کافی نیستند)هرص، های عمومی زبان به
ه تواننهد چنهدین معنهای متفهاوت را ارائهها میماهّیت زبان چنان است که ترتیب خاّصی از واژه»گوید: می

: 1395هرص،«)تنهایی در تفسیر متن کافی نیستندهمین جهت است که معیارهای عمومی زبان بهدهند، به
پهییری را (. ههرص مشهارکت71و  70: 1395داند)هرص، (.  او یادگیری زبان را اکتسابی و متغّیر می293
کیدکننده در قواعد زبانای تعیینمؤّلفه قواعهد »کند و قائل اسهت کهه: می شناسی دانسته و بر کارکرد زبان تأ

                                                 
زباِن انسانی ابزار نیست و سهاختار نهدارد  پییرد ودر آن تحقق می ای ندارد بلکه امری وجودی است که فهمهویت نشانه« زبان» . در هرمنوتیک فلسفی گادامر 1

)باليشر،  دهداز نگاه گادامر زبان، بحث اصلب فلسفه هرمنوتیك را تشکیل مب صورت گفتار و نوشتار.بلکه یک فعالّیت انسانی است برای تولید مداوم معناها  به
زبان ابزار نیست  (.p: 398  Gadamer, Truth and method, 1994 ,تفسیر زبانی است) ماهّیت فهم و (.57، صگزيدۀ هرمنوتيک معاصر، 1389، 

 Gadamer, Truth and هها اسهت)گاه هستب اوست، زبان و کلمات نشانه نیستند، زبان محل تحقق عالم مشترک انسانبلکه ب شب از وجود آدمب و تجلب
method, 1994. p: 469) 
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-زبان نه مّتحدالشکل هستند و نه ثابت، بلکه به نوع خاصی از گفتار که قرار است تفسهیر شهود تغییهر مهی

 (.56و 57: 1395هرص ، «)کنند
زبهانی یهک نشهانۀ»گویهد: متفاوت است. وی می( symptom)با عالمت( sing)از نظر هرص نشانه

زبهانی  ارادی و مستقل از قرارداد است. یهک نشهانۀاست ولی یک عالمت، غیر ارادی، اختیاری و قراردادی
کهه یهک  حهالیای از معهانی لفظهی باشهد، درتواند طیف گسهتردهاختیاری بودنش میدلیل ویژگی دقیقًا به

اختیهاری طور که تب عالمت یا دلیل غیهرعالمِت زبانی دلیل غیراختیاری چیز دیگری است، درست همان
حال نبایهد بها معهانی ای که عالمت چیز دیگری هستند اهمیت زیادی دارند بااینبیماری است. معانی یک

: 1395ههرص، )«دهنهدنتیجۀ این خلط، معانی لفظی تعّین خود را از دسهت مهیلفظی خلط شوند زیرا در
بلکه ب شهی از  گیرد، تفسیر معنای لفظی نیستها صورت میهایی که از عالمت(. از نظر وی استنباط81

ای از زبهان نیسهت: (. وی قائل است که متن بهه عنهوان قطعهه86: 1395معناداری یک متن است)هرص، 
ای از معانی ممکن و محتمل است کهه نهه توّسهط متن نمایانگر معنای معّین نیست، بلکه شامل مجموعه»

 (. 286: 1395هرص، «)اندمفّسر، بلکه با نیروی حیاتی خوِد زبان، تعیین شده
 متن و فهم پذيری و استقالل معنا -د

تنها بدیهی و فطری دانسته که راهی بر انکار آن نیست بلکهه طباطبایی امکان فهم درست و حقیقی را نه
از نظهر  (.165: 1ج ،ق1390طباطبایی،نمایهد)طبق ویژگی انکشاف ذاتی علم، مهدّلل و تبیهین مهیآن را بر

یابد؛ یکی از طریق مقّدماتی حقیقی و یقینی کهه در ذههنش میفهم دستطباطبایی بشر با سه نوع تفکر، به 
رسد)برهان( دیگر طریقی است که با مقهدمات مشههور یها کند و به نتایجی تصدیقی و واقعی میمرّتب می

رسد)موعظه( رسد)َجَدل( و سومین روص با مقدمات ظّنی و احتمالی به فهم مییقینی میمسّلم به فهم شبه
 (.  267: 5ج ،ق1390یی،طباطبا)

داند چون تفسیر داند ولی آن را بسیار دشوار و دیریا  میهرص فهِم معنای واقعی متن را غیرممکن نمی
: 1395)هرص، ها بنا شهده اسهتترینهای دیگر بر پایۀ احتماالت و اخی محتملنیز مانند بسیاری از دانش

قابهل بازسههازی و بازشناسهی در ذههن مفّسههر  (. از نظهر وی دنیهای ذهنههی مؤّلهف بهه صههورت کامهل213
توانیم شناخت)از تفسهیر با وجود نداشتن یقین باز هم می» ( وی قائل است:40-41: 1395نیست)هرص، 

نوشهِت وی متن یک بازنمایی قراردادی همچون ُنهت (. از نگاه224: 1395هرص، )«محتمل( داشته باشیم
کیهد مهی (268: 1395)هرص، تی تعبیهر شهودموسیقی است که ممکن است به درستی یا نادرس کنهد: و تأ

: 1395)هرص، کنیم نوعی تفسیر یا برداشهت اسهتچه ما درک میای وجود ندارد، آنواسطههیچ درک بی»
71.)  
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 نقش متن مرتبط با مقايسه و تحليل مبانی -ه
زبهان را امهری  مندتوان دریافت که: ههر دو اندیشهو هرص می با تأمل و مقایسه تطبیقی آرای طباطبایی

-ههای معنهایی مهیمتن را دارای پیوند پییری متن هستند.قائل به فهمدانند. وضعی، قراردای و ابزار فهم می

. متنی است که بهدان تعّلهق دارد به این معنا که ماهیت معنای یک جزء، وابسته به ماهیت معنای کلدانند، 
تعهّین را بهه معنهای قطعّیهت  طباطبهاییهرص بهر خهالف  د.قائل به ثبات معنا و قابلیت بازآفرینی آن هستن

-امکان فهم درست و حقیقی را بدیهی و فطری می طباطبایی داند.ندانسته بلکه مرز بین ابهام و وضوح می

هرص بر خالف طباطبهایی وحهدت  داند نه یقینی.محتمل میبسیار دشوار، دیریا  و داند ولی هرص آن را 
 .داند نه مطلقمتن را نسبی می معنایی اجزاء متن با کل

 مبانی مرتبط با نقش مفسّر   -3

مفّسهر و  آرای طباطبایی وهرص در ارتباط با این موضوع، تحت پن  عنوان: مفّسهر و عمهل تفسهیرمتن،
قابهل بررسهی ها و انتظارها، مفّسهر و دوِر هرمنهوتیکی مفّسر و عالقه ها،دانستهمفّسر و پیشاستنطاق متن، 

 است.
 مفّسر و عمل تفسير متن -الف

دست آوردن مراد گوینده است که باید با اعمال قواعد زبانی، بهطباطبایی مهمترین وظیفه مفّسر  از نظر 
داد ولی کالم خدا را بها کهالم متن را بر مصادیق حقیقی و مجازی که علم لغت در اختیارص گیاشته تطبیق 

عربی و قرآن،  کالم مراد کشف برا  ایشان 1بشری فرق دارد. بشری نباید مقایسه کرد چون کالم خدا با کالم
طباطبایی میهان فههم و تفسهیر تفهاوت (. 76: 3ج  ،ق1390داند)طباطبایی،مینکافب  قواعد ادبب را اعمال

 ،ق1390طباطبهایی،«)فهم یکی از انواع ادراک و انفعال ذهن از صور خارج اسهت»گوید: قائل است و می
: 1ق، ج1390طباطبایی،«)بیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد و مدالیل آن است تفسیر»و  (248: 2ج
از نظر عاّلمه تأویل از سنخ مفاهیم و مدلوالت الفاظ نیست بلکه نسبت آن به کالم، نسهبت ُممّثهل بهه  (.4

بلکهه  رسد نیسهت،این حقیقت)تأویل( از قبیل مفاهیمی که از الفاظ به ذهن می»گوید: َمَثل است. وی می
دیواری شبکه الفاظ قرار گیرد... در حقیقت، کالم او امور عینی است که از بلندی مقام ممکن نیست در چار

ههههایی اسهههت کهههه بهههرای نزدیهههك کهههردن ذههههن شهههنونده بهههه مقصهههد گوینهههده زده بهههه منزلهههه َمَثهههل
 (.49: 3ج ،ق1390طباطبایی،«)شودمی

ها موجب خلط و اشهتباهاتی در رد که عدم تمایز آنبمواجهه با متن نام میکاربرد و هرص از چهار نوع 
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مربوط به حوزۀ هرمنوتیک و دو و ( meaning)«معنا»را،  فهم و تفسیر دو کاربرد شود.حوزه هرمنوتیک می
 خارج از حوزۀ هرمنوتیک متن و ناظر به جنبۀ معناداری و (implication)«داللت»را،  داوری و نقدکاربرد 

( را برای کارکرد توانایی فهمیهدن و understandingواژۀ فهم)وی  (.171و 98-91: 1395)هرص، داندمب
شرح و تفسیِر  .(172: 1395)هرص، بردکار می( را برای توانایی تبیین کردن بهinterpretationواژه تفسیر)

کهه در هنگهام داند و قائل اسهت ، و شرح و تفسیِر مربوط به معناداری را نقد می«تفسیر» مربوط به معنا را، 
و  188: 1395)ههرص، کنیمفهِم معنا، ما تسلیم مؤّلف هستیم ولی هنگام داوری به نحو مستقل عمهل مهی

(. فهم را برداشت معنها بهر 177: 1395(. هرص قائل به تفاوت و تقّدم فهم بر تفسیر است)هرص، 87-86
فههم  داند.بیان آن می تفسیر را  وه صامت، ثابت و متعّین دانست امری های خود متن واساس واژگان و معیار

داند که در آن، معنای متن در قالهب اصهطالحات جدیهد و را مهارت فهمی و تفسیر را مهارت تشریحی می
-فههم، دادۀ بهی»گویهد: (. وی در تبیین فهم و تفسیر مهی181و179: 1395شود)هرص، ادبیات نو بیان می

ای فیزیکی است... فهم مستلزم نهوعی تفسهیر فعاالنهۀ مهتن هواسطه نیست بلکه همواره نوعی تفسیر نشانه
که متن در قالب آن بیهان ها و قواعد و آدا  زبانیاست... فهم امری مستقل است و کاماًل در چارچو  واژه

هها و قواعهد خهود آن گفتهار بهرای فههِم یهک گفتهار بایهد آن را بهر اسهاس واژهدههد... شود... روی میمی
ههای متفهاوت تفسیر همانند ترجمه، یک فّن است...  کهه نحهوه» (؛176-178: 1395هرص، )«بشناسیم

. از نظهر (180: 1395ههرص، )«تواند به یک برداشت واحد از معنای اصلی ارجاع داشهته باشهدتفسیر می
هدف مفّسر کشف افِق معنایی مؤّلف، یا معنای کّل است و کار مفّسر از طریق تعیین افِق معنایی متن  هرص

های نوعِی جهان ذهنی و تجربی نویسنده، محدود کردن معانی مربوط به متن و طهرد به معنا زدیک شدنو ن
پهرداز در پهی از نظر هرص، وقتهی نظریهه(. 281-283: 1395کردن معانی غیر متعّلق به آن است)هرص، 

کید مهیب ِش مؤّلف است و  ی تعّیندریافت معنا باشد در جستجوی تش یص ضرورت اراده ورزد بر آن تأ
که موضوع اصلی مهورد هنگامی»پردازد: اص تفسیر است بر نقطه شروع تفسیر میمشغولیکه  دلو هنگامی

 publicههای عمهومی)قواعهد و مهالک :پهرداز احتمهااًل بهه مقهوالتی ماننهدنظر، تفسیر است، یک نظریه
normsسّنت ،)(هاtraditionsبافت و سهیاق ،) (کهالمcontexts) ههای زبهانی)و ضهرورتlinguistic 

necessitiesپهرداز در پهی که معنا موضوع اصلی مورد نظر است، نظریهپردازد از سوی دیگر هنگامی( می
 . (99-100: 1395هرص، )«ب ِش مؤّلف استتش یص ضرورت ارادۀ تعّین

 مفّسر و استنطاق متن -ب
ق: 1409و همو 11-9: 1359است)صدر،  استنطاق، تفاسیر موضوعی از قرآن یکی از مصادیق روشن

 قرار استنطاق مورد و مطالبش مقاصد قرآن، متن را در به قرآن ، مفّسر در تفسیرطباطبایی (. از نظر34-36
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رفا  مشکل و  دفا قرآن در آیات از برخی . همچنین قائل است که(166: 7، جق1390طباطبایی،دهد )می
مفّسهر عهالوه  از دیدگاه طباطبهایی (.167: 7، جق1390اطبایی،طبکند)می دیگر کفایت آیات برخی تشابه

برتعیین مدلول لفظی آیات که همان اجزاء متن است با پرسش نهادن پیش روی متن و استنطاق معنای آیه از 
-مجموع آیات مربوط، به عنوان یک طریهق مکّمهل، قهرآن را بها قهرآن تفسهیر و مصهادیق آن را تعیهین مهی

روص قرآن  مند دانسته وطباطبایی فرایند فهم و تفسیرمتن را روص (.143: 1381، خرد مرزبان وحى ونماید)
 (. 81- 78: 1388کند)طباطبایی، به قرآن را بهترین روص معرفی می

ایهن مهتن بهه چهه ژانهری »با این پرسش:  مفّسرمند است و فرایند فهم و تفسیر متن روص  از نظر هرص
فرضهّیه تهرین یابی به محتملزند و با بررسی آن در پِی دستمتن را حدس می ؛ نوع و ژانر کّلی«تعلق دارد؟

شده مهمترین پرسشهی اسهت کهه مفّسهر بایهد در بهاره مهتن باشد. پرسش یادکه مبّیِن مراد مؤّلف است می
 گیریبپرسد؛ زیرا پاسخ این سؤال متضّمن روِص فهم آن متن با توجه به شکل و اهمّیت و نیز گستره و جهت

(. به همین جهت در هرمنوتیهک ههرص کلیهد فههم مهتن، تشه یِص 330: 1395معانی آن است)هرص، 
    (.101و  76: 1395صحیِح ژانر است)هرص، 

 هادانستهمفّسر و پيش -ج
اند ماننهد علهوم زبهانی و قواعهد های مفّسر ضروری و الزمدانستهپیش طباطبایی دخالت برخی از نظر

موّجهه کهه های علمی ناروا و غیهرها میموم است مانند نظرّیهدانستهت برخی پیشدستوری)ابزاری( و دخال
ههای مفّسر  بایهد همهه معلومهات و نظرّیهه»گوید: رأی است. وی میبهم ّل در فهم و مصداق بارز تفسیر

وی  .(6: 1ج ق،1390 طباطبهایی،«)علمی خود را موّقتا فراموص کرده، و به هیچ نظرّیۀ علمی تکّیهه نکنهد
 (.8 -5: 1ج  ،ق1390نامد نه تفسیر)طباطبایی،تطبیق می مسبوقات ذهنی مفّسر رادخالت 

ههای قهراردادی و ههایی ماننهد شهناختن زبهان مهتن و نظهامفههماز نظر هرص برای فهمیدن متن پهیش
-پهیش»معنایی مشترک در یک گفتار زبانی ضروری است. وی با اقامۀ دلیهل، جهایگزین نمهودن ارتباطات

-هها را ممنهوع و نادرسهت قلمهداد مهیسهازی آنو برابهر« فههمپهیش»جهای بهه« داوریپهیش»یها « فرض

دهندۀ فهم اسهت فهم، فرضّیه مبهمی است که تشکیلدر نگاه هرص پیش .(324-326: 1395کند)هرص،
حّتهی  هها و قواعهد زبهانی وکهه فههم در چهارچو  واژهو فهم تا حّدی وابسته به آن است. با توجه بهه ایهن

-دهد الزم است این قواعِد هنجاری و قراردادهای زبانی و نظامات اجتماعی بهههنجارهای فرهنگی رخ می

: 1395)هرص، گیهری شهوددرستی صورت پییرفتهه و از بهدفهمی پهیشدرستی شناخته شوند تا فهم نیز به
هها و چیهزی علمی بها دادههای فهم با  فهِم یک متن را همانند رابطۀ فرضّیههرص رابطۀ پیش .(329-328

طور کّلی فرضّیات، قابل تنهّزل و قائل است به (327: 1395)هرص، داندهمانند اولویت منطقی فرضیه می
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ها یکسان شمرد و داوریتوان  با پیشها را هم نمیفهمهای تفّکر نیستند و پیشهای عادتی یا شیوهبه گرایش
 (.328: 1395)هرص، نتیجه واحد از آن گرفت

 هاها و انتظارمفّسر، عالقه -د
های خاصی از مهتن بهرای تفسهیر ظرفیت دارند که مفّسر را به سمت گزینش محور هاو انتظار هاعالقه

اّتکهاء و گیری نماید. از نظهر عاّلمهه رأی پیشبهها  از خطر تفسیرسوق دهند. مفّسر باید با کنترل و مهار آن
را  م معانی آیات)اجزاء مهتن(، مقاصهد آیهات)متن( را آشهفته و امهِر فههماعتماد کردن برُان  و عادت در فه

اگر مسهبوقات ذهنهی مفّسهر رنهگ »همچنین قائل است که: ( 11: 1ق، ج1390سازد)طباطبایی، مب م تل
های حّسی، آن معنا ههم بهه همهان خاصی پییرفته باشد، مانند تعّصبات قومی، میهبی و سیاسی یا گرایش

 (.9-6: 1جق،1390طباطبایی،«)آیدرنگ درمی
یابهد. فهمد قوّیًا با انتظارات معنایی او تعیین شده و قوام مهیاز نظر هرص جزئّیات معنایی که مفّسر می

ههای زیهادی را این انتظارات ناشی از تلّقی مفّسر از نوع معنایی است که در حال بیان شدن اسهت و مؤّلفهه
زبهان مهورد ی گوینده)مؤّلف( با مفّسر یا نوع نگرص و واژگهان و دسهتورشود مثل رابطۀ آشنایی قبلشامل می

تواند واژگان را بفهمهد. یعنهی او بهه تجربهه دریافتهه گری چنین انتظاراتی مفّسر میاستفاده و .... با میانجی
. ههرص (104-105: 1395)ههرص، چنین خصوصیاتی را انتظار داریماست که مثاًل از این نوع گفتار، این

هها، و زمینهها و پیشبایست از انتظارات، گرایشکنیم میفهمی عرضه میچه که ما از راه پیشآن»گوید: یم
 (.326: 1395هرص، )«های خودمان ساخته شده باشدداوریطور خالصه از پیشبه

 هرمنوتيکیمفسر و دور  -ه
-یک فرآیند ُدوری و رفهت و یعنی تحّقق فهم در 1(hermeneutical circle)منظور از دورهرمنوتیکی

یها بهین  (،98 :1395)پهالمر، متن بها کهّل آن متنها، یا بین اجزاءبرگشتواین رفتهای متعّدد که برگشت
( یا بین 110: 1395(، یا بین ژانر متن با معانی اجزاء متن)هرص، 21: 1393ها)شبستری،ها و فهمفهمپیش
پییرد. طباطبهایی ههم بهرای ، صورت می(Gadamer, 1994, p:276)ها با متنداوریها و پیشفهمپیش

کند. وی فهم اجزاء متن)آیات قرآن( از طریق ضر  آن آیه  به آیات قرینه و نظیره در کل متن)قرآن( اقدام می
: 1ق ، ج1390طباطبهایی،)«أن نفسر القرآن بالقرآن و نستوضح معنی ا یا من نظیرتهها بالتهدبر»گوید: می

                                                 
تهر اسبمحقق به جای اصطالح دور هرمنوتیکی که تداعی دور باطل منطقی را به همراه دارد، اصطالح چرخش استعالیی هرمنوتیکی)به شکل م روط( را من.  1

 داند چون توسعه یابنده و عمق پییر است. می
                                                                                                

                                                                                                                              .  
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تهوان را می الميزاندر واقا روص تفسیر قرآن به قرآن این اصطالح در آثار وی وجود ندارد ولی چه (. اگر 11
 کند.هرمنوتیکب دانست و عبارت: َالقرآُن ُیَفّسر َبعُضها َبعضًا نیز همین معنب را افاده مبمؤّید دور

کنهد و آن را ار مهیبندی دور هرمنوتیکی را  بر حسب ژانر متن و ویژگی اجزاء متن بهر قهرهرص صورت
کنهد. تری توصهیف مهینحو دقیقداند. چون فرآیند تفسیر را بهجزء و کّل می بندی بینتر از صورتمطلو 

یعنی فهم معانی جزئی متن، وابسته به فهم ژانر)تیپ و نوع معنایی کّلهی( مهتن اسهت و ژانهر نیهز از طریهق 
ههای فههمتوان دریافت دور بین ژانهر و پهیشمیاز توضیحات هرص اجزایش قابل فهم است. به نظر محقق 

ترسهیم شهده « نهوع دوم»شود که نمودار آن بها عنهوان مفّسر و اجزاء متن به صورت سه جانبه هم برقرار می
ترین آن این اسهت کهه هرمنوتیکی مشکالت خاص خودص را دارد که مهماز نظر هرص توصیف دور است.

 (.109-110: 1395)هرص، پییر استو تغییر دقیقهنوز هم، بازنمای مفهومی غیر« ژانر»
 : مقایسه دورهرمنوتیکی در دیدگاه طباطبایی و هرص2نمودار

 
 از منظر هرص)نوع اول(                                                   از منظر طباطبایی                     

 
  

 
      

                                                                                                                              
 از منظر هرص )نوع دوم(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجزا متن

 ژانر متن

 اجزا متن

 کل متن
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 نقش مفّسر مرتبط با مقايسه و تحليل مبانی  -و
د؛ داننهمند مهیفرایند فهم را روصآید که: هر دو اندیشمند با مقایسه آرای طباطبایی و هرص بدست می

و  های خود مهتنبر اساس واژگان و معیار یعنی فهم را ادراک معنا هستند و تقّدم فهم بر تفسیر قائل به تمایز
های ابزاری مانند علهوم زبهانی و قواعهد دانستهپیش قائل به استنطاق متن هستند؛ دانند؛تفسیر را بیان آن می

  .دورهرمنوتیکی برای فهم و تفسیر متن هستند دانند و در عمل قائل بهدستوری را برای تفسیر الزم می
بیان  و کشف مقاصد تفسیر را و معنا ادراك فهم را طباطبایی قائل به تفکیک بین فهم و تفسیر است. وی

های فیزیکی است کهه واسطه نیست؛ بلکه همواره نوعی تفسیر نشانهفهم، داده بی داند ولی از نظر هرصمی
کشهف مهراد و مقصهود  طباطبایی ها و قواعد زبان است.ه متن در چارچو  واژهمستلزم نوعی تفسیر فّعاالن

تفسهیر  داند ولی هرص آن را مربوط به مرحله فهم دانسهته و متکّلم را مربوط به حوزه تفسیر و امری ثابت می
نهای تواند بهه یهک برداشهت واحهد از معهای متفاوت تفسیر میداند که نحوهرا همانند ترجمه، یک فّن می

یهابی و برداشتن از معنای ظاهری الفاظ برای دسهتوظیفۀ مفّسر را پرده طباطبایی اصلی ارجاع داشته باشد.
داند ولی هرص کار مفّسهر را کشف مراد و مقصود مؤّلف و تعیین مصداق برای برخی مفاهیم مبهم متن می

 دانهد.متعّلهق بهه آن مهینی غیهرمحدود کردن معانی مربوط به متن از طریق افق معنایی و طهرد کهردن معها
آورد ولی هرص از طریق پرسش دست میطباطبایی از طریق استنطاِق متن معنای اجزاء متن را از کّل متن به

ترین یابی به محتملزند و با بررسی آن در پی دستبارۀ متن)استنطاق(، نوع و ژانر کّلی متن را حدس میدر
-های ابهزاری، دخالهت دیگهر پهیشدانستهجز پیشبه طباطبایی باشد.یفرضیه که مبّیِن مراد مؤّلف است م

زدن ژانر متن اسهتفاده ها برای حدسدانستهداند ولی هرص از دیگر پیشها را ناروا و م ّل در فهم میدانسته
فههم عالقه و انتظارات مفّسر را م ّل در  طباطبایی دخالت .کرده و ارزشی در حّد فرضّیه برای آن قائل است

داند ولی از نظر هرص جزئّیات معنایی که مفّسر می فهمهد، قوّیهًا بها انتظهارات و تش یص مقاصد متن می
را « دورهرمنوتیکی»در عمل  طباطبایی .شودهای زیادی را شامل میو مؤّلفه یابدمعنایی او تعیین و قوام می

رهرمنوتیکی را بهین ژانهر مهتن کهه بندی دوسازد ولی هرص صورتمیان جزء و کل متن، جاری و ساری می
 کند.شود و ویژگی اجزاء متن بر قرار میتوسط مفّسر حدس زده می

 مبانی مرتبط با نقش زمینه  -4

-برگیرنده متن)گفتار یا نوشتار(، اطالق مهی، معموال به معنای زمان و مکان در1اصطالح زمینه یا بافت

شهمار توان از عوامل مرتبط بها زمینهه بههول و سیاق را مینزهایی چون؛ مقام، شأن یا اسبا شود. اصطالح
                                                 

-زمینه می (. 147: 1384و صفو ،  37: 1369شود)ساغروانیان،ها  زبان در آن تولید مباست که جمله در زبان شناسب، فضایب context منظور از بافت.  1

 متنی،..درون و برون  بافت و سیاق آن، از بعد و قبل مرتبط متن، متون پیدایش جغرافیایی و فرهنگی تواند شامل عوامل متعددی باشد مثل: موقعیت
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قابهل  «زمینۀ تاری ی صهدور مهتن »و « زمینه و سیاق » مرتبط با نقِش زمینه، تحت دو عنوان:  مبانی آورد.
 ارائه است:

 زمينه و سياق-الف
سهیاق » ترین عواملی که برای فهم صحیح و تقسیر متن مؤثر است توّجه بهه سهیاق اسهت.یکی از مهم

 های لفظی باشند...ها، نشانههایی که معنی لفظ مورد نظر را کشف کنند چه این نشانهاست از نشانه عبارت
صهدر  «)ای باشند که کالم را در برگرفته و بر معنهای خاصهی داللهت دارنهدها، قرائن حالیهو چه این نشانه

 (   130: 1م، ج  1978
(. 203و  202: 1370االوسی، ها دارد)ه معانی و کشف مراد از آنسیاِق آیات تأثیر زیادی در آگاهی ب 

الميززان به کار رفته است که داللت بر اهمیهت آن در نهزد صهاحب  تفسير الميزانبار در   5902واژه سیاق 
طریهق را، تهدّبر در سهیاق، است. عاّلمه در مواردی که احادیث متواتری برای رفا اختالف وجود ندارد تنها 

طباطبهایی از سهیاق بهرای  (235: 13ج ،ق1390طباطبایی،کنهد)و امارات داخلی و خارجی ذکر میقرائن 
تعیهین  (،50: 14و ج  29 -28: 10ق،  ج 1390)طباطبهایب، کشف معانی و روشهن شهدن مقصهود آیات

(، 14و116: 8)همان، ج (، قبول و رّد روایات291-288: 9و ج 58: 1ج، ) همانمعنای بعضی الفاظ آیات
(، و 235: 13(، شناخت آیهات مّکهی و مهدنی)همان، ج145:  2)همان، ج جیح آراء مفّسران بر یکدیگرتر

( اسهتفاده 4: 20و ج 117: 7و ج 137:  4، و ج: 159: 2 ،)همانها بر بعضی دیگرترجیح بعضی از قرائت
 کرده است. 

-توجه به کابرد آن در جهایچه عالمه به تعریف مستقلی در باره سیاق مبادرت نورزیده است ولی با گر

توان گفهت منظههور از سههیاق از منظهر عالمهه در تفسههیر المیههزان، نظههم و طور کّلی میجای المیزان به
 یکنواختی کلمات و جمالت، گاه در معنا و گاه در الفاظ مراد است. 

ز عوامل مرتبط بها ای اهم پیوستهاز نظر هرص منظور از بافت و سیاق کالم، مجموعۀ بسیار پیچیده و به
-، محهیط کهاماًل فیزیکهی، روان«عبهارت»های محیط بهر آن ای از واژهاست؛ مثل مجموعه« عبارت»یک 

شناختی، اجتماعی و تاری ی که آن گفتار مورد نظر، در چنان شرایطی ارائه شده است. به همهین جههت از 
ههایی اسهت کهه گهر دادهاز طرفی نشان توان معنا را درک کرد. واژۀ بافتنظر هرص بدون بافت و سیاق نمی

کنند تصّور درستی از کّل داشته باشیم، و از طرف دیگر حهاکی از مالزم معنای متن هستند و به ما کمک می
(. از نگاه هرص سهیاق 121: 1395هایی است که جزئی از معنای متن هستند)هرص، ها و استنباطبرداشت

تواند نقش داشته باشد ولی تعیین ین تعیین حدس یک مفّسر میدر محدود کردن احتماالت معنایی و همچن
ی متن، باید از تعیهین برای تبیین زمینه وی قائل است که .(75: 1395)هرص، ی معنای لفظی نیستکننده
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یکی از اجهزای ضهروری یهک »گوید: ژانر استفاده کرد. هرص در تمایز ژانر درونی با بافت و سیاق کالم می
عنهوان شود. هر چیز دیگری در بافت و سیاق کالم، صرفًا بهونی گفتار است که حدس زده میبافت، ژانر در

خود هیچ نیروی قههری بهرای معهّین خودییک راهنما و سرنخ برای رسیدن به ژانر درونی مفید است، اّما به
، متفاوت بها (. اگر درک و دریافت در مورد ژانر کل گفتار122، ص1395کردن معانی جزئی ندارد) هرص، 

شود که یک حدس نادرست است، اّمها ژانهر درونهی، یهک درک گوینده باشد چنین ژانری بیرونی نامیده می
حدس درست است. یکی از وظایف اصلی مفّسر در تفسیر، نفی انتقادی ژانر بیرونی، در جهت کشف ژانر 

دو مقّید به آدا  و قواعهد مؤّلف و مفّسر هر »گوید: (. هرص می123: 1395درونی یک متن است)هرص، 
-ی رغبهت او بهه کهاربرد ژانهر درونهی خهاص، متعهّین مهیواسهطهژانر هستند و معنای مورد نظر مؤّلف به

شهود و های یک گفتار، توسط ژانر درونی آن تعیهین مهیداللت از نگاه هرص (.162: 1395هرص، )«شود
)هرص، ناشی از تش یص نوع ژانر اسهت درستی تفسیر منوط به درستی حدس ژانر متن است و اختالفات،

1395 :126-124).  
يخ -ب يخی و تار  مندی فهم و تفسير زمينه تار

که در کشف مراد و همه شواهد تاری ی و قرائنی که مقطا صدور متن را احاطه کرده است، به شرط آن 
از شأن نهزول  طباطبایی .آیدحسا  میمقصود مؤلف مؤثر افتد، از زمرۀ عوامل و زمینۀ مؤثر در فهم متن به

و بها مدد جسته  مهمترین قراین برای کشف معنای مقصود مؤّلف عنوانآیات یا زمینه تاری ی صدور متن به
از  3کند. مثهل تفسهیر آیهه و احکام اجتماعی آن، آیه را تفسیر می قرآنترسیم وضعّیت اجتماعی زمان نزول 

 1(.152-157: 4، جق1390طباطبایی،سوره نساء، )
چه الفاظ و مفاهیم و اسلو  بیان متن متهأثر از فرهنهگ آن است که اگر« مندی فهم متنتاریخ»مراد از 

ها و انتظهارات و دانستهزمانۀ تکوین آن است ولی هر مفّسری با افق معنایی خاص خود که حاوی همه پیش
متن تهأثیر اساسهی دارد. پهییرص شود و این افق معنایی در فهم و درك او از عالئق اوست، با متن مواجه می

رو یك متن در طول زمان تفسیرهای اینگردد. ازمندی و سیالیت فهم و تفسیر متن میاین امر موجب تاریخ
نتیجه فهم متن، امری ثابت نبوده و ههیچ تفسهیر و فهمهی، تفسهیر نههایی مهتن پییرد دربسیار متنوعی را می

-بههفهمی، عینی نیست و همه تفسیرها به شکلی خالی از تفسیر مندی فهم، هیچباشد. بر اساس تاریخنمی

مندِی فهم، سهازگاری نهدارد)مرزبان وحهی، رأی نیستند. َمشی تفسیری طباطبایی و نظریات او با این تاریخ
1381 :155-154.) 

، مندی از آنجا که به معنهای ثابهت و واحهد بهرای مهتن اعتقهاد نهدارداز نظر هرص نظرّیه افراطی تاریخ

                                                 
 (.33(،)احزا :158(، )نمل:3( )نساء:3(،)مائده:16بقره: . موارد دیگر در ذیل این آیات:) 1
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( ولی وی قائل 222: 2، ضمیمه1395)هرص، تواند برای فهِم درست، مالک و معیار روشنی ارائه دهدنمی
)همان معنی امروزی که «معناداری متن»مندی، منافاتی با ثبات معنای متن ندارد و در حوزۀ تاریخ است که

. وی  قائل است که باید رویکردی کنداست، نه معنا که ثابت است و تغییر نمی کند(نزد ما است و تغییر می
های های فرهنگی و نگرصدادهاّت اذ کرد تا هم ثبات معنای لفظی حفظ شود و هم سیالّیت آن برقرار گردد. 

ای کنونی، متفاوت هستند ولی امر مطلو  این است که این حقهایق را ای در گیشته و دورهمشترک بین دوره
.  از (320: 1395)ههرص، ههای منطقهی و ضهروری حفهظ کنیمایزبدون تناقض و بدون از میان بهردن تمه

شناختی... تواند وابسته و مرتبط به هر وضعیت تاری ی، زبانی، روانهرص معنای لفظی متن نه تنها مینظر
توانهد در های م تلِف متعّلق به شرایط متغّیِر هر وضعّیِت قابل تصّور میقابل تصور باشد بلکه متقاباًل زمان

از نگاه هرص تفسیر یک امر سّیال و تاری ی است و در   (.94: 1395)هرص، لفظی متن دخیل باشد معنای
: 1395(، و تقریبهًا همهواره بها نقهد همهراه اسهت)هرص، 181: 1395هر دورۀ زمانی متفاوت بوده)هرص، 

-ا متفاوت مهیهها تفسیرواسطه آنعواملی هستند که به« تغییر دادن»و « عمق ب شیدن»دو کارکرد  (.179

 (.172-173: 1395شوند)هرص، 
 نقش زمينه مرتبط با مقايسه و تحليل مبانی -ج

نقش سهیاق را در کشهف معنهای  آید که: هر دو اندیشمنداز مقایسه آرای طباطبایی و هرص بدست می
کید قرار می کند ولی میسیاق را به عنوان قرائن و امارات داخلی و خارجی ذکر  دهند. طباطباییمتن مورد تأ
شناختی، اجتماعی و تاری ی مرتبط با یک ای از عوامل لفظی، محیط فیزیکی، روانهرص سیاق را مجموعه

 .ی معنهای لفظهی نیسهتداند که راهنما و سرنخ برای رسیدن به ژانر درونی است ولی تعیین کننهدهمتن می
مندی را اّدعایی غیر قابل ابطال دانسته مندی فهم متن نیست ولی هرص عقیده تاریختاریخ طباطبایی قائل به

 داند.می خارج از حوزۀ هرمنوتیک وقابل ارزیابی  )معنای امروزی نزد ما(و آن را درحوزه معناداری
 گیری و تحلیل نتیجه

از مقایسه تطبیقی مبانی فهم و تفسیر قرآن در آرای طباطبایی و هرص در محورههای چهارگانهه مؤّلهف، 
 دست آمد : نتای  ذیل به ینه،متن، مفّسر و زم

خوان کاماًل هم از سوی مؤّلف معنا ب شِی در مؤّلفۀ تعّینآرای طباطبایی و هرص « مؤّلف»در محور  -1
خهوانی مبهانی است یعنی هر دو قائل به ثبات معنای متن هستند. و در مؤّلفۀ قصد مؤّلف در تولید متن ههم

اند که معنای متن وابسته به قصد و اراده مؤّلف است ولی طباطبایی ها نسبی است؛ یعنی هر دو قائلآرای آن
پییرد. با توجه بهه ایهن از منظر علم اللغه و داللت در کلِّ کالِم مؤّلف و هرص از منظر هرمنوتیکی آن را می

توان تحلیل کرد که تفاوت این دو دیدگاه در تفسیر قرآن دو نتیجه متفاوت خواههد داشهت. کشهف نتیجه می
اص حّجت دانستن ظاهر کالم قرآن است. یعنی تفسیر آیات با اسهتفاده مراد مؤّلف از منظر طباطبایی نتیجه
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الّلغه و مبانی اصولی و مباحث داللت الفاظ، صورت پییرفته و لوازم آنهها بیهان های زبانی و علماز داللت
-غیر قابل تغییر و ابدی دانسته می ها در زمان صدور متن،های ن ستین پیاده شدن آنشده و در همان شکل

یهابی و کشهف یِد سارق،... ولی با دیدگاه هرمنویک ههرص کهه در صهدد دسهتشود مثل حکم َرجم، قطا
زبانی مؤّلف است الزامی به توّقف در ظاهر کهالم ن واههد بهود. چرایی صدور حکم و کشف عّلت فعالّیِت 

های مهم مطهرح در قهرآن اسهت؛ بایهد دیهد در عصهر صتوان گفت در مورد عدالت که یکی از ارزمثاًل می
گیاری باشد تا به عدالِت مفهوِم حاضر در روابط اجتماعی و سیاسی و جزایی چه چیزهایی باید مالک قانون

صورت از منظر هرمنوتیکی ممکن است عین اجرای آن حکم در عصر معقوِل این عصر نزدیک شود. در این
یهد سهارق...  چنهین تفسهیری تفسهیر عصهری بها مثل حکم رجم، قطهاحاضر معقول تش یص داده نشود 

 مند خواهد بود.اندیشی و در زمینه و زمانرویکرد نو
آرای  «معنهایی اجهزاء مهتن پیونهد»و « وضا الفهاظ و داللهت معنها»در دو مؤّلفۀ « متن»در محور  -2

خوانی آنها نسبی هم« پییری متنفهم»و « زبان متن»خوان است و در دو مؤّلفۀ کاماًل همطباطبایی و هرص 
-دانند ولی طباطبایی قائل به  دو نهوع زبهان الههی و بشهری اسهت؛ دراست. یعنی هر دو زبان را ابزاری می

پییری متن هستند البته  ههرص فههم چنین هر دو قائل به فهمداند. همکه هرص زبان را فقط بشری میحالی
 نی.داند نه یقیمعنای متن را محتمل می

ی هاپهیش دانسهته»، «اسهتنطاق از مهتن»، «عمهل تفسهیر مهتن»در پن  مؤّلفهۀ « مفّسر»در محور  -3
هها نسهبی اسهت؛ یعنهی خهوانی مبهانی آرای آنهم «دوِرهرمنوتیکی»و « و انتظارات مفّسر عالقه»، «مفّسر

لی هرص قائل به کشف و اللغه و داللت است وطباطبایی قائل به کشف و بازتولید مراد مؤّلف از طریق علم
 دانهد ولهی ههرصطریق مکمل فهم می استنطاق متن را بازتولید هدِف فعِل گفتاری مؤّلف است. طباطبایی

ابهزاری را ی هادانستهپیش داند. طباطباییبرای درک ژانر متن وارائۀ فرضیه ضروری می پرسش در باره متن را
 کهه ههرصحالیداند درم ّل در فهم می ی مفّسر راهانستهداپیش برای مفّسر ضروری دانسته و دخالت بقیه

 دانههد. طباطبههایی در عمههلبههرای حههدس زدن ابتههدایی ژانههر مههتن ضههروری مههی ی مفّسههر راهادانسههتهپههیش
بین ژانهر بها اجهزاء مهتن و  دور هرمنوتیکی را کند ولی هرصبین جزء و کّل متن برقرار می دوِرهرمنوتیکی را

توان تحلیل کرد که این نظریهه تهأثیر اساسهی در کند. با توجه به نظریۀ ژانر متن، میار میها برقردانستهپیش
، راهنما و سرنخ برای رسیدن به ژانر درونی اسهت کهه کلیهد فههم «سیاق»تفسیر دارد؛ چون طبق این نظریه 

ی ابهدی بهرای امههتوان گفت، اگر ژانر درونی قرآن یک متن قهانونی و برناساس این نظریه میمتن است. بر
کهه رویکهرد تفسهیر سهنّتی چنانزندگی انسان تلّقی شود تفسیر آن ابدی دانستن احکام و قوانین آن است آن

اجتمهاعی  -ههای اخالقهیمفّسران اسالمی بر همین روال است و اگر ژانر درونی متن قرآن روایت و توصیه
جواز تفسیر عصری و ارائه نظرات جدید حقوقی  اصای معّین با اهداف معّین فرض شود، نتیجهبرای جامعه
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 اندیشی خواهد شد.و اجتماعی با حفظ اهداف اصلی قرآن با رویکرد نو
ها خوانی مبانی آرای آنهم« تاری مندی متن»و  «زمینه و سیاق»در هر دو مؤّلفه « زمینه»در محور  -4

ص قائل بهه سهیاق درون متنهی و بیهرون نسبی است. یعنی طباطبایی به سیاق درون متنی قائل است ولی هر
قائل به  که از طریق آن دامنۀ معنا و حدس مفّسر تحدید شود. طباطبایی با قبول ثبات معنا،متنی است تا این

منهدی را در حهوزۀ معنها که هرص تهاریخدر حالی شود، نیست؛متن که موجب سیالیت معنا میمندیتاریخ
خهوانی مبهانی که میزان قرابت و ههمدهد پییرد. نتیجه نهایی نشان میمیداری نپییرد ولی در حوزۀ معنامی

آرای طباطبایی با هرص در حوزه فهم و تفسیر نسبی در حّد متوسط)نه حّداکثری و نه حّد اقلی( است. با این 
 صورت حداکثری تأیید نشد.خوانی مبانی آرای آنها بهنتیجه، فرضیۀ تحقیق مبنی بر هم

 ایسه تطبیقی مبانی فهم و تفسیر در آرای طباطبایی و هرص: مق3نمودار

 

 هرش طباطبايی هامؤّلفه محور

 مؤّلف

 

 قابل پییرص هرمنوتیکی قابل پییرص سمانتیکی قصد مؤّلف در تولید متن -1

 پییرص ثبات معنا پییرص ثبات معنا معنای لفظتعّین ب شِی  -2

 متن

 

 قابل پییرص صقابل پییر وضا الفاظ و داللت معنا -3

 قابل پییرص قابل پییرص معنایی اجزاء متن پیوند -4

 پییرص فقط بشری پییرص در دو نوع الهی و بشری زبان متن -5

 پییرص معنای محتمل لفظ اللغه و داللتپییرص با علم پییری متنفهم -6

 مفّسر

 

 ف فعل گفتاری مؤّلفبازتولید و کشف هد بازتولید و کشف مراد مؤلف عمل  تفسیر متن-7

 ارائه فرضیه استنطاق برای درک ژانر متن و استنطاق به عنوان طریق مکمل فهم استنطاق از متن-8

ی ابزاری ضروری است وبقیه هادانستهپیش ی مفّسرهاپیش دانسته -9

 م ّل 

 است برای حدس ژانر متن الزم هاپیش دانسته

 موجب تعیین و قوام جزئیات معنایی است. تش م ل فهم است.دخال و انتظارات مفّسر عالقه -10

 هادانستهبین ژانر با اجزاء متن و پیش بین جزء و کل متن دور هرمنوتیکی -11

 زمينه

 

درون متنی و بیرونی برای تحدید معنا و حدس  و شأن نزول سیاق درون متنی زمینه و سیاق -12

 مفسر

غیر قابل پییرص در حوزه معنا و پییرص  بل پییرصغیر قا مندی فهم متنتاریخ -13

 درمعناداری
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