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جستاری معرفتشناختی در مقایسه تطبیقی
رویکردهای فهم قرآن کریم
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محمدمنان رئیسی *

*

مریم منصوری **

*

از مهمترین بسترهای تئوریک مؤثر بر شکلگیری مکاتب تفسییری مااثی
مناع

از دانش معرفتشناسی و زیرشاخههای آن است .برای مسیئهه چگیونگی

فهم و تفسیر متون و بهطورخیا

ریرآن ییریم سیه رویکیرد معرفیتشیناختی

متصوّر است .در رویکرد اول (مخاطبمحور) مخاطب و پییشدانسیتههیای او
رین اصهی فرایند فهم تهقّی میشود و ازآنجایه پیشدانستههای هر مخاطیب بیا
دیگری متمایز است معانی استنااطشده نیز متمایز است و همه ایین معیانی نییز
موجّه تهقّی میشود .در رویکرد دوم (مؤلفمحور) معنای نهایی میتن ثقیقتیی
است رابل فهم یه باید طی فرایندی مضاوط به آن ناییل شید و ی یف مقصیود
مؤلف طی تفسیر متن (در این مقاله متن ررآن) هرچند دشیوار باشید نیاممکن
نیست و تنها معنایی موجّه تهقّی میگردد یه متناظر با این مقصود باشد.
در این مقاله ضمن مقایسه تطایقی دو رویکیرد پییشگفتیه رویکیرد سیومی

* استادیار دانشگاه قم (نویسنده مسئول).
** کارشناس ارشد فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم
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(متنمحور) یه شالوده معرفتی آن بیر آمیوزههیای اسییمی ماتنیی اسیت تاییین
میگردد یه طاق آن رین اصهی در فرایند فهم خود اثر یا متن ررآن یریم است.
ضمن تطایق رویکردهای سهگانه فوق با استفاده از روشهیای تحهییل محتیوای
ییفی و استدالل منطقی این نتیجه ثاصل شده است یه در میان این رویکردهیا
رویکرد متن محور برای فهم ررآن یریم از وجاهت بی تری برخوردار است و بیا
یاربست این رویکرد دستیابی به عمق میدلولهیای معنیایی آییار ریرآن ییریم
محتملتر مینماید و موفقیت برخی تفاسیر معتار نظییر المییزان را مییتیوان بیا
توجه به همین مهم رمزگ ایی نمود.

واژگان کلیدی :ررآن یریم معرفتشناسی فرایند فهم معنای متن مخاطب.
 .1مقدمه

در میان مؤلفههیای مختهیف میتن «مؤلفیه معنیا» در عیین اهمییت فراوانیی ییه
اندی مندان برای آن راییل شیدهانید (نصر )15 :5831 ،طیی دهیههیای اخییر بیا
چالشهای تئوریک فراوانی نیز مواجه گردیده است؛ چالشهیایی ییه عمیدتا در
یکی از زیرشاخههای دانش معرفتشناسی تحت عنوان «هرمنوتیک» ری ه دارد.
مااثثی مانند دامنه معنایی آثار امکان ررائتهای مختهف از متنی معییّن و نقیش
پیشفهمهای مخاطب در تفسیر و فهم معنای متن بخ ی از مااث

نوینی اسیت

یه در بسترهای تئوریک هرمنوتیک معاصر مطرح گردییده اسیت .بیرایناسیا،
اجزای یک متن ضمن وابستگی معنایی به هم پیام خود را از طریق رمزگانهیای
مختهف انتقال میدهند .طی این فرایند ادراک یک متن وارعهای است یه به دناال
تأویل آن و در نتیجه نوعی گفیتوگیو مییان ثیال و گهشیته تحقّیق مییپیهیرد
(اب،اهیمی دینانی  5831ج.)185 :8
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معرفتشناسان و فیهسوفان درباره این مسئهه تاینون دو رویکرد تأثیرگیهار را
برای فهم معنیای اثیر ارائیه ییرده انید ییه در اولیی (رویکیرد مخاطیبمحیور)
پیشدانستهها و پیشداوری های مخاطب بیه عنیوان مؤلفیه اصیهی ادراک و فهیم
معنای اثر تهقّی میگردد؛ ثال آنکه در رویکرد دوم (مؤلفمحور) مؤلفیه اصیهی
مؤثر بر ادراک معنای اثر مقصودی است یه مؤلف در تألیف اثر اراده یرده است.
در این نوشتار رویکیرد سیومی در ایین خصیو

ارائیه مییشیود ییه شیالوده

معرفتشناختی آن بر مفاهیم و مضامین اسیمی ماتنی اسیت و گرچیه ثکمیای
اسیمی درباره ماانی این رویکرد مااث

مختهفی مطرح یردهاند تیاینون فراینید

ثاصل از این رویکرد بهطور مضاوط و روشمند تایین ن ده است .در این مقالیه
این رویکرد در خصو

متن ررآن یریم وایاوی خواهد شد.

 .2روش تحقیق

این پژوهش در مقام گردآوری دادههیا از روش مطالعیار اسینادی ی یتابخانیهای
بهره برده است .در مقام تحهیل و داوری دادهها نییز بیا اسیتفاده از روش تحهییل
محتوای ییفی به بررسی و تحهیل رویکردهای سهگانه فهم معنای اثیر پرداختیه
یافتههای پژوهش با استفاده از روش استدالل منطقی استنتاج شیده اسیت.

سپس
لها مقام تحهیل و داوری دادهها با اسیتفاده از روشیی ترییایی (مرییب از تحهییل
محتوای ییفی و استدالل منطقی) انجام شده است.
 .3تعریف معرفتشناسی

«معرفتشناسی» یا «نظریه معرفت» یکی از شاخههای مهم فهسفه است یه امروزه
به صورر بحثی مستقل و گسترده در ینار سایر عهوم ررار گرفته اسیت .از عهیم
معرفتشناسی تعریفهای گوناگونی ارائه شده است ییه همگیی بیر ایین نکتیه
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تأیید دارند یه معرفتشناسی بهطوریهی از باور توجیه اعتاار معرفت و من أ و
انیوا آن بحی

میییینید .در واری «معرفییتشناسییی عهمیی اسییت یییه دربییاره

معرفتهای انسان و ارزشیابی انوا آنها و تعیین معیار صدق و یهب آنها بح
میینید» (حسری زاده  .)53 :5835از مهیمتیرین زیرشیاخههیای معرفیتشناسیی
معرفتشناسی متن است یه از معرفتی یه به متن داریم ی یعنی از فهیم و تفسییر
متن ی بح

مییند و غالاا محیور اصیهی مااثی

دانیش هرمنوتییک را ت یکیل

میدهد .طی این مقاله رویکردهای مختهف معرفتشناسیی میتن را در خصیو
متن ررآن یریم بررسی خواهیم یرد.
 .4ویژگیهای متن قرآن

ررآن یریم یه متنی وثیانی است ویژگیهایی دارد یه آن را از سایر متون متمایز
میسازد و الزم است این ویژگیها در رویکردهای مختهف فهم آن میورد توجیه
ررار گیرد .مهمترین این ویژگیها به شرح ذیل است:
ر وحدت مت  :مطالب ررآن با یکدیگر هماهنگاند و اختیفیی در آن نیسیت:
« أَفَالَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَددوواْ فِيدهِ اتْتِالَفدا كَرِيدرا؛ آییا در
(معانى) ررآن نمىاندی ند؟ اگر از جانیب غییر خیدا بیود رطعیا در آن اخیتی
بسیارى مىیافتند» (نساء.)31 :
ر گست،دگی مت  :ررآن یریم در بیان مطالب الزم جامعیت بینظیری دارد ییه
شامل ثوزههای مختهف خداشناسی جهانشناسی انسانشناسی و غیره میگردد:
«وَالَ رَطْبٍ وَالَ يَابِسٍ إِالَّ فِي كِتَداٍٍ مبِِدينٍ؛ و هیی تیر و خ یکى (بیرای هیدایت
انسانها) نیست مگر اینکه در یتابى روشن (ثات) است» (انعام.)11 :
ر عظمت مت  :ررآن یریم ثقل و وزانت خاصیی دارد ییه هیریس را توانیایی
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ادراک آن نیست« :إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِديال؛ میا سیخنى سینگین بیر تیو نیازل
مىینیم» (مزمل.)1 :
ر محکم و متشابه بودن مت  :طاق نص صریح ررآن مدلول برخی آییار بیرای
مخاطب روشن است؛ ثال آنکه برخی دیگر ابهاماتی دارند یه باید با رجیو بیه
محکمار رف شوند« :هووَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاٍَ مِنْدهو آيَدا م مبكْكَاَدا م هودنَّ أُ ب
الْكِتَاٍِ وَأُتَرُ موتَشَابِهَا م فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَِِّعوونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهو ابْتِغَاء الْفِتْنَدِِ
وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمو تَأْوِيلَهو إِالَّ اللّهو وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ
رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِالَّ أُوْلُواْ األلَِْاٍِ؛ اوست یه این یتاب را بر تو نازل ییرد .بعضیی از
آیهها محکماراند این آیهها ام الکتاباند و بعضی آیهها مت ابهاراند امیا آنهیا
یه در دل ان میل به باطل است به ساب فتنهجویی و میل به تأویل از مت یابهار
پیروی میینند؛ درثالییه تأویل آن را جز خدای نمییدانید و آنیان ییه ریدم در
دانش استوار یردهاند میگویند :ما بدان ایمان آوردیم همه از جانیب پروردگیار
ماست و جز خردمندان پند نمیگیرند» (آل عم،ان.)3 :
ر دارای بطون بودن مت  :در روایار بطون متعدد ثتی تیا هفتیاد بطین بیرای
ررآن ذیر شده است 1یه همگان توانایی نیل به بطون عمیقتر آن را ندارند .طایق
نص ررآن یریم شرط الزم برای فهم بطون عمیقتر ررآن طهارر درونیی اسیت:
«ال يَاَسبهو إِالَّ الْاوطَهَّرُونَ؛ و جز پایان نمیتوانند به آن دست زننید (دسیت یابنید)»
(واقعه.)31 :

 .1نك :محمدباقر مجلسي ،بحاراالنوار ،ج ،98ص 81و ص ،89باب « 9ان للقرآن ظهرا و
بطنا.»...
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ر در ادامه ساثار و نفو ،مختهف انسان را به عنوان مخاطیب میتن ریرآن
تایین میینیم تا بتوان با لحاظ یردن مؤلفیههیای ایین دو (مخاطیب و میتن) بیه
ارزیابی رویکردهای مختهف تفسیر متن ررآن پرداخت.
 .5ساحات و نفوس مخاطب قرآن (انسان)

طاق آموزههای اسیمی انسان مت کل از دو سیاثت بیالقوه و بالفعیل اسیت .در
تعالیم اسیمی از بُعد بیالقوه او بیا عنیوان «فطیرر» ییاد مییشیود ییه نیاظر بیه
پیشسرشت وجود انسان و ساب یرامت و برتری او بر تمیام موجیودار هسیتی
است« :وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَ َ» (اس،اء .)37 :اما انسان به صورر بالفعیل مییتوانید بیا
فعال یردن روای فطری خود سوگیری مثات داشته باشید ییا بیا بییتیوجهی بیه
گرایشهای فطری خود دچار افول گردد؛ افولی یه میتواند ساب سقوط انسیان
به جایگاهی ثتی فروتر از جمادار گردد« :ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبوكُم مِّن بَعْددِ ََلِدكَ فَهِديَ
كَالْكِجَارَةِ أَوْ أَشَدب قَسْوَة وَإِنَّ مِنَ الْكِجَارَةِ لَاَا يَتَفَجَّرُ مِنْهو األَنْهَارو وَإِنَّ مِنْهَدا لَاَدا يَشَّدقَّ ُ
فَ يَخْرُجو مِنْهو الْاَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَاَا يَهِِْطُ مِنْ تَشْيَِِ اللّهِ وَمَا اللّهو بِغَافِلٍ عَاَّا تَعْاَلُونَ؛ سپس
دلهاى شما بعد از این سخت گردید همانند سنگ یا سختتیر از آن چراییه از
برخى سنگها جویهایى بیرون مىزند و پارهاى از آنهیا میىشیکافد و آب از آن
خارج مىشود و برخى از آنها از بیم خدا فرومىریزد و خیدا از آنهیه میىینیید
غافل نیست» (بق،ه.)37 :
نفو ،انسانی در چهار گروه یهیی رابیل دسیتهبنیدی اسیت ییه طایق تاییین
امیرمؤمنان

عاارراند از :نامی نااتی ثسی ثیوانی ناطق ردسی و یهی الهیی

(مشکینی 5771ق .)111 :دو نفس اول به صورر بالفعل موجیود و مییان انسیان و
ثیوان م ترک است؛ ثال آنکه دو نفس دیگر ضمن آنکه مختص انسان است به
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صورر بالقوه است نه بالفعل .تفاور انسان با سایر موجیودار در همیین تنیو
ساثار و نفو ،وجودی اوست (مطهر،ی  .)81 :5837امیا بیهرغیم برخیورداری
انسان از این ساثار مختهف بستر اصهی خهقت همه انسانها همانند و م ترک
بوده طاق نصّ ررآن یریم هی تغییری در این بستر م ترک بروز نخواهد یافت.
ررآن یریم از این بستر م ترک با عنوان «فطرر» یاد مییند« :فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَدرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَِْدِ يلَ لِخَلْ ِ اللَّهِ ََلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمو وَلَكِنَّ أَكْرَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَاوونَ؛ فطرر
خدا یه مردم را بر آن سرشته است .فطرر خدا تغییرپهیر نیست .این است همان
دین پایدار ولى بی تر مردم نمیىداننید» (روم .)87 :لیها انسیان موجیودی اسیت
مت کل از ساثار و نفو ،مختهف با خهقت و فطرر م ترک.
بر پایه ساثار مختهف انسان دریافتها و القائاتی یه بر او هنگام مواجهه بیا
متنی م خص (از جمهه ررآن یریم) وارد میشود فارغ از اینکه این القائیار بیر
یدامیک از نفو ،او ماتنی باشد متأثر از مؤلفههای متعددی است یه میتوان آنها
را به شرح ذیل دستهبندی نمود:
( )1پیشس،شت (فط،ت) یه بخش م ترک پییشفهیم انسیانهیا را ت یکیل
میدهد و در ثقیقت موجب فهم و تفیاهم و برداشیتهیای م یابه ییا یکسیان
میگردد )2( .پیشدانسته یه به یهیه یافتهها و آموختههای فرهنگیی اجتمیاعی و
خانوادگی هر فرد بازمیگردد و در میان مردم یک فرهنگ یا خردهفرهنگ م ترک
است و ممکن است گاه باع

سوءتفاهمهیای فرهنگیی و خیردهفرهنگیی شیود.

( )9پیشتج،به یه به تجربههای فردی هیر شیخص بیازمیگیردد و در ثقیقیت
بخش یامی فردی (نسای) هر پیشفهمی را ت کیل میدهد و در نهایت بی یترین
تفاور برداشتها را پدید میآورد )9( .پیشداوری یه با توجیه بیه انتظیارار و
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هد

فهمنده یا تفسیرگر از رجو یا مواجهه با متنی خا

رضاور زودهنگیام

را در پی میآورد و به فهم و تفسیر او جهت میدهد» (ساسانی .)538 :5835
توجه بیه ایین چهیار مؤلفیه در تاییین فراینید فهیم ریرآن ییریم و ارزییابی
رویکردهای مختهف تفسیر آن اهمیتی اساسی دارد.
 .6رویکردهای معرفتشناختیِ فهم قرآن کریم
 -1-6رویکرد مخاطبمحور

طاق مدّعای برخی مکاتب معرفتشناختی یه اغهب از جریانهای فهسفی معاصر
غییرب متأثرنیید معنییای متییون و از جمهییه رییرآن یییریم بییهیهییی تحییت تییأثیر
پیشدانسیته هیای مخاطیب میتن اسیت .ایین مکاتیب عمیدتا متیأثر از رویکیرد
معرفتشناختی «مخاطبمحور» هسیتند ییه از نظیر میدافعان آن مجموعیهای از
پیشدانستهها و پیشداوریها هیر مفسیری را اثاطیه ییرده و فهیم او را متیأثر
ساخته در نتیجه افق معنایی مفسر شرط وجودی ثصول شناخت و فهیم میتن
بوده نهتنها دخالت دادن این افق معنایی مخل به عمل فهم نیسیت بهکیه شیرط
الزم برای ثصول آن نیز بیه شیمار مییآیید (رئیسری )11 :5831؛ زییرا فهمییدن
وارعهای است یه بر اثر امتزاج افق معنایی مفسر با افق معنایی اثر رخ مییدهید و
این افق معنایی مفسر چیزی نیست جز مجموعهای از پیشدانستهها و انتظیارار
او .به این ترتیب ازآنجایه انسان و سنت تاریخی بوده سیال و متغیرند فراینید
فهم متن (از جمهه فهم متن ررآن یریم) جریانی پایانناپهیر است .مفسران جدید
با افقهای معنایی جدید به سراغ متن میروند و امتزاج و فهم جدیدی بر اسیا،
گهشته ذهنی آنها رخ میدهد؛ لها موضو معرفت از منظر و افق معنایی مخاطیب
بازخوانی میشود (پارسانیا  )571 :5817و این مخاطب متن است یه معناهیای آن
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را میآفریند (احمدی .)171 :5835
اعتقاد به پیدایش فهمهای جدید در رویکرد مخاطبمحور عمدتا ناشی از انکار
«نیت مؤلف» است یه در رهمروی هرمنوتیک این بح

پی ینه و زمینیهای فهسیفی

در نوشتههای مارتینهایدگر دارد؛ زیرا «او بود یه با ینار گهاشیتن سیو ه راه را بیر
انکار نقش نیت مؤلف در تعیین معنای نهایی و رطعی متن گ ود» (همو .)51 :5833

زوایای ماهم این امر آنگاه بهخوبی روشن میشود یه به مدّعای یتاب هستی
و زمان هایدگر توجه ینیم؛ جایی یه او هرمنوتیک را نه یک روش بل نظرییهای
معرفی مییند یه نتایج روششناختی به بار میآورد (همو  .)111 :5837طاق ایین
نظریه معنای یک ن انه محتوای درون آن نیست بهکه صرفا از تفسیر آن ثاصل
میشود (سجودی )87 :5833؛ لها برای متن معنیای نهیایی در ییار نخواهید بیود
( .)Barthes, 1990: 22در وار در متنی متعیّن معنا دستنیافتنی و بیانتهاست؛
زیرا «زبان اساسا استوار به غیاب معناست» ( )Caroll, 1983: 63و میتن نییز بیه
عنییوان جزئییی از منظومییه زبییان بافییت پایییانناپییهیر معناهییای ناتمییام اسییت
( .)Derrida, 1979: 84ازاینرو دالهای موجود در یک متن ما را بیه میدلول
خاصی مرتاط نمیسازد (ضیم،ان  )38 :5838و در نتیجه دامنه معنایی ییک میتن
دامنهای یامی باز و پویاست.

1

 .1آنچه باعث ميشود در این رویکرد بر باز بودن حداکثریِ دامنه معنایي متون تأکید شود،
ترابط متون و تولید مفهومي با عنوان «بینامتنیّت» است« .بینامتنیّت ،مفهومي است بیانگر
مشارکت یك اثر در فضای گفتماني یك فرهنگ ،رابطه بین یك متن و زبانها یا روالهای
داللي متفاوت یك فرهنگ و رابطهاش با آن متوني که امکانات آن فرهنگ را پدید ميآورند»
( )Culler, 1981: 114که این امر سبب ميشود تا از طریق یك فرایند مستمر دگرگوني ،محیط
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بر همین اسا ،است یه نیهه مدعی میشود «تنهیا تأوییلهیا وجیود دارنید؛
معنایی جدا از تأویل وجود ندارد و معناها بیشمارند» (.)Nietzsche,1968: 267
این یثرر معنایی متأثر از دَرهمشدن افقهای معنایی مخاطب و خود متن اسیت
یه به نظر میرسد مستقل از یکدیگر وجود دارنید ( .)Gadamer, 1989: 146از
همین روست یه برسهر صریحا توصیه مییند هنگام مواجهه با یک متن به معنای
متن امکان ناایستایی و عیدم رطعییت بدهیید ( .)Bressler, 2007: 128واییاوی
مانایی این عدم رطعیت ما را به یکی از اصول پاییه در رویکیرد مخاطیبمحیور
تحت عنوان «نسایّت فهم» راهاری مییند .طاق این اصل ازآنجایه نسیای بیودن
شناخت الزمه ثتمی این مانای فهسفی است (جوادی آملری  )135 :5831فراینید
شناخت و بالتا تفسیر متن فعالیتی مستمر است یه همیواره بایید رو بیه سیوی
یمال بوده هرگونه رطعیت نهایی برای آن رد میشود .پس میتیوان گفیت طایق
این رویکرد هد

نهایی نه بیر پاییه ی یف نییت مؤلیف ییه بیر پاییه بسیط

پیشفرضها و پییشداوریهیای مخاطیب اسیت ییه در مواجهیههیای تیاریخی
بهطورمکرر به ظهور میآید ( .)Palmer, 1969: 181لها طاق رویکرد مخاطبمحیور
رین اصهی در فرایند فهم متیون و از جمهیه میتن ریرآن ییریم عایارر اسیت از
مخاطب و پیشفهمهای اعتااری و متغیر او.

پیرامون ما تغییر کند و به اصطالح تاریخي شود ( .)Johanson and Larsen, 2002: 4بر پایه
مفهوم بینامتنیّت« ،متون بخشي از یك منظومه اجتماعي ،فرهنگي و تاریخي محسوب ميشوند

که فهم هریك از آنها مستلزم دسترسي به شبکه موجود در منظومه مزبور است» (ضیمران،
)181 :1191؛ زیرا «مفاهیم کلیدی درون یك متن وابسته به روابط تقابليِ بیاننشده آنها با
دالهای غایب است» (.)Chandler,2007: 227
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مخاطب

(سایر آثار)

قرآن

متن قرآن کریم

نمودار شماره  :1ارکان مؤثر در فرآیند فهم
معنای متن قرآن در رویکرد مخاطبمحور
مأخذ :نگارندگان

طی نمودار شماره  1مدل یهی تعامل اریان مؤثر در فرایند فهیم معنیای میتن
ررآن یریم طاق رویکرد مخاطبمحور ارائیه گردییده اسیت .چنیانییه میثظیه
می شود در این مدل نقطه پایانی متصور نیست و معنای میتن ریرآن همیواره در
نظام دُور هرمنوتیکی غیررطعی و دستنیافتنی خواهد بود؛ چراییه هیر میتن در
درون نظامی از متون و آثار دیگر گرفتار و همهون گرهی اسیت در دل شیاکهای
( )Foucault,1974: 23یه رطعیت معنای آن را مخدوش میسازد .نسایگرایان و
پهورالیستهایی نظیر عادالکریم سروش را میتیوان از مصیادیق نظرییهپردازانیی
دانست یه در این رویکرد جای میگیرند.
 -2-6رویکرد مؤلفمحور

در مقابل مدّعای معرفتشناختیای یه نظریهپردازان رویکیرد مخاطیبمحیور
ارامه یردهاند رویکرد دیگری با عنوان «رویکرد مؤلفمحور» ررار دارد یه گرچه
به لحاظ زمانی ردمتی بسیار بی تر از رویکرد مخاطبمحیور دارد لییکن در اثیر
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تضارب آرایی یه به دناال شکلگیری رویکرد مخاطبمحور در دهیههیای اخییر
صورر پهیرفته امروزه به صورتی یامی مدوّن و روشمند نماییان شیده اسیت و
این مسئهه به دلیل مجموعه نقدهایی است یه برخی نظریهپردازان ثیوزه تفسییر
به رویکرد مخاطبمحور وارد ساختهاند .در ادامه مجموعهای از مهیمتیرین ایین
نقدها ارائه میگردد تا بر اسا ،آن تاعار معرفتشناختی ثاصل از ایین نقیدها
در فهم ررآن یریم تایین شود:
( )1اگر هر شناخت و تأویهی سیال و نسای است چرا اصیول و آممیوزههیای
معرفتشناسی مخاطبمحور و تحهیهی یه این رویکرد از ماهیت شناخت عرضیه
می دارد به عنوان رضیایایی مطهیق رهمیداد گیردد؟ اگیر همیه فهیمهیا ناشیی از
پیشفهمها و ذهنیار مخاطب است پس می توان ادعا ییرد ییه تحهییل گیادامر
دریدا و غیره از ماهیت فهم نیز متیأثر از پییشداوریهیای خیا

آنیان اسیت و

ارزش مطهق ندارد .پس نقد اوّلیی ییه بیر رویکیرد مخاطیبمحیور وارد اسیت
«متنافیاالجزاء و خودویرانسازی آن است؛ یعنی از شمول آن نسات به خیودش
عدم شمولش الزم میآید» (آملی الریجانی .)11 :5831
( )2طاییق میدّعای نظرییهپییردازان مخاطییبمحییور از جمهییه گییادامر برخییی
پیشداوری ها مولّد و برخی دیگر موجب سوءفهم میشوند .اما این نظریهپردازان
ضابطه و معیاری بیرای تفکییک ایین دو نیو پییشداوری عرضیه نکیرده بییان
نداشتهاند یه چگونه میتوان پیشداوریهایی را یه موجب سوءفهم میشیوند از
دخالت در عمل فهم بازداشت .ثال آنکه «برای آنکه بتوانیم میان فهم و بیدفهمی
تمییز دهیم باید معیاری در دست داشته باشیم تا بتوانیم آن تمییز را بر این معیار
استوار ینیم» (هوالب .)13 :5838
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( )9مدافعان رویکرد مخاطبمحور از این وارعیت غافلاند یه متن در جیوهر
خود همواره واجد دو جزء است :ثاضر و غایب؛ دال و مدلول .آنان سعی دارنید
با به رهقرا بردن جزء «ثاضر» ثضور «غایب» درک گردد و متن مستقل از نییت
و اراده مؤلفش خوانده شود .نتیجه اجتنابناپهیر این نگاه آن است ییه «نزدییک
شدن به اصل پیام متن معنای خود را از دست دهد» (آیتاللهری )11 :5833؛ لیها
ساب میشود گفتمان معنایی میان مؤلف مخاطب و متن غیرمضاوط شده نوعی
آنارشیسم معرفتی در فرایند تفسیر متن رسمیت یابد.
( )9اصوال روام هویّت متن بدون لحیاظ ییردن مقصیود مؤلیف آن نیاممکن
است؛ به این معنا یه «ت خّص و وثدتی یه یک متن دارد به اراده جهیتگرفتیه
مؤلف به سوی معنا وابسته است و این عنصر خا

همانطوریه در ایجاد میتن

نقش یانونی دارد در بقاء و استمرار آن نیز چنین است .در واری هیی فرریی از
این ثی

بین لحظه تقریر و لحظه پس از آن نیست .پیس مؤلیف هیم در مقیام

تألیف و هم پس از آن زنده است و زبان و متن هرگز نمیتوانید او را از صیحنه
غایب سازد» (کچوئیان .)51 :5835
( )9تمامی ادلّهای یه میتوان بر تجرّد و غیرمادّی بودن ادراک و شناخت ارامه
یرد غیرنسای بودن آن را نیز به اثاار میرسیاند؛ زییرا «آنهیه میادّی نیسیت از
ثریت و تدریج منزّه بوده ثابت و دائمی میباشد» (جوادی آملی .)131 :5831
( )9رویکرد مخاطبمحور تاعار ویرانگری را در عرصه تفاهم انسانهیا بیه
بار میآورد یه از مهمترین آنها انهدام و انحطاط تعامل و تفاهم فرهنگی هنیری
و فکری است؛ زیرا تحهیل این رویکرد از ماهیت فهم و ادراک به گونیهای اسیت
یه هرگونه فهمی موجّه میگردد و نمیتوان میان تفسیرهای متعدد از ییک میتن
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داوری یرد و فهمی را برتر از سایر فهمها برشیمرد (واعظری  .)588 :5835نتیجیه
طایعی این نگاه سد شدن راه هرگونه نقد و ارزیابی فهم و بالتا تنزّل ارزش فهم
و معرفت است (حسی زاده  .)531 :5835مارهن است یه چنانهیه ارزش فهیم تیا
این ثد تنزّل یابد و هر تفسیری موجّه گردد چه تاعار ویرانگری در ثوزه فهم
ررآن یریم به بار میآید.
مقصودِ پروردگار

مخاطب

متن قرآن

معنای متن
قرآن

نمودار شماره  :2ارکان مؤثر در فرایند فهم معنای متن
قرآن در رویکرد مؤلفمحور
مأخذ :نگارندگان

از مجمو نقدهای بیانشده چارچوب نظری رویکرد مؤلفمحیور اسیتخراج
میشود یه در آن مؤلف سهمی پررنگ در فهم مخاطب از متن ایفا مییند .طیی
نمودار شماره  2مدل یهی تعامل اریان مؤثر در فرایند فهم معنای متن ررآن طاق
رویکرد مؤلفمحور ارائه شده است .طاق این رویکرد میتن ریرآن ییریم ثامیل
معنایی رطعی است یه مناع

از مقصیود مؤلیف میتن (خیدای متعیال) اسیت و
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میتوان طی فرایندی مضاوط به آن دست یافت .بر اسا ،آنهه در این بخش بیان
گردید در ادامه اجمالی از تاعار معرفتشناختی ایین رویکیرد را در فهیم میتن
ررآن یریم بیان میینیم:
 .1طاق این رویکرد معنای اصهی و نهایی متن ررآن ثقیقتی است دستیافتنی؛
چرایه هر متن معنایی دارد ییه میراد مؤلیف آن اسیت و ی یف نیّیت مؤلیف طیی
بازخوانی اثر او هرچند یاری دشوار باشد ناممکن نیست (احمردی  )713 :5837و
با رمزگ ایی از ن انههای اثر مؤلف میتوان به نیت و مقصود او پی برد.
 .2تفسیر مخاطب از متن ررآن نمیتواند آزاد و غیرمضاوط باشد؛ زیرا «اینکیه
متن بالقوه بیانتهاسیت بیه ایین معنیا نیسیت ییه هیر یینش تأوییل نتیجیهای
رضایتبخش و درست میدهد» (.)Eco, 1994: 17
 .9طاق مدّعای نظریهپردازان مؤلفمحور اعتقاد به معناهای بیشمار برای اثر
واثد ثاصل خاط در ت خیص موضو نیتگون و ینش نیتگیون از یکیدیگر
است؛ به این معنا یه آنهه بیش از یکی است داللت معنای واثد نزد مخاطایان
یعنی «ینشهای نیتگون» بیشمار است یه مخاطبمحوران آن را بهاشتااه با معنا
یکی میپندارد (احمدی )111 :5837؛ ثال آنکه ینش نیتگیون متنیاظر اسیت بیا
تأویل یه متغیر و متعدد است و موضو نیتگون متناظر است با معنا یه ثابت و
واثد است.
 -3-6رویکرد متنمحور

ازآنجایه «دین درباره هی یک از عهوم یهی یا جزئی بینظر یا بیتفاور ناوده
بهکه در خصو

همه آنها یهیّار و اصولی را یه من أ تفری فرو دیگر هستند

القا مینمایید» (جروادی آملری  )535 :5831مییتیوان بیرای مسیئهه ایین تحقییق
رویکردی ماتنی بر آموزههای اسیمی متصور شد یه مییوشیم آن را تایین ینیم.
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از منظر اسیمی «اثر جهوه مؤثر است و مؤثر را در خویش نهفته است» (همو

 .)151 :5835تجهّی مؤثر در اثر موضوعی است یه در نصو
تأیید ررار گرفته است؛ از جمهه این نصو

متقن اسیمی مورد

رواییت امیرمؤمنیان

اسیت ییه

میفرماید« :المرء مخاوء تحت لسانه» (نهج البالغه حکمت  .)573ای ان در روایتیی
دیگر در تأیید رابطه اثر و مؤثر چنین میفرماید« :عقلها پی وایان افکارند و افکار
پی وایان رهبها و رهبها پی وایان ثوا ،و ثوا ،پی وایان اعضیا و جیوارح»
(مجلسی 5778ق ج .)11 :5طاق این روایت آنهه به واسطه اعضا و جوارح نمود
مییابد (آثار و متون) در مراثل رال ن ئتگرفته از عالمم افکار و ایدههیای میؤثر
است و اثر با تمام مؤلفههای خود ی از جمهه معنا ی جهیوهای از افکیار و مقصیود
مؤثر (مؤلف) است.
لها در خوانش معنای اثر مؤثر (مؤلف) نق ی انکارناپهیر دارد اما رین نهایی
یه نقطه پایانی فرایند فهم به آن ختم میشود مخاطب اثر است یه طاق تعریفیی
یه ابتدای مقاله از انسان ارائه گردید مت کل است از ساثار و نفو ،گوناگون.
وجه اصهی افتراق رویکرد سوم با دو رویکرد رال توجه به این ساثار و نفو،
مختهف است یه در معنای استنااطی مخاطب از متن ثایز اهمیتی اساسی اسیت؛
زیرا فهم مخاطب از معنای اثر بسته به اینکه بر یدامیک از نفو ،او ماتنی باشد
جایگاه م خصی را در سهسههمراتب معنایی متن بیه خیود اختصیا

مییدهید؛

چنانهه القائار و ادرایار مخاطب در زمان فهیم برگرفتیه از نفیو ،عقینیی و
روثانی او باشد القائار معناییای یه برای او ثاصل میشود القائیاتی ثقیقیی
است و درغیراینصورر القائاتی یه برای او ثاصل میگردد وهمیی و ظهمیانی
است (امام خمینی  )831 :5833یه القائاتی باطل و فارد اعتاارند.
بر همین اسیا ،هرچیه انسیان از طهیارر روح و مراتیب معنیوی بیاالتری
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برخوردار باشد به تأویل و فهم ثقیقت متن ررآن نزدیکتر است؛ تیا جیایی ییه
طاق نص ررآن یریم تنها مطهّیرون (انسیانهیای پیاییزه و دارای طهیارر روح)
میتوانند به این مرتاه دست یابند« :ال يَاَسبهو إِالَّ الْاوطَهَّرُونَ؛ و جز پایان نمیتواننید
به آن دست زنند (دست یابند)» (واقعه)31 :؛
درعینثال مرتاه روثی و معنوی انسان تنها مؤلفه مؤثر بر فهیم میتن ریرآن
نیست؛ زیرا افزون بر نفو ،مختهف انسان و مرتاه روثی وی مؤلفه مهم دیگری
نیز در فرایند تفسیر متن ذیسهم است :پیشداشتهای اعتااری و نسای مخاطیب
یه ایین مؤلفیه متیأثر از شیرایط نسیای زمیانی و مکیانی اسیت .عیوامهی چیون
پیشتجربهها و پیشدانستههای مخاطب یه در بسترهای مکانی زمانی و فرهنگی
مختهف متفاور است از جمهه این پیشداشتها شمرده میشود (ساسانی :5835

 .)538با عنایت به تأثیر این مؤلفههای اعتااری این امر ییه انسیانهیا در جوامی
گوناگون به واسطه شرایط خیا

فرهنگیی برداشیتهیا و تفاسییر متفیاوتی از

موضو واثد دارند (ب،اتی  )17 :5831توجیه مییابد و بخ ی از اختی

در فهم

و تفسیر آیار ررآن یریم در جوام مختهف و بازههای زمانی و مکانی مختهیف
ناشی از همین موضو است.
بر اسا ،مطالب ارائهشده در این بخش در رویکرد متنمحور هیم مؤلیف و
هم مخاطب در فهم و تفسیر متن ذیسهم هستند و فرویاهی تفسیر بیه یکیی از
این دو فارد اعتاار است .اما برخی

دو رویکرد رال رین اصهی تفسیر در ایین

رویکرد خود متن ررآن یریم است و این متن ررآن است یه محور اصهی تفسییر
را شکل میدهد؛ چنانیه در برخی روایار نیز به این مهم تصریح شده است ییه
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برخی از آیار ررآن برخی دیگیر را تفسییر میییننید 1.امیرمؤمنیان
خصو

در ایین

میفرماید« :كِتاٍو اللّهِ ...وَ يَنْطِ ُ بَعْضُهو بَِِعْضوَ يَشْهَدو بَعْضُدهو عَلدب بَعْد

؛ یتیاب

خدا  ...بعضى از آیاتش تفسیر بعضی دیگر و برخى گیواه برخیى دیگیر اسیت» (نهرج

البالغه خطبه  .)588عیمه طااطاائی را میتوان از مصادیق بارز یسانی دانست ییه
فهم ررآن یریم را با رویکردی متنمحور پی گرفت.
 .7نتیجهگیری

بر اسا ،مطالب بخشهای رایل طیی جیدول  1مقایسیهای تطایقیی مییان سیه
رویکرد ذیرشده در این مقاله ارائه میگردد.
رویکرد
تفسیری

رکن اصلیِ
تفسیر

قاعده مبناییِ تفسیر

سلسلهمراتب
معناییِ متن

دامنه معناییِ
متن قرآن

مخاطبمحور

مخاطب

بازآفرینیِ معنای متن بر پایه
پیش فهمهای مخاطب

سلسلهمراتب
عرضی

باز و بدون
ضابطه

مؤلفمحور

مؤلف

کشف معنای متن برپایه
بازشناسیِ مقصود مؤلف

فاقد سلسلهمراتب

بسته و ضابطه
مند

متنمحور

متن

کشف معنای متن برپایه
مؤلفههای حقیقی و اعتباریِ
مخاطب و متن

سلسلهمراتب
طولی

باز و ضابطه مند

جدول شماره  :8مقایسه تطبیقی رویکردهای سه گانه ی فهم متن قرآن
مأخذ :نگارندگان
« .1القرآن یفسّر بعضه بعضا ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه على بعض».
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با درت در جدول فوق موارد ذیل به دست میآید:
معنای متون ررآنی در رویکرد مخاطبمحور متغیری اسیت دسیتنییافتنی و
یامی متکثر؛ ثال آنکیه در رویکیرد مؤلیفمحیور معنیا امیری ثابیت واثید و
دستیافتنی است یه ثاصل نییت و مقصیود مؤلیف (خیدای متعیال) اسیت .در
رویکرد متنمحور نیز معنا ثقیقتی است دستیافتنی؛ با ایین تفیاور ییه امیری
واثد ناوده سهسههمراتای طولی دارد؛ به این ترتیب یه معنا دارای تجهّی واثدی
نیست؛ لیکن تجهّیار مختهف معنایی متن وثدرگرا هستند و در رابطهای طولی
ررار میگیرند نه عرضی (عرضی به مفهوم آنهه طی رویکرد مخاطبمحور ادّعیا
میگردد) .لها بر پایه شالوده نظری این مقالیه و بیهوییژه مایانی انسیانشناسیی و
معرفتشناسی این تحقیق آنهه در خصو

دامنه معنایی ررآن ییریم مقایول و

منطقی مینماید مدّعای رویکرد متنمحور است و دو رویکرد دیگر به دالیهی یه
بیان گردید و در ادامه نیز تکمیل میگردد فارد توجیه عهمی هستند.
آنهه ساب گردیده رویکردهای مخاطبمحور و مؤلفمحور در تاییین دامنیه
معنایی ررآن یریم دچار افراط و تفریط شوند توجه نارص به انسان سیاثار و
نفو ،مختهف اوست .رویکرد مخاطبمحور از این ثقیقت غافل است یه انسان
افزون بر وجوه اعتااری و نسای ثقیقتی ثابت و غیرنسای نیز دارد یه در معار
اسیمی از آن با عنوان «فطرر» یاد مییننید .رویکیرد مؤلیفمحیور نییز از ایین
وارعیت غافل است یه مخاطب در بازشناسیی مقصیود مؤلیف (خیدای متعیال)
افزون بر وجوه ثابت و ثقیقی از وجوه نسای و اعتااری مختهف نیز اثر میپهیرد
یه این وجیوه نسیای و اعتایاری مییتوانید ثاصیل مؤلفیههیای انفسیی (ماننید
پیشدانستهها و پیشفهمهای مخاطب) یا ثاصل مؤلفههای آفاری (نظییر شیرایط
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متغیّر زمانی و مکانی) باشد .درهرثال مییتیوان چنیین گفیت ییه تیأثیر وجیوه
اعتااری در تفسیر ررآن یریم ساب میشود تا دامنه معنایی ررآن دامنیهای ییامی
محدود و بسته نااشد و بتوان برای آن سهسههمراتب معیّنی را تصوّر نمود.
طاق ماانی معرفتشناسی مکتب اسیم باز بودن دامنه معنایی متن به معنیای
مقاول بودن هر معنایی برای آن نیست و باید معانی ررآن به صیورتی مضیاوط و
در چارچوبی م خص فهم گردد .بستر اصهی این چارچوب مؤلفه فطیرر الهیی
انسان است یه به عنوان فصل م ترک همه انسانها ضامن تفاهم و تعامل فکری
آنان است .درعینثال ررآن برای ادراک معانی مختهف رابل است و این معانی
در صورتی یه به صورر ضابطهمند و بهدور از تفسیر بیه ریی بیازخوانی شیوند
ت کیلدهنده نظامی طولی خواهند بود؛ به ایین ترتییب ییه هرچیه صییثیت و
توانایی مخاطب در فهم معنا بی تر باشد تفسیر استنااطی او در نظام معنایی متن
عمق بی تری دارد؛ معانیای یه در چارچوب این نظام نگنجند م یمول «تفسییر
به ریی شده» فارد اعتاار هستند.
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