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چکیده
ري مطرح است پرسش از وحدت یا کثرت معنـاي  تفسیهینظري مهمی که در هر هاپرسشیکی از 

انتقـادي و بـا ابـزار گـردآوري اطّالعـات      -در این نوشتار، که یک پژوهش توصیفیدرست متن است. 
سعی شده است تا با کمک گرفتن از مبانی برگرفتـه از علـومی نظیـر زبـان     اي است،اَسنادي و کتابخانه

که تکثر معانی درسـت در متـون دینـی امـري ممکـن،      شناسی، هرمنوتیک و اصول فقه نشان داده شود 
. براي بررسی این مسأله ابتدا به مبـانی  گرددینممطلوب و متحقق است و دچار مشکالتی نظیر نسبیت 

عمومی تکثر معنایی متن توجه شده، سپس کثرت معنا در متون غیر دینـی بررسـی گشـته و در نهایـت     
ر گرفته است.کثرت معنا در متون دینی مورد مطالعه قرا

، نظریه معنا، کـارکرد زبـان، نظریـه شـمول گرایـی،      هاقرائتتعدد/تکثر معنا، تعدد : هاکلیدواژه
استعمال لفظ در بیش از یک معنا.

.02/02/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 15/11/1391خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

تفسیري مطرح است پرسش از وحدت یا کثرت هینظري مهمی که در هر هاپرسشیکی از 
تواند چنـدین معنـاي صـحیح داشـته     د؛ یا میآیا هر متن، لزوماً یک معناي صحیح دارمعناست: 

در هرمنوتیک کـه  1يزیستيقصدهینظربر اساس باشد؛ و یا لزوماً چندین معناي صحیح دارد؟ 
اساساً باوري به نیت مولف و نقش آن در معنا یا تفسـیر مـتن نـدارد راه بـراي پـذیرش تکثـر       

با اشکاالت متعددي مواجه است. معنایی متن هموار است؛ اما پذیرش این نظریه در متون دینی
اصولیان شیعه در مورد هدف فهـم کـه   هینظریی در هرمنوتیک و نیز گرايقصدهینظربر اساس 

)، نیـت صـاحب مـتن، نقـش     عابدي سرآسـیا نگ:شود (یمگرایی محسوب خود نوعی قصدي
بـه طـور   مهمی در محدود کردن معناي متن دارد و از این رو پذیرش تکثـر معنـایی در متـون    

. براي بررسی این مسأله ضـروري  رسدیممطلق، و در متون دینی به طور خاص، دشوار به نظر 
است تا ابتدا نگاهی به مبانی تکثر معنایی متن داشته باشیم، سپس کثرت معنا در متون غیر دینی 

را بررسی کنیم و در نهایت کثرت معنا در متون دینی را مورد مطالعه قرار دهیم.

کثرت معنایی متنمبانی
وحدت یا کثرت فهم مالزمه وحدت یا کثرت معنا، با مسئلهلهأمسممکن است تصور شود

ه    تواند دلیل کثرت معنا باشد. اما باید به نکتهدارد و کثرت فهم می ظریفی در ایـن بحـث توجـ
رست اسـت؛  داشت. آیا مقصود از فهم یا معنا در این بحث، هر نوع فهمی، اعم از درست و ناد

شود؟ اگر مقصود از تکثّر معنا یا فهم، تکثّـر معـانی یـا    و یا تنها شامل فهم یا معناي صحیح می
له، امري بدیهی و وجـدانی باشـد   أرود این مسها، اعم از درست و نادرست باشد، گمان میفهم

از نظـر علـم   مستقلّ که بنا به فرض، و نیاز به اثبات و تطویل بحث ندارد؛ حتّی براي یک کلمه
نهایت معناي نادرسـت فـرض کـرد. پـس مقصـود از      توان بیلغت تنها داراي یک معناست، می

.باشدمیمعنا، معناي صحیح است؛ و مراد از فهم، فهم درست
هـا یـا   کسانی که براي اثبات تعدد و تکثّر معنا، به امري واقعی و وجدانی، یعنی تعـدد فهـم  

انـد؛ زیـرا آنچـه    کنند، دچار نوعی مغالطـه گشـته  ها استناد میفرضدخالت اجتناب ناپذیر پیش
هـا، اعـم از صـحیح و نادرسـت اسـت و      افتد، تعدد فهمواقعاً در جریان فهم و تفسیر اتفاق می

ن آن دو هیچ تالزمی منطقی آنچه در صدد اثبات آن هستند، تعدد معانی صحیح متن است؛ و بی
شود.دیده نمی

1- Anti-intentionalism.
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مبنـاي کثـرت   توانـد یمطلب فوق، دو بحث مهمی که به طور عمومی اما با صرف نظر از م
ي معنا و بحث کارکردهاي زبان است. براي روشن شـدن ایـن   هاهینظرمعنایی متن باشد بحث 

بحث ضروري است تا این دو مبنا را به طور مختصر بررسی نماییم.

ي معنا و نقش آن در وحدت یا کثرت معناهاهینظر-1
ي هـا از گـزاره يامعنا را به صورت تقریبـی چنـین تعریـف کـرد: مجموعـه     هتوان نظریمی

، ذیـل عنـوان   1بخـش  یـد، هاي مربوط بـه معناسـت (مروار  تئوریک که در صدد تبیین واقعیت
تـرادف).  (ییمعنـا )؛ یعنی تبیین اموري از قبیل: مالك معناداري، و هم »ي معنا چیست؟نظریه«

ي زبانی فی الجمله توان ابراز و اظهـار  اند که یک متن یا نشانهئلهگر این مسهاي معنا بیاننظریه
چه چیزهایی را دارد.

؛ اما نظریات جدیدتري نیز شودیمدر شمار نظریات معنا معموالً به پنج یا شش مورد اشاره 
) وجود دارند که اگر چه اصالتاً مربوط بـه  هاي دریافت، مجموعه تفاسیر و بینامتنی(نظیر نظریه

ظریات معنا نیستند اما این قابلیت را دارند که در پاسخ به پرسش از ماهیت معنا قرار گرفتـه و  ن
خواهیم داشت.هاهینظرمعنا را به خود بگیرند. اینک نگاهی گذرا به اهم این عنوان یک نظریه

قی، ، مصدا1از این نظریه با عناوینی همچون: حکایی و ارجاعی:ايارجاعی یا اشارهنظریه
معناي یک عبارت، همان چیزي است که عبارت بـدان  «شود و بر اساس آن، یاد می2ايیا اشاره

جانوران موسوم به ایـن نـام یـا آن وصـف جـوهري کـه       اشاره دارد؛ مثالً سگ، یعنی مجموعه
-61، و 46، 44-45؛ آلستون، 68-69الینز، (رك: »اعضاي آن مجموعه استمشترك میان همه

.)»زباناهم مباحث فلسفه«، ذیل عنوان ملکیان؛ 60
انگارانه، ، ایده3ياز این نظریه با عناوینی همچون مفهومی و تصور: تصوري یا ذهنینظریه

معناي یک لفظ را با تصـوراتی کـه از آن لفـظ در ذهـن     » تصوري«نظریهشود.یاد می4و ذهنی
. بـه عبـارت   )ملکیان، پیشـین ؛ و نیز: 60-61و 44-45کند (آلستون، شود تعریف میتداعی می

دیگر، معناي یک عبارت، مفهومی است که در ذهن اشخاصی که با آن آشنایند همراه آن اسـت  
.)68-69(الینز، 

1- Referential.
2-Denotational.
3- Ideational.
4- Mentalistic.
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معناي هـر عبـارتی همـان سـهمی     «، 1شروط صدقیبر اساس نظریه: شروط صدقینظریه

؛ ونیـز  68-69(الینـز،  »کنـد ي حاوي آن ایفـا مـی  هااست که آن عبارت در شرایط صدق جمله
:Ignace, op. cit., under the title of:رك “Meaning and Truth”. دانستن )؛ پس

اظهـار وسـیله بـه کـه بیـانی یا(جملهشرایط،آنتحتکهشرایطیدانستنیعنیمعناي جمله
.)202بود (الینز،تواندکاذبیاصادق) شدهانجامجمله

نشـأت  2اخیـر ویتگنشـتاین  از فلسـفه کـه دیـدگاهی : زبانیيهايزاستعمالی یا بانظریه
یا اساسـاً معنـاي   ؛کندکه: معناي یک عبارت را کاربرد آن در زبان تعریف میآن است گیرد می

زمانی،علیرك:و نیز ؛28-29؛ نصري، 68-69عبارت، معادل کاربرد آن در زبان است (الینز، 
.3»)دینزباندربخشمعرفت غیريهادگاهید«انعنوذیلي،آبادحسیناحمدي؛220

انگیـزد یـا   معناي یک عبارت، محرّکی اسـت کـه بـر مـی    4رفتاريدر نظریه: رفتارينظریه
انگیزد یا هم محرّك و هم پاسخی که با ادا شدن آن عبـارت در هـر موقعیـت    پاسخی که بر می

ملکیـان،  ؛ 60-61و 44-45ون، آلسـت :رك؛ و نیـز  68-69شـود (الینـز،   خاص، بر انگیخته مـی 
.)پیشین.

، نقش مفسر در معناي یک لفظ، عبارت یا جمله، نقشـی  5دریافتدر نظریه: دریافتنظریه
ر سـاخته         فع ط مخاطـب و مفسـ آن توسـ ال و سازنده است؛ و اساسـاً معنـا در فراینـد دریافـت

ت مـی  شود. در این نظریه، مفاهیمی همچون: خواندن، تأثیر، واکنش،می یـیابنـد و  و پاسخ، اهم
شوند.اهمیت تلقّی میمتن و یا قصد مؤلّف، بیأمنشنظیرمفاهیمی 

یدركدریافـت داشـته اسـت (   ، تأثیر زیادي در پیـدایش نظریـه  7و گادامر6گرهرمنوتیک ه :
.)316-317هوي،

امل اساسـی  یک عفرایند خواندن به منزله«افرادي همچون میشل ریفاتر و استانلی فیش، به 
. یاس نوشـته اسـت کـه میـان فیلسـوفان      )321کنند (همان، نگاه می» در تعیین معناي متن ادبی

گذشته، کانت تنها کسی بود که تأثیر اثر ادبی بر مخاطب را در جهان معنایی اثـر مهـم دانسـت    

1 -Truth- conditional.
2 -Ludwig Josef Johann Wittgenstein.

هـاي  نظریـه «؛ سـاالري راد،  »ویتگنشـتاین فیلسـوف و منتقـد فرهنگـی    «سونسـون،  رك:تر در این زمینه بیشبراي مطالعه-3
؛ و نیز:»شناختاري و غیر شناختاري زبان دینی

Ignace, op. cit.; Smith, Barry C.,“Meaning and Rule-following”.
4 -Behavioral.
5 -Reception theory.
6- Martin Heidegger
7- Hans-Georg Gadamer.



143ینیدتکثر معنا در متون1394زمستانو پاییز
.)690(احمدي، 
ها نه به جهان یـا حتّـی   نهها و نشاکند که متناستدالل می1بینامتنینظریه: ي بینامتنینظریه

.)Allen,115کنند (ها رجوع میها و دیگر نشانهبدواً به مفاهیم، بلکه به دیگر متن
ترین واژگانی است که به طور درست یا غلط، در واژگان نقد ادبـی  یکی از رایج2بینامتنیت

,.Ibidرود (معاصر به کار می )Ibid.,16ت است (از عمده نظریه پردازان بینامتنی3. باختین)2
,.Ibidگردد (بینامتنیت محسوب مینویسندهترین ، درخشان4و روالن بارت 61(.

یی کـه  هـا ها، رمزگـان، و سـنّت  بینامتنی: روي هم رفته، آثار ادبی از سیستمبر اساس نظریه
شکال اَي دیگرهاها، رمزگان، و سنّتشوند. سیستماند، ساخته میتوسط آثار ادبی پیشین بناشده

اي از کـنش خوانـدن متـون، مـا را بـه شـبکه      هنري نیز در تعیین معناي اثر ادبی نقـش دارنـد.  
کشاند. تفسیر یک متن، و کشف معنا یا معـانی آن، ردیـابی همـین مناسـبات     مناسبات متنی می
شود که معنا نیز چیزي می. گرددمیتبدیلمتونمیانحرکتفرایندیکها بهاست. خواندن آن

؛ بـرون  ها مـرتبط اسـت وجـود دارد   گردد و با آنها برمیین یک متن و تمامی متونی که به آنب
.)Allen,.1گردد (اي از مناسبات متنی. متن تبدیل به بینامتن میرفتی از متن مستقلّ به شبکه

ي اهـ داند؛ بلکه متون و دریافـت معناي اثر نمیبینامتنی، صرفاً متون پیشین را سازندهنظریه
دریافـت  داند و از این رو پیوندي ناگسستنی با نظریـه بعدي را نیز داخل در افق معنایی اثر می

شود). بر ایـن اسـاس در نظریـه   دارد (و به تعبیري خود یکی از اَشکال این نظریه محسوب می
,.Ibidي بعدي است (هاي پیشین و دریافتهابینامتنی، معنا وابسته به گفته 19(.

یی یعنی گرایش به معناي قصدي؛ و معناي قصـدي همـان   گرايقصد: گراییقصدينظریه
مشـهور  نظریهمعنایی است که مد نظر مولف بوده و قصد انتقال آن به مخاطب را داشته است. 

آن، معناي متن، این است که معناي یک متن آن چیزي اسـت کـه نویسـنده   و پرسابقه در زمینه
ت؛ به عبارت دیگر، مؤلّف، منبع و منشأ معناي اثر بوده و حدود آن را قصد بیان آن را داشته اس

معناي متن است.نماید و یا دست کم، یکی از عوامل تشکیل دهندهتعیین می
این نظریه، در قلمرو تفسـیر نیـز وارد شـده اسـت کـه بـر اسـاس آن، هـدف مطلـوب و          

ت و مقصـ  دست ایـن نظریـه   5هاسـت ود مؤلّفـان آن یافتنی از فهم و تفسیر متون، رسیدن به نیـ .

1- Intertextual theory.
2 -Intertextuality.
3- Mikhail Bakhtin.
4- Roland Barthes.

و اقسام آن ببینید: عابدي سرآسیا، پیشین. و نیز:ییراگيتعاریف مختلف قصدبراي مشاهده-5
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و در اصطالح معناشناسی، نظریه2»ایدئولوژي مؤلّف«و احیاناً: 1»گراییقصدي«معموالً با عنوان: 

شود. از این نظریه در فارسی معموالً با عنوان نامیده می)165فضیلت، »(قطعیت به نیت مؤلّف«
گردد.یاد می» مؤلّف محوري«

قریب به اتفـاق اندیشـمندان قبـل از قـرن بیسـتم مـیالدي، محسـوب        گرایی، نظریهقصدي
گردد.می

بـراي نهروندمیکارواژگان به«گرایی گفته شده است که: قصديدر تبیین و توجیه نظریه
ات هـا، قضـاوت عقایـد، تابلکهدهند؛بازيیکتشکیلثابت،قوانینسريیکباکهاین ونیـ

کـردن یـک اندیشـه؛ و فهـم     رمزداربراستمشتملچیز،یکگفتن...نمایند؛آشکارراعالیق
اي مشـابه. معنـاي یـک جملـه بـر      گفتار دیگران، مشتمل است بر رمزگشایی و بازیابی اندیشـه 

Ignace, under» (استمبتنیرفتهکاراي که براي رمزدارکردن آن بهاش با اندیشهوابستگی

the title of: “Meaning and Thought”(.
گرایـی داراي دو شـکل و یـا دو    گرایـی پیداسـت، قصـدي   گونه که از توضیح قصديهمان

فهـم هـدف وتفسـیري نظریـه بـه مربوطدیگريومعنانظریهبهمربوطیکیتفسیر است که
راآندومشــکلو»معنــاییگرایــیقصــدي«راگرایــیقصــدياولشــکلتــوانمــی. اســت

.خواند»تفسیريگراییقصدي«
بحث نظریات معنا و تاثیر آن در کثرت و وحدت معناي متنزیابیار

سـه نکتـه  تذکّر رسدیمطلبد اما به نظر ي را میترگستردهنقد و بررسی نظرات فوق مجال 
است:در این بحث ضروري 

اگر چه به خودي خـود ممکـن اسـت    ي مزبور در مورد معنا،هاهینظرهر یک ازاول:نکته
هـا، تمـام   آنمورد توجه دسته از معانیآنتوجه به این نکته ضروري است که پذیرفته شود اما 

معنایی که مد :معناي متن نیستند و در عین حال ممکن است یک متن، داراي چندین معنا باشد
تواند داشته باشـد؛  نظر مؤلّف آن بوده؛ معنایی که متن در راستاي ارجاع به واقعیات خارجی می

سبت به مفسر دارد؛ معنایی که متن در مناسبتش با متون پـیش از خـود داشـته؛    معنایی که متن ن
معنایی که متن در مناسبتش با متون پس از خود خواهد یافت و... . آنچه مهم است ایـن اسـت   

See: Mantzavinos, Chrysostomos, Naturalistic Hermeneutics, p.147; Noël, Carroll, “Interpretation and
Intention: The Debate between Hypothetical and Actual Intentionalism”, p.75.

1- Intentionalism.
2-The ideology of the author. See Allen, op. cit., p.72.
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این معانی باید همچنان جدا از هم باقی بمانند و اثبات یکی، منجر به نفی يکه حدود و مرزها

دیگري نشود.
بر اساس یک گري آن را داشته باشد و یا متن توان ابراز و نمایشن مبنا، هر چیزي که بر ای

توانـد معنـاي آن   بر مبناي قواعد استعمال، از لفظ فهمیـده شـود، مـی   و داللت عرفی و صحیح 
نامید.» گرایی معناییشمولنظریه«توان این نظریه را باشد. می
باشـد،  معنا، مبتنی بر نوعی توسعه در مفهوم معنا میاکثر نظریات جدید در مورددوم: نکته

ذهنیـت همچونخارجیاموريبامناسبتدرتواندمیمتنکهراجدیديمعانیکهايگونهبه
معنـایی اثـر   هاي آنان، یا در مناسبت با سایر متون پیدا کند نیـز در حیطـه  نندگان و واکنشخوا

ن دو دسته از معانی تفاوت گذاشـته و هـر یـک را بـه     بی1رشدونالد هکیاند. ارگنجانده شده
دارد (که گـاهی بـه اختصـار، معنـا     2»معناي لفظی«اصطالحی خوانده است. از نظر او متن یک 

واعظی، (»معناي نسبت به«است و دومی » معناي فی نفسه«؛ اولی 3»داللت«شود) و یک گفته می
متن است که مرتبط با قصـد  » عناي لفظیم«. مورد نخست )468-458، درآمدي بر هرمنوتیک

مـتن بـا ذهنیـت    است که مربوط است به رابطـه » معنا براي دیگري«گوینده است و مورد دوم، 
» معنـاي اصـلی  «توان گفت اولی . می4اي که ماوراي متن باشدخوانندگان و مفسران و هر زمینه

آن.» نسبی)(یمعناي اضاف«متن است و دومی 
ـ    بیعتاًطسوم: نکته ر و متکثّ ري همچـون پاسـخ و دریافـت    کسانی که معنا را بـا امـور متغیـ

ند دهي زبانی پیوند میهاداللت معنایی سایر متون و نشانهو مفسران، يهافرضمخاطبان، پیش
معنـاي  «و » معنـاي اصـلی  «معتقد به کثرت معنایی متن هستند. همچنین کسانی که براي مـتن،  

نسبی متن باشند.اضافی وتوانند معتقد به تکثّر معنايراحتی میاند، به قائل» اضافی
بعـدي  مباحثاما معناي اصلی و به تعبیري معناي قصدي متن (معناي مؤلّفانه) چطور؟ در 

پردازیم.به بررسی این مطلب می

کارکردهاي زبان و نقش آن در وحدت و کثرت معنا-2
، بحـث از کارکردهـاي   رت و وحـدت معنـا دارد  تاثیر مهمی بر بحث کثیکی از مباحثی که 

1 -E.D.Hirsch.
2 -Verbal meaning

3 -Significance

.61؛ حسنی، 16؛ کرباي، 7؛ و نیز: بهرامی، 598، به نقل از: احمدي، 135، اعتبار در تفسیرهرش،: نگ
.71. به نقل از: پالمر، 2، اهداف تفسیردونالد، کیارهرش،-4
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است.1زبان
نگاهی به تنوع کارکردها-آ

ي هـا و دسـته بنـدي  نمـوده به اَشکال مختلفی مطرح بحث کارکردهاي زبان راشناسانزبان
، را 5، و ترغیبـی 4عـاطفی ، 3سـه کـارکرد ارجـاعی   ، 2بهلـر براي نمونه: اند. هکردمتفاوتی را ارائه 

را نیـز بـدان افـزود    9ادبـی یـا شـعري   و8فرازبـانی ،7سـه کـارکرد همـدلی   6وبسـن یاککرد؛ و 
)Meadina, از طرفی، همان گونه که اشاره خواهد شد، برخی کارکرد ادبـی را در مقابـل   . )9

در نظر گرفتند.هاآنسایر کارکردها قرار داده و عنوان کارکرد عادي را براي 
و در گفتار بعدي تمـایز  میکنیمش کارکرد اشاره اینک به توضیح مختصري در مورد این ش

.میدهیمکارکرد عادي و ادبی را مورد توجه قرار 
یابد چیزي است کـه در مـورد آن سـخن    آنچه مرکزیت میکه در آن، کارکرد ارجاعی) 1

که نگرش احساسی و ذهنـی  کارکرد عاطفی) 2محتوا یا موضوع ارتباط.؛ یعنی گفته شده است
؛ مثل این که آیا فالن چیز خوب است یا بـد؟ زشـت   کندیبه موضوع پیام ابراز منسبت را فرد 

پیـام را از حیـث عقلـی یـا احساسـی بـر       که واکنش گیرنـده کارکرد ترغیبی) 3است یا زیبا؟
که هدف آن، برقراري، حفظ و یا قطع ارتبـاط میـان گوینـده یـا     کارکرد همدلی)4. انگیزدمی

کـه هـدف آن مشـخّص کـردن     11شناختیفرازبانیا 10د فرازبانیکارکر) 5مخاطب پیام است.
ه نداشـته باشـد. بـراي مثـال در یـک مـتن         هاپیام یی است که ممکن است گیرنده بـه آن توجـ

شـود تـا بـه ایـن وسـیله،      گیرد یا در اثر، توضـیح داده مـی  اي در گیومه قرار مینوشتاري، کلمه

1- Functions of language.
2- Karl Buhler.
3 -Referential.
4 -Emotive.
5- Conative.
6 -Jocobson.
7 -Phatic.
8- Metalingual.
9- Poetic.
10- Meta-LanguageorMetalingual. See Meadina,.9.

11- Metalinguistic. See Ricoeur, 262.
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2شـعري  یـا  نريهو) کارکرد ادبی6. 1کندخواننده، منظور پوشیده را به صورت دقیق درك

3که در این جا تأکید بر خود پیام است و پیام، موضوع ارتباط است نه ابزار آن.

کارکرد معمولی و کارکرد ادبی-ب
تمـایزي  ،میان کارکرد ادبی (شـعري/ هنـري) و سـایر کارکردهـا    ،زباندر میان کارکردهاي 

»کــارکردي نامتعــارف و نابهنجــار اســت«رد ادبــی، جــا کــه کــارکمــاهوي وجــود دارد. از آن
)Simms,264(.در تقابل با کارکرد معمولی زبان قرار دارد

کارکرد معمولی زبان، مشتمل بر کارکردهاي ارجاعی، ترغیبی، عاطفی، همدلی، و فرازبـانی  
اشد.تواند ایجاد کالم عادي یا ایجاد کالم ادبی بمینیزهدف متکلّمدر همین راستااست. 

پیوند عمیقی ،اندمعترفنیز بدان زانیستيقصدکه حتی مهم در کارکرد معمولی زبان،نکته
توان گفت هـدف اصـلی   است که معنا با مقصود خطاب کننده و گوینده دارد؛ به طوري که می

.4در کارکرد عادي و معمولی، اظهار و انتقال معناي مقصود است
کارگیري قراین و شواهد متعدد، مقصود خـود را  ت تا با بهدر این موارد، متکلّم درصدد اس

اوج ایـن هـدف، در   پردازد؛ نقطـه میتحدید معناو تقلیل ابهاماظهار نماید و در این راستا به 
: (ر.ك»حـذف ابهـام و رسـیدن بـه تـک معنـایی      «گذاران به آرمان متون حقوقی است که قانون

اندیشند.می)625احمدي، 
سـت یي خـاص خـود ن  ادبی، معموالً خطاب کننده درصدد آشکار کـردن ایـده  اما در کالم

؛ بلکـه در صـدد اسـت تـا بـا ایجـاد ابهـام        )467و 368-369، 227، 132، 69احمدي، : ر.ك(
هدف در ایـن جـا   .توسیع معناو تکثیر ابهامتر، به معناي عبارت خود، توسعه دهد؛ یعنی بیش
نهایت آن است. معموالً در متـون ادبـی،   و امکانات معنایی بیتر، توجه دادن به گوهر زبان بیش
گـردد  ، ارجـاع منسـوخ مـی   )115و 71، 69احمـدي،  :ر.كشـود ( رنگ میي ارتباطی کمسویه

)See: Ricoeur, 181-182هوي، :ر.ك(ندیآي عادي به حالت تعلیق در میها، گزاره)262
، جملـه  )48احمـدي،  :ركشـود ( مـی » زداییآشنایی«نوس، أ، از مفاهیم آشنا و م)187-188و 

و نیز:.18-19نصري، ؛65-69، احمدي؛368-369، فالک:ركا تر در مورد این کارکردهبیشبراي مطالعه-1
Meadina, 2-9; Simms,.74; Ricoeur, 263.

2 - poetic.

,Simmsجا که این کارکرد اختصاص به شعر ندارد (از آن-3 شاید بهتر باشد که آن را کارکرد ادبی یا هنري بنـامیم. در  )74
ترجمه شده است.»ادبی«، این کارکرد به زی) ن66-67احمدي، (ساختار و تأویل متنکتاب 

:نگو نیز .99: هوي، رك-4
Hoy,26-27; W. K. Wimsatt Jr. and M. C. Beardsley,471; Mueller-Vollmer,55&56; Ignace, under the title

of: “Meaning and Thought”
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گـردد، و بـه مخاطـب حـس    هـاي از پـیش موجـود رهـا مـی     پشتیبانی وقایع خارجی و دالبی

واقعیـت را بـاز   -ي خـود هـا بـه فراخـور اسـتعداد و توانـایی    -شود تا بتواندمیآفرینندگی القا
625، احمدي:ركدي از آن ارائه کند (توصیف کرده و تبیین مجد.(

»مـتن ادبـی انتقـال معنـا نیسـت     «گونه که موکاروفسکی در مورد شـعر گفتـه اسـت،    همان
در مورد رمان گفته است 1؛ انتقال لفظ است. متن ادبی، همچنان که فیلیپ سولر)125احمدي، (
هاست، نه به سوداي تولید معنا، بل به هدف آفـرینش  در حکم آفریدن و سازمان دادن به نشانه«

.2»که با معنا باشدجهانی انسانی 
. بنابراین، هدف اندشیدر کارکرد ادبی، بیان به هدف بیان است؛ و واژگان، خود، هدف خو

در متون عادي، انتقال معناست و در متون ادبی، انتقال لفظ؛ در اولی، اظهار معنا و ابالغِ مقصود 
یی خـاص اسـت و در   است، و در دومی اخفاي معنا و کتمانِ مقصود؛ در یکی هدف، بیان معنا

تواند معانی محتمل بسیاري داشته باشد. در اولی متکلّم از معناي دیگري بیان لفظی است که می
ي زبانی و امکانات معنایی. در اولـی مـتکلّم   هادهد، و در دومی از توانمقصود خویش خبر می

پی سخن گفتن با ایحـا دور از ابهام است، و در دومی در ه یابی به بیانی روشن و بدر پی دست
اندیشد و دیگري به تکثیـر و توسـیع آن. کـالم عـادي     و ایهام. یکی به تقلیل و تحدید معنا می

ا کـالم ادبـی         زمانی موفّق است که بتواند با کم ترین ابهـام، معنـاي مقصـود را ابـالغ نمایـد؛ امـ
ه مخاطب انتقال دهد.ترین معانی را بترین ابهام، بیشهنگامی موفّق است که بتواند با بیش

بحث کارکردهاي زبان و تاثیر آن در کثرت و وحدت معناي متنارزیابی
بررسـی تفصـیلی کـرد امـا بـدیهی      مطالب فوق را توانینمبدون شک در این مجال اندك 

است که پذیرش تحقق کالم ادبی به معناي مزبور، مساوي با پذیرش تکثر معنایی مـتن، دسـت   
ست. با این حال نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که:کم در برخی متون، ا

اوالً: از آنچه در مورد حضور قصد در کالم عادي و کمرنگ شدن آن در کـالم ادبـی گفتـه    
اساساً قصد، در متن ادبی حضور ندارد و خالق یـک مـتن   «شد نباید این گونه برداشت شود که 

کـارکرد  «اگر این گونه باشد، تعداد متـونی کـه حقیقتـاً    . »ادبی، ضرورتاً فاقد قصد پیشینی است
تر باشد (اگر نگوییم متن ادبی به معنـاي  داشته باشند شاید از شمار انگشتان دست هم کم» ادبی

واقعی وجود نخواهد داشت)؛ و در این صورت، باید قریب به اتفـاق متـونی را کـه امـروزه بـا      

1- P.Sollers.
2- P. Sollers, Logiques, Paris, 1968, p.228.
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کـارکرد ادبـی،   ر متون عادي و غیر ادبی آورد. الزمـه اند، در شماعنوان متون ادبی شناخته شده

یـا  » هـا اندیشهبیان هنرمندانه«با هدف ممکن استاما یک متن ادبی نیستفقدان قصد پیشینی 
»ایجـاد شـده   » دي که همگی (فی الجمله یا بالجمله) مقصـود صـاحب اثرنـد   تفهیم معانی متعد

.1شدمختلف زبانی بايباشد و تلفیقی از کارکردها
یی که براي کـارکرد ادبـی برشـمردیم،    هادر یک متن ادبی، ممکن است تمامی ویژگی:اًثانی

.حضور نداشته باشند و یا به یکسان وجود نداشته و داراي شدت و ضعف باشند
در یک متن، ممکن است هر دو کارکرد معمولی و ادبی وجود داشته باشد. یـک مـتن   :اًلثثا

توانـد بـه شـکل ایحـائی و یـا غیـر       ارجی و عینی ارجاع دارد، مـی در حالی که به موضوعی خ
ارجاعی، معانی دیگري نیز در ارتباط با خود متن، یا سایر متون و یا زبان داشته باشد.

ر معناي قصدي)گرایی (تکثّي قصديکثرت معنایی در نظریهمبانی 
تواننـد معتقـد بـه    ند، آیا مـی اگرایی را پذیرفتهقصديمعنا، نظریهکسانی که در بحث نظریه

توانـد  قصدي معنا، مـی گرایی معنایی، آیا سویهتکثّر معناي متن باشند؟ همچنین در نگاه شمول
متکثّر باشد؟

یی، به خاطر حضور قصد و گرايقصدهینظرآن است که بنابر دیآیمآنچه در ابتدا به ذهن 
اعتقاد بـه تکثـر معنـایی مـتن نـاممکن یـا       آن در معناي متن،کنندهنقش تعیین کننده و تحدید 

تـوان معتقـد بـه    یمـ ،نیزگراییقصديدر نظریهبنا بر چندین مبنا دشوار است؛ اما با این حال، 
.میپردازیمهاآن؛ که به بررسی تکثّر معنایی متن بود

قصد پیشینیفقدان-1
اشـد، حتـی از نگـاه    این که صاحب یک اثر در خلق آن اثر، معناي خاصی را قصد نکـرده ب 

فقدان قصد پیشـینی یـا بـه    مسئلهاز اسباب تکثر معنایی متن باشد. تواندیمنیز گرايقصدیک 
تعبیري فقدان قصد معنایی ماتن همان گونه که قبالً اشاره شد، به طور نادر در متون ادبی اتفاق 

ت.شیخ مفید اسهینظراما آنچه در این جا بیشتر مد نظر ماست، افتدیم

ها در این است که در این متون، خیـال انگیـزي و ایجـاد ابهـام و سـردرگمی در      تمایز این قسم از متون ادبی با سایر کالم-1
مخاطب و سپس هدایت او به پیام اصلی، و به تعبیري بیان هنرمندانه، نقشی اساسی دارد (همچنـان کـه معمـوالً ایـن متـون از      

معنـایی و گریـز از تکثّـر    پرده است و با هدف تکاي و علمی معموال صریح و بیمحاورهکثرت معنایی برخوردارند)؛ اما کالم 
شود.معنایی ایجاد می
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چیزي به نام قصد و اراده وجود ندارد و در متون الهی آن است که ظاهر عبارت شیخ مفید 

یی معنا ندارد و مفسر بایـد مـتن محـور باشـد و نـه      گرايقصداز این رو، در تفسیر این متون، 
مولف محور.

کالمـی  . در نظریـه شـده اسـت  الهی مطـرح  مبناي این نظر، تفسیر خاصی است که از اراده
در مورد خداوند محال اسـت و از  1تحقق اراده به آن معنایی که در بشر وجود داردیخ مفید، ش

و افعال خدا، مسبوق به چیزي به نـام اراده،  باشد؛نمیفعل اوچیزي جز خداوند، ارادهاین رو 
(و بـه  تواند باشد؛ چرا که این امور، مستلزم وجود قلب و ذهن قصد، عزم و نیت نیست و نمی

براي خدا بوده، و موجب تحقّق نقص و عیب در اویند. بر این مبنا، هنگـامی  بع علم تصوري) ت
از این کالم خداونـد، ایـن معناسـت و نـه آن معنـا؛ عمـوم اسـت و نـه         مرادشود، که گفته می

شـود نـه آن   منظور این است که خداوند، کالمی آفریده که این معنا از آن فهمیده می،خصوص
.)11-13: مفید، (ركکرده و نه آن معنا را)ارادهکه خدا حقیقتاً این معنا را معنا (نه این

اي را نازل کرده، نه بـا ایـن   خداي متعال، آیهکه این سخن را این گونه توجیه کردتوانیم
هدف که معناي خاصی را به مخاطب بفهماند؛ بلکه با این هدف که این آیه، معانی متعـددي را  

ت مخاطبان، تفهیم نماید تا مخاطبان به کمـک عوامـل و ضـوابط فهـم، معـانی      به فراخور ظرفی
درست را برگزینند و از معانی نادرست پرهیز نمایند.

ایـن مقـال بیـرون    حوصـله که از طلبدلی را میبررسی دقیق این نظریه، بحث کالمی مفص
.سازدیمن هموار است. اما در هر صورت، پذیرش این مبنا، راه را براي تکثر معنایی مت

و تکثیر معناء ایحااثر با هدفخلق-2
هـدف صـاحب اثـر، ایحـاء و     در کارکرد ادبـی،  در بحث از کارکردهاي زبان اشاره شد که 

در یک متن، ممکن است هر دو کـارکرد معمـولی و ادبـی    تکثیر معناست. همچنین بیان شد که 
توانـد بـه   جی و عینی ارجاع دارد، میوجود داشته باشد. یک متن در حالی که به موضوعی خار

شکل ایحائی و یا غیر ارجاعی، معانی دیگري نیز در ارتباط با خود متن، یا سایر متون و یا زبان 
داشته باشد.

نهایـت  له در مورد متون دینی نیـز صـادق اسـت و علـم بـی     أاین مسمهم آن است که نکته
آورد (هرچنـد لزومـاً تمـام   انی را فراهم میاین معتمامی مقصود بودن زمینه،صاحب این متون

یک عبارت دینی ممکن است در حالی که کـارکرد معمـولی دارد، از   ها مقصود وي نیستند). آن

است و برگرفته از تصور شیء و سودمندي آن و سپس شوق و رغبت بدان است. همچنین قصد، عزم و نیتمترادف با که-1
معنا کنیم.» معنایی که ماتن در ذهن خود دارد«است اگر مراد ماتن را 
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کارکرد ادبی نیز برخوردار باشد. ممکن است در عین ارجـاع بـه موضـوعی خـارجی و عینـی،      

دهـد و  ورد خطاب قرار مـی اي باشد که سطوح مختلف فهم را مداراي معانی باطنی و رمزگونه
اي از این معانی بـاطنی را  تواند بخش یا مرتبههر کسی به فراخور معلومات و استعداد خود می

اي دیگر، داراي خودسامانی بوده و صرفاً در ارجاع بـه خـود   در مرتبهدرك نماید. ممکن است 
نمونه، ممکن است آیـه  متن (و نه جهان خارج از متن) معنا یا معانی دیگري داشته باشد. براي

مثل آیـاتی کـه   ، اي از آیات قرآن، که مثالً به اشخاص یا موضوعات خاصی اشاره دارندیا دسته
ي (ع) و حواریـون و مائـده  یسـ یعداستان ، یا )60-83کهف: ع) ((ع) و خضر (یداستان موس

) 22-19راف: اعممنوعه (ي شجرهآدم و حوا و شیطان و هیقض) ویا 112-115مائده: (یآسمان
ا    را بیان می کنند، کارکرد ارجاعی داشته باشند و به همان موضوعات خارجی اشـاره نماینـد، امـ

اي دیگر، معناي رمزي و تمثیلی نیز داشته و به امور دیگري، غیر از آنچـه  در عین حال، در رتبه
در ظاهر بدان ارجاع دارند، اشاره داشته باشند.

پنهـانی و  ، یعنـی  ث مطرح است که گاهی هـدف مـتکلّم، ایحـا   در علوم بالغت نیز این بح
گردد بـه  رمزي سخن گفتن است. در رمز، واژه یا عبارتی جایگزین واژه یا عبارتی محذوف می

اي که مورد مذکور، اشاره بر مورد یـا مـوارد محـذوف داشـته باشـد. در چنـین مـواردي،        گونه
ع داللـت  از این رو موجـب تعمیـق و تنـو   ي متعددي است و هاعبارت مذکور، مشتمل بر ایحا

»محـدود از امـور نامحـدود   يتعبیر«گردد. به این سبب است که رمز، در ادبیات معاصر، به می
ن   «ي شود؛ براي نمونه، هر یک از ظلمات و نور در آیه) تعریف می205(بستانی،  هم مـخـرِجی

متفـاوتی باشـد؛ مـثالً نـور (کـه تعبیـري       تواند اشاره و رمز بر چیزهاي می1»الظلمات الی النّور
ع و نامحدودي نظیر ایمان، خیر، بخشـش،  هاي متنواز معانی و داللت،محدود است: یک کلمه)

در مواردي که معـانی و دالالت، داراي عمـق،   کند. اصوالًبشارت، نعمت، دوستی و... تعبیر می
ستگی مخاطب، یـا کـاهش تـأثیر    ها موجب ماللت و خي آنتنوع و شمولی باشند که بیان همه

-هـا ظرفیـت وتجربیـات معلومـات، دراخـتالف جهـت بـه –ي مخاطبان کالم باشد و یا همه
کنـد تـا   نداشته باشند، متکلّم از ایحاو سخن رمزي استفاده میراآنمراتبيهمهدركتوانایی

را از آن اسـتنباط  ت خود، معـانی  مخاطبان هر یک به فراخور استعداد، تجربه، ظرفیت و خبروی
کنند.

).255برد (بقره:ها، به سوي نور بیرون میخدا مومنان را از ظلمت-1
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تعدد نیات صاحب اثر-3

، باز هم بـا کثـرت   متعدد بدانیميرا داراي مرادهایی، اگر صاحب متنگرايقصدهینظردر 
این مورد مبتنی بر این است که استعمال لفظ در بیش از یک معنـا  معنا مواجه خواهیم شد. البته 

را در یک استعمال، در چند معناي مستقلّ کـه در  بتواند یک لفظ متکلّمیعنیرا صحیح بدانیم؛
شـود یمـ این بحث از مباحث اختالفی در اصول فقـه محسـوب   .بردکارعرض یکدیگرند، به

.1باشندیمولی تعداد قابل توجهی از اصولیان برجسته، معتقد به جواز چنین استعمالی 
توانند یکی از مبانی بعدي میپذیرند، به راحتی کسانی که استعمال لفظ در چند معنا را نمی

را قبول نمایند.
برخورداري نیت از عمق و ژرفا-4

دي معـانی متعـد  تواندیکه مياگونهاست به داراي عمق زیادي گاهی مقصود صاحب اثر، 
ب بر یکدیگر و در طول یکدیگراند، در برگیرد.را که مترتّ

که این معانی از نوع لـوازم، و لـوازمِ   به، به دو شکل ممکن است: اول اینتصور معانی مترتّ
لوازم باشند (لوازم مترتّبه). یعنی معناي مطابقی، لوازمی دارد، و این لوازم، به نوبه خـود، لـوازم   

جـا  تنها یک معنا را قصد کرده است؛ اما از آنمتکلّمدیگري دارند و همین طور. در این مورد،
تواننـد مطلـوب او   باشد، تمامی ایـن لـوازم مـی   میکه خواستن یک چیز، خواستن لوازم آن نیز 

ه تمامی این لوازم نباشد یا برخی از آن لوازم متکلّم، به ظاهر، متوجباشند؛ هر چند ممکن است
را استثنا کند.

است که این معانی از نوع معنـاي ظـاهري و بـاطنی باشـند (ترتّـب ظـاهر و       آنشکل دوم
عنایی باطنی باشد، و آن معناي باطنی خـود بـاطن دیگـري    باطن)؛ یعنی معناي ظاهري، داراي م

ا همـان یـک    اسـت یک چیز را اراده کردهداشته باشد و همین طور. در این مورد نیزمتکلّم ؛ امـ
؛مثالً طلب سقایت، بعینه، طلب سیراب شدن است؛گیردمعانی باطنی را نیز در بر میچیز، عیناً

ین این که طلب نوعی کمال است. یـک چیـز خواسـته    در ع؛طور که طلب رفع نیاز استهمان
شده که متضمن چند چیز است؛ اما چند چیزي که در طول یکدیگرند و یکی در باطن دیگري 

.)44-3/45طباطبائی، رك: است (
.میباشیمدر این موارد با کثرت طولی معنا مواجه 

، 150-1/155)، صدر (216-1/221)، خوئی (فیاض، 39بزرگان و محققانی همچون صاحب معالم (ابن الشهید ثانی، نظریه-1
)، سـبحانی  85و 22منیـر،  )، سیسـتانی ( 1/69، األصـول تهـذیب )، امام خمینی (سـبحانی تبریـزي،   2/461به نقل از: انصاري، 
به بعد).1/172) و بهجت (1/35،الموجز(سبحانی تبریزي، 
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برخورداري نیت از وسعت و فراگیري-5

معانی گسترده تواندیکه مياگونهاست به اراي وسعت زیادي دگاهی مقصود صاحب اثر،
و متفاوتی را در برگیرد.

ب بر یکدیگر نیست؛ بلکـه  ، لزوماً داراي عمق و معانی مترتّنیت صاحب متندر این مورد، 
باشد؛ یعنی خود، مشتمل بر معانی متعدد و متفاوتی است به نوعی داراي وسعت و فراگیري می

، نوعی وحدت در نظر گرفته شده است و ماتن، عبارت را در همان معناي واحـد،  هاکه بین آن
کـه لفـظ در معنـاي جـامع، یـا      ده است؛ مثل اینبرکاري معانی متعدد است، بهکه در بردارنده

در جایی است کـه  »معناي جامع«درلفظاستعمال. رودکارعنوان معانی و یا مجموع معانی به
د که تمام آن معانی را در بـر بگیـرد و   نداراي یک معناي جامع و کلی باشچند معناي مختلف، 

. اسـتعمال لفـظ در   1ي جامع را در نظـر آورد معناآنبردمیکارمتکلّم هنگامی که آن لفظ را به
ونـام آنباکهباشدچیزيمامنظوروببریمکاربدین شکل است که لفظ را به»عنوان معانی«

اي عین باشد، که در این صورت، تمام ، مسم»عین«مثالً منظور ما از لفظ شود؛مینامیدهعنوان،
گیـرد. اسـتعمال لفـظ در    د در بر مینشونامیده می» عین«ها چیزهایی را که در عرف عرب زبان

جاست که چند معناي مختلف را در کنار هم بـه عنـوان یـک پیکـر واحـد،      آن» مجموع معانی«
بسـازیم کـه هـر یـک از معـانی، جزئـی از آن معنـا        » ترکیبی و اعتباريکلّ «اعتبار کرده و یک 

به این نحو که ) 187: منیر، رك(میببرکارمحسوب گردد، و سپس لفظ را در آن کلّ ترکیبی به
.2مجموع معانی را، به عنوان یک معناي واحد، اراده کنیم

وحدت باز گرداند و با ایـن  توان تمامی معانی مراد را به یک نوعدر این موارد، اگر چه می
ارجاع، مشکل استعمال لفظ را حل کرد، به این معنا که با این شـیوه، دچـار اسـتعمال لفـظ در     

تـوان از آن لفـظ،   شویم اما از نگاه عرفی، لفظ در چند معنـا بـه کـار رفتـه و مـی     چند معنا نمی
ي متعدد، متفاوت و صحیح داشت.هابرداشت

محورمؤلّفعصريِبه لزوم فهم اعتقاد -6
ي متعدد و صحیح، استناد بـه عملیـات تصـاحب و فهـم     هاراه دیگر براي اثبات امکان فهم

اثر براي ما و در حال حاضر چه معنایی یکدریابد . یک مفسر باید عصري در فرایند فهم است

صلی در یک استعمال، هم به خدا و هم به مالئکه ) واژه56احزاب:»(إِنَّ اللَّه وملَائکتَه یصلُّونَ علَی النَّبِی«مثال در آیه شریفه: -1
هاست، لفـظ صـالة را در دو   گر بگوییم صالة خدا رحمت او، و صالة مالئکه دعاي خیر آننسبت داده شده است. در این جا ا

منعطف شدن باشـد،  ؛ اما اگر بگوییم صالة در اینجا در معنایی جامع بین صالة مالئکه و صالة خدا، که مثالًمیابردهکارمعنا به
ي امـر را در معنـاي   نه در چند معنا؛ و یا مثال واژه یا صـیغه میابردهکاررا در یک معناي واحد بهصالةلفظاسترفتهکاربه

.بریمکارطلب، که وجه مشترك بین وجوب (طلب الزامی) و استحباب (طلب غیر الزامی) است، به
مشتملماهانهيدوره«در ،ي زنان و هم براي ایام پاکی آنان وضع شدهکه هم براي ایام عادت ماهیانه»رءقُ«مثل اینکه لفظ-2
.رودبه کارروزشبانهیعنیشب،وروزمجموعدریوممثالًکهطورهمانگردد؛استعمال»پاکیایاموعادتایامبر
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توانیم با اثر بکنیم.دارد. هر چند که این امر بدان معنا نیست که ما هرکاري که بخواهیم می

جا که ممکن است عبارت صحیحی، با عوض شدن برخی شرایط، دیگر صادق نباشد،از آن
رایط امـروز نیـز صـادق اسـت و     باید بداند که آیا معنایی که متن در گذشته داشته، در شمفسر
چه معنـاي درسـتی   «مفسر باید بفهمد، متن در شرایط امروزي، شرایط صدق آن کدامند.اساساً
گرایی این معنا، منافاتی با قصدي». چه پیامی دارد«و به عبارتی، براي مخاطبان امروزینش » دارد

چـه  » از نظر مؤلّـف «ایط کنونی، تواند در پی این باشد که این عبارت، در شرمفسر میندارد و
ر     در شـرایط کنـونی چیسـت.    مؤلّـف دهد و نظرمعنا می در حقیقـت در ایـن وضـعیت، مفسـ

خواهد با مؤلّف، در مورد شرایط کنونی به توافق برسد و نظر وي را در مورد شرایط کنـونی  می
کرد. بـه نظـر   از میخواهد بداند اگر مؤلّف در شرایط کنونی قرار داشت چه نظري ابربداند. می

رسد این هدف فهم، در متون شرعی، نه تنها جایز، که ضروري است و هدف مفسر در ایـن  می
متون، صرفاً نباید این باشد که صاحب متن، در شرایط گذشته چـه خواسـته اسـت؛ بلکـه بایـد      

تـأثیر زمـان و مکـان در   درسـت ینمعـا یکی از خواهد. در حقیقت بداند در زمان حال چه می
اجتهاد همین است و توجه به مقتضیات زمان در اجتهادات فقهی، بیان دیگري از فهـم عصـري   

است.
هر متنی در شرایط متفاوت، در عین وحدت پیام، معانی متعدد توان براي ، میبا این توضیح

و درستی را در نظر گرفت. آنچه موجب فرار از نسبیت معنا و جلوگیري از راه یـافتن هرگونـه   
باشد، همان وحدت پیام اصلیِ متن است. البته در این مـورد، شـاید بتـوان از    ایی به متن میمعن

دي که نسـبت بـه مخاطبـانِ    معناي واحد، سخن گفت؛ زیرا در این صورت، تمامی معانی متعد
متفاوت و در شرایط مختلف وجود دارند، در حقیقت داراي وحدت محتـوایی بـوده و در زیـر    

اما در هر صورت، از نگاه عرف، عبارت داراي معانی متعدد 1گیرندتن قرار میچتر پیام واحد م
صحیح است.

کثرت معنا در متون دینی
چه تاکنون بیان شد در مورد مطلق متون بود. اما آیـا در مـورد متـون دینـی، و بـه طـور       آن
عدد معنا بود؟توان معتقد به تکثّر و ت، و به طور اخص قرآن کریم می2تر کتب مقدسخاص

گردد که عبارت در یک معنا استعمال شده باشد و از این رو، موجبات مقصود بودن معنا را، حتـی از  این وحدت، سبب می-1
آورد.دانند، فراهم میاز یک معنا را جایز نمینگاه کسانی که استعمال لفظ در بیش

باشـد  با یکدیگر یا با قرآن کریم نمـی شودیمي آنچه امروزه به عنوان کتاب مقدس نامیده هاتفاوتاین مقاله در صدد بیان -2
در مـورد متـونی   ي مربوط به تکثر معنایی در متون مقـدس، تنهـا  هااستداللولی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که برخی 
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:کردتوان سه نظر را در این جا مطرح به طور نظري، می

این که این متون تنها یک معناي صحیح دارند که همـان معنـاي مقصـود صـاحب     نظر اول
توانـد متعـدد و متکثّـر    باشد. در بحث قبلی نشان داده شد که معناي قصدي متن نیز میمتن می

رد قبول نیست.باشد و از این رو، نظر اول، مو
این است که این متون معانی متعدد و متکثري دارند، و تمامی معانی متن، بالجمله نظر دوم

باشند و هـر معنـایی کـه مخاطبـان و خواننـدگان ایـن متـون برداشـت         مقصود صاحب متن می
کنند، معناي صحیح آن متن است. ظـاهر برخـی عبـارات ابـن عربـی (و نیـز افـرادي نظیـر         می

موافق با این نظریه است.سروش)
، تمـامی  1کند که در کالم الهی (و نـه سـایر متـون)   ابن عربی در موارد متعددي تصریح می

خاطر اعتقاد به چنین معنایی، تخطئـه  ه مفسر را بتوانمحتمالت معنایی، مقصود خدایند و نمی
ه، از یک سو، داراي کرد. استدالل ابن عربی این است که خداوندي که این عبارات را نازل کرد

علمی است که محیط بر همه چیز است و بنابراین، از تمامی احتماالت معنـایی کـالم خـودش    
داند که بنـدگان او از نظـر فهـم داراي مراتـب متفـاوتی      باخبر بوده است؛ و از سوي دیگر، می

خداسـت  اي باشـد، مقصـود   هستند. بنابراین هر معنایی که در چارچوب قواعد زبانی و محاوره
.)567و 119رك: ابن عربی،(

نویسد:سروش نیز می
؛ شـود ییا گوینده بر هم منطبق ممؤلّفدر متون مقدس، باید بگوییم که معناي متن و مراد«
است کـه بنـدگان او   دانستهی. خداوند مانديي متن بالجمله مراد بارکثیرهیمعانی بالقوهیعنی
.2»ها مراد باري استآند و لذا، باید بگوییم همهمتفاوت از آن خواهند بريهابهره

ا ایـن   کـه لزومـاً تمـامی    این نظریه را در اعتقاد به تکثّر معنایی متن، باید صادق دانست؛ امـ
هاي مخاطبان ومفسران را مراد صاحب متن و صحیح بدانیم، احتماالت معنایی متن، یا برداشت

رف علـم خـداي متعـال بـه معـانی       حرف درستی نیست و دلیل روشنی نیز ندارد از طرفی صـ .
تواند دلیل بر این باشد که او تمـامی ایـن معـانی را اراده    ي مخاطبان، نمیهامختلف یا برداشت

ـ انجبراي نمونه است (است که کالم مستقیم خداي متعال باشد و از این رو شامل متون مقدسی که ماتن آن بشر  یی کـه  هـا لی
.شودینم) اندشدهع) نگاشته (حیمستوسط شاگردان 

آن هم به جهت علـم محـیط   کند که مقصود بودن تمامی احتماالت معنایی، تنها در کالم الهی است و ابن عربی تصریح می-1
خدا بر تمامی این احتماالت است؛ و بنابراین، در سایر متون، که مؤلف به تمامی احتماالت معنایی کالم خویش واقف نیسـت،  
راه ندارد (مگر در نزد عارفی که هر کالمی را کالم خدا خطاب به خودش بداند و اساساً بر این باور باشد که متکلّمی جز خدا 

).2/567رد (ببینید: ابن عربی، وجود ندا
.1، »معنا و تفسیر«واعظی، احمد، . به نقل از: 17، 40، شماره کیانسروش، عبدالکریم، -2
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اند. وجود متشابهات در قـرآن (و حتّـی در سـایر متـون     ها صحیحکرده و این معانی و برداشت

ی ظاهري عبارات متشابه، اگـر چـه در   دینی) دلیل واضحی بر بطالن این سخن است؛ زیرا معان
ا قطعـاً  اي، قابل برداشت از کالمچارچوب صرفاً قواعد زبانی و محاوره معـانی نادرسـتی   اند امـ

. بنابراین، علم احـاطی  )7ها، برحذر داشته است (آل عمران:ت آنکه خود قرآن از تبعیباشندمی
مقصـود بـودن ایـن احتمـاالت را ثابـت      امکانخداي متعال به تمامی احتماالت معنایی، صرفاً 

.1کند و نه ضرورت آن رامی
سوم باشـد؛ زیـرا بعیـد    دوم، همان مفاد نظریهالبته محتمل است که منظور طرفداران نظریه

اعتقاد به تفسیر است که افراد فوق، لزوماً تمامی تفاسیر را با هر شرایطی صحیح بدانند و اساساً
اشند.و فهم نادرست نداشته ب

کنـد کـه اگرچـه در    اشـاره مـی  ییحتّی ابن عربی نیز در مواردي در کالم الهی، به معناهـا 
ي تفسـیري  گنجند اما مقصود خدا نیستند؛ و از این رو، وي در شیوهچارچوب قواعد زبانی می

شناسـد: کمـک   خود، دو راه را براي تعیین معانی مقصود از میان معانی محتمل، به رسمیت می
.)136-1/135(ابن عربی، یی و شهود باطنن از شواهد و قراین؛ و علم لدنّگرفت

ا      نظر سوم نظري میانه است؛ به این معنا که متون دینی لزومـاً معنـاي واحـدي ندارنـد، امـ
باشـند؛ پـس   مقصود صاحب متن نبوده یا معناي صحیح نمـی ضرورتاً تمامی معانی متنی آن نیز

باید به آن دسته از معـانی کـه مقصـود صـاحب مـتن بـوده یـا        2معوامل و ضوابط فهدر سایه
.کرداند، دست یافت و از معانی دیگر پرهیز صحیح

سوم است و اثبات تکثّر معناي قصدي از یک سـو،  صحیح و قابل دفاع، همین نظریهنظریه
قطعـاً م بودن این نکته که برخی از معانی محتمل واژگان، مقصود صاحب مـتن نبـوده و  و مسلّ

رساند.اند (متشابهات متون دینی) از دیگر سو، این نظریه را به اثبات میمعانی نادرستی

کنـد کـه   به عبارت دیگر، این که خداوند به تمامی احتماالت معنایی کالم خویش در چارچوب زبان، آگاه است، اثبات می-1
که تمامی این احتماالت را قصد نماید و از این جهت، هیچ محـذوري بـراي او وجـود    در حقّ خداوند این امکان وجود دارد 

كه تمامي اين احتمالات لزوماً مقصود او نيز باشند، مطلب ديگري است كه از اين دليل ندارد؛ امـا ایـن  
معلـوم  «را بـه معنـاي   » بودنمقصود «آید. مگر این که، همین علم احاطی خدا را به معناي قصد او تلقی نماییم و به دست نمی

ایم به طوري که حتی معـانی نادرسـت   بدانیم. اما در این تفسیر وسیع از قصد، به واقع مفهومی سطحی را در نظر گرفته» بودن
نیز مقصود خدایند و یا اساساً معناي نادرستی وجود ندارد.

سر قرار گیرد و بدون آن، نـه تنهـا هـیچ فهمـی ارزش     نکاتی است که باید مورد توجه مفنیترمهمتوجه به ضوابط فهم از -2
یی طرد شود تا منجر به انحراف نگردد. این کـه ایـن ضـوابط چـه امـوري      هافهمتفسیري ندارد بلکه در متون دینی باید چنین 

نی)، مطابقـت بـا هنجارهـاي زبـا    (تیمشـروع از: اندعبارتهاآنکه برخی از طلبدیمهستند خود بحث مستقل و مفصلی را 
مطابقت با نیت مولف در متونی که کارکرد عادي دارند، تناسب با ژانرها و انواع ادبی، انسجام درونی و سازگاري بـا تمامیـت   

و از این رو تفسیري از یک آیه که با آیه دیگر یـا  ابدییممتن (که قلمرو این متن در اسالم به تمام قرآن و سنت معتبر توسعه 
.و...د پذیرفته نیست)سنت معتبر در تضاد باش
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تکثر عرضی و طولی معنا
اشاره شد که معناي قصدي، بنا بر چندین مبنا، و به عبارتی به چند شـکل،  در بحث پیشین

طولی معنا بودند (عمق معنـا)؛ و  تواند متعدد و متکثّر باشد. برخی از آن موارد، ناظر به تکثّر می
لفـظ در معنـاي   برخی دیگر ناظر به تکثّر عرضی آن (وسعت و فراگیري معنا بـر اثـر اسـتعمال    

وجود تکثّر طـولی در معـانی قـرآن،    رسدیمبه نظر ). جامع، یا عنوان معانی و یا مجموع معانی
اشـتمال  «ی اشاره کرده است ی به درستئگونه که عالمه طباطباهمان.باشدامري بدیهی و مقبول 

که برخی فوق برخـی دیگـر، و بعضـی تحـت بعضـی دیگـر       يهاآیات قرآنی بر معانی مترتب
و بـا  (ر محـروم باشـد   باشند، امري است که احدي منکر آن نیست؛ مگر کسی که از نعمت تدب

.)3/48طباطبائی، (»)قرآن آشنا نباشد
ختصاص به اندیشمندان مسلمان نـدارد و در  اعتقاد به وجود معانی طولی در کتب مقدس، ا

ویل از کالم مقدس أکه سه تاستسوئدنبورگ معتقد براي نمونه، کالم مسیحی نیز سابقه دارد. 
وجود دارد: معناي قدسی، معنوي و طبیعی. معناي طبیعی همان معناي ظاهري است که بـه آن،  

باطن متن اسـت کـه درك آن کـاري    گوییم؛ معناي معنوي، مفهوم و معناي معناي ادبی متن می
است دشوار اما ممکن. معناي قدسی فهم باطنِ باطن است که درك آن براي مـا آدمیـان فـانی،    

.1ناممکن است
ع و باید میان تنـو «پذیرند. از نگاه این افراد، تکثّر عرضی معانی را نمیبرخی از محققاناما

ایل شد. کثرت معنایی طولی قابل پذیرش کثرت معنایی طولی و کثرت معنایی عرضی تفکیک ق
ظـاهر و فهـم   (مـثالً، مرتبـه  يابه این معنا که در مرتبه-ر عرضی معناي قرآن است؛ ... اما تکثّ

مطلبی -متضاد و ناسازگار را قصد کرده باشد ر و بعضاًع و متکثّعمومی از کلمات) معانی متنو
).1،»معنا و تفسیر«واعظی، (»غیر قابل پذیرش است

، سه استدالل در مورد نفـی تکثّـر عرضـی معنـا، بـه دسـت       این دسته از محققاناز کلمات 
نماییم:ها را بررسی میآید که آنمی

1 .متضاد و ناسازگار، با غرض الهـی کـه قـرآن را    ر، و بعضاًع، متکثّقصد کردن معانی متنو
.رك: همان)(، ناسازگار استخواندیم» ءیتبیان کل ش«و » بالغ«و » انیب«

1- H.Corbin, En Islam Iranien, Paris, 1978, vol.1, pp.139-140.
.503به نقل از: احمدي، 
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این دلیل پذیرفته نیست؛ زیرا اوالً، سخن در مورد تعدد و تکثّر معنا است و نه معانی متضاد 

علمـی،  رك: تواند یکی از ضـوابط فهـم (  و متناقض. وجود سازگاري و نفی تناقض درونی می
با بیان و تبیـان  معناي درست متن باشد. ثانیاً، تکثّر معنا نه تنها منافاتی يارهای، و مع)134-133

قـرآن، کـه داراي واژگـانی محـدود     بلکه مؤید و مثبِت آن است؛ زیرا اساسـاً ،بودن قرآن ندارد
ترین معـانی را  ترین الفاظ، بیشباشد که بتواند با کم» ءیتبیان کل ش«تواند است، تنها زمانی می

، و 1»معـانی نامحـدود  «عـین  قـرآن، در  » ِ الفـاظ محـدود  «کند. اعتقاد بـه  » ابالغ«نماید و » بیان«
. اما اگر مقصـود  3نمایدتنها در صورت اعتقاد به تکثّر معنایی آن، درست می2»پایانعجایب بی«

از این استدالل این باشد که منظور از بیان و بالغ بودن قرآن، این است که عبارات قرآنی خالی 
، تکثّر عرضـی معنـا، موجـب ابهـام در     نمایند و از طرفیاند و معنایی واضح را ارائه میاز ابهام

شود و با بیان و بالغ بودن منافات دارد؛ در جواب باید گفت کـه ایـن اسـتدالل    معانی قرآن می
اند، پـس صـرف   نیز صحیح نیست؛ زیرا اوالً، بسیاري از آیات قرآنی، از جمله متشابهات، مبهم

زایی، در مورد تکثّـر طـولی   مطلب، یعنی ابهامابهام، منافاتی با بیان و بالغ بودن ندارد؛ ثانیاً، این
آید و اگر گفته شود، در تکثّر طولی، صـرفاً برخـی از مراتـب معنـا، یعنـی مراتـب       نیز پیش می
اند اما مراتب ظاهري آن واضح است، عین این مطلب در مورد کثرت عرضـی نیـز   باطنی، مبهم

انـد. ثالثـاً، تکثّـر    ت، خـالی از ابهـام  صادق است؛ زیرا در کثرت عرضی نیز معانی ظاهري عبارا
ي معنـایی  هامعنایی، اگر چه به خودي خود، ممکن است موجب ابهام برخی از مراتب یا سویه

رُ  «باشد اما با کمک گرفتن از خود قرآن، و روش متن به متن، و به حکم ایـن کـه    فَسـالقـرآن ی
هـاي  مک گـرفتن از سـایر عوامـل و راه   و نیز با ک)6/330و 1/6مکارم شیرازي، (»بعضُه بعضَاً

سـرّ تـازگی قـرآن در هـر     توان تا حد امکان، پرده از معانی پنهان آن برداشت و اساساًفهم، می
عصر و زمانی، در همین نکته نهفته است.

مفسري را مصیب و واصل به معناي مقصـود خداونـد   که هرگرددیموجب م. این نظریه 2
.)1، »معنا و تفسیر«واعظی، ول است (بدانیم و این غیر قابل قب

فهم کالم اهللا الغایـۀ  انی ا اکثر... علمهو قد قال بعض العلماء: لکل آیۀ ستون الف فهم و ما بقی من فه«نویسد: زرکشی می-1
).154-2/155(زرکشی، » ما االستقصاء فال مطمع فیه للبشرله، کما النهایۀ للمتکلم به، فا

).18، خطبه 1/55شریف رضی، (»و ان القرآن ظاهره انیق، و باطنه عمیق؛ التفنی عجائبه، و التنقضی غرائبه«-2
رضـی را  کند (اعم از کثرت طولی یا عرضی) و خصـوص کثـرت ع  البته این بیان، تنها لزوم کثرت معنایی قرآن را ثابت می-3

دهد که اعتقاد به کثرت عرضی نه تنها منافاتی با بیان و تبیان بودن قـرآن  کند و نشان میکند؛ اما دلیل فوق را رد میاثبات نمی
باشد.ندارد که مؤید آن نیز می
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دوم وارد است که ضمن اعتقاد به تکثّر معنایی مـتن، تمـامی معـانی را    این اشکال به نظریه

مورد قبول، لزوماً تمام معانی مـتن صـحیح نیسـتند و   داند؛ اما بنا بر نظریهصحیح و مقصود می
به معانی صحیح دست یابد.ي معتبر،هامفسر باید با کمک گرفتن از عوامل و روش

. این که صاحب متن بخواهد با یک استعمال، چندین معناي هم عـرض را قصـد و اراده   3
.)44-3/45(طباطبائی، ستیگردد که جائز ناستعمال لفظ در چند معنا مینماید، منجر به 

، باطل بودن گونه که در مباحث قبلی اشاره شد اوالًاین استدالل نیز ناتمام است؛ زیرا همان
از بزرگـان  شـمار قابـل تـوجهی   استعمال لفظ در چند معنا، امري مسلّم و مورد توافق نیست و 

باشند. ثانیاً، تکثّر عرضی معانی، لزومـاً منجـر بـه    اصول فقه، معتقد به جواز چنین استعمالی می
ممکن است صـاحب مـتن، قصـد معنـاي خاصـی را      چراکهاستعمال لفظ در چند معنا نیست؛ 

نداشته باشد و یا هدف او تکثیر معنا باشد، و یا ممکن است بین چنـدین معنـاي هـم عـرض،     
نوعی وحدت حقیقی یا اعتباري لحاظ کند و لفظ را در آن معناي واحـد، کـه متضـمن معـانی     

.گیردکارمتکثّر و متعدد است، به
نظـر گرفـت کـه    توان براي قـرآن، معـانی متعـددي را در    بنابراین، بدون هیچ محذوري می

دارد:استاد مطهري در این زمینه اظهار میباشند. همگی صحیح بوده و مقصود خداي متعال می
بینیم معنا ندارد که ما آیات قرآن را همیشه به یک معناي خاص حمل کنیم. یک جا که می«

و ص یکند، هر دو مقصود است. ایـن از خصـا  آیه، در آنِ واحد، دو معناي درست را تحمل می
آورد کـه آن را چنـد جـور    جزء معجزات قرآن است که گاهی تعبیرات خودش را طـوري مـی  

.)4/134(مطهري، ».کرد و هر چند جورش هم درست استاتوان معنمی
(ع) ر، منحصر به قرآن نیست و روایات معصـومان الزم به تذکّر است که داشتن معانی متکثّ

.1باشندداراي ظاهر و باطن نیز میگونه که محکم و متشابه دارند، نیز همان

گیرينتیجه
ـ ، لزومـاً یـک معنـاي صـحیح دار    متـون شـرعی  براي بررسی این پرسش مهم که آیا د؛ یـا  ن

، ابتـدا بایـد   دند؛ و یا لزوماً چندین معناي صحیح دارند چندین معناي صحیح داشته باشنتوانمی
غیر دینی و در نهایت کثرت معنا در مبانی عمومی تکثر معنایی متن، سپس کثرت معنا در متون 

باید توجه داشت کـه مقصـود از   هایبررسمتون دینی را مورد مطالعه قرار گیرد. اما قبل از این 

و بـاطن اسـت،   که کالم معصومان (ع) نیز همچون کالم خدا داراي ظاهربراي نمونه کالم صدرالدین شیرازي در مورد این-1
.1/170شیرازي، صدرالدین : ر.ك
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تکثر معنا در این نوشتار تکثر معانی صحیح است و نه معنا اعم از صحیح و باطل و از ایـن رو  

أله باشد.تواند شاهد مناسبی بر این مسي مفسران نمیهافهمتعدد 
کسـانی کـه معنـا را بـا     ي معناست. هاهینظریکی از مبانی اثرگذار بر بحث تکثر معنا بحث 

ران،  هـا فـرض ري همچون پاسخ و دریافت مخاطبان، پـیش امور متغیر و متکثّ داللـت  و ي مفسـ
نـد معتقـد بـه کثـرت معنـایی مـتن هسـتند.        دهي زبانی پیوند مـی هامعنایی سایر متون و نشانه

تواننـد  انـد، بـه راحتـی مـی    قائل» معناي نسبی«و » معناي اصلی«ن کسانی که براي متن، همچنی
معتقد به تکثّر معناي نسبی متن باشند.

مبناي دومی که بر بحث تکثر معنا اثرگذار است بحث کارکردهاي زبان است. در کـاردکرد  
توانـد معـانی   کـه مـی  لفظی است:نتقال لفظادر پی ادبی، بر خالف کارکرد عادي، صاحب اثر

و ء سخن گفتن با ایحـا معنا است از طریق تکثیر و توسیعبه دنبال ؛ محتمل بسیاري داشته باشد
. بدیهی است که پذیرش تحقق کالم ادبی به معناي مزبور، مساوي با پذیرش تکثر معنـایی  ایهام

متن، دست کم در برخی متون، است.
توان چندین مبنا براي تکثر معناي قصـدي  میترخاصاما گذشته از دو مبناي فوق، به طور 

در نظر گرفت: اول: فقدان قصد پیشینی یا به عبارتی فقدان قصد معنایی ماتن به ایـن معنـا کـه    
برد قصد معناي خاصی را نداشته باشـد آن گونـه کـه    اساساً ماتن در وراي الفاظی که به کار می

که شیخ مفید در مورد کالم الهی معتقد است. در برخی متون ادبی این گونه است و یا آن گونه
دوم: خلق اثر با هدف ایحاء و تکثیر معنا. سوم: تعدد نیات صاحب اثـر در صـورت اعتقـاد بـه     

نظیـر ترتـب   ژرفا (جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا. چهارم: برخورداري نیت از عمق و 
ي (نظیر به کاربردن لفظ در جامع یـا  ظاهر و باطن). پنجم: برخورداري نیت از وسعت و فراگیر

مجموع یا عنوان معانی). و ششم: اعتقاد به لزوم فهم عصري مولف محور.
رسـد پـذیرش سـه    اگرچه ممکن است در برخی از مبانی فوق تشکیک شود اما به نظر مـی 

مبناي اخیر در متون دینی امري ضروري باشد و از این رو تکثر معنایی در متون دینی خصوصاً 
نماید اما باید توجه داشت کـه تکثـر   قرآن، امري ضروري است و پذیرش آن اجتناب ناپذیر می

معنایی بدین معنا نیست که تمامی معانی فهمیده شده از متن درست هستند بلکـه بـدون شـک    
را تشخیص داده و از هاآنبرخی از معانی، معانی نادرستی هستند که به کمک ضوابط فهم باید 

اب کرد. اعتقاد به وجود برخی معانی نادرست و تفسیرهاي غلط از یک سو، و لـزوم  اجتنهاآن
ي تفسـیري از درغلطیـدن بـه    هینظرتوجه به ضوابط فهم از دیگر سو، باعث گشته است تا این 

وادي نسبیت محفوظ بماند.
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