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 مقدمه ـ1 

توب فقط بر آثار مک« متن»ر شد، ییدستخوش تغ« متن»آن مفهوم  ید که طيش از دوره جدیپ 

 یبود که همان قصد مؤلف بود. در پ یثابت و واحد یمعنا یشد که دارایاطالق م یو نوشتار

داد، نوع نگاه به  یرو یات انسانیح یهانهیر در تمام زمیکه در دو قرن اخ ینيادیتحوالت بن

و  یمختلف ادب یهاپردازان معاصر نحلههيشد. نظر یاساس یز دچار تحوالتیات و نقد آن نیادب

، با ديعصر جد یو فرهنگ یآن، همگام با تحوالت اجتماع یهایژگيرامون متن و ویپ یفلسف

تفاوت م یتيهو ارائه یت آن مراد مؤلف بود، در پيبه متن که مرکز یاز نگرش سنت یگردانيرو

و  دا کردیگسترش پ ،آن یهامصداقن هدف، مفهوم متن و يتحقق ا یاز متن برآمدند. در راستا

 مورد ،خود متن یره فردیو س یخي، تاری، اخالقیرات اجتماعیتوجه به تأث یجابه ،در نقد متون

و  یناسشافت. نقد ساختارگرا که متأثر از اسطورهيتوجه قرار گرفت و نقد متن بر خود متن ابتنا 

روژه، ن پيکرد به وجود آمدند. در ايرون یشکن با همز نقد شالودهیبود و ن یساخت یشناسزبان

 درك شدن کامل است. شهيز از انديت خود در گریمتن در ماه

ر و یسازمند به تفیست، بلکه هر اثرِ نیگر محدود به آثار مکتوب نيد، متن ديدر تفکر جد 

و هر نوع سخن، متن  ی، نقاشیقیلم، موسی، فیمخاطب، همچون آثار هنر یبرا یامیپ یدارا

ا بر يط عصر و يز مراد مؤلف نبوده، بلکه به مخاطب و شراین نوع متن نيام ایشود. پید مقلمدا

ارت . روالن باست وابسته گريا به کمك متون ديو  خود متن یو ساختار یل زبانیاساس تحل

(Barthesاز طال )و  ردب به کار یار کلیبس يیر در مفهوم متن، نوشتار را در معناییداران تغهي

پرداز هي( نظرDilthey) یلتايدانست. درا متن  یانسان یصورت و اداها یهالكشک یحت

و  یسانان یدارهايفهم، از جمله انسان و پد ز قابلی، بلکه هر چیتنها آثار نوشتار، نهیکیهرمنوت

 یهاز با گسترش مفهوم متن، نمادها، اسطورهین (Ricoeur) کوريرا متن دانست. ر یخيتار

از  یبرخ .)برای همه اينها، ر.ك. ادامه مقاله( خ را متن به شمار آورديو تار اهاي، رؤینيد

، اثر را یژه اثر ادبيو( بهwork( و اثر )textان متن )یبا تفاوت قائل شدن م یشمندان غربياند

 یرِ مخاطبان، معانیان خواندن و تفسيات ندانستند؛ به باور آنان متن در جریخصوص همه یدارا

ر را ان متن و اثیز ميشوند. بارت در آثار خود تمایده ميکند که توسط آنان آفریم دایپ یديجد

ز نشان ین« یو متن خواندن یمتن نوشتن»ا ي« ستايا و متن ايمتن پو»همچون  یگرين ديبا عناو

 دهد.یم

 یهاليها و تأوخوانشبلکه  ست؛یت مؤلف نیخود، وابسته به ن یغالب امروز یمتن در معنا 

 یتلق ،آن یو از معناها گرفته یجا ،در درون متن یليو سرانجام هر تأو تابدیرا برم یدمتعد



 91   های ادبی معاصردر نظريه نوين فيبر اساس تعر «متن»به  قرآنامکان تسمیه          

 
ه متن را ب ،دروسيشود. افالطون در فایده ميونان باستان ديشه در ين انديا یپا خواهد شد. ردّ

د ندارد گر وجويکه د چرا ی او را ندارد؛اريگر توان يد ،ه کرده است که پدرشیتشب یمیتيکودك 

 ،شهين اندياز ا ید با تأسيز فروید ني(. در دوره جد1355ـ1350، صص3، ج1375افالطون، )

گر، نظر نورمن يد مثال .(45، ص1377، ی)احمد «متن، پدر خود را کشته است»اظهار داشت: 

سنده و خواننده را در يمدرن است که نو ( مبلّغ نقد روانکاوانهNorman Hollandهالند )

داند یدادن به معنا مؤثر م متن، خواننده را در شکل یجاو به ك هم دانستهيشردآوردن متن، يپد

م(  1981ـJacques Lacan( )1901(. ژاك الکان )102، ص1386گران، ي)روالن بارت و د

و به  انر ناخودآگاه انسان با زبیل شباهت ساختار ضمیز معتقد است که به دلین یروانکاو فرانسو

م در خود دارند یخواهیر ناخودآگاه و زبان، متون آنچه را که ما میوجود آمدن همزمان ضم

 ینر متویپرداخت، محدود به تفسیکه الکان به آن م یساختار ینقد روانکاو .(104)همان، ص

ن ير کتاب مقدس، پا را از ایگیپ و خواننده یلسوف آلمانی( فNietzscheچه )یست. نین یخاص

 یاونهتواند گین ميا»کرده است:  یتلق« خطر»دآور متن را يود پدهم فراتر نهاده و اکتفا به مقص

ه در توان کرد که خطر نیاما چه م يم؛ریل را با هم اشتباه بگياستفاده باشد که متن و تأو سوء

ل، يب هر تأوین ترتي( بد46)همان، ص« چندگانه کردن متن، بلکه در محدود ساختن آن است

 دهد.ید بوده و به متن ارزش مربط و نادرست، سودمنیهرچند ب

متن،  تیماه شده دربارهات مطرحيل نظرین قبير ایدر جهان اسالم تحت تأث یبرخ ی،از طرف

و فهم و  ریاستفاده از روش معهود مفسران در تفس یجاهستند تا به قرآنق آن بر یدرصدد تطب

بهره گرفته و آن را  رآنقفهم  یبرا یديروش جد ات در ارائهين نظري، از اقرآنم یدرك مفاه

اوند حذف مراد خد یراه براگیری، . آنان با اين موضعندينما قرآنر یتفس ین روش سنتيگزيجا

 ر موردیمتعدد و غ یل معانیو تحمکنند را هموار می قرآنیر و فهم در تفس يیگرایات و نسبياز آ

 سازند.می یات را عملينظر خداوند از آ

ن متن بر متن رامویپ ید غربيجد یق بودن مبانیرقابل تطبین غییتب یدر راستا نوشتار،ن يا 

 یهاشاخصه یآن در غرب، به بررس یج فعليرا یبه معنا« قرآنمتن نبودن » یو به عبارت قرآن

، در یقرآنت نص یها، اهداف و ماهیژگيان ویو سپس با ب پرداخته یدگاه معاصر غربيمتن از د

ات مذکور يق نظریو تطب قرآنتون و ناصواب بودن متن خواندن ر ميبا سا قرآناثبات تفاوت  یپ

 بر آن است.
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 ید غربيمفهوم متن در ادب جد ـ2

د يف جديتعر ارائه ین و در راستايك نوی، متأثر از هرمنوتین غربينو یپردازان نقد ادبهينظر 

ف ير با تعريمغا یاتيآن، که نظر یهایژگيرامون متن و حدود و ویپ یاز متن، به طرح مباحث

 .کنیمیم اشاره هان آنيتراختصار به مهماند که بهپرداخته ،از متن است یسنت

 استقالل متن از مؤلف ـ1ـ2

ك یو هرمنوت يی، ساختارگرایشکن، شالودهيیکاين آمريمختلف نقد نو یهاامروزه نحله 

 یارند. برخنظر دقده گرفتن قصد مؤلف در فهم متن اتفايدر نگرش مستقل به متن و ناد یفلسف

اس خود د فقط بر اسيبا یليان با اعتقاد به استقالل متن، برآنند که هر تأويهمچون ساختارگرا

تقالل ت و اسینیگر با رد عيد یو مستقل از قصد مؤلف باشد. برخ یو درون یمتن و کامالً ذات

ند فهم يران فقط در فده و معتقدند متيد ورزیمتن تأک یداريگر و مفسر در پدليمتن، بر نقش تأو

جه ینظرات خوانندگان خود بوده و درنت یراين صورت متن پذيابد. در ايیت ميل موجوديو تأو

و اعتقاد « هاامتزاج افق»ه ي( با طرح نظرGadamerدا خواهد کرد. گادامر )یگوناگون پ یمعناها

و  یرن فهم با کاربرد عصز گره خوردیو ن آمدن فهم متن از امتزاج افق مفسّر با افق متن ديبه پد

 د، به استقالل متن از مؤلف معتقد شد.يط جديد در شرايجد یکردن معناها دایپ

ل ان در مورد استقاليگراساختار یهادگاهيق دیز با تالش در جهت تلفی( نRicoeurکور )ير 

پس از ه دانست ک ینه متن، آن را موجودیر به زمیتفس یدرباره وابستگ یکیمتن با آراء هرمنوت

 یعنو»پردازد: ید ميجد یمعناها ینندگيات مستقل خود ادامه داده و به آفریخود به ح سندهينو

و از آغاز در سرچشمه آن حضور  داد سخن در ارتباط استيان است که با رویاستقالل متن در م

اما متن،  رد،یمیسنده ميابد مستقل از سرنوشت مؤلفش. نوي یريداشته و به متن امکان داده تا تقد

، کوري)ر« نديآفریرد و میگیم یآن را پ یرهایگوناگون، تأث یهادهد و در دورهیکار او را ادامه م

 (.22، ص1390

ورت ص را تنها در« لذت متن»دن به مفهوم یز با اعتقاد به استقالل متن از مؤلف، رسیبارت ن 

بان ز»داند. او معتقد است که: یق خود متن ممکن ميمتن از طر یمعنا ینيخوانده شدن و بازآفر

واننده بر خ ،دهنده متنمتکثر شکل ینکه معانياو با استدالل به ا«. سندهيد نه نويگویسخن م

واننده تولد خ»سنده را کنار گذاشت: يد اسطوره نويسنده، معتقد است که بايمتمرکز است نه نو

سنده را خالق يبارت اصواًل نو(. 36، ص1382)وبستر، « سنده تمام شوديمت مرگ نوید به قيبا

گر يد یو یشود که زندگیل ميتبد یپوشال یاسندهياصطالح به نومؤلف به»داند: یمتن نم یاصل
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ناجور است که  یاوصله یسنده از نظر وي(. نو47، ص1382)وبستر، « ستیش نيهامنشأ داستان

 (.56، ص1383ن معنا ندارد )بارت، ییدر تع ینقش

، ضمن ردّ استقالل متن، يیکايآمر یهودي یپرداز ادبهي( نظرStanley Fishش )یف یاستانل

متن را  افتنيت يو موجود د کردهیش آن تأکيدایبودن متن و نقش مفسر در پ یو درون یبر ذهن

گر ير بوده و دییند قرائت، متن دائماً در حال تغيدر فرا»داند. یل ممکن ميتنها در اثر فهم و تأو

 (. 231، ص1390، ی)احمد« ستيمستقل به آن نگر ین امرعنواتوان بهینم

ل و فهم يتأو یز خودِ متن را مبنایم( ن1984ـMichel Foucault( )1926شل فوکو )یم 

ر د کرده است. او دیدآورنده خود تأکيو بر حذف قصد مؤلف و وجود مستقل متن از پد دانسته

یمسخن  یدارد که چه کس یتیگفته است، چه اهم یکس»د: يگویم «ست؟یچ مؤلف»مقاله 

مؤلف  یگر اثر، ضامن جاودانگيزعم او در دوره معاصر د( به190، ص1374، یقی)حق« ؟گويد

فه داشت تا یوظ یاثر که زمان»ن حق را دارد که مؤلف خود را بکُشد: يست، بلکه ایخود ن

قاتل مؤلف خود ن حق برخوردار است که بکُشد و يرا به همراه آورَد، امروز از ا یريفناناپذ

ل و یاص یمعنا بوده و معنا ه آن است که متن، چندين نظريا جهینت. (192)همان، ص« باشد...

فتگو ند خوانش و گيو تنها در فرا ستیل  نشدن معنادار نير و تأویندارد و در صورت تفس يینها

  گردد.یمعنادار م

 ؛ تعدد معنا«یقرائت درست و قطع»عدم  ـ2ـ2 

ا يد، در ارتباط با بحث مالكِ درست يا همان طرفداران مکتب نقد جدي« ديمنتقدان جد» 

صورت  یهاو برداشت را مطرح نموده« ر متنیسفسطه درباره تأث»ك قرائت، بحث يبودن  یقطع

 یافته در ساختار متن، کافيسازمان یف معنايل احتمال تحریا متن را به دليك شعر يگرفته از 

، 1382زبان و شکل است )وبستر،  یا همان روابط درونيفت معنا، خودِ متن رو بانيا ندانستند. از

ن مت یبرا یقطع يیگران بر عدم وجود معنايکور و ديدگر، ريه هم مثل گادامر، های(. بق44ص

متعدد  یسازد، قائل به وجود معانین نظر که زبان، معنا را ميطرح ا جهید کردند. بارت در نتیتأک

 متن شد. یبرا

 یر را امریك متن، تفسيشمار از یب یهابا اعتقاد به ضرورت فهم هم( Bakhtinن )یختبا 

 یزعم ود. بهدانیفه خواننده میخاص را وظ یو کاربرد متن در زمان و مکان داندیان ميپایب

فه ناقد را ی(. بارت وظ207، ص1377ننده است )تودوروف، يسنده، آفريز همچون نویخواننده ن

ت را خواهند شناخت. یاز راه متن، واقعکه پندارند یداند که همه میم« فيتحر»ن يا آشکار کردن
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ت یتن اهمآن، بلکه دانس یباً درست برايتقر يیکشف معنا یل متن نه به معنايتأو»او معتقد است: 

 ,R. Barthes, S/Z، به نقل از: 257، ص1390، ی)احمد« م آن استیکثرت مفاه یچگونگ

pp11-12). 

 یکنششالوده یو طراح اصل یفرانسو یهودي یلسوف و منتقد ادبی( فDerridaدا )يدرژاك  

ه در حال وستیست، بلکه چه در نوشتار و چه گفتار، پیا واحد نيمعتقد است معنا هرگز ثابت 

کامل هرگز  یك معنايبه  یابیشه فراتر از ماست و دستیر است. به باور او معنا همییش و تغيافزا

 (. 173ـ171، ص1382)وبستر، ست یممکن ن

ن یو اول قرن هفدهم یهلند یهوديلسوف مشهور ی( فBaruch Spinozaنوزا )یباروخ اسپ 

ه به کاربرد متن را وابست ی، معنایمحورشه کالميت اندين محدودییبرال، در تبیل یمتفکر دموکراس

 یاديداقل در موارد زدانسته است. او حضور معنا را ح یافتنینجه دستیو در نت یکالم گفتار

 و ید فلسفيك جدیدر هرمنوت یادير زین نکته تأثي(. ا425، ص1390، یکند )احمدیانکار م

ه داند، برخالف گفتار کیمختلف م يیمعنا یهاداللت یز متن را دارایکور نير داشته است. یادب

بان نامحدود ن بدان جهت است که متن، مخاطيش است. ايت در معنا و مدلول خويمحدود یدارا

تواند یهر کس که م یمتن به رو»د: يگویباره منيمخاطبان گفتار محدودند. او درا یدارد، ول

رد یگیبرم است تازه در گفتن که متن را در یها رخدادك از خواندنيبخواند گشوده است... هر

 (.23، ص1390کور،ي)ر« تازه بخشد یتیتا بدان فعل

 افتيدر هينظر ـ3ـ2 

 ك قطعهيدر  یاز عالئم قرارداد یاافت، متن عبارت است از مجموعهيه درينظر بر اساس 

 تینیسازد و به آن عیمتن را م ین عالئم، معنايخواننده، که خواننده به کمك ا یبرا یزبان

 ره، هر متن هين نظريگردد. طبق این معنا بدون مشارکت خواننده حاصل نميبنابرا بخشد؛یم

 ها حلقهن شکافيق ايد از طرياست که خواننده با يیهاشکاف یهم دارا قدر هم منسجم، باز

گر يد عبارت به .ابديش دست يدگاه خويمتن از د یق آن به معنايل داده و از طریتشک یامفقوده

واننده ر خیشان به تفسياست که معنا یعناصر نامعلوم یدگاه، متن حاوين ديبه نظر اصحاب ا

حاظ ر شوند. هرچه متن از لیمتضاد تفس یمختلف و حت یهاد به صورتتواننیدارد و م یبستگ

 خوانندگان یاز سو یترمتفاوت یو معناها تر استآن نامشخص یتر باشد، معنایاطالعات غن

است که يپو یده و خواندن، تالشيفایمتن، ب ین معناییتع یتواند ارائه شود. لذا تالش برایآن م

 .(108 ـ106، صص 1368گلتون، يد )اها ادامه داردر طول زمان
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 ،ی، اثر ادبیپرداز لهستانهيو نظر ی( منتقد ادبRoman Ingardenنگاردن )يبه گفته رومن ا 

 یابهامات یمتن دارا یعنيها را محقق سازدد آنياست که خواننده با یکل یهااز طرح یامجموعه

گر يکديمتفاوت با  یهاوهیادانه و به شمتفاوت آن را آز یهاهيد اجزا و الياست که خواننده با

ن يواندن، اند خيشرفت فرایکند که با پیرا وارد اثر م ین منظور، خواننده انتظاراتيوند دهد. بدیپ

 متنز ا ید. خواننده عناصريآیاز جزء به کل به گردش درم یریو دور تفس ل شدهيانتظارات تعد

منسجم،  یها در کلد و با سازمان دادن آنکنیرا انتخاب م یگريد یرا حذف کرده و عناصر

 (.107-106بخشد )همان، صصیت مینیدلخواه خود ع وهیها را به شآن

خواندن را داشتن  افت، الزمهيدر هيگر اصحاب نظري( از دWolfgang Iserزر )يولفگانگ آ 

اثر  ید آوردن معنايپد یهاوهیکه بر ش ینید با قوانيبا یعني داند؛یمتن م« عالئم مجموعه»دانش 

ن باور يا بر یعنيبرال استوار است؛ یل یگراانسان یدئولوژيزر بر ايآ هياند آشنا بود. نظرحاکم

 یم که در باورهایر داشته و آماده باشيپذباز و انعطاف ید ذهنيك اثر باياست که در خواندن 

ت یمتفاوت فعل یهابه روشر کنند. خوانندگان آزادند اثر را ییم تغيد کرده و بگذاريخود ترد

آن را تمام کند )همان،  هبالقو یست که معناین یفرده ب ر منحصریچ تفسیو ه بخشند

، یافت ویافت است. در رهيدر هيپردازان نظرهيگر از نظريد یکيروالن بارت  .(112ـ107صص

 ت کلماتسخ یان خواندن، در بازيآزاد کلمات مربوط است. خواننده در جر یمتن به باز یمعان

ظام ك ني یزيریوند دادن عناصر متن با هم و پیو لذت بردن از بافت کلمات، غرق شده و از پ

 گردد.یفهم متن غافل م یمنسجم برا

 گفتگو با متن ـ4ـ2 

ت. به ان شده اسیدگر بيان فهم متن، توسط گادامر و متأثر از هايگفتگو با متن در جر دهيا 

کند و در اثر امتزاج افق مفسر با افق یفهم متن طرح م یرا برا يیهاگمان گادامر، مفسر پرسش

آشکار  خود را بر مفسر یهاد و پاسخيجد یمفسر با متن، متن معناها یگفتگو یو به عبارت متن

ت اس يیمتن، معنا یمتن است و در واقع معنا یدن به معناین تنها راه رسيا یزعم وسازد. بهیم

ابد که يیاز جانب متن دست م يیهامفسّر در گفتگو با متن به پاسخبخشد. یکه مفسر به متن م

ه متن، متکثر؛ چراک یان است و معنايپایر، بیند تفسيرو فرانیفراتر از قصد مؤلف است، از هم

 کند. ید کسب ميجد ی، معناهایخيو تار یط فرهنگيدر شرا
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 متن یا واسازي یشکنشالوده ـ5ـ2 

 معتقد است به کمك اصول يیقرار دارد. ساختارگرا يیساختارگرادر مقابل  یشکنشالوده 

 یهانشانه یيق شناساين کار از طريافت. اين و ثابت متن را دریمع یتوان معنایثابت قرائت متن م

ه اصول قرائت آن ب یثابت ندانسته و برا یمعنا یشکنان متن را دارارد. شالودهیگیمتن صورت م

خود را  روش یشکناست. شالوده یمتعدد یمعناها یز نظر آنان متن داراستند. ایبند نيپا یثابت

 یشکنشود. شالودهیم یسازان آن دوبارهیکه بنیطورداند، بهیق متن میل دقیو تحل ینقاد

(deconstructionنه به معنا )یرتر، بیشکناست. با شالوده« یواساز»متن، بلکه  یسازرانيو ی 

نده از سيکه نو یایشود؛ معانیم يیو متن چندمعنا ن رفتهیوجوه از بر يبر سا يیك وجه معناي

است  آن یشکنل امکان شالودهیشکنان، دلها معتبرند. به گمان شالودهآن ها خبر نداشته و همهآن

کسان يقت یو کالم با حق است یو نوشتار یکالم گفتار یدیفراتر از نظام تقل یزیکه اصل زبان چ

ه به دوران ين نظريشه ايگذاشته است. ر یاریرات بسید تأثيبر نقد جد ینشکست. شالودهین

ون و افالط یآرا یساختار یکه به بررس ین و حوزه اسکندرانیفلوط یهاو نوشته ینوافالطون

 یعلم یهاهيستم پایرسد. در قرن نوزدهم و بیپرداختند میمانده میارسطو در پرتو متون برجا

شکنان بر و شالوده يی(. منتقدان ساختارگرا147، ص1384د )پورحسن، ه بنا نهاده شين نظريا

ز زبان یعاره نو استد کردهیتول یمتعدد یه معانيکه کنا ورزند، چراید میار تأکیه بسياستعاره و کنا

 سازد.یخود خارج م یرا از کاربرد عاد

ح ین و تنقق گفتگو با آيمتن از طر یبه معنا یابیبر دست یدگر مبنيه هايدا متأثر از نظريدر 

، پس از رد قصد مؤلف یافت. ويدست  یشکنه شالودهيس نظریمفسر، به تأس یهافهمشیپ

نه هر متن دوگا»ر دانست: يپذمتن امکان یشکنق شالودهيمتن را از طر یگر معانيدن به دیرس

 یست، ولقابل فهم ا یل سنتيبا تأو يك متن وجود دارد. متن نخستاست. همواره دو متن در 

« دارد یشکناز به شالودهین متن نياست. فهم ا یشدندرك یسختحجاب بوده و به یمتن دوم دارا

 .Jستوا )يا کریژول (.Derrida, Psyche, p234، به نقل از: 388، ص1390، ی)احمد

Kristevaیو نوشتار یرا در هر دو شکل گفتار یه، زبان ادبين نظريا یشگامان اصلی( از پ 

و از  زبان نیوابسته به قوان يیو آن را از سو قواعد دستور زبان و معناشناسانه دانسته» فراتر از

ل ين تبدشکشالوده یب زبان به ابزارین ترتيداند. بدین مین قوانيگر در شکستن ايد يیسو

 ,Kristeva، به نقل از: 326شود )همان، صیم یگانه وارد متن اصلیب یگردد و متنیم

Semiotike, pp118-120.) 
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و از  يیکايآمرـیآلمان یهودي یمنتقد ادب( Geoffrey Hartmanهارتمن ) یجفر 

ن یعمت یدگر، وجود معناير هایکه تحت تأث یشکنشالودهمکتب  نظرانصاحبن يترشاخص

شالوده ز با اعتقاد به روشیداند نیر ميرپذییتغ یو متن را شامل معان رديپذین در متن را نمیشیپ

ها و لذا تن ريپذدگرگون یاز معان یاهر متن مجموعه»است:  یمتن، مدع یافت معنايدر در یشکن

متن  د، شکستيآیمتن برم یاصل یمعنا یگر در پليکه تأویاز معناست. پس هنگام یااستعاره

(. هارتمن معتقد است Hartman, Easy Pieces. IV، به نقل از465)همان، ص« شودیآغاز م

لکه ست، بیپنهان از نظر مؤلف در متن ن یکردن معان دایافت معنا، پيدر در یشکنروش شالوده

 ق است.ين طريبه معنا از ا یابیآن و دست یسازروش آن گفتگو با متن و دوباره

 متن و حذف مؤلف یساختار یبررس ـ6ـ2 

 یبررس دانند. آنان دریخود متن، ممکن نم یاريهرگونه فهم از متن را جز به  ،انيساختارگرا 

ت خواننده و مفسر آن یپردازند و آن را مستقل از مؤلف و ذهنیمتن فقط به نظام حاکم بر آن م

 یشناسها و زباندانند که به مدد ساختار و نشانهیم یثابت یمعان یرو متن را دارانيا دانند؛ ازیم

تاب ن در کیگوستن بار آیمحور است. نخستك متنین همان هرمنوتيافت. ايتوان به آن راه یم

 ین مبناییکور در تبيل متن به متن پرداخت. ريا تأوير یتفس یبه بررس« تیحین مسيیآ»

ك نظام مستقل يها که در از نشانه یاعنوان مجموعهد بهيبا متن با»د: يگویم يیساختارگرا

تار و به ساخ ديمتن با يیاند مواجه شد. لذا در شناسادا کردهیو با هم ارتباط متقابل پ گردآمده

، 1389، ی)نصر« ش آنيدایپ یو اجتماع یخيط تاريت مؤلف و شرایزبان آن توجه داشت، نه ذهن

 یها با ساختارهاب آنیز نحوه ترکیو ن یدرون یز متن را به لحاظ ساختارهای(. بارت ن147ص

 (.159، ص1382داند )وبستر، یك شبکه ميها قرار دارد، که در آن یرونیب

 یرو به نظر ونين حوزه، معنا خارج از متن وجود ندارد. ازاينظران ات از صاحبزعم باربه 

(. 220، ص1390، یخارج از متن )احمد يیافتن معنايو نه  است یزیل متن به چیخواندن نه تقل

ن يراك معنا. بنابيل به یتقل رقابلیچندگانه است و لذا غ یها و معناهاهيال یزبان دارا ی،زعم وبه

شود، یده میمعنا کش یسو سنده بهيست. نویدر متن ن يیو نها یقطع ینش معنايبه دنبال آفرزبان 

د: يگویم واسطه خود متنمتن تنها به ید بر لزوم بررسیز با تأکیدا نينکه از معنا آغاز کند. درينه ا

 یتیعا واقي مدلول یسوم؛ مثالً بهیت کنير از خود آن هدایغ یزیطرف چم متن را بهیتوانیما نم»

ان، )هم« رون از متن وجود نداردیز بیچچیره؛ هیشناسانه و غیزندگ، روانیخي، تاریکيزیمتاف

 (.Derrida, De la Grammatology. p227 ، به نقل از:393ص
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کند که یرا مطرح م« مطلق خواندن» وهیبر استقالل متن، ش هی( با تکTodorovتودوروف ) 

(. به اعتقاد 275شود )همان، صیآن محدود م یساختار یتن و بررسدر آن دامنه خواندن به م

 یکي ینیت عیت دارد و جدا از آن با واقعیاو هر عنصر در متن، صرفاً در چارچوب متن واقع

 ین پژوهشگران بررسيتر( از مهمG. Genette(. ژرار ژنت )285-284ست )همان، صصین

 و شکل متن یتن را درك مناسبات ساختارز شرط اول درك میمتن در قرن حاضر ن یساختار

 .(311به شمار آورد )همان، ص یرا نکات فرع یو همه عوامل خارج دانسته یرا نکته اصل

 ا بسته بودن متنيباز  ـ7ـ2 

« ن بستهمت»و « متن باز»از انواع متن، آن را به  یبندمیك تقسيمعاصر در  یپردازان ادبهينظر 

 یکه دارا ینو به مت باشد، متن بسته یمحدود و ثابت یمعنا یکه دارا یناند. آنان به متم کردهیتقس

نش يرآف یند. در متن باز، دست خواننده براينمایار و نامحدود باشد متن باز اطالق میبس یمعان

د آن یو هدف از متن باز، تول ب هدف از متن بسته مصرف معناین ترتيد باز است. بديجد یمعان

توان یل ساختار و زبان متن میبه دل یعني به ساختار و زبان آن مربوط است؛است. باز بودن متن 

 آن درنظر گرفت. یبرا یشماریب یمعان

ه لذت متن، باور به باز بودن متن دارد که خواننده از آزادانه خواندن يروالن بارت با طرح نظر 

داند، یز متن را گشوده میکور ني(. ر86، ص1383برد )بارت، ینش معنا در آن لذت ميمتن و آفر

ه است تاز یها رخدادك از خواندنيو هر آن باشند بالقوة توانند خوانندهیکه همگان م یاگونهبه

( Michel Arriveوه )يشل اری(. م23، ص1390کور،يبخشد )ریتازه به متن م یتیکه فعل در متن

داند که در فاصله یمکان خود مز متن را بسته و محدود به زمان و ین یپرداز معاصر غربهينظر

به موارد  یچ ارتباطیاش وجود دارد و هن واژهين حرفِ آخریو واپس ن واژهیحرف بزرِگ نخست

 زیاست داللت دارد نه به چ یزبان یایخود که همان دن یایخارج از خود ندارد. متن تنها به دن

 (.94، ص1377، ی)فرقان یگريد

 ا ناطق بودن متنيصامت  ـ8ـ2 

، یحورمکالم شهيرش انديشه در تفکر افالطون و ارسطو دارد که با پذيامت بودن متن، رص 

آن است که در گفتار،  یبه معنا یمحور(. کالم163، ص1389، یستند )نصرندایجان میمتن را ب

سازد؛ ین حضور، کالم را معنادار مینده و شنونده حضور دارند و هميگو یعنيدو طرف مکالمه 

لسوفان یگردد. اکثر فیاب میل به غيل عدم حضور دو طرف، حضور تبدینوشتار که به دلبرخالف 
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م را جزء سیو پلورال يیها تکثر معنادانند. آنیمعتقدند، متن را منفعل م یمحورکه به کالم یغرب

د ير باگليدانند که تأویز متن را صامت میشکنان نپندارند. شالودهیو مقصود مؤلف م ذات متن

مفسران  یقرائات متعدد از سو ق ارائهين کار از طري(. ا163کند )همان، ص يیاز آن رمزگشا

ر دارد بر صامت بودن متن اصرا« معنا ینندگيآفر»ه يز با طرح نظریکور نير است. ريپذمتن امکان

 (.150، ص1384)پورحسن، 

، به یمحوربا رد کالم دايدگر و دريهمچون گادامر، ها یکیپردازان هرمنوتهياز نظر یبرخ 

ن را مفسر با متن و زنده و ناطق بودن آ یدگر، گفتگويناطق بودن متن معتقدند. گادامر به تَبَع ها

 است، بر ناطق یمحورشه کالميز که منتقد اندیدا نيدانست. در یکیاز اصول مهم فهم هرمنوت

ات یجان بودن زبان و لزوم حیشه بيو با رد اند د کردهیبودن متن و سخن گفتن آن با مفسر تأک

مانوئل يا (.150د کرده است )همان، صیت نوشتار تأکیآن توسط مفسر، بر اهم افتن دوبارهي

 و مفسر تلمود یفرانسو یهوديلسوف یم( ف1995ـEmmanuel Levinas( )1906ناس )يلو

داند ینم یته یز متن را صامت و همچون ظرفیو تکثر معناست ن یمحورکه معتقد به خواننده

به آن معنا بخشد. به اعتقاد او متن فراتر از قصد  یصورت ارادکه بدون محتوا باشد و خواننده به

 (؛155، ص1389، ی)نصر« ش از آنچه در بردارد، دربرداردیمتن ب»واقع:  دارد و دریمؤلف گام برم

ه چنانکه البت کند.یر، آن را کشف میدارد که تفس يیز زبان در ذات خود معناهایخود متن و ن یعني

 است. يیو آن تکثر معنا شوندیم یجه منتهیك نتيهر دو نظر به شود، یمالحظه م

 تینامتنیب ـ9ـ2 

« تینامتنیب»در ارتباط با متن، اصطالح  یپردازان غربهيشده توسط نظر م ارائهیاز مفاه 

(Intertextualityاست )  رح شدمط یان فرانسويتوسط ساختارگرا 1960که در سال 

 ینحوه ساخت متون ادب یبررس یبرا یعنوان روشن اصطالح بهي(. ا121، ص1377)تودوروف، 

گر يکديبا  یادهیچیت، متون به شکل پینامتنیه بيبه معنا به کار رفت. بر اساس نظر یابیو دست

نها ل تین دلیرد و به همیگین میشیپ یهاخود را از گفتمان یمعنا  یو هر اثر ادب تعامل دارند

ن يشود، چراکه در ایل محسوب نمیاص ی، اثریچ اثر ادبید. هيآیها به شمار ماز آن یبخش

د متن واح یمعنا دهين، ايت عالوه بر اینامتنیب هيخواننده ندارد. نظر یبرا يیگر معنايصورت د

 رد.يپذیرا هم نم

يیبود که در ابتدا ن حوزه، معتقديمعاصر در ا یپردازان روسهي( از نظرBakhtinن )یباخت 

ن ين ایختهستند. با ینامتنین روابط، در مجموع بيا ین دو گفتار و تمامین سطح، هر رابطه بيتر



 

 

 

 

 1395بهار و تابستان ، چهاردهم ۀ، شمارششمدو فصلنامه كتاب قیم، سال   100

با  یمناسبت معناشناخت ی، دو گفتار مجاور، در نوعیدو اثر زبان»د: ینامیم« يیگفتگو»روابط را 

ن یب یمناسبت یيناسبت گفتگوم. مینامیم يیکه ما آن را گفتگو یرند، مناسبتیگیگر قرار ميکدي

 یاز وجه یچ سخنین هی(. به اعتقاد باخت122)همان، ص« است یارتباط کالم یگفتارها یتمام

ست ینیب و فميلسوف، ادی( فJulia kristevaستوا )يا کریست. ژولیت به دور نینامتنیاز ب

که قبالً  یاس متونت، اظهار داشت که هر متن بر اسینامتنیب هينظر یو از طراحان اصل یفرانسو

م. ياهرا خواند یتر متونشیل معنا دارد که ما پین دليدهد. پس هر متن تنها به ایم معنا مياخوانده

حاصل جذب و  یهاست. هر متنقولاز نقل یکيیا موزايزه یهمچون آم یهر متن»سد: ينویاو م

ر ينها در ارتباطش با سات یب هر متنین ترتي(. بد195، ص1388)کالر، « ر متون استير ساییتغ

آورند که خوانش و ساخت متن را یبه وجود م یان متون، شبکهيابد. ايیمتون امکان خوانش م

 کند.یر ميپذامکان

ك شبکه يدر  یت را شرط متن بودن برشمرد. بارت به متن همچون گرهینامتنیروالن بارت ب 

 یمختلف یهاو از گفتمان شدهلیتشک یمتعدد یمتن از نوشتارها یست. به گمان وينگریم

ب و هماهنگیش، تنها به ترکيخو ها در قالب زبان و نوشتهب آنیسنده با ترکيشده که نوگرفته

نندهيرسنده آفيو نو تکرار است یات نوعیجهت ادبنيها پرداخته است. بدنش آنيو نه آفر یساز

لسوف ی( فMichel Foucaultشل فوکو )یگر است. مبیك ترکيست، بلکه تنها یخالق ن یا

 یمرزها»د: يوگیت مینامتنیه بيك کتاب بر اساس نظري یف محتوای، در توصیو متفکر فرانسو

اش، یناين سطرها و نقطه پایعنوان، نخست یك کتاب ورايست. یگاه مشخص نچیك کتاب هي

گر يد ها،گر کتابياز ارجاعات به د یو شکل مستقل خود، به سطح نظام یب درونیترک یورا

 (. 281، ص1381زدانجو، ي« )ان شبکه استیدر م یك کتاب گرهيرسد. یگر عبارات ميو د هامتن

ن مفهوم بودن یمنظور تضمان متون، بهیت رابطه میتثب یاست برا ینیت در واقع تضمینامتنیب

ن يا کند؛ بهینقش م یفاير ایمثابه اصل تفسگر، بهيان متن و متون دیم یضمن رابطه یعني متن؛

ان یغرب ديات جدين بخش، نظريدر ا شود.یجزء م دهندهحیمعنا و توض کنندهنییکه کل، تع یمعن

ل يشده و دال یبررس یقرآنمتن  یهایژگيشد. در بخش دوم مقاله، و یدر خصوص متن بررس

 رد.یگیبحث قرار م مورد قرآنات مذکور بر يق نظریعدم امکان تطب

 یبه متن به مفهوم غرب نقرآ هیامکان تسم یبررس ـ3

اه دگي، دیپردازان غربهيدگاه نظريد متن از ديجد یهایژگيچنانکه مالحظه شد بر اساس و

ن داده که مت يیتکثر معنا هيخود را به نظر یدانست، جایمعنا م کنندهنییکه مؤلف را تع یسنت
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متن  انندگان و مفسرانو توسط خو ا ساختارشکنانهيانه يساختارگرا یق بررسياز طر ین معانيا

 يیتکثر معنا رايست، زین قرآنق بر یقابل تطب يیهادگاهين دیشوند. روشن است که چنین مییتع

از خداوند  قرآنل صدور یخوانندگان و مفسران آن باشد، به دل یهادگاهياز د یکه ناش قرآندر 

 به یگاه متناقض را منتهمتفاوت و  یمعناها توان همهیرا نميت، مردود است؛ زيو با هدف هدا

ر متون بوده و يل معجزه بودن، متفاوت از سایبه دل قرآنن گذشته متن يت دانست. از ايهدا

 ر متون معامله نمود.يتوان با آن همچون ساینم

 رامون متنیمعاصر پ یو نقد آراء غرب یابيارز ـ1ـ3

 یادب هيه شد، نظردر رابطه با متن مالحظ ینظران معاصر غربصاحب ياتچنانکه در نظر

در  ،ونان باستان دارديشه در يه که رين نظريرد. ايپذیطور کامل نمد، درك شدن متن را بهيجد

شده در ات مذکور مطرحينظر تمامیرا شده است. يدر فهم متن را پذ يیگرایواقع اعتقاد به نسب

ودن متن ا بیف و مهده گرفتن قصد مؤليشوند و آن لزوم نادیم یجه منتهیك نتيخصوص متن به 

گردد. یل میخوانندگان بر متن تحم یاست که از سو یشماریالت بيو تأو یرش معانيپذ یبرا

ل جز لزوم طرد قصد مؤلف و اِعمار متن بهیفهم و تفس یبرا ین ضوابط خاصیات همچنين نظريا

ست، ناکارآمد ا ر،یتفس یات، براين نظريدهند؛ روشن است که ایآراء خوانندگان بر متن ارائه نم

م یلو عقل س یات عقلیهين مطلب با بديو ا ح شدهیضوابط باعث عدم فهم صح را عدم ارائهيز

 یهاروش یژگيجه از وینت شده و در يیگرایمنجر به نسبدرنتیجه، نظريه مذکور در تضاد است. 

اما  ستند،ین روش مذکور درصدد ارائه هيآنکه طرفداران نظر وجود با البتهبه دور است.  یعلم

 دگاه است.ين ديتضاد در ا یکه نوع دارد یشناختروش از مباحث آنان جنبه یاریبس

در  يیمعنایو ب يیل و نهایاص یبودن متن و نبود معنا يیاستقالل متن، چندمعنا هينظر جهینت

 یپافشار لیدل ند خوانش و گفتگوست.يل و معنادار شدن تنها در فراير و تأویصورت عدم تفس

رش قصد مؤلف، متن از يها آن است که در صورت پذن نحلهيا یبر طرد قصد مؤلف از سو

 د؛ چران شوينظر مفسر محتمل مورد یمعان یرايبرخوردار نخواهد بود که بتواند پذ یایگشودگ

ده گرفتن قصد يدهد؛ اما با نادیبر متن را نم يیحمل هر معنا که طرز فکر خاص مؤلف، اجازه

وجود  اکتفا به قصد مؤلف یبرا یاگر بهانهيباز شده و د یریمختلف تفس یمعان یبرامؤلف، راه 

 يیگرایر معتبر وجود نداشته و نسبیتفس ارائه یبرا ین راهین صورت همچنينخواهد داشت. در ا

ر یان تفسیم زییجهت تم یارینظر گرفتن مع در یبرا یلیگر دليو د دينمایر موجه جلوه میدر تفس

 یچ فهمی؛ هترجیح نداردگر يبر فهم د یفهم هیچ ر معتبر وجود نخواهد داشت.یز غمعتبر ا
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ز وجود ندارد و هر یمتعدد ن یهاان فهمیم یا رد شود؛ امکان داوريد يیطور کامل تأتواند بهینم

زوم بر ل یات در حالين نظريا از معنا را کشف کند. یتواند بخشیحداکثر م یریفهم و تفس

 یبرا یایل منطقیچ دلیفشارند که هیم یخوانندگان در عملِ فهم پای هافرضشیدخالت دادن پ

 دهند.ین دخالت دادن ارائه نميلزوم ا

م انواع فهم مثالً فه یرا برخيابد؛ زيتواند تحقق یانواع فهم نم ز در همهیمنطق گفتگو ن 

عنا در ست، چون لفظ و مکننده قابل تحقق افهم یبرا یمتن، بدون هرگونه پرسش یمدلول مطابق

ر یتفس هوده بودنیجه بینت و در متن ین بودن معنایسخن گادامر، نامتع الزمه گرند.يکدين يآن قر

ن مت یاصل یز منجر به کشف معناینظر گادامر ن مورد یکیها و دور هرمنوتاست. امتزاج افق

 ست.ین یرفتنيجه پذینت شود و درینم

را  دايدر یمحوردا، کالميو در یشکنبر شالوده یتقاداتدر ان یاز پژوهشگران غرب یبرخ 

ن یت نامتعصور که در ست. چرایز سازگار نیبا خود ن یشکنرا شالودهياند. زقبول دانستهرقابلیغ

 یين جدایم خود نخواهد بود. همچنیقادر به انتقال مفاه ،گريکس دچیدا و هيدانستن زبان، در

 یگردد. معناین معنا می، موجب عدم تعینه مراد جدیمعنا از قصد و عدم مشخص بودن زم

ها نشانه یبرا یثابت یگر معناينده باشد، ديگذشته و حاضر و آ یهانهیوابسته به زمنیز اگر ها نشانه

 برخالف ادعایت آن است که ی(. واقع168ـ167، صص1389، ی)نصر وجود نخواهد داشت

در  و مرز باشد و حدیتواند بیا و از جمله زبان نمهنشانه یدا، بازيل دریاز قب یشکنانشالوده

ثابت  یتوان معنایم ،ح درك متنیاز موارد با توجه به اصول صح یاریدر بس یانیر وحیمتون غ

 استعارات یدارا یاز متون، همچون متون ادب یمتکثر تنها در انواع معدود یافت. معانيآن را در

 متصور است.  یانیوحر یهم متون غ و آن اتيو مجازات و کنا

 یو فرد در صورت اراده معنا ستین یدلخواه فرد یك کلمه بر اساس الگوي یوضع معنا برا

آن را  یا خود، معنايقرار دهد و  یانهيآن قر یا برايد يبا ، طبق قواعدك کلمهياز  یخاص

ؤلف، نظر م مورد یمعنا ینده بود، القايت گویشه زبان فراتر از نین اگر همید. همچنيمشخص نما

ز جمله از متون ا یاریست و در بسین یرفتنين عقاًل پذيممکن نبود و ا یقيچ طریگاه به هچیه

امشخص ن یز به معنایاست. گسترده بودن نظام داللت ن یتوجه به مراد مؤلف ضرور ینيمتون د

از متون، و  یاریعقال در بس یفهم متون و بنا یبلکه با استفاده از مقدمات علم ؛ستیبودن معنا ن

و  یتوان به درك معانی، میوح یح صادرشده از مجرایات صحيبا کمك روا یانیدر متون وح

 افت.يها دست مقاصد آن
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ن یت متن از بيز، مرکیگفتمان یمتکثرساز جهینت ن است که دريز ایت نینامتنیب هينظر جهینت 

هستند،  ینامتنیها باهد بود. متنمعنا نخو یگر، دارايو بدون کمك متون د يیتنهاو متن به رفته

 یو قطع ثابت یك متن هرگز معنايو  ديآیگر به دست ميك متن با متون ديمعنا از تقابل  یعني

 رود.ین میجه اصالت متن از بیست؛ درنتیگر منشأ معنا نينخواهد داشت. مؤلف د

به  ینه متنر هرگویر، در فهم و تفسیفهم و تفس یت آن است که چنانچه اصول علمیواقع 

را يق بر متن را ندارد؛ زیت تطبیلحاظ شود، در اغلب موارد، آراء متعدد خوانندگان قابل یدرست

گران است. زبان، ارتباط لفظ و ينظر انسان به د ات موردیاساساً اختراع زبان به علت انتقال ن

 واسطهان و بهبودن نهاد زب یل اجتماعیگردد. به دلین مییآن توسط واضع تع یمعناست و معنا

ن، تبع آرو الفاظ و بهنيا وجود دارد؛ از یآن ارتباط و هماهنگ یان الفاظ و معانیوضع واضعان، م

دنظر مور یدن به معنایز رسیر متن نیا تفسيتابد. هدف از خواندن و یرا برنم يیمتن، هر معنا

ق ين طریماز ه زیح نیح از ناصحیر صحیص تفسین تشخیبه آن و همچن یابیو دست مؤلف است

اء مطابقت یقت اشیت فهم با حقیدانستن ماه يین گفتگويبنابرا ر است؛يپذ)وضع واضعان( امکان

ست که مطابق ح ایصح ین تنها فهميبنابرا کند؛یر نمییمتفاوت تغ یهااء با فهمیقت اشیندارد؛ حق

 یعاقل ندهسيهر نون يمنطبق باشد. گذشته از ا یز بر منطق عقالنیو ن اء و متونیقت اشیبا حق

ص ید. تشخينمایرا انشاء م یگران متنيبه د آن دارد و با قصد انتقال  یکالم خود مقاصد یبرا

 ر است.يناپذاز موارد اجتناب یاریقصد مؤلف و التزام به آن در بس

 یقرآنفرد متن  به منحصر یهایژگيو ـ2ـ3

توان آن را متن یدارد که نم یفرد به منحصر یهایژگيبودن، و یانیل وحیم به دليکر قرآن

نجا ير اق نمود. دیرامون متن را بر آن تطبیپ یمعاصر غرب یات ادبيدانست و نظر یعاد یبه معنا

 م.يدار یقرآنمتن  یهایژگيو یبه برخ یااشاره

 در سطح لفظ و معنا قرآنبودن متن  یوح ـ1ـ2ـ3 

و عامه مسلمانان  انب خداوند استر متون در سطح لفظ و معنا از جيبرخالف سا قرآنمتن  

متون بوده و  یسه با تماميرقابل مقایفرد و غ به نظر دارند؛ لذا ذاتاً منحصرن مطلب اتفاقيز بر این

ت که در اس یرفتنيپذ یث، در صورتيحد ی، حتیر متون است. هر متنيار سنجش سایبلکه مع

ست. یه نوابست یگريچ نصّ دیبه ه قرآن د آن نباشد. اما اعتبار نصّيیو خارج از تأ قرآنتضاد با 

ستند، خارج است. خداوند یب در ارتباط نیکه با غ یعاد یهااز توان انسان قرآندرك عظمت 
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عًا خاشِ  َتُهيَأرَ ٍل َلَبَج يَلَع قرآنا الا هَذلَننَزو َأَل﴿د: يفرمایمرتبه م ن کتاب وااليان عظمت ایدر ب

(. خداوند 21 /59)حشر:  1﴾وَنُرکَّ َفَتيم ُهلََّعَل اسِ لنَّها ِلبُ ضِرَن مثاُلاال لکَ ِت َو اهللِ  ةِ يشن َخدِّعًا مِ َصَتُم

 /73)مزمل:  2﴾اًليقواًل َثَق َکيَلَعي ُنلِقسَ  اّنإ﴿ ر نموده است:یتعب« لیقول ثق»به  قرآنن از یهمچن

وجوه  و تمام دارد که در لوح محفوظ است یاصل ـچنانکه اشاره خواهد شد  ـن کتاب ي(. ا5

در  قرآنخبر داده که عمل حفاظت از  قرآنخداوند در آن ثبت است.  یآن و مراد واقع يیمعنا

فات يردر برابر تح قرآنعمل حفاظت از  نیز فات را خود خداوند بر عهده گرفته است.يبرابر تحر

( 9 /15)حجر:  3﴾ونَ اِفُظَلَح ُهإّنا َل کَر َوا الذِّلَنزََّن حُنإّنا َن﴿را خود خداوند بر عهده گرفته است:

ا ت بشر تيهدا یبرا یانین کتاب وحيآخر قرآنکه  چرا ؛است قرآنتنها مختص  ويژگین يا

 ش از خود که مخصوصیپ یبا کتب آسمان یاساس یهااست که تفاوت یامت است، و ضروریق

 رو هرگزنيا د. ازيحفظ آن را ضمانت نما يیرویو ن اند، داشته باشدخاص از زمان بوده یابرهه

 ب دانست؛ بلکه او همواره حافظ آن است.يتوان خداوند را از نص آن غاینم

ص صورت نهنگام نزول، به قرآنانگر آنند که یاست که ب یاتي، آقرآنبودن  یل وحياز دال 

ن بر وکاست آکمیشان به تالوت بي، ایو پس از اتمام وح شدیامبر )ص( تالوت میبر پ یلغو

دارد که مورد  یات، داللت بر وجود نصيل آین قبيدر ا« تالوت»کلمه  4نمودند.یمردم مبادرت م

ن، يشود. عالوه بر ایگرفته است؛ برخالف معنا که کلمه تالوت بر آن اطالق نمیتالوت قرار م

(. پس از 57ـ56 ، صص2002، یرد )اسالمبوليپذیواسطه لفظ صورت نمز جز بهیافت معنا نيدر

امبر از جانب خداوند مأمور به تالوت آن بر مردم بودند. خداوند نسبت به یز پین یاتمام وح

ندد ر آنان بر خداوند افترا بیدهد که اگر تحت تأثیامبر )ص( به کفار، به او هشدار میش پيگرا

 5مشمول مجازات خداوند خواهد شد.

                                                           

اشع و از هم پاشيده ديدي که از شدت خوف از خدا خکردمي، قطعًا کوه را ميرا بر کوهي نازل مي قرآناگر ما اين ». 1

 .«کنيم تا شايد تفکر کنندها را براي مردم بيان ميشد. ما اين َمَثلمي

 .«ما کالمي سنگني بر تو القا خواهيم کرد» .2

 .«شک ما نگاهبان آنيمرا فرو فرستاده، و يب قرآنمهانا ما ». 3

 ﴾مُلرَسلنَيإنَّکَ َلِمنَ اَنتُلوَها َعَليکَ ِباحَلقِّ َو ِتلکَ آياتُ اهلِل﴿(؛ 27/16)منل:  ﴾ِمن َلُدن َحکيمٍ َعليٍم قرآنإنَّکَ َلُتَلقَّي الَو﴿. 4

 .(2/252)بقره: 

و ال َأن َثبَّتناَک َلَقد ِکدَت َلَک ِلَتفَتري َعَلينا َغرَيُه َوإذًا َلاتََّخُذوَک َخلياًل َوإن کاُدوا َليفِتنوَنَک َعِن الَِّذي َأوَحينا إَليَو﴿.5

 (.75-17/73)إسراء:  ﴾يِهم َشيئًا َقلياًل إذًا َلَأَذقَناَک ِضعَف احَلياِة َو ِضعَف امَلماِت ُثمَّ الَتِجُد َلَک َعَلينا َنصريًاَترَکُن إَل
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 یر خرافيصوبر ت و متناسب با شأن عصمت آنان، یدرستگذشته به یایبا خبر دادن از انب قرآن 

 ها را نشان داده است؛فات صورت گرفته در آنيو تحر دهین از آنان خط بطالن کشيکتب عهد

و  ش فراگرفته باشدين اخبار را از اهل کتاب زمان خويامبر )ص(، این امکان ندارد که پيبنابرا

عصران ز همینخ و يارائه داده باشد. تار قرآنش در يخو یدرون ها را در قالب تجربهسپس آن

ر آنان تلمذ نکرده است. خبر دادن یا غيان شام یحیشان هرگز نزد مسيدهند که ایم یامبر گواهیپ

 اطهکه نشان از اح یاتیجزئ یو با ذکر برخ ن آمدهيا برخالف آنچه در عهدیانب یات زندگیاز جزئ

 یقطع یخيل تاريدال نيبنابرا ها از جانب خداوند است؛از صدور آن یها دارد، حاککامل بر آن

 کند.یه را رد مين نظريز ایکرده ن یامبر )ص( در آن زندگیکه پ یطیط و محيت شرایو ماه

 ن آن در لوح محفوظ یو تع قرآنحدود  ـ2ـ2ـ3

گر متون يمانند د ی، حدودقرآناما  ت متن به آن است؛یاست که تمام یحدود یدارا یهر متن    

همان است که در لوح محفوظ وجود دارد. حدود  قرآنود است. حد یتناهيو کتب ندارد و ال

 هرًا وَ َظ قرآنللِ إنَّ»رد: یگیبرم ز دریست، بلکه بواطن آن را نیآن ن یظاهر یتنها شامل معنا ،قرآن

بر همگان  قرآن( حدود 31، ص1، ج1415، یض کاشانی)ف 1«ٍنبطُ َأ ةِ بَعَس يطٌن إَلبَ ِهطِنَبلِ طنًا، وَ َب

 اند. نها خداوند و راسخان در علم از آن آگاهده است و تیپوش

 یلاص یست؛ بلکه دارایان ما وجود دارد نیکه اکنون در م ین کتابیتنها هم قرآنقت یحق 

 یانن معيبنابرا؛ش در آن ثبت شدهيق وااليم و حقایو مفاه است که در لوح محفوظ وجود دارد

متفاوِت  یرو و معاننين بوده و ازایمعن لوح، يز در ایآن و مقاصد خداوند ن یو باطن یظاهر

اسخان ن و ریکه معصوم یایکرد؛ مگر معان یآن تلق يینها یتوان معنایبرخاسته از مفسران را نم

( یقتیق)ح یدر ارتباطند، از آن خبر داده باشند. لوح محفوظ کتاب یب و وحیدر علم که با عالم غ

 لوحاز  عالم در آن ثبت و مقدر شده است. یاهدهيب وجود دارد و تمام پدیاست که در عالم غ

 یبه معنا« أمّ» 3.ر شده استیهم تعب« أمّ الکتاب»و « منشور 2رق» و« نکتاب مکنو» بهمحفوظ 

موجود، در  قرآنند که اصلِ يگویم« أمّ الکتاب»جهت به آن  نيا و از است یزیاصل و مرجع چ

 .(809، ص2تا، جید )محقق، بشویم یعلوم از آنجا ناش یآن قرار دارد، و تمام
                                                           

 .«ظاهري دارد و باطين؛ و باطن آن هم باطين دارد تا هفت بطن قرآنمهانا ». 1

 .است نوشنتقابلاي است که منظور صفحه اينجاو در نوشتند به معناي پوست گاو است که در قدمي روي آن مي رق. 2

َو ِکتاٍب . َو الطُّوِر﴿( 78ـ56/77)واقعه:   ﴾ِکتاٍب َمْکُنونٍ  َکرمٌي يف قرآنِإنَُّه لَ ﴿ ﴾يف َلْوٍح َمْحُفوظٍ  .َمجيٌد قرآنْل ُهَو َب﴿. 3

 (.43/4)زخرف:  ﴾َلَدينا َلَعليٌّ َحکيٌم يف ُأمِّ الِکتاِب إّنه َو﴿( و 3ـ52/1)طور:  ﴾قٍّ َمْنُشوريف ِر. َمْسُطوٍر
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 به راسخان در علم و اختصاص آن  قرآنعلم به باطن  ـ3ـ2ـ3

ار خداوند و راسخان در علم است که از طرف خداوند یتنها در اخت قرآن یباطن یعلم به معناها   

 ا اهلُلّلإ َلُهيأِوَت ُمعَلَيا َمَو﴿ح دارد: يبدان تصر قرآنچنانکه خود  ؛افته استي ها اختصاصبه آن

 .نیسته یشب یگريچ متن دین جهت به هين متن از اي( ا3/7عمران: )آل 1﴾لِمالِع يِف وَنخُ اِسالرََّو

به علم خالص است. راسخان در علم  یابیدن به ثبوت در آن و دستیرس یرسوخ در علم به معنا

اه د در آن ريردآن که ت ینیقي یات و معانيقت و بطون آی، به درك حققرآنل يو عالمان به تأو

ست و از ین یو شهود یذوق یل، امرياند. لذا تأوافتهيندارد و در لوح محفوظ وجود دارد، دست

ند به هست ی آنباطن یدن به معانیکشف و رس یکه مدع قرآنه از یعرفا و صوف هایيلتأو ،رونيا

  ست.یاعتنا ن و ثابت نبودن، قابل یل ذوقیدل

و به  انديیمختلف معنا یهاهيال یپندارند متون دارایز که مین یکیشمندان هرمنوتينظر اند

هم نادرست  قرآنر متون، در مورد يد، عالوه بر سایها رستوان به آنیك میکمك دانش هرمنوت

 هبرا که تنزيل يا تفسیر است،  قرآن، ما ظواهر در روايات مندرجبر اساس نظر مشهور و است. 

 نکه تاويل است، فقط مبیّ  قرآن؛ اما از باطن کنیممىدرك هم و متعارف ف یکمك اصول عقالئ

ست اتصريح شده ن مسأله يهم بر اهى دارند. در روايات گا، آشاننديابیت و اهلپیامبر  که قرآن

ن يبر ا )ع(ان معصوم يشوایات متعدد و مستند مأثور از پيروا .(31، ص1361گران، يو د ی)رجب

امیرالمؤمنین  ستند.یون در علم جز خاندان عصمت و طهارت نامر داللت دارد که مصداق راسخ

همه مردم از شناخت تأويل کتاب خدا عاجزند، غیر از معصومین )ع(؛ زيرا تنها »: فرمودند )ع(

نظر ( 80، ص66ج ،1403 )مجلسی، «هستند ، امینقرآنآنان راسخان در علم و در بیان تأويل 

ست ا )ع(بیت علم به تاويل تنها در اختیار اهلکه ت مشهور و غالب عالمان شیعه نیز همین اس

  2.اندقرآنکه عدل 

                                                           

 .«دانندرا جز خدا و راسخان در علم مني قرآنتأويل ». 1

اي هتوان از تأويلبر اين باور است که مي. او وجود دارد كه نظر مرحوم تنكابىن است ینظر شاذ ،اما در مقابل آن. 2

استفاده کرد و آهنا را تعميم داد و از موارد منصوص  ،حيت در مواردي که از باب جري و انطباق است )ع(ائمه اطهار 

مرحوم ل مثمهم آن است كه حيت کساين  سازي کرد؛ اما نكتهتوان مدلتعبريي ميبه .به موارد غري منصوص تعدي کرد

و  ،ارميد در اختيار )ع(دانند که نصي از ائمه معصومني باشند، آن را در مواردي ميکه قائل به اين توسعه ميتنكابىن 

 .احنصاري است ،در تأويالت مربوط به مصاديق
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ات عرب و علوم یست که هرکس هرچند از ادبیبدان معنا ن قرآنبودن فهم  یالبته عموم

که م از آن را دارد؛ بلیو استنباط مفاه قرآنمند نباشد، حق تدبر در بهره قرآنفهم  یبرا یضرور

 و استنباط از آن را دارند.  قرآنحق اقدام به فهم  ،وم مجهز شده باشندن عليکه به ا یتنها کسان

 ُطوايحِي مَل ِبما َکذَُّبوا لَب﴿ل، رابطه برقرار شده است: يو تأو یعلم ان احاطهیم یگريه ديدر آ

شده  انیب یعلم ب کافران، عدم احاطهيل تکذی( و دل10/39ونس: ي) 1﴾ُلُهيَتأِو أِتِهمي ملَّا وَ  ِبِعلِمِه

ا ين خصوص، کاذب و يدر ا یو یو ادعا داندیل نميندارد تأو یکه احاطه علم یاست. کس

، یخاص )بلخار یاياز زوا یهاست، نه نگاهتیجانبه به واقعمبناست. احاطه، نگرش همهیب

 قرآنل يبه باطن و تأو ینجا، احاطه علميدر ا ی(. البته مراد از احاطه علم99ـ98، صص1379

باطن  ل ويبه تأو یان شده که مراد احاطه علمیه بين مطلب در خود آينه اير. قریتفساست و نه 

شده طرحات ميج در نظرين برخالف تصور راي. ا﴾ُهلُ يأوِ م َتِهأِتَلّمايَو﴿ر و ظاهر: یاست، نه تفس

 یکانو م یده در ساختار زمانيك پديل یدر خصوص متن است. تحل یپردازان معاصر غربهينظر

 ق باشد.يحقا یبه تمام یابیدست یو مدع انديتواند تمام وجوه آن را بنماینمخاص آن 

سوره  37و  6ات يبر علم بودن آن است. در آ قرآند یل، تأکيگر در خصوص تأوينکته د 

 َکبُّ َر َکيبَتجي َکذِلَکَو﴿وسف )ع( سخن گفته شده: يل به حضرت يعلم تأو یوسف، از اعطاي

 هِ ِليأوَتِب َنبَّأُتُکماا إّل ِهقاِنرَزُت عاٌما َطَمُکيأتيال قاَل﴿(؛ 12/6وسف: ي) 2﴾ِثيحاِدالا ِليأون َتِم َکُملَِّعيَو

 یو ذوق یبر شهود یدین نکته تأکي( ا12/37وسف: ي) 3﴾يّبَر ينَملَّ ا َعّمما ِمُکما ذِلُکيأِتيأن  بَلَق

 یل به بندگان خاصيأوم علم تیات بر تعلين آي(. در ا106، ص1379، یل است )بلخارينبودن تأو

 هِ يَلَع  ُسِطَتما َلَم ُليأِوَت َکذِل﴿شود: یروشن م یگريه دين مطلب در آيشود. سرّ اید میتأک

ن يت تامّ در ایت الزم است. ظرفیا ظرفيل، صبر يتعلّم علم تأو ی(. برا18/82)کهف:  4﴾ربًاَص

 است.  )ع(ن یار معصومیخصوص تنها دراخت

د يز بایها ندر مورد آن یعنين صورت است؛ یز مطلب به همین قرآندر مورد متشابهات 

شابه را ات متير آیح و تفسید توضياو واگذار نمود. با یایسکوت کرد و علم آنها را به خدا و اول

                                                           

 .«پندارندآهنا چيزي را که بدان علم ندارند و تأويل آن هنوز برايشان آشکار نشده، دروغ مي». 1

.«آموزداينگونه خداوند تو را انتخاب منوده و علم تأويل احاديث را به تو مي».2

ت که کنم. اين از چيزهايي اسبياورند، تعبري خوابتان را برايتان بيان مي که غذاي مشا رايوسف گفت: پيش از آن». 3

 «.پروردگارم به من آموخته

 .«اين تأويل کارهايي است که نتوانسيت بر آهنا صرب کين». 4
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جو واند جستها وارد شدهن آنییم درخصوص تبیرمستقیم و غیطور مستقکه به یااز راه ادله

 ید. )ملککنیدا نمیز پیشود، بلکه ظهور نیبه محکم نه تنها محکم نمرا متشابه با ارجاع يکرد. ز

امبر اکرم )ص( فرمودند: یر آمده است که پيث غدين مطلب در حديل ای( دل84، ص1377، یانجیم

تدبر کنید و آيات آن را بفهمید، به محکمات آن بنگريد و متشابهات  قرآنای گروه مردمان! در »

 را آن رتفسی و کندنمی بیان شما برای را آن هاینهی ،قسم خداه ب که  اآن را پیگیری نکنید؛ چر

 «امیرالمؤمنین يعنی امگرفته دست در را او دست من که کسی مگر کندنمی روشن شما برای

ات ير آید که مرجع تفسيآیبرم یخوبف بهيث شرين حدي( از ا75، ص1، ج1386، ی)طبرس

شمندان يدان یات ادبيو متشابهات آن با نظر قرآن یباطن یمعان ،ورنيهستند. ازا )ع(متشابه، ائمه 

 ست.ین یابیدست هرگز قابل یمعاصر غرب

 قرآندآور در يـ لزوم توجه به قصد پد4ـ2ـ3 

دآور يدر باب فهم متن، توجه به قصد پد یپردازان معاصر غربهيدگاه نظري، برخالف دقرآندر  

د که خداون یرش معارفيعبارت است از پذ ،مان به خدايارا ياست؛ ز یخداوند، ضرور یعني قرآن

 ؛خواسته است هاانسانرا از  هاآنمان و عمل به يش نازل نموده و ايامبر خویبر پ یق وحياز طر

ده يتوان قصد او را نادیاو، نم یاز سو شدهنازل یمان به خداوند و وحيا در صورتن يبنابرا

که با  گرددیم قرآندر فهم  يیگرایموجب نسب ،او یوحده گرفتن قصد خداوند در يگرفت. ناد

و عمل به دستورات خداوند و  شدهنازلمان به معارفِ يغرض خداوند از انزال آن که همان ا

ن قصد ده گرفتيبه متن داشتن و ناد ینگاه استقالل یت است، منافات دارد. اصوالً در هر متنيهدا

مفسّر  یریبه هدف تفس یر متن، بستگیؤلف در  تفس، در نظر گرفتن مراد مبرعکسا يمؤلف، 

مان به يو ا خداوند یل لزوم توجه به مراد واقعیبه دل قرآندارد. روشن است که در خصوص 

 ندارد. یگاهيچ جایو وجه اول ه ، تنها صورت دوم متصور استهاآنو انجام  هاآن

 قرآناهداف نزول  ـ5ـ2ـ3

تواند یها نازل شده است، نمت انسانيهدا یدف اصلتحقق ه یدر راستا قرآنکه يیازآنجا

ن يدآور ايعنوان پدد مراد خداوند بهيل شود؛ بلکه حتمًا باير و تأویطبق دلخواه هر خواننده تفس

 اهللِ  نَ ِم مُکد جاَئَق﴿رخ ندهد:  ین غرض اصلياز ا یگونه انحرافچینظر گرفته شود تا ه کتاب، در

 نهِ إِذِب وِرالنُّ يإَل ماِتُلالظُّ نَ م ِمرُجُهخي وَ  الِمُسُبَل السَّ ُهضواَنِر  َُاّتَب َمِن اهلُل ِهبِ  يهِدي نٌيبِ تاٌب ُمِک وٌر وَ ُن
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ن يادیجاد تحول بني، اقرآننزول  ی( هدف اصل16-5/15)مائده:  1﴾ٍميِقسَتراٍط ُمِص يم إَلِهيهِدي َو

به سمت نور  یجهالت و گمراه یهایکيها و جوامع از تاررون بردن انسانیو ب یدر جوامع بشر

به  و ن کتاب به راه درست رهنمون شدهيا یهات از آموزهیه تبعيتا در سا است یت و پاکيهدا

وا آَمنُ  نَ يذالَّ يِلَو اهلُل﴿ابند: يدست  ،ها بودهنش آنيکه منظور خداوند از آفر کمال و قرب خداوند

سعادت ارائه داده که  یبرا یجامع برنامه قرآن(. 2/257: )بقره 2﴾وِرالنُّ  يإَل ماِتُلالظُّ َنم مِ ُجُهرِ خي

)إسراء:  3﴾ُمقَوَأ يِه يِتلَِّل يهِدي قرآنا الهَذ نَِّإ﴿ت را فروگذار نکرده است: ياز هدا یاچ جنبهیه

 (16/89)نحل:  4﴾نَيمِ ِلسلُمِل يشَربُ  َو ةً مَحرَ  وَ  يًدُه َو ٍءيَش لُِّکانًا ِليبتابَ ِتالِک َکيَلا عَ لَنزََّن َو﴿(؛ 17/9

 ین هدف اساسيتر که در تحقق ایاز اهداف جزئ ،تيهدا یتحقق هدف اصل یدر راستا قرآن

گرگوند با هدف ل احکامیتفص ،ریتبش ،موعظه، انذار، تذکر همچون ؛مؤثرند، استفاده کرده است

، 1378، میها )حکآن از ن انحرافات بعدییگذشته و تب یایق انبيتصدی، مثبت اجتماع یساز

ن يبدون توجه به ا 5ان فصل الخطاب در اختالفات.یبو حق از باطل،  یجداساز ،(58-57صص

 ت و اصالت داد.یاهم قرآندلخواه خوانندگان از  یهابه برداشت تواننمی ندخداو ،اهداف

 یریگجهینت

از  را قرآنتوان یمفهوم متن، نم یشده در غرب برا د ارائهيجد یهایژگيبه و توجه با (1

متفاوت از  قرآنت متن یرا ماهيز به شمار آورد؛ ـآن  یو غرب یدر مفهوم امروز ـق متن يمصاد

صدق  نقرآمتون، در مورد  یق بر برخیت تطبیات با فرض قابلين نظرير متون بوده، و ايسا

ست ا در لوح محفوظی اصل یست، بلکه داراین متن موجود نیتنها هم قرآن رو که؛ از آنندکینم

 نظر خداوند در آن وجود دارد.  مورد یو باطن یظاهر یمعان ه همهک

                                                           

فرمايد، و به خبش راهنمايي ميهاي سالمتهرکه را که طالب خوشنودي خدا باشد، به راه قرآنخداوند از طريق ». 1

 .«فرمايدبرد و آهنا را به راه راست راهنمايي ميها خارج کرده و به مست نور ميراده خود از ظلمتا

 .«بردها به مست نور مياختيار کساين است که اميان آوردند و آهنا را از تاريکيخداوند صاحب ». 2

 .«کندبه راهي که استوارترين است هدايت مي قرآنمهانا اين ». 3

.«کتاب را بر تو نازل کردمي درحاليکه بيانگر مهه چيز است و هدايت و رمحت و بشارت است براي مسلمانان ما اين». 4

َلُفوا ُکَم َبنَي الّناِس ِفيَما اخَتحکاَن الّناُس ُأمًَّة واِحَدًة َفَبَعَث اهلُل النَّّبينَي ُمَبشِِّريَن َو ُمنِذريَن َو َأنَزَل َمَعُهُم الِکتاَب ِباحَلقِّ ِلي﴿. 5

وا ِلَما اخَتَلُفوا فيِه ِمَن احَلقِّ ُنفيِه َو َما اخَتَلَف فيِه إَلا الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمن َبعِد ما جاَئتُهُم الَبيناُت َبغيًا َبيَنُهم َفَهَدي اهلُل الَّذيَن آَم

 (2/213)بقره:  ﴾ِصراٍط ُمسَتقيٍم ِبِإذِنِه َواهلُل يهِدي َمن يشاُء إَلي



 

 

 

 

 1395بهار و تابستان ، چهاردهم ۀ، شمارششمدو فصلنامه كتاب قیم، سال   110

ل هدف یو به دل انگر نزول آن از جانب خداوند بودهیمختلف ب یهااز جنبه قرآناعجاز  (2

 نظر خداوند، تِ موردينشدن به هدا یل منتهیمتفاوت از آن، به دل یهابرداشت ت، الزاماً همهيهدا

 ست. ین یرفتنيپذ

تنها  ،شود که علم به آنیآن هم م عالوه بر ظاهر، شامل بطون هفتگانه قرآن حدود (3

 ها ممنوع است. ر آنیغ یمختلف از سو یو ارائه معان ن داشتهیاختصاص به خداوند و معصوم

 یهارداشتب تحمیل یشده اصرار دارند، در پگفته یبه معنا قرآنکه بر متن خواندن  یکسان (4

 قرآن میح مفاهیدرك کامل و صح یبراهستند.  یظاهر علمبه یهاتیبا توج نقرآبر دلخواه خود 

بهره  ینيداصطالح درونا بهي )ع(ن یو معصوم قرآنشده توسط خود  ارائه یهاد تنها از راهيبا

 گرفت.
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