
 
 

 

 
 نگرشی تطبیقی به خوانش متن از دیدگاه شالیرماخر و سیدمرتضی

 

 ∗∗پاشایی حیدو                         ∗نمحمدسعید اکبري دهقا
 

 چکیده
در رویارویی با متون مقدس دینی، سبب ویژه به خوانش متن و تفسیر آن

ر سنت غربی، همان پیدایش رویکردهاي مختلفی شده است. این رویکردها د
بندي کالسیک و مدرن، بر امکان رویکردهاي هرمنوتیکی هستند که در یک دسته

یا انکار آن استوار است.  ،کشف قصد گوهري و نیت اصلی مؤلف و صاحب متن
گذار هرمنوتیک کالسیک، کشف معناي گوهري و قصد عنوان بنیانشالیرماخر به

 ذهنی جهان و متن میان که یالکتیکید شناختی يدایره یک اصلی مؤلف را در
-یفهم دستوري و فنبراساس  ممکن و تحقق آن را ،افتدمی اتفاق متن صاحب

 یک فهم برتر از خود مؤلف يتواند به ارائهکند که حتی میشناختی ادعا میروان
گذار تفسیر عقلی در شیعه، بنیان عنوانبه سیدمرتضی ،منجر شود. در سوي دیگر

 ا تکیهمبانی کالمی خود نظیر باور به توحید، وحی، تکلیف و لطف الهی و ب بهباتوجه
گیري بر حسن و قبح عقلی، بر وجود یک معناي گوهري در متن و کشف آن با بهره

توان ینم ،ورزد. البته با وجود اعتبار تأویلهاي عقالنی و ادبیاتی تأکید میاز روش
   آور.هاي علمح خداوند از راهبر درستی آن تأکید کرد مگر با بیان صری
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تر متون دینی درصدد هرچه بیشتر و دقیق 1پژوه پیوسته براي فهمعالمان دینرو ازاین

تون یین مبخشی این مهم برآمدند تا روي از نقاب روتنظیم قواعد و اصولی براي انسجام
 برداشته و بستر را براي فهم آن آماده کنند. 

واعد و شهرت یافته، علمی است که ق 2تیکدانش تفسیر که در رویکرد نوین به هرمنو
هم یک فرایند دهد. این دانش فرا موردبررسی قرار میها آن اصول موردنظر را تأمین کرده و

ري نوشتا ، متونهاي گوناگون هستی اعم از گفتار، رفتارچگونگی دریافت معنا از پدیدهاثر و 
ئه ارا تونمهتر بوشد تا راهی براي فهم کمی و با روشی نقادانه کندو آثار هنري را بررسی می

 ،فهمیبد و ستنادر فهم با توان مبارزهپیدایی این دانش را می يفلسفه ،دیگرعبارتی. بهکند
 .)145-143 :، صص25(ویژه در رویارویی با متون مقدس دانستبه

اد مفسر به مر دستیابی، امکان نظرهاي اساسی در دانش هرمنوتیکیکی از اختالف
هاي مختلفی در میان صاحبان متن است که سبب به وجود آمدن دیدگاه/3بصاح

ند و مند شدبه معناي موردنظر مؤلف باور دستیابیاي به امکان اندیشمندان دینی شد. عده
 اي نیز این امکان را موردتردید قرار دادند.پاره

 یرفتنپـذدر سنت فکري غـرب، بـا وقـوع رنسـانس و ورود بـه عصـر روشـنگري و پایان
 و شـد قرائت رسمی کلیسا خـارج يسایه زیر از مقدس کتاب مسیحیت کاتولیک، يسیطره

 براي همگان بـاز شـد. ایـن گشـایش، بـروز نظـرات 4راه خواندن و کنکاش در کتاب مقدس
مشـخص  اصولی به رو، نیازاینمتعدد و مختلف را در طبقات فکري گوناگون مردم رقم زد. از

ازپـیش بیش ،ها در تفسـیر مـتن کتـاب مقـدسو سوءاستفاده ومرجبراي جلوگیري از هرج
و  مسـیر مناسـبی را در اختیـار مفسـران ،راهکارهـاي مختلـف يتا با ارائـه سضرورت یافت

 اصول که ندبود دانشمندانی از تن دو 6دیلتاي و 5این متون قرار دهد. شالیرماخر با مواجهان
 بنیـان نـوزدهم يسده در کتاب مقدس راویژه به ،بخشی به خوانش متوناي براي نظاماولیه

 .ذاردندگ
 قاصد ومکشف  ،معناى بیان معانى آیات قرآنىه که ب تفسیردر سنت اسالمی نیز دانش 

آن زول قرناز عصر است که دانشمندان را  ترین علوم اسالمیاز دیرینهست، ا آن هايمدلول
هاي رشدر نگ، المی عالمان اسالمیشایان توجه است که مبانی ک کرده است.درگیر خود 

  تأثیرگذار است.ها آن تفسیري
با محوریت قصد گوهري  ،گفته، دو رویکرد عمده در هرمنوتیکمطالب پیش بهباتوجه

مؤلف از متن وجود دارد که نمایندگانی از هرمنوتیک کالسیک و مدرن را در برابر هم قرار 
 ،الیرماخر، متأله مشهور مسیحی شکل گرفتگذاري شمی دهد. رویکرد سنتی که با بنیان

وراي متن و لزوم کشف آن به دست مفسر شد. اما  ،قائل به وجود قصد و نیت گوهري مؤلف
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مختلف و هاي در مقابل، رویکرد مدرن منکر وجود چنین قصدي وراي متن شد و به خوانش
 متعدد از متن اعتبار بخشید. 

ورد مه دو متفکر از سنت غربی و اسالمی در این پژوهش، نگاهی تطبیقی به دیدگا
ی نوتیکهاي درخورتوجهی در اتخاذ رویکرد تفسیري و هرمواکاوي قرار گرفته که شباهت

آیند. شمار میهاي تأثیرگذار در سنت فکري خود بهاز شخصیت ،خود دارند و از طرفی
 یدمرتضیسگذار هرمنوتیک کالسیک در سنت فکري غرب و بنیان عنوانبهشالیرماخر 

ه کسالمی اگرایی و تفسیر عقلی در سنت فکري گذاران عقلیکی از پایه عنوانبهالهدي علم
 اند.شود، موضوع تطبیق پژوهش حاضر قرار گرفتهاز عالمان بنام شیعی محسوب می

و  یسیدمرتضبه آن، دیدگاه  دستیابیوجود معناي گوهري و لزوم تالش مفسر براي 
 يریهتوان هر دو را قائل به نظده است. در یک نگرش کلی میشالیرماخر را همسو کر

اند. گفتنی است که آن را مستدل کرده ،قصدیت دانست که در فضاي فکري خود
 را ضیسیدمرتکه دیدگاه درحالی ،صورت مستقیم به این بحث پرداخته استشالیرماخر به

 و استخراج کرد.باید از سخنان تفسیري، تأویالت قرآنی و گفتارهاي کالمی ا
 

 قصدیت ينظریه يتعریف و پیشینه. 2
لی و اعتقاد به معنایی گوهري و غرض اصبراساس  ارتباط مؤلف با متن را ،قصدیت

د و گیري از قواعدارد که با بهرهآن می به آن تعریف کرده و مفسر را بر دستیابیامکان 
 ورد. هاي صحیح و معقل فهم متن، معناي گوهري را فراچنگ آروش
به  و با عنایت کانت انتقادي يفلسفه و 7رمانتیک يفلسفه تأثیرشالیرماخر تحت 
اري از و بر بسی را مطرح کرد متن و مؤلف نیت و قصد چالشی بحث بهترفهمیدن، يگزاره

 .)339– 329: صص ،16؛ 18، ص: 23(مکاتب نقد ادبی پس از خود تأثیر گذاشت
 لاصی و گوهري معناي کشف امکان 8کالدنیوس هرچند پیش از شالیرماخر، مارتین

 قطعی نیت کامل کشفاصلی مفسر را  يرا بیان و وظیفه مؤلف نیت با آن همسانی و متن
 شدن تردقیق و بهتر موضوعِ در شالیرماخراما  ،)57 -55، صص: 24(انگاشته بود مؤلف
 مفسر بیشتر به شناخت پا را فراتر نهاد و ،کالدنیوس صرف فهم ينظریه برابر در ،فهم کنش

 از متن احیاي وي را به معناي ،گوهري باورمند شد. این نظر قصد دریافتن در مؤلف از
کرد که نزدیک کرد و بر این نکته تأکید می شناختیزبان يسویه و زبانی نظام طریق
 هب نسبت ،مؤلف از مفسر ترعمیق و بهتر کشف و قصد خود تمام به مؤلف نبودنواقف
، 4؛ 145 -143:، صص25(هاي تفکر هرمنوتیکی استنیت مؤلف، از شاخصه پنهان هايالیه
 .)245: ص
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 أویلت هنر و روش مندنظام يارائه با پروتستان و کلیسا فکريي حوزه دو میان جمع

ت اقداما از دیگر ،علم و تأسیس تفسیر علمی دین با روشی هرمنوتیکی یک يمثابهبه متون
 ).281 -280، صص 6، ج20(قصدیت بود ين نظریهشالیرماخر در تبیی

براي  تفسیر يزمینه در آن کارگیريبه يو نحوه مراد، ماهیت زبان درحقیقت، فهم 
 ،4(دهدشالیرماخر را تشکیل می ياندیشه در هرمنوتیک اساس گوهري متون، کشف قصد

 .)240 –239: صص
 و يگوهر نهایی، یکه، ناییمع داند که بهمؤلف می ضمنی نیت را حاصل متن او هر

 مفسر، توسط مؤلف اصیل نیت نشدنکشف اثر و معتقد است که در شودقطعی منجر می
، 24(سیدرمتن موردنظر فهم نخواهد شد و فرایند فهم و تفسیر متن به سرانجام نخواهد 

 .)245: ص ،4 ؛57 -56صص: 
ؤلف م حیات شناسیباز و نیت کشف تأویل و تفسیر متن، اصلی از دیدگاه ماخر هدف

 خواهد بود.  روروبهاست که در بسیاري از موارد با دشواري 
 متن کی از مختلف معانی نبودنممکن و یگانه معناي بر وي شایان ذکر است که تأکید

قصدیت را  يلهأمس چندمعنایی و معناییتک چالش قصدیت است، يکه برایند نظریه
 و جدید هرمنوتیک در متفاوت تفاسیر پیدایی و چندمعنایی يلهمسأکند. نمایان می

ا بواجهه ممعناانگاري شالیرماخر در تک ينوعی بازخوردي فکري با اندیشهآن، به حاکمیت
 .)242 :، ص21(متن کتاب مقدس استویژه به ،فهم متون

 

 قصدیت يهاي اصلی نظریهمؤلفه. 3
 دو ي، مستلزم جداسازشالیرماخر بر این باور است که عملیات فهم و شناخت متون

متن  يگفتار و قشري يالیه یکی، فهم :شودعنصر است که به دو رویکرد مختلف منجر می
رویکرد  مؤلف است که نیت و قصد فهم ودیگري دنبال داردشناسیک را بهکه رویکردي زبان

 فهم و 9دستوري/گرامري فهم ،دیگرتعبیريبه شناسد.معناشناسیک را بازمی
را ایفا  ترین نقشاصلی ،تفسیر متون در فهم و 11مؤلف خاص ذهنیت و 10شناختیفنی/روان

  کنند.می
 است که فرهنگیزبانیِ  هايصورت و متن شناسیزبان يجنبه بر ناظر ،دستوري فهم

 و نامع بر اظرننیز  فنی زیسته و ایضاح مبانی زبانی الفاظ را در پی دارد. فهم آن در مؤلف
 پردازد. متن می صاحب و مؤلف ذهن در واقعی مفهوم که به ایضاح است الفاظ درون
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ی رهنگهاي زبانی همسان میان اندیشه و فعبارتی، تفسیر دستوري ناظر بر ویژگیبه
بر مراد یدر متن که مبتن ياست که متن در آن پدید آمده است و براي فهم معناي نهفته

 .)146 -145 :، صص25(است شناختی نیازمؤلف است، به تفسیر فنی و روان
 نسبت شناختیروان و فنی تفسیر بندي میان عناصر اصلی فهم متون، اهمیتدر رتبه 

 .)248: ص ،4(مشاهده استخوبی قابلدر دیدگاه ماخر به ،تفسیر دستوري به
 

 روش کشف قصد گوهري مؤلف. 4
کند که می هاي اصلی نظریه، این پرسش به ذهن خطورپس از شناخت عناصر و مؤلفه

 یک با ارمؤلف چیست؟ در پاسخ، شالیرماخر آن ذهنیت و قصد بر مفسر دسترسی يطریقه
 و نیت قصد يمشاهده طریق با این توضیح که از کند.امکان تلقی میشهودي قابل جهش

ود صاحب به فهمی بهتر از خ بشود بساتطوریافته، چه و کالن فکري دریافت یک مؤلف در
  ).281 -280، صص: 6، ج20(متن دست یافت

جایگاه و فضاي زیست فکري مؤلف را بازشناخته و به مفسر کمک  ،روش شهودي
ر را د برخالف روش منطقی که مؤلف ،کند که خود را در جایگاه صاحب متن تصور کندمی

 ).96 -95صص:  ،24د(پردازمی، به واکاوي قصد مؤلف دهدقرار میکنار دیگر مؤلفان 
و  رديف زندگی با ،تفسیري هايتوانایی و زبانی نظام فرایند يجنبه دودیگرسخن، به
ین دو ایکدیگرند و پیوندي همیشگی میان  مکمل ماخر دیدگاه در ،مؤلف و قصد اندیشه

؛ 244: ص ،4( جنبه برقرار است که کنش فهم و ادراك به این دو جزء توأمان وابسته است
 .)525: ص ،2ج ،1

 

 قصدیت يهو نظری سیدمرتضی. 5
 ينظریهي توان شواهد گوناگون و متعددي درباره(ره) میسیدمرتضیبا تتبع در آثار 

 ،است وي قرار گرفته يکه مورداستفاده را قصدیت و دیدگاه حاکم بر فهم متون دینی
قواعد و  يتري دربردارندهطور مستقیمبه سیدمرتضیمشاهده کرد. هرچند آثار تفسیري 

ی مبان برخاسته از ويگمان رویکرد تفسیري اما بی ،فهم متون است يرهدیدگاه وي دربا
رد رویک توان ترسیم مناسبی ازجو در این مبانی میوبینی اوست و با جستکالمی و جهان

 تفسیري این اندیشمند ارائه کرد.
شناسی، گویاي این مطلب است که معرفت ياعتقاد به حسن و قبح عقلی در حوزه

راي فهم متن و کشف قصد گوهري مؤلف، شناخت عقلی را اعتبار بخشیده و ب سیدمرتضی
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: ص ،3، ج7(آوردمیان میتنها در کشف برخی از احکام اجمالی عقل، نیاز به شریعت را به

 .)326: ص، 11؛ 177
متن قرآن ویژه به در برخورد با متون دینی تفسیري خود-روش عقلی بهباتوجهوي 

 تأویل فسیر والسالم، تنها گروهی از این متون را نیازمند تعلیهم تبیاهلکریم و روایات 
ننده اي براي خواآوريمعنا یا معانی متعددي را القا کرده و علم ،هایی ظنیداند که از راهمی

» اتمتشابه«تنها این متون که در ادبیات قرآنی و دینی به  ،اعتقاد ويمتن ندارند. به
 واشته دوري براي مخاطب را ندارند، قابلیت تأویل و تفسیر آمعروف بوده و قدرت علم

 ،1ج ،7(کنندها آن اقدام به تأویل ،اصول و قواعدي منضبط و معقولبراساس  مفسران باید
 واجب ،یقینبراساس  عمل ،چراکه به حکم عقل ؛)137-135: صص ،3ج؛ 126-125: صص

؛ است تأملقابل سیدمرتضیعاي اد این است که گفتنیو تخطی از آن مذموم است. البته 
 در آوريلمع قدرت ارجاع، این با لذا گردد،برمی محکم آیات به متشابه آیات تأویل چراکه
 آید.می وجودبه متشابه آیات

ر پی داست که  آن محتمل معانی از یکی به آیه حمل آیه، ، تأویلسیدمرتضیباور به
 فسیر وتبندي متون به قابل تاي تقسیمدر راس تالش تفسیري مفسر پدیدار شده است. وي

را ه و آنعلم را مطرح کرد در راسخان ازسوي متشابه و محکم به غیرقابل تفسیر، ایمان
 خداوند به عقلی براهین با سازگار محتملِ معناي يمجموعه انتساب صحت ينشانه
 .)442 –441: صص ،1ج ،5( شمردبرمی

 معانی کشف و تأویل در معقول اصول و ضوابط رعایت مفسر يدر نظر او، وظیفه
 ،دیگرعبارتیبه )20 –19: صص ،1ج ،5(مؤلف است به انتساب براي الزم اعتبار از برخوردار

 ینی وهاي تفسیري یک مفسر دینی باید در راستاي فهم معناي گوهري متن دتالش يهمه
 صحت انتساب آن به مؤلف حقیقی متن باشد. 

 

 ر فهم متنمبانی کالمی مؤثر د. 6
ه کان وجود معناي گوهري و مقصود اصلی مؤلف در متن است طرفداراز  سیدمرتضی

 اه، بهبه آن است. شواهد پذیرش این دیدگ دستیابیمعتقد به تالش مفسر براي کشف و 
دبیات در ا طور کلی اهتمام شارع به معنا و مراد خود کهگردد. بهمبانی کالمی وي بازمی

توان یماین دیدگاه است و  يدهندهمتبلور است، نشان سیدمرتضیه اعتقادي شیعه ازجمل
 .فهم کرد ،آیندهاي کالمی متعدد که در ادامه میآن را از طریق عناصر و آموزه

که اعتباربخش دیگر مبانی مؤثر  سیدمرتضیترین مبناي کالمی ايرسد پایهنظر میبه
بودن خداوند است. قاد به یگانگی و نامتناهیآید، مبناي توحید و اعتشمار میدر فهم دین به
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نداشتن خداوند در اوصافی که علم به شریک«عبارت است از:  سیدمرتضیتوحید از دیدگاه 
: ص ،2، ج7»(شود و نیز اقرار به آن، زمانی که اقرار به آن ممکن باشدوصف میها آن به

تعریف کرده است و او » عبادت يهمتا و تنها شایستهناپذیر، بیتجزیه«وي واحد را . )266
و  266 :صص، 2، ج7داند(صورت مطلق میهاي انفسی بهصفات و ویژگی يرا داراي همه

 .)586: ص ،11؛ 285ص:  ،1ج؛ 288و  284
س و ن مقدمؤلف اصلی متو عنوانبهطبیعتاً چنین رویکردي، تمایزي ویژه میان خداوند 

 عنوانهبدن پروردگار، در میزان معرفت مفسر بوکند و نامتناهیدیگر مؤلفان ایجاد می
د نتوان مکانشبسا این فهم و تفسیر با وجود تأکید بر اموجودي متناهی تأثیرگذار است. چه

 اي از قصد مؤلف به دست داده و حتی از آن پیشی گیرد. جانبهفهم همه
 . وحی1. 6

کند و ت میلب کالم داللزبانی که بر ارتباط زبانی خداوند و پیامبر در قا وحی پذیرش
هاي ویژگی شوري در کنار دیگر سوره 51 يآیه تفسیر بهباتوجه 12غیرزبانی وحی به اعتقاد

 به شدنموصوف اجزا و و پایان آغاز، داشتن ادراك، با آن نظیر تجدیدشدن ،قرآن کریم
تفکر  رضرورت فهم متون د ،محوربودن و درنتیجهمحکم، حکایت از متن و شدهامري نازل

ی و مؤلف واقع عنوانبهبنیادین، خداوند را ي بر اینکه این عقیدهدارد. عالوه سیدمرتضی
له أاین مس بهباتوجهکند که تفاسیر متون مقدس را باید صاحب اصلی متن معرفی می

 .)301و  151 -150: صص ،1ج ،7؛ 206 –205 :صص، 2ج ،5(صورت داد
 قرآن نزول هدف و ها؛ فلسفهانسان حیات تنظیم و خلق تربیت. 2. 6

خداوندي  وآن میسر است  هايآموزه به کردنعمل و امکان فهم گرو این اعتقاد تنها در
شود، یشیعی سیدمرتضی خالق و مربی واقعی بشر و مؤلف حقیقی تلقی م يکه در اندیشه

د را ت خوبیخالقیت و ربو ،ترین متن تربیتی مسلماناناصلی عنوانبهاز طریق ارسال قرآن 
ال ن ارسسار داشتن قصد و معنایی گوهري از ایتنها در سایه ،نمود بخشیده و این مهم

رض ري و غبه معناي گوه دستیابیپذیري و امکان توان به فهمیابد. بنابراین میتحقق می
 :صص، 3ج ،7 ؛579 –578: صص ،11(اشاره کرد سیدمرتضیاصلی متون دینی در نگاه 

291– 292(. 
 پاسداري از وحی و تعالی الهی. 3. 6

 یسیدمرتضکالمی  ياهتمام شارع در پاسداري از وحی و تعالیم الهی که در اندیشه
کند. ن میوچندادکامًال متبلور است، اتقان اعتقاد به وجود معنا و قصد گوهري نزد شارع را 

 ی در حفظاله ياراده يقرآن کریم، نشانه يارسال پیامبر و مجهزساختن آن با معجزه
 صاحب متن با معجزه (متن قرآن کریم) است. عنوانبهارتباط خود 
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 صرفه ينظریه. 4. 6

ار رد کارزمستقیماً وا کریم قرآن با متحدیان ي، خداوند در مواجههسیدمرتضیاز نگاه 
 ،2ج ،7؛ 378: ص ،11(داردشده و قرآن کریم را از هرگونه دستبرد و تحریف مصون می

شهرت » صرفهي نظریه«که به  را این بازداشتن الهی الهدي اعتبارلمع .)11 –10: صص
 ،11(کندعرب قلمداد می سخنان ترینفصیح و متن قرآن میان تشخیصعدم ،یافته است

 .)17؛ 381: ص
 پاسداري يچنین باوري گویاي این سخن است که معناي گوهري نزد خداوند، شایسته

احب ص عنوانبهآید. بنابراین خداوند ود خداوند برمیتنها از دستان خ ،است و این حفاظت
هایی ادي نمتن قرآن کریم که در قالب زبانی به بندگان عرضه شده است، داراي قصد و مر

 است که باید براي فهم این مراد تالش کرد. 
 رآنق الفاظ حفاظت بر تنها داللت صرفه توان چنین نیز گفت که دیدگاههرچند می

براساس  کهچنان متن، گوهري معناي از حفاظت نه دارد متعال داوندخ سوي از کریم
 لفظی ریفتح امکان ولی ،دارد وجود قرآن آیات معنوي تحریف امکان ،قرآن تحریف روایات

 معناي از یاله حفاظت اثبات به قادر تنهاییبه صرفه دیدگاه بنابراین. ندارد وجود آیات
 گیرد. قرار استناد مورد ثقلین روایت مثل موضوع ینا در روایاتی اینکه مگر نیست، گوهري

 تکلیف و لطف الهی. 5. 6
 یا آورتمشق فعلی بر فمکلَ برانگیختن و غیر از تقاضا و اراده را تکلیف سیدمرتضی

 رایطش وي .)265: ص، 2ج ،7(گیرد صورت استعالء روي از که داندمی فعلی ندادنانجام
 لطف با مکلف يانگیزه تقویت شده، ضرورتخواسته شکل هب تکلیف انجام توانایی را تکلیف

لیف تکا نکوهش و ستایش استحقاق شایستگی و خداوند و قابلیت توسط جایگزین آن یا
 .)112: ص ،11(داندمی

بــر متــون گفتنــی اســت تکــالیفی کــه در اختیــار مســلمانان قــرار گفتــه اســت، متکی
ــن شــرایط تکلیــ يکــه لطــف الهــی در زمــرهاســت و این ــده شــده، حــاکی از ای ف گنجان

ــد تبارك ــراي حفــظ معنــاي گــوهري ایــن متــون کــه مطلــب اســت کــه خداون وتعــالی ب
ــده ــه بنــدگان خــود لطــف يدربردارن ــل شــده و ب  تکــالیف مســلمانان اســت، اهمیــت قائ

 .کند. این لطف با ارسال پیامبران و نصب امامان صورت گرفته استارزانی می
به مصالح و  معرفت، دلیل حسن و وجوب بعثت پیامبران يعمده ،سیدمرتضیدر نگاه 

توانایی مفاسد واقعی افعال انسانی است که خداوند از باب لطف به بندگان و به دلیل عدم
مبعوث کرده و ها آن عقل در تشخیص مصالح و مفاسد افعال، پیامبرانی را براي معرفی

 .)410-409و  323 صص: ،11ده است(بر مراد اصلی نصب نموامامانی را براي تفسیر مبتنی
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بخشی براي رسیدن نوعی پاسداري از معناي گوهري مفاد تکلیف و انگیزهبه ،لطف ،بنابراین
 به آن معنا است.

 

 در کشف معناي گوهري سیدمرتضیروش تفسیري . 7
 هایی بهره گرفته است که در یک نگاهدر منهج تفسیري خود از روش سیدمرتضی

ار استو مبانی کالمی خود يی تفسیري شیعی را بنیان نهاده و برپایهمجموعی، سنت عقل
 کرده است. 

را از نآمنبعی مستقل تأکید فراوان دارد و داللت  عنوانبهوي بر حجیت عقل منطقی 
ا بازگار شمارد و بر موارد ناستر میهاي مختلف معرفتی قويدر حوزه داللت دیگر منابع

جا آن ،عقل در شناخت و کشف احکام شرعی .)104، ص 2شد(کدالیل عقلی خط بطالن می
 ،اردجود دوحجت است و در جایی که دلیل عقلی و نقلی هر دو  ،که دلیل نقلی وجود ندارد

 .)104: ص، 2؛ 210: ص، 1، ج 7شود(دلیل عقلی شمرده می يکنندهتأکید ،دلیل نقلی
االصول روش ا متون را اصلدر مواجهه ب سیدمرتضیتوان نگاه عقلی اساس، میبراین

 .)26-17:صص،12یابند(آن سامان می يبرپایه،تفسیري و تأویلی وي دانست که دیگر اصول
 زمانهم و عرضهم صورتبه ،متعدد معانی در لفظ استعمال. 1. 7

عناي ین مگیري از استنادات لغوي و ادبی در کنار مبانی کالمی خود، چندوي با بهره
یک را بر هیچ ،اما درنهایت بیان کرده خی از آیات متشابه قرآن کریممحتمل را براي بر

 اتآی در خداوند واقعی مقصود کشف به انسان دیگري ترجیح نداده و معتقد است که
 فی بادر تنا ،موردنظر يبسا انتساب یک معناي مشخص به آیهمکّلف نیست و چه متشابه

 ،نبه دیگر سخ )442: ص، 1ج ،5(استمعناي گوهري آن باشد که پذیرفتن آن ناممکن 
 آن از هگویند مراد احتمال سبب به کالم محتمل معانی وجوه ذکر مفسر، يوظیفه حداکثر

 .)20 -19صص:  همان،(معانی است
را متوجه گوینده دانسته یا آن ياشکال به چنین استعمالی را یا از ناحیه سیدمرتضی

ر دل لفظ درستی استعما بهباتوجه. وي ی داردپاسخ ،انگارد که در هر دو صورتعبارت می
ردود مده را گوین يمعانی متعدد از نگاه عرف و ساختار زبانی مردم، امتناع استعمال از ناحیه

اشکال بی ،را در عبارتامکان وضع لفظ براي معانی متعدد، کاربرد آن بهباتوجهداند و می
 .)442 -439صص:  همان،(کندقلمداد می
 و ازدواج حرمت معناي دو به) أمهاتهم أزواجه و( پیامبر واجداز درخواندنما تفسیر

 معناي به »لکم حرث نساءکم« در شئتم أنّی خود و تفسیر مادران مثلها آن به احترام
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این روش توسط وي در مواجهه با کارگیري به هاياز نمونه ،توأمان صورتبه ،اماکن و اوقات

  .)294: ص ،9؛ 65 –64صص:  ،8(متن قرآن کریم است
 حرمت(توان گفت که هر دو معناي ذکرشده آیات زنان پیامبر(ص) می يالبته درباره

دو  توان گفت هرجمع بوده و تناقضی ندارد، پس میازدواج و احترام به آنان) با یکدیگر قابل
 معنا مقصود گوهري خداوند متعال است.

 صحت« و »تأویل حجیت« میان یککتف ينشانه دیگر، معانی بر معنا ندادن یکترجیح
ه ب ،ارداي از موگري و اعتبار آن، در پارهاست که با وجود تأویل سیدمرتضیدر نگاه  »تأویل

ر یل، بماندن دسترسی به آن از طریق تأودلیل اعتقاد به قصد گوهري مؤلف و نافرجام
 معانی محتمل يائهتفسیري خود در ار يفشرد و تنها به وظیفهدرستی تأویل پاي نمی

  کند.اصول معقول عمل میبراساس 
 بر ادبیات عربو تکیه تحقیق تاصال پذیرش. 2. 7

 رب الفاظ و حمل شده براي آناعتقاد به اصل استعمال لفظ در معناي حقیقی وضع
تعماالت اولویت، در کنار پذیرش استفاده از اس ترتیب به ،لغوي و عرفی شرعی، معانی

 در نمت صاحب مقصود جويوتجس به اعتقاد گویاي ،اي با قرائن کافیرهمجازي و استعا
 .)372- 371: صص ،2ج ،5 ؛16-13:صص ،1ج ،6(است سیدمرتضیاستعماالت، از دیدگاه 

 ألمالیااب از ادبیات عرب براي فهم معانی قرآنی بسیار استفاده کرده و کت سیدمرتضی
از  سرشار ،تحریر درآمده است ياو که در توضیح مجهوالت و مبهمات قرآنی به رشته

، سیدمرتضیخود  يگفتهکاربرد نکات ادبی عربی براي تأویل و تفسیر قرآن کریم است. به
در  نکات اي عرب با مخاطبان خود صحبت کرده است و لحاظ اینخداوند به ادبیات محاوره
 .)90: ص، 2، ج5الزم است(تفسیر آیات قرآن امري 

 خبر متواتر و واحد و نسخ. 3. 7
 ند:اروایات از حیث اعتبار بر دو نوع سیدمرتضیازنظر 

ها و مینها، سند چندان اعتباري ندارد؛ مانند اخبار سرزروایاتی که در نقل آن. 1
ر داند و مردم حوادث بزرگ مثل جنگ بدر و حنین و صفین و نظایر آن که اموري ظاهري

 اند.را بدون سند و یا استناد به طریق روایی خاص نقل کردهها آن هر دوره
ست ااموري ها آن معتبر و ضروري است؛ زیرا موضوعها آن روایاتی که اتصال سند در. 2

د، اتصال سند و حصول علم از طریق سنها آن که ظاهر و شایع نیست و براي پذیرش
 .)262 –261: صص ،2، ج7؛ 443ص: ، 11(مثل اکثر اخبار شریعت ؛ضروري است
 شود:خود به دو بخش تقسیم می ،سیدمرتضیازنظر  ،قسم اخیر

 .ب. روایات متواتر ؛الف. روایات آحاد
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داند سنگ قرآن میهم ،وي روایت متواتر را موجب علم و قطع و ازنظر قطعیت و داللت
تواند نمی علم نیست، شرعاً داند که طبعاً چون مفیدو روایت آحاد را تنها موجب ظن می

 ).517، ص: 2، ج6(مبناي عمل قرار گیرد
ذاتی است و عدالت راوي موجب اعتبار آن  ،نداشتن خبر واحدازنظر وي حجیت

 .احتمال کذب نیز وجود دارد ،که در این صورت شودمیشود و حداکثر سبب ظن نمی
طعی قواتر و به دامان اخبار مت به فهم اصلی شارع، دست دستیابیبراي  سیدمرتضیرو ازاین

آن  نداشتنتوان بر اخبار آحاد را به دلیلهاي عقالنی شده و تکیهدر کنار استفاده از تحلیل
 صص: ،1ج و 313 –308: صص ،3ج ،7داند(مردود می ،در رساندن معناي گوهري شارع

ابه نظیر آیات متشآور تنها باید امور ظن ،سویکبنابراین از .)517، ص: 2، ج6 ؛202 –201
هره آحاد ب آور نظیر اخباراز امور ظن ،توان براي این تأویلنمی ،سودیگررا تأویل کرد و از

و یشان، دابخشی به بیانات به مراد پیامبر و حجیت دستیابیبراي  سیدمرتضیجست. البته 
م را اسال نهد؛ یکی مشاهده و مشافهه که به کسانی که پیامبر گرامیراه را پیش روي می

راي بامان گیري از خبر متواتر رسیده از امکردند اختصاص دارد و دیگري بهرهمالقات می
 .)304ص:  ،1ج ،10(القرآنتوضیح مشکل

رد. راستا تبیین کرا دراین سیدمرتضینسخ توسط  يتوان پذیرش عقیدهجهت میبدین
 رعیاتشسخ و منسوخ از شرعی اتفاق بیفتد و نا يوي معتقد است که نسخ باید در حوزه

. رنددارا  نسخ توانایی ،آور همچون قرآن کریم و خبر متواترتنها امور علم ،باشند. از طرفی
را آن ري ازاین ادعا لزوم اتصال متن به مؤلف و ارتباط و پیوستگی آن و بایستگی پاسدا

 کندک میقصدیت نزدی يبه نظریهازپیش بیشرا  سیدمرتضیرساند و دیدگاه تفسیري می
 .)419 –417: صص ،1ج ،6(

متن  اهتمام شارع در حفظ ارتباط خود با ينشانه ،دیدگاه نسخ ،دیگر به تعبیري
یل داند و بدین دلدلیل حسن تعبد به شرایع را مصالح ما می سیدمرتضیاش است. ارسالی

غییر ت ،ددانکند؛ زیرا ممکن است آنچه خداوند براي ما مصلحت میآن را نیکو قلمداد می
ین سخن ارا بیان کند. باید آن ،داند که این امر دیگر مصلحت نداردکند. وقتی خداوند می

یت کاشف يگیرد و بلکه جنبهگواه این است که فهم ما راه آفرینش معنا را در پیش نمی
 .دارد و تنها موظف است که قصد اصلی صاحب متن را کشف کند

 

 قصدیت يبررسی و نقد نظریه. 8
را مطرح کرده و  13»دور هرمنوتیکی«یا » شناخت يدایره«اخر در تبیین دیدگاه خود م

 ،وآمد دیالکتیکی میان جهان فکري و ذهنی مؤلف و متن اوبر این باور است که در یک رفت
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توان به معناي گوهري هایش، میفرضها و پیشبدون دخالت جهان ذهنی مفسر و پیشافهم

البته همسو با قصد اصلی وي ارائه کرد. به  ،فهمی برتر از مؤلف بسامتن دست یافت و چه
برعکس را  و مؤلف فرهنگی و فکري فضاي بر مؤلف قصد شناخت بودنمتوقف ،عبارتی

 ،4(گذاري شدشناخت نامي به دایره ويماخر نامید که توسط  هرمنوتیکی دور توانمی
 .)248 -247: صص

 گذاري شد،صورت اساسی بنیانیرماخر بهقصدیت که توسط شال يدربرابر نظریه
 چالش ا بهقصدیت ماخر ر ينظریه ،برخی از ساختارشکنان و مارکس فروید، مثل نوگرایانی

ش اصرار صاحب از متن بودننیز مستقل و مؤلف نیت و متن نداشتنپیوند کشیدند. آنان بر
رد. وجود ندا درستی و قطعی تأویلي با یک متن، در مواجههورزیده و بر این باور بودند که 

او امري  هايفرضپیش و هاپیشافهم تأثیر و تفسیر در مفسر داشتندرواقع مشارکت
 از متن متن است و بر جدایی و مفسر میان گوییوگفت انکارناپذیر است؛ چراکه تفسیر،

 .)142: ص ،14(مؤلف داللت دارد
خر و هرمنوتیک ما يبا نظریه اي بود که در تقابلترین فالسفهاز معروف 14گادامر

خشید. یکی ببویی فلسفی به نظریات هرمنوتوپیروانش، هرمنوتیکی نوین را بنا نهاد و رنگ
بر  ،رابرانگاشت و دربتصور میمؤلف را غیرقابل گوهري قصد و صحیح تفسیر گادامر وجود

 ه درکبود  کرد. وي معتقداعتباربخشی به خوانش متون از نظرگاه مفسران استدالل می
متن را  يکه قصد نویسندهزند، نه اینمفسر دست به آفرینش معنا می ،رویارویی با متون

 .)161 –154: صص، 18کشف کند و در پی فهم آن برآید(
موزه آآورد، البته از دیدگاه وي بنیاد تأویل و آنچه که صحت تفسیر را به دنبال می

 وبرگشتی میانمتن و تفسیر آن، به حرکتی رفت است. گادامر براي فهم 15»هاامتزاج افق«
اه شدن افق نگجهان ذهن مفسر و مؤلف از طریق متن باورمند است و این حرکت تا نزدیک

 شتننداجودوو در مفسر و مؤلف باید ادامه یابد. این نگرش گادامر برخاسته از دیدگاه اصلی ا
ؤلف فهم کامل جهان ذهن م بر قصد اصلی مؤلف است ویک تأویل و خوانش قطعی مبتنی

 ،دیگرعبارتیکند. بهافقی جهان ذهن مفسر و مؤلف معنا میتابد و آن را تنها در همرا برنمی
ک در ی هاي مفسر و مؤلف را تنها راه خوانش یک متن برشمرده که مفسروي امتزاج افق

د ایجاهمسانی مناسبی میان جهان فکري مؤلف و جهان کنونی خود  ،چنینیحرکت این
 .)342: ص، 4؛ 359 :، ص19(کندمی

در  16،افالطونی و متأخرانی نظیر کانت يهمچون ایده ،یونان باستان يتفکرات فالسفه
خود را بر  يتأثیر نبوده و وي مستقیم یا غیرمستقیم اساس نظریهپیدایش دیدگاه گادامر بی

شود، مُثُل شناخته می يریزي کرده است. تفکر افالطونی که به نظریهچنین تفکراتی پی
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رویدادهاي این جهان را برگرفته و رونمایی از عالم مثل انگاشته و اصل حقیقت و واقعیت را 
اي از قصد درواقع رونما و سایه ،تفسیر یک متنرو ازاین رساند؛براي آن عالم به اثبات می

وبرگشت توان با رفتنها میت ،اساسکند. براینتاباند و عینیتی با آن پیدا نمیمؤلف را بازمی
هاي آنان را به یکدیگر نزدیک و در یک افق مداوم میان جهان ذهنی مفسر و مؤلف، نگرش

 .)217-216: صص ،15؛ 1049-1048صص:  ،3(قرار داد
به  نسبت این روند تفسیري، ممکن است فهم بهتري از مؤلف بهباتوجهمفسر  ،ازدیگرسو

 گوید: میباره دراین خود به کار بندد. کانت را در تحلیلمتن پیدا کند و آن
 سنجش راه از ،هانوشته در یا معمولی گفتگویی در که نیست غیرعادي رويهیچبه این«

خود  يفهمی حتی بهتر از نگریسته، داردمی بیان خود مخاطب به مؤلف که هاییاندیشه
 و باشد نکرده تعیین مکفی نحويبه را خود مفهوم او که است ممکن چه. دست دادمؤلف به

 :ص، 1ج ،13»(باشد اندیشیده حتی یا گفته سخن خویش خاص مقصود ضد به گاه ،روازآن
402(. 

ست و ل نیگادامر تفاوت بارزي در روش برخورد با متون مقدس نسبت به سایر متون قائ
 نت متکند اما وي براي شناخاشتراك فهم را در متن مقدس و دیگر متون یکی تلقی می

 ايبر تالش صرف گذشته، زمان به متن هایی همچون تعلقویژگی ،مقدس از دیگر متون
مقدس را  متن و مفسر میان يزنده يرابطه هرمنوتیک و ظهور شروع فهمیدن،

ویژگی  سه این ينتیجه متن را و کنندهفهم میان يزنده و شورمندانه شمرده و پیوندبرمی
 .)333 -331 :، صص19(پنداردمی

 آن را در مفسر و مؤلف و جو کردهوجست متن را در معنا گادامر و پیروان وي ،درواقع 
 ،لفمؤ قصد از آن فراتررفتن و متن معناي مستقل وجود ،سخندیگرد. بهندانسهیم می

 شدنخالی و متن معناي نداشتنتعین يگادامر است که در نتیجه ياصلی نظریه يشاخصه
 .)247 :، ص21(در پی داردحقیقت را  از تفسیر هر

که  ایینه و یگانه معناي طرد و ثابت معناي به عملی دستیابی نبودنممکن ،درنهایت
در  تفکرانمهرمنوتیکی گادامر به بلوغ رسید و  يهایدگر مطرح شده بود، در اندیشه توسط

 ني، حسنظیر نصر حامد ابوزید، محمد عابد الجابر ،نظیر ریکور و اسالمی ،سنت غربی
  حنفی، محمد مجتهد شبستري و عبدالکریم سروش را با خود همراه کرد.

نوشتن شده است) و  يدیدگاه گادامري تمایزي میان قصدیت ذهنی(قصدي که انگیزه
امکان معیار قرار گرفتن قصدیت ذهنی عدم ،قصدیت عینی و عمومی قائل است که درنهایت

قصدیت ذهنی که یک عنصر درونی  ،عبیريشمرد. به ترا دلیلی محکم بر مدعاي خود برمی
تواند معیار تشخیص براي همگان نبوده و نمیو وابسته به کنشگر آن است، قابل و سابژکتیو
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یک قصدیت عینی و آبژکتیو و  ،اما در برابر آن ،مناسبی براي فهم متن قرار گیرد

 يمفسر و خوانندهشدن افق نگاه مستقل از کنشگر آن داریم که تنها در ممزوج حالدرعین
دسترسی به قصد گوهري و نیت  ،یافتنی است. این سخنانمتن با افق نگاه مؤلف آن دست

 کند.شود و دیدگاه ماخر را با چالشی جدي مواجه میاصلی مؤلف را منکر می
ه فیش، دیدگا استانلی و 17هیرش همچون ،اما منتقدان گادامر و هرمنوتیک مدرن

 و درستی ماخر را مجددًا ادعا کردند و مالك ينظریهبراساس  یتقصد يآموزه بودنمحوري
 تن از معناينگریسته و اصوالً استقالل م مؤلف التفات آوردندستبه را در تأویل نادرستی

 ستند.انگاري و نرسیدن به فهمی واحد داناصلی و قصدیت ذهنی آن را مساوي با نسبی
داد کرده مؤلف قلم حقیقی تأمالت عینی ازسازيب تأویل را در قطعی و حقیقی هیرش معیار

ل آن زیر سؤا ياساسًا رسالت هرمنوتیک و فلسفه ،و معتقد است که بدون چنین معیاري
 .)242 :، ص22(رودمی

ر و هایی که گادامقصدیت و در نقد امتزاج افق اعتباربودنبی اشکال وي براي فرار از
 معناي یکی :گذاردمعنا تمایز می دو میان اند،مدرن مطرح کردههاي هرمونتیست

 که معنایی(پذیردگرگون معناي و دیگري، )مؤلف و نیت قصد اصیل، معناي(ناپذیردگرگون
 ه وجود معنايو بر این باور است ک )پذیردمی تغییر کننده تأویل بر ،داللتش زمان اثر در

ین ما ااشته باشد اگوهري ممکن است در عصر مفسر داللتی مطابق با اقتضائات زمانه د
  نیست. پذیربدین معنا نیست که معناي گوهري تغییر کرده و دسترسی

فنی  ووري درواقع راه رسیدن به معناي گوهري متن، از طریق پیروي از قواعد فهم دست
عناي به نایابی م ،هاي کنونی فهم در عصر حاضرتوان به صرف تفاوتمیسر است و نمی

  و اصیل مؤلف اذعان کرد.گوهرین متن و قصد نهایی 
اطل ب تناقض نه و مؤلف قصد به رسیدن دور هرمنوتیکی شالیرماخر را هیرش نتیجه

ی توان رسالتدانسته و معتقد است که تنها در رسیدن به معناي گوهري متن است که می
ه رشمردببراي هرمنوتیک فرض کرد. او شناخت فضاي فکري و فرهنگی مؤلف را باور ماخر 

 .)247: ص ،4(گذاردن صحه میو بر آ
 پذیرش نیست وگادامري قابل ياندیشه ،سیدمرتضیاست که در سنت فکري  گفتنی

ود گرایی شیعی در راستاي فهم معنا و مقصهاي فکري و عقیدتی سنت عقلتالش يهمه
راي ایی بتکالیف دینی است، مبذول شده و راهکاره يشارع از متون مقدس که دربردارنده

از  تفادهقرآن و صفات الهی و اس يین معناي گوهري همچون مبانی کالمی در معجزهفهم ا
 قواعد ادبیاتی و تفسیري در متون مقدس دینی ارائه شده است. 
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ه تبع بن و هاي متعدد از متتردید پذیرش دیدگاه گادامري راه را براي ترویج قرائتبی
هاي همها و فبطه و فردي را براي تأویلضاانتساب بی ،لهأباز گذاشته و این مس ،دین ،آن

تزلزل من را کند. طبیعتاً سرانجام چنین رویکردي، اساس دیمتعدد از متون دینی تجویز می
هاي ود فهمگیرد؛ چراکه وجنادیده می، که تربیت و رشد انسان باشد را کرده و هدف اصلی

ن آتحقق  اده ودالشعاع قرار حتمتعدد و متکثر، انتخاب و باالتر از آن به یقین رسیدن را ت
 . کندمیرا کند یا ناممکن 
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ند، متون مقدس که از اهمیتی دوچندان برخوردارویژه به ،واجهه و خوانش متونم

یک  يائهآنان براي اررو ازاین اصلی اندیشمندان غربی و اسالمی بوده است. يهمواره دغدغه
کارگیري به سیم رویکردهاي مختلفی برآمدند تا بامناسب، درصدد تر يروش و شیوه

 ها، فهم و تفسیر متن را میسر کنند. در سنت غربی مباحثی ذیل دانشمناسب آن
 مطرح و رویکردهاي مختلفی اتخاذ شده است. باره دراین هرمنوتیک

 کلی تالش اندیشمندان براي خوانش متن و فهم هر چه بهتر آن، در قالب یک نگرش
اهی دیدگهریک  ویکرد هرمنوتیکی کالسیک و مدرن را در دل خود جاي داده وکه دو ر

ت ها در سنگرشمشاهده است. این ناند، قابلکامًال متضاد در رویارویی با متون اتخاذ کرده
نیز در ها آن پیگیري است و تفاوت ادبیاتی و مبانی مختلف فکريغربی و سنت اسالمی قابل

 تأثیر است.یی بیاصل وجود چنین رویکردها
ه ابسته بوخوانش متن را اند، گذاران هرمنوتیک کالسیکبنیانکه شالیرماخر و دیلتاي 

شناختی  يرا در یک دایرهشناخت قصد گوهري مؤلف و نیت اصلی وي دانسته و آن
عناي مافتد، منجر به کشف دیالکتیکی که میان متن و جهان ذهنی صاحب متن اتفاق می

سالت شناختی قلمداد کرده و رروان-فهم دستوري و فنی يمتن برپایه اصلی و گوهرین
 اند. اصلی هرمنوتیک را بدون آن ناممکن تلقی کرده

ؤلف را مهري اما در مقابل، گادامر و دیگر پیروان هرمنوتیک مدرن، دستیابی به قصد گو
ا بمتن  يندههاي نگاه مفسر و خوانناممکن شمرده و نهایت اتفاق ممکن را همسویی افق

شناختی  ياند. آنان دایرهتر متن انگاشتهمؤلف آن براي فهم هرچه بیشتر و دقیق
یق و از طریق متن دنبال کرده و عال ،دیالکتیکی را میان جهان ذهنی مفسر و مؤلف

 اند.هاي فکري و فرهنگی مفسر را در فهم متن اثرگذار پنداشتهشاخصه
هاي مدرن به ماخر و پیروانش، گروهی در تیستگفتنی است پس از انتقادات هرمون

قصدیت وي برخاسته و اعتبار تأویل و درستی تفسیر  يبه دفاع از نظریه ،ي از ماخردارطرف



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز  18
حال هر دو گروه به امکان فهم را منوط به کشف قصد گوهري مؤلف برشمردند. اما درعین

 اند.ن دانستهرا در برخی موارد ممکبهتر مفسر از متن اذعان کرده و آن
ه رداختگذار تفسیر عقلی پعنوان بنیانبه سیدمرتضی يدر سوي دیگر بحث، به اندیشه

-هاي تفسیريشمندي از مبانی عقالنی خود در کالم و با استفاده از روشد. وي نیز با بهره
دهد. یمقرآن کریم را سامان ویژه به اش با متون مقدس دینیشناختی، نوع مواجههزبان

قدس تون مهایی کالمی که گویاي اهتمام شارع در حفظ ارتباط خود با معتقاد به آموزها
بی و اعد عرهایی تفسیري که غالبًا برخاسته از قواز روشکارگیري به در کنار ،شیعی است

 کند. را روشن می سیدمرتضیهرمنوتیکی  يعرف زبانی مردم است، نماي کلی نظریه
حسن  فراوان بر يبودن خداوند و تکیهین توحید و نامتناهیبا مبناي بنیاد سیدمرتضی

طبان ا مخاو قبح عقلی، بر این باور است که شارع مقدس با برقراري یک ارتباط زبانی ب
آید، شمار میپیامبر او به يخویش(وحی) در قالب یک متن مقدس(قرآن) که معجزه

ن ز متوحیح و برداشت مناسب اهمچنین با اقداماتی که در راستاي حفظ و ترویج فهم ص
ورت مندي بندگان از سوي خداوند صمقدس (ارسال رسل، لطف، نسخ و...) براي تکلیف

رده و اده کهاي هرمنوتیکی و تفسیري در رویارویی با متن آمبستر را براي تالش ،گیردمی
ان اذع، روشنی به وجود معنایی گوهري که باید مورد کشف بندگان قرار گیردتوان بهمی

اهی گت که کرد. اهتمام شارع در پاسداري از معناي گوهري نهفته در متن خود، تاحدي اس
  .صرفه) يکند(نظریهمستقیماً وارد کارزار شده و با هرگونه کژي و تحریف مقابله می

لفظ و استعمال هحقیقال هاصال کشیدن برخی از قواعد ادبی نظیربا پیش سیدمرتضی
 ستی ویان درکریم، تفاوتی آشکار مدر تفسیر آیات قرآنها کارگیري آنبه درمعانی متعدد و

بیان ، مفسر ياعتبار آن قائل شده و معتقداست که حداکثر وظیفه با ،حقیقت تفسیر
الت احتماالت معقول یک متن است و لزومی به کشف معناي گوهري درصورت این احتما

 نیست. 
 هات،دن مؤلف متون مقدس شیعی از تمامی جبووي همچنین به دلیل اعتقاد به کامل

تن معنوان صاحب وجود فهمی بهتر از مؤلف توسط مفسر را انکار کرده و غفلت خداوند به
ا ب تضیسیدمرتوان در دیدگاه تفسیري داند. تفاوت دیگري که میوجه جایز نمیهیچرا به

، زیرا هنی مؤلف استجهان ذ ي، مقولهکردان وي بیان طرفدارنگرش هرمنوتیکی ماخر و 
 ت کاملدانستن خداوند، شناخاز خداوند و نامتناهی سیدمرتضیوارِ در نگرش غیرانسان

ز ا ،ندالهی ناممکن است و بدون بیان صریح خود خداو يجهان ذهنی مؤلف و کنه اراده
د ا وجوبتوان بر حقیقت برداشت مفسر از متن مقدس اصرار ورزید و آور نمیهاي علمراه
 شده است. از تأویل و تفسیر، درستی آن، منوط به شرط گفتهجو
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تر یکرا به هرمنوتیک کالسیک نزد سیدمرتضیتوان دیدگاه هرمنوتیکی بنابراین می
اهده انی مشاشتراکات فراو ،ان هرمنوتیک کالسیکطرفداردانست و در تطبیق دیدگاه وي با 

ان دارطرفو  سیدمرتضیمیان  تمایزي جدي ،آن به صاحب متن يکرد اما نگرش ویژه
 آورد. هرمنوتیک کالسیک پدید می
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