
  
  
  

   و معيارپذيري تفسيرگراكرد ذهني وير
   

  ∗∗محمدباقر سعيدي روشن                                         ∗علي فتحي
  

  چكيده
كه اعتبار  ، چرااستمعيارپذيري آن  ،يكي از مسائل بنيادين در تفسير متون 

 بردن به ويژه متون ديني، پي ، به هدف از تفسير متون.تفسير بر آن مبتني است
 بر ،متون ديني ويژه به ،متون تفسير درج  رايكرد رويرو از اين. استمراد مؤلف 

ها  مدت زسنت تفسيري غرب ني در كرد رويهمين  .است بوده  معيارپذيري اساس
 اخير، هاي دوره در تفسيري گرايكردهاي ذهني روي ظهور با اما .حاكم بوده است

است؛ اين مقاله مواجه شده  اعتناييهاي درخورشچال با تفسير متون معيارپذيري
 به اين نتيجه  در تفسير،هاي يادشدهكرد رويادله و مستندات با بررسي و نقد 

واقعيات ها، ناديده گرفتن كرد روي كه مشكل اساسي اين نوع شودرهنمون مي
 نا معانگاري تفسير، استقاللشناختي است؛ واقعه زبان عقاليي واصولعيني و نيز 

 علمي و استداللي ندارد، در ي كه پشتوانه  بر آنو عدم تعين معناي متن افزون
  .   ناسازگار است آني ه با غرض و هدف پديد آورند،ويژه متون ديني به ،نفهم متو

      انگاري فهم، واقعه -3 گرا، ذهنيكرد روي-2معيارپذيري تفسير،  -1 :كليديهاي هواژ
   .عدم تعين معنا -5،  متناستقالل معناي -4

  

  آمد در .1
 است؛ تفسير معيارپذيري بر مبتني مراد صاحبان سخن، به رسيدنو متون  صحيح فهم

 اساس بر كريم، قرآن و ديني متون ويژه به ،متون تفسير رايج به كرد روي همواره رو اين از
 پذير،  سنجشمند وي است ضابطهفرآيند بدان معنا كه تفسير ،استبوده ها آن معيارپذيري

 هدف اساساً .معيار معيني براي تشخيص و سنجش تفسير معتبر از غير آن، وجود دارد كه
 دست به زماني معتبر، و صحيح فهم و است؛ معتبر ياو  درست فهم به يابيدست تفسير، از
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 و تفهيم بر حاكم قواعد و عقاليي محاوره اصول اساس بر كالم موضوعي ظهور كه آيد مي

 خود مقاصد الفاظ، مدد به و خويش ي اراده با متني هر مؤلف زيرا .باشد گرفته لشك تفاهم
 قالب در ممكن نحو بهترين به را خود مقاصد نيز حكيم خداوند. رساند ميديگران به را

 قرن  حدودتا نيز غرب تفسيري سنت در رويه اين. است داده بشر قرار اختيار در الفاظ
هرمنوتيك فلسفي،  همچون سير، در تفگراي ذهنيكرد روي ظهور با اما .بود حاكم نوزدهم
تفسير  معيارپذيري اختالفات، برخي رغم به اخير، هاي دوره  در نوپراگماتيسم وشكني شالوده

  .شدكشيده چالش به و فهم متون
 كرد روي است؛ مطرح محوري كرد روي دو ،متون تفسير خصوص دربه طور كلي 

 آمدند، پديد بيستم قرن  درعمدتاً كه ،گرايذهن هايكرد روي گرا؛عيني كرد روي و گرا          ذهني
در تعارض  ،ها آن غالب مشترك الزم يا و صريح اما ندارند؛ تفسير و فهم ازيكساني  تحليل

 اصل در ها، تفاوت در تحليل به رغم ،گراعيني رويكردهاي ولي .است تفسير با معيارپذيري
  .دارندن اختالفي ،تفسير معيارپذيري
 و نييتب ي ، در سايهريتفسي ريپذاريمع دگاهيدجمله  ، ازيدگاهيدجا كه هر   از آن

 در صدد نقد  نوشتارنيا ،كند يم دايپخاص خود را  گاهيجاهاي معارض آن، كرد روي ليتحل
استقالل معناي متن  انگاري فهم، واقعه،ميان اين  در.هاستكرد روي اين  مستنداتيبررسو 
 ها در مخالفت باكرد روي مستندات مهم اين  از جملهآنمعناي  تعين و عدم ز مؤلفا

   .گردد تحليل، بررسي و نقد مي، است كه در اين نوشتارمعيارپذيري تفسير
  

 م انگاري فه واقعه. 2
بر بحث از ماهيت فهم و مالك ثبوتي آن استوار است؛   فهم منطقاًبحث از معيارپذيري

گذار   تأثيرتفسير در نگرش ما به معيارپذيري ، از ماهيت فهم و تفسيرما زيرا نوع تحليل
برداشتن  پرده حقيقت فهم آيا  كه حقيقت فهم چيست؟بنابراين سؤال تحت اين است. است

 ، بتوان بدان دست يافت؟با انتخاب روش متناسب با آناست تا  آن معناي و كشف لفظ از
توان روشي خاصي را  و نميدهد مي رخيند خاصيرآ است كه با فرويدادي كه فهماين يا

عمل فهم و يند مشخصي دارد؛  فرآ فهممطابق ديدگاه مقبول و رايج،براي آن پيشنهاد داد؟ 
ها مانند از نگاه برخي هرمنوتيست اما قصد مؤلف است، توليد  ذهنيت و باز1تفسير، بازسازي

 جديدي معناي تفسير متن، فرآيند رد يعني است، 2توليدي فعاليت يك فهم، عمل ،گادامر
 متن خود هم و مفسر هاي داوريپيش و ذهنيت هم توليدي، معناي اين در  وشود مي توليد
 نه ،افتد  كه براي ما اتفاق مياي استحادثه فهم ،بر اين اساس). 297:، ص25(است  سهيم
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 رواين  از.توان به آن رسيدمي بنايي كه بر اساس اصولي تأسيس شده و به كمك روش

و توصيه به روش و معيار براي آن معنا ندارد نيستبيني  معيارپذير و قابل پيشحادثه فهم. 
ويژه در كتاب حقيقت و روش، فراوان به چشم  به 3،آثار گادامر  درانگاري فهم تعبير واقعه

كه در  بل، روش نيستي به دنبال ارائه كند كه اين اثر تصريح ميي  وي در مقدمه.خوردمي
 به هنگام فهم، ). 16:، ص29 (دهدرخ مي به هنگام فهم اي است كهصدد توصيف آن حادثه
 كند كه از طريق آن، معنا خود را آشكار ميشوداي سوق داده ميانسان به درون حادثه

اي است كه در  واقعه از رخدادي بودن فهم، آن است كه فهم مقصودرو اين  از.)49:، ص29(
ي روش   نه نتيجهشود، دهد، حاصل ميمتن انجام مي گويي كه مفسر با و  گفتي نتيجه

 كه داشت قصد ابتدا در گادامر ،اساس همين  بر.شده توسط مفسر و فاعل شناسا گرفته كار به
  .بگذارد »رخداد و شناخت «را روش و حقيقت نام كتاب

 وليد يك معناي تازه ت، بازيابي معناي نخستين نيست بلكه، فهم از نظر وي،در هر حال
 البته قبل از وي نيز كساني .)134-133:صص ،10 (است) آميزش زمان حال با گذشته(

 ،20(اند مانند نيچه، تفسير و تأويل را به معناي توليد معنا و نه تبيين و كشف آن دانسته
 و درويدا   كه فهم جا آن . ولي تقرير و تحليل آن را گادامر انجام دارد،)47 ،52 :صص
 به را ما كه است اشيا خود فعاليت حاصل رخداد اين  ودهدمي رخ كهاست  اي واقعه
 اين  به،خواهد بود غيراراديو  ناپذير اجتناب  عمل تفهم،بر اين اساس .كشاند مي گوو گفت
 همواره ما بلكه باشيم، مخير آن ندادن يا دادن انجام در ما كه نيست چيزي تفسير كه معنا

 يند فهم درآرو فراين از .كشيمگيريم و وقوع آن را انتظار ميقرار مي تفسير فرآيند در قبل از
 خالف بر ،آن مانند و تاريخي رويداديا  هنري اثر يك فهميا  متن تفسير انساني يا در علوم
 و در نتيجه ،روش طريق از يافتني دست و بينيپيش قابل تكرارپذير، امري طبيعي، امور

؛  داردانيوناني كيالكتي دبا ي تناسب آشكاررو فهماين  از.)491:، ص29( تنيس معيارپذير
انگاشتند  مياشيا، بلكه چيزي مربوط به خود دانستند ي روشمند نميزيرا آنان فهم را عمل

 ،]دهد ها مي  معنا را به آني هي يعني به زبان در آوردن هما اجازه چنين ي هانديش[كه 
 مقابل نگرش در و انيوناني دگاهي دبا متناسب فهم، از يتلق نيا .)474:، ص29 (مفهوم

   . استيشناس  روشو مدرن به علم يايدن
  

  ها و عناصر رخداد فهمويژگي. 3
  يك  است كه فهم ناصري فهم يك رخداد است، اينكه چرا  و بر اساس چه ع اينعلت

 از موقعيت ثر و متأوگ و   برگفت استوار و، و مبتني بر كاربردخمنديتار بازي زباني، امري
ي است و ديتول يتيفعال فهم همواره ،جهينتر  د.هاي اوستداوري هرمنوتيكي مفسر و پيش
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 ده،وبآن ناممكن ز  معين اي معناياست كه دريافتنز عملي معيارگري؛ ستين ديتول صرف باز

يهوده  ببه معناي حقيقي و مراد مؤلف،يابي  دست ها طبيعي و تالش برايبلكه كثرت فهم
  .خواهد بود

   منديزبان .1.3
ماهيت بازي آن است كه است؛ و » ميدان بازي«فهم هر اثري  از يك سو ورود به يك 

 ،29(رو خود بازي يك  فاعل حقيقي است اين از و كشاندديگران را به درون خود مي
اي عيني براي شناخت درستي توان ضابطه درست بدان جهت است كه نمي).95-92:صص
» زباني« ما از جهان، ي تجربه فهم و از ديگر سو،  .)577:، ص1(نادرستي تأويل ارائه نموديا 

بازي  « يك فهمويژگي،با توجه به اين دو .  اشكال تفسير رنگ زباني داردي است و همه
دهد كه همچنان كه بازي  نشان خواهد  مي ، بازيي كلمهبر  كيدأگادامر با ت.  است»زباني

هنيت بازيگر نيست، فهم و تجربه هم عملي سوبژكتيو و محصول فعاليت صرفاً محصول ذ
 . باشد ذهني فاعل شناسايي نمي

  مندي  تاريخ. 2.3
 تاريخ و سنت يك درون همواره  فهمآن است؛ مندي  تاريخ،هاي فهماز ديگر ويژگي

 حاصل تاريخي سياق و نيست پذير امكان ،تاريخي سياق بدون فهم بنابراين. گيرد مي شكل
اي   بلكه گونه،نوعي فعل نيست فهم .است گرفته جاي آن در ما هستي كه است سنتي
ي و مثل هر خيتاري امرفهم در هر فرد،  روناي  از .)12 - 10:ص ،28 (و حادثه است 4انفعال

 بر اساس ده،وبداوري  و مبتني بر پيشفرد به  و منحصرگانهي يامري، خيتار ي  واقعها يداديرو
  يخيتار وجود و شود ينمي دوبار تكرار فهم چيه .آيددست مي هديالكتيكي بمنطق 

 .شودلذا از آن به عنوان يك رخداد تعبير مي ؛ستين پذير ينيب شيپ
   روند ديالكتيكي .3.3

 »يكنندگينف«ي ويژگي دارا ؛ اين روند است5هاي فهم، روند ديالكتيكياز جمله ويژگي
 داند ينم شيپ كس ازچيه و ستين مشخص شيپ روند از نياي كه حاصل معن نيبد ،ستا

 گادامر براي تبيين اين مدعا، از تعبير .گو به دست خواهد آمدو   گفتكي از يا جهينتكه چه 
 شيپگيرد؛ فهم بر اساس پرسش و پاسخ كمك مي 7»مذاكره «اي 6»گوو گفت «و تمثيل

ت از متن اس  ويي گرفته ت شكلداوري و ذهني و پرسشِ مفسر نيز همواره با پيشرود يم
 است در  ممكني است كهانيجر بسان  عدم حصول فهمارو فهم ياز اين .)168 :ص ،15(
 مواجهه با متن، وارد  وقتي ما در،ر اين اساسب .شود گو بر ما حادث و  گفتنيا ي جهينت

 انجامدها به فهم مي پرسش و پاسخ،شويم كه در آنگوي باز و آزادي با گذشته ميو گفت
زيرا پرسش نيز براي ما اتفاق  ،براي پرسش وجود نداردز البته روش خاصي ني .)92:ص، 23(
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 ما به كهيا خود را بر ما عرضه مي كند، نه ايند آيافتد؛ بدين معنا كه براي ما پديد ميمي

 .)336:، ص29( كند پرسش خود را بر ما تحميل مياساساً. مدد روش، آن را به وجود آوريم
 .رخداد استك  يرو فهم و تفسير متناين از

    فهمي برداورشيپ تأثير .4.3
اين سنت ناخواه  گيرد و خواه شكل ميهاي مفسر نيز بر اساس سنت تاريخي داوريپيش

 مفسر و موضوع يا متعلق تفسير در بافت  اساساً .گذارد ثير ميتاريخي بر افق ذهني مفسر تأ
ر نتيجه، مفسر به هنگام تفسير، فهمي قبلي از موضوع د. اندسنت به هم جوش خورده

تواند با ذهني خالي و خنثي اقدام به تفسير كند؛ فهم بازتوليد يك تفسير دارد و نمي
 گرفتن دهيناد؛ و تداده نيست، بلكه مشاركت در پيوستگي گذشته با حال اسموضوع پيش

 تنها نه، يني عفهم به يابي  دستمنظور به شي خويها يداورشي پو يكي هرمنوتي هنيزم
 گيرد داوري انجام نميهيچ فهمي بدون پيش بر اين اساس،؛ است نامطلوب  بلكه،ناممكن

 تأثيرپذيري فهم از دهدرخ مير  تفسيفرآيند در چه نآ رواين  از .)277:، ص30(
ي تأثير   به واسطه،ها در ذهن مفسرداوريگيري اين پيششكل .است 8هاداوري پيش

 با ،در هرمنوتيك رمانتيك.  زماني يا تاريخي مفسر با اثر در فهم و تفسير استي صلهفا
ي زماني كه مانع فهم معناي واقعي  از اين فاصلهر بازتوليدي دانستن فهم، بايستي با عبو

منظر هرمنوتيك فلسفي، ما از  ا.شود، به معناي واقعي و ذهنيت مؤلف دست يافت مي
 ؛ توليدي دارد نه بازتوليديي امري ناممكن است و فهم جنبهتوليد معناي گذشته  باز

را در  توان نقش آننمي و  زماني عبور كرد و بر آن غلبه نمودي فاصلهز توان ابنابراين نمي
 .)297:ص ،29 (ت ناديده گرف،فهم اثر

ي غير ارادي نحوها همواره به يداورشيپي رگذاريتأثكه رسوخ و  توجه آننكته شايان
 كه جا گرفته است ذهنِ مفسر دروني چنان زبان قواعد كه آن است ليدل به نيات و اس

ها داوريبنابراين پيدايش پيش .)233 :، ص20(د شوينم ليتبد ابژه كي او به يبراهرگز 
تواند به كمك روش و نمير رو مفساين سر و در روند تفسير، اراداي نيست؛ ازدر ذهن مف

  ).298:، ص29 (دي خويش پردازها يداور شيپيش، به پااليش  خوي معيار و با اراده
 .كند است كه رخداد فهم را توجيه مي كاربردي فهم نيز عنصري ديگري  سويهدر نهايت

 :، ص29(هست نيز كاربرد متضمن ،قبل از همواره فهم است، تفسير فهمي هر كه طورهمان
 عاليق و مفسر موقعيت به توجه با ثرا يك فهمِ كه اين فهم بودن كاربردي از مقصود .)308

 حال، زمان به ربط بدون تفسيري هيچ و پذيرد مي صورت او فعلي انتظارات و شرايط و
  است مفسر براي حضوريافتن يا فعليت معناي به ،گادامر نظر از كاربرد بنابراين. ندارد وجود

 .)92-91 ص ،23 (ردك توصيف  حال و متن ي گذشته ميان وساطتي چونان راتوان آنمي و
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 ،موقعيت هر در و لحظه هر در هنري اثر يا متن يك دعاوي كه است آن مستلزم اين عنصر

 به توجه با امر اين و نيست كاربرد جز چيزي فهم زيرا شود، فهم متفاوت و نو اي گونه به
 و كاربرد با فهم خوردن گره ديگر، طرف از.  استپذير  تغيير،مفسر موقعيت و وضعيت

 معناي بازسازي را فهم كه شود مي آن از مانع نهد، مي پيش مفسر كه جديدي هاي سشپر
 و مفسر هرمنوتيكيِ موقعيت و كاربرد با بودن درگير علت به بلكه ؛بدانيم گذشته
  . بود خواهد توليدي هميشه فهم او، هاي پرسش

  

  نقد و بررسي. 4
 فهمهرمنوتيك فلسفي، گراي  ذهنيكرد روي بر اساس ،طور كه مالحظه شدهمان

ر د نيست و معيارپذير و  شدنيبينيپيش رو اين از ،دهدمي رخ مفسر براي كه است اي واقعه
  عناصري چون مبتني بركه فهم و تفسيرْ چرا ي است،ديتول يتيفعال همواره جهينت

  مفسر وثر از موقعيت هرمنوتيكيِأو مت ي كاربردي، روند ديالكتيكي سويه مندي، تاريخ
 پر واضح است كه .گذارندكه همگي بر رخدادي بودن فهم صحه مي، هاي اوستداوري پيش

انگاري مطابق واقعه .سازدآن نمي  و تفسير با معيارپذيريتوليدي و تصادفي انگاشتن فهم
 ،اصل در رايز ، معتبر از نامعتبر وجود نداردريتفسي داور ي سنجشبراي اريمعفهم و تفسير، 

 ، متنوع و در طول زمان متنْ مفسرانِكهجا  ندارد و از آن وجود معتبر ريتفس نام هب يزيچ
 برتر از كدامچيه كهي وجود دارد مختلف كامآلًي ها فهمي دارند، مختلفي ها فرض شيپ
 و ندارد وجود ي داوري براياري معمتن، از حاصل متعدد تفاسير ميان در. ستيني گريد
- براي اين هابرماس،ي ه به گفت.دشمر نامعتبر را تفاسير گردي و معتبر را يري تفستوانينم

را   نادرست تميز داد، بايد معياري در دست داشت تا بتوان آن درست وكه بتوان ميان فهم
دان هرگونه معيار عيني اين نوع تحليل با فق رواز اين .)97:ص ،23(بر اين معيار استوار كرد 

 و درست فهم گاههيچ باشد، توليدي و تصادفي همواره فهم باشد بنا  زيرا اگرمواجه است،
 ي همه شده، تبديل معياربي امري به ،نگرش نوع اين در  فهم.داشت نخواهد معياري معتبرْ
 كسهيچ براي ها آن از يكهيچ كه گونه همان ،معتبر قلمداد خواهد شد همگان براي ها فهم

و استداللي محكمي برخوردار  علمي ي شتوانهكه از پافزون بر آن ،اين نگرش. ندارد اعتبار
   :است نقد و بررسي درخور جهت چند  ازنيست، 

  شناختي  متعارف زباني هخروج از شيو .1.4
 ي و خروج از شيوه  بر خالف درك عمومي از زبان و اصول محاورهتوليدي انگاشتن فهم

مفسر و خواننده همواره شناختي، كه بر اساس اصول متعارف زبان چرا ،متعارف زباني است
 انگاريواقعه.  استلف از متنمعنا و مراد مؤ يابي به دست در فهم و تفسير يك متن، در پي
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 اين در .ستوا  خوداز متنِ ،مؤلف يعني ، متنكنار نهادن عنصر محوريِ به معناي فهم

 باطيارت هيچ متن فهم چون ،بيندنمي مؤلف مراد به رسيدن بند پاي را خود مفسر ،صورت
 .است متعارف زباني ي رويه از  فهم، خروجفرآيندندارد و كنار نهادن مؤلف از  آن مؤلف با

شناختي در معنا  نقش هستي  متنخواننده يا مفسر معنا در متن، مستقل از مؤلف نيست؛
 معنا به قصد و مراد جدي مؤلف گره خورده ، چرا كهكنند و فقط معنا را درك ميد نندار
 ابتدا معنايي را در ذهن خود دارد و دهد كه انسان يم و تفاهم نشان ميتفه ي نحوه. است

نمايد  كند و بيان مي  انتخاب ميبي را كه داللت بر آن معاني داردبراي ابراز آن، الفاظ مناس
 اگر گوينده و ، بر اين اساس؛كند  خود را به مخاطبان منتقل ميي  انديشه،و به اين وسيله

ي او كاربرد درست انجام گرفته است در    از ناحيه را درست انتخاب كند،يا نويسنده الفاظ 
 بيان صاحب سخن ي  لفظ و خصوصيات آن و نحوه اگر شنونده و خواننده با، حالهمان

توان گفت كه وي در فهم  مي،در اين صورت. يابدآشنا باشد، به معنا و مراد نظر او دست مي
؛ 131:، ص1:، ج22:ك.ر(شود جه فرايند انتقال كامل ميدر نتي، موفق بوده، و تفسير كالم

  ).96، ص21
   ناسازگاري با وجود معناي واقعي. 2.4

 فهم رخ ي سازد كه آنچه به عنوان واقعه  روشن نمي،گونه تحليل از ماهيت فهماين
نموده تا چه اندازه با واقع مطابقت دارد؟ زيرا مطابقت يا عدم مطابقت فهم و تفسير با 

 بر اساس اين تحليل از ساختار فهم، در ،به عبارت ديگر. اي واقعي است يت، مسألهواقع
به تعبير . شود  نميق، كذب، اعتبار و عدم اعتبار فهمگونه توجهي به صد  فهم، هيچفرآيند

و درستي فهم  توان به صرف پرداختن به ساختار فهم، اعتبار غربي، نمي يكي از دانشمندان
 و فهم معيارپذيري اساس بر تنها و) 97:، ص23(هم را ناديده گرفت شناسي ف و نيز روش

  .است واقع با مطابق احتماالً او تفسير كه كند ادعا تواند مي مفسر كه است تفسير
   تنافي با هشدار از بد فهمي. 3.4

پذير  بيني  پيش و متعين معناي كه است پذير تصور جايي در 9بدفهمي از دادن هشدار
متن،  براي متعين معناي نام به چيزي نپذيرفتن عين در هيدگر و گادامر. باشد داشته وجود

 يها دانسته پيش اگر ها نظر آن از .دارندمي برحذر بدفهمي در وقوع خطر از،وجهي به هم باز
 گادامر. گيردمي قرار آشفتگي معرض در شوند، فهم سهيم فهم فرآيند مولّد و خطا در غير

 دخالتدر فهم  را10بخواهي دل و ضابطه بي هاي داوري پيش نبايد رمفس كه تأكيد مي كند
 فهم  اگر.)170، ص26 (نمايد بررسي را ها آن مشروعيت و اعتبار است الزم بلكه ،دهد

 ديگر است، آن به مشروط و مفسر هرمنوتيكي موقعيت از گرفته رنگ و توليدي هميشه
 موقعيت حسب بر فهم هميشه تحليل، اين ساسا  زيرا بر ،داد پرهيز فهم سوء از تواننمي
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 طور به متن معناي يا متن پيام نام به چيزي و بود خواهد متغير و سيال ،مفسر هرمنوتيكي

   .بدفهمي آن برحذر داشت از تا ندارد وجود) مفسران قرائت از مستقل (متمايز و متعين
ناپذير ، قيد جداييمندياگر زمان است آن  اشكال اساسي نگرش تاريخي به فهم،اما

را يك حقيقت  شود آن هرگونه فهمي است، پس خود اين اصل نيز امري تاريخي است و نمي
 از غير چيزي همواره متن معناي اساس، اين بر تر، روشن بيان به .محض و فراگير دانست

 براي معياري هيچ باشد، مؤلف مراد از غير چيزي متنْ معناي اگر و است؛ آن مؤلف مراد
 كه ندارد حق مفسري هيچ لذا و داشت نخواهد وجود ديگر تفسيرهاي بر تفسير يك رجيحت

 ويژگي را اثرگذاري تاريخ گادامر ،از سوي ديگر. بداند برتر يا درست تفسير را خود تفسير
 ،كندمندي فهم انسان قلمداد مي داوري را در تاريختفسير و منشأ پيش هر الزم شرط و عام
ه ب وابسته ها آن فهم تا نيستند تفسيري سنت و تاريخ داراي موضوعات، و آثار ي همه اما
 .باشد اثرگذار اريخت

فهم، توجيه علمي و منطقي ندارد؛ چون  انواع ي به همه تعميم ويژگي ديالكتيكي فهم  
هرگونه  بدون معنا، و لفظ اقتران دليل مطابقي به فهم معني، بر لفظ داللت اقسام در ميان

 البته فهم. است ممكن متن زبان با آشناي ي خواننده و مفسر براي ،پرسشي وگو و گفت
 آن و است مند ضابطه نيز آن ولي ،آيد دست هب مفسر استنطاق با است ممكن التزامي مدلول
 و  گفت به متن قرائت تشبيه اساساً. كند كرنش پرسشي هر مقابل در متن كه نيست طور
بنابراين تلقي . است آميز اغراق آن كامالً به دادن پاسخ و پرسش ويژه قالب به حقيقي و گوي

گرايانه را به دنبال داشته  نسبيي تواند اين نتيجهوگو با متون مي   گفتي تفسير به منزله
 ، و بدين ترتيبوگوي او با خويش است  بيانگر گفت صرفاًي مفسر با متن باشد كه مكالمه

شود كه هيچ معيار بيروني براي روكاسته ميگويي دروني فمفهوم ديالوگ به يك تك
  .)164:، ص15 (سنجشِ اعتبار آن وجود ندارد

   داوريمهارپذير بودن پيش .4.4
ولي  ؛سخني نيست در فهم متن ها ها و تأثير آندانستهپيش و هافرضضرورت پيشدر 

داوري ؛ پيشوجود داردتفاوت  ها داوريها و پيشفرضپيش ميان توجه نمود كه اوالً بايد
 و ها دانستهپيش از بسياري ثانياً ؛ آن تفسير به رأي باشدي نتيجه بسا  و چهنكوهيده است

تواند و بايد با توجه به بنابراين مفسر مي. است شدني كنترلها غير ارادي نبوده و  داوريپيش
ها دور داوري حتي االمكان خود را از پيش،هاي صحيح تفسيراصول عقاليي محاوره و روش

 ).65 :، ص17(گوهاي ما است و  نيز وقوع همين گفتبهترين دليل امكان اين كار. كند
فهم  و پيشداوري اعم از متن ديني، علمي يا ادبي، بدون پيش ،متني اگر تأويل هيچ اساساً

پذير  نفسه برحق باشد امكان أويل برحقي كه في تصور دست يافتن به تامكان پذير نباشد،
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ها داوريبر پيش متن واقعى پيام شناخت توقف  ادعاي،بر اين اساس ).203 :ص، 5 (نيست
 نوع هر بر منطقي توقف فهم و عمل است  دليلبدون ادعايى هاي مفسر،فرضو پيش
 و استفهامي و استخراجي هاي ابزاري، فرضپيش انواع ي نبايد با همه و ندارد فرض پيش

  . معامله كرد يكسان به تطبيقي
  

 ستقالل معناي متنا. 5
 معناي متن از مؤلف آن استقالل به نوعي به تفسيري، گراييذهني كردهاي  رويي همه
چيزي به نام معنا، مستقل از خواننده وجود هاي ذهني گرا، كرد رويمطابق . دارند گرايش
» ظهور معنايي«او به » افق ذهني« شود، متن دروقتي خواننده با متن مواجه مي. ندارد
عناي نهفته در م«و چه در قالب » معناي نزد مؤلف«اين معنا چه در قالب بنابر. سدر مي
قبل از خواندن متن، معنايي گرا، هاي عينيكرد روياما مطابق . وجود خارجي ندارد» متن

 است كه مقصود مؤلف يچيز  سنخمعنا از ها وجود دارد و  ها و قرائت مستقل از خواندن
 كردهاي روي اغلب). 147 :ص ،26(كنيم مي آن را درك ،ائت و ما با خواندن و قراست
 رواين  از.اندنشانده آن جاي به را مفسر مؤلف، به متن معنايي وابستگي حذف با گراذهني

  .شودمحوري ياد مي گاه از استقالل معنايي، به مفسر
 داراي اظالف از ايرشته متن كه بدان معناست آن ي استقالل معناي متن از پديدآورنده

 متن، گيريشكل از پس اما است سهيم متن ساختن و الفاظ چينش در مؤلف. است معنا
 متنْ معناي. است او از مستقل معنايش، ي افاده در و نيست مؤلف آن به نيازي ديگر

 در .است وابسته آن مفسر و مخاطب ذهن يا متن ساختار به و است مؤلّف نيت از مستقل
  متفاوت تحليل شده هاي  تقرير واحدي ندارد، بلكه به گونهاي متن، استقالل معنعين حال
ها،  در اين تحليل. ي متن استآورندهها نفي نقش پديد ي آن شتراك همه اي  نقطهاست كه

  . عناصر ديگر نيز نقش دارنديا زمينه و متن يا مفسر داده شده است و صرفاً محوريت يا
   استقالل معنايي اعتدالي.1.5

توان در  مياندكي تسامح، را، با  هرمنوتيك فلسفي به فهم و ساختارگرايي كرد روي
 هرمنوتيك فلسفى فهم را حاصل ،طور كه گذشت  همانكرهاي اعتدالي برشمرد؛ رديف روي

سره در اختيار   امر معنا و فهم را يك وداند  مىمتن طرفين مفسر و ي ديالوگ و مذاكره
 يعني ؛گيردگيرى معنا در نظر مى و متن در شكل سهمى براى موضوعونهد مفسر نمى

 ي  اما زمينه.باشد چيزي چه بايد معنا كند مي تعيين كه است خواننده درون ذهني فضاي
، بر اين اساس . نيز در فهم متن مؤثر است اثري و فرهنگي، اجتماعي فكرطي شرايعن ي،متن

. باشد مؤلف مراد خالف اگرچه ،ستا متن معنايى افق با مفسر معنايى افق از تركيبى تفسير
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 ي نهيزم «ي كه دارا، متنيكي فهم متن دخالت دارد، فرآيند دو عنصر مهم در رو،از اين
 همين ويژگي. ت اس12»ييافق معنا «ي كه دارا،فسر ميگري و داست، 11»ييمعنا

در  الذ. سازد متمايز مى،شكنى نظير شالوده،گرايى افراطىاز ذهنى  راهرمنوتيك فلسفي
 يا 13»كار گرايى محافظهذهنى« عناوينى نظير اهرمنوتيك فلسفى ب از ،برخى تعبيرها

 فهم، معيار چندهر بنابراين ).165-164 :صص ،26(د شو ياد مي 14»گرايى اعتدالىذهنى«
  افق  امتزاج و  متن با مفسر  گويو گفت  محصول  فهم  همين،است مفسر فهم و دريافت
 بر به سخن درآمدن اثر، نقش كرد رويتأكيد اين . است  متن  معنايي  افق با مفسر  معنايي

افق معنايي مفسر، به طور ضمني داوري مفسر و پرسش اثر از متن يا اثر در تعديل پيش
قصد و  گرايي اعتدالي،ذهني در بنابراين.  اعتراف به استقالل معنايي متن استي بردارنده در

 و موقعيت  مفسريهافرضشيپ ولي ،ندارد فهم عمل در اي كننده تعيين نقش مؤلف نيت
 و الي س متنْري تفس، خاطرني به هم داردي فهم، نقش اساسفرآيند در هرمنوتيكي وي

  .  خواهد بودمعيارناپذير
گرايي اعتدالي به حساب  در شمار ذهنيي تسامح،توان با اندكساختارگرايي را نيز مي

تواند به بيرون از خود رهنمون زبان نمى. ستگاه معنا است متن خا،در ساختارگرايى. آورد
بنابراين معنا امرى درونى و ذاتى براى متن و   نقشى در معنا ندارد؛، لذا بيرون از متن،باشد

 ،همچنان كه مؤلف نقشى در هدايت و كنترل معنا ندارد.  استآنويژگى و صفتى براى 
معنا پيوند وجودى با فرديت مفسر پيدا نقشى در معنا ندارد و  خواننده و مفسر نيز

 ؛ندارد نقش هيچ ،متن فهم در او مقصود و  مؤلف،بر اين اساس). 198 :، ص26(كند نمى
كه كشف  (توان گفت ميانِ نيت مؤلفمي. است متن خود گيردمي قرار فهم موضوع آنچه

 كه به ،خوانندهو نيت ) آن بسيار دشوار است، و اغلب هيچ ارتباطي به تأويل متن ندارد
 را با مقصود و منظور خود همخوان ريزد تا آنشكل متن را به هم مي« كامالًي رورتي، گفته
  ).270:، ص20 ( و آن نيت متن است، امكان سومي هم موجود است»بكند
 بايد و  است  تماس در  متن  ي شالوده با  كه  است  دانشي  متن تفسير ساختارگرايي، نظر از

 و  لف مؤ  نه  پس. كرد پيدا  راه  متن هر  نهايي ساختار  به شناسانه، زبان  هاي روش  كمك  به
  محتواي با مفسر  كه است  آن  امكان  نه و كند مي  متن  پيام  فهم  به  كمكي او  نيت و  ذهنيت

  ،ترتيب  بدين. باشد گوو گفت  اين  ي نتيجه  متن  فهم و بنشيند گوو گفت  به  متن
 در هسر  متن را يك،عنان  هم و گيرد مي  فاصله  متن  فهم  رايج  روش با  هم  گراييساختار

  . دهدقرار نمي اختيار مفسر
 ،جاي مؤلف  توجه خود را بهبايد ساختارگرايي،پرداز  ترين نظريه مهم ،مطابق نظر ريكور

 جهان متن و كنش  آنچه مهم استو  خواندن معطوف ساختي خود متن و تجربه بر
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 ي خواننده در لحظه« ضمن تصريح به اين نكته كه وي.  نه ذهنيت مؤلف آن استخواندن
 يك نوع استقالل ،)107:، ص32(»  خواندني نگارش غايب است و نويسنده در لحظه

لف، وابستگي بين ؤبه موازات رهايي متن از م ،ويگاه ن از .كندمعنايي اعتدالي را ترسيم مي
ر هر  حضوي آيد؛ يعني متن نوشتاري به طور كلي اجازهپديد مي كنندگان آن متن و دريافت

ابستگي متن نوشتاري به شرايط عدم و. آورد  فراهم ميكسي كه بتواند آن را بخواند
. گذارد موجود در حين گفتار، بارزترين اثري است كه متن نوشتاري برجا ميوشنوديِ گفت

-82:صص ،6 (شودلف ميؤتن از نيت مموجب استقالل و فاصله گرفتن مار  نوشتبنابراين
ر نيست و محتواي لف، ارتباط مستقيمي برقراؤ بين محتواي متن و نيت م،نتيجهدر ). 88
   . راه يابدلفؤ منيتتواند به فراتر از  وابسته به خواننده است كه ميمتن
   استقالل معنايي افراطي.2.5

 يكرد رويديدگاه قبلي،  ومتون، نسبت به د مدر خصوص فه ربرخي از مكاتب نوظهو
 آن ي گرايي كامل و ناديده گرفتن نقش متن و زمينهبسيار افراطي دارند؛ شماري به ذهني

 متن را در ي تنها مؤلف و زمينه اي فراتر از آن، نهو عده) هاوپراگماتيستن(روي آورده 
 دنا متن را نيز شكستهي  بلكه ساختار و شالوده،انديند فهم كنار گذاشتهآفر
  .)شكنانساختار(

 افراطى تحليلى و ساختارشكنانْ 15 هانوپراگماتيست :محوري افراطي خواننده. 1.2.5
فلسفى و  هرمنوتيك از شديدتر بسي آن ذهني بعد كه دهندمى ارائه گرايىيذهن از

 تلقي اساسي ،متن در  رامفسر و خواننده سهم افراطي كرد روي ينا. تاس ساختارگرايي
 ،16ها نوپراگماتيست نگرش در. كندمى تضعيف شدت به را متن هدايتىِ نقش و كندمى

 از كه حقيقتي همچون ،شود كشف خواننده توسط كه نيست متن در موجود چيزي »معنا«
 در كه است چيزي و است خواننده فعاليت محصول معنا بلكه ،شود مي برداري پرده آن

 كامالً فهم يندآفر ،بر اين اساس). 172:ص ،26 (شود مي موجود ،متن قرائت ي تجربه جريان
 متن براي حتي و شود مي ايجاد خواننده و مفسر توسط كه گيرد مي خود به ذهني ي جنبه
 متن تابع تفسيرْ و فهم ،رو اين از. گذارد نمي باقي اثر معناي دهي شكل در سهمي هم

 از نوپراگماتيستى تحليل  زيرا در؛است تفسير پيرو و تابع كه است متن اين بلكه ،نيست
 عهده بر معنا به وصول در مؤثرى نقش هيچ متن فهم حصول يندآفر و معنا ،شناسى معرفت

 و انتظارات و عاليق خواننده آن، در كه دارد را اىآينه حكم متن حقيقت، در و گيردنمى
 ي عهجام همان كه باالترى مرجع تأثير تحت كه خودى البته ؛بيندمى را خود باورهاى
  ). 183:ص ،26( است گرفته شكل باشد، تفسيرى
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. وثق از يك متن را ويران سازدنيز بر آن است كه تلقى و فهم رايج و مساختارشكنى 

بينانه  حتي در نگاه خوش. ذيري تفسير استرو اين ديدگاه در تعارض جدي با معيارپايناز
 براي حصول معناي ارتباطي ،كه مطابق ديدگاه رايجرا،  موجوديت زبان شكنينيز شالوده

، 19 (آوردميليق در بلكه آن را به حال تعگيرد، به كار ميكند و نه واقعاًاست، نه نفي مي
گونه معناى معين يا قطعى از يك نوشتار  شكنى در برابر هر شالوده ،بر اين اساس ).200:ص

 كه داندمي متن با معنايي آزاد بازي را متن تفسيرو  ،)60:ص، همان(د كنمقاومت مي
 و شدني تغيير ،متن قرائت فرآيند در ارادي طور به متن رواني و زباني مناسبات و ساختار

ذهن   و در به دست خوانندهحقيقت و تمام زمام معنا ،ديگر عبارت  به.است  پذيرجاييبهجا
، در ورايناز. است معنا هرگونه از تهي ،نفسه في ،متن و است نهفته  اوي مفسر و اراده

: شودمحوري افراطي نيز ياد مي ها به خوانندهكرد رويهاي تفسيري، از اين  ي نظريه حوزه
 مفسر خواننده و ي و اراده ردر اختيااي و بدون هيچ ضابطه هسر زمام معنا و فهم را يكزيرا 
يك «: شود فراوان يافت مي،مفاهيم ذيل لها مفاهيمي از قبيكرد روي در اين گذارندمى
هاي درونيِ ا آن ارتباطاش مي تواند بكننده هاني باز و نامحدود است كه تأويل جنْمت
 جز نيت نده در كشف اين نكته است كه متنسربلندي خوان«؛ »پاياني را كشف كند بي

يابد رازِ ميواقعي كسي است كه در يخواننده«؛ »، هر آنچه بخواهد مي تواند بگويدمؤلف
  ).287-286:صص، 20(» است) از معنا (نمتن همانا تهي بودنِ آ

ها، يگانه نوعِ خوانش معتبر از يك متن، بدخوانيِ آن است، تا از نظر برخي از اين طيف
گاهي است كه مؤلف   گردشيك متن صرفاً«: نويسدجا كه تودروف در نقل قولي مي آن
). 289-287 :صص، 20(»آورد جا مي بان معناها را با خود به آنها را و مخاط واژه

 واقعي مفهوم هرگز متن يك وي، باور به ؛گذاري كرد دريدا پايهشكني افراطي را شالوده
 كه كس هر يا و خواننده هر و ندارد حضور متن آن مؤلف زيرا كند،نمي آشكار را خودش

 بنابراين. باشد داشته مؤلف هدف و قصد از متفاوت دريافتي تواندمي كند، قرائت را آن
و متن داراى ظرفيت نامحدود معنايى ي است  معناي17»بازى آزاد« متن يك فهمِ فرآيند
 زباني بازي ايگونه در هاداللت ،حقيقت در. استسرانجام   بىهاى يك متنْو خواندناست 
توان معيار رو نمياين از .شناور و سيال است همواره معنا ها، آن ي سايه در كه گيردمي قرار

  .مشخصي بر فهم تعيين كرد
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  نقد وبررسي .6
 و يا نگرش افراطي به برخي از معناي ناديده گرفتن نقش مؤلفاستقالل معناي متن به 
  : مردود و مخدوش است،عناصر فهم، از جهات ذيل

  كنار نهادن عنصر ارتباط با مؤلف. 1.6
 انكارشدني دارد، معنايي بار مؤلف، راداز م جدا  به اين معنا كه متن،،استقالل معنايي

  زيراتوان هر معنايي از متن را مراد مؤلف برشمرد؟آيا مي نيست؛ اما سخن آن است كه
 خواننده با معنايي ارتباط ،گفتن و نوشتن با خواهد مي ارتباطي فاعل يك مؤلف به عنوان

مراد خويش را به مخاطب و  تا گيردمي بهره الفاظ و زبان از ،ارتباط اين در و كند ايجاد
 لفظ، معناي .ندپذير اشتراك و همگاني اموري زباني مناسبات و الفاظ چون خواننده برساند،

 اراده را آن الفاظ، آن ايجاد در الفاظ ي گوينده كه است  معناييهمان قرارداد، قانون طبق
 مقصود به آساني بتوانند نسانا افراد كهآن براي زبان گذاران پايه يا گذار پايه زيرا .است كرده
  .كردند اقدام الفاظ قرارداد و وضع به بفهمانند ديگران به را خود

 ماهيت ارتباطي است و به هدف انتقال  نيز ماهيت اساسي متن كاركرد و،بدون شك
آورنده مراد و پيام خويش را از طريق  نويسنده و پديد و است پيامي به ديگران به وجود آمده

آيد كه پي بردن به نيت  مواردي پيش مي، در جريان ارتباط ورساندخاطب ميمتن به م
، در ارتباطمدام ساز است؛ و اين چيزي است كه   مهم و سرنوشتگوينده و مؤلف مسلماً

ها هنوز در قيد حيات است، ممكن است در   در متوني كه مؤلف واقعي آن.دهد روي مي
 نيتكشف   بنابراين.)318 :ص، 20( من چنين نبودمراد ! نه: بگويد واكنش به تأويلِ ما

 ؤمنان،م براي شارع در متون ديني، مراد فهم ويژه به و  استبسيار مهم مفسر براي مؤلف
  .است ناتمام آن حصول  دركرد روي اين اما ؛دارد حياتي نقش

 هست يزبان قرارداد اين تنها ندارد؛ داللت چيزي بر ذاتاً لفظي هيچ: توان گفتمي اساساً
   .كند مي معناي معينيبررا دال  لفظي ،زباني هر در كه

   تعميم ناروا. 2.6
 متن ميان تعامل نوع و هنري اثر يك از فهم تحليل كه استآنها كرد اين روي ديگرمشكل 

 در تفسير متون. دهدمي تعميم ها فهم انواع تمام بر رادر آن  استقالل معنايي متن اثر و و
سامان ها هدايت انسان به هدف كه ، متون ديني ويژه در تفسير قي و بهمتون حقو عمومي و

عقاليي بايستي بر اساس اصول و   مؤلف را ناديده گرفت مراد واقعيتواننمي است، يافته
. نقض غرض خواهد شد عقيم و موجب  تفاهمگرنه  ، وحاكم بر زبان و محاوره تفسير شود

ستقالل معنايي متن به معناي محوريت فهم مفسر يا بازي آزاد  در اين گونه موارد، ا،رواين از
  .  پذيرفتني نيست،با متن
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نبوده و يا  و صاحب اثر مهم گوينده ، مراديك متن يا اثر  البته ممكن است در فهم

 هدف هنري، كه اثر يك هاي ادبي يا ها و قطعهرمان مانند برخي از مورد نظر نباشد؛ اساساً
 ،خود حال فراخوربه  كس هر و روند فرو فكر به افراد كه است اين آن ي توليدكننده

 وجود داشته باشد اي ممكن است متون ادبي ،اكو  به تعبير آقاي.باشد داشته آن از برداشتي
آخرين رمان  ، به عنوان نمونه؛ هدفشان نشان دادنِ قابليت نامحدود تأويل باشدكه صرفاً

 خيالي نوشته شده كه ي هبراي يك خوانند  (Finnegans Wake)جيمز جويس با عنوان
شود كه يك متن، وقتي از گوينده نيز ممكن است گفته. خوابيِ خيالي استمبتال به يك بي

 ي هاي ممكن و بالقوهشود، گويي در خأل تأويلو از موقعيت مشخص توليد آن جدا مي
 دود كردنِ تأويل وجود داردهايي براي مح مالك،اما در هر حال. شود شناور مي،نامحدود

  ).289-288 :صص، 20(
  شناختي مخالفت با اصول مسلم زبان. 3.6

 بلكه خود متكلم ،مخاطب و مفسر تنها نه  كهآن است توجه در اين مقام، ي درخور نكته
 معاني در تكلم و ي اراده كه  آزاد نيست، چرا معنايي از يك كالم، كامالًي نيز در اراده

الفاظ بر معاني خاص، تابع امور ديگري است كه چندان هم در اختيار طور حمل  همين
، ناگزير بايد معنايي را از بيان مراد در مقام گوينده ،بر اين اساس.  نيستشنونده گوينده و

طور هر همين و شودكالم اراده كند كه از ظاهر لفظ در ميان مخاطبان فهميده مي
زيرا . ن معنا ظاهر استآكه آن كالم در ميان مردم در مخاطبي، بايد معنايي از كالم بفهمد 

پس بايد از ظهور نوعي كالم پيروي . و براي تفهيم و تفاهم است  اجتماعياي زبان پديده
رو استقالل معناي متن به معناي بازي آزاد با متن، اين  از.)160:ص ،1370 ،16 (نمود

شكنان آشكارا انتظار  ، شالودهتدرست به همين جه. شناختي دارداشكال منطقي و زبان
دارند كه متون آنان با دقت خوانده شود و مورد بحث قرار گيرد، اما اين انتظار چگونه 

ها نسبت به معنا، منطق، حقيقت و حتي امكان   آني تواند با شكاكيت همه جانبه  مي
 را انكار ها توان زبان براي نيل به چنين منظوري آن  كه، همخوان باشد در حاليارتباط

  ).198 :ص ،19 (كنند مي
   تفسير به رأي. 4.6

، ارمغاني جز تفسير به رأي استقالل معناي متن به  معناي محوريت خواننده و مفسر
ها در تفسير آثار كرد رويگذشته از آن كه هيچ صاحب اثري و حتي پيروان اين . ندارد

 كريم، قرآن ويژه به ،نيدي متون خصوص در كرد روي اين دهند،خويش بدان رضايت نمي
 اصوالً و است رأى به تفسير تفسيرى هر ،كرد روي اين  مطابقكه چرا است، ناصوابي ديدگاه

 اين از ،اسالمي احاديث در كه است حالي در  اين. ندارد وجود رأى دخالت بدون تفسيرى
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 ،18:ج ،13 (است  شده نهي شدت به كند، تفسير خود آراي با را كريم قرآن مفسرْ كه
 را كريم قرآن آيات مقصود و مراد تا بكوشد بايد مفسر كه است آن نهي اين مفاد ).37:ص
  . مؤلف تفسير نمايد مراد و مجاز نيست متن را مستقل از آورد دست به
  

  متن عدم تعين معنايي. 7
   تفسير به  پذيريمعيارمخالفت با اصلي  ديگر از  داليل   يكي نيز  متن   معناي  تعين عدم
توان معياري هم  پر واضح است وقتي كه معناي متعيني در ميان نباشد، نمي رود شمار مي

پيش گفته به جز  رِمحو ندههاي خوانكرد رويبر اساس  .براي فهم معتبر و صحيح ارائه نمود
 هرمنوتيك  . متن قائل شد توان هيچ تعين و محدوديت معنايي براي نمي،ساختارگرايي

 در اين نكته ، متني شكني با شكستن شالوده ساختار انگاشتن ماهيت فهم وبا واقعه  فلسفي
از قبل در متن وجود ندارد تا مفسر براي رسيدن  اشتراك دارند كه معناي ثابت و متعيني

 پيدا تعينم و متكل مؤلف ي هاراد و قصد اساسر ب متن معناى اساساً و به آن تالش نمايد
اوست و   ها و انتظارهاي فهم  مفسر و پيش  از آنِاين متون  فهم در   اصلي ه نقشبلك ؛كندنمي
 داشت از يك متن مختلف تفسيرهاى آنان، هاىفرضپيش سبب به ،افراد تعداد توان بهمي
رو اين زا. تنيس ديگرى از برتر يكهيچ كه  داردوجود متن از نامحدودى تفسيرهاي امكان و

  .دندار وجود نامعتبر از تبرمع تفسير داورى و سنجش اىبرُ معيارى
  هاي  پرسش  به  پاسخي، در حقيقت متن،  يك  فهم چون فلسفي،  هرمنوتيكاز منظر 
 در   هم  و محدوديتي ها است فرض ها نيز متأثر از پيش  و از طرفي، پرسش مفسر است

 و  ، عيني نهايي  تأويل  به  كرد كه  اذعان توان  نمي گاه ها وجود ندارد، لذا هيچ فرض پيش
 بنابراين ، متن معناي معيني ندارد، بلكه اساساً)577 - 5581 :صص ،1 (يما شده  نايل درست
  .  شد  قايل    محدوديتي گونه هيچتوان  نمي  ، متن  يك  فهم براي

، 24 (تگاه قطعي و نهايي نيس بر اين باور است كه معنا هيچساختارشكني نيز
شوند كه شمار آفريده مير جريان خواندن، معناهاي بيبر اين اساس، د ).136 -142:صص

اش شكسته است، ساالري يك وجه در متني كه شالوده.  انكار معناي نهايي است،در خود
شكني سعي دارد  شالوده«رو   از اين).388 :، ص1 (رودها از ميان ميديگر داللت داللت بر

 - رسد يك متن هرگز به پايان نمي،يان ديگربه ب. اي متون را آشكار كندناپذيري ريشه تعين
، 3(»سد، زيرا معناي نهايي وجود نداردتواند به انتها برش هرگز نميبدين معنا كه سرگذشت

 دال بدون ساختار متن. اي برقرار نيستهگونه رابط هيچ، ميان دال و مدلول و)153:ص
-ه اين معنا كه الفاظ و مفاهيم هيچ بگاه معناي نهايي ندارد،، متن هيچرواين  از،مدلول است

 ، نه امر وضعي،بنابراين ارتباط بين دال و مدلول . داراي معناي ثابت و معيني نيستندگاه
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 معيار تفسير صحيح ، با اين حساب. شخصي و ذهني استي  جنبهكامالًاي  مسألهبلكه 

  .مشخصي ندارد
 با ،ويژه متن ديني به ،اي متنعدم تعين معناز   نيزدر آثار برخي از نويسندگان معاصر

 :صص، 7( ، سيالن فهم آنهاي مختلفي چون صامت بودن زبان متون دينيعنوان
. ياد شده است) 3-2 :صص ،8 (الاقتضا بودن متن نسبت به معانيو  ، ابهام ذاتي)199و185

مل  مكديگر تالزم منطقي داشته،  ين با يكتوان گفت كه اين عناو مي،البته با كمي تسامح
ه به تعبيرهاي  كرودجامع آن به شمار مي ،شوند و عدم تعين معناي متنهم محسوب مي

  )296:ص ص ،7( است  بيان شدهگوناگون در آثار اين نويسندگان
 ديدگاه عدم تعين معنا را ،همان نويسنده با استناد به تشابه و ابهام ذاتي آيات قرآن

 داراي احتماالت متعدد و ،به جهت ابهام ذاتي ، آيات متشابهباور ويبه  است؛كردهتوجيه 
 و توحيد باب در اسالم معارف از بسياري رواين  از،مطلقا فاقد معناي روشن و ثابتي است

 از بسياري در و است ناپذير داوري و شدني فهم و واضح غير و متشابه كلي به... و معاد
وجود  اسالم در روشني و محكم  سخن ،...و قيامت و باري افعال و صفات به مربوط مباحث
  :ندارد
 نهفته خود در را معنا چندين و است مبهمي امر ذاتاً و حقيقتاً ديني، متن خاصه ،متن«
 كثرت و تنوع اين. هستيم مواجه معنايي كثرت و تعدد با آيات، تمام فهم در ما لذا دارد؛

 تعينات به و است يننامتع ذاته حد في كه دارد ساختاري از نشاني معاني انگيزشگفت
 »هستيم رو روبه تعيني عدم چنين با ذاتاً ،متن عالم در ما. شودمي مؤدي مختلف معنايي

  ).191:، ص8(
 و خداوند به صورتي است داراي ابهام ذاتي  و قرآن كريممتون ديني ،بر اين اساس

 فهمي از هاي خود به فرض تا هر كسي در خور باورها، معلومات و پيش زا سخن گفته حيرت
فهم متون رو اين از ).463  و287 :صص، 7( گيرد يازد و هدايتي از آن باز يني دستمتون د

 در حال تغيير و تحول اي هم در كار باشد، دايماً  اگر ضابطه وبود نخواهدمند ديني ضابطه
  .خواهد بود

  

  نقد و بررسي. 8
، هاي متفاوت در تمام متون با تقرير، ادعاي عدم تعين معنا، آنچه كه گذشتبا توجه به

 ولي ؛گنجدها در اين مجال نمي تك آن  است كه  نقد تكطرح شدهم ،ويژه در متون ديني به
  : اين ديدگاه از چند جهت مخدوش است،به طور كلي
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   شناختي مخالفت با اصول متعارف زبان. 1 .8
 و به همراه دارد ثابت و معين به نام معنا را با خود يبر طبق فهم متعارف، متن چيز

چند الفاظ عبارات،  لذا هر. تواند اين معنا را بخواند  مي، جهان متنمفسر با گشودن درِ
 كه است متكلم و مؤلف حكيم و آگاه باشد، اين متعدد را هم داشته قابليت و كشش معانى

 بر اغلب رواين   از.كندمى مشخص محتمل معانى آن از معنايى را ،خويش ي نيت و اراده با
يا  ست ا  يافته   دستو مراد واقعي مؤلفمعناي متن ه  بمفسر كه آيا شودمينزاع سر اين 

 واقعي او يابي به مراد دست و هىاال پيام در پي درك كريم نيز مفسر قرآن تفسير در ؟نه
كه تعين پيدا  است متكلم و مؤلف ي اراده و اساس قصد بر متن معناى رواين   از.است
   معينْ  متن  اگر معناي.گيردهمين اساس است كه شكل مي تباط و تفاهم نيز برار و كند مي

   هر انتظاري تابد و به  را برنمي  هر معنايي متن. گرفت  نمي ها صورت  انسان  بين نبود، مفاهمه
  ، وضع ي  پروسه  از طريق  و الفاظ  است  قرارداد اجتماعي  يك  زبان چون. دهد  نمي  مثبت پاسخ

  به. كند  مي  داللت  معاني  همان  به ، استعمال  هنگام ،  پيدا كرده  ويژه ي ه علق ، خاص با معاني
   در مقام و هم) مفاد استعمالي (  استعمال  در مقام  هم ،الفاظ   معاني ، خصوصيت  همين علت

ود را يا اصد خها مق انسان ،اصفهانيق محقبه تعبير .  دارد تعين) لف  مؤ ي مراد جد ( داللت
بنابراين هدف از وضع الفاظ، . كارگيري الفاظ هب قيا از طري كنند و به نحو تكويني ابراز مي

 وضعي ي جعل و اعتبار علقهرو اين زا. دتوسعه در ابراز مقاصد براي افاده و استفاده مي باش
 د بواي كه غايت مذكور را حاصل نكند، لغو خواهد به گونه،الفاظ به نحو مطلقدر 

  ).39:ص ،1:ج،2(
ست كه با اعتماد به يي ا عقال اصول متعارف مخالفپذيرفتن عدم تعين معنابنابراين 

به نزاع و  به مراوده، تفهيم و تفهم، وضع و ابالغ قانون ،گويايي و معنادهي متون و محاورات
منكران معناي رو حتي  از اين.تگونه معنايي نداش ها هيچ گرنه نزاع آن  و؛پردازند و دفاع مي

 در ، براي تثبيت مدعاي خويش،بند هستند؛ بدين سبب نهايي متن نيز در عمل بدان پاي
. ست بفهمندها را در خواهند كه نظر آنو از ديگران مي كنند اظهار نظر مي قالب متن،

يابد كه هرگز در ذهن خويش يك معناي نامتعين را  مي هركس با مراجعه به وجدان خود در
 ،21 (اي، قصد ابراز معنايي معين و موجود در ذهن را دارد گيرد و در هر مفاهمه نميدر نظر 

و  به تعين معناي متن ند ناگزير، قائالن به عدم تعين معنا نيز در برخي موارد ).271ص
بسته نيست و وقتي  ، زبان شريعت گرچه ساكت است.اقتضاي معناي آن اذعان ورزند

مايه خاموش است اما بي.  گويد نه سخن ديگران راگويد، سخن خود را ميسخن مي
ناشده   و تا پرسشي نباشد، به پرسش مطرحگويدبا همه كس يكسان سخن نمي و ؛نيست
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دهد و كتاب و سنت البته به هر پرسشي هر جواب دلخواهي را نمي. گويدجواب مقدر نمي

  ).275:، ص7(داردهر تفسير گزافي را بر نمي
   عنااصل مر انكا .2. 8

تنها بر اساس تعين  و اي واقعي است مطابقت يا عدم مطابقت فهم با واقعيت، مسأله
 .تواند ادعا كند كه تفسير او احتماالً مطابق با واقع است معناي متن است كه مفسر مي

 ، بايد بين معنا و داللت براي هر متني، نظري بي حاصل است زيراآفريدن معناهاي تازه
بسياري معناها چيزي جز . رساندرانجام ما را به انكار معنا مي سجدايي افكند، كه

كه چنان ،تفسير به معناي بازساختن معناي متن است. اعتباري معناي نهايي نيست بي
شود و محتواي متن نقد صرفا در پي به دست آمدن تأويل مطرح مي. است مؤلف طرح كرده

 ).594 : ص،1(د كنتر مرتبط مياي گستردهرا به زمينه
نهايت مواجه  هاي بي اگر معناي متن ديني نامتعين است و مفسر با معاني و برداشت

 باشد، نامعين معنا اگر بنابراين؟ به ميان آورد از معناي صحيح سخن توانمي چگونهاست، 
 در كه معنايي با تواند نمي  اين معنا،صورت اين در ثابت؛ هويتي نه و دارد اي محدوده نه

 بين تواند  نمي متني و خواننده باشد  و يكسانمطابق دارد وجود ديگري شخص ذهن
 معناي تعين بر مبتني تفسيرْ منديضابطه  لذا.كندمعناي درست و نادرست از متن تفكيك 

 هيچ گاهآن كند، تغيير نيز واقع به و باشد تغيير قابل معنا يك هويت اگر«: زيرا است، متن
 همان با آيا كه كرد داوري بتوان آن اساس بر كه داشت نخواهد وجود معياري و مالك
 را ما نظر مورد معناي ظاهر صرفاً كه جعلي معناي نوعي با يا هستيم مواجه واقعي معناي
   .)46-44:صص ،31(دارد
   كنار نهادن عنصر اصلي معنا .3.8

ي   يده يك پد و تفسيرْهاي انساني، نيت عامالن آن استهيكي از عناصر محوري در پديد
 .گرفتن نيت مؤلف متن، تفسير نيست بر اساس اين، تفسير بدون در نظر .فعال انساني است
 كساني ي  همهلذا.  تفسير استي ترين عنصر در پديدهناي حذف محوريحذف مؤلف به مع

داراي معناي واحد و متعين ند كه متن ا اند، بر آنكه محوريت مؤلف را در فهم پذيرفته
ي متن  معناي متن به آگاهي و نيت مؤلف، تشخص معناپيونديكي از نتايج   و اساساًاست

 مؤلف نيت خاصي داشته و از .گاهي و قصد مؤلف راه ندارداست؛ زيرا تنوع و تكثر در آ
 تفهيم و ،بر اين اساس ).462:ص، 25 (است معنايي مشخص را قصد كرده،الفاظ متن

 .د كه همان مراد مؤلف است، باش،متن پي معناي متعين  بايد درتاًتفاهم ضرور
  عدم تعين معنا و نقض غرض  .4. 8

  . استوار است) وضع وداللت(نظام زبان در ميان عقال بر اساس نشانگي الفاظ براي معاني 
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عين معنا و ت . معناست، بلكه بارورتهي نبوده ، گفتار و همين طور متن، ميانبر اين اساس
 نيز ناشي از همان نظام عقاليي زبان و داللت كلمات مدلول تصديقي يا مراد جدي گوينده

از ابزار الفاظ و  گوينده براي رساندن مقصد خود به مخاطب، ناگزير ، هر ر نظام زبانيد. تاس
الاقتضا بودن متن مبناي  عدم تعين معنا و رو ديدگاه مبتني براز اين. كندكالم استفاده مي

ت ئافلسفي همواره داراي اقتضا ف علمي، ديني ومتون متعار. )253 :، ص9 (ويراني است
رو تفسير يك متن نيز تابعي از اصل آن متن است و  بدين.تخاص و تعين معنايي اس

   .تفاهم عقاليي است كنار بگذارد تواند حريم معنايي متن را كه اساس تفهيم و نمي
ازگار نيست؛  نيز س نبوتي هي با هدف و فلسفهادعاي عدم تعين معاني وحي االاما 

اين  منزل سعادت در دنيا و آخرت است و ها به سر هدايت انسانكه هدف از بعثت انبيا چرا
هاي قرآني معناي  شود اگر گزاره حاصل ميهيهدف در پرتو بيان روشن تعاليم اال

   .هي هرگز تأمين نخواهد شدمتعيني نداشته باشد، اين هدف اال
   تعين معنا در نصوص .5. 8

 ظاهر و ، به سه گروه نص،ها را از حيث ميزان داللت توان آن مي، در متونبا تأمل
 و ادعاي عدم اول بر معناي خود انكارناپذيراستداللت روشن دو قسم . مجمل تقسيم كرد

، اگر عدم تعين معنا سخن درست باشد. تعين معنا در اين دو قسم، ادعاي بدون دليل است
 قطع و يقين،  در موارد متعددي، مي توان به بنابر اين .استشدني  طرح تنها در قسم سوم

در چنين . دست آورد ه يا به مدد قرائن ديگر، مراد واقعي از آيات قرآن كريم را بمستقيماً
داللت   نصوص ديني است كه، اين مواردي از جمله.  معنا نداردمواردي، عدم تعين معنايي

اي يك پژوهشگر بردر قرآن و سنت،  آن ود به نحو قطعي است و وج،ها بر مراد الفاظ آن
 چنين در  ادعاي عدم تعين معنا).154:، ص16 ( بديهي و مقبول استي امرديني
  .است بدفهمي نوعي هايي گزاره
 ها هيچ گونه ترديدي روا نيست، آن بوده، در حجيت اعتماد درخور  نيزاما ظواهر كتاب  
هي و كشف مراد متكلم است و كالم االي براي اين معنا كه ظاهر كالم طريق عقاليبه 

 كه به همين مردمي القا شده ز از اين امر مستثنا نيست، چه آنسخنان پيشوايان معصوم ني
 ).157:ص ،16 (است  فهم مرادات در نزد آنان امري ارتكازي و نهادي شدهي است كه شيوه

 .ندارد جويي چاره به  نيازده،نبو اقتضانيز ال هاي ديني و قرآني،رو اين قسم از گزارهاز اين
 متكلم، مراد كه طوري به است، مبهم معاني بر الفاظ از بعضي البته در موارد اندكي، داللت

 قسم را ينا. رفت جويي چاره دنبال متن، آن فهم براي بايد ،صورت اين در. دشوارياب است
 صريح داللت نهها  آن. دشو مي مشتبه ما بر معاني بر داللتشان ها گويند كه در آن متشابهات

 اين در. باشند اعتماد در خور كه ظهور بر داللت نه و شود محسوب مي نص كه دارند
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 راه كه دانست بايد. گردد آشكار متكلم مراد كه كرد تفسير نحوي به را متن بايد ،صورت

 فطر از كه خود قرآن بيان كرده و روشي به بايد بلكه نيست؛ عدم تعين معنا به قول آن،
به  آيات متشابه ارجاع عمدتاً روش آن و كرد مراجعه شده تعيين السالم عليهم معصومان

 يعني آياتي كه براي اند؛ ناميده شده» كتابال  اُم «آياتي محكم در قرآن است محكم آيات
كه   محكمات به تصريح قرآن، آيات مادر و مرجع هستند؛ چرا. شود آيات ديگر مرجع واقع مي

 همين آيه از. ندا  ابهام و تشابه از آيات متشابهي كننده هامي نداشته، برطرفخود هيچ اب
، تشابه آيات دهد گرچه بخشي از قرآن را آيات متشابه تشكيل ميتوان استفاده نمود كه  مي

 راهكار ، و درحقيقتاه تبيين متشابهات را تعيين كرده رزيرا خود قرآن هميشگي نيست،
يت آيات  در روايات مأثور نيز به مرجع).255:ص ،1 :ج ،4 (استرفع تشابه را نمايانده 

: است روايت شده) ع( از امام رضااست براي نمونه،محكم در فهم آيات متشابه تصريح شده
 ).290:ص ،1:ج ،11(»...منْ رد متَشَابِه الْقُرْآنِ الَي محكَمه فَقَد هدي الَي صراط مستَقيمٍ «

  محكَمهه، ووخنسن م مالْقُرْآنِب ناسخ لَ طَيوا فونُكُ ...«:  آمده استي نيزت ديگردر رواي
مهِتشابِن مه، و لَّما أحاهللا فيه م عالمه طباطبايي ).183:ص ،27:ج ،16(»...ما حرَّم 

 اين است كه در قرآن مجيد، متشابه به آيددست مي  ه بمجموع رواياتآنچه از : نويسد مي
دست ندهد وجود ندارد، بلكه هر  هاي باي كه مدلول حقيقي خود را به هيچ وسيلهمعني آيه

توان  آيات ديگري ميي واسطهه  ب، مدلول حقيقي خود مستقل نباشدي اي اگر در افادهآيه
 .)30:ص ،12 (به مدلول حقيقي آن پي برد و اين همان ارجاع متشابه به محكم است

 قرآن كريم .مي معناي ِآيات قرآن كريم نيستبه معناي ابهام ذاتي و دائبنابراين تشابه آيات 
ر تفسير  بلكه د،متشابه آيات تنها در تفسير خود اين راه را پيش روي ما قرار داده كه نه

 44 ي آيهدر  مراجعه به مفسران راستين است ي آيات قرآن كريم، كارآيي دارد و آن همه
 و آن حضرت نيز  و مبين آيات معرفي گرديدهمرجع  عنوانبه) ص(پيامبر اكرم نحل، ي سور

ديگر   همانند نص حديث ثقلين، قرآن و عترت را مالزم با يك،بر اساس نصوص قطعي
 قرآن،مالزم حجت در تفسير  ي را به منزله عترت معرفي فرموده و در كنار قرآن صامت، 

ها نيز   افزون بر آيات محكم، بر آنآيات،  براي فهم اينبايد رو مياز اين. است قرار داده
  .مراجعه كرد

 اتاًذقرآن را متون ديني و سراسر ، توان به استناد تشابه بخشي از آيات بنابراين نمي
دال بر روشن بودن زبان و  آيات خالف مفاد صريح اوالًمدعا  اين .پنداشتمبهم و متشابه 

 آل م هفتي و نيز خالف مفاد آيه )176/؛ نساء221 ،219،187/؛ بقره34/نور( بيان قرآن
جا متد رفع  است و در همان عمران است كه تنها بخشي از آيات قرآن را متشابه دانسته

 در معناي خود بسياري ،هاي ديني و قرآني گزاره از ميان ثانياًو. است تشابه را نيز بيان كرده
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 بخش اين مسأله فقط در اعتمادند؛ درخور كه دارند معاني در ظهور هم بخشي  نص بوده،
 ممكن است مطرح باشد كه راه مواجهه با آن بخش اندك نيز) متشابه آيات (آيات از كمي

تعميم تشابه بخش اندكي از آيات قرآن به  ينبنابرا. است بيان شده و روايات در قرآن
 ي آنيالاقتضا ادعايو  ناطقيت، بر آن صريح داللت نيز و آن رسالت به توجه با سراسر قرآن،

   .است مردود و نزول قرآن بوده غرض نقض آيات، معظم در
  

  نتيجه. 9
شناختي را در فهم و تفسير متون   اصول عقاليي زبان، تفسيردرگرا كردهاي ذهني روي

نظام . ؛ از اين رو در توجيه و تحليل معيارپذيري تفسير متون، ناتوان استگيردناديده مي
، گفتار و بر اين اساس. استوار است انگي الفاظ براي معانيزبان در ميان عقال بر اساس نش

بر اساس اصول متعارف . مند است فهم آن نيز ضابطهده،وب داراي معنا همين طور متنْ
يابي به مراد مؤلف از   پي دست در خواننده همواره در تفسير يك متن،شناختي، مفسر و زبان
 .  استمتن

هاي نادرستي از جمله اعتباربخشي به تفسير به رأي،  ذهني به تفسير، پيامدكرد روي .2
 . را در پي دارد معيارناپذيري تفسير و نسبيت فهم

تعين معنا و مراد جدي گوينده نيز ناشي از همان نظام عقاليي زبان و داللت كلمات  .3
اظ و ز ابزار الفا  ،گوينده براي رساندن مقصد خود به مخاطب، ناگزير ، هردر نظام زباني. است

الاقتضا بودن متن، كاركرد  عدم تعين معنا و رو ديدگاه مبتني بر اين از. كند كالم استفاده مي
 بلكه خود ،تنها مفسر نه .داردمي را كه ارتباط و تفهيم و تفاهم است،  از ميان براصلي زبان 

 .  آزاد نيستندمتكلم نيز در اراده معنايي از يك كالم، كامالً

. ها تعميم داد توان بر تمام انواع فهمنمي ي متن و عدم تعين معنا رااستقالل معنا .4
 مورد ، هرگز مراد گوينده و صاحب اثر مهم نبوده و يا اساساًبسا در فهم يك متن يا اثر چه

در متن وجود دارد كه   معينييويژه متون ديني، معنا ، بهنظر نباشد؛ اما در اغلب متون
 .خصي براي رسيدن به آن كوشش نمايدمفسر بايستي بر اساس روش مش

  

  هايادداشت
1. Reproduction                                                  2.  Productive   

در اين .  مباحث بسياري قابل طرح و ارزيابي استآن،بايد توجه داشت در خصوص فهم و ماهيت . 3
 ما ،بنابراين تكيه. تعارض جدي با معيارپذيري آن است در ، نوعِ تحليل گادامر از فهم و تفسير،ميان
 بر تقرير و تحليل گادامر از فهم و تفسير، بدان جهت است كه تحليل وي از ماهيت ،ثبح  ايندر

هاي كرد رويويژه  هاي وي بر رخدادي بودن فهم، خطوط اصلي ديگر تقريرها به فهم و استدالل
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 تفاوتي ،ن كه از  نظر گادامري ديگر آ نكته. كند وشن مينوپديد ميان نوانديشان مسلمان را نيز ر

  .است رو به كارگيري فهم و تفسير در كنار هم با عنايت بوده اين از. ميان فهم و تفسير وجود ندارد
4. Passion 

به معناي ) dialogos(  ديالگوي اي يوناني و در اصل از واژهكلمه) dialectic(ديالكتيك . 5
 رسيدن به حقايق و اثبات هدف از طريق كشف و آنمعناي اصطالحي . ه استمباحثه و مناظر
گوي خود اين  اول بار سقراط حكيم در مقابلِ طرف گفت. ها در فكر و سخن است تعقيب تناقض

افالطون شاگرد . هدف وي از آن، رفع اشتباه و رسيدن به حقيقت بود. روش را در پيش گرفت
د طريقه مخصوص خود براى راه بردن عقل در راه كسب معرفت سقراط نيز اين كلمه را در مور

، 6:، ج18: ك.ر( هگل در مباحث خود، تناقض را وارد مفهوم ديالكتيك كرد. حقيقى اصطالح كرد
رفي و اصطالحي را در بر  اين واژه طيف وسيعي از معاني ع،در هر حال) 18-2:، صص14؛ 71:ص
ماالت، استدالل بر يق پرسش و پاسخ، جدل، منطقِ احتگو، بحث از طر و  گفتگيرد، از جمله مي
كه در نوشتار ،  طرز بيانه، احتجاج، مطلِق سخن گفتن، زبان و اصول عام، مباحثه، منازعي پايه

 .ن به حقيقت بهره بردوي از آن براي اشاره به روش رسيد.  مورد نظر است كاربرد گادامر،حاضر
هاي مفسر مرتباً به صورت  داوري ، بدين طريق كه پيشرود فرآيند فهم به شكل ديالكتيكي پيش مي

پس متن نيز مفسر را با سؤال مواجه . شود تا از متن پاسخ دريافت كند پرسش با اثر مواجه مي
رسد؛ لذا فهم بر اساس منطق پرسش و پاسخ  كند و مفسر نيز در رويارويي با متن به پاسخ مي مي

  .رود پيش مي
6. dialogue                      7. negotiation                     8.Vorurteil. Prejudice 
9.mis understanding       10. arbitrary                       11. context 
12.horizon                      13.conservative subjectivism  
14.moderate subjectivism                                          15.Neopragmatism 

  .18-1 :، صص27:  رك،براي آگاهي بيشتر. 16
 17. free play 
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