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چکیده

با نیت  معنا یا تفسیر یک اثر،«: گوید شود که می نامیده می» گراییقصدي«معنا و تفسیر متن،   معروف در زمینۀ نظریۀ        

ترین اقسام قصد و نیت، بررسی  ابتدا مهم این جستار، در. »گرددتعیین میتحدید و توسط آن مرتبط بوده یا صاحب اثر، 

قصد ) 3اي، و قصد انگیزشی؛ قصد معنایی، قصد مقوله) 2شناختی و قصد پدیدارشناختی؛ قصد روان) 1: اند، از جمله شده

، از یکدیگر متمایز گشته و توضیح گراییسپس، انواع مختلف قصدي. قصد درونی و قصد بیرونی) 4واقعی و قصد فرضی؛ 

گرایی واقعی قصدي) 2(گرایی تفسیري؛ گرایی معنایی و قصديقصدي) 1: (تواند تقسیم شود به گرایی میقصدي. اند  داده شده

گرایی فرضی، شامل هر معتدل، و قصدي) ب(افراطی یا ) الف(گرایی واقعی، شامل هر یک از قصدي(گرایی فرضیو قصدي

در پرتو این تمایزها، نقاط اشتراك و . گرایی شمولیگرایی انحصاري و قصديقصدي) 3(؛ )عصري) ب(اصلی یا ) لفا(یک از 

  .گرایی شیعی، روشن گردیده استگرایی غربی و قصدياختالف دو دیدگاه قصدي

گرایی انحصاري و صديگرایی معتدل و افراطی، قگرایی واقعی و فرضی،  قصديهرمنوتیک، قصدي :هاکلید واژه        

  .گرایی اصلی و عصريشمولی قصدي

                                               
Ø  .24/03/1389 :تاریخ تصویب نهایی ؛27/09/1388 :خ وصولیتار.

1

نویسندة مسؤل.  
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  لف محوريؤتعریف قصدي گرایی و م: مقدمه) 1

قصدي گرایی و قصدي : مهم و اصلی وجود دارد که عبارتند از  ۀمعنا و تفسیر متن، دو نظری  ۀدر زمین

و » تیـک قصـدي گـرا   هرمنو«  ۀتوان نظریه هاي هرمنوتیک را به دو دسـت  در همین راستا نیز می. ستیزي

  .کنیم این دو نظریه ارائه می  ةدر ابتدا توضیح مختصري دربار. تقسیم کرد» هرمنوتیک قصدي ستیز«

معنـاي اثـر بـوده و     أمعناي متن، این است که مؤلف، منبـع و منشـ    ۀنظریه مشهور و پرسابقه در زمین

  ). معناي متن است  ةدهندلف یکی از عوامل تشکیل ؤیا دست کم، م( ؛کند حدود آن را تعیین می

این نظریه، در قلمرو تفسیر نیز وارد شده که بر اساس آن، هـدف مطلـوب و دسـت یـافتنی از فهـم و      

»قصـدي گرایـی  «: با عنـوان  این نظریه معموالً. لفان آن هاستؤتفسیر متون، رسیدن به نیت و مقصود م
1

و  

»ایدئولوژي مؤلف«: احیاناً
2

آلن (
3

ـ و در اصطالح معن)72، ص  »لـف ؤقطعیـت بـه نیـت م   «  ۀاشناسی، نظری

یـاد  » لـف محـوري  ؤم«بـا عنـوان    از این نظریه در فارسـی معمـوالً  .  شود نامیده می) 165صفضیلت، (

  .گردد می

تصریح (عقیده یا فرض این که معناي متن، اساسا با قصد مصرَّح« :در تعریف قصدي گرایی آمده است

»لف، تعیین گشته استؤیا ضمنی م) شده
4

قصدي گرایـی عبـارت   «: خوانیم می» تفسیر و قصد« ۀدر مقال .

نوئـل (»آفرینند مـرتبط اسـت   که میاست از این نظریه که نیات واقعی هنرمندان، با تفسیر اثري
5

 ).75، ص

مولرو دانبِرگ ، این نظریه از قول هرمنوتیک طبیعیدر کتاب 
6

نامیـده  شـده و ایـن گونـه     » تز هویـت «، 

 »گیـرد  لـف شـکل مـی   ؤمعناي متن، مطابق بـا قصـد م  ] به این معناست که[هویت تز«: گشته استتعریف 

مانزاوینس(
7

ـ     ).147،  ص هـرش زده   ۀبنا به اظهار برخی، این عنوان، برچسبی است کـه بردزلـی بـه نظری

میکنن(است
8

المارك: ؛ ونیز ببینید2، فصل
9

   ).179، ص

 مختلـف آن و شـامل اقسـام    انـد یـی  ق از قصـدي گرا مضی ي، تفسیرها تعریف تمامی ایندر حقیقت 

شاید بتوان با توجه به اقسام مختلف قصدي گرایی، تعریف ذیل را جـامع تـر از سـایر تعـاریف      .دنشو نمی

  :دانست

   مرتبط بوده یا  معنا یا تفسیر یک اثر با نیات صاحب اثر،قصدي گرایی عبارت است از این نظریه که «

                                               
1.Intentionalism.
2. The ideology of the author.
3. Allen, Graham.
4. (See. www.thefreedictionary .com/intentionalism, & www.bartleby .com/61/5 /I0180575.)
5. Noël, Carroll.
6. Danneberg, Lutz, and Hans-Harald M¨uller.
7. Mantzavinos, Chrysostomos.
8 .  Mikkonen, Jukka.
9 .  Lamarque, Peter.
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.»گردد تعیین میتوسط آن تحدید و 
1

  

این دو اصطالح،  ظاهراً باید گفت اگر چه» لف محوريؤم«و » قصدي گرایی«مقایسه دو اصطالح  در

لف محوري اعم از قصدي گرایی اسـت  ؤم: توان گفت ؛ اما با کمی دقت، میآیند به نظر میمعادل یکدیگر 

صـد  توضیح بیشتر ایـن مطلـب، ذیـل بحـث از ق    (شود قصدي گرایی و ذهنی گرایی می ۀو شامل دو نظری

  ).روانشناختی خواهد آمد

قصـدي  . شـود  قبل از قرن بیستم میالدي محسـوب مـی  متفکران قصدي گرایی، نظریه قریب به اتفاق 

، )497احمـدي، ص : ببینیـد (گرایی در غرب، اگر چه در میان طرفداران هرمنوتیک مدرن نیز پیروانـی دارد 

.شود اصلی هرمنوتیک کالسیک دانسته می ةاما آموز

لـف  ؤشمارند؛ و یا اساسا بـراي م  لف را در تفسیر، غیر ممکن یا نامطلوب میؤشف نیت مکسانی که ک

لـف  ؤ، بیگانه از مهیت و عاملیتی در معناي اثر قایل نیستند و به تعبیري، معناي اثر را یکسرئهیچ گونه منش

قصـدي گرایـی،    این نظریه در تقابل بـا . گیرند شمارند، در مقابل گروه قصدي گرا، قرار می و قصد او می

»قصدي ستیزي«
2

اسپورهیز(
3

؛ استکر1؛ میکنن، فصل81، ص
4

ـ «و در شـکل حـاد آن،    ،)208، ص  ۀنظری

»مرگ مؤلف
5

  .شود نامیده می) از روالن بارت( 

، هنوز این نظریه »قصدي گرایی«در دوران معاصر، با وجود شدت یافتن موج قصدي ستیزي در برابر 

در حالی که دهه هـا  تفسیر قصدي گرا، «. )590احمدي، ؛ 73-74صص، هوي: ببینید(بسیار داردطرفداران 

نوئـل،  (»نموده اسـت  انی در میان فیلسوفان هنر، شروع به جذب پیروشد،  به عنوان یک مغالطه لحاظ می

وانهوزر. )75ص
6

قصـد هنـوز هـم    « :نویسد لیف در این زمینه میأبه عنوان یکی از معاصران و صاحبان ت 

ولترستورف(»ماي تفسیر متنی استاصل، هدف، و راهن
7

  ).48، ص

براي مقایسه میان دو دیدگاه قصدي گرایی در غرب و قصدي گرایی اصولیان شیعه، ضروري است تـا  

  .کنیمابتدا، به اقسام قصد و نیت اشاره 

                                               
، تمامی اقسام قصد را که ذکر خواهد شد »نیات«، براي اشاره به قصدي گرایی معنایی و تفسیري است؛ واژه ي »نا یا تفسیرمع«عبارت  .1

مطابق با قصدي گرایی » گردد تحدید و تعیین می«راجع به قصدي گرایی شمولی، و عبارت » مرتبط بوده«گیرد؛ عبارت   در بر می

تحدید و تعیین «با قصد است؛ اما عبارت » مرتبط«انحصاري نیز معنا یا تفسیر متن به نوعی هر چند در قصدي گرایی . انحصاري است

  .کید و اشاره به دو  نوع رویکرد متفاوت آمده استأبراي ت» گردد می

2. Anti-intentionalism.
3. Spoerhase, Carlos.
4.  Stecker, Robert.
5. The Death of the Author. 
6. Kevin J. Vanhoozer.
7. Wolterstorff, Nicholas
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  مفهوم و اقسام قصد و نیت) 2

 و »intention«، و در عربـی » مـرام «و » مـراد «، »مقصـود «در فارسی، معادل » نیت«و » قصد« ةواژ

»intent «ًلـف ؤقصد م«مشابه و روشنی دارند؛ اما این که در عبارت معناهاي  در انگلیسی است که تقریبا «

وجود دارد که خود منجر به پیدایش اقسـامی بـراي آن   هایی  و اختالفها  منظور از این واژه چیست، ابهام

  .دهیم در ذیل توضیح می) یکدیگرندکه قابل تداخل با (ترین این اقسام را  مهم. شده است

  قصد روان شناختی و قصد پدیدار شناختی.  2-1

در حقیقـت،  لـف در خصـوص آفـرینش مـتن اسـت و     ؤ، مربوط به کنش روانی مقصد روان شناختی

قصـد   امـا  .اي خـاص اسـت   لف، نسبت به موضوع یا واژهؤم ۀاي از تصورات آگاهانه و ناآگاهان مجموعه

اسـت کـه بـا توجـه      از اثـر  گیري ذهن به سوي چیزي است؛ همان معنایی عناي جهت، به مپدیدارشناختی

ـ  ؛ معناییاستیافته ن تعی -اثردر میان معانی متعدد و محتمل - مؤلف ۀآگاهان در  ، معمـوالً لـف ؤه ماز اثر ک

  .داند و به بیانی ساده، آن را معناي درست اثر خود می بودهصدد انتقال و تفهیم آن به مخاطبان 

، )بر عکس قصد روان شناختی که ممکـن اسـت غیرآگاهانـه باشـد    (از آن جا که قصد پدیدارشناختی

امري کامالً آگاهانه است؛ و مؤلف نیز معموالً درصدد انتقال و بیان چنین قصدي است، بـه طـور نسـبی در    

خنـه کـرده و در   در اثر ر«گذارد؛ نیت مؤلف، به نوعی،  متن تحقق یافته و آثار روشنی از خود به جاي می

این آثار و نشانه هاي به جاي مانـده از قصـد کـه گـاهی     ) میکنن، فصل سوم(».»آید آن به نمایش در می

استکر ؛3فصل  میکنن،(شوند نامیده می» اظهار یا اظهار قصد«
1

، کامالً جنبۀ زبان شناختی دارد و )32ص ،

؛ و یا به این جهـت کـه مؤلـف معمـوالً در     شاید به همین مناسبت. برگرفته از مشترکات قراردادي زبان اند

بـراي  (نیز نامید» قصد زبان شناختی«صدد است تا این قصد را با نشانه هاي زبانی بیان نماید بتوان، آن را 

  . )591-592و  594صص ،احمدي؛ 101هوي، ص: نمونه ببینید نظریۀ هرش در مورد قصد را در

نمی توان قصد نامید؛ چرا کـه قصـد، جهـت گیـري      شناختی را اساساً در یک مفهوم دقیق، قصد روان

ـ «ذهن به سوي چیزي است؛ در حـالی کـه ایـن مفهـوم در مـورد       ۀآگاهان تصـورات آگاهانـه و    ۀمجموع

اي که در پی کشـف چنـین تصـوراتی باشـد،      نظریه. صادق نیست» شخص نسبت به یک چیز ۀغیرآگاهان

با توجه به نظریـه  «: گرایی با هدف مرادآشکاريلف آشکاري و نه قصد ؤنوعی ذهن گرایی است با هدف م

معناي هر واژه عبـارت اسـت از   : توان به این صورت بیان کرد هاي داللت، این نوع برداشت از معنا را می

                                               
1.  Stecker, Robert.
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شـاید   .)82-83صص فضیلت، (»گویان مرتبط با آن واژه در ذهن سخن) یا تصورهاي ذهنی(تصور ذهنی 

  لف محوري را به دو قسم قصدي ؤلف محوري نامید؛ به این معنا که مؤبا دقتی بیشتر، بتوان آن را نوعی م

  .لف محوري اعم از قصدي گرایی خواهد بودؤبر این مبنا، م. گرایی و ذهنی گرایی تقسیم نماییم

  و قصد انگیزشی ،اي قصد معنایی، قصد مقوله.  2-2

نایینیات مع: شوند لفانه از یکدیگر متمایز میؤگاهی دو دسته از نیات م
1

اي و نیـات مقولـه   
2

: ببینیـد (

  .نیات انگیزشی: دیگري را نیز باید بر آن افزود ۀدست). 2میکنن، فصل؛ 186المارك، ص

 ،لف، از میان معانی مختلف یک واژه یا عبـارت ؤمربوط به معناي خاصی است که یک م نیات معنایی

» حیوانی به نام شیر در بیابان اسـت « معناي» شیر در بادیه است«لف از عبارتؤم مد نظر داشته است؛ مثالً

مربـوط بـه نـوع و مقولـه      اي نیات مقولـه . »مایعی خوراکی به نام شیر در ظرف است«را منظور داشته نه 

مد نظـر داشـته   ) و به تعبیري ژانرهاي ادبی(خاصی است که یک مؤلف، از میان انواع و مقوله هاي مختلف

. نز نوشته است نه جدي؛ متنِ داستانی نگاشـته اسـت نـه علمـی    لف، فالن کتاب خود را به طؤم است؛ مثالً

لف، فالن کتاب خـود را  ؤم که موجب تدوین اثر گشته است؛ مثالًاست اي  مربوط به انگیزه نیات انگیزشی

  . کسب شهرت یا کسب درآمد نگاشته است ةبا انگیز

برخی معتقدند آن چه ولف
3

، کالدنیوس
4

» مقصود مؤلف«ري از و دیگر صاحب نظران عصر روشن فک 

ولـف در  «اساسـاً،  : ؛ هرچند نیت معنایی را نیز انکار نمی کردنـد اي بوده است قصد مقوله، کردند اراده می

به نظر او کلمات و جمالت، اگر درست بـه کـار بـرده    . خصوص معناي یک متن مفروض، مشکلی نداشت

  ).62-63و  57-58صصخته گران،ری(»رسانند همواره معنایی را که مؤلف، منظور داشته می ،شوند

  قصد واقعی و قصد فرضی.  2-3

قصد واقعی
5

قصـد فرضـی  قصد کرده است و در مقابـل،   چیزي است که مؤلف حقیقی، واقعاً 
6

چیـزي   

توضیح بیشتر این مطلب در بحـث  . نماید، آن را به عنوان قصد مؤلف، فهم و تلقی آرمانی است که مخاطب

  .آید قصدي گرایی واقعی و فرضی می

  قصد درونی و قصد بیرونی. 2-4

                                               
1. semantic intentions.
2. categorial intentions.
3. F.A.Wolf.
4 . Chladenius, Johann Martin.
5 . Actual intention
6 . Hypothetical intention.
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اي که بتوان، شـواهد   قصد درونی، همان نیت مؤلف است که به خوبی در متن تحقق یافته باشد به گونه

)یا متصل به متن(و مدارك معتبري، از خود متن
 1

در تعیین آن ذکر کرد؛ بـرعکس قصـد بیرونـی، در مـتن      

قصـد درونـی، بـا    . در تعیین آن وجـود نـدارد  ) صل به متنیا مت(تحقق نیافته و شواهد خاصی  از خود متن

است توسط شـواهد فرامتنـی، تاییـد و تعیـین     ممکن گردد؛ و قصد بیرونی،  یید و تعیین میأشواهد متنی، ت

  .گردد

قصـد مخـالف نـص، و قصـد     : از طرفی الزم است بر اساس اصطالحات اصول فقه، قصد بیرونی را به

مخالف ظاهر
2

هـر چنـد احتمـالی     –مـتن   قصد مخالف ظاهر، با یکی از احتماالت معنایی. ، تقسیم نماییم

سازگار است، و از این رو به نوعی توسط خود متن پشـتیبانی مـی شـود؛    –مرجوح و ضعیف 
3

امـا قصـد    

مخالف نص، با هیچ یک از احتماالت معنایی متن سازگار نیست، و از این رو توسط متن، پشـتیبانی نمـی   

پـس در حقیقـت، قصـد    . آن به متن، مستلزم نقض متن و تصرف در عبارات آن اسـت  گردد و نسبت دادن

.درونی، موافق با نص یا ظاهر اثر است؛ و قصد بیرونی، مخالف با نص یا ظاهر اثر
4

  

  قصد واقعی و قصد ظاهري. 2-5

و، از برخی عبارات اصولی به دست می آید که گاهی هدف از فهم، کشف مراد واقعی است و از ایـن ر 

باید به ظهور فعلی و شخصی توجه کرد؛ در این موارد، تنها در صورتی می توان بر طبق ظاهر کالم، عمـل  

امـا در فهـم   . کرد که براي شخص مفسر، اطمینان حاصل شود که ظاهر کالم، مقصود متکلم نیز بوده اسـت 

است و » حجت«ت یابی به هدف از فهم، دس –که مقام، مقام احتجاج و التزام به کالم است  –متون شرعی 

از این رو ظهور نوعی، کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، همین اندازه که عبارت، شأنیت و قابلیت افادة یک 

معنا را با احتمال بیشتري داشته باشد، و در نظر نوع افرادي که آشنا با آن لغت اند، چنـین معنـایی داشـته    

، کافی است و لزومی ندارد تا شخص مفسر بـه  )عبارت بدانندو به تبع، همان معنا را مقصود صاحب (باشد 

کـاظمی  : ببینید(این مطلب که ظاهر عبارت، مقصود صاحب عبارت نیز بوده، اطمینان یا حتی گمان پیدا کند

                                               
شوند؛ مثل شواهد لفظیِ درون متنی، فهم عرفی  راین متصل نامیده میمقصود از متصل به متن، همان چیزي است که در اصول فقه، ق .1

البته باید توجه داشت که مقصود، شواهد متصل به متن است نه متصل به همان عبارتی که قصد تفسیر آن . مخاطبان، و بافت و سیاق کالم

، قرینه ي متصل )شاهد لفظی درون متنی(کند  تفسیر میرا داریم؛ پس در این اصطالح، عبارتی که در آخر یک متن، عبارت ابتداي متن را 

کند که  در حقیقت، این عبارت مفسر، نیتی را تبیین و تعیین می. شود؛ هر چند نسبت به خود آن عبارت، منفصل است به متن محسوب می

  .نسبت به متن، درونی است

در مورد آن تنها یک احتمال وجود دارد؛ در مقابل آن  عبارتی است که در آن مقصود صاحب عبارت، کامال واضح بوده و »نص«. 2

است؛ یعنی عبارتی که در مورد مقصود گوینده از آن، چند احتمال وجود داشته اما یک احتمال آن، بر اساس قواعد  »ظاهر«اصطالح 

.232، ص1371مشکینی،: براي توضیح بیشتر، ببینید. زبانی و محاوره اي، قوي تر، و آشکارتر باشد

.قصدي گرایی واقعی معتدل، در همین مقاله: ببینید .2

.شود که در این موارد، مقصود از اثر، تمامی آن به عنوان یک پیکر واحد است و نه یک عبارت خاص در یک قسمت از متن تاکید می .3
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؛ و نیز ببینید، توجیه شـهید  469؛ منتظري،  ص94ص  2؛ خوئی، ج 546 -547، صص 2-1خراسانی، ج 

  ).171ص  2صدر،  ج 

وجه داشت که سخن فوق، منافاتی با قصدي گرایی ندارد؛ بلکه نهایتـاً قصـدي گرایـی را بـه دو     باید ت

این افراد نیز قصدي گرایند؛ زیرا اوالً همان گونه کـه خواهـد آمـد، تمـامی اصـولیان      . دسته تقسیم می کند

هدف از فهم متـون   شیعه، قصدي گرایند و در جاي جاي تألیفات خود، با تصریح یا اشاره بیان کرده اند که

شرعی دست یابی به قصد صاحب متن است و ثانیاً توجه به ظهورات کالم، اهمیت اسـتقاللی نداشـته و بـه    

  .جهت کاشفیت نوعی آن از قصد، اهمیت دارد

نجا که متون قانونی و شرعی باید داراي ویژگی ضابطه منـدي و مسـدود کـردن راه هـاي قـانون      از آ

یت این متون را مشروط به ظهور شخصی نمود؛ زیرا چنین چیزي، امر حجیت گریزي باشند، نمی توان حج

پس مصلحت قـانون منـدي و ضـابطه منـدي     . را کامال شخصی کرده وبهترین راه فرار از قانون خواهد بود

براي مطالعۀ بیشتر ببینید؛ روحـانی،  (قوانین، در گروه اعتبار بخشیدن به ظهور نوعی است نه ظهور شخصی 

  ).52ص  2؛ ایروانی، ج 104، ص 3ج 

بر این اساس که قصدي گرایی را به دو قسم تقسیم کردیم، می توان یک هدف را کشف قصد واقعـی و  

در حقیقت، قصد ظاهري، همان قصد واقعی است اما از نگاه عـرف و  . دیگري را کشف قصد ظاهري نامید

ن گفت هـر دو دسـته، بـه دنبـال قصـد      با این توضیح حتی می توا. اهل محاوره، و نه از نگاه خود شخص

واقعی اند؛ ولی در یکی، کشف قصد واقعی از دید خود شخص؛ و در دیگري، کشـف قصـد واقعـی از دیـد     

همچنین می توان این تقسیم را مشابه با قصد واقعـی و  . عرف؛ یعنی قصدي که احتجاج به آن صحیح است

  .فرضی در غرب دانست

  قصد استعمالی و قصد جدي. 2-6

قصـد و ارادة  : علم اصول فقه، قصد و اراده در مقام تکلم و تخاطب، به دو نوع ترسیم گشـته اسـت   در

قصد استعمالی به این معناست که متکلم، قصد به کار بردن لفظ در معنـاي  . استعمالی، و قصد و ارادة جدي

ال کرده، قصد و اراده قصد جدي به این معناست که متکلم، معناي لفظی را که استعم. خودش را داشته باشد

گاهی قصد استعمالی را قصد تفهمـی، و  ). 32ص  1؛ و نیز ببینید؛ خوئی،  ج 30مشکینی، ص (نموده است 

کسی که در خـواب یـا بـه اشـتباه،     ). 208 -212، صص 4حکیم، ج (قصد جدي را قصد واقعی می نامند 

و کسـی کـه بـه    ) عدم قصد اسـتعمالی (است الفاظی را به زبان می آورد، قصد استعمال آن الفاظ را نداشته 

قصد (شوخی آن الفاظ را به زبان می آورد، قصد استعمال آن الفاظ را داشته اما جدیت در آن نداشته است 
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، 197ص  1؛ سـبحانی، ج  189، ص 1سبحانی، ج : براي مطالعۀ بیشتر ببینید) (استعمالی بدون قصد جدي

  ).458، ص 2انصاري،  ج 

  

  گراییاقسام قصدي ) 3

  .براي نظریۀ قصدي گرایی تقسیماتی مطرح شده که به توضیح آن ها می پردازیم

  

  قصدي گرایی معنایی و قصدي گرایی تفسیري. 3-1

همان گونه که در توضیح قصدي گرایی اشاره نمودیم، قصدي گرایی داراي دو شـکل و یـا دو تفسـیر    

تمایز نهادن . ظریه ي تفسیري و هدف فهم استاست که یکی مربوط به نظریه ي معنا و دیگري مربوط به ن

میان این دو جنبه، از این رو اهمیت دارد که ممکن است کسـی نظریـه ي قصـدي گرایـی را در یـک سـو       

یا قصد اظهارشده(ممکن است کسی هدف تفسیري را شناخت قصد «. بپذیرد و در دیگري نه
1

بداند بدون ) 

به تناوب، ممکن است کسی معتقـد باشـد   . ر را تشکیل داده استاین که ادعا داشته باشد که قصد، معناي اث

که معناي اثر، گرفتار و دربند قصد واقعی هنرمند است؛ بدون اعتقاد به این که یگانه هـدف تفسـیر، تعیـین    

  ).50، ص 2003استکر، (» البته، اکثر قصدي گرایان، می توانند هر دو تفسیر را بپذیرند. معناي اثر است

» قصدي گرایـی تفسـیري  «و شکل دوم آن را » قصدي گرایی معنایی«ل قصدي گرایی را ما، شکل او

  .می خوانیم

  قصدي گرایی واقعی و قصدي گرایی فرضی. 3-2

قصدي گرایی واقعی به دنبال فهم قصد واقعی، یعنی آن چه مؤلف حقیقی، واقعاً قصد کرده مـی گـردد؛   

آن چه مخاطبان آرمانی به عنوان معنـاي مقصـود    اما قصدي گرایی فرضی در پی کشف قصد فرضی، یعنی

سـاختار  «مخاطب آرمانی کسی است که کامالً از ). 185؛ المارك،  ص 41استکر،  ص (می فهمند، است 

به عبـارت  ). 185، ص 2006المارك، (مطلع باشد » درونی اثر و زمینۀ احاطه کنندة مرتبط با آفرینش اثر

صد مؤلف را از دیدگاه یکی از اعضـاي آرمـانی مخاطبـان مـوردنظر،     دیگر، وظیفه ي منتقد این است که ق

فرض، طراحی، و پیش بینی
2

). 223؛ دیـویس،  ص  75؛ و نیز ببینیـد؛ نوئـل،  ص   185المارك، ص (کند  

معناي اثر، نه به عنوان چیزي که هنرمند حقیقی، واقعاً قصد کرده است؛ بلکه دقیقاً، بـه عنـوان   «در حقیقت، 

بایسته یا شایسته است بـه عنـوان معنـاي مـوردنظر      –در پرتو مفروضات زمینه اي معین  –آنچه مخاطب 

بفهمد، معین و تعریف می شود؛ این قصد را قصد فرضی و این نظریه را قصدي گرایـی فرضـی   ) قصد شده(

                                               
1. Or expressed intention
2. Hypothesize
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قصدي گرایی فرضی مدعی است تفسـیر درسـت از کارهـاي هنـري، توسـط      «). 41استکر، ص (» بنامید

بـه عبـارت دیگـر، در قصـدي گرایـی      ) 75نوئـل، ص  . (»داشت از نیت هنرمند محدود می شودبهترین پن

تفسیرها به عنوان آنهایی که با بیشترین احتمال، توسط یک مؤلف مفروض، قصد شده اند تصدیق «فرضی، 

  ).223دیویس، ص(» می گردند

اه که تفسیر درست از یـک  به عنوان این دیدگ«یکی از طرفداران پس از تعریف قصدي گرایی واقعی، 

قصـدي گرایـی   «: بیـان مـی دارد  » اثر هنري، قصد هنرمند را که در اثر اظهار شده است تشخیص می دهد

گاهی با نقادي زندگی نامه اي که آن را در باال رد کردیم، اشتباه می . واقعی، اغلب بد نمایش داده می شود

د تا اندازه اي که امکان دارد، در مورد زندگی شـاعر  شخص، سعی می کن... اي در نقادي زندگی نامه. [شود

معناي شعر را از آنچه که در زندگی شـاعر،   –اگر چنین چیزي ممکن باشد  –بداند و سپس سعی می کند 

همچنین گاهی قصدي گرایی واقعـی، بـه   )] 30استکر،  ص . (در نزدیکی زمان نگارش اتفاق افتاده، دریابد

شود که تفسیر صحیح از اثر، تفسیر خود هنرمنـد از آن اسـت؛ در حـالی کـه      عنوان این نظریه شناخته می

این شناخت، بـه طـور مضـاعف، گـیج     . ، به طور آشکار از اظهار قصد، متمایز نگشته است]تفسیر هنرمند[

مـن  «: عبارت. اوالً، اظهار قصد، به طور کلی، با تفسیر رفتار شخصی این نفر، یکسان نمی شود. کننده است

از ) یا حداقل یک گـزارش (یک اظهار » رفتن به بانک، قبل از این که بسته شود، برنامه ریزي کرده ام براي

، »فکر می کنم به محض این که از خانه خارج شدم به بانک رفـتم «اما عبارت . قصد است و نه یک تفسیر

موقعیت هاي مشخصـی   نمی توان انکار کرد که. از قصد) یا گزارش(تفسیري از رفتار است ونه یک اظهار 

ثانیاً، تفسیر هنرمند از اثر، و اظهار یـا گـزارش او از   . وجود دارد که تمایز گزاردن بین این دو دشوار است

قصدش که نسبت به اثر، امري خارجی اند؛ هیچ یک به طور خودکار، تفسیر صـحیح اثـر را تشـکیل نمـی     

اظهـار  . ن، بهتر نباشد، و اغلـب نیـز بـدتر اسـت    تفسیر هنرمند از اثرش، ممکن است از تفسیر دیگرا. دهند

قصد، ممکن است غلط، ناصادقانه باشد، یا اگر قبل از کامل شدن اثر منتشر شده باشد، می توانـد پـیش از   

  ).32استکر، ص (» آن که محقق گردد، کنار زده شود

-تعاریف بر مـی  آن گونه که از برخی(به این نکته باید توجه داشت که قصدي گرایی فرضی یا واقعی 

  آید مستلزم این نیستند که معناي اثر را محدود به نیت مؤلف آن بدانیم؛ این تحدید و تعیین، نتیجۀ پذیرش 

  ).مبنایی دیگر است که موجب قصدي گرایی انحصاري می شود که در بحث بعدي به آن می پردازیم

  .قصدي گرایی واقعی، خود به دو قسم معتدل و افراطی تقسیم می شود
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براساس قصدي گرایی واقعی معتدل
1

تفسیر صحیح از یک اثر هنري، بـا قصـد واقعـی مؤلـف، کـه      «، 

نوئل،(» خودش توسط اثر هنري پشتیبانی می شود سازگار است
2

قصدي گرایی واقعـی معتـدل،   ). 75ص  

پـی   میکـنن،  (تصاویر رونوشت، از عقاید، نگرش ها، تجارب، احساسات، و افکار مؤلف نیسـت  «به دنبال 

در قصـدي گرایـی   . تنها آن نیاتی را مهم می داند که متن می تواند از آن ها حمایـت کنـد  «و ). 10نوشت 

واقعی معتدل، معناي یک اثر، توسط معناي متنی یا معناي توالی و پـی رفـت واژه  
3

، و بهتـرین اطالعـات،   

نامـۀ    بـان معاصـر، زنـدگی   هنري اثر، عقاید رایـج مخاط  –مشتمل است بر شواهدي از قبیل زمینۀ تاریخی 

  ).2میکنن،  فصل (» عمومی مؤلف، اثر عمدة او، و از این قبیل

از توضیحات باال می توان فهمید که قصدي گرایی واقعی معتدل، اوالً تنها در پـی دسـتیابی بـه نیـاتی     

است که از یک سو، نیات پدیدارشناختی باشند نـه روان شـناختی و از سـوي دیگـر، توسـط خـود مـتن        

همچون زندگی نامه و آثار دیگر مؤلف، و عقاید رایـج  (ثانیاً این نظریه، از شواهد فرامتنی . شتیبانی گردندپ

جـواز اسـتفاده از شـواهد     ةمورد حمایت متن بودنِ نیت، بـه عـالو  . کندغفلت نمی ) در زمان پیدایش متن

که معنـاي مقصـود، نبایـد مخـالف     دهد که مراد از پشتیبانی متن، این است  فرامتنی در تعیین آن، نشان می

موافـق  -هرچند احتمالی مرجـوح و ضـعیف  -نص متن باشد؛ بلکه دست کم، باید با یکی از احتماالت متن

توانند بر متن تحمیل شوند که یا موافق با ظاهر مـتن   پس در قصدي گرایی معتدل، تنها آن نیاتی می. باشد

این دو دسته، نیاتی . کندیید أد فرامتنی معتبري آن ها را تباشند و یا اگر چه مخالف با ظاهر متن اند، شواه

اما معنایی که مخالف با نص متن است، از آن جا که توسط متن، . شوند هستند که توسط متن، پشتیبانی می

  .پشتیبانی نمی شود، نمی تواند به این بهانه که مقصود مؤلف بوده است بر متن تحمیل گردد

واقعی افراطیتوان، قصدي گرایی یبا توجه به مطالب فوق، م
4

  مقابل و بدیل آن،  ۀرا، به عنوان نظری 

در قصدي گرایی افراطی، هدف از تفسیر، دست یابی به نیات مؤلف است، خواه این نیات توسـط   .شناخت

  .شناختی باشند یا پدیدارشناختی اثر، پشتیبانی شوند یا نشوند و اعم از این که نیات روان

اي حدسی و افسـانه : دو قسم(توان انواع مختلفی را یافت یی فرضی نیز میبراي قصدي گرا
5

: ؛ ببینیـد 

یابد این است که باید بین دو نوع از آن تمایز  بحث ما اهمیت میبا مالحظۀ ؛ اما آن چه )81اسپورهیز، ص

، از بیان شد که قصد فرضی، در حقیقت بهترین برداشت مخاطبان و بـه تعبیـري برداشـت عرفـی    . قایل شد

هایی باید داشته باشند؟ و کـدام عـرف،    قصد مؤلف است؛ اما این مخاطبان چه کسانی هستند و چه ویژگی

                                               
1  . Moderate actual intentionalism.
2  . Noel Carroll.
3  . word sequence meaning.
1. Extreme actual intentionalism.

2. Conjectural & Fictional. 
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تواند این باشد که مفسر باید به فهم و برداشت مخاطبان اولیه و معاصر مـتن   یک دیدگاه می ،مقصود است

توانست داشته باشـد   چه معنایی می آن، ۀدست یابد؛ به این معنا که این متن، از نگاه مخاطبان اصلی و اولی

مـتن و شـواهد و    ۀبا واژگان و زمین ،با مؤلف معاصر بودنو مقصود صاحب اثر، در نگاه آنان که به خاطر 

بـه  –در حقیقت در این دیدگاه، مفسر بایـد . اند، چه بوده است آشنا بوده آن، کامالً ۀقراین پیوسته و ناپیوست

عـرف   مـتن در  اصـلی معنـاي   پس .کالم در عصر صدور آن، دست یابدبه ظهور نوعی این  -تعبیر اصولی

باشد که مفسر باید از موضع و افق معنـایی عصـر    این تواند ، میدیدگاه دوماما  .زمان صدور، منظور است

در حقیقت، هدف فهم در ایـن دیـدگاه،   . خودش، معناي مقصود مؤلف را کشف یا به تعبیري بازسازي نماید

با مؤلف در شرایط کنونی است؛ به عبارت دیگر، مفسر در صدد است تا دریابد اگر مؤلـف  رسیدن به توافق 

طلبیـد؛ یعنـی نـوعی فهـم      گفت و از او چه می داد، به او چه می در شرایط کنونی، او را مخاطب قرار می

ـ  . اي از مؤلف محوري و مفسر محوري اسـت  عصريِ قصدي گرا که آمیخته قصـدي گرایـانی    ۀشـاید نظری

تولهرس. اي.ضی نظیر ویلیامفر
1

و جِرالد لوینسون 
2

دهند، و  پیوند می» معناي اظهار«، که معناي ادبی را به 

: ینده یا اظهار کننده، از همین قبیل باشد؛ زیرا از نظر ایشان، معناي اظهـار عبـارت اسـت از   نه به معناي گو

آگاهانه ترین طرح و پیش بینیِ ما از معناي مورد نظر مؤلف، براساس موضع خودمان به عنـوان مفسـران   «

  ).186-185صالمارك، (»مورد نظر

را، البتـه   »نقش زمان و مکان در اجتهـاد «ه دانشمندان فقه و اصول ب توان توجه برخی از همچنین می

؛ امـام خمینـی،   2مطهري،  ج: براي نمونه ببینید(ویل کردأبر همین مبنا توجیه و ت بنا بر یکی از تفاسیر آن،

  .)؛ مکارم شیرازي58؛ معرفت،  ص 98و61، صص21ج

ـ       -، و قسـم قبلـی را  »قصدي گرایی عصـري «قسم اخیر را  ف کـه بـه معنـاي اصـیل مـورد نظـر مؤل

  .نامیم می» قصدي گرایی اصلی« -اندیشد می

  قصدي گرایی انحصاري و قصدي گرایی شمولی. 3-3

به نظر نگارنده، عالوه بر اقسام فوق، باید تقسیم دیگري را نیز در مورد قصدي گرایی مطرح کرد کـه   

 ۀدر حیط قصدي گرایی انحصاري. شاید بتوان آن را قصدي گرایی انحصاري و قصدي گرایی شمولی نامید

، آن است که قصد صاحب اثر را تمام معناي اثر تلقی کرده، و معـانی  )قصدي گرایی معنایی انحصاري( معنا

ـ  . معناي اثر او ندانیم فراتر از نیت او را اساساً قصـدي  (هـدف تفسـیري   ۀقصدي گرایی انحصـاري در حیط

                                               
1. William E. Tolhurst.
2. Jerrold Levinson.
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قصد و نیت صـاحب اثـر تلقـی     آن است که تنها هدف معتبر در تفسیر را کشف) گرایی تفسیري انحصاري

  .را غیر مشروع و نامعتبر بدانیم ها هدفکرده و سایر 

این است کـه معنـاي مقصـود    ) قصدي گرایی معنایی شمولی(معناي اثر ۀقصدي گرایی شمولی در حیط

صاحب اثر را تنها یکی از معانی ممکن و معتبر اثر بدانیم و در عین حال،  براي اثر، معانی معتبـر دیگـري   

، این اسـت  )قصدي گرایی تفسیري شمولی(هدف تفسیر اثر ۀقصدي گرایی شمولی در حیط .یز قایل باشیمن

صحیح و ممکن تفسـیر بـر شـمرده و در     هاي هدفکه کشف معناي مقصود صاحب اثر را به عنوان یکی از 

  .دیگري نیز غیر از آن باور داشته باشیمهاي  هدفعین حال، به 

تفسـیر مضـیق از   « :ق از قصدي گرایی استع و مضیمشابه با تفسیر موس ،مشاید بتوان گفت این تقسی

زده است، و مدعی » تز هویت«هرش است که بردزلی به آن، برچسب . دي.اي ۀقصدي گرایی، نظری ۀنظری

است که معناي یک اثر داستانی، معنایی است که مؤلف در حروف چینی آن، قصد کرده است؛ در حالی کـه  

کند که نیت مؤلف داستان، با معناي اثر مرتبط است، یا در برخی مفـاهیم، آن را   استدالل میتفسیر موسع، 

بـا مؤلـف    معتقد نیست که تفسیر صحیح از یک اثر داسـتانی، بایـد کـامالً   ... تفسیر موسع،... کند تعیین می

  ).ن، فصل دوممیکن(».واقعی تعیین گردد؛ بلکه بر این باور است که نیات مؤلف، در تفسیر، مهم اند

  قصدي گرایی اصولیان شیعه ۀنظری) 4

قصدي گـرا هسـتند؛    به اتفاقتوان به خوبی دریافت که دانشمندان اصولی،  کتب اصولی، می ۀبا مطالع

ـ . در مورد کالم الهی، متن محور است مگر شیخ مفید که صرفاً بحـث را قـدري    ۀبراي توضیح مطلب، دامن

توان سه هدف تفسـیري متفـاوت    اسالمی، می متفکرانتفسیري  ۀر نظریبه طور کلی د. کنیم گسترده تر می

  :که عبارتند از را شناسایی نمود

  ).نباشدچه مدلول کالم باشد یا (طور مطلق ه شناخت مقصود صاحب اثر ب) 1

).نباشدچه مقصود صاحب اثر باشد یا (شناخت مدلول کالم بطور مطلق) 2

.باشدشناخت مدلولی که مقصود صاحب اثر ) 3

  .دیدگاه اصولیان شیعه، مطابق با مورد سوم است

ممکن است گفته شود در دیدگاه اصولی، مـدلول بـر مـراد، تقـدم دارد و شـاهد در ایـن مـدعا، مباحـث         

مثل صیغه و ساختار جمـالت  (ت هاأاي است که اصولیان در مورد وضع و موضوع له و مدلول هی گسترده

ـ  (کنند  مطرح می) نهی امر و ةمثل واژ(و برخی مواد) امري اصـول الفقـه االسـالمی    : ۀآن گونه کـه در مقال

اما این مطلب صحیح نیست؛ زیـرا بحـث    ؛)سید صدر الدین طاهري پنداشته شده است ۀوالهرمنیوطیقا نوشت

براي تشخیص ظهورات کالم است ولی این گونه نیست کـه ظهـورات، بـه خـودي      از امور یاد شده، صرفاً
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یابند و اصول لفظیه براي  حجت باشند؛ زیرا ظهورات با کمک اصول لفظیه حجیت میخود ارزش داشته و 

؛ غـروي اصـفهانی،    324؛ خراسانی، ص499ص3انصاري، ج: ببینید(روند کار میه کشف و تعیین مقاصد ب

امـاراتی کـه    ، تمـامی فرائد االصـول گران قدر، مرتضی انصاري، در  محقق و اصولیِبه تعبیر  ).163ص2ج

 مثـل اصـل  (براي تشـخیص مقصـود و مـراد مـتکلم    یا شخیص معناي حقیقی الفاظ و ظواهر آن ها براي ت

-136، صص1انصاري، ج: ببینید(»صغري و کبري براي تشخیص مرادند«از قبیل ، آیند به کار می) اطالق

طریـق و پـل رسـیدن بـه مـراد جـدي       ... حمل کـالم بـر ظـاهرش،    «: ، آمده استنهایـة النهایـةدر ). 135

اعـم از  (هاي لفظـی  از طرفی در نگاه اصولی، اگر معنایی در چارچوب داللت). 279ص1ایروانی، ج(»است

شـود؛   نگنجد مدلول کالم محسوب نمی گردد و به همین جهـت رد مـی  ) مدلول مطابقی، تضمنی و التزامی

  نیا مراد متکلمبگنجد و ثادر قالب هاي داللی  پس از نگاه اصولی، معناي صحیح متن، معنایی است که اوالً

  .باشد

اول دانست؛ زیرا از نظر اکثـر   ۀتفسیري صوفیه و باطنیه در مورد قرآن را راجع به نظری ۀمی توان نظری

در ایـن نظریـه،   . معناي ظاهري الفاظ، مقصود نبوده و تفسیر به معناي ظاهري، غلـط اسـت   ایشان، اساساً

؛ 322عمیـد زنجـانی، ص  : ببینیـد .(مـی نـدارد  اي و داللـت مـتن، لزو   بندي به چارچوب هاي محاوره پاي

  ).67، ص2زرقامی، ج

ـ   )تنها در مـورد کـالم الهـی   (از میان اصولیان شیعه نیز، شاید بتوان شیخ مفید را دوم  ۀ، معتقـد بـه نظری

کالمـی شـیخ    ۀدر نظری. اند الهی مطرح کرده ةمبناي این نظر ایشان، تفسیر خاصی است که از اراد. دانست

اوند، فعل اوست، و افعال خدا، مسبوق به چیزي به نام اراده، قصد، عزم و نیت نیست و نمـی  خد ةمفید، اراد

تواند باشد؛ چرا که این امور مستلزم وجود قلب و ذهن براي خدا بوده، و موجب تحقق نقـص و عیـب در   

ـ   بر این مبنا، هنگامی که گفته می. اویند یـا   ،ه آن معنـا شود، مقصود از این کالم خداوند، این معناسـت و ن

شود نه  منظور این است که خداوند، کالمی آفریده که این معنا از آن فهمیده می ،عموم است و نه خصوص

 ).11-13شـیخ مفیـد، صـص   : ببینیـد )(این معنا را قصد کرده و نه آن معنا را ؛نه این که خدا حقیقتاً(آن معنا

خارج است اما به طـور  هاین مقال ةاز محدود طلبد که لی را میبررسی دقیق این نظریه، بحث کالمی مفص ،

توان براي مقصود و مراد خداي متعال، معنایی وسیع تر در سایه علم الهی بـه   رسد، می خالصه، به نظر می

معانی واژگان یا اهداف تبعی او در نظر گرفت و از این رو، این نظریه کالمی، منجر به این نخواهد شـد کـه   

  .دي گرایی را صحیح ندانیمدر تفسیر کالم الهی، قص

و حتی شیخ مفید نیـز  (قصدي گرا هستند به اتفاقتوان گفت اصولیان شیعه،  با توجه به مطالب باال، می

الهـی را حـل نمایـد در تفسـیر      ةتوانست معضل تفسیر اراد که در کالم غیر الهی همین نظر را دارد، اگر می
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مشهور میان اصولیان، با کدام یک از اقسام قصدي گرایی  ۀری؛ اما باید دید نظ)کالم الهی نیز قصدي گرا بود

شارع باشـد؛   روان شناختی نیاتدر میان ایشان، شاید نتوان کسی را یافت که در جستجوي . سازگار است

و اساسا به خاطر اعتقاد ایشان به علم بی نهایت شارع، شناخت چنـین نیـاتی از نظـر آنهـا بایـد محـال و       

  . ناممکن باشد

  گیرد مورد بحث قرار نمی قصد انگیزشیاست؛  قصد معناییمتمرکز بر  گرایی اصولیان شیعه، معموالًقصدي

از نگاه اصولی، اگر متکلم در مقام اجمال بوده و تنهـا در صـدد   (مگر در خصوص قصد تقیه یا قصد اجمال

. اطـالق، اسـتناد جسـت   تشریع و بیان اصل حکم باشد، نمی توان کالم او را مطلق دانست و به لوازم ایـن  

نیز اگر چه مورد بررسی قـرار نمـی    اي قصد مقولـه ) 367، ص5ج ؛ فیاض، 505ص 4انصاري، ج: ببینید(

گیرد اما اگر بتوان در میان متون شرعیِ دسته اول نیز انواع و مقوله هـاي مختلفـی را در نظـر گرفـت، بـه      

... .  تمایز سـوره، دعـا، خطبـه، داسـتان و    مثال(ثر باشدؤاي که تشخیص این مقوله ها در معناي آن م گونه

بررسی است و باید در کانون بحث هاي اصـولی قـرار    ۀاین بحث، شایست) 281-310بستانی، صص: ببینید

  .گیرد

باید گفت اگر چه اصولیان در پی کشف مراد واقعی شـارع هسـتند امـا     قصد واقعی و فرضیدر مورد 

و به تعبیري به دنبـال ظهـور عرفـی و نـوعی      کنند؛ یی تعیین میاین قصد را از نگاه عرف و با قواعد عقال

بودن کـالم شـارع دارد و در   » احتجاجی«این مطلب، ریشه در همان ویژگی باشند و بیان شد که  کالم می

بـا  . ، همین مطلب صادق است)مثل قوانین و مقررات(هر مورد دیگري نیز که این ویژگی وجود داشته باشد

اسـت؛ امـا ایـن قصـد،      قصد فرضی وقصد ظاهري وان گفت دیدگاه اصولی موافق با ت این توضیحات، می

  .کاشف از قصد واقعی است نوعاًارزش ذاتی و اصلی ندارد، بلکه از این جهت مورد توجه است که 

، همان قصد واقعـی بـوده کـه هـدف اصـلی کـاوش       )و نه مفهومی(»نظر مصداقی«از نیز،  قصد جـدي 

اي براي وجود قصد جدي، و به تبع، راهی براي کشف آن  مالی، در حقیقت مقدمهقصد استع. اصولیان است

است؛ اما در مواردي که بر اساس شواهد و مدارك معتبر، قصد جدي با قصد استعمالی مخالف باشد، قصـد  

  ).منفصل مخصصمثل تخصیص عام با (گردد جدي مقدم می

ست اما از شواهد فرامتنی نیز غفلـت نمـی کنـد؛    ا قصد درونیمتمرکز بر یافتن  کاوش اصولی، معموالً

شـود کـه شـاهدي خـاص و      اگر مخالف با ظاهر متن باشد، تنهـا در صـورتی پذیرفتـه مـی     قصد بیرونی

؛ از آن جا که قصد مخالف ظاهر، با یکی از احتماالت معنـایی  کندیید أآن را ت) اعم از متنی و فرامتنی(قوي

تـوان   شـود، مـی   است، و به این اعتبار، توسط متن پشتیبانی می ، سازگار-هرچند احتمال ضعیف تر-متن

در این صورت، متن از معناي ظاهري خود به سمت معناي  .شواهد و مدارك معتبر پذیرفت ۀآن را در سای



                               ...ایی در غرب و گر قصدينگاهی به انواع : هرمنوتیک و اصول فقه                        89پاییز و زمستان 
81           

» یـل أوت«و به چنین حـالتی،  » مأول«در اصول فقه، به چنین لفظی، . شود می» بازگردانده«غیرظاهر خود 

قصد بیرونی اگر مخالف نص باشد، پذیرفته نمی شـود؛ از آن جـا   ). 233مشکینی، ص: ینیدبب(شود گفته می

که قصد مخالف نص، با هیچ یک از احتماالت معنایی متن سازگار نبوده و توسط متن، پشتیبانی نمی شود، 

از . نیسـت نسبت دادن آن به متن، مستلزم نقض متن و تصرف در عبارات آن بوده و از نگاه عرف صـحیح  

.نگاه اصولی، چنین معنایی نمی تواند معتبر باشد
 1

  

، بایـد بـا دقـت    شـمولی یـا   انحصاريقصدي گرایی  به لحاظاما بحث در مورد دیدگاه اصولیان شیعه 

بـراي اثـر   » معانی فراتر از نیت صاحب اثر«اگر معیار قصدي گرایی شمولی، اعتقاد به . بیشتري انجام گیرد

از دیـدگاه اصـولی، هـر    . شمول گرایان به حساب آورد ةدر زمر -فی الجمله -یدباشد، اصولیان شیعه را با

ایـن امـور، در حقیقـت لـوازم     . تواند داللت بر اموري داشته باشد که مقصود گوینده آن نیسـت  می عبارت

ثل داللـت آیـه ي   مشود؛  نامیده می» داللت اشاره«این نحوه از داللت در اصول فقه، . معانی مقصود اویند

»وحملُه وفصاله ثالثون شَهراً«
2

»ینحـولین کـاملَ   هـنّ والدوالوالدات یرضعن اَ« ۀآی ۀبه ضمیم 
3

بـر اینکـه    

ـ  ۀو یا داللت آی. شش ماه است ،ترین مدت حمل کم نـزول آن در   ۀنزول قرآن در ماه رمضان، به ضمیمه آی

  .شب قدر، بر این که شب قدر در ماه مبارك رمضان است

ولیان شیعه را فی الجمله باید قصدي گراي شمولی محسوب کـرد، بـه ایـن جهـت     اما این که گفتیم اص

است که براي اثبات شمول گرایی، پذیرش معناي صحیحی که فراتر از نیت صاحب سخن باشـد، حتـی در   

اند؛ اما باید توجه داشت که این مطلب، به این معنـا نیسـت    یک مورد، نیز کافی است؛ و اصولیان این گونه

شـمارند، از نظـر اصـولیان نیـز      به عنوان معانی متن می) یا قصدي ستیزان(چه سایر شمول گرایان که هرآن

این معانی باید به طور خاص مورد بررسی قرار گیرند و بـا دیـدگاه اصـولیان مطابقـت داده     . صحیح باشد

فظی را فهـم عرفـی   لهاي  که مدار استنباط-توان گفت، از نگاه دانشمندان اصولی شوند؛ اما به طور کلی می

توان مدلول سخن دانست که عرف، ایـن داللـت    اي از معانی را می تنها آن دسته -دانند و ظهور نوعی می

هادوي تهرانـی،   : ببیند(نامیده شده» سایه هاي معنایی سخن«داللت کالم بر آن چه گاهی  ظاهراً. را بپذیرد

ی را تصور نمایید کـه از روي حسـادت   براي نمونه، شخص. نیز در همین چارچوب است) 108-111صص

آورد، در حالی که خود، متوجه آن حالت خویش نیسـت و یـا بـا وجـود      یا عصبانیت، کالمی بر زبان می

توان از آن، به خوبی حالت حسادت یا  اي است که می توجه، در صدد کتمان آن است، اما کالم او به گونه

                                               
امري  ؛ که در این صورت، اصل عبارت اول، به عنوانقواعد باب تعارض، بر عبارت متن، ترجیح یابد ۀدر سای اظهار دوم مگر این که .1

.گردد  شود و اظهار دوم به عنوان نسخۀ اصیل و صحیح، جایگزین آن می  جعلی و غیرواقعی، کنار زده می

  )دوران حمل و از شیر گرفتن او ، سی ماه است( 14: احقاف . 2

  ) دهند) می(و مادران فرزندانشان را دو سال کامل، شیر  ( 232 :بقره . 3
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اند، اما در شمار سایه هـاي معنـایی    ه، اگر چه مقصود او نبودهاین معانیِ فهمیده شد. عصبانیت او را فهمید

پـذیرد، ایـن معـانی در شـمار      در چنین مواردي که عرف، این داللت را می. کالم اویند مدلولسخن او و 

  . شوند معانی صحیح کالم، محسوب می

  

  جمع بندي و نتیجه گیري) 5

توان شباهت ها و تفـاوت هـاي    اصولی، می دو دیدگاه قصدي گرایی غربی و قصدي گرایی ۀبا مقایس

اي به دنبال نیـات   و دسته ،برخی از قصدي گرایان غربی، به دنبال نیات واقعی. دو دیدگاه را مشخص نمود

متون احتجاجی، : فرضی و ظاهري مؤلفان اند؛ اما اصولیان شیعه، بین دو دسته از متون، تمایز قایل شده اند

فرضی متناسبند؛ و متون غیر احتجاجی که با هدف کشف نیـات واقعـی،    که با هدف کشف نیات ظاهري و

انـد کـه بـه عنـوان      اصولیان براي کشف نیات ظاهري و فرضی، اصول منظمی را تنظیم کرده. تناسب دارند

؛ در قصدي گرایـی غربـی   )اصول لفظی و عقالیی(آیند شواهدي عمومی بر نیات مؤلفان، به کمک فهم، می

در اصول فقه، معموالً تکیه بر قصدي گرایی اصـلی اسـت؛ امـا اخیـراً      .ر توجه شده استبه این اصول، کمت

ایـن مسـأله   . اند برخی دانشمندان شیعه بر اهمیت معناي عصري و نقش زمان و مکان در اجتهاد تکیه کرده

  .نیز باید در کانون بحث هاي اصولی قرار گیرد تا ضوابط و معیارهاي آن مشخص گردد

عه، به تمامی نیات معناییِ زبان شناختی، اعم از این که نسبت بـه مـتن درونـی باشـند یـا      اصولیان شی

ـ . کننـد  توجه مـی  -مادام که در تناقض با متن و مخالف نص آن نباشند-بیرونی قصـدي گرایـی    ۀدر نظری

ـ     اصولیان شیعه، اساساً راي نیات روان شناختی، جایگاهی ندارند و حتی به اعمـال قواعـد روان شناسـی ب

  .روان کاوي مؤلف و دست یابی به درون ذهن او، اهمیتی داده نشده است

اي، توجه بیشتري شده اسـت و شایسـته اسـت، مـورد توجـه       در قصدي گرایی غربی، به نیات مقوله

  .قصدي گرایی اصولی نیز واقع گردد

براي اثـر  » احب اثرمعانی صحیحِ فراتر از نیت ص«دیدگاه اصولیان شیعه، از آن جا که موافق با وجود 

لفظـی را فهـم عرفـی و     هاي که مدار استنباط-است؛ اما در این دیدگاهی است، نوعی قصدي گرایی شمول

توان مدلول سخن دانست که عرف، ایـن داللـت را    اي از معانی را می تنها آن دسته -داند ظهور نوعی می

.بپذیرد
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