ضرورت توجه به روی آوردهای نوین معناشناسی
در مطالعات علوم قرآن و حدیث
علی رازی زاده
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دریافت صحیح و کامل مق صود متن ( شفاهی یا مکتوب) ،همواره مهم ترین و ا سا سی ترین چالش
اندیشمندان و پژوهشگران عرصۀ مطالعات دینی به شمار آمده ا ست .این چالش چنان اهمیت دارد که
شاید گزاف نبا شد اگر گفته شود م سئله ا صلی مطالعات ا سالمی از ابتدا تا کنون فهم متن و تبیین آن
ا ست .مقدمات علم ا صول ،مباحث الفاظ ،مقدمات حکمت و دیگر م سائل م شابه ،از جمله شیوه هایی
بود که پی شینیان برای دریافت معنا از متن به کار می ب ستند؛ چراکه از ابتدای نزول وحی و به ویژه پس
از رحلت پیامبر رحمت

 ،این شبهه در ذهن اندیشمندان دینی وجود داشته است که آیا تبیین ارائه

شده از کالم وحی ،در راستای آموزه ها و معارفی است که از سوی خداوند نازل شده یا تبیینی بر پایۀ
اجتهاد ،قرائن ظنی و تفسیر به رأی است.
اهمیت این مسئئئله در کالم معصئئومین

بارها مورد تأکید قرار گرفته ،به طوری که دعوت به

اهتمام برای ادراک صحیح کالم وحی ،رویۀ همگانی و همی شگی ای شان بوده ا ست 2.نمونۀ ویژۀ آن را
می توان در سفارش ر سول مهربانی

به أمیر مؤمنان

م شاهده کرد؛ جایی که به ای شان تو صیه

فرمود پس از ح ضرت ،عبا بر دوش نگیرد و از خانه خارج ن شود تا قرآنی را که در خانه دارد ،تدوین
کند 3.آیا نگرانی آن حضئئرت تنها برای جمع آوری آیات وحی بوده که برخی از صئئحابه ،آن را حفظ
می کردند و نسخه های دیگر آن در نزد سایرین موجود بوده است؟ یا این که سفارش حضرت به امیر
مؤمنان

از آن رو بود که جزئیات و شأن نزول و به عبارت دیگر ،وحی بیانی را _ که در تو ضیح و

تبیین وحی قرآنی از سوی پروردگار برای پیامبر خود فرو فر ستاده بود _ جمع آوری کند تا فهم آیات
قرآن برای افرادی که چرایی نزول آیه را نمی دانستند فراهم شود و شرایطی پیش نیاید که روزی افراد
منافق و دشمن خدا و رسول از آیات متشابه ،علیه جریان اصیل اسالمی بهره برند.
فرمایش ح ضرت ر سول

به امیر مؤمنان

در آن برهۀ ح ساس تاریخی _ که سرنو شت جهان

ا سالم را برای همی شه د ستخوش تغییر قرار داد _ می تواند ن شان دهندۀ این م سئله با شد که از دیدگاه
پیامبر خدا

 ،اگر تدوین دقیق وحی بیانی در تبیین وحی قرآنی ،اهمیتی فراتر از م سئلۀ جان شینی و

خالفت نداشته باشد ،چیزی کمتر ندارد .این اهمیت را می توان در کالم امیر بیان
جایی که فرمود:
 .1دانش پژوه سطح سه مرکز تخصصی حدیث حوزه ()Razizadeh@gmail.com
 .2نک :الکافی ،ج ،1ص32؛ نهجالبالغه ،خ ،239ص358؛ کنز الفوائد ،ج ،2ص.31
 .3نک :تفسیر قمی ،ج ،2ص.451

مشاهده کرد؛ آن

اگر مردم قرآن را به همان صئئورت که نازل شئئده ،قرائت نمایند ،هیچ دو نفری با یکدیگر
اختالف نمی کنند.
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این چنین بود که ح ضرت امیر

چند روز را به امتثال فرمایش پیامبر

اخت صاص داد .هنگامی

که فرمایش امتثال شئد و وحی بیانی در کنار وحی قرآنی تدوین گردید ،حکومت وقت _ که با شئعار
کفایت قرآن بر سئئر کار آمده بود _ وحی بیانی را برنتافت و به وحی قرآنی اکتفا کرد 2.نتیجه این بی
توجهی به وحی بیانی ،آسئی

های متعددی را در طول سئال های بعد بر جای گذاشئت .پنهان شئدن

آموزه های صحیح در میان باورهای انحرافی ،ظهور مدعیان دروغین ،پاره پاره شدن جامعۀ ا سالمی و
شکل گیری فرقه های بسیار بر اساس تلقی های متفاوت از متن واحد ،از جملۀ آن ها ست .این تشتت
و چندد ستگی به مرحله ای ر سید که مت شابهات وحی قرآنی ،خود من شأ اختالف گردید و برای برخی
امکان هدایت گری را از د ست داد؛ نمونۀ بارز آن را می توان در جنگ نهروان م شاهده کرد؛ جایی که
ح ضرت امیر
استناد نماید.

به عموزادۀ خود سفارش کرد در محاجۀ با خوارج ،به جای قرآن تنها به سنت نبوی

3

اکنون که آن قرآن تدوین شده به د ست ح ضرت امیر
باقی مانده از ن سل ائمه اطهار

در اختیار نی ست و تا زمان ظهور آخرین

نیز در اختیار نخواهد بود ،چه باید کرد؟ آیا با بی تفاوتی د ست بر

و ضع موجود ،ن سبت به فراهم شدن زمینه های شکل گیری گروه های افراطی سکوت کرد؟ یا این که
اندیشئئمندان و پژوهشئئگران مطالعات دینی چاره ای ندارند جز تالش برای رسئئیدن به دریافت معنای
مق صود از کالم وحی از طریق همین وحی قرآنی و بخشی از وحی بیانی که مقداری از آن تو سط ائمه
اطهار

بیان شده ا ست .در چنین شرایطی ا ست که تالش برای ر سیدن به روی آوردی که بتواند

نزدیک ترین تبیین از مقصود صاح

متن را ارائه دهد ،بیش از پیش جلوه می کند.

از جمله روی آوری هایی که می کوشئئد امکان دسئئترسئئی به نزدیک ترین مقصئئود از کالم وحی
(قرآنی و بیانی) را فراهم کند ،معنا شنا سی ا ست .معنا شنا سی روی آوردی ا ست که به برر سی اجزای
کالم ،ارتباط میان آن ها و تالش برای درک معنا از طریق آن اجزا می پردازد .معناشناسی دارای مکات
و زیر شاخه های متعددی ا ست که هر یک ویژگی های مخ صوص به خود را دارند .مهم ترین ویژگی
معنا شنا سی ،توجه ویژه آن به متن و چگونگی خوانش آن ا ست .در این روی آوری ،معنا شناس می
کوشئئد متن را آن گونه که هسئئت بخواند ،نه آن گونه که باورهای فرامتنی به او القا می کنند تا بتواند
نزدیک ترین معنا به مق صود صاح
 .1همان.
 .2نک :مناقب آل أبیطالب  ،ج ،2ص.41
 .3نک :نهجالبالغه ،نامه  ،77ص.465

متن را به د ست آورد؛ به عبارت دیگر ،معنا شنا سی در صدد آن
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د ست گذا شت و جدایی بیش از پیش امت پیامبر آخر الزمان

را به نظاره ن ش ست؟ آیا با پذیرش

2

ا ست که ضمن کاهش تأثیرگذاری باورهای فرامتنی معنا شناس تا جای ممکن ،با ارائه الگوهای متعدد
و برآ مده از منطق و ن ظام ارزش گذاری متن ،از ام کان در یا فت م عانی مت عدد از متن تا جای ممکن
جلوگیری کند و نزدیک ترین معنا به مقصود صاح

متن را به دست آورد .این روی آوری به ویژه در

متون دینی _ که امکان قرائت های متعدد را در دل خود جای داده است _ بیشتر مورد توجه است.
معناشناسی نوین ،دستاوردهای پر شماری می تواند به همراه داشته باشد .جدا از دستاوردهای صرف
علمی که برای پژوه شگران این حوزه حا صل می شود ،ا ستفاده از روی آوری معنا شنا سی نوین در
متون مشئئترک میان مذاه
گئئئذاری

مئئئتئئئن

اسئئالمی ،از زمینه های قرائت های غیرنظام مند و خارج از نظام ارزش
جئئئلئئئوگئئئیئئئری

برای دسئئئت یابی به مقصئئود صئئئا ح
میان مذاه

مئئئی

کئئئنئئئد

و

بئئئا

تئئئالش

متن ،نه تن ها زمی نه های گسئئترده تر شئئئدن شئئ کاف

ا سالمی را از میان برمی دارد ،بلکه موجبات هم گرایی بی شتر و نزدیکی در عمل و عقیده

یا د ست کم در پذیرش م سالمت آمیز و پرهیز از تکفیر دیگری را فراهم می سازد .فایدۀ دیگر ،کاهش
قرائت های ناهمگون با آموزه های ا صیل دین ا ست .این کاهش قرائت موج

کا سته شدن از شکل

گیری فرقه هایی می شود که بر ا ساس خوانش های شاذ از متن واحد شکل گرفته اند؛ فرقه هایی که
نتیجه اختالفات درون مذهبی در فهم کالم وحی هستند .کاهش شکل گیری فرقه ها نیز زمینه های الزم
بئئئئئرای

وحئئئئئدت

مئئئئئیئئئئئان

مئئئئئذاهئئئئئ

اسئئئئئئئالمئئئئئی

از این رو فصئئل نامۀ علوم و معارف قرآن و حدیث ،از تمامی اندیشئئمندان ،پژوهشئئگران و دانش
پژوهان عرصئئۀ مطالعات علوم قرآن و حدیث دعوت می کند یافته های علمی خود با روی آوردهای
معنا شنا سی را در اختیار این مجله قرار دهند که با ن شر آن ،امکان هم افزایی جامعۀ علمی ک شور بیش
از پیش فراهم گردد.
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