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 تفسير در آن کاربرد و گراييبافت تفسيري رويکرد

  )قوانين( حقوقي متون تفسير و) قرآن( ديني متون
  

  
  * اميراقدم ريما

  ** برجي حسن
  
  

  چكيده
 متن يک تفسير در که هستند موثر....  و مخاطب مولف، اثر، مانند گوناگوني عوامل متن يک تفسير در

 و متني بافت شامل اثر بافت. شويممي روبرو گراييبافت نظريه با بدهيم احوال و اوضاع به را وزن اگر
 بافت و است برگزيده متن پيرامون  (textual context)متني بافت. شودمي موقعيتي
 تواندمي سو دو از متني بافت. دارد جريان آن در زبان که است فضايي (situational context)موقعيتي

   پيش و انتظارها يعني متن خوانشگر فهم پيش بر اثرگذاري يکي: گذارد اثر متن کلي معناي بر
 خوانش که متني از ديگر عناصر با متني بافت از عناصري يافتن ارتباط و تداعي ديگري او، هايانگاره

 ممکن، جهان موثر عوامل براساس تفسير موقعيتي بافت. آنها معناي بر اثرگذاري نتيجه در و شودمي
 به قرآن تفسير روش در توانمي ديني متون تفسير در. است اشاره مورد و گوينده مکان،مخاطب، زمان،
 اين در و ديد را موقعيتي بافت کاربرد نزول، شان به توجه با قرآن تفسير در و متني بافت کاربرد قرآن
 در آن کاربرد به توجه با و گراييبافت انواع و بافت مفهوم بيان از بعد که بود خواهد اين بر تالش مقاله

  .دهيم قرار بررسي مورد) قانون( حقوقي متون تفسير در را آن کاربرد ،)قرآن( ديني متون تفسير
  

  ها واژه كليد
  گرايي بافت انواع موقعيتي، بافت متني، بافت گرايي،بافت تفسير،

                                                             
  تهران تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه خصوصي حقوق تخصصي دکتري دانشجوي*. 
  ابهر واحد اسالمي آزاد دانشگاه علمي هيات عضو .**
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  مقدمه
 و تبيـين  يعنـي  لغـت  در »تفسـير « کـه  آيـد مـي  دسـت  بـه  چنـين  ايـن  لغـت  عالمان کلمات مجموع از

 لغـات  جملـه  از اسـت  مخفـي  و پوشـيده  کـه  امـري  دادن شـرح  و کـردن  ظـاهر  و کشف نمودن، آشکار
  .آشنا نا الفاظ و مشکل

 آنچـه  قهـراً  .اسـت  آن الفـاظ  و آيـات  و کـريم  قـرآن  تفسـير،  موضـوع  و محـور  اسالمي مفسران نظر از
 اسـباب  از آگـاهي  ماننـد  اسـت  الزم کـريم  قـرآن  عبـارات  طـرق  از خداونـد  مـراد  درست فهم براي که

  .باشد مي علم اين قلمرو در داخل نيز آيات، نزول
 يــا قاعـده  کــردن آشـکار  از اســت عبـارت  قــانون تفسـير «: گويــد مـي  حقوقــدانان بـين  از نيــز» ژنـي «

ــد ــانوني قواع ــه ق ــوان ب ــه عن ــراي اي مقدم ــق ب ــر آن تطبي ــاالت ب ــرايط و ح ــي ش ــه خاصّ ــارض ک  ع
  ».شود مي
 تفسـيري  مکاتـب  پيـدايش  باعـث  دارد صـادق  باورهـاي  داشـتن  بـه  ميـل  هميشـه  انسـان  کـه  آنجا از

 ميـزان  چـه  تـا  و دارد وجـود  معيارهـايي  چـه  ديـد  بايـد  مـتن  يـا  اثـر  يک تفسير در .است شده مختلف
 امکـان  در تفسـير  نقـش . سـازد مـي  تـر نزديـک  حقيقـت  بـه  را مـا  روشـي  چـه  باشيم مطمئن توانيممي

 گمـان  يـا  رسـيم  مـي  حقيقـت  بـه  تفسـير  ةوسـيل  بـه  آيـا  که است اهميت داراي نيز حقيقت به دستيابي
  .رسيممي حقيقت به کنيم مي

  خير؟ يا دارد وجود اثر و متن وراي در واحد حقيقت يک وجود امکان
  خير؟ يا داريم حقيقت به دستيابي امکان تفسير طريق از صرفاً آيا

 از يـک  هـر  بـه  بيشـتر  اهميـت  بـه  توجـه  بـا  و هسـتند  مـوثر  اثـر،  يک با مواجهه در عوامل دسته چند
  .اند گرفته شکل مختلف تفسيري مکاتب ها آن به وزن دادن و عوامل

 در مقـدس  شـارع  يـا  نويسـنده  يـا  گوينـده  يـا  اثـر  مولـف  کـه  اسـت  محـور  مولـف  ديدگاه ديدگاه، يک
  .دارد مهمي نقش تفسير در ... و وصيت مورد در موصي و قانون مورد در گذارقانون يا شريعت

 چـه  بـه  خطـاب  وصـيت  ايـن  يـا  اسـت  کسـاني  چـه  بـه  خطاب قانون که است اثر مخاطب ديگر عامل
  .است خوانندگاني و شنوندگان

  ...  و آيه روايت، شعر، نوشته، عکس، است، اثر آن خود ديگر عامل
 ايـن  از يـک کـدام  بـه  را وزن اينکـه . اسـت ) احـوال  و اوضـاع ( اثـر  آن پيرامـوني  شـرايط  چهـارم  عامل

  .گيرد مي شکل مختلف نظريات و هاتئوري بدهيم عوامل
  .شويممي روبرو قصدگرايي ةنظري با بدهيم مولف به را وزن اگر
 بـه  را وزن اگـر  اسـت  شـکل  اصـالت  و فرماليسـم  بـارز  مصـداق  بدهيـد  تنهـايي  بـه  اثـر  بـه  را وزن اگر

  .مواجهيم گرايي مفسر نظريه با بدهي مفسر
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 حاضـر  مقالـه  در شـويم مـي  روبـرو  گرايـي بافـت  نظريـه  بـا  بـدهيم  احـوال  و اوضـاع  بـه  را وزن هم اگر
 و گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  گرايـي بافـت  يعنـي  تفسـيري  نظريـات  ايـن  از يکـي  تـا  شـد  خواهد تالش
  .شود واقع بررسي مورد
 و متنـي  بافـت  شـامل  زمينـه  و بافـت  و باشـد مـي  اثـر  بافـت  بـه  توجه با تفسيري نظريه که گراييبافت

ــوقعيتي ــي م ــودم ــه ش ــوم اول فصــل در ک ــت مفه ــواع و باف ــت ان ــيباف  مطــرح مبحــث دو در را گراي
  .کرد خواهيم

  .نمائيم مي بيان اول مبحث در را موثر عوامل و بافت مفهوم ابتدا
  .کرد خواهيم طرح دوم مبحث در را گراييبافت انواع سپس

ــا شــودمــي تــالش دوم فصــل در  متــون و) قــرآن( دينــي متــون تفســير در را گرايــيبافــت کــاربرد ت
ــوانين( حقــوقي  مالحظــه قــرآن تفســير در گرايــيبافــت کــاربرد کــه اول مبحــث در. دهــيم نشــان) ق

  .شودمي
 شـأن  اسـاس  بـر  تفسـير  و اسـت  متنـي  بافـت  بـه  توجـه  کـه  قـرآن  بـه  قرآن تفسير روش گفتار، دو در

  . شود مي مطرح است موقعيتي بافت به توجه که نزول
ــث در ــز دوم مبح ــاربرد ني ــت ک ــيباف ــير در را گراي ــوانين تفس ــه ق ــواهيم مالحظ ــرد خ ــل و ک  عوام

 از قــانون تفسـير  در گرايـي بافـت  کــاربرد از هـائي  نمونـه  و اول گفتـار  در گــذارقـانون  قصـد  و اي زمينـه 
  .شد خواهد بيان دوم گفتار در ۱۹۶۹ وين کنوانسيون و اساسي قانون و مدني قانون

  
     گراييبافت انواع و بافت مفهوم: اول فصل

 و اسـت  کـاذب  باورهـاي  از اجتنـاب  و صـادق  باورهـاي  داشـتن  انسـان،  معرفتـي  اهـداف  تـرين مهم از
 هـاي  شـيوه  از يکـي . اسـت  شـده  مختلـف  تفسـيري  مکاتـب  پيـدايش  باعث که است دليل همين شايد

 ايـن  در باشـد  مـي  (Contextualism) گرايـي  بافـت  يـا  گرايـي  زمينـه  کـه  تفسير هايروش يا تفسير
  .شودمي بررسي نوشتار

 عوامــل و بافـت  مفهـوم  اول مبحـث  در ابتــدا گرايـي بافـت  معنـاي  شــدن روشـن  بـراي  فصـل  ايـن  در
ــوثر ــث در و آن در م ــواع دوم مبح ــت ان ــيباف ــا گراي ــک ب ــت تفکي ــيباف ــي گراي  و (textual) متن

  .گيرد مي قرار بررسي مورد (Situational) موقعيتي
  

   آن در موثر عوامل و بافت مفهوم: اول مبحث
 مـتن،  در کـه  عـواملي  و (context) بافـت  مفهـوم  بايـد  ابتـدا  گرايـي بافـت  مفهـوم  شـدن  روشن براي

  .کرد بررسي را شوندمي گرفته نظر در بافت عنوانبه
  .نمائيممي بيان دوم گفتار در را آن در موثر عوامل و اول گفتار در را بافت مفهوم
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   بافت مفهوم: اول گفتار
 يعنـي  اطـراف،  محـيط  بـه  و رودمـي  کـار بـه  اسـت،  چيـزي  پيرامـون  آنچـه  بـه  معموالً بافت، اصطالح

 نوشـته  يـک  خـواه  و گفتگـو  يـک  مـتن  ايـن  خـواه  شـود؛ مـي  اطـالق  مـتن،  برگيرنده در مکان و زمان
  .بود خواهد متفاوت خوانش بافت با نوشتن بافت زياد، احتمال به دوم، صورت در. باشد
 بـه . رودمـي  - خـرد  بافـت  تعبيـري  بـه  يـا  - بالفصـل  مکـان  و زمـان  از فراتـر  مکـان،  و زمان اين گاه
 بافـت  گيـرد  مـي  بـر  در را ملّـت  يـا  جامعـه  يـک  فرهنـگ  واقـع،  در کـه  فراگيرتـر،  مکـان  و زمـان  اين

  )۱(.گويند مي کالن
 مختلـف  هـاي  عبـارت  بـا  مختلـف،  رويکردهـاي  و هـا حـوزه  در تعبيـر  اين ديگر، هايزبان يا فارسي در
  .است شده بيان دست اين از مواردي و رفتار يا موقعيتي، بافت بافت، يا زمينه جمله از

 دريافـت  در اي ويـژه  نقـش  داراي مـتن،  فهـم  عناصـر  تـرين  اهميـت  بـا  از يکـي  عنوانبه بافت يا سياق
  .است متن مقصود
ــت از منظــور ــان در (context) باف ــل شناســي، زب ــاربردي، معناشناســي مبحــث ذي  اســت فضــايي ک

 صـورت  ميـان  کـه  اسـت  روابطـي  ةشـبک  آن، منظـور  کـه  شـود مـي  توليـد  آن در زبـان  هـاي  جمله که
ــتور( ــان و دس ــان و) واژگ ــرون جه ــود بي ــت در و. دارد وج ــاي حقيق ــارجي معن ــان خ ــکيل را زب  تش

 متنـي  و زبـان  داخـل  يـا  و) زبـاني  بـرون  بافـت ( زبـان  از بيـرون  محـيط  توانـد مـي  فضـا  اين )۲(.دهد مي
 بافـت . (اسـت  آمـده  جملـه  هـر  از پـس  و پـيش  زبـان  هـاي  جملـه  از اي مجموعـه  صـورت  به که باشد
  )۳()زباني درون
 و اسـت  بيرونـي  عوامـل  سلسـله  يـک  و درونـي  عناصـر  رشـته  يـک  بـر  مبتني خود نوبه به سخن بافت

 ايفـاي  جـدي،  معنـاي  هـاي  سـازنده  عنـوان بـه  خـود  جايگـاه  در درونـي  و بيروني عوامل اين از يک هر
  .کنندمي نقش

  .کرد تفسير آنها بافت به توجه با را ها واژه و عبارات معناهاي بايد نتيجه در
 يـک  حـد  در مـتن  خـواه  - کنـد مـي  پيـدا  تجلـي  ديگـر  متنـي  بـه  اشـاره  شکل به متني برون ارجاعات

 در تـوان مـي  را تلمـيح  از مـواردي  نيـز  و قـول  نقـل  - کتـاب  يـک  حـد  در خـواه  باشـد  جمله يا عبارت
  .داد جاي مقوله اين
 کنـد،  مـي  يـاد  ديگـري  رسـانه  از اي رسـانه  يـا  دهـد مـي  ارجـاع  ديگر رسانه به اي رسانه وقتي چنين هم
 مـتن  شـامل  عـام  تعبيـري  بـه  مـتن  جـا  ايـن  در زيـرا  اسـت،  ديگـر  مـتن  به متني از ارجاع باز واقع در

 و صــوتي مــتن ،)مجــازي تصــوير بــا عکــس، نقاشــي،( تصــويري مــتن ماننــد کالمــي غيــر و کالمــي
  .شودمي دست اين از و موسيقيايي

  :است شده تشکيل فراگير گونه دو از متن به متن هاي ارجاع
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 ايـن  در. کنـد مـي  يـاد  ديگـر  متنـي  از صـريح  و مسـتقيم  شـکل  بـه  مـتن  که زماني: آشکار ارجاع) الف
  .برد نام هاتلميح برخي و - مستقيم غير خواه مستقيم خواه هانقل از توان مي جا
 و دارد خـود  در را آن از مطلبـي  کـه  متنـي  آشـکار  ذکـر  بـدون  مـتن  کـه  زمـاني  يعني: پنهان ارجاع) ب
 چنـين  بتوانـد  پنهـان  مـتن  آن بـه  آشـنا  ةخواننـد  تنهـا  رسـد مـي  نظـر به اينجا در. دهدمي ارجاع آن به

  )۴(.دهد تشخيص را ارجاعي
 مالينوفســـــکي نخســـــت را (context of situation) موقعيـــــت بافـــــت اصـــــطالح

(Malinowsky) ۱۹۴۲ – ۱۸۸۴ ــردم ــناس م ــتاني ش ــل لهس ــه االص ــتر ک ــر بيش ــود عم  در را خ
 مهمــي بســيار اجتمــاعي ابــزار و زبــان اصــلي داده را جملــه وي. بــرد کــاربــه بــود، گذرانــده انگلسـتان 

. گرفـت  مـي  نظـر  در فکـر  برابـر  در اي نشـانه  نـه  رفتـاري  ةويـژ  ةپديـد  را زبان رو همين از و دانستمي
 مشـخص  آن موقعيـت  بافـت  در تنهـا  گفتـار،  هـر  معنـي  کـه  بـود  معتقـد  مالينوفسـکي  ترتيـب  ايـن  به

  .شودمي
ــس ــکي، از پ ــرث مالينوفس ــان) firth ۱۸۹۰ – ۱۹۶۰( ف ــناس زب ــي، ش ــر وي از انگليس ــذيرفت، اث  پ
 حـدودي  تـا  فـرث  لحـاظ،  ايـن  از و. »بافـت « در »نقـش « از اسـت  عبـارت  معنـي،  کـه  بود معتقد فرث
ـ  امـا  بـود،  کـرده  مطـرح  را موقعيـت  بافـت  مفهـوم  او از پـيش  کـه  بـود  مالينوفسـکي  تـأثير  تحت  ةنکت
 بـر  فـرث  کـه  اسـت  ايـن  کنـد  مـي  مجـزّا  خـود  عصـر  شناسـان  زبـان  ديگـر  از را فرث که مهمي بسيار

 در را زبـاني  مـتن  دانسـتند،  مـي  زبـان  بررسـي  در اصـلي  داده را جملـه  کـه  ديگـر  شناسـان  زبان خالف
 مــتن نـوايي  تحليـل  بــر ويـژه بـه  و گرفـت  مــي نظـر  در بررسـي  واحـد  داده عنــوان بـه  موقعيـت  بافـت 

  )۵(.داشت تأکيد) مطلب بيان لحن(

  
    بافت در موثر عوامل: دوم گفتار

 بـا  اسـت  ممکـن  کـه  شـود  مـي  تعريـف  خاصّـي  هـاي  شـکل  به متن مختلف هاي گونه فرهنگي، هر در
 پـاره  هـر  در نيـز ) خواننـده  يـا  شـنونده ( فهمنـده . باشـد  متفـاوت  ديگـر  هـاي  فرهنگ در متن هاي گونه

 مـورد،  بـه  بنـا  يـا  کنـد  انتخـاب  فـرهنگش  ةبرگزيـد  هـاي  گونـه  بر مبتني را متن يک تواندمي گفتماني
 رود،مـي  شـمار  بـه  مبنـا  يـک  خـوانش  ةلحظـ  آن از حـال  هـر  بـه  کـه  برگزينـد  را مـتن  يک از بخشي

 خواهـد  مـي  کـه  کنـد  انتخـاب  تحليلـي  اسـاس  بـر  را مـتن  مرزهـاي  تواندمي تحليل هنگام نيز تحليلگر
  .دهد انجام

 قــرار مــتن خــود درون مــتن، بخــش انســجام روابــط ســوي دو يــا هــا ارجــاع مرجــع هميشــه بنـابراين 
 گيـرد،  مـي  انجـام  مـتن  ةگسـتر  از کـه  مختلفـي  هـاي يـنش  گـز  بـه  بسـته  است ممکن بلکه گيرد، نمي
 بافـت  در و مـتن  از بيـرون  توانـد مـي  رابطـه  ايـن  سـوي يـک  بگيـرد،  قـرار  متن از بيرون آنها سوييک

  .بگيرد قرار متن) پيرامون مکان و زماني موقعيت(



  )قوانين( حقوقي متون تفسير و) قرآن( ديني متون تفسير در آن کاربرد و گراييبافت تفسيري رويکرد 
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 در مــوثر عوامـل  ابتـدا  داديــم ارائـه  زبـاني  بـرون  و زبــاني درون بافـت  و مـتن  از کــه تعريفـي  بـا  حـال 
  )۶(.نماييم مي بررسي را زباني برون بافت سپس و زباني درون بافت

  
  
     )متني( زباني درون بافت -۱
 بافـت  در بلکـه  بافـت  در نـه  امـا  مـتن،  بيـرون  توانـد  مـي  رابطـه  ايـن  سـوي يـک  بافت و متن رابطه در

ــي ــرار متن ــرد ق ــع در چــون گي ــرون واق ــابي از بي ــاده ق ــه اســت افت ــتن ک ــداد از ايلحظــه در را م  رخ
 يـک  مـا  خـوانش  مـورد  مـتن  اگـر  مـثالً  اسـت،  گرفتـه  بـر  در خاصي گفتماني پاره در يا خاص ارتباطي
 آن متنـي  بافـت  گيـرد  مـي  قـرار  آن از پـس  و پـيش  کـه  مـتن  تعبيـر ) باشد دو بخش( تحقيق از بخشي

 کنــيم خــوانش را آن و بگيـريم  قــاب را پــاراگرافي اگـر  ديگــر، مثـال  عنــوان بــه دهـد، مــي تشـکيل  را
ـ  ديگـر،  اي مرتبه در و بخش آن هاي نوشته ةبقي  پـس  دهـد،  مـي  تشـکيل  را آن متنـي  بافـت  مـتن  ةبقي

 عبـارت  بـه  شـود،  تغييرهـائي  دچـار  اسـت  ممکـن  خـوانش  هـر  در متنـي  بافـت  و مـتن  نسبت و گستره
  .هستند »باز« همواره نيستند، بسته نيز بافت و متني بافت بلکه متن، تنها نه ديگر

 مـتن  پيرامـون  کلـي  طـور بـه  تـوان مـي  را متنـي  بافـت  داريـم  دسـت  بـه  متن از که برداشتي اساس بر
  )۷(.آيدمي حساب به تفسير يا تحليل کانون که دانست برگزيده

 گيـرد،  مـي  قـرار  مـتن  قـاب  مـرز  در و آن پيرامـون  و شـود مـي  تعيـين  متن به نسبت متني بافت کل در
. کنـد  مـي  تغييـر  خـاص،  تفسـيري  رخـداد  هـر  بـه  بسـته  و نيسـت  روشن کامالً اينها ميان مرز گاه البته
 تـر  بـزرگ  مـتن  گـاه  باشـد؛  کالمـي  غيـر  يـا  و کالمـي  توانـد مي ساختار يا متن هم گفت توان مي پس

 يــا هــا مقالــه کنــار در روزنامــه، يــک از اي مقالــه مــتن مــثالً. اســت پــاراگراف يــک يــا جملــه يــک از
 قـرار  ديگـري  کالمـي  غيـر  هـاي  مـتن  و هـا  تبليـغ  هـا،  طـرح  نمودارهـا،  هـا،  عکس مختلف، هاي نوشته

  .دهند مي تشکيل را آن متن هم يا متني بافت که گيرد مي
 توانـد مـي  بافتـار  يـا  مـتن  هـم  بگيـريم،  نظـر  در) پـاراگراف  يـک  مـثالً ( کوچکتر سطحي در را متن اگر

 بافـت  گـاه  پـس  گيـرد،  قـرار  مـتن  کنـار  در ناپـذير جـدايي  شـکلي  بـه  امـا  باشد؟ کالمي غير يا کالمي
 در اسـت  ممکـن  منـوال  همـين  بـه  مـتن،  از بيـرون  گـاه  و کـرد  بررسـي  مـتن  درون تـوان مي را متني

  )۸(.آيد شمار به متن جزء هم بافت خود حتي ديگر خوانش
 يـک  پسـين  و پيشـين  هـاي  بخـش  پـس  شـد  بيـان  قبـل  مبحـث  در کـه  متني بافت مفهوم به توجه با

 در. رودمـي  شـمار  بـه  آن هـاي  بينـامتن  نـوعي  بـه  امـا  اسـت  تـري بزرگ متن جزء اگرچه نيز متن تکّه
  (co-text). کندمي ياد متن يا و مجاور متن عنوان با متني بافت از متون، برخي

 ديگـر  و متـون  ديگـر  بـه  ارجاعـات  تـوان مـي  مـتن،  خـود  بـه  ارجـاع  بـر  عـالوه  بينامتني هاي مقوله از
  .برد نام را ها رسانه



 برجي حسن،  اميراقدم ريما 
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ـ   الکترونيــک يــا ديجيتــال مجــازي، هــاي مــتن بــروز نمايــد،مــي ضــروري آن ذکــر کــه ديگــري ةنکت
 از کـه  انـد  هـايي  مـتن  بـرون  يـا  (typer texts) هـا  فـرامتن  داراي کـه  اسـت ) اي رسـانه  چنـد  بالقوه(

ــا فراپيونــدها طريــق ــدهاي بــرون ي ــا يــا رســانه همــان بــا ديگــري هــاي مــتن بــه مــتن درون پيون  ب
 تعبيـري  بـه  يـا  کننـد  پيـدا  ارتبـاط ) غيـره  و تصـويري  -صـوتي  تصـويري،  صوتي، مثالً( ديگر اي رسانه
 کـه  تفـاوت  ايـن  بـا  منتهـا  انـد،  متنـي  بينـا  خـود  خودي به متون گونه اين. دهندمي ارجاع آنها به ديگر،

ـ  و انـدازه  گيـرد  مـي  تصميم که است خوانشگر اين  بـرون  روي بـر  فشـار  بـا  او. باشـد  چقـدر  مـتن  ةدامن
ــاي بــا و بگســترد را روبــرويش مــتن توانــدمــي پيونــدها ــا آن از و شــود آشــنا ديگــري دني  و دنياهــا ب
  )۹(.ديگر دنياهاي
 قبلـي  هـاي  صـحبت  بـه  توجـه  بـا  شـد،  گفتـه  آنچـه  اسـاس  بـر  چون عباراتي فهم براي گذشته مطالب

  .است طرح قابل زباني درون بافت قالب در مختصه اين که داشت نظر در بايد البته...  و
 محـيط  گفتگـو  جريـان  در کـه ...  و هـا  فـالن  چيزهـا،  از نامحـدودي  ي مجموعـه  فهـم  بـراي  تخصيص

 ارجــاع و زبــاني بافــت قالــب در مــوارد برخــي در نيــز مختصــه ايــن البتــه انــد؛ داده تشــکيل را اطــراف
  .است بررسي قابل

  
    زباني برون بافت -۲
 هـاي  جملـه  کـه  دهـد  مـي  تشـکيل ) حاليـه ( زبـاني  بـرون  بافـت  را بافت گونه دو از يکي معناشناسي در

 ناميــده مــوقعيتي بافــت و بــوده اصــل معنــي تغييــر در بافــت، ايــن و يابنــد مــي کــاربرد آن در زبــان،
 از يکـي  را موقعيـت  بافـت  فـرث . دارد جريـان  آن در زمـان  کـه  آيـد مـي  حسـاب  بـه  فضايي و شود مي

ــورد ابزارهــاي ــان ةاســتفاد م ــا شــناس زب ــر ي ــان توصــيف هــاي روش از يکــي بگــوييم بهت ــي زب  تلق
  .دادمي ارائه را موقعيت بافت پايه بر زبان تحليل مراحل و کرد مي

 معنـايي  تعبيـر  در کـه  گيـرد مـي  نظـر  در زبـاني  بـرون  بافـت  براي را مختصاتي فرث، از تقليد به هايمز
ــه خصــوص ايــن در وي. انــد دخيــل گفتگــو  مکــاني، و زمــاني موقعيــت موضــوع، شــنونده، گوينــده، ب
 افـراد  خـود،  بعـدي  هـاي  بـازبيني  در و کنـد  مـي  اشـاره  رويـداد،  و پيام شکل رمزگان، ارتباطي، مجراي
  .افزايدمي اوليه مختصات به را گفتگو از هدف و گذاري ارزش ابزارهاي گفتگو، شاهد و حاضر
 بـا  ولـي  وارتـر  فهرسـت  و تـر  منسـجم  شـکل  بـه  (D. Lewis) لـويس  بـود  کـرده  مطـرح  هايمز آنچه

  :است کرده بيان گونهاين متن، فهم در زباني برون بافت نقش دادن نشان براي توجهات همان
 ،... کـه  انگـار  ،... کـه  کـن  فـرض  نظيـر  هـايي  صـورت  تعبيـر  بـراي  کـه  اي مختصـه  ممکن، جهان -۱

  .شود گرفته نظر در بايد...  که کرد تلقي اينطور شود مي
. شـود  مـي  گرفتـه  نظـر  در...  و بعـد  هفتـه  فـردا،  امـروز،  نظيـر  هـايي  صـورت  فهميـدن  براي زمان، -۲

  .کند دريافت را ها جمله توليد زمان بايد گوينده زمان درک براي شنونده
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 ايـن  طـرف،  آن چـون  مکـاني  قيـدهاي  و آنجـا  اينجـا،  چـون  هـايي  شـاخص  فهميـدن  براي مکان، -۳
  .نمايد توجه اشاره مورد به بايد گوينده منظور درک براي مخاطب...  و طرف

  .ما و من چون هايي صورت فهميدن براي گوينده -۴
 بايـد  مخاطـب  و گوينـده  مختصـات  بـا  رابطـه  در شـما  و تـو  چـون  هايي صورت فهم براي مخاطب -۵

 نظـر  بـه  مهـم  نيـز  او و آنهـا  چـون  هـايي  صـورت  فهـم  براي ديگران مختصه رابطه همين در که گفت
 سـادگي  کـه  نمـود  توجـه  بايـد  ديگـر،  سـوي  از. اسـت  شـده  غفلـت  آن از لـويس  بيـان  در کـه  آيد مي
 ارجـاع  تـوان مـي  شـرايطي  در تنهـا  زيـرا . سـازد  پنهـان  را کاربردشـان  پيچيـدگي  نبايـد  هـا  صورت اين

 از يـا  و واحـد  محيطـي  دانـش  از مـتن  ةآورنـد  پديـد  و مخاطـب  کـه  فهميـد  را مختصـات  ايـن  صحيح
  .باشند برخوردار برابري تجربيات

 پديــد مخاطــب بايــد نيــز مختصــه ايــن بــا رابطــه در. اينهــا و آن و ايــن فهــم بــراي اشــاره مــورد -۶
 واضـح،  صـورت  بـه  را خـود  بتواننـد  اشـاره  مـورد  تـا  باشـند  برخـوردار  برابـري  محيطـي  دانش از آورنده
 )۱۰(.گرداند آشکار

  
    گرايي بافت انواع: دوم مبحث

 بــه مبحــث ايــن در آن تأثيرگــذار عوامــل و بافــت مفهــوم مــورد در شــده بيــان مطالــب بــه توجــه بــا
  .شد خواهد اشاره گرايي بافت هاي بنديدسته

 مبنـا  ايـن  بـر  را گرايـي  بافـت ) زبـاني  بـرون  و زبـاني  درون بافـت ( بافـت  از شده بيان مفاهيم به توجه با
  :کنندمي تقسيم موقعيتي و متني گرايي بافت به
  

   (textual) متني گرايي بافت: اول گفتار
 آن در جمله که فضايي و متن پيرامون محيط به شودمي تعبير که شد بيان که بافت مفهوم به توجه با

 يک در جمله يک تواننمي يعني. دانستيم نظر مورد متن پيش و پس هم نيز را متني بافت شود،مي توليد
 را پاراگراف يک معناي طورهمين و دانست آن بعد و قبل جمالت با ارتباط داشتن بدون را پاراگراف

 متن ارجاع موارد در متني بافت طورهمين. دريافت آن از بعد و قبل هايپاراگراف به توجه بدون تواننمي
 ارجاع...  و اينترنت ها، مجله ها، رسانه آمدن پديد با چنين هم و پنهان يا آشکار صورتبه چه ديگر متن به

  .گيرد مي بر در نيز را ديگر ةرسان به رسانه يک
 کلـي  طـور بـه  گفـت  تـوان مـي  آن مـوارد  و متنـي  بافـت  و بافـت  معنـاي  و تفسـير  شدن روشن با حال
  . باشدمي متني بافت اساس بر تفسير (textual) متني گرايي بافت
 مـتن  کنـار  در ناپـذير  جـدايي  شـکلي  بـه  امـا  باشـد  کالمـي  غيـر  يـا  کالمـي  تواندمي بافتار يا متن هم

 بافــت از متنــي بافـت  تشــخيص و متنــي بافـت  از مــتن تفکيــک گـاه  شــايد بنــابراين. گيـرد مــي قـرار 
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 و انـد  گرفتـه  قـرار  هـم  کنـار  پيوسـتاري  شـکلي  بـه  همگـي  اينهـا . نباشد پذيرامکان سادگي به موقعيتي
 از را آن مـتن،  از بخشـي  گـرفتن  قـاب  بـا  خـوانش،  هنگـام  فهمنـده،  گفتـيم  نيـز  پيشـتر  که گونههمان
 مـتن  درون تـوان مـي  را متنـي  بافـت  گـاه  پـس  کنـد؛  مـي  جـدا  اشمـوقعيتي  بافـت  و آن متنـي  بافت

 بافـت  خـود  حتـي  ديگـر،  خوانشـي  در اسـت  ممکـن  منـوال  همـين  بـه  متن از بيرون گاه و کرد بررسي
  )۱۱(.آيد شمار به متن جزء هم
 زيـرا  کنـيم؛  جـدا  بينامتنيـت  مسـئله  از را متنـي  بـرون  ارجاعـات  از برخـي  بايـد  که است اين نکته يک

 بافـت  و مـتن  ميـان  مـرزي  بخـش  تـوان  مـي  را هـا  پيـرامتن  مثـال  بـراي  و دارنـد  را خود خاص جايگاه
ــار را آن کــه گرفــت نظــر در مــوقعيتي ــاده، جــا متــون از بســياري. نامنــد مــي بافت  نقــل اشــخاص، افت

 همـين  بـه . دهنـد  مـي  تشـکيل  را مـتن  کـالن  بافـت  و انـد  فرهنـگ  از بخشـي  نيـز  رخـدادها  و ها قول
 يـک  هـر  کـه  دارد وجـود  مـتن  معنـاي  بـر  تأثيرگـذار  عوامـل  بررسـي  در مختلفـي  رويکردهـاي  ترتيب
 را معناسـاز  عوامـل  ايـن  بتـوان  امکـان  حـد  تـا  کـه  اسـت  ايـن  مهـم  داراسـت،  را خود هاي بندي تقسيم
 کـه  باشـد  بينـامتني  رويکـرد  توانـد  مـي  نيـز  رويکردهـا  ايـن  از يکـي . کـرد  بررسـي  فراگيرتـر  و تر جامع

  )۱۲(.گيرد مي نظر در بينامتن فرعي را فرهنگي و بافتاري بافتي، مختلف عوامل ةهم
 برداشــت يــا تفســير و مــتن از برگرفتــه معنــاي بــر متنــي بافــت تــأثير چگــونگي شــدن روشــن بـراي 

 معنـاي  بـر  توانـد مـي  سـو  دو از خـاص  طـور بـه  متنـي  بافـت . کنـيم مي بررسي  را اي نمونه فهمندگان،
ــي ــتن کل ــر م ــذارد اث ــذاري يکــي: گ ــر اثرگ ــيش ب ــم پ ــتن، خوانشــگر فه ــي م ــا يعن ــيش و انتظاره    پ
 متنـي  از ديگـر  عناصـري  بـا  متنـي  بافـت  از عناصـري  يـافتن  ارتبـاط  و تـداعي  ،ديگـري  او هايانگاره

  .آنها معناي بر اثرگذاري نتيجه، در و شود مي خوانش که
ــوط مــتن در اگــر  درصــد ۷/۱ نيــز مــرغ گوشــت قيمــت«: اســت آمــده خــوراکي مــواد بهــاي بــه مرب

ــزايش ــه اف ــر ».اســت يافت ــار در اگ ــن کن ــه اي ــي مقال ــاره در مطلب ــع ب ــودگي خطــر دف ــان آل ــه ماکي  ب
 دليـل  حـدي  تـا  و داد ارتبـاط  پيشـين  مـتن  بـه  را هـا  افـزايش  ايـن  تـوان مي بود آمده مرغي آنفلوآنزاي

 را متنـي  بافـت  کـه  هـايي مـتن  تغييـر  بـا  ترتيـب  همـين  بـه . کـرد  جسـتجو  مـتن  آن در را افزايش اين
ــي تشــکيل ــي دهــد، م ــوانم ــت ت ــي در کــه آورد بوجــود را مختلفــي هــاي حال ــا، برداشــت خــود، پ  ه
  )۱۳(.آوردمي پيش را متن آن از متفاوتي کمابيش معناهاي و تفسيرها

  
  (situational) موقعيتي گرايي بافت: دوم گفتار

 عوامـل  و دارد جريـان  آن در زبـان  کـه  اسـت  فضـايي  کـه  مـوقعيتي  بافـت  و بافـت  مفهـوم  به توجه با
ــان، ممکــن، جهــان مثــل آن در مــوثر ــورد و مخاطــب گوينــده، مکــان، زم ــوانمــي اشــاره م ــت ت  گف
  .است عوامل اين اساس بر تفسير موقعيتي گرايي بافت



  )قوانين( حقوقي متون تفسير و) قرآن( ديني متون تفسير در آن کاربرد و گراييبافت تفسيري رويکرد 
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ــژوهش کتــاب در ويتگنشــتاين ــر تفســير از نشــان کــه دارد ســخناني فلســفي هــاي پ  بافــت اســاس ب
  :مانند دارند موقعيت

 معنـايي  در را آن دارم مـن  پـس،  خـوب « ،»نـه؟  فهميـد،  مـي  را بيـان  ايـن  شـما «: گوييدمي من به -۱
 آن کـه  کنـد مـي  همراهـي  را واژه کـه  اسـت  جـوي  معنـا  انگـار  ».بـرم مي کار به آشناييد آن با شما که
ـ  بگويـد  کسـي  مـثالً  اگـر : بـرد مـي  کاربسـت  هرگونه براي خود با را  ايـن  در و »اينجاسـت  ايـن « ةجمل

 ايـن  بپرسـيد  خـود  از بايـد  گـاه  آن دارد، معنـا  بـرايش  کنـد  اشـاره  اوسـت  جلـوي  کـه  چيـزي  بـه  حال
  )۱۴(دارد؟ معنا آنجا رود، مي کار به اي ويژه احوال چه در عمالً جمله

  ما؟ براي که دارد را معنايي همان شودمي ختم ۵ به اعدادشان که مردمي براي »۵« رقم آيا -۲
  )۱۵(»گوييم؟مي را اين مقصودي، چه براي موقعيتي، چه در«: بپرسيد خود از -۳

ــوع چــه ــه( کننــد؟ مــي همراهــي را هــا واژه ايــن اعمــالي ن  چــه در) کنيــد فکــر خوشــامدگويي يــک ب
  )۱۶(چه؟ براي و روندمي کار به هايي صحنه

 سـقراط  مـردم  چـرا  کـه  معماسـت  ايـن  مـن  بـراي «: بـود  گفتـه  فلسفي زبان دستور در ويتگنشتاين -۴
 کسـي  از را اي واژه معنـاي  سـقراط  کـه  وقـت  هـر  زيـرا : شناسـند مـي  بـزرگ  فيلسـوف  يک عنوانبه را

 سـقراط  کـرد مـي  ارائـه  و رودمـي  کـار  بـه  واژه آن چگونـه  کـه  ايـن  از هـايي  مثال مخاطب و پرسيد مي
 يـک  چگونـه  کـه  دهـد  نشـان  مـن  بـه  کسـي  اگـر  اکنـون . شدمي يکه معناي خواهان و شدنمي راضي

 خواهـد  پاسـخي  همـان  درسـت  ايـن  کنـد، مـي  طريـق  ايـن  از را گونـاگون  معناهاي و رودمي بکار واژه
 و مـا  دسـترس  بيـرون  هـاي  هديـه  علـم  و دانـايي  ويتگنشـتاين  بـراي  »هسـتم  آن طالـب  مـن  که بود

  .آيند مي شمار به جهان و ما ميان واکنش و کنش ةروز هر محصول بل نيستند، مقدس اموري
 هاي پژوهش حتي و هستند نارسا انساني علوم در طبيعي علوم عيني الگوهاي که دارد تأکيد ماس هابر

 جامعه فرانظري مباحث بر مبتني بلکه شود؛نمي اتخاذ علمي صرفاً اصول اساس بر گاه هيچ دانشمندان
 مبناي بر معيارها اين و است عمل در نتايج ارزيابي معيارهاي پيرو علمي احکام بنابراين )۱۷(.است معاصر
 به نيز هاارزش و است ارزش تابع فرجام به علم آنچه نتيجه. شوندمي انتخاب ذهني و تفاهمي روابط
 تاريخي تجربه تأثير تحت داشتن اجتماعي حالت بر افزون که شوندمي ارجاع اجتماعي هايفهم پيش
-نمي که است معتقد ها هرمنوتيست همچون او زيرا است، کامل عينيت نفي هابرماس از تعبير اين. است
  )۱۸(.کرد نظر علم به و ايستاد جامعه فرهنگ تاريخ، از خارج توان
 فلـج  بيمـاري  علـت  بـاره  در اسـت،  نديـده  پزشـکي  آمـوزش  کـه  عـادي  فـرد  يـک  از اگـر  مثـال  براي

ــال ــه او و شــود ســوال اطف ــوعي ب ــروس ن ــاره وي ــد اش ــل و کن ــا را آن دلي ــه اســتناد ب ــک ســخن ب  ي
 دارد قـرار  آن در کـه  اي زمينـه  بـا  متناسـب  او پاسـخ  دهـد  ادامـه  تلويزيـون  پزشـکي  ةبرنامـ  کارشناس

 فـرض  ولـي  رسـد مـي  پايـان  بـه  توجيـه  فراينـد  آن پـذيرش  بـا  و شـود مـي  تلقـي  خوب کافي ةانداز به
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 پاســخ تـا  رودمــي بيشـتري  انتظــار اينجـا  در. اسـت  پزشــکي ةدرجـ  بــراي امتحـاني  ةزمينــ کـه  اينکـه 
  )١٩(.دارد مربوط ةادل و شواهد و فرد آن ةزمين به بسته اينها و باشد ترعلمي

 
 )قوانين( حقوقي متون و) قرآن( ديني متون تفسير در آن کاربرد و گرايي بافت: دوم فصل

 يـا  و دينـي  متـون  تفسـير  در تـوان مـي  گرايـي  بافـت  از آيـا  کـه  کنـيم  بررسي خواهيممي فصل اين در
 بـراي  اسـت؟  وارد آن بـه  انتقـاداتي  چـه  باشـد،  ممکـن  آن از اسـتفاده  اگـر . خيـر  يا کرد استفاده حقوقي

 کـاربرد  و اول مبحـث  در) قـرآن ( دينـي  متـون  تفسـير  در را گرايـي  بافـت  کـاربرد  سواالت اين به پاسخ
  .کرد خواهيم بررسي دوم مبحث در) قوانين( حقوقي متون تفسير در را آن
  

 )قرآن( ديني متون تفسير در گرايي بافت کاربرد: اول مبحث
  . کرد خواهيم بررسي گفتار دو در ديني متون تفسير در را گرايي بافت کاربرد مبحث اين در
 خـواهيم  بررسـي  قـرآن  بـه  قـرآن  تفسـير  روش و متنـي  بافـت  بـه  توجه با را قرآن تفسير اول گفتار در

  .کنيممي بررسي را نزول شأن با موقعيتي بافت اساس بر تفسير دوم گفتار در. کرد
  

   )متني بافت( قران به قرآن تفسير روش: اول گفتار
 هـزار  تـاکنون  آغـاز  از وحـي  جاودانـه  سـند  و بنـدگان  بـر  خـدا  حجـت  آخـرين  عنوان به کريم قرآن بر

 ايـن  اسـتوارترين  از ايـن . اسـت  شـده  نگاشـته  متنـوع  هـاي جنبـه  و هـا سبک ها،روش با شرح و تفسير
 گــواهي آن اتقــان و صــحت بــر گونــاگوني داليــل کــه اســت قــرآن بــه قــرآن تفســيري روش منــابع،

  .دهد مي
 از اسـتمداد  بـا  آنهـا  تفسـير  و يکـديگر  بـا  آيـات  دادن قـرار  رو در رو معنـاي  بـه  قـرآن  بـه  قرآن تفسير

 مـورد  و پسـنديده  امـري  خـود  جـاي  در کـه  اسـت  آنهـا  بـه  استشـهاد  و آيـات  ديگر از استنطاق و تدبر
  .است سفارش

 ايـن  از برخـي  ابتـدا  کـه  اسـت  روايـي  يـا  قرآنـي  کـه  اسـت  شـده  اقامـه  ايادلـه  تفسيري روش اين بر
  .کنيممي مطرح اختصار به را ادله

  
  )۲۰(قرآني داليل -۱

  :مانند نمايد،مي معرفي فرقان و هدايت چيز، هر بيانگر و کننده روشن نور، را قرآن که آياتي – الف
»نَزَّلْنا و كلَيع تابياناً الْكبكُلِّ تل ٨٩ النحل،(» ٍء شَي(  
  )١٧٤ النساء،(» مبِيناً نُوراً إِلَيكُم أَنْزَلْنا و ربكُم من برهان جاَءكُم قَد النَّاس أَيها يا«
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 »رــه ــان شَ ــذي رمض ــزِلَ الَّ ــه أُنْ ــرآن في ــدى الْقُ ــاسِ ه ــات و للنَّ ــن بين ــدى م الْه و 
قان١٨٥ بقره،( »الْفُر(  

 چگونه. نباشد خود ةکنند بيان ولي باشد، چيز همه کننده بيان قرآن که حاشا طباطبايي، عالمه تعبير به
  )١/٧ الميزان( نمود؟ چيز هر روشنگر و تبيان به متّصف نباشد خود تبيان را کتابي توانمي
 هرگونـه  از بـودن  مبـرا  دعـوي  و نمايـد مـي  قـرآن  در تفکـر  و تـدبر  بـه  دعـوت  را مـردم  که آياتي -ب

  :مانند: دارد اختالف و ناهماهنگي
 »كَثيـراً  اخْتالفـاً  فيـه  لَوجـدوا  اللَّـه  غَيـرِ  عنْـد  مـن  كـان  لَـو  و الْقُـرآن  يتَدبرون فَال أَ« 
  )٨٢/  النساء(
 فهــم بـودن  عمـومي  بـر  گويـايي  شـاهد  کـه  چنـان  اخـتالف  از نزاهـت  ادعـاي  و تـدبر  بـه  دعـوت « -

 و صــحت چنــين هــم و معــارف تبيــين و حجــت در قــرآن اســتقالل شــواهد بهتــرين از اســت، قــرآن
 کـدام  هـر  بـوده،  گسـيخته  هـم  از قـرآن  آيـات  اگـر  زيـرا . اسـت  قـرآن  بـه  قرآن تفسيري ةشيو کارآيي
 و تأييــد تخصــيص، و تعمــيم تفســير، و اطــالق قبيــل از پيونــدهايي و باشــد خــاص مطلــب بــه نــاظر
 آن بـا  مخـالف  يـا  ديگـري  بـا  موافـق  کـدام  هـيچ . باشـد  نداشـته  يکـديگر  بـا  تفصـيل  و شرح و تبيين

  )٦٨/ ١ تسنيم، آملي، جوادي( ».بود نخواهد
  متشابه و محکم آيه – ج
 »وي هأَنْزَلَ الَّذ كلَيع تابالْك نْهكَماتٌ آياتٌ محم نه تابِ أُمالْك و تَشابِهاتٌ أُخَرم ... «

  )٧ عمران، آل(
 الکتـاب،  ام را محکمـات  و نمايـد مـي  تقسـيم  متشـابه  و محکـم  ةدسـت  دو بـه  را آيـات  قرآن، در خداوند

 از ايعـده  پـس . شـوند مـي  روشـن  محکمـات  بـه  ارجـاع  بـا  متشابه آيات شمرد،مي کتاب مرجع و مادر
  .شوندمي آيات از ديگر ايدسته مفسر و مرجع آيات
  :گويدمي آن رد در و داندنمي صحيح را تعريف مطهري مرحوم ولي

 رمــز، و معمــا رمزگونــه، و وار لغــز متشــابه، معنــاي نــه و اســت، ســاده و صــريح محکــم، معنــاي نــه«
 معنـي  افـاده  مسـتقيم  طـور بـه  کـه  گـردد مـي  بيـان  کلمـاتي  بـا  که مجمل و مبهم معناي با است لفظي
 و لطيـف  موضـوعات  آن نـاگزير  اسـت،  بشـري  زبـان  همـين  قـرآن  بيـان  زبـان  که آنجا از اما. کنندنمي

 بــراي لکـن  بــرد،مـي  کــار بـه  مــادي موضـوعات  بــراي بشـر  کــه انـد شــده بيـان  عبــاراتي بـا  معنـوي 
 بـه  حتمـاً  بايـد مـي  کـه  اسـت  شـده  مطـرح  اي گونـه  بـه  آيـات  بعضـي  در مسـائل  سـوءفهم،  جلوگيري

  )٢١(».است نداشته وجود راهي اين از غير و گردد تفسير ديگر، آيات کمک
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  قرآن بياني ةشيو -۲
 و مطلــق از اعـم  آن احکـام  و آيــات پراکنـدگي  موجـب  ســال، سـه  و بيسـت  در قــرآن تـدريجي  نـزول 
 ارجـاع  بـا  و هـم  کنـار  در آيـات  بايسـت مـي  رو ايـن  از. گرديـد ...  و مبـين  و مجمل خاص، و عام مقيد،

  .شود مستفاد آيات از قرآن مطلوب و واقعي ديدگاه تا شوند تفسير يکديگر به
 نيــز و آيــه در واژگــان از يــک هــر جايگــاه بــه توجــه گــرو در ســوره و آيــات نکــات از بســياري فهــم

 همـان  تعبيـري  بـه  و آنهـا  تـوالي  و ترتيـب  چگـونگي  و بعـد  و قبـل  آيـات  از اي مجموعه در آيه جايگاه
  )۲۲(.است قرآن معاني استنباط در بديل بي عوامل از يکي سياق. باشدمي سياق

  
  )۲۳(روايي داليل -۳

  :مانند باشدمي قرآن به قرآن تفسيري ةشيو مشوق و مؤيد متعددي، روايات و احاديث
 رضـي،  سـيد ( »غوامضـه  مبينـا  و مجملـه  مفسـراً ...  فـيکم  ربکُـم  کتـاب «: فرمايـد مـي ) ع( علي – الف

ــ ــي) ۱ ةخطب ــاب: يعن ــار کت ــا پروردگ ــان در م ــه در...  شماســت مي ــده تفســير حاليک ــايبخــش کنن  ه
  .باشدمي خود هاي پيچيدگي ةکنند روشن و مجمل

 اجمـال  ايـن  و دارد وجـود  غـامض  نيـز  و مجمـل  آيـاتي  قـرآن  در کـه  اسـت  آن بيانگر حضرت جمالت
  .گرددمي برطرف آيات ديگر به رجوع با پيچيدگي يا و

ــر القــرآن« اصــل– ب ــه کــه »بعضــاً بعضــه يفس ــان روشــني ب ــد بي ــور ةشــيو ةکنن ــوده، مزب  توســط ب
ــران از بســياري ــن زمخشــري، طبرســي، طبــري، چــونهــم پيشــين پژوهــان قــرآن و مفس ــه، اب  تيمي

  .است شده مطرح...  و کاشاني فيض مجلسي، سيوطي، زرکشي، فخررازي،
  
 روايات محبيت سنجش در کريم قرآن مرجعيت - ۴
 منظـور بـه  کـريم  قـرآن  بـه  روايـات  ةعرضـ  لـزوم ) ع( معصـومان  از - متـواتر  بلکه - مشهور روايات در

 کــه اســت شــده نقــل) ع( صــادق امــام از جملــه از. اســت شــده تأکيــد آنهــا حجيــت و اعتبــار کشــف
 عنــي جــاءکم مــا النــاس ايهــا«: فرمــود منــا ســرزمين در خــود ةحيطــ در) ص( اکــرم پيــامبر: فرمــود
 صـورت  غيـر  در حتـي  بنـابراين  »أقلـه  فلـم  اهللا کتـاب  يخـالف  جـاءکم  مـا  و فأناقلتـه  اهللا کتاب يوافق

 قـرآن  بـا  محتـوا  لحـاظ  از بايـد  اسـت  حبجيـت  ارکـان  داراي ظـاهر  حسـب  بـر  روايـت  که نيز تعارض
  )۲۴(.شود ارزيابي کريم

  
 )السالم عليهم( بيت اهل و) ص( پيامبر علمي ةسير - ۵

 شده منعکس نيز ايشان رهنمودهاي در کهچنان است،) ع( بيت اهل عملي ةسير قرآن به قرآن تفسير
 فال بعضاً بعضه ليصدق القرآن إن«: فرمود که است شده نقل) ص( رسول حضرت از. است
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 و به تبصرون اهللا کتاب«: فرمود که است شده نقل اميرمومنان از و» ببعض بعضه تکذبوا
 البالغه، نهج( »بعض علي بعضه لشهد و ببعض بعضه ينطق و به تسمعون و به تنطقون

  )۲۵()۱۳۳ خطبه
ــايي عالمــه ــرن در کــه اســت بزرگــي مفســر طباطب ــه حاضــر ق ــين ب ــاني و اصــول تبي ــن مب  روش اي
  :آورد دستبه الميزان تفسير مقدمه از توانمي را اين هايويژگي. است پرداخته

  .است کريم قرآن تفسير صحيح روش تنها روش اين -١
 .دهد نجات رأي به تفسير هولناک ةورط از را مفسر تواندمي که است روشي تنها روش اين -۲
 .است شده کريم قرآن تفاسير در اختالف بروز موجب روش اين از عدول -۳
 ساخته پيش از علمي آراي بر آنها تطبيق از مانع و است قرآني مفاهيم درست فهم موجب روش اين -۴
-مي دگرگوني و تغيير دستخوش و آيندمي پديد زمان طول در که است مصاديقي بر نيز و شده پرداخته و

  .شوند
 به توجه همان ما نظر به که قرآن به قرآن تفسير روش که کرد انکار تواننمي را حقيقت اين نتيجه در

 کشف و فهم راه در مرحله اولين عنوانبه باشد،مي نظر مورد آيه از بعد و قبل آيات توجه و متني بافت
 که داشت دور نظر از نبايد را مطلب اين حال عين در اما است شايسته و مناسب روشي آيات، مقاصد
 معتبر معارف باطني مراتب همه فهم و کريم قرآن آيات مجموع تفسير منظوربه روش اين از پيروي

 اين در بودن آور يقين لحاظ به صدق قرائن با همراه واحد و متواتر خبر. است ناپذير اجتناب تفسيري
 مفسر و است حجت نباشد آن مويد قرآن ظاهر اگر حتي خبري چنين. اندشده تلقي معتبر تفسيري روش

 وصيه بعد من... « آيه در مثال براي کند؛ حل را روايت و آيه ميان ظاهري اختالف توهم تا بکوشد بايد
 دانسته، وصيت بر مقدم را دين رواياتي ولي است مقدم دين بر وصيت که) ۱۱ نساء،( »دين او بها يوصي

 اهميت بيانگر »دين او« و کنندمي ذکر کالم اول در را غيرمهم مطلب گاهي که روست آن از حقيقت در
  )۲۶(.است وصيت به نسبت دين برتري و
  

  )موقعيتي بافت( نزول شان براساس قرآن تفسير:دوم گفتار
 برگرفته در را ابديت آن معارف گستره که کتابي درباره هم آن است، ظواهر بر جمود خطرناک، گاهلغزش

  .سازدمي مات را هاانسان درک آن معارف ژرفاي و
 فهمند،مي چيزي عوام ايآيه از گاه خود، ظرفيت قدر به هرکس همه، براي است الهي سفره قرآن

 و ديگر چيزي فلسفه آهنگان پيش و انديشان ژرف و آنان از ترژرف چيزي فلسفه و هادانش با آشنايان
  .همه وراي معارفي عارفان

 مانع را ابعاد اين به توجهيبي و دارد توجه قرآن بواطن و ظواهر و مراحل و منازل به نيز) ره(خميني امام
  )۲۷(.داندمي شيطاني کاري را ظواهر بر جمود و داندمي قرآن کامل و صحيح فهم
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 کنوني وضعيت در که شودمي فهم وقتي متن که است داده نشان تاکنون ما تامالت هرمنوتيکي لحاظ به
 معناي تا است مکلف قاضي و است هرمنوتيکي جريان از بخشي انطباق ترتيب اين به. شود منطبق مفسر

 و گفتار تفسير و فهم هنر هرمنوتيک. سازد هماهنگ فعلي و موجود واقعيت با را حقوقي متون آغازين
 ديگر هايدانش تحوالت قلمرو و حدود تبيين به صرفاً که است دانشي هرمنوتيک. است متن و کتاب
 ممکن که آنجا تا را هادانش کلي و جزيي تفسيرهاي امکان مرز و حدبي دانشي مثابه به بلکه نگرد؛نمي
 نيست مقدس متاب کالمي فقهي، تفاسير به محدود قرآني هرمنوتيک دانش بنابراين. دهدمي بسط باشد

 و هادانش از هاييبخش حتي و انساني علوم و هادانش و سياست هنر، هايحوزه همه با نحوي به و
  .دارد کار و سر رياضي و طبيعي علوم

 به نيازي افتادنمي انساني فهم معرض به و گرديدنمي نازل انساني جهان به قرآن کتاب و قرآن چنانچه
 تعالي باري صفات و اسماء مظهر حصر مثابه به حق، حضرت قرآن. بودنمي قرآن تفسير و هرمنوتيک

 است انسان فهم اين و است انساني وجود ساحت سازد،مي تفسيربردار را قرآن آنچه. نيست شدني تفسير
 نزديک قرآن به پيش از بيش وحي رسول همچون که آن ولو بود خواهد قرآن تفسير به محدود که

  )۲۸(.باشد
 از يکي است، پذيرامکان اسالم، تاريخ با آشنايي پرتو در که را آيات نزول اسباب با آشنايي مطهري شهيد
  :نويسدمي و داندمي قرآن شناخت شرائط

 پيامبر توسط يکباره که نيست انجيل يا تورات مثل قرآن زيرا است اسالم تاريخ با آشنايي ديگر، شرط«
 خالل در وفات، تا بعثت از پيامبر، زندگي دوران سال ۲۳ طول در کتاب اين بلکه باشد، شده عرضه) ص(

 نزول شان....قرآن آيات از بسياري که است رو همين از و است، شده نازل اسالم، تاريخ پرهيجان جريان
  )۲۹(».گشاستراه و موثر آيات، مضمون شدن روشن در زيادي حد تا نزول شان...دارد
 نام زمينه يا بافت را آن نوشتار اين در ما که شود توجه عواملي به بايد مقدس کتاب اين تفسير براي حال

. شودمي تفسير) context( زمينه يک در ديگر کتاب و متن هر همچون مجيد، قرآن کتاب و متن .برديم
 به مثال، براي »بشر حقوق«. شودمي تفسير متن آن در و است متن از خارج که است چيزي آن زمينه
 تواندمي زمينه يک. شودمي تفسير متن آن در اما ندارد قرار قرآن، متن در خود که است اصطالحي عنوان

 متن از خارج زمينه يک که اين. باشد آن امکان و حقوقي و اجتماعي سياسي، ادبي، فرهنگي، تاريخي،
 چه بود نخواهد متن ضد بخود خود ايزمينه هيچ. باشد متن ضد آن که نيست معني بدين دارد قرار

 از و گيرد جاي تواندمي متن يک در متن ضد ندارد، وجود متن ضد امکان هيچ ايزمينه هيچ در اصوالً
 برابر در که واقعي متن ضد هيچ است، برترين خود تصريح به خود مجيد قرآن کتاب و متن که آنجا

  . داشت نخواهد و ندارد وجود - زمينه يعني -  »متن با« در يا و »متن« در چه باشد، خدا کتاب تماميت
 و گرددمي همراه اهللا کالم متن از خارج و بيرون که دارد وجود وجوه و هازمينه از برخي ظاهر به گرچه
 در موجود هايزمينه جمله از ما عصر در المللبين حقوق يا و بشر حقوق در مذکور زمينه. گرددمي متني
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   تشکيل را قرآن عصري هرمنوتيک از بخشي تدريج به اينک هم و گرديده متني که ماست عصر
   )۳۰(.دهدمي
  )۳۱(:کرد اشاره زير موارد به توانمي قرآن تفسير مورد در نيز موقعيتي بافت در موثر عوامل از
  
  نزول شان - ۱

 با جستجو اين. بودند آن مطالب حقيقت کشف پي در کريم کتاب با مستقيم ايمواجه در قرآن مفسرين
 از خروج معناي به نمود،مي ايجاد مفسرين براي را بسياري ايماني مضيقات »بودن خدا« سخن به توجه
 که داشت وجود مفسران ميان در پيشين انگاره نوعي ترتيب اين به. شدمي تلقي اثر پيام دريافت و خود
 به آن نزول شان به نهايت در البته و کتاب خود به رجوع با فقط فرض، پيش و دانسته پيش بدون آنها
  .شودمي نائل آن به رو در رو فهم

 يا و) ص( اکرم رسول حضرت زمان در که است حوادثي ذکر بر مشتمل قرآن مقدس کتاب از بخشي
 مقدس کتاب از استنباط و تفسير. است افتاده اتفاق دور ازمنه مردمان و اولياء و انبياء ديگر و عظام انبياء
 اين. بود خواهد آنها زمان ظرف دريافت و حوادث اين تاريخي فهم مستلزم خود حوادث، اين درباره قرآن
 نيست قرآن نمودن تفسير وضعيت در اينک که ناظري يعني بيروني، ناظر يک براي هااتفاق و هاحادثه

 و تاريخي حوادث از بيرون ناظر، تفسير در اختالف يک خود به خود فلذا دارد تفسيري اعتبار قابليت نيز
  .آمد وجود به مقدس کتاب مفسر تفسير و اسالم صدر در نزول شئون از دور
 مبتني پيشاپيش مقدس کتاب پذيرش که چرا بود؛ خواهد منطقي و پذيرفتني و طبيعي بسيار اختالف اين
 به نسبت انساني اوليه طرفيبي اذعان متضمن خود فرض پيش اين و است انساني اختيار و اراده فرض بر

  .بود خواهد مقدس کتاب تفسير
  
  مخاطب - ۲

 اندانساني موجودات قرآن مخاطب. است حيواني صرفاً موجودات نه و جمادات نه و اشياء نه قرآن مخاطب
 اتفاق يکباره به خطاب اين. نيست او يافته تحقق خرد و انسان جز خطاب اين طريق که است طبيعي و

 يک در او حيات است، زماني موجودي انسان که زيرا يابد؛مي تحقق لحظه به لحظه خطاب اين. افتد نمي
   عنصر به پس است يافته هستي زماني امتداد

  
  زمان - ۳
 يک قرآني خطاب پس است، دريافت موثر عوامل از و دارد تاثير تفسير در که کرد اشاره توانمي نيز 

  .است زماني خطاب
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    گوينده - ۴
 نسبت تواند مي گفتار يک چه خواند تواننمي نيز الهي گفتار را قرآن. نيست آيات از مولف گفتاري قرآن

 قرآن البته. کندمي ميل مخاطب سوي به قرآن که حالي در باشد، قصد و جهت بدون آن مخاطب به
  .است مخاطب سوي به قرآن ميل همه گرچه دارد اعتبار مخاطب از مستقل

  
  ممکن جهان - ۵
 که تکويني متن و است قرآن همان که تدويني متن: دارد وجود متن دو گفت توانمي متقن داليلبه

. دارد تقدم و پيشينگي متناظر تفسير و فهم بر تکويني و تدويني متن دو هر و است عالم هستي همان
 که کندمي عمل ايگونه به هستي از انسان تفسير و است وابسته جهان در بودن به چون انساني فهم
 که را آنچه يا متن بايد کندمي کمک فهم به که تفسيري هر. دارد وجود پيشاپيش آن ساختارهاي گويا
  .باشد کرده درک است تفسير مورد
 هر گونهبدين قرآن، و تدوين متن تفسير يا و باشد تکوين کتاب يا وجود تفسير تواندمي تفسير اين

 مراجع يا متون. است متحد شناسانه هستي هرمنوتيک پرسش با نحويبه قرآن از هرمنوتيکي پرسش
 هايمجال که اندهاييجهان آنها و نيستند ما تدويني يا تکويني جهان از بخشي هاپرسش اين تفسيري

  .کنندمي باز ما براي را تفسير نهايتبي و ممکن
  

  )قوانين( حقوقي متون تفسير در گرايي بافت کاربرد: دوم مبحث
  :کنيممي بيان را هنري اثر مورد در مثالي ابتدا
 »گشوده اثر ادبي نظريه« عنوان با است نظري ايمقدمه حکم در که »گشوده اثر« مقاله نخستين در اکو
 نسبت خود، سرمشق تصويرگري براي توانندنمي نقاشان که گويدمي سوفيست رساله در افالطون قول از

 به آنچه که کنند ترسيم چنان را هانسبت تا کوشند مي بل کنند، رعايت را اجزاء جريان حقيقي و درست
 به شود ديده معين اينقطه از اگر که اي »پيکره يا تصوير« امر اين از. آيد نظربه زيبا اندآورده پديد تقليد

 خود ماهيت به بنا هنري اثر. آورندمي پديد »ناشبيه« شود نگريسته دقت به اگر و نمايدمي شبيه سرمشق
  )۳۲(.است وابسته گوناگون هايتاويل به و باشد تواندنمي و نيست مطلق تقليد پابند زيرا است گشوده

 متفاوت تواندمي گيرد قرار آن در شخص که موقعيتي به توجه با هنري اثر يک هايتاويل که همانطور
 اين در که است موضوعي اين خير؟ يا است موثر تفسير، در زمينه و بافت نيز حقوقي متون در آيا باشد،

  .گرفت خواهد قرار بررسي مورد مبحث
  

   گذارقانون قصد و ايزمينه عوامل: اول گفتار
   توانمي فقط را حقيقت لذا دارد؛ قطعي اثري دانيممي صحيح که عقايدي و ما تفکر چگونگي در بافت
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 از ما استفاده شيوه زبان، پيرامون مسايل ترينمهم و ترين درخورتوجه از يکي و فهميد متن با متناسب
 که است بافتي ماهيت در اصلي نکته اينجا در. ندارد وجود هاگفته آن در که است معاني براي ها،گفته
. کنيممي بيان بافت يک در بلکه کنيمنمي بيان خالء در را چيزها ما. شودمي بيان آن در گفته يک

 قرار آن در گويندگان که شرايطي«. زباني غير بخشي و است زباني ما، گفتار معناي از بخشي بنابراين
 هايگفته درک هنگام ما »آنها انتظارات نيز و آنها تجربيات خارج، جهان از آنها داشتن جمله از ، دارند

  )۳۳(».گيريممي بهره عوامل اين همه از ديگران
 به صرفاً که است آن شيوه يک. دارد وجود مختلف شيوه دو کم دست گفته يک از معنا استخراج براي

 نوع اين. آنها دستوري ترتيب و دارد وجود گفته آن در که هاييواژه به کنيم؛ توجه گفته يک محتواي
 که معنا نوع اين بررسي. دارد وجود همواره بافت به توجه بدون و است دروني معناي گفته آن براي معنا
 بافت با ارتباط در گفته يک سنجش معنا استخراج ديگر شيوه. است شناسي معنا کار است ترفهم قابل
  .شودمي حاصل آن بافت با گفته تلفيق از که گفته خود از فقط نه معني اينجا در. است آن وقوع
 دو ميان مکالمه ميان نسبت بل نيست افراد ميان مناسبتي صرفاً شناخت کنش که باختين باور اين

 مکالمه منطق هايزمينه و ندارد وجود سخن واپسين و نخستين: يابدمي اهميت اينجا است، فرهنگ
 دور هايسده در ايمکالمه جريان در که معاني آن يعني گذشته معناهاي حتي شناسد نمي محدوديت

 به و شوند کامل هميشه براي بار يک که( اندنيافته مستحکمي و ماندگار موقعيت هرگز و اندشده ايجاد
 لحظات تمامي در. است مکالمه زاده که تکاملي: شوندمي دگرگون مدام تکامل، جريان در ،)برسند هدف

 به و آيندمي ياد به مکالمه از خاصي لحظه در اما دارند وجود رفته ياد از معناهاي از انبوهي مکالمه تکامل
 لحظه معنا و گيردنمي مطلق گونه به چيز هيچ. کنندمي آغاز را زندگي) جديد زمينه در و( ايتازه شکل

  )۳۴(.دارد را خود باززايي
 زبان يادگيري و آموزش فرآيند طي که هاستواژه صحيح کاربرد کندمي توافق آن بر زباني جامعه آنچه

 در قطعيت عدم کاهش در تواندمي هاواژه کاربردبه نسبت افراد صحيح آموزش لذا. يابدمي انتقال افراد به
 ثابت جامعه در عبارات و هاواژه معناي که نيست معنا اين به فوق استدالل. باشد اثرگذار ما زباني اعمال

 قطعي خاص بافتي در معنا. گيرندمي فرا را شده تعيين پيش از معنايي کاربرد صرفاً نوآموز افراد و شده
 تغيير به توجه با و شودمي قطعي هميشه براي واژه معناي که نيست معنا اين به امر اين اما شود؛مي

  )۳۵(.کند تغيير تواندمي بافت
 تغيير هازمينه و هابافت به توجه با معاني اين که شوند مي درک و يافت بافت، به توجه با تنها معاني پس

  .نيستند ثابت و مطلق همواره و کرده
 و جمالت از ما درک به تا نمائيممي توجه ايزمينه عوامل به ما معنا درک براي شناسي کاربرد براساس

. يکديگرند مکمل »بافت« و »زمينه« يعني پيرامتن، و متن گفت بايد بنابراين. کندمي کمک هاگذاره
 و زمينه به بايستمي متن معناي درک براي و شده توليد خاصي هايموقعيت در گويندگاني وسيلهبه متن
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 بستر که بفهميم خوبي به را قانون توانيم مي صورتي در است مدعي هارت. کرد توجه متن بافت
  )۳۶(.دارد باز بافتي زبان که است معتقد وي. بشناسيم را آن بسط يا گيري شکل

 بر صرفا را تاکيد و باشدمي گذارقانون هايگفته و اظهارات صرفاً زمينه که کرد تصور نبايد حال اين با
 زمينه و بافت. شود گرفته نظر در متن روانشناسانه بافت صرفاً تواندمي گذارقانون قصد. نهاد عمل همين

 متن معناي درک در تواندمي که دارد نيز» سياسي« و »ايدئولوژيک« ،»اقتصادي« ،»اجتماعي« ابعاد
 عوامل از يکي تواندمي گذارقانون قصد که است اين شودمي تاکيد آن بر که اينکته لذا. باشند موثر

 شده تصويب قوانين از مقنن ذهني قصد نشاندهنده که شود توجه آن به حد اين تا و شود تلقي بافتي
 غرض و هدف نمودن روشن به محدود کند، بازي تفسير در نقشي بتواند ذهني قصد اگر حال. باشد مي

 کرد، توجه گذاره معناي اصلي عامل عنوانبه سخن بافت و گوينده قصد به نبايد اينکه. باشدمي قانون
 توسل و است شده اقامه معنا استنباط براي گوينده قصد بر حرف تکيه به نسبت که دارد ايراداتي در ريشه

 قراردادهاي زيرا گيرد؛ قرار حقوقي هايگذاره معنايابي عامل تنها تواندنمي گوينده قصد به صرف تکيه و
 هاينشانه و عالئم و الفاظ که کند اظهار نحويبه را خود قصد که سازدمي ملزم را گذارقانون زباني

 رجوع که گفت توانمي زبان کاربرد در عملي واقعيت اين دليلبه و اندنموده ترسيم را آن زبان، قراردادي
 تفسير در تواندمي خاص، هايگذاره و الفاظ بردن کار به از گذارقانون هدف کردن روشن براي قصد به

 ارجاع قصد آن به نقشي قانون، نويسندگان اهداف تعيين ار بيش نبايد اما گيرد؛ قرار توجه مورد حقوقي
. نمود توجه گذارقانون قصد به چندان نبايد که دهد نشان ديگر بافتي عوامل که است ممکن گاهي .کرد

 فهم به را موضوعي معناي حل گذارقانون که کندمي ايجاب قانون تدوين در سياسي مصالح اوقات گاهي
  .باشد نموده محول آيندگان درک و

 و دانست شنونده و گوينده ميان ارتباط يک همچون شناسي زبان متن يک مانند تواننمي را حقوقي متن
 توان مي بنابراين. کند متحول را واژه معناي تواندمي بافت يک. گوينده ارتباطي مقاصد به وابسته را معنا

 کرد، بررسي قانون در عبارت يا واژه يک مورد در توانمي را ممکني منطقاً تفسير هر که کرد گيرينتيجه
 صحيح خاص، بافت آن در واژه يک از ممکن تفاسير همه اما. باشد واژه آن از بعيدي معناي اگر حتي

 آموزد مي را نکته اين ما به آموزه اين. است واژه آن از درست تفسير کنندهتعيين متني بافت زيرا نيستند؛
 با کداميک ببينيم تا نمائيم بررسي را ممکن تفاسير تمامي بايستمي عبارات و مفاهيم بررسي در که

  .دارد بيشتري پذبرش احتمال بافتي عوامل به توجه
 روزانه ارتباطات عادي بافت در اما اندقطعيت فاقد اساساً زباني اعمال که است معتقد اگرچه ويتگنشتاين

 دسترس در دانش و زبان تعامل وضعيت که است معتقد وي. شودمي ناپديد معنا، بنيادي قطعيت عدم
 هايمحدوديت مختلف انواع ها،واژه کاربرد بر تاثيرگذار تاريخي اجتماعي، شرايط چنين هم و زبان کاربران
  )۳۷(.نمايدمي تحميل را تفسيري
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 شکل منطقي احتماالت قالب در تنها قطعيت عدم هايبحث که است معتقد ويتگنشتاين ديگر عبارتبه
 نا را منطقي احتماالت از بسياري ساخته، محدود شدت به را معنايي تفاسير بافتي، عوامل و گيرندمي

  )۳۸(.سازند مي معقول
 بافت اين. آمد فائق معنايي قطعيت عدم مشکل بر روزمره ارتباط عادي بافت بر تکيه با توانمي بنابراين

  .گذارندمي اشتراک به زمان يک افراد که قواعدي و گفتن سخن هايشيوه از عبارتست عادي
 فهم که است مشترک شيوه اين و بخشدمي قطعيت را معنا که است اجتماعي مشترک زندگي شيوه اين
  .سازدمي پذيرامکان را جامعه يک افراد االذهاني بين

  
 و مدني قانون و اساسي قانون از بافت مبناي بر تفسير از هايينمونه: دوم گفتار

  ۱۹۶۹ وين کنوانسيون
 اينکه. دارد اساسي قانون زباني بافت و زمينه بر توجه و تمرکز نيازمند اساسي قانون گرايي متن تفسير

 اين. ندا رفته کاربه مفهومي و معنا چه به اساسي قانون هاي قسمت ساير در اساسي قانون عبارات و هاواژه
 واژه هر جداگانه و لغت به لغت معناي و تفسير با توان نمي را اساسي قانون معناي که معناست بدين امر

 )۳۹(.شودمي گرفته نظر در آنها معنايي بافت با واژه معناي بايد بلکه. کرد استخراج
 احتمال کنيم تکيه واژه اين لغوي معناي به اگر اساسي قانون در »رجال« واژه تفسير در مثال عنوانبه

 شده افاده واژه اين از که ديگري معاني به اگر اما داد خواهيم دست از را واژه اين استعاري معاني بررسي
 خالف معناي بر را آن توانيممي حتي و شده فراهم ما براي مختلف تفاسير امکان نمائيم توجه است

  )۴۰(.گيرند قرار آن شمول دايره در نيز زبان که ايگونه به نمائيم حمل نيز متني معناي
  :کرد مطرح توان مي مدني قانون از نمونه عنوان به نيز را مواردي

 توجه با معاشرت حسن که کرده بيان را زوجين معاشرت حسن به تکليف که مدني قانون ۱۱۰۳ ماده -۱
 معاني شود تفسير ديگر بافتي و ايزمينه عوامل به توجه با و زماني دوره چه در و مکان چه در اينکه به

  .شد خواهد آن از متفاوتي هايبرداشت و داشت خواهد متفاوتي
 مانند متفاوتي تعابير زمان طول در که کرد اشاره امالک معامالت در ثبت نقش تفسير به توانمي -۲

 است شده آن از.... يا مالکيت انتقال شرط يا بيع به تعهد به نامه مبايعه تعبير يا و بيع عقد تشکيل شرط
 تفسير مورد آن در که است بوده متفاوتي هايبافت و اي زمينه عوامل از ناشي متفاوت تعابير اين البته که

  .است گرفته قرار
 توجه با بايد ماده اين ».است بطالن موجب عقد در تعليق«:کندمي بيان که مدني قانون ۱۰۶۸ ماده -۳
 اينصورت غير در شود؛ تفسير شده بيان نکاح مبحث در که آن پس و پيش مواد يعني متني بافت به

  .نيست اينطور که صورتي در است؛ بطالن موجب مطلق طور به عقد در تعليق که رودمي گمان
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 ديگري و رد را يکي سهم تواندمي مشتري باشد، متعدد بايع بيع، عقد در اگر«:مدني قانون ۴۳۳ ماده -۴
 عيب خيار مبحث در ماده اين ولي نشده مبيع عيب به اياشاره ماده اين در ».کند قبول ارش اخذ با را

  .بود نخواهد روشني معناي داراي شود، تفسير آن متني بافت به توجه بدون اگر و شده بيان
 معاهده يک -۱«: است کرده بيان چنين را تفسير کلي قاعده ۳۱ ماده در ۱۹۶۹ کنوانسيون سوم فصل در
 موضوع پرتو در و عبارت سياق در آن اصطالحات به بايد که اي معمولي معناي با منطبق و نيت حسن به
 متن بر عالوه عبارت، سياق معاهده يک تفسير منظور به -۲.شد خواهد تفسير شود، داده معاهده هدف و

 بين که معاهده به مربوط توافق هرگونه -الف بر است مشتمل شودمي نيز ضمائم و مقدمه شامل که
  »...است شده حاصل آن انعقاد با ارتباط در معاهده هايطرف

 و پيشين متني بافت همان که ضمائم و مقدمه به آن در که است متني بافت به توجه از بارز ي ماده اين
 در کرديم اشاره پنهان و آشکار ارجاعات به که طور همان و است شده اشاره است معاهده متن براي پسين

 براي نيز معاهده با ارتباط در طرفين بين هايتوافقنامه به که کنيممي مشاهده را آشکار ارجاع يک ۲بند
  .است کرده اشاره تفسير

 تفسير، تکميلي وسائل از«: است کرده مطرح اينچنين را تفسير تکميلي وسائل کنوانسيون ۳۲ ماده در
 از متخذ معناي تاييد منظور به توانمي معاهده انعقاد بر ناظر احوال و اوضاع و مقدماتي کارهاي منجمله
   ،۳۱ ماده طبق آن تفسير که صورتي در معاهده معناي تعيين با و ۳۱ ماده اجراي

  يا کند؛ القاء مفهوم بي يا مبهم معاني-الف
  ».نمود استفاده باشد، معقول نا يا مفهوم بي آشکارا که شود اينتيجه به منجر-ب

 و اوضاع و مقدماتي کارهاي به که است تفسير براي موقعيتي بافت کاربرد از بارزي مثال نيز ماده اين
 اسناد در پس. است آشکار شده استخراج ۳۱ ماده به توجه با که معنايي تاييد در آنها اهميت و احوال

 .کرد مشاهده را تفسير در گرايي بافت نظريه و بافت تاثير از هايينشانه توانمي نيز الملليبين
 :زد مثال را مواردي توان مي نيز ۱۹۸۰ کاال الملليبين بيع کنوانسيون در
ير در آن مندرج است حکايت تاخ يا قبول که ديگري نوشته يا نامه چنانچه«: داردمي بيان ۲۱ ماده ۲ بند

از اين داشته باشد که ارسال آن در چنان اوضاع و احوالي صورت گرفته که اگر جريان انتقال به طور 
) نافذ(رسيد، اين قبول با تاخير يک قبول گرفت در موعد مقرر به ايجاب کننده ميطبيعي انجام مي

طور شفاهي به اطالع مخاطب ايجاب برساند شود؛ مگر اينکه ايجاب کننده بدون تعطل بهمحسوب مي
  ».باشد را ارسال داردنمايد يا يادداشتي که واجد اثر ميکه وي ايجاب خود را منتفي محسوب مي

قابل تفسير .... و فقط در پرتو زمان و مکان و شرايط و  در اين بند دو مفهوم داراي بافت موقعيتي است
  »طور طبيعيبه«و » اوضاع و احوال«مفاهيم : باشدمي
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اينکه ارسال در چه اوضاع و احوالي صورت گرفته و آيا قبولي که در اين شرايط ارسال شده نافذ است يا 
توان بدون توجه به ي است که نمياين واژه مفهوم. خير کامالً به بررسي اوضاع و احوال بستگي دارد
  . بافت موقعيتي و معيارهاي آن مورد تفسير قرار گيرد

تواند مفهومي متغير در زمان و مکان داشته باشد و  طور طبيعي چگونه ارسالي است ميهاينکه ارسال ب
  .ها را مورد بررسي قرار دادتوان بدون توجه به اين عوامل آننمي

فقط وقتي نافذ است که طي ) avoidance:فسخ(اعالم اجتناب از قرارداد « : کندبيان مي ۲۶ماده 
توان بدون توجه به مطالب قبل و بعد از آن که اين ماده را نمي» .اخطاري به طرف ديگر به عمل آيد

  .رسانددهند تفسير کرد و فقط در پرتو مواد ديگر کنوانسيون مفهوم خود را ميبافت متني را تشکيل مي
تواند از خريدار تقاضاي پرداخت ثمن، قبض کاال يا ايفاي ديگر تعهداتش را فروشنده مي« : ۶۲ماده 

  ».بنمايد؛ مگراينکه متوسل به يک طريق جبران خسارتي منافي با اين تقاضاست شده باشد
مطالعه اگر ندانيم اين ماده در مبحث جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد بيان شده و بافت متني آن را 

  .نکنيم قادر به ارائه تفسير درستي از اين ماده نخواهيم بود
تواند آن را به هزينه طرف طرف که مکلف به انجام اقداماتي براي محافظت از کاالست مي«: ۸۷ماده 

  ».هاي مربوطه غير متعارف نباشد الث بسپارد مشروط بر اينکه هزينهديگر به انبار شخص ث
شود که بدانيم در ي مطالعه شود گويا نيست و فقط زماني داراي مفهوم مياگر اين ماده به تنهاي

  . المللي کاال مطرح شده استکنوانسيون بيع بين
 .باشدداراي ارجاعات درون متني نيز مي ۴۴اين کنوانسيون در بعضي مواد مانند ماده 

 
  گيرينتيجه

ست و در اين کار تحقيقي يکي از علت پيدايش مکاتب تفسيري، تمايل به داشتن باورهاي صادق ا
  .باشد مورد بررسي قرار گرفت گرايي مي مبتني بر بافت يا بافت مکاتب تفسيري که تفسير

طور که گفته شد مفهوم بافت آن چيزي است که پيرامون چيزي باشد و به محيط اطراف يعني همان
در زبانشناسي . اشد خواه يک نوشتهشود، خواه متن يک گفتگو بزمان و مکان در برگيرنده متن اطالق مي

شود که منظور آن، شبکه روابطي است که ميان هاي زبان در آن توليد مينيز بافت فضايي است که جمله
  .صورت و دستور واژگان و جهان بيرون وجود دارد

رار شود و پيرامون آن و در مرز قاب متن قدو نوع بافت يعني بافت متني که متناسب با متن تعيين مي
  . دانند را بررسي کرديممي» در بافت«گيرد و بافت موقعيتي که آن را عبارت از نقش مي

با توجه به انواع بافت، عوامل موثر در آنها نيز بررسي شد که عوامل موثر در بافت درون زباني همان بينا 
ديگر چه آشکار و چه  تواند به شکل ارجاع به متونهاي پيشين و پسين مي باشد که ميها يعني متنمتن

عوامل موثر در بافت برون زباني نيز با توجه به عواملي چون جهان ممکن، زمان، . گيردپنهان صورت مي
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توان ارجاع صحيح اين مختصات تنها در شرايطي مي. شود ينده، مخاطب، مورد اشاره روشن ميمکان، گو
  .و تجربيات برابري برخوردار باشد را فهميد که مخاطب و پديدآورنده متن از دانش محيطي واحد

. گرايي متني و موقعيتي نيز مورد بررسي قرار گرفت بعد از بررسي انواع بافت و عوامل موثر در آنها، بافت
گذارد يا با اثر گذاري در پيش گرايي متني، بافت متني بر معناي کل متن به دو شکل تاثير مي در بافت

هاي او و هم چنين با تداعي و ارتباط يافتن رها و پيش انگارهفهم خوانشگر متن يعني يعني انتظا
  .شود و در نتيجه اثرگذاري به معناي آنهاعناصري از بافت متني با عناصر ديگر از متني که خوانش مي

هاي متفاوت را در گرايي موقعيتي نيز سعي شد تا بياناتي از ويتگنشتاين و هابرماس تاثير موقعيت در بافت
  .شان دهيمتفسير ن

گرايي در تفسير قرآن و متون حقوقي مورد بررسي قرار گرفت که هم بافت متني  در پايان نيز کاربرد بافت
  . و هم بافت موقعيتي در تفسير آنها موثر است

در کاربرد بافت متني در تفسير قرآن به روش تفسير قرآن به قرآن و رودررو قرار دادن آيات با يکديگر و 
ا استمداد از تدبر و استنطاق از ديگر آيات و استشهاد به آنهاست؛ که داليل قرآني و روايي، تفسير آنها ب

نيز ) ع(شيوه بياني قرآن، مرجعيت قرآن کريم در سنجش حجيت روايات و سيره عملي پيامبر و اهل بيت 
به آيات قبل  در روش تفسير قرآن به قرآن تفسير بر اساس بافت متني و توجه. براي حجيت آن آورده شد

و بعد براي تفسير است که البته مناسب و شايسته است ولي هميشه کارآيي نداشته و نياز به رجوع به 
است و اختالفات ظاهري ميان آيه و ) روايات متواتر و خبر واحد(منابع ديگر تفسير مثل روايات تفسيري 

  .شودروايت حل مي
شود و متن و کتاب قرآن مجيد در يک زمينه تفسير  ته ميز در تفسير قرآن در نظر گرفبافت موقعيتي ني

  .شان نزول و فهم تارخي حوادث و ظرف زمان آنهاست -۱شود و عوامل موثر آن موارد زير است مي
گوينده که  -۴. زمان -۳. که مخاطب آن انسان است که موجودي جاري در زمان است: مخاطب - ۲ 

: جهان ممکن -۵. ولي همه ميل قرآن به سوي مخاطب استکه قرآن مستقل از مخاطب است درحالي
) عالم هستي(و تکويني ) قرآن(هر دو متن تدويني . که وجود متن تکويني عالوه بر متن تدويني است

 . شود و فهم انسان به بودن در جهان وابسته استبراي تفسير در نظر گرفته مي
آنچه جامعه زباني بر آن توافق دارد کاربرد . ربرد داردبافت متني و موقعيتي در تفسير متون حقوقي نيز کا

شوند و شود، اما در جريان تکامل دگرگون ميهاست که از طريق آموزش به افراد منتقل ميصحيح واژه
  :گذار در تفسير قوانين کاربرد دارداي و قصد قانونکنند، عوامل زمينهزندگي را در زمينه جديد آغاز مي

مکمل » بافت«و » زمينه«اي توجه کرد، متن و پيرامتن يعني يد به عوامل زمينهدر تفسير با - ۱ 
  . يکديگرند

تواند در ميکه  نيز دارد» سياسي«و » ايدئولوژيک«، »اقتصادي«، »اجتماعي«بافت و زمينه ابعاد  -۲
   .درک معناي متن موثر باشد
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ها در تفسير حقوقي بهره گيرد و تکيه و نشانهگذار ملزم است از الفاظ و عالئم که قانون: قصد گوينده -۳
  .صرف به قصد گوينده نکند

گذار توجه کرد و مصالح سياسي ايجاب کند که دهد نبايد به قصد قانونگاهي عوامل بافتي نشان مي - ۴ 
  . حل مسائل به آيندگان محول شود

  .هاي قانون توجه کردهاي قانون در ساير قسمتبايد به به واژه -۵
قانون اساسي  ۱۱۵در اصل » رجال«هايي نيز از تاثير بافت موقعيتي در تفسير از قوانين مانند معناي لمثا

طور تفسير نقش ثبت در معامالت قانون مدني و همين ۱۱۰۳يا تفسير حسن معاشرت زوجين در ماده 
را موجب بطالن عقد که تعليق  ۱۰۶۸طور مثالي از تاثير بافت متن در تفسير ماده همين. امالک بيان شد

طور مطلق داند که بايد با توجه به مواد قبلي که در مبحث نکاح است تفسير شود و تعليق عقد بهمي
  .موجب بطالن عقد نخواهد بود

هم به تاثير . المللي است به بافت در تفسير اشاره شده استوين که يک سند بين ۱۹۶۹در کنوانسيون 
در فصل سوم به تفسير بر اساس سياق عبارت و معناي معمولي که  ۳۱ه بافت متني اشاره شده که در ماد

شمار هاي پيشين و پسين بهمتنبه آن بايد داده شود، اشاره کرده است و هم توجه به مقدمه و ضمائم که 
 توان تاثير بافت موقعيتي را ديد که به تاثير کارهاي مقدماتي ونيز مي ۳۲هم در ماده . آيند نموده است مي

 .پرداخته شده است ۳۱اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده به منظور تاييد معناي متخذ از اجراي ماده 
، ۲۶نيز در موادي به تاثير بافت متني برمعنا اشاره شد؛ مانند مواد  ۱۹۸۰المللي کاال در کنوانسيون بيع بين

اژه براساس متغيرهايي مانند زمان و مکان و در بعضي مواد نيز به بافت موقعيتي و تغيير مفهوم و ۶۲و ۴۴
  .۲۱ماده  ۲پرداخته شد؛ مانند بند .... و 

تواند معناي واژه را متحول کند، حتي اگر معناي بعيدي از آن واژه را در پايان بايد گفت که بافت مي
ها زمينه شوند که اين معاني خود با توجه به بافت ونشان دهد و معني تنها با توجه به بافت درک مي

شود، ما تغيير کرده و مطلق نيستند و نکته اصلي در ماهيت بافتي است که يک گفته در آن بيان مي
  .کنيمچيزها را در خالء بيان نمي
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  هانوشتپي
ــتن، دو فصــلنام    .۱ ــاي م ــر معن ــي ب ــت متن ــأثير باف ــاد، ت ــاني، فره ــ ةساس ــان  -ي علم پژوهشــي زب

 ١١١، ص ١٣٨٩، پاييز و زمستان ٣، سال سوم، ش )س(پژوهي دانشگاه الزهراء 
 ٣٧، ص ١٣٦٩ساغروانيان، جليل، فرهنگ اصطالحات زبان شناسي، نشر نما، چاپ اول،   مشهد،  .۲
 ١٤٧، ص  ١٣٨٤صفوي، کوروش، فرهنگ توصيفي معناشناسي، فرهنگ معاصر، چاپ اول، تهران،  .۳
پژوهشـي، ســال   -ي علمـ  ةتـأثير روابـط بينـامتني در خـوانش مـتن، دو فصـلنام       ساسـاني، فرهـاد،   .۴

 ١٣-١٦، ص ١٣٨٤، پاييز و زمستان ٢اول، ش 
آقا گل زاده، فـردوس، تحليـل گفتمـان انتقـادي ، چـاپ اول، انتشـارات دانشـگاه، تربيـت مـدرس،           .۵

ــران،  ــيه  ١٣٨٥ته ــتميان، مرض ــل از رس ــه نق ــي تط  -، ب ــاظم، بررس ــيد ک ــايي، س ــت طباطب ــي باف بيق
ــاني(موقعيــت  ــرون زب ــه، دو فصــلنام ) ب ــا ســياق حالي ــويس ب ــدگاه فــرث، هــايمز و ل ي تخصصــ ةاز دي

 .٣١، ص ١٣٩٠، بهار و تابستان ٤اي قرآن کريم، سال دوم، ش  پژوهش هاي ميان رشته
 ١١٥و  ١١٦ساساني، فرهاد، تأثير بافت متني بر معناي متن، صص  .۶
 ١١٦همان، ص  .۷
 ١١٨همان، ص  .۸
ــاني،  .۹ ــر، ش     ساس ــد و هن ــه نق ــامتن، مجل ــد بين ــينه، نق ــينه و پس ــت، پيش ــاد، بينامتني ، ٦و  ٥فره

 ١٧٤و  ١٨١، صص ١٣٨٣ارديبهشت 
ــاپ ســوم، ســور   .۱۰ ــر معناشناســي، چ ــدي ب ــل، لو -١٣٨٣ تهــران مهــر، ةصــفوي، کــوروش ، درآم ي

ــان، ترجمــه محمــد عمــوزاده   ــوانگر، چــاپ اول،  -جــورج، کــاربرد شناســي زب مهــديرجي و منــوچهر ت
ــران، انتشــ ــتميان، مرضــيه  ١٣٨٣ارات ســمت، ته ــل از رس ــه نق ــان   -، ب ــاظم، هم ــيد ک ــايي، س طباطب

 ٣٣و  ٣٢منبع، صص 
 ١١٨تأثير بافت متني بر معناي متن، ص . ساساني، فرهاد .۱۱
 .١٨١ينامتني، ص ب نقد ةبينامتنت پيشينه و پسين. ساساني، فرهاد .۱۲
 ١١٨ و ١٢٠تأثير بافت متني بر معناي متن، صص . ساساني، فرهاد .۱۳
هــاي فلســفي، ترجمــه فريــدون فــاطمي، بــا درآمــدي از بابــک   ويتگنشــتاين، لودويــک، پــژوهش .۱۴

 . ١٠٣ص  ،١١٧بند  ،١٣٨٠احمدي، نشر مرکز، چاپ اول، چاپ اول،
 ، ٢٦٧، ص ٥٥٠همان، بند  .۱۵
 . ٢٤٩، ص ٤٨٩همان، بند  .۱۶
ــرت  .۱۷ ــد در حــوز -هــوالب ، راب ــورگن، هابرمــاس، نق ــر حســين عمــوم ةي بشــيريه، ي، ترجمــه دکت

 .١٠٣، ص ١٣٧٥نشر ني، چاپ اول، تهران، 
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بشــيريه، حســين، تــاريخ انديشــه هــاي سياســي در قــرن بيســتم، ج اول، انديشــه هــاي سياســي   .۱۸
 . ٢١٢، ص ١٣٧٦مارکسيستي، نشر ني، چاپ اول، تهران، 

محمـدزاده، رضـا، توجيـه معرفـت شـناختي از ديـدگاه        -عليـزاده، بيـوک    -مهدوي نژاد، محمدحسين .۱۹
 ٣٧، ص ١٣٨٥، بهار و تابستان ٧شتاين متأخر از مبناگرايي تا زمينه گرايي، نشر حکمت، ش ويتگن

احسـاني، کيـوان، منطـق تفسـير قـرآن بـه قـرآن و بررسـي رابطـه آن بـا            -حجتي، سيدمحمدباقر  .۲۰
 . ٣٦-٤٠، صص ١٣٨٥روايات ضرب قرآن، پژوهش ديني، ش چهاردهم، زمستان 

ــژوهشقــرآن پژوهــي در . موســوي، محمدحســين .۲۱ ــي، ش  آثــار اســتاد مطهــري، پ و  ١٧هــاي قرآن
 .٢٢٦، ص ١٣٧٨، بهار و تابستان ١٨
 .  ٣٨حجتي، سيدمحمدباقر، احساني، کيوان، همان منبع، ص  .۲۲
 . ٣٨و  ٣٩همان، صص  .۲۳
ــاالت و    .۲۴ ــه قــرآن، مق ــرآن ب ــزان کــارآيي روش تفســير ق ــأمالتي در مي ايــزدي مبارکــه، کــامران، ت

 ١٨ ، ص١٣٨٦، تابستان ١٤ها، ش بررسي
 ١٩همان، ص  .۲۵
 ٢٥-٢٩همان،صص  .۲۶
ــي، ش    .۲۷ ــاي قرآن ــژوهش ه ــير، پ ــرآن و تفس ــي، ق ــدر،امام خمين ــژاد، حي ــوي ن ــاييز و ٢٠و ١٩عل ، پ

 ١٣٥، ص١٣٧٨زمستان 
 ١٣٦ص ،١٣٨١، اسفند ١٤٣ديباج، سيد موسي، امکان هرمنوتيک قرآن، گلستان قرآن، دوره سوم، ش .۲۸
 ٢٢٢، محمدحسين، همان منبع، صبه نقل از موسوي ٢٥مطهري، مرتضي، آشنايي با قرآن، ص .۲۹
 ٤٠و  ٤١همان،صص .۳۰
 ٣٧-٤٠همان،صص .۳۱
 ٣٥٤، ص١٣٧٢، نشر مرکز، چاپ دوم، ١احمدي، بابک، ساختار و تاويل متن، ج .۳۲
رابـــرت، الربـــن ترســـک، مقـــدمات زبـــان شناســـي، ترجمـــه فريـــاز اخالقـــي، نشـــر نـــي،    .۳۳

ــه آراي   ١٧٤و ١٧٥،صــص١٣٨٠ ــل و مطالع ــل از مزارعــي، غالمحســن، تحلي ــه نق تفســيري شــوراي ب
ان در پرتــو نظريــه هــا و اصـول تفســير قــانون اساسي،رســاله دکتـري حقــوق عمــومي دانشــگاه     نگهـب

 ٩٢، ص١٣٩٠شهيد بهشتي، 
 ٥٩٨، ص٢احمدي، بابک،همان منبع،ج .۳۴
 ٢٥٠مزارعي، غالمحسن، همان منبع،ص .۳۵
 ٣٨، ص١٣٨٩برايان،بيکس، فرهنگ نظريه هاي حقوقي، ترجمه محمد راسخ، نشر ني، چاپ دوم، تهران  .۳۶
 ١٥٨ويتگنشتاين،لودويک،همان منبع،ص .۳۷
 ٣٦همان،ص .۳۸
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39.  Laurece, H.Tribe, If Is A Contitution We Are Expounding, 
American Constitution For Law And Policy, 2009, p23 
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