
 
 
 
 
 
 

  نقد وتحليل نگرش هرمنوتيكي عين القضات همداني
  مدكترمهيار علوي مقد                                                                       

  عضوهيات علمي دانشگاه تربيت معلّم سبزوار
  سحر سعادتي                                             

  زبان و ادبيات فارسي كارشناس ارشد و پژوهشگر
   چكيده

 اختصاص خود به اي ويژه جايگاه تأويلي، هاي نگرش عرفاني، ادبيات خصوص به فارسي، ادب در     
 ترين آشكارترين . تأويلي است هاي نگرش اين بارز نمونه همداني القضات عين     ميان، اين در. اند داده

 به شايد است. »تأويل« مبحث باب در وي خاص و متمايز دريافت القضات، عين ادبي ديدگاه ي مشخصه
 به گستردگي اين با و حد اين تا كه يافت را فردي توان نمي فارسي منثور آثار كل در گفت بتوان جرأت
 به كه است اين بر آثارش تمامي در تقريباً القضات عين.باشد پرداخته آن جزئيات بررسي و »تأويل«  مسئله
 هاي افق وي. دارد اهتمام درست فهم چگونگي بيان به و بپردازد است شده بيان رمز زبان به چه آن تأويل
  است. نظير بي بسيار خود نوع در كه دارد مي بيان تأويل امر باب در اي تازه
همداني در جستارهاي هرمنوتيكي ـ درعرصه هاي  القضات اين مقاله مي كوشد به بررسي جايگاه عين    

متداول هرمنوتيكي مانند فهم متن، رابطه لفظ ومعنا، لذت متن، تك معنايي وچند گانگي معنايي ـ بپردازد وبه 
كي كه دردهه هاي اخير به دور از كژروي وافراط گرايي وخلط مباحث، پيوند اورا با مباحث هرمنوتي

رويكردي گسترده در فهم دانش هاي بشري تبديل شده است بپردازد و به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه 
آيا مي نوان نگرش هاي سنتّي  نويسنده اي ژرف انديش را كه حدود هزارسال پيش مي زيست در چارچوب 

  ي جاي داد وتعميم وبازسازي كرد يا نه. نظريه پردازي هرمنوتيكي نوين ورويكرد هاي جديد نقد ادب
 .همداني القضات عين چندمعنايي، و معنايي تك معنا، و لفظ متن، وفهم هرمنوتيك :كليدي هاي واژه
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   بيان مسئله - 1

ها و  اعتنا باشيم موجب لغزش در دريافت ي درخور توجه در مباحث هرمنوتيكي كه اگر به آن بي نكته
گونه مباحث و خلط موضوعات است. يكي از اين  گرايي در اين شود افراط عملي ما ميهاي نظري و  استنباط
ي زبان فارسي گواهي بر  هايي در آثار ادبي گذشته هاي ذهنِ ما، اين است كه بپنداريم وجود نشانه گاه لغزش

ي ايراني يافت.  هتوان رد پاي مباحث هرمنوتيكي را در ميان پيشينيان فرهنگ و انديش اين موضوع است كه مي
ها را  شود كه بكوشيم اين نشانه گاه پديدار مي كشاند، لغزش آن ها ما را به لغزش نمي يافتن و جستن اين نشانه

پردازي هرمنوتيكي مدرن تعميم و بازسازي  هاي نقد ادبي و نظريه به هر بهايي كه شده در چارچوب نظريه
ي بومي سرزمين ما و  و بازسازي بايد در راستاي فرهنگ و انديشهكرد. بايد به ياد داشته باشيم كه اين تعميم 

در چارچوبِ معرفتي اين دسته از انديشمندان پيشين صورت گيرد. براي نمونه به سخني كوتاه، اما بسيار 
كنيم. امروز كمتر  ژرف و پر معناي عين القضات همداني كه حدود هزار سال پيش نگاشته است اشاره مي

يافت كه به مباحث هرمنوتيكي و تأويل متني بپردازد و به اين نامه اشاره نكند و آن را گواهي  توان كسي مي
با مباحث هرمنوتيكي نداند و بر توجه او به موضوع چندگانگي معنايي و فرايند فهم  1القضات بر آشناييِ عين

 القضات همداني چنين است: ي بيست و پنجم عين متن نپردازد. نامه

ا! اين شعرها را چون آيينه دان! آخر داني كه آيينه را صورتي نيست در خود؛ اما هر كه در او نگه جوانمرد
دان كه شعر را خود هيچ معني نيست؛ اما هر كسي از او آن تواند  كند، صورت خود تواند ديد. همچنين مي

آن است كه قايلش خواست و ديدن كه نقد روزگار او بود و كمال كار اوست. و اگر گويي كه شعر را معني 
كنند از خود، اين هم چنان است كه كمتر كسي گويد: صورت آيينه، صورت  ديگران معني ديگر وضع مي

  ).216، 25ي  / نامه1: 1362روي صيقل است كه اول آن نمود (همداني، 
] تحقيق و غموضي و اين معنا را [شعرها را چون آيينه دانستن«نويسد:  القضات در پايان اين نامه مي عين

  (همان).» از مقصود باز مانم هست كه اگر در شرح آن آويزم، 
يابد  القضات با اين سخن، جايگاهي درخور در مباحث هرمنوتيك مي رسد كه عين در نگاه نخست به نظر مي

مانند پردازانِ هرمنوتيك سنّتي دانست. چرا كه مباحثي  توان يكي از نظريه و به اين ترتيب او را مي
هاي كوتاه، ژرف  در اين عبارت …ي متن و محوري، فرايند فهم متن، چندگانگي معنايي، نيت آفريننده خواننده

هاي  ي دانش و دريافت القضات، هزار سال بعد را در آيينه خورد. چه بسا اگر عين و پر محتوا به چشم مي
هاي ژاك دريدا، روالن بارت و ژان  با ديدگاه يافت كه اين سخن تا چه اندازه ديد و درمي اي خود مي مكاشفه
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پردازانِ هرمنوتيك است. هيچ اشكالي ندارد  شد كه يكي از نخستين نظريه باشد مدعي مي پل سارتر همانند مي
ي نخست بايد  هاي هرمنوتيكي معاصر همانندهايي بيابيم، اما در وهله القضات و نظريه هاي عين كه بين ديدگاه

پردازي است. به اين معنا كه امروز ما  هاي جهان گذشته و جهان امروز در نظريه از تفاوت دريافت كه يكي
ها مدون و منسجم بودن، داراي اصول و  گوييم كه ويژگي بارز آن پيرامون نظريه و مباحث تئوريي سخن مي

ذشته عمدتاً هايي كه جهان گ مباني خاص خود بودن و در چارچوبي مشخص جاي گرفتن است، يعني ويژگي
ي هرمنوتيك امروز داراي اصول و مباني خاص خود است و انسجام بر آن حاكم  ها بوده است. نظريه فاقد آن

القضات همداني،  كم عين القضات وجود ندارد، يا دست هاي عين هايي كه در عبارت باشد، يعني ويژگي مي
تظار هم نداريم كه چنين باشد. دوديگر آن باوري منسجم و علمي در باب مباحث هرمنوتيكي نداشته است، ان

توانيم در  كه تحليل و بررسي هر نظريه را بايد با توجه به بافت زماني آن سنجيد و ارزيابي كرد. ما نمي
اي مجرد و انتزاعي نقد و تحليل كرد؛  ي فرهنگي آن جدا دانست و به گونه ارزيابي يك نظريه، آن را از زمينه

يابد. اين  هاي تاريخي و اجتماعي پيرامون خود، هويت مي با توجه به فرهنگ و زمينهاي  چرا كه هر نظريه
چون وزن و قافيه را از  اساس االقتباسدرست مانند آن است كه تصور كنيم خواجه نصيرالدين طوسي، در 

ه نصيرالدين ضروريات شعر ندانسته، بنابراين به شعر سپيد توجه داشته است؛ در حالي كه در روزگار خواج
ها پس از او، هرگز تصور شعر بدون وزن و قافيه ممكن نبوده است. بنابراين عدم ذكر وزن و قافيه در  و سده

انگيزي شعر دانست و نه  نگرش شعرشناسي خواجه نصيرالدين را بايد به حساب تاكيد خاص او به خيال
  نگري او.  دوربيني و ژرف

ي بنيادين بين خواننده و  القضات همداني كه به رابطه عين» ي شعرخاصيت آيينگ«ي  از سوي ديگر نظريه
ي نقد ادبي دانست، بايد يك  ساختار معنايي متن و فرايند فهم بسيار نزديك است، بيش از آن كه يك نظريه

نگرش عرفاني برشمرد. چرا كه در گذشته، شعر عرفاني بيش از آن كه كاربرد زيباشناختي داشته باشد در 
ي  كوشيد عناصر رمزي را بازگويد و بر پايه گرفت. چون شاعر عارفي كه مي زبان اشارت جاي مي چارچوبِ

گراييد و در نتيجه سخنانِ فراهنجاري داراي معاني  سرشت زبان صوفيانه به كاربرد عناصر رمزي و تأويلي مي
ها، پسندها و  ربهتوانست تج هاي معنوي و شهودات عرفاني خود، نمي گفت، در مكاشفه رمزي باز مي

هاي عرفاني خود را با زبان عبارت بازگويد و زبان اشارت، قابليت بازتاباندن اين مفاهيم شطحي را  دريافت
رفت، متني  شناسي به شمار مي القضات، شعر عرفاني يك اثر معنوي و معرفت داشت. از نظر عارفي مانند عين

واننده در برابر شعر عرفاني درپرتوهاي انوار آن قرار ها و شهودات عرفاني. خ سرچشمه گرفته از مكاشفه
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دهد و به اين ترتيب، دچار نوعي تحول باطني و معنوي  گيرد و خود را در اختيار چنين متني قرار مي مي
ي  هاي خواننده و نظريه ها و دريافت ) و اين با استنباط31-30: 1383شود (نك. امامي جمعه،  مي

  شكني دريدا متفاوت است. تيك مدرن و شالودهمحوري در هرمنو خواننده
هاي  براين اساس ، اين مقاله مي كوشد با دوري گزيدن از كژروي ها وزياده روي ها به بررسي نگره

 هرمنوتيك و تأويل مباحث باب در القضات عين چه هرمنوتيكي عين القضات همداني بپردازد.گفتني است آن
نيست .در مباحث وي،گاه هيچ پيوندي بانظريه هاي نوين تاويل متن  يكپارچه، هموار ويكدست كند مي بيان

 از نمي توان يافت وگاه كم وبيش نشانه هايي ازمباحث هرمنوتيك سنتّي و مدرن مي توان يافت.گاه سخن
ازاين .دهد مي قرار مدنظر را گوناگون هاي تأويل بررسي و آورد مي آينه مثال ديگر جايي كند، مي معنايي تك

القضات كه بيشترين پيوند را بانظريه هاي  هاي تأويلي عين رو،دراين مقاله برآن هستيم به بررسي نگره
  بپردازيم. -بندي شده صورت طبقه به -هرمنوتيكي دارد

  درفهم متن»داللت لفظ برمعنا«كاركرد زبان شناختي  - 2
شود رابطه لفظ  بررسي مي» فلسفه زبان«يكي از مهم ترين مباحث مربوط به زبان كه در 

ومعناست.ازديربازدرباره لفظ ومعنادر فلسفه يونان ،منطق ارسطويي، فلسفه تحليلي، معناشناسي، نشانه شناسي 
وعلم اصول بحث شده است.اين پيوند به ويژه از اين حيث اهميت دارد كه هرنظريه مربوط به فهم وتاويل 

يكي از اساسي ترينِ اين نگرش ها داللت لفظ برمعناست. متن،به گونه اي برپايه نظريه اي درباره زبان است و
برخي معتقدند اين داللت جنبه ذاتي  نظريه ذاتي: -الف درموردداللت لفظ برمعنا، سه نظريه وجود دارد: 

برحيواني خاص، به اين دليل است كه بين اين لفظ ومعناي آن ، رابطه ذاتي » اسب«دارد. مثالً وضع لفظ 
براساس اين نظريه نظريه تنزيلي:  - بريه مورد انتقاد بسياري از منطقيون قرارگرفته است.وجود دارد.اين نظ

امروز نيز چندان مورد پذيرش نيست ، الفاظ وجود تنزيلي معاني به شمارمي روند وبه محض شنيدن لفظ  كه
ار بسياري دارد برپايه اين نظريه كه امروز طرفدنظريه قراردادي يا وضعي: -ج، ذهن معنارادرك مي كند. 

داللت لفظ برمعنا جنبه قراردادي داردوهرچند الفاظ به جهت عواملي چند برمعاني خاص اطالق مي شود، اما 
رابطه آن ها جنبه قراردادي واختياري دارد. اين نظريه عمدتاً برپايه ديدگاه هاي زبان شناسي ساختارگرا 

   سور همواره برآن سايه انداخته است.ودانش نشانه شناسي استوار است ونام فرديناند دوسو
  »لفظ و معنا«.ديدگاه هرمنوتيكي عين القضات همداني در باره 2- 1
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همان گونه كه گفته شد ازديرباز درباره داللت لفظ برمعنا بحث شده است واين داللت و تفاوت لفظ و معنا 
اي مطلوب به بيان و  گونه ان گفت وي بهتو باشد. اما مي را بيان كرده القضات آن اي نيست كه تنها عين مقوله

  ها نظريات خود را ارائه داده است. شرح اين مسئله پرداخته و در خالل بيان اين تفاوت
  ).392:1377بدان اي دوست كه معني ديگر است، و لفظ كه داللت كند بر معني ديگر(عين القضات،

باشدو اگر تنها  ه هر لفظ داراي معاني مختلفي ميچنين عين القضات به اين مسئله نيز اشاره داشته است ك هم 
براي هر لفظ يك معنا در نظر گرفته شود انسان دچار فهم غلط خواهد شد و معاني يك لفظ داراي درجات 

  باشد. متفاوتي مي
اي بر گرفتن وقت بود كه  ها، و از هر نبشته كلمه اي عزيز! بدان كه تصرّف كردن به عقل ظاهر از اين نبشته

مستقيم بود. زيراكه اين الفاظ را معاني بسيار بود. و هر معني كه درجات متفاوت درو روا بود، و يك لفظ نا
اي از  بود كه بر آن همه درجات داللت كند، نشايد كه تصرّف كنند در آن همه درجات بر يك منهاج و پاره

. بدان كه علم، يك لفظ است و عالم اين كلمات انغالقي دارد. نيك تأمل كن! و مگر به مثالي بهتر فهم كند
كه داني كه شافعي و ابوحنيفه و مالك و غيرهم  چنين. اما اين يك لفظ بر درجات بسيار داللت كند، چنان هم

اند. پس  باشند، اگرچه در اصل عالمي مشترك را عالم گويند، و معلوم است كه ايشان در عالمي به تفاوت بوده
خاص شافعي، آن حكم روا بود كه عالمي مالك را نبود، اگرچه هردو را عالم اگر كسي حكم كند بر عالمي 

  ).405توان خواندن (همان:
القضات  باشد. گويي عين جلد دوم مي 95تا 92هاي  هاي عين القضات ، نامه هاي نامه ترين بخش يكي از مهم

وي با بيان نكات بسياري  است. در اين بخش اصل و اساس مباني تفكّرات هرمنوتيكي خود را بيان كرده
را بيان  ها، علل به وجود آمدن بدفهمي را در مذاهب مختلف و تحريف در آن بندي آن درباب الفاظ و تقسيم

دارد كه در آن علل  كند و شش اصل اساسي را بيان مي است. وي اين مبحث را با قدريه شروع مي داشته
 وجود آمدن مذاهب مختلف را مدنظر دارد. به

  ):257-303پردازد(همان: بندي الفاظ مي ي اين بحث ابتدا به تقسيم القضات در مقدمه عين
لفظي بود كه بر معاني بسيار داللت كند. مانند مشتري كه هم كوكب آسمان ششم و هم  لفظ مشترك: -

االشتقاق، حيث  كه آن دو مسما، من كند، چنان خريدار است. در واقع يك اسم است كه بر دو مسما داللت مي
  شركت ندارند البتّه.
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كه هر دو مسما در معني آن اسم مشترك  در واقع يك اسم بر دو مسما داللت كند، چنان لفظ متواطي: -

باشند. مانند دست و زبان و گوش كه در معني جسميت برابرند. يا حيوان كه بر گاو و خر و اسب و انسان 
  داللت كند.

كه خالي نباشد از اشتراكي در مفهوم  د كه اسمي بر دو مسما داللت كند چناندر واقع آن بو لفظ متشابه: -
  لفظ اما اشتراك تمام ندارد. مانند ابيض، كه وصف عاج و ثلج و كاغذ است.

در زبان عرب حج قصد بود خواه سوي بغداد و خواه سوي اصفهان و در شرع قصدي بود  لفظ منقول:
در زبان عربي، و در شرع امساك بود من وقت الصبح الي مغرب از  سوي مكّه. و صوم امساك بود مخصوص

  شهوات بطن و فرج.
است (براي مطالعه بيشتر  هاي اندكي در ديگر كتاب هاي منطق نيز بيان شده بندي الفاظ با تفاوت اين تقسيم

؛  9:1355،؛ طوسي 386:1385؛ ابن سينا، 246:1362؛ ناصرخسرو، 51؛گلستاني،بي تا:47:1404ر.ك: مظفّر،
  ).657:1380؛ پوپر، 74:1363خوانساري،

بندي، نشان دادن درك افراد مختلف از اسماء و صفات خداوند  هدف عين القضات در بيان اين تقسيم
بندي افراد جامعه براي درك اين مسئله دست زده و مراتب مختلفي براي درك قايل  باشد. بنابراين به طبقه مي
شوند.  ي مبتدي عام، متميز متكلّم و عالم محقّق تقسيم مي دم جامعه به سه دستهاست. از ديدگاه وي مر شده

  دارد: ها را اين گونه بيان مي ها از اسماء و صفات متفاوت است. وي اين تفاوت كه درك هريك از آن
مبتدي و عوام پندارند به طريق تواطي بود. مثالً در حقيقت قدرت برابرند اما او، علي كل شئ  مبتدي عام: -

قادر بود و خلق نه، بل يكي بر كتابت قادر بود و يكي بر تجارت، و هيچ كس بر خلق آسمان و زمين قادر 
به همه محيط بود و اين  چنين گويند: علم خلق به بعض امور بود و علم او نبود و او بر همه قادر بود. هم
  )260:1377تشبيه مطلق است (عين القضات،

وجه، اما از  اينان پندارند به طريق تشابه بود. قدرت حق تعالي چون قدرت خلق نبود به هيچ متميز متكلّم: -
و تناسبي هم خالي نبود آخر واّال چرا قدرت خوانند و جبر نخوانند. اگرچه قدرت او مستقل است به ايجاد 
  اختراع، و قدرت ما معلول است و مستفاد از او و قائم بود بدو، و به خودش هيچ حكم نيست اصالً(همان).

نه بر طريق تواطي بود نه بر طريق تشابه بل به طريق اشتراك صرف بود. اسم مشترك چون  عالم محقّق: -
باري در بعضي از صفات ذاتي مشتري و عين مثال اگرچه در حقيقت مفهوم لفظ اشتراك ندارند مسمياتش، 
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كه در حد كوكب جسميت درآيد به ضرورت و در حد مشتري كه آدمي بود هم اين  اشتراكي دارد. چنان
صفت درآيد. جسميت در آدمي و كوكب ذاتي است. و عين القضات خود را جزء اين گروه به شمار 

  ).261آورد(همان: مي
ي  شود. در ادامه ها مي وجود آمدن تفاوت در فهم آن ها باعث به اناين تفاوت در الفاظ و تفاوت در مراتب انس

دارد. كه  كشد و شش اصل بنيادين خود را بيان مي ها عين القضات بحث مذهب قدريان را پيش مي اين نامه
  تر بيان شود. است اين شش اصل به صورت شفّاف در ادامه سعي شده

ترك الدالله بود بر دو معني يا بر سه معني، و از آن معاني آن است كه چون سخن واصالن مش اصل اول:   
  ).282يكي راست بود و ديگر دروغ، البد هركه نداند در غلط افتد(همان:

  بندي را در باب اشتراك بيان داشته است: در توضيح اين اصل ابتدا وي اين تقسيم
  باشد يا در قول مركّب: اشتراك يا در لفظ مفرد مي

  لفظ مفرد: -
  مشتري: كوكب آسمان ششم / خريدار       
  عين: آفتاب /ديده    
  
  (اخرجت اخي من الظلمات الي النّور): قول مركّب -

  ضياء الدين كه برادر توست از جايي تاريك دست گيري و به جاي روشن آوري.
  برادري مسلمان را از ظلمت جهل خالص دهي تا عالم شود.

ي متن شناسايي كرد.  دالّي را كه داراي مدلول مشخصي است بايد در زمينه معموالً عين القضات اصرار دارد
ي متن متوجه معني اصلي آن نشود مسلّماً دچار درك نادرست خواهد شد و  بنابراين هركس از طريق قرينه

 باشد. اين يكي از داليل بدفهمي و تحريف مي

  .)همان( ان بود و محال است كه نه چنين بودآن است كه سخن واصالن جز مشترك الدالله نتو اصل دوم:   
پردازد كه الفاظ محدود هستند و معاني نامحدود، بنابراين  عين القضات در اين اصل به بررسي اين نكته مي

اشتراك در الفاظ ضرورت دارد. در عالم ملك مسميات مدرك هستند، به همين روي از الفاظ ظاهر بهره 
جايي آغاز  ماء. در اين زمينه مشكلي وجود ندارد. اما مشكل اصلي از آنگيريم مانند ارض، جبل، س مي
شود كه بخواهيم در باب عالم ملكوت سخن به ميان آوريم. چون عالم ملكوت براي همگان ظاهر نيست  مي
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جاست كه اگر كسي نسبت به اين زبان  جا مجبور به استفاده از زبان استعاره خواهيم شدو در اين در اين
اري علم كافي نداشته باشد ممكن است وي در غلط افتد و دچاردرك اشتباه در باب اين موضوع شود و استع

  گردد. به تعميم اين درك نادرست بپردازد كه اين اين وضعيت عامل به وجود آمدن تحريف در دين مي
 اين الدالله مشترك ي جنبه اساسي مشكل دارد عقيده و كند مي شفّاف بيشتر را اصل اين) 65:1385(دباشي   

 منابع كه جايي آن از باشندو مي نادرست بقيه و درست داللت يك فقط مفروض اصيل پيام نظر از كه است
 چون بنويسند و توانند مي نه و بزنند حرف توانند مي نه ّالله الد مشترك زبان طريق از جز) واصالن( اي واسطه
 بنابراين است؛ نادرست بقيه و درست برداشت يك فقط كه دارند قرار پنداشت اين نفوذ زير خوانندگان تمام

  .است نهادي امري تأويلي هاي كنش ي همه در سوءتفاهم
وجهي راست  اي مذهب قدر، از آن الزم آيد، و به آن است كه لفظي هست كه بر گونه اصل سوم:   

  ).همان(است
ه خود بحثي بسيار پرجدل و مشكل است) قصد دارد ي شر( ك كشيدن مسئله در اين اصل عين القضات با پيش

انگاريم منتهي به  چه كه ما شر مي باشد و آن بيان كند كه درك ما نسبت به مسائل متافيزيكي دركي ناقص مي
كند همانطور كه كودك حجامت را در حقّ خود شر  آورد و بيان مي خير است و مثالي براي درك بهتر مي

ر وي به خير آن آگاه هستند، ما نيز نسبت به مسايل متافيزيكي و خواست خداوند پندارد ولي پدر و ماد مي
  شود. ناآگاه هستيم و اين ناآگاهي باعث به وجود آمدن نگرش اشتباه مي

ي مذاهب را يا اغلب مذاهب را اصل راست بوده است و به روزگار محرّف گشته  آن كه همه اصل چهارم:   
  ).همان(است

برد. به معناي كساني كه فهم درستي از مباحث  را به كار مي» ناقالن بد«عين القضات تركيب در اين اصل    
ي  است. در اين اصل اشاره الهي نداشتند و اين فهم نادرست باعث به وجود آمدن خطا در تفسير آن ها شده

باشدو در  ست ميهايي در فرض است كه فهم و درك آيات قرآن نيازمند داشتن پيش ضمني به اين مطلب شده
  گويد: كند و مي ي اين اصل اشاره به همه اديان موجود از جمله بت پرستي و زنّار داري و... مي ادامه

و علي التّحقيق زنّارداري و بت پرستي و آتش پرستي و ديگر مذاهب شنيع همه را اصلي البد بايد كه بود، يا 
پرستي حق است كسي باور نكند، و ما دانيم كه  رستي و بتپ نه اگر كسي به روزگار ما گويد: زنّارداري و آتش
كس اين مذهب را اتباع نكردي، چون اتباع  است و بس، هيچ در آن روزگار كه اين پيدا شد اگر همين بوده
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پرستند، دانيم كه اصل اين، كاري ديگر  كردند و عالمي در اين بودند، و چندين سال است كه آتش مي
شود، اين مذاهب نيز ذره ذره  چنان كه مسلماني ذره ذره مندرس مي سيده است. و هماست كه به ما نر بوده

  ).302همان:( است پرستي مجرّد مانده پرستي و زنّارداري و آتش است. و اكنون بت مندرس شده
ا را تحريف ه توان گفت تمام يا بيشتر مواضع كالمي، در تقريرات اوليه درست بوده، اما راويان آن تحقيق مي به

  ي عصر هر موضع آشكار خواهد شد. دهد كه اين امر فقط با معاينه اند. عين القضات نشان مي كرده
  ).282همان:(كه تحريف را انواع است و متعذّر است كه در حصر توان آورد  آن اصل پنجم:   

تاري كه يكي از در اين اصل يكي از مباحث مهم هرمنوتيك بيان شده است ،تفاوت زبان گفتاري و نوش
  شود: وجود آمدن بدفهمي محسوب مي عوامل ديگر به

بدان اي دوست كه بسيار سخن بود كه از قايل فهم توان كرد به وقت نطق، و اگر در جايي نويسند، آن مفهوم 
نگردد هرگز از آن، هم چنانكه مثالً كسي در حال غضب غالم خود را گويد: هرچه خواهي كن! غضب او و 

گويد. و در حال رضا هم  و كيفيت ايراد او همه داليل بود قاطع كه او اين كلمه بروجه وجوه مي حركات او
كند عن  ي معين كه هر چه خواهي كن! و مقصودش آن بود كه او را مخير مي گويد پسر خود را در واقعه

ن فرق نتوان نوشت زيرا كه طيبه قلب. و اين چون بشنوند فرق در ميان هر دو مفهوم بود. اما چون بنويسند آ
چنين خطاب بگردد به  فرق ميان حالت غضب و رضا نتوان نبشت، زيرا كه به شكل شخص تعلّق دارد. و هم

عقل  مخاطب، چون تو مثالً حاضر باشي و من با تو سخن گويم بر قدر علم تو، و اگر كودكي يا مردي كم
  ).304همان:( ن چيز بازگويد، در آن تحريف بودحاضر بود كه آن فهم نتواند كرد و البد چون جايي آ

گه باشد كه در آن بماند و باشد  كه سالك را ضرورت است كه بر اين مذاهب گذر كند. آن آن اصل ششم:   
  ).282همان:( كه از آن برگذرد

داند. از  هاي موجود خود مي فرض در اين اصل عين القضات راه رسيدن به حقيقت را گذر از تمام پيش   
هاي موجود  فرض نگاه وي براي رسيدن به فهمي كامل و درست بايد انسان ذهن خود را خالي از تمامي پيش

  گويد: داشته باشد تا فهم درستي حاصل شود. وي مي
ي او برابر نمايد، و اگر  ، اول شرط در راه او آن بود كه كلّ مذاهب عالم در ديدهو هركه طالب علم يقين بود

 فرقي داند ميان كفر و اسالم، اين فرقت دانستن در راه طلب او سدي بود كه او را نگذارد كه به مطلوب رسد
  ).251همان:(
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شود كه اين مسئله باعث  مي هاي از پيش تعيين شده فرض باعث به وجود آمدن قضاوت چراكه داشتن پيش   

  به وجود آمدن فهم نادرست خواهد شد.
مشخص » پيام اصيل«عين القضات فرديت ذهني عامل انساني را به عنوان موتور اوليه زبان زايشي گشتاري    
ا كنند، و يكي از بديهيات زباني هم اين است كه مردم جايزالخط گويد مردم با زبان تكلّم مي كند. او مي مي

شوند، لذا در هر هرمنوتيك مشكل اصلي به  هستند، و در ترجمان پيام از نسلي به نسل ديگر مرتكب خطا مي
 ).71:1385زبان و عامل انساني آن ارتباط دارد (ر.ك: دباشي،

  هرمنوتيك ، نظريه فهم متن در پرتو تاويل - 3
 باشد منطقي است كه به موضوعِ فهم متن يي فهم در پيوند با تأويل متن م جا كه هرمنوتيك، نظريه از آن   

بيشتر توجه كنيم، به ويژه كه ما از راه فهم، تنها به وپيوند آن باديدگاه هاي هرمنوتيكي عين القضات همداني 
توان به شناخت  ها و مفاهيم عيني، مي تر، يعني فهم پديده يابيم، بلكه در مفهومي گسترده تبيينِ متن دست نمي

ي متن، به گستردگي جهان هستي و شناخت موقعيت و زماني  راه يافت. در اين صورت، عرصه ماهيت بشري
است كه انسان در آن موقعيت و زمان، رويدادهاي جهان هستي پيرامون خود را بايد بفهمد و به فهم و 

ها و مفاهيم  هاستنباطي روي آورد تا در آن عرصه، به چه عملي بپردازد  به ويژه كه انسان با تأويل پديد
روست كه قلمرو هرمنوتيك  كند. از اين ق فهم جهان گرداگرد خود را ممكن ميگرداگرد خود، امكان تحقّ

اي شناخت و  گذارد. فهم متن، گونه بسيار گسترده است و از پرتوفكني بر فهم و كشف معناي متن پا فراتر مي
هاي تاريك و  متن نيست؛ بلكه پيرامونِ اليه هاي روشن ساختن معناست. در اين فرايند، هدف كشف اليه

شود. در عين حال، فهم متن به معناي درك و  ها سخن رانده مي هاي متن و كشف اين رازناكي رازناكي
توان به  هاي گوناگوني مي دريافت اهميت چگونگي كثرت معناي متن است، چرا كه از هر متني، دريافت

ي بسيار  رو، فرايند فهم، زمينه ن، موضوعي بديهي و آشكار نيست. از ايندست داد؛ در نتيجه فهم معناي مت
)، 24: 1373كند  از نظر پل ريكور (نك.  مناسبي را پيرامونِ چندگانگي معنايي و عدم قطعيت معنا فراهم مي

ي  نظريهفرايند خواندن و فهم متن با هرمنوتيك در پيوند است، چرا كه كاربرد هرمنوتيك، تكامل بخشيدن به 
  فرايند خواندن و فهم متن و آشكار كردن معاني پنهان است.

گيرد. تأويلِ متن، افزون بر آشنايي  صورت مي» تأويل«فرايند واقعي فهم متن و داللت متن بر معنا، در پرتو    
تو اين با بافت فرهنگي و تاريخي آفرينش متن، به دريافت ذهنيت خاص آفريننده نيز نيازمند است. در پر
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هاي پنهانِ معنايي آن  اي به فهم متن و كشف اليه ي متن، در سطح گسترده آگاهي و آشنايي، تأويل كننده
  يابد.  دست مي

 . ديدگاه هرمنوتيكي عين القضات همداني درباره فهم درست متن3- 1

  پردازيم. مياست كه در اين مجال به آن  هاي فهم بيان كرده عين القضات ديدگاه خاصي در باب روش
ست كه عقالي  كه بتوان گفت و بتوان نوشت دو گونه است: يكي بياني بدان اي دوست عزيزكه بيان اين چنان

كار آيد. و در اين شيوه  كار آيد؛ و دوم بياني است كه مجانين فاسد مزاج را به سليم فطرت را يا خواص را به
ام. اما در علم دير است كه هست؛ و بيشتر خلق را  شتهام و ننو هاست به نزديك من و هرگز نگفته عجايب علم

  ).78:1377القضات، عين( تر آيد، كه بيشتر خلق را مزاج فاسد است بيان ثاني شافي
و بر اين عقيده است كه اكثر مردم   بندي افراد در باب فهم مسايل مختلف دست زده عين القضات به دسته

است و روش رسيدن به فهم  نيز به مبحث بدفهمي توجه داشته ها دچار بدفهمي هستند.وي در ديگر نامه
  داند: درست را يكي در تكرار و ديگري در بيان مثال مي

و اين مسئله پاره غموضيتّي دارد و غالب آن است كه از نوشته فهم نكني؛ اما من بنويسم كه اگر فهم افتاد 
  ).118همان:( مبارك، و اگرنه، البد ببايد خواندن تا معلوم گردد

و نيز نتوانم گفت كه به كلّي از كسب خارج است. و مگر به مثالي بهترك فهم تواني كرد، چه عوام را به  
  ).393همان:( ادراك حقايق هيچ راهي نيست به از تمثيل

  داند: عين القضات فهم يك موضوع را از دو راه حاصل مي
فهم  را ه تواند دواسبه دواند تا به تفّكر و تدبر خود آنك كه واخود رجوع كند و قوت خود را چندان يكي آن -

  كند.
غيراين  ي تفّكر خود بداند. وآن راه دوم آن بود كه از غيري بپرسد، زيرا كه او استعداد آن ندارد كه بواسطه - 

  استعداد      را دارد.
  ن ي فهم و لذّت مت .ديدگاه هرمنوتيكي عين القضات همداني درباره رابطه2-3   

آيد كه در خواننده، انديشه را  فرايند خواندن، فعاليتي است پويا و در حقيقت نوعي آفرينشِ ادبي به شمار مي
شود، چرا كه  آفريند. در اين فرايند پويا، به سببِ وجود فضاهاي خالي در متن، ذهنِ انسان فعال مي مي

الي در متن را با هدف كامل كردن معاني متن دهد و فضاهاي خ هاي پيرامونِ متن پاسخ مي خواننده به پرسش
ي  ماند.خواندنِ متن، به مثابه شود و معناي متن، يكسان نمي كند. در هر بار خواندن، معنايي نو پديدار مي پر مي
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گونه كه متن  نشيند. در اين گفتگو همان گفتگويي است كه در آن، متن به جاي نويسنده و شاعرِ غايب مي

گويد. در عين حال، متن، سخن و  گويد، خواننده نيز با متن سخن مي ، با خواننده سخن ميي موضوعي درباره
هاي ذهني خواننده وابسته  فرض كند، بلكه اين سخن و نظر، به پيش نظر خود را به شكلي ساده بيان نمي

. اين تالقي هاي متن و خواننده است ها و همگرايي انديشه است. گفتگو در متن، در حقيقت تالقي ديدگاه
ها دست يافته و دست  ها به آن فرض ي پيش گويد و آن چه خواننده بر پايه يعني پيوند بين آن چه متن مي

مند كه هدف آن، يافتنِ معنا  يابد. پيامد اين گفتگو، تأويل و فهم متن است. خواندن، فرايندي است نظام مي
اي جوشان همواره  ي چشمه ن ترتيب، اثر به مثابهنيست، بلكه هدف نفس كشيدن و زيستن در معناست.به اي

اين همان پيوند فهم متن ولذّت ناشي از خواندن متن وفهم آن است كه در حال آفرينندگي و زايندگي است.
  در مباحث هرمنوتيكي برآن بسيار تاكيدشده است.عين القضات همداني چنين مي نويسد:

اطان را دوست دارد و اگر شطرنج باختن را به كمال داند اگر كسي خط نوشتن را كمال داند، اين كس خطّ 
تر دارد كه  اين قوم را دوست دارد نه خطّاطان را. و از اين سبب است كه سلطان مثالً كسي را دوست
چه ادراك  تيراندازي نيكو داند، از كسي كه علم نيكو داند. و نرّاد را نيكوتر دارد كه نحوي را. و هر كس آن

چيز او را لذيذ آيد البد است كه آن ادراك را دوست دارد، و آن مدرك را دوست دارد. و اگر  آن كند و ادراك
تر دارد از عمر. اما اگر  كسي بداند كه هنر در ابوبكر بيش ازآن بود كه در عمر البد است كه ابوبكر را دوست

تر دارد  بومعشر منجم را دوستكسي علوم نجوم داند و او را از كمال ابوبكر و عمر خبر نباشد اين كس 
تر دارد از   خبر است. و اگر كسي طب داند و نجوم نداند طبيب را دوست زيراكه از كمال ابوبكر و عمر بي

  ).186همان:( منجم
باشد. وي به اين  است يكي از مباحث بسيار مهم هرمنوتيك مي بيان كرده نامه اين مبحثي كه عين القضات در

اي متقابل است. يعني به همان ميزان كه انسان فهمش   ي فهم و لذّت رابطه قف بوده كه رابطهمسئله كامالً وا
هايش  آن گونه كه در نامه درباب يك مسئله بيشتر باشد نسبت به آن لذّت بيشتري را دريافت خواهد كرد. هم

دوست دارد چراكه وي از ي شطرنج بازان را بيشتر  كند كه هركس بازي شطرنج را آموخته است طايفه بيان مي
آن كس كه به مراتب از قواعد بازي آگاه نيست از لذّت بيشتري برخوردار خواهد شد پس بنابراين فهم بيشتر 

  شود. باعث لذّت بيشتر مي
  . ديدگاه هرمنوتيكي عين القضات همداني درباره ترجمه متن3- 3
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: 1380(احمدي، » سخني است جهان شمول« ي دانايي انسان و هرمنوتيك، سخنِ مشترك عرصهازآنجايي كه  
كوشد دشواري متني را حل كند، كسي كه متني را از زبان بيگانه به زبانِ ديگري  رو، كسي كه مي ) از اين64

(همان)، كسي كه » بدفهمي و لغزش فكري يا زباني را كشف كند«كوشد  كند، كسي كه مي ترجمه مي
كوشد از سخنانِ ديگري به رازي پي ببرد،  كند، كسي كه مي بيان مي اي نمادين و رمزآميز موضوعي را به شيوه

ي رياضي،  كوشد شعر را دريابد و تفسير و تأويل كند، دانشجو در حلّ مسئله كسي كه پس از خواندنِ شعر مي
 هاي بيماريِ بيمارِ خود، قاضي در تفسير و تأويل عاشق در بيانِ عشق خود به معشوق، پزشك در تفسير نشانه

(همان) همگي در  …هاي قانون جزا، هيأت منصفه در تشخيصِ حقيقت از راه تأويلِ سخنانِ دادستان، و ماده
  ي هرمنوتيك جاي دارند. قلمرو گسترده

نامد؛ ناقد ادبي، سنجش سخن خود از اثر را تأويل  مي ]interpretation[هايش را تأويل  دانشمند، تحليلِ داده
تأويل و «شود؛ مفسران اخبار، اخبار را  ناميده مي ]interpreter[» برگرداننده«خواند. مترجمِ زبان،  و تفسير مي

ا اي از خانواده ي كنيد و همچنين است نامه ي دوستي را تأويل ـ يا سوء تأويل ـ مي كنند. شما گفته مي» تفسير
خيزيد تا وقتي كه دوباره در خواب فرو  اي در خيابان. در واقع، از زماني كه در صبح از خواب برمي نشانه
كنيد: به  كنيد و معناي آن را تأويل مي ايد. در هنگام بيداري، به ساعت كناري نگاه مي»تأويل«رويد در حالِ  مي

آوريد كه در اين جهان در چه  روز، ابتدا به ياد ميآوريد كه امروز چه روزي است و با فهم معناي آن  ياد مي
خيزيد و به تأويل كلمات  هايي داريد؛ شما از بستر برمي داريد و براي آينده چه طرح و نقشه راهي گام بر مي

كنيد. پس تأويل شايد  ها برخورد مي پردازيد كه در كار و بار روزانه با آن و حركات آن چيزهايي مي
كّر انسان است؛ در حقيقت، خود وجود داشتن را شايد بتوان جريان دايم تأويل گفت ترين فعل تف اصلي

  ).15: 1382(پالمر، 
هاي فهم، مبحث ترجمه است كه به گونه اي درچارچوب مباحث هرمنوتيك جاي  براين اساس يكي از روش

است.اومي  ه بيان كردهدارد. علّت بيان اين جستار، مثال درخورتوجهي بود كه عين القضات در باب ترجم
  نويسد:

كاتب حق را داند، چون كاتب به حقيقت حق را داند، دل مرا كاغذ داند كه مجراي معاني است و محلّ 
حقايق، و عقل مرا مترجم شناسد از آن حقايق، زيرا كه در عالم ملك زبان اهل ملكوت كسي فهم نتواند كرد، 

ي ترجماني كه هم  واسطه عجمي زبان عربي فهم نكند االّ بهاگر ترجمان جبروتي نبود. آخر ديده باشي كه 
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عين ( ي كشتي واسطه دان كه در دريا عموم را راه نبود االّ به عربيت داند و هم عجميت. تحقيق

  ).277:1377القضات،
ه آن را ندارند و تنها راه ورود كشتي ترجم وي متن را به دريايي تشبيه كرده كه عموم راهي براي ورود به

اي فهم متون از  توان گفت يكي از اصول پايه ها را به ساحل مقصود خواهد رساند. كه مي است كه آن
چه  ي صحيح به متن اصلي و آن باشد. چرا كه بشر با وجود ترجمه ي صحيح مي هاي ديگرهمين ترجمه زبان

  باشد. مه شده ميقصد و نيت مؤلّف بوده است، پي خواهد برد و قضاوت و فهم وي بر اساس متن ترج
  . ديدگاه هرمنوتيكي عين القضات همداني درباره تمايز بين تك معنايي و چند معنايي3- 4

همان گونه كه گفته شد ديدگاه عين القضات در باب مباحث هرمنوتيك دچار چندگانگي است.در بخشي از 
كندو وارد   ن از آيينه ميگويد و درجايي ديگر سخ ي خود به معناي واحد سخن مي هاي خود از عقيده نامه

  شود. مباحث هرمنوتيك مدرن مي
آن است كه چون سخن واصالن مشترك الدالله بود بر دو معني يا بر سه معني، و از آن معاني  اصل اول:

  ).282همان:( يكي راست بود و ديگر دروغ، البد هر كه نداند در غلط افتد
نهايي  ي بارز هرمنوتيك سنتّي و اعتقاد به معناي دروغ، نمونهكه تنها يك معني راست است و ديگر معاني  اين

 كمتر امروز، ايران در راند. شايد  در متن است. ولي در جايي ديگر كه درپي مي آيدخالف اين سخن مي
 آشنا القضات عين پنجم و بيست ي نامه مضمون اين با و باشد داشته هرمنوتيكي مطالعات كه باشد كسي
 فهم فرايند چگونگي به پرمحتوا ژرف و ولي مختصر،موجز بسيار آن، در وي كه اي نامه. نباشد

  است: شعرپرداخته
جوانمردا! اين شعرها را چون آيينه دان! آخر داني كه آيينه را صورتي نيست در خود؛ اما هركه در او نگه كند، 

ا هركسي ازو آن تواند ديدن چنين ميدان كه شعر را در خود هيچ معني نيست؛ ام صورت خود تواند ديد. هم
است كه قايلش خواست، و ديگران  كه نقد روزگار او بود و كمال كار اوست. و اگر گويي شعر را معني آن

چنان است كه كسي گويد: صورت آيينه صورت روي صيقل است  كنند از خود، اين هم معني ديگر وضع مي
هست كه اگر در شرح آن آويزم از مقصود بازمانم  كه اول آن صورت نمود.و اين معني را تحقيق و غموضي

  ).216همان:(
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ها قبل از انديشمندان مدرن، تا اين حد صريح و شايد براي  جاي هيچ انكار ندارد كه عين القضات، قرن
رو نگرش معناشناختي  است. از اين ي بنيادين بين خواننده و ساختار معنايي متن برقرار كرده بار، رابطه اولين
شمار آورد. اما  ي متون ادبي به شناختي در عرصه ي هرمنوتيكي و تأويل توان يك نظريه القضات را مي عين

بايد توجه داشت كه همان گونه كه درجستار نخست گفته شد ديدگاه او در اين نامه، قبل از اين كه يك 
نداز خاصي به شعر وجود ا ي ادبي به شمار بيايد، يك نگرش عرفاني است. درعرفان اسالمي، چشم نظريه

ي ما وجود دارد. امروزه شعر غالباً يك  هايي كه در عصر و زمانه داشته كه بسيار متفاوت است با نگرش
طرف ناظر به محسوسات و مشهودات عالم بيروني و از  ي زيباشناختي به شمار مي آيد، يعني از يك مقوله

  ).27:1383ت(ر.ك: امامي،طرف ديگر ناظر به احساسات و عواطف عالم دروني اس
  گويد: چنين مي چنين در جاي ديگر اين هم

هاي من بود، در زير هر لفظي پديد نبود كه  اكنون چون اين مقدمه تمهيد افتاد، بدان كه الفاظي كه در نوشته
 جا كه نظر اوست، حكمي كند و گويد، باشم. و اگر كسي از آن چند معني بود، و من بر قدر علم خود آورده

يي از آن من نبيند. بدان  قطعاً معني اين است، پس براين معني مستنبط دلش قرارگيرد، و روزي ديگر كه نبشته
هاي من. از اين سبب  بود. الجرم احكام غلط بود، به نسبت با نظر او در نبشته حكم برسنجد كه او ادراك كرده

صر خود، بر آيات قرآن، در اغالط بسيار بود كه قومي كه راه خدا رفته بودند، حكم كردند از عقل مخت
  ).407:1377بماندند (عين القضات،

نقص بداند را  دراين بخش نيز صراحتاً به بيان چندمعنايي پرداخته و كسي را كه تأويل خود را درست و بي
اين است كه دهد و بر  داند و اين تفسير و تأويل را براي قرآن نيز مورد تأييد قرار نمي دچار خطا و اشتباه مي

 توان هيچ معناي دقيقي براي متون مختلف از جمله قرآن در نظر گرفت. به علّت وجود تكثّر معنايي نمي

  نتايج واستنتاج نهايي -4    
هاي  هاي مختلفي از نامه باشد كه در قسمت ي تأويل مي عين القضات داراي تفكّرات خاصي در باب مسئله-1

است  چه عين القضات تحت عنوان مباحث تأويلي و فهم متون بيان كرده ها پرداخته است.آن خود به بيان آن
وي تفكّرات هرمنوتيك مدرن توان گفت سخنان وي گاه گرايش به س هاي متناقضي است. مي داراي جايگاه

  شود.  دارد و گاه به سوي هرمنوتيك سنتّي متمايل مي
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ي متقابل بين درك و لذّت، توجه  است سخن از بدفهمي انسان، وجود رابطه چه عين القضات بيان كرده آن -2

ه بوده كه در به جايگاه متفاوت مؤلّف و مفسر، الفاظ مشترك الدالله، سخن از خاصيت آينگي و مبحث ترجم
  است. هاي هرمنوتيكي دريافت شده ها صبغه آن
سخن خاصيت آينگي عين القضات سخني است كه توجه بسياري از محقّقان و پژوهشگران اين حوزه را  -3

اند، اما با توجه به ديگر  است و همگي به ذهن فعال و پوياي وي اذعان داشته به سوي خود جلب كرده
هاي مختلف داراي برخي تناقضات است  ات درخواهيم يافت كه با ديگر سخنانش در نامههاي عين القض نامه

ي هرمنوتيك مدرن نظر كرد اما  توان به عين القضات از آينه اند. مي كه پژوهشگران كمتر به آن ها توجه كرده
  شد.با بايد توجه داشت كه هرچه را كه او بيان داشته است در قالب يك عارف قرن ششمي مي

چه او بيان داشته در فضاي خاص  عين القضات همداني به مبحث تأويل نگرش خاصي داشته است. اما آن -4
هاي هرمنوتيك معاصر به دور بوده است اما واقعاً جاي  فكري زمان خود مدنظر داشته و از فضاي درگيري

هاي بنيادين بين خواننده  مدرن به رابطه ها قبل از انديشمندان هرمنوتيك هيچ انكار ندارد كه عين القضات قرن
  ها سخن گفته است. و ساختار معنايي متن پي برده  و در باب آن

  يادداشت 
 جد. شد زاده همدان شهر در ق.ه 492در الميانجي علي بن الحسن بن علي ابوبكرمحمدبن بن ابوالمعالي عبداهللا -1
 و است ميانه به منسوب ميانجي:« گويد مي االنساب بكتا در) 87:1373(سمعاني. است ميانجي ابوالحسن او
 قاضي القضات عين پدر كه بود شهر اين در... است شده واقع تبريز و مراغه بين كه است شهري آن

 و ابوبكر او پدر و ابومحمد القضات عين جد. كردند شهيد را مرحوم الميانجي الحسن بن علي ابوالحسن
 الغريب، شكوي و الحقايق زبده كتاب دو در خودش كه طوري به ابوالمعالي زادگاه. »است بوده عبداهللا اش كنيه

  .باشد مي همدان است كرده تصريح
 را عنوان اين است، القضات عين شده ذكر مورخان و متصوفه هاي تذكره تمام در كه طور همان وي لقب

 مريدان و شاگردان از كه القضات عين به هروقت غزالي احمد كه آن دليل به بوده دارا سالگي 28 از قبل مسلماً
 علي تعالي اهللا سالم الرّحيم الرّحمن اهللا بسم:« داد مي قرار مخاطب چنين را او نوشت مي نامه بوده، خاصش

  ).39:1370عسيران،: ك.ر( »بركاته و اهللا رحمه و القضات عين االعزّ الولد
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 دو ملكشاهي، حسن ي ترجمه ،تنبيهات و اشارات شرح و ترجمه ،)1385(ابوعلي الرئيس شيخ سينا، ابن - 1
 سروش.: تهران پنجم، چاپ جلد،

  نشر گام نو. :تهرانچاپ اول،، ساختار و هرمنوتيك، )1380احمدي ،بابك(-2     
 پژوهشي علمي ي مجلّه ،»مدرن هرمنوتيك ي آينه در القضات عين« ،)1383(سيدمهدي جمعه، امامي-3      

 .39 ي شماره دوم، ي دوره ،اصفهان دانشگاه ادبيات ي دانشكده

، ترجمه محمد سعيد حنايي كاشاني، چاپ دوم، تهران: انتشارات علم هرمنوتيك)، 1382پالمر،ريچارد( -4
  هرمس.
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 .رازي دانشگاه انتشارات: همدان اول، چاپ

  ،ترجمه بابك احمدي ،چاپ اول، تهران:نشر مركز. زندگي در دنياي متن)،1373ريكور،پل ( -8
 .دارالفكر انتشارات: بيروت باوردي، عبداهللا مصحح ،االنساب ،)1361(محمد ابن عبدالكريم سمعاني،-9
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 تهران
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